
چکیده:

کتاب کالیام )خاطرات اسارت دکرت حسنعلی پورحسنی از سیربی( جزء 

خاطرات  قاب  در  و  سیربی  به  تبعیدی  ایرانیان  که  است  کتاب هایی 

توده  حزب  طرفداران  خام اندیشی  و  تفکر  چگونگی  رشح  نوشته اند. 

نسبت به شوروی و گرداندگان آن و تضاد بین تصور بهشت کمونیسم 

و  تبعید  ادامة  در  آنچه  و  داشتند  شوروی  از  ایران  در  افراد  این  که 

زندگی خود در شوروی دیدند در کتاب کالیام آمده است. کتاب کالیام 

به گونه ای جزئی تر و دقیق تر از دیگر تبعیدنوشته ها رشح حال تبعیدیان 

و شکنجه های روا شده بر آنان را در اردوگاه های کار اجباری و بعدها 

محسوب  کتاب  خوب  نقاط  از  که  می دهد  نشان  شوروی  در  زندگی 

اردوگاه های سیربی در  از وضعیت  می شود. اطالعات جالب و دقیقی 

این کتاب در زمستان  این کتاب آمده که در کتاب های دیگر نیست. 

1394 از سوی انتشارات سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران روانة بازار 

بررسی  است.  درازی  علی  اثر،  این  مدون  و  محقق  است.  شده  نرش 

دقیق این کتاب نشان می دهد که در تدوین این کتاب اشتباهات زیادی 

که  مکان هایی  و  مغلق  واژه های  توضیح  عدم  از  گرفته است:  صورت 

نیاز به معرفی داشته اند گرفته تا مقدمه و پیشگفتار غیر علمی آن؛ و 

از اغالط متعدد تایپی و بهم چسبیدگی حروف و اشکاالت ویرایشی تا 

تا خواننده دچار  این لغزش ها باعث شده  نامناسب چاپ آن.  کیفیت 

از  ارائه می دهد  با وجود فکت های مهم تاریخی که  دلزدگی شود و 

خواندن کتاب رصفنظر کند. در ابتدای این نوشتار تعدادی از فکت های 

ادامه،  در  و  گردد  معرفی  اثر  این  ارزش  تا  آمده  کتاب  جالب  و  مهم 

اشکاالت مطرح شده تا مشخص شود خاطرات به این باارزشی چرا باید 

این گونه تدوین شود؟

کلیدواژه ها: 

خاطرات، تبعیدیان به سیربی، حسنعلی پورحسنی، کالیام، تبعیدنوشته ها
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کتاب کالیما )خاطرات اسارت دکتر حسنعلی پورحسنی از سیبری( در زمستان 1394 از سوی 
انتشارات سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران روانۀ بازار نشر شده است. محقق و مدون این اثر، 
علی درازی است. این کتاب جزء کتاب هایی است که ایرانیان تبعیدی به سیبری و در قاب خاطرات 
نوشته اند. از این تبعیدنوشته ها کتاب »از کاخ های شاه تا زندان های سیبری« را سازمان اسناد و 
کتابخانۀ ملی ایران در سال 1388 منتشر کرده که به خاطرات دکتر غالمحسین بیگدلی می پردازد. 
چندین تبعیدنوشتۀ دیگر نیز از سوی ناشرین دیگری منتشرشده مانند »اجاق سرد همسایه« نوشتۀ 
اتابک فتح اهلل زاده1 و کتاب »خانه دایی یوسف2« از همین نویسنده که کتاب اخیر ماجرای مهاجرت 
فتح اهلل زاده و سایر اعضای سازمان فدائیان خلق را به شوروی نشان می دهد. کتاب »در ماگادان 
کسی پیر نمی شود3« به خاطرات عطاءاهلل صفوی از تبعید به سیبری می پردازد. کتاب »کالیما« که 
موضوع این نوشتار است را نیز می توان در ردیف همین کتاب ها به حساب آورد. شرح چگونگی تفکر 
و خام اندیشی طرفداران حزب توده نسبت به شوروی و گرداندگان آن و تضاد بین تصور بهشت 
کمونیسم که این افراد در ایران از شوروی داشتند و آنچه در ادامۀ تبعید وزندگی خود در شوروی 
دیدند در تمامی این آثار و از جمله در کتاب کالیما دیده می شود. کتاب کالیما به گونه ای جزئی تر و 
دقیق تر از دیگر تبعیدنوشته ها شرح حال تبعیدیان و شکنجه های روا شده بر آنان را در اردوگاه های 
کار اجباری و بعدها زندگی در شوروی نشان می دهد که از نقاط خوب کتاب محسوب می شود: 
اطالعات جالب و دقیقی از وضعیت اردوگاه های سیبری در این کتاب آمده که در کتاب های دیگر 

کمتر بدان پرداخته شده است که فکت هایی از آن به نقل از کتاب در ادامه می آید:

  ژ

کالیام در بوته نقد

نقد و بررسی کتاب کالیام 

)خاطرات اسارت دکرت حسنعلی پورحسنی از سیربی(

1.استادیار تاریخ پژوهشکدة امام خمینی و 

m.sadat@yahoo.com انقالب اسالمی

اجاق رسد   .)1388( اتابک.  زاده،  2.فتح الله 

همسایه. تهران: معین.

3.فتح الله زاده، اتابک. )1381(. خانه دایی 

یوسف. تهران: نرش قطره.

ماگادان  )1383(.در  عطاءالله.  4.صفوی، 

از  دکرت  )یادمانده های  منی شود  پیر  کسی 

اردوگاه های دایی یوسف(. تهران:نرش ثالث.

