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رنگ بومى از مرگ در پاییز تا  ِفن 
توازى ویژگى هاى اقلیمى در نمایش نامه هاى بومى اکبر رادى و کاریل چرچیل

سپیده باقرى لویه*1 ، ناهید احمدیان2

1 دانشجوى دکتراى ادبیات انگلیسى، پردیس بین المللى کیش دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دکتراى ادبیات انگلیسى، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجى، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: 93/9/3، تاریخ پذیرش نهایى: 93/12/16)

چکیده
ادبیات بومى، یکى از اَشکال ادبیات است که به پژواك تاثیرات اقلیمى در شیوه، اصول، اعتقادات و به طور کلى سبک 
زندگى ســاکنان آن اقلیم مى  پردازد. مقاله حاضر، ویژگى هاى اقلیمى دو نمایش ــنامۀ مــرگ در پاییز اثر اکبر رادى و 
فن نوشــتۀ کاریل چرچیل را، به شــیوه تطبیقى-تحلیلى مورد بررسى قرار داده است. مرگ در پاییز، روایت گر زندگى 
خانواده اى در یکى از روســتاهاى گیالن اســت و فن احوال شــمارى از اهالى یک منطقه را در ســرزمین هاى شرقى 
انگلســتان به تصویر مى کشــد. در این مقاله، ویژگى هاى بومى دو نمایش نامه در پنج بخِش اوضاع جغرافیایى، وضعیت 
زراعى و معیشتى، گویش محلى، مناسبات اقتصادى و ویژگى هاى جغرافیاى انسانى، مورد کاوش قرار مى گیرند. ره آورد 
این مطالعه دو دســتاورد است: نخست آنکه نشان مى دهد در هر دو اثر، نوع اقلیم، تعیین کننده بسیارى از ویژگى هاى 
انسان شناسانه و قومى است. و دوم آنکه برغم تفاوت هاى فرهنگى و جامعه شناختى در میان اقوام و ملیت هاى مختلف، 
و نیز با وجود ســبک پرداخت متفاوت نویســندگان و رویکرد آنها به مسائل بومى، این آثار در مولفه هاى بنیادین خود، 
مشترکات چشمگیرى دارند که مى تواند در نگاهى کلى تر به درك بهتر و ژرف ترى از فرهنگ هاى مختلف بیانجامد. 
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ادبیات بومى / اقلیمى، به گونه اى از ادبیات گفته مى شود که 
پژواك آداب، رســوم و ســنت هاى مردمان یک اقلیم ویژه است. 
در این نوع ادبیات، آب و هواى جغرافیایى، نقشــى تعیین کننده 
در چگونگى احوال، پندار و رفتار شــخصیت هاى اثر ادبى دارد و 
در عین حال، بسترســاز وقایع و عامل تعیین کننده در پیشــبرد 

آنهاست. ادبیات بومى همواره مورد توجه نویسندگان آثار خالق 
بوده و یکى از ژانرهاى مهم در معرفى و شناســاندن زیست هاى 
انسان شناســانه در مطالعات علوم انســانى به شمار مى رود. این 
پیشــینه را مى تــوان در ادبیات تمام ملــل در ژانرهاى مختلف 

مشاهده کرد.