دکرت سیدمحمود سادات بیدگلی1
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وضعیت تغذیه در اردوگاه های سیبری:
جیره نانم را بردند. یک وقت متوجه شدم که زندانی پشت سر او ]عطاءاهلل صفوی[ که بر روی 
زمین نشسته بود، با حرص و شتاب فراوان تکه های نان را در دهان فرو برده و مشغول بلعیدن 
افتادم. گلویش را در پنجه ها فشردم. )خوش بختانه طرف  است. بی تأمل، چون عقابی بر رویش 
مقابل از من ضعیف تر بود.( تکه های خون آلود را به زور از حلقومش بیرون کشیدم. ریزه های نان 
خونین بر روی خاک ریخته شده بود. نان ها به وسیله عطا جمع آوری و خورده شد. )کالیما، ص51(.
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وضعیت ارامنه که در زمان حکومت قوام راهی ارمنستان شده بودند:
تبلیغات و  باید گفته شود که در زمان نخست وزیری احمد قوام، در کشور  ایران  ارامنه  در مورد 
تسهیالت فراوانی برای مهاجرت ارامنه به شوروی در جریان بوده و ارامنه ایرانی تحت تأثیر آن، 
همه اموال و دارایی خود را تبدیل به پول و جواهر نموده و راه مسافرت را در پیش گرفته بودند 
که عده ای هم سر از زندان ها درآورده و چون ما اسیر گشته بودند و آن هایی که توانسته بودند 
به سامان نسبی دست یابند درسرزمین جدید، آنچه را که از تبلیغات شنیده بودند، همه را دروغ و 
فریب و فنا شده یافتند که دیگر کار از کار گذشته بود و چون راه گریز نداشتند و باید به طریقی 
دیگران را در ایران آگاه می کردند تا بی گدار به آب نزده و اشتباهات آن ها را تکرار نکنند، یکی از 
ارامنه طی نامه ای که برای بستگانش در ایران می نگارد )ضمن تعریف و تمجید بسیار از زندگی 
در شوروی(، از آن ها می خواهد تا هرچه زودتر برای مسافرت به سرزمین شوراها و ارمنستان اقدام 
نمایند. منتهی این کار بزرگ را پس از انجام عروسی سیرانوش خانم انجام بدهند و حتی به اتفاق 
داماد عزیزمان در این راه قدم بگذارند... )سیر انوش خام فرزند خردسال آن خانواده بود. بدین لحاظ 

داماد هم هنوز در دنیا وجود نداشته است...( )کالیما، ص75(.

گزارشی از وضعیت دموکرات های فراری آذربایجان به شوروی در کتاب آمده است.
در این جا باید از کمونیست ها و دموکرات های آذربایجان خودمان )ایران( هم یاد بشود. پس از 
فرار مفتضحانه در 21 آذر و پناه بردن به آغوش برادران کمونیست، عده زیادی به علت گوناگون 
پرونده سازی ها با دستان سران حزب دموکرات و افتراهای واهی، به محاکمه کشیده شده و سر از 
زندان ها و اردوگاه های کار اجباری درآورند که به بعضی از آن ها اشاره خواهد شد. )کالیما، ص92(.

اینجا و در دورافتاده ترین زندان های  برای من جالب بود که حضور او[ غالمحسین بیگدلی] در 
شوروی )سیبری( را بدانم. می گفت که من با تبلیغ و راهنمایی خائنین چون سرگرد اسکندانی، 
سرهنگ آذر و خسرو و روزبه به مرام کمونیستی و حزب توده عالقمند شدم. پس از غائله و شورش 
افسران ارتش در خراسان و گنبد و فرار آن ها از پادگان ها، من به عنوان افسر مشکوک، به شهر 
)گویا، کرمان( تبعید شدم. در تبعید روحیه ام کاماًل خراب بود و خود را عاطل و باطل می دیدم. لذا 
در اولین فرصت خود را به زنجان و تبریز رسانده و به حزب دموکرات آذربایجان پیوستم. پس از 
جریان 21 آذر و شکست و متالشی شدن حزب دموکرات، بیگدلی نیز راه گریز را در پیش گرفته 
با زن و دو فرزندش به امید زندگی خوش و راحت به کشور شوروی سوسیالیستی پناه برده و در 

نهایت سر از سیبری درآورده بود. )کالیما، ص100(.
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وضعیت ساختمانی اردوگاه های سیبری:
عمده  مراکز  شوروی،  دور  خاور  در  کبیر  اقیانوس  بنادر  کرانه های  فراوان  و  وسیع  اردوگاه های 
تبعید و محل جمع آوری زندانی ها بود. این سرزمین وسیع، دارای کمپ های فراوان برای زندگی 
تبعیدی ها و الگرهای )اردوگاه( بی شمار با برج های سر به آسمان کشیده، برای تجمع و نگه داری 
میلیون ها زندانی با محکومیت های طوالنی و گسیل به سرزمین های دورتر بود. این اردوگاه ها و 
اجتماع بزرگ، کاًل تحت نظر و سلطه دالستروی )سازمان تأسیسات شرق دور(، همچون دولتی 
مستقل و تام االختیار بر جان و مال مردم آن سامان حکومت داشته و برنامه های وسیع شهرسازی 
و تأسیساتی و استخراج معادن فراوان و جنگل های انبوه و اجرای برنامه های غول آسا را فقط با 
نیروی کار مجانی و استثمار زندانیان بی گناه به اجرا درآورده و نظارت می کرد... . )کالیما، ص106(.

مرگ تبعیدیان و قبور آن ها:
اتومبیل ها به طرف محوطه وسیع دیگری رانده شدند. در اینجا بود که منظره ای جالب در عین 
حال غم انگیز همه را درجا میخ کوب کرد. بر روی زمینی وسیع و مسطح، گورهایی منظم و مرتب 
دیده می شدند که بر روی هر یک از گورها، تابلویی نصب و مشخصات کامل خفتگان بر آن ثبت 
شده بود. گورستان با عالئم و سیم های خاردار محصور و مشخص شده بود. انتهای گورستان تقریبًا 
نامعلوم و درختان انبوه و سر به فلک کشیده و سبزه و علفزارهای سردسیری، نمای بهشت گونه ای 
بر این گورستان وسیع داده بود. در عین حال فضای غم انگیز و دل آزار و آدم هایی خفته با آرزوها 

و تمایالت انسانی، آدمی را به فکر فرو می برد. )کالیما، ص110(.

وضعیت کارکنان اردوگاه های سیبری:
بعد از زندانی ها، ساکنین تبعیدی این سرزمین، مسئولیت عمده ای در کارگردانی امور داشتند. آن ها 
رابط اصلی بین زندانی ها و دستگاه های دولتی بودند و در محل های کار معادن و کارخانه و در 
همه جا با جدیت چرخ های تولید و ساخت وساز را به حرکت درمی آوردند. تبعیدی ها گاهی وسیله 
و  نامه ها  و می توانستند  بودند  آن ها  خانواده های  و  خارج  با  فراموش شده  این محبوسین  ارتباط 

خبرهای زندانی را به خانواده هایشان در نقاط دور مملکت برسانند.
تبعیدی هایی که اجباراً سالیان دراز را در کالیما زیسته و در آنجا زاد و ولد کرده بودند، وقتی با 
مشقات زیاد اجازه خروج از آنجا را به دست آورند، به علت آب و هوای ویژه کالیما، فرزندانشان در 
سرزمین های جدید دچار انواع بیماری ها شده و بار دیگر )در نتیجه عدم تحمل آب و هوای جدید( 

داوطلبانه به کالیما برگشته و به تبعید خودخواسته تن در می دادند. )کالیما، ص113(.
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جابجایی تبعیدیان با کشتی و وضع بهداشتی در کشتی:
در قسمت های زیرین و انبار کشتی، بشکه های بزرگ برای رفع حاجت )توالت(، جا داده شده بود 
که بوی گند و تعفن توالت ها همه جای کشتی را فرا گرفته و عذابی غیر قابل تحمل بود؛ با وجود 
اینکه بشکه های توالت بی وقفه پرمی شدند و  جمعیت زیاد و تنگی جا و کمبود فضای تنفس و 
انبارهای کشتی نیز به صورت کشنده، تا مرز اختناق شکنجه آور شده بود.  باید تخلیه می گشتند، 
در  بودند.  کرده  منتقل  فوقانی  انبارهای  و  به طبقات  بی هوشی،  حالت  در  را  به طوری که عده ای 
چنین وضعی و بر اثر هیاهو و غوغای بردگان، مسئولین مجبور می شدند دریچه های بیشتری برای 
رسیدن هوا و کمک به تنفس بیچارگان باز بگذارند. طبیعی است که برای رسیدن به بشکه های 
به  را  سنگین  و  بزرگ  بشکه های  باید  تخلیه  برای  و  می شد  تشکیل  سنگین  صف های  توالت 
اتفاق می افتاد که هنگام  بارها  اقیانوس سرازیر کنند.  به داخل  تا  سطح فوقانی کشتی می بردند 
انتقال بشکه، وقتی از پله های فلزی باال کشیده می شد و دو یا چهار نفر به کمک همدیگر و با 
یا  بلند بشکه ها را به دوش کشیده و به سطح فوقانی کشتی صعود می نمودند،  چوب دستی های 
بشکه توالت سرازیر می شد و یا چوب دستی شکسته و بشکه با افراد زندانی از فراز پله ها به قعر 
انبار سقوط کرده و محتویات توالت را بر روی و سر بردگان و سطح انبار کشتی پخش می کردند. 
به علت اینکه این گونه کشتی ها برای حل مسافر آماده نشده و امکاناتی از قبیل توالت، حمام، منبع 
آب، آشپزخانه و فاضالب و غیره در آن وجود نداشت، معلوم بود که چه جهنمی برپا می شد. در 
نتیجه برای شرب اسرا، در ساعات معینی از روز لوله های آب یا شیلنگی را از سطح فوقانی، که آب 
آشامیدنی را در آنجا انبار کرده بودند، به طبقات زیرین می فرستادند تا هرکس می توانست برای 
نوشیدن از آن ها استفاده کند. معلوم است که با چنان جمعیتی چه بازار آشفته ای ایجاد می شد و 
هرکس سعی می کرد برای رسیدن به شیلنگ آب، به آن حمله ور شده از آن آویزان شود. ازدحام 
و شلوغی سبب می شد که اکثریت افراد از آب آشامیدین محروم و استفاده اصولی از آب به عمل 
نیاید و آب در سطح کشتی پخش و با کثافات و مدفوع بشکه ها در هم آمیخته و گنداب کاملی 
درست شود و باعث بیماری های خطرناک مانند اسهال و استفراغ و تب های ناشی از عفونت های 

گوارشی همراه و در نتیجه باعث مرگ و میر شود... . )کالیما، ص116(.