مبانى پژوهش 

در ایران، ادبیات بومى به شکل موثر از دهۀ چهل خورشیدى 
وارد محافل ادبى شد. در توضیح علل اقبال نویسندگان ایرانى به 
ادبیات بومى، مطالب گوناگونى نقل شــده است که از مهم ترین 
آنها مى توان به شــرایط خاص سیاسى- اجتماعى ایران درطول 
دهه هاى چهل و پنجاه اشــاره کرد. علــى رضا صدیقى در مقالۀ 
"بومى گرایى و تاثیــر آن بر ادبیات داســتانى معاصر ایران"، بر 
این باور اســت که "بومى گرایى، واکنش روشــنفکرانى  بود که 
مى خواســتند مخاطبان خود را به اصالت ها و ریشه هایشان توجه 
دهند" (صدیقــى، 1388، 95). این نویســنده، بومى گرایى در 
ادبیات را متاثر از آراى نویســندگانى چون على شریعتى و جالل 
آل احمد مى داند که در واکنش به سیاســت هاى، "غرب  گرایانۀ" 
حکومت پهلوى، نداى "بازگشــت به خویشــتن" ســر مى دادند 
(همــان، 99). صدیقى در مقاله اى دیگــر به نام "ادبیات اقلیمى 
گیالن، ســال هاى چهل و موج ادبیات اقلیمى"، شمال و جنوب 
را دو قطب ادبیات بومــى مى خواند که بیش از هر جاى دیگرى 
در ایران، در معرض "ورود ابزار ناشــناخته و فرهنگ و مناسبات 
بیگانه" قرار داشــته اند (صدیقى، 1380، 31). بنابراین، شاید در 
اقدامى مقابله  مندانه و جدلى، تمایل بیشترى به انعکاس آداب و 
سنن مردم خود در آثارشان داشــته  اند1. "دوران طالیى ادبیات 
ایران"، به باور بســیارى از منتقدان، دلیل دیگر شکوفایى ادبیات 
بومى در دهۀ چهل اســت. پس ازسال ها خفقان ناشى از کودتاى 
28 مرداد، به خاطر فضاى بازترى که دهۀ چهل و پنجاه به وجود 
آمد، استعدادهاى ادبى قابل توجهى در این دهه فرصت ظهور پیدا 
کردند. نویسندگانى چون احمد محمود، نادر ابراهیمى و محمود 
دولت  آبادى، هر یک با به تصویرکشــیدن زندگى مردم ناحیه اى 
خاص از کشــور، شمارى از بارزترین آثار اقلیمى خود را آفریدند. 
محمود با داســتان یک شــهر (1360)، ابراهیمى با  آتش بدون 
دود (1352) و دولت آبادى با کلیدر (1357) و جاى خالى سلوچ 
(1358)، توانستند تصویرى عینى از احواالت روزمرة مردم نواحى 
جنوب، شمال شرق (ترکمن)، و جنوب شرق (خراسان) بیافرینند.

در غرب (انگلســتان و آمریکا) نیز به شــکل جدى به ادبیات 
اقلیمى پرداخته شــده است. موج بازنگرى در آثار برجستۀ ادبى 
که عمدتاً از دهۀ 1960 آغاز شــد و تــالش مى کرد به صداهاى 

حاشیه نشــین در ادبیات بپردازد، سبب شد آثارى که کمتر مورد 
توجه بودند، مورد عنایت بیشــترى قرار بگیرند2 و در این میان، 
ادبیــات اقلیمى به علت پرداختن بــه ویژگى هاى قومى و محلى 
نواحــى گوناگون، توجه جدى منتقدان را به خود جلب کردند. از 
میان نویســندگان آمریکایى که آثارشان درزیر مجموعۀ ادبیات 
اقلیمى جاى مى گیــرد مى توان به فالنرى اکانــر3، هریت بیچر 
استو4، شروود اندرسون5، رابرت فراســت6 و ویلیام فاکنر7 اشاره 
کرد. از بین همتایان انگلیسى آنها نیز مى توان از تامس هاردى8، 