و  درمان  و  بازگشت  بدون  اردوگاه های  به  نرفتن  برای  تبعیدی  یك  خودکشی 
فرستادن او به اردوگاه های بدون بازگشت:

هنگامی که مأمورین در حال دستیابی و مغلوب کردن او[ پاشا، یکی از تبعیدیان] بودند، به ناگاه 
کارد بلند را از طرف چپ، به داخل شکم خود فرو برد و سراسر عرض شکم را دریده، روده ها و 
احشای داخل شکم پاشا در برابر دیدگان همه زیر پایش و بر روی نار فرو ریخت و او همانطور سرپا 
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ایستاده و احشای ریخته شده را نظاره می کرد. مأمورین با استفاده از موقعیت یورش برده و پس از 
درآوردن دشنه، جسد پاشای شرور را از باراک خارج کردند. بعدها معلوم شد که او را برای درمان 
و عمل جراحی به بیمارستان مرکزی شهر تحویل داده و پس از یکی دو ماه و بهبودی، مستقیمًا 

به اردوگاه کارهای شاق و شاید به اردوگاه بدون بازگشت فرستاده بودند. ... )کالیما، ص128(.

تسویه حساب تبعیدیان و گروه های خطرناک آن ها در اردوگاه:
در سالن سوم منتظر دریافت لباس ها بودم که شایعه وجود سوکاها )خبرچین ها( در آنجا به حقیقت 
پیوست و مخالفین آن ها، یعنی دزدها و اشرار که دائمًا با این گروه در حال خصومت و تضاد بودند، 
آماده دعوا شده بودند. عده ای از دزدها، در سالن اول درب حمام را به زور گشوده، داخل حمام 
شده و با سوکاها و خبرچین ها درگیر شدند. در حال جنگ و دعوا درب سالن سوم نیز گشوده شد 
و دسته های مخالف از هر سو، همه لخت مادرزاد به جان هم افتادند. میخ و دشنه و اجسام تیز بود 
که با بدن های لخت برخورد می کرد. قشقرق عجیبی به راه افتاده بود و راه فرار بر همه بسته بود. 
در این موقع دوستم، عالءالدین به طرفم دویده و گفت که مواظب باش. چند نفر از کسانی که از 
دعوای داخل باراک بزرگ با ما خصومت داشته اند، اینک در این جا حضور دارند. برای این که از دید 
آن ها در امان باشیم، عالءالدین مرا در پشت خود و در گوشه و کنج اتاق مخفی ساخته، خود را سپر 
بالی من قرار داد. ولی آن ها به زودی بر وجود ما در آنجا پی برده درصدد حمله برآمدند. موقعیت 
بسیار وخیم و جان ما نیز در خطر بود و به هیچ وجه امکان دفاع نیز نداشتیم. ناگهان سربازان مسلح 
که بر اثر داد و فریاد زخمی ها پی به جریان دعوا برده بودند، به سرعت درها را گشوده و بر روی 
پنجره ها و اطراف مستقر گشتند و با تیراندازی هوایی و فرمان درازکش بر روی زمین سرد سیمانی 
و اخطار به اینکه، هرکس از جای خود برخاسته و یا حرکت کند، بدون اخطار قبلی تیراندازی و 
کشته خواهد شد. خیلی زود دو گروه شناسایی و از هم جدا و زخمی ها به درمانگاه برده شدند و ما 

بار دیگر از حادثه جدی جان به در بردیم. )کالیما، ص130(.

رقابت تبعیدیان در استفاده ازغذای سگ و خوک برای تغذیه:
تازه از کار کشنده شبانه به اردوگاه برگشته، بر روی نارها افتاده بودیم که ارشد باراک وارد شد و با 
داد و فریاد گفت که برای بیگاری چند نفر داوطلب الزم است. همه ساکت شده و خود را به خواب 
زدند. بار دیگر فریادش بلند شد که برای نظافت خوک دانی و جای سگ ها در پایگاه نظامی ها و 
محله تبعیدی ها، داوطلب می خواهیم. به ناگاه همه از جا پریدند: )من. من داوطلبم( همه یک صدا 

داوطلب بیگاری بودند.
از دوستم پهلو دستم پرسیدم:
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آلوده ترین -  و  کثیف ترین  برای  آن هم  بیگاری،  برای  داوطلب  همه  این  چرا  چیست؟  ماجرا 
مکان ها؟

به راستی نمی دانی؟- 
نه نمی دانم. چرا؟- 

در این جا به من و تو روزانه فقط یک بار غذا )نان( می دهند ولی در پایگاه خوک ها و سگ ها 
سه نوبت در روز به سیری تمام غذا می خورند. آنهم چه غذایی؟ زندانی های داوطلب همیشه گرسنه 
و می توانند در آن   جا از غذا حیوانات دزدیده، بخورند و زمانی که از بیگاری برگردند الاقل چیزی 

خورده اند. )کالیما، ص168(.

مسائل جنسی در اردوگاه ها:
در پی اینگونه تالش ها گاهی پیش می آمد که زن و مرد محکوم سر از داخل تونل یا معادن متروک 
دربیاورند و در عین گرسنگی و خستگی مفرط دقایقی را به راز و نیاز بپردازند... . )کالیما، ص174(.
همانطور که گفته شد، اردوگاه زنان جدا از مردان بود. گاهی برای کمک و کارهای فنی و تخصصی 
اجازه داده می شد که بعضی از مردان در مواقع لزوم وارد اردوگاه زنان شوند. گاهی پیش می آمد 
که مردی به تنهایی اسیر در چنگ عده ای از زنان مرد ندیده گیر می افتاد و چه مکافاتی که از 
دست آن ها می کشید و چه داستان هایی که گرفتاری مردان تنها در دام زنان شوریده گفته و شنیده 

می شد. )کالیما، ص178(.

بیماری های دسته جمعی به ویژه در هنگام جابجایی تبعیدیان:
روز دوم مسافرت پس از صرف کاشای بی مزه به تدریج دل دردها و پیچش و در پی آن اسهال شدید 
وبایی بر همه محکومین عارض گردید و فریاد و ناله های این انسان های در قفس و عذاب کشنده 
بیماری از هر قفس بلند و به گوش می رسید. همه یک صدا فریاد می کشیدند: »نگهبان، رئیس ما 
آب می خواهیم، ما را به توالت و دستشویی ببرید، دارو برسانید، هالک می شویم ...«. ولی از آب و 
دارو خبری نبود. وقتی هم درب آهنین قفس را می گشودند تا زندانی را به دستشویی ببرند تا زندانی 
خود را به توالت برساند در فاصله راه، به شدت خودش را خراب می کرد و سراسر واگن و کریدور را 
بدین صورت آلوده و بوی تعفن مدفوع واگن ها را فرا گرفته بود و تا نوبت به دیگری می رسید فریاد 
و فغان از قفس های دیگر بلند بود و همه توالت می خواستند. چون تعداد دستشویی و توالت در هر 
واگن محدود و همه زندانی ها مبتال شده بودند، کنترل از دست رفته و گند و عفونت، همه واگن 
را فرا گرفته و اسهال به صورت همه گیر بیداد می کرد. در داخل قفس ها، راهروها و در داخل توالت 
و دستشویی البسه زیرین افراد پخش و پراکنده شده بود. آب کافی برای نوشیدن وجود نداشت، 
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تا چه رسد برای نظافت و شست و شو و دارو. به هیچ وجه و معنی نداشت. داد و فریاد و استمداد 
بیماران نگون بخت گوش ها را آزار می داد. سربازان و مأمورین نیز درمانده شده، کاری از دست شان 
ساخته نبود و هر دم بر خشونت و ناسزاگویی هایشان افزوده می شد. با تمام اوصاف و خطری که 
جان یکایک زندانی ها را تهدید می کرد، تنها دارو و در آخرین ایستگاه سطل های آب معمولی بود 
که گویا در آن ها نمک یا چیزی شبیه آن افزوده شده بود و به هر نفر لیوانی از آن خورانده شد 
و روزهای بعد نیز لیوان آب جوش به عنوان چای هدیه شد ولی ضعف و عوارض شدید بیماری 

همچنان افراد را رنج می داد. )کالیما، ص234(.
 نگاه دقیق تر به این کتاب نشان می دهد که اشکاالت محتوایی، تدوینی و ویرایشی در آن 
وجود دارد. این کتاب از سوی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران که از سازمان های مادر و اثرگذار 

در زمینۀ انتشار متون تاریخ شفاهی منتشرشده است که همین امر لزوم نقد اثر را بیشتر می کند.
نگارنده به لحاظ حوزۀ تخصصی خود که تبعید در دورۀ پهلوی است نقد این گونه تبعیدنوشته ها 
را وظیفۀ خود می داند. لذا به بررسی و نقد این اثر پرداخته می شود. لغزش های کتاب در سه بخش 

اشکاالت محتوائی، اشکاالت تدوینی و اشکاالت ویرایشی تقسیم بندی شده است:

اشکاالت محتوایی
1. انتخاب واژۀ »کالیما« به عنوان تیتر اصلی کتاب، جذاب است و چون یکی از تبعیدگاه های این 
افراد بوده توجیه پذیر و زیبا است؛ اما زیر تیتر »خاطرات اسارت دکتر حسنعلی پورحسنی از 
سیبری« صحیح نیست؛ زیرا اسارت واژه ای است که در مورد افرادی که در جنگ بین دو 
طرف دستگیر می شوند و به جهت جلوگیری از اقدام مخالفی مدتی در حبس بسر می برند بکار 
می رود. سلب آزادی اسیر، مجازات جنگیدن او علیه آن کشور است و برای اسارت، دادگاهی 
تشکیل نمی شود. حسنعلی پورحسنی در دادگاه محکوم شده و حکم محکومیت دارد لذا واژۀ 
اسیر را نمی توان برای او بکار برد. وی تبعیدی با اعمال شاقه است که گاهی نیز »حبس در 

تبعید« بوده است. لذا بهتر بود واژۀ خاطرات در تبعید به جای خاطرات اسارت ذکر گردد.
2. کتابخانۀ ملی ایران، این کتاب را در ذیل کتاب های »تاریخ شفاهی« خود منتشر نموده و این 
را روی جلد کتاب هم ذکر کرده که این امر با فیپای کتاب مغایرت دارد و فیپا این کتاب را 
تاریخ شفاهی نیست و  این کتاب،  به نظر صحیح است؛ زیرا  در ردیف خاطرات ذکر می کند 
خاطرات است. محقق و مدون این کار، نه در مقدمه و نه در جای دیگری مشخص نکرده که 
این خاطرات را خود ایشان ضبط و پیاده کرده و یا اینکه خود دکتر پورحسنی خاطرات را نوشته 
و ایشان بازنویس و چاپ کرده اند. کتاب، تاریخ شفاهی- که حاصل مصاحبۀ فعال و پویا بین 
مصاحبه کننده و مصاحبه شونده است - نیست و درنهایت این اثر را می توان در ذیل فهرست 
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خاطرات منتشر نمود و نه تاریخ شفاهی.
3. دکتر پورحسنی در بخش »سخنی با خواننده« ذکر می کند که خواندن کتاب »یکروز از زندگی 
ایوان دنیسویچ« او را وادار به نوشتن خاطرات کرده است و این نکته نشان می دهد که کتاب، 
تاریخ شفاهی نیست و خاطرات خودنوشت )اتوبیوگرافی( است. خلط تاریخ شفاهی و خاطرات از 
سوی یک ناشر معمولی بخش خصوصی پذیرفتنی است اما از سوی کتابخانۀ ملی ایران که 