ماریا اجورث9، والتر اسکات10 و خواهران برونته11 نام برد. 
بومى نویســى در ادبیات نمایشى نیز جایگاه مهمى دارد اما از 
آنجا که شــاخصه هاى کلى تعریف شده و جامعى براى آن وجود 
ندارد، نمى توان به ســادگى به طبقه بندى آنها به دو بخش بومى 
و غیر بومى پرداخت. براى نمونه اگر زاد بوم و زبان قشــر خاصى 
مورد نظر باشد، احمق12 (1974) نوشــته ادوارد باند13 بومى به 
حســاب مى آید در حالیکه اگر همین ســنگ محک درباره مرد 
یخین مى آید14 (1946) اثر یوجین اونیل15 معیار سنجش باشد، 
با وجود آنکه نمایش ــنامه مذکــور از گویش هاى مناطق مختلف 
نیویورك ســود مى جوید، بومى تلقى نمى شــود. در این میان، 
گاهى تاکید نمایش نامه نویسان بر وجه ملى اثر در راستاى اهداف 
استقالل طلبانه شــان، ســبب رویکرد آنها به چهره ها و مناطقى 
مى شــود که واجد برخى از ویژگى هاى بومى آن منطقه اند. براى 
نمونه، مى توان به جان میلینگتون ســینج16، شــان اُ ِکیسى17 و 
ویلیام باتلر ییتس18 ایرلندى که در جنبش احیاى ادبى ایرلند19 
از گویش ها، اسطوره ها و فرهنگ فولکلور سود جستند تا بر وجوه 
اقلیمى و مردم شــناختى ایرلند تاکیدکنند، اشاره کرد. همچنین 
با آغاز جنبش هاى پســامدرن، و تاکید فرهنگِى پسامدرنیسم بر 
صداهاى حاشیه نشــین و مرکزیت بخشــیدن به روایت هایى از 
این دســت، ادبیات اقلیمى به ویژه در مطالعات پسا اســتعمارى 
مــورد توجه ویژه قرار گرفتند. از ایــن میان مى توان به نمایش-

نامه هاى نوشــته شده توسط نویســندگان پسااستعمارى آسیا، 
آفریقا، اســترالیا و اقلیت هاى قومى آمریکاى شمالى اشاره کرد. 
در ایران، اکبر رادى، به دلیل رویکرد تماماً اقلیمى به آثارش، در 
میان نمایش نامه نویسان ایرانى از پیشتازان این سبک نگارشى به 
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شمار مى آید. کاریل چرچیِل انگلیسى نیز، به صورت موردى، به 
طرح مضامین اقلیمى پرداخته اســت. این نوشــتار قصد دارد به 
دو نمایش ــنامۀ بومى، مرگ در پاییز اثر اکبر رادى و فِن نوشــتۀ 
کاریل چرچیل، از منظر بومى گرایى در این آثار بپردازد و توازى 
ویژگى هــاى اقلیمى- بومــى این دو اثر را نشــان دهد. در ابتدا 
گزیده اى راجع به نویســندگان مى آید و به دنبال آن به بررسى 

این آثار پرداخته خواهد شد.

بحث و بررسى 

برجســته ترین  از  یکــى   ،(1318-1386) رادى  اکبــر 
نمایش نامه نویســان ایرانى و زادة رشت است. در نوجوانى، به خاطر 
مشکالت مالى پدر و به همراه خانواده، به تهران مهاجرت مى کند. 
نخســتین نمایش ــنامه اش به نام روزنۀ آبى را در 1339مى نویسد 
و بــا نمایش ــنامۀ بعــدى به نام افــول، به قول جــالل آل احمد 
"طلوع مى کنــد" (گیلک، 1386، 32). در طول ســال هاى بعد، 
نمایش نامه هاى برجسته اى همچون مرگ در پاییز (1349)، لبخند 
باشکوه آقاى گیل (1352)، در مه بخوان (1354)، هاملت با ساالد 
فصل (1356) و ملودى شهر بارانى (1382)، را مى نویسد. مى توان 
گفت که او یکى از معدود نویسنده هایى است که در طى سال هاى 
نسبتاً طوالنى فعالیتش، دچار افول نمى شود. یحیى گیلک، رادى 
را در بین انبوهى از نویسندگانى که در دهۀ چهل مطرح شدند، اما 
"دیگر نتوانســتند آن دوران طالیى را براى خود و عالقه مندانشان 

تکرار کنند،" یک استثنا به شمار مى آورد (گیلک، 1386، 30).
نکتۀ قابل توجه در آثار رادى، وجود رنگ و بوى بومى آنهاست. 
غالب آثار مطرح وى، در زادگاهش گیالن مى گذرند.20 باریک بینى 
او در ثبت زندگى روزمرة مردم عادى گیالن مثال زدنى اســت. 