داعیۀ مادری در این حوزه دارد خیر.
4. سخن نخست پژوهشکدۀ اسناد حاوی واژه های احساسی است. واژه های مانند »وادی حسن«، 

»ظلمت« و »طعمه« که آن را به سمت وسوی شعاری بودن پیش برده است.
بهترین حالت  فراماسون و در  یا  نویسنده، ملغمه ای است که همه در آن جاسوس  5. پیشگفتار 
غرب زده یا شرق زده هستند. واژگان به کاررفته در این پیشگفتار، نشان دهندۀ متن آن است. به 
هم یافتن تمام جریانات حزب توده و حتی حوادث بعد از انقالب اسالمی برای محکوم کردن 
افراد؛ درحالی که نیاز به این همه شعار دادن نیست و خود خاطرات بیانگر عملکرد این افراد و 

شوروی ها در دوران حکومت استالین و پس ازآن است.
6. مقدمه، بدترین نوع ورود به متن را ارائه کرده است. شدت احساس در متن به گونه ای است که 
نویسنده در دو صفحه و نیم ابتدائی آن،یازده بار از عالمت تعجب استفاده کرده است و جایی 
نیاز به عالمت سجاوندی دیگری بوده بی جا عالمت تعجب به کار برده است. واژه های  که 
به چشم  مقدمه  در  و...  تاریخ«  »موزه  »بهت«،  »فریب«، »جهنم«،  خدا«،  »بنده  احساسی 
آن  توضیح  و  خاطرات  منشأ  به  پاراگراف  یک  فقط  مقدمه،  نیم صفحه  و  چهار  از  می خورد. 
می پردازد و سراسر آن بیانیۀ سیاسی در باب استعمار و شوروی و توطئه های آن ها است که 

گاهی هم گریزی به جریانات روز می زند.
7. همان طور که پورحسنی خود در ابتدای خاطراتش بیان کرد. خواندن کتاب یک روز از زندگی 
ایوان دنی سویچ، او را وادار به نوشتن خاطرات کرده لذا در این گونه موارد اگر خاطرات سال ها 
بعد نوشته شود امکان خلط خاطرات دکتر حسنی با خاطرات دنیسویچ وجود دارد البته این یک 

گمان است و صحت وسقم آن نیاز به بررسی و مقایسۀ هر دو کتاب دارد.
8. در کتاب مشخص نیست که حوادث در چه زمانی اتفاق می افتد و خاطرات در فضای خأل جلو 
می رود. فقط یک بار در صفحۀ 167 تاریخ آن هم به این صورت ذکرشده که ماه میالدی را با 

سال شمسی آورده است: »آن روز، روز دوم آوریل سال 1350 شمسی بود«.
9. دکتر پورحسنی در کتاب، خاطرات افراد دیگری را که در دوران تبعید برای او گفته اند آورده است 
مانندصفحۀ 74 که پورحسنی شاهد عینی ماجرا نیست و خاطرات دیگران را نقل کرده است.
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اشکاالت تدوینی کتاب
1. معادل التین واژگان سخت  قرائت و غیرمعمول و نیز توضیح دربارۀ این واژگان که بعضًا شامل 
نام مناطق مختلف سیبری هستند در متن یا نیامده و یا در مرتبۀ چندم اشاره به آن مناطق 

ذکرشده است؛ درحالی که این توضیحات باید در اولین مرتبه ذکر شود.
2. معنی برخی واژگان به زبان فارسی، هم در داخل متن آمده و هم در انتهای کتاب مانند »فیسیو« 
این  به معنی »آش« در صفحۀ 30. همچنین  به معنی »تمام شد« در صفحۀ 22 و »کاشا« 
توضیحات باید در پاورقی بیاید تا خواننده با یک گردش چشم، معادل را ببیند و یا توضیح را 
بخواند و به خواندن متن بازگردد. در این کتاب این توضیحات در صفحۀ 254 و قبل از اسناد 
و تصاویر آمده است که هم جای آن غلط است و هم تیتر انتخاب شده »منابع و ماخذ« برای 

آن غلط است و بایستی تیتر »پی نوشت« می گرفت.
3. در سطر دوم صفحۀ 232 عبارت »محاکمات باسمه ای« توضیح می خواهد. اگر مراد، محاکمات 

نمایشی است که حکم آن از قبل چاپ  شده بود باید عین توضیح و عبارت بیاید.
4. در یک جمله در صفحۀ 8 از دو واژۀ حزب و فرقه برای فعالیت کمونیست ها استفاده  شده است. 

معنای این دو واژه متفاوت است و مناسب بود واژۀ حزب به کار برده می شد.
به  دوباره  و  به خود می گیرد  نمایشنامه ای  مانند صفحۀ 3 حالت پی اس  5. خاطرات در جاهایی 
حالت اصلی برمی گردد که در خاطره نویسی غیرمعمول است ولی خواننده را از خستگی و متن 

کسل کننده نجات می دهد.
6. در صفحۀ 34 توضیح ذکرشده در مورد قیام افسران خراسان در زیرنویس ناقص است.

7. در صفحۀ 47 جلوی کلمۀ نجاری واژۀ Plodnic آمده است که معادل نجاری است درحالی که 
الزم بود در زیرنویس اشاره شود که این واژه، معادل روسی واژۀ نجاری و یا چیز دیگری است.
8. توضیحات واژگان در داخل متن هم متفاوت است. برای واژۀ دالستروی یک بار در صفحۀ 106 
آمده »سازمان تأسیسات شرق دور« و دوباره در همین صفحه آمده »سازمان آبادانی شرق 
دور« در حالی که اگر دالستروی سرواژه است باید التین و معادل آن به درستی توضیح داده 

شود.
9. مطالب صفحۀ 159 در زیر تیتر »برای یک روز استراحت« هیچ پیوندی با مطلب قبل از خود 
ندارد و فاعل جمالت نیز مبهم است. دو پاراگراف صورت مجهول آمده و اسم فاعل و کنندۀ 

این افعال معلوم نیست.
10. معادل التین عبارت »سیودنی پریکاز، زافترا آتگاز« به معنی »امروز دستور، فردا لغو دستور« 
در صفحۀ 200 به صورت »Zaftreatgazcivondi.Prikaz« آمده که غلط است و بایستی 

به صورت »Atgaz Zaftre Prikaz Civodni« بیاید.
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11. تصاویر انتهای کتاب زیرنویس می خواهد.
12. نظم منطقی در چیدمان تصاویر نیست. شناسنامه و پاسپورت کنونی دکتر پورحسنی ظاهراً 

برای پر کردن خأل کمبود تصاویر در این بخش آمده است.
13. در صفحۀ 218 نام »تقی تاش« به زبان روسی ولی با خط فارسی در دو صورت »تاخی اتاش« 
و »تاخی تاش« و درصفحۀ 230 هم به صورت »تاخی تاژ« آمده که نام یک فرد است و باید 

با یک ضبط نوشته شود.
صحیح  باالن دیده«  »گرگ  و  است  غلط  باران دیده«  »گرگ  عبارت   237 صفحۀ  در   .14

است.»باالن« نوعی تلۀ گرگ است و مراد، گرگ باتجربه است.
15. کتاب، نمایه ندارد.

16. واژگانی که نیاز به معادل التین و توضیح داشته اند ولی معادل و توضیحی برای آن ها نیامده 
نوسیبرسکی،  فزنات، کرونایاپایکا،  از: قزل آروارد، کالخوری، کرپوس، سیاها،  است عبارت اند 
الگن،  اسکوربوت،  سینگا،  پاگودی،  خاربین،  پیتز،  استر  دالستروی،  وانین،  بوخت  کارکاندا، 

دمونستراسیون، واالدیواستوک، اندیجان، گودان، کاسترید، کانفت.
17. واژگانی که نیاز به معادل التین دارند: الگرها، روباشد، تاپوره، بریگاه، سوکا، پاگودی، گلپ 
اسپاسوفسکی، بروندوک، بوشالت، آکوموالتر، خراموی، تامپون، بنکالیویچ، واالدیو استوک، 

گودان، برگاه، گالدزه، بروندوک ها، کوزنتسف.
دفعۀ  در  باید  درحالی که  آمده  آن ها  ذکر  از  چندم  دفعۀ  در  واژگانی  برخی  توضیح  و  معادل   .18
اول معادل و توضیح آن ها بیاید: این واژگان عبارت اند از:D.V.K.N، باراک، نوسیبرسکی و 

ناخودکا.
19. معادل برخی واژگان زیر به روسی آمده که باید به انگلیسی می آمد: ماتروسف صفحۀ 134، 
نوایازملیا صفحۀ 177، بلوف صفحۀ 181،  بودوگیچاگ صفحۀ 170، گارنیاک صفحۀ 171، 

الگن صفحۀ 206، کایوک صفحۀ 211 و کاشتانف صفحۀ 82.
20. معادل واژه های زیر باید در زیر همان صفحه می آمد ولی در انتهای کتاب آمده است: گمیشان 
صفحۀ 18، فیسیو صفحۀ 22، کاشا صفحۀ 30، گاربوشکا صفحۀ 43، باراک صفحۀ 4، روباشد 
صفحۀ 65، زاک صفحۀ 89، جامبول 95، کالیما صفحۀ 95، نوسیبرسکی 95، اوکئان صفحۀ 
102، سیمچان صفحۀ 181، الگر صفحۀ 204، ایلیچ صفحۀ 211 و توضیح راه آهن سراسری 

صفحۀ 215.
21. در صفحۀ 197 معادل التین عبارت »زیور پادوخ« به معنی »جانور سقط شده« به صورتبرعکس 

PodokhZiver آمده است.
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اشکاالت ویرایشی
1. عنوان اصلی کتاب »کالیما« و زیر عنوان آن »خاطرات دکتر حسنعلی پورحسنی از سیبری« 
گیج  را  خواننده  که  به کاررفته  فرد  و  زوج  دو صفحۀ  هر  باالی  در  جداکننده  بدون عالمت 
می کند. بهتر بود بخش بندی برای کتاب در نظر گرفته می شود و عنوان اصلی کتاب در صفحۀ 
را مطالعه  از کتاب  بداند چه قسمتی  تا خواننده  فرد می آمد  و عنوان بخش در صفحۀ  زوج 

می کند.
2. به کار بردن نابجای عالئم سجاوندی مانند عالمت تعجب به جای نقطه و سه نقطه برای انتهای 

جمالت.
3. عدم تناسب مناسب افعال جمله ازنظر گذشته و حال بودن.

4. بکار بردن غلط واژه هایی که جدا نوشتن و یکپارچه نوشتن، معنای آن را تغییر می دهد ماند 
»بنام«، به معنی »مشهور« به جای »به نام« در صفحۀ 23 در جملۀ »اینجا شهرک مرزی بنام 
اترک بود« و به کار بردن واژۀ غلط »به جای« درصفحۀ 232 به معنی »شایسته« به جای واژۀ 
»بجا« در جملۀ »و در عین حال جوابیه جایی بود.« و نیز واژۀ »به درود« به جای »بدرود« 

در صفحۀ 41.
5. عدم رعایت فواصل بین کلمات و بین بخش های واژه های ترکیبی.