آزاده سهرابى دربارة بومى بودگى در آثار رادى مى نویسد:  
رادى، نمایش نامه نویسى بود که بسیارى او را با چخوف و ایبسن 
مقایسه مى کردند، روح شخصیت پردازى ها و گاه موقعیت هاى 
چخوف را در آثارش مى جســتند  و ساختار و کالم مستحکم 
ایبسن را. اما رادى بیش از هرچیز خودش بود. او که در رشت 
متولد شــد، در بســیارى از آثارش همان جغرافیاى آشــناى 
زادگاهش را بســتر وقایع قرار مى داد و ســعى مى کرد از آن 
فضاى مه آلود و ابرى، به سود موقعیت هاى نمایشى اش استفاده 

کند (سهرابى، 1386، 40). 
کاریــل چرچیــل (-1938)، همتاى بریتانیایــى رادى نیز، 
نویســنده اى با عالیق مشابه است. او که نمایش نامه نویسى پیشرو 
محســوب مى شــود، به دلیل نوع نگاه ویژه اش به مسایل زنان و 
اقشــار فرودست جامعه، خصوصاً کارگران، توانست از دهه هفتاد 
هزاره بیســتم، نظــر مخاطبان جدى تئاتر را به دســت آورد. از 
جملۀ آثــارش مى توان به طبقــه پاییــن21 (1956)، مالکان22 
(1972)، لطیفۀ پس از شام23 (1978)،  سه شب بی خوابى دیگر24 
(1980)،  ســاالرزنان25 (1982) و یــه دهن پر پرنده26 (1986) 
اشــاره کرد. برخالف رادى، چرچیــل را نمى توان به طور جدى 

نویســنده اى اقلیم گرا به شمار آورد. نمایش نامه هاى او محدود به 
مکان مشخصى نیستند و در مختصات جغرافیایى گوناگونى روى 
مى دهند؛ از آفریقاى قرن نوزدهم در ابر شــمارة نه27(1979) ،تا 
آمریکا درآینده اى نزدیک در یک شــماره28 (2002)، از رومانى 
درگیر و دار انقالب در جنگل آشــفته29 (1990)، تا فلســطین 
معاصــردر هفت کــودك یهودى- نمایش ــنامه اى بــراى غزه30  
(2009)، مکان هایى هســتند که چرچیــل در رویکرد تاریخى- 

مارکسیستى اش به آنها دست مى یازد. 
بــا این احوال، به دلیل کارنامۀ پربار چرچیل، مى توان رنگ و 
بــوى بومى را در آثار او هم یافت. توضیح نخســت آنکه چرچیل 
پیش از همه یک نمایش ــنامه نویس انگلیســى است و ملیت، با 
وجود غالب بودن گرایشــات فمینیســتى و سوسیالیســتى اش، 
در آثــار او خودنمایى مى کند. دوم آنکــه چرچیل به عنوان یک 
نویســندة فمینیست با گرایشات چپى، همواره تالش کرده است 
تا زندگى و احــواالت زنان را به نمایش گــذارد، زنانى که بعضاً 
به طبقات فرودســت جامعه تعلق دارند و به نوعى در روزمرگى 
محیــط زندگى خود، که اغلب روســتاهایى کوچک اند، محبوس 
شده اند. زندگى در شــرایطى از این دست، نوع خاصى از گفتار، 
رفتار و شرایط را بر آنان تحمیل و آنها را واجد ویژگى هاى بومى 
مى کند. در میان آثار چرچیل، رنگ و بوى محلى مثًال در نمایش 
نامۀ فِن31 (1983) او قابل مشــاهده است که در ادامه به تفصیل 

به آن پرداخته خواهد شد.    