6. اغالط ویرایشی مانند به کار بردن پیشنهادات به جای پیشنهادها. »ات«عالمت جمع عربی است 
و نباید به کلمه ای که پایۀ آن فارسی است مانند»پیشنهاد« بچسبد.

7. در پاراگراف اول صفحۀ 231 جمله ای با پیوستگی موضوعی وجود دارد که درآن، در یک جا فعل 
به صورت جمع »قرار گرفتیم« آمده و در جمله بعد به صورت مفرد »می دیدم«.

8. در صفحۀ 69 اشکال صفحه آرایی وجود دارد: بیت آخر شعر روسی به صورت یک سطر متنی و 
به دنبال هم صفحه آرایی شده و ساختار شعری آن به هم ریخته است.

9. توضیح شمارۀ 12 در صفحۀ 254 در مورد سیمجان باید با فعل گذشته »قرار داشت« بیاید؛ زیرا 
از وضعیت کنونی این شهر اطالعی ارائه نشده که فعل به صورت حال بیاید؛ و خاطرات هم 

درگذشته واقع شده و تمامی افعال هم به گذشته آمده است.
10. در انتهای پاراگراف ها عالمت... به کار رفته که مشخص نیست خاطرات در اینجا خالصه شده 
و باقی مطلب نیامده است و یا معنی دیگری می دهد در مقدمه هم اشاره ای به نحوۀ استفاده 
از این عالمت نشده است. در خاطرات مرسوم نیست که از عالمت... استفاده شود. این عالمت 
در صفحات زیر استفاده شده است: 22، 24، 25، 27، 30، 31، 35، 37، 39، 41، 42، 44، 45، 

57، 59، 61، 62، 65، 70، 74، 75، 76، 80، 83، 86، 87، 90، 91، 99، 103، 104 و 106.
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10. چسبندگی حروف به هم که موارد آن در جدول زیر آمده است:

حروف 
چسبیده

شمارة 
صفحه

حروف چسبیده
شمارة 
صفحه

حروف چسبیده
شمارة 
صفحه

153چپمدر100علیوکیلی20کردهو

165جهانیبه101گاهیواژه ای37بیشار
165سرگئیبه101نوکقلم38خواهمداد

165ضربه یپیاپی102کینه یزندانی ها41بهامان
172قله یکوه106سلطه بدالستروی44مهر علیضمن

181وسیله یصفحه های107مردانحریص60امضایاوراق
181بی حاصلبود108کهما65بودیمکه

186اعضایبدن109برایکار67حالسربازی
192کنیمو118طوالنیو80شدهاز

192محکومینخسته123دروازه هایباراک84اطالعمقامات

196جیره یسوپ131استو85دیدهنشود
198چندیجرآت131قطراتآن85وسیله یممکن

198همه یما137دروازه یبزرگی91ایستادهبر

200البسه ینوص138قوه یآکوموالتر91کیسه یکوله

212کشتیاقیانوس141منفجره یعمل93محوطه یمحدود

226نشئه یدیدار142اردوگاهکمک های97جیره یغذا
227امنیتشناسایی148کهتازه97چهره یمرد

247هیجانیبی اختیار148اردوگاهمقصد99صمیمیمن

254یعنیتمام153ایستادهو100معرفیکردند



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 4
150

11. در کتاب متاسفانه اغالط تایپی فراوانی وجود دارد که شایستۀ این کتاب و این ناشر نیست.

صفحهدرستغلط تایپیصفحهدرستغلط تایپی

128بالروسبلوروسی10سدهسدهی
128اطاعتاطالعت11تکمیلتکیمل

129نگهباناننگهباپان18ژاندارم هایژاندرم های
131بود،بودف،19رفتیمرفیتم

164،132،131اسرافاصراف27تازه واردیتازه وارد
135پروتئینپروتیئن29تمیزتمییز
142گلوله ایگلول های32ازدحامازدهام

143اراذلارازل40محکومیتمحکومت
148،146دروازٔهدورازٔه41نخاعینخایی

149،147قساوتقصاوت42تماشاگرتماش گر
162ایستادهایستداده58معوجمحوح
166کنترل،کنترلف58یانسپانس
189،166عزیزعزیر59کاغذکاغد
168اردوگاهاوردگاه78وهلهوحله
170درمانگاهدرمانگا86بود،بودف
180بودوگیچاگبودو گیجاگ89همه،همهف

189کثیفکثیب92پروپاگاندهایپروپاکاندهای
191زنگ هارنگ ها95انبوهانبوده

195اوکراینیاوکرایینی99هوادارانهوارداران
196فرارفراز103کوبیدنکوبندن

206برخوردبررخورد103پیپیی
209اردوگاهارودوگاه104،106اردوگاه هایاردودگاه های

اردوگاهیارودگاهی
 ،218،190،190،145
،105،143،107،106

211اردوگاه کشارودگاهکش

228بیرونبیرن111اعزاماعزم
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صفحهدرستغلط تایپیصفحهدرستغلط تایپی

229ذی قیمتزی قیمت108وظیفه دارانوظیفه دران

231استقبالاستفبال118،117،112فراوانفراون
237متوسلمتوصل119اردوگاهارودگاه
241زانوهایمزانوهانم119بزرگ،بزرگف

244آزارآزاد120زورگویی هازوروگویی ها

247اهترازاحتراز122کبرهکپره
247محکومینمحرومین124همههمی

247قافلهغافله125فراوانیفروانی

253اتهاماتمام127جملهحمله