الگوى بررسى دو اثر

رویکرد بررسى نمایش ــنامه هاى مرگ در پاییز و فِن، بررسى 
ویژگى هایى است که از یک محصول ادبى، اثرى بومى مى سازد. 
یکى از پیشــنهادات در شــمارش این ویژگى ها توسط عبدالعلى 
دست غیب در مقالۀ "درباره ادبیات بومى" آمده است. دست غیب، 

از پنج ویژگى ادبیات بومى نام مى برد که عبارتند از:
1. وحدت  اوضــاع جغرافیایى: که شــامل ویژگى هاى آب و 
هوایى، وجــود یا عدم وجود عناصر طبیعى محیطى ( کوه، دریا، 

جنگل، کویر) مى باشد. 
2. مشابهت وضع زراعى و معیشتى: به طور مثال وجود مزارع 

چاى و شالیزار در شمال و نخلستان در جنوب.
3. وحــدت گویش محلــى و وجود گفت هــا و اصطالح ها و 

ترانه هاى مشترك.
4. مشابهت مناســبات اقتصادى: که شامل مناسبات مالک و 
زارع، کاشــت و برداشــت، نحوة برخورد با فن و صنعت جدید، 

بهره  گیرى از طرز تولید (ابزار تولید) قدیمى یا جدید مى باشد.
5. خصایص جغرافیاى انســانى: که شامل خلق و خو و روحیه 

و اعتقادات افراد هر ناحیه مى باشد (دست غیب، 1380، 15).
مــرگ در پاییز اکبــر رادى، دربارة زندگــى پیرمردى به نام 
مشدى و خانواده اش است. مشدى پس از رفتن پسرش کاس آقا 
به رودبار، که از ترس "اجبارى" انجام شــده، احساس تنهایى و 
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پیرى مى کند. دخترش ملوك، که با شوهرش، میرزا جان، دچار 
اختالف است، به خانه مشــدى و گل خانم، همسر مشدى، پناه 
آورده اســت. مشدى، اسبى را گویى به امید کم کردن خال ناشى 
از غیبت پسرش، از مردى کاسب مسلک به نام نقره مى خرد، اما 
اسب بیمار شــده و جان مى دهد. مشدى که به خاطر مشکالت 
زندگى و دلتنگى براى تنها پســرش بى طاقت شــده، در هوایى 
طوفانى و برفى و بى توجه به هشــدارهاى دوستان و خانواده اش، 
قصد رفتن به رودبار را مى کند. چند ســاعت بعد یکى از مردان 
آبادى او را که در برف گرفتار شــده ، پیدا مى کند و به خانه اش 

مى برد. پیرمرد اما طاقت  نمى آورد و جان مى سپارد.
نمایش ــنامۀ فِن اثر کاریل چرچیل، در منطقه اى روستایى در 
شرق انگلســتان مى گذرد. منطقه اى که تا قرن هفدهم میالدى 
به شــکل باتــالق و گِل زار بوده اما پــس از آن  لردهاى ثروتمند 
اقــدام به خشــک کردن و تبدیل زمین ها به اراضى کشــاورزى 
کرده اند. نمایش نامه بیش از هر چیز سرگذشــت زن هایى است 
کــه با کارکردن بر روى این زمین هــا روزگار مى گذرانند: َول32، 
شــرلى33، آنجال34، بکى35، نل36، آلیس37 و مى38. َول زنى اســت 
سى ساله که مجبور مى شــود کودکان خردسال خود را به امید 
ســاختن زندگى بهتر با مرد مورد عالقه اش، فرانک39، رها کند. 
زندگى، اما، همچنان روى خوشــش را به او نشان نمى دهد؛ َول 
نمى تواند فرزندانش را فراموش کند. سرگردان بین آنها و فرانک، 
بهترین راه حل را درخودکشــى مى بیند. شرلى، پنجاه ساله، همۀ 
زندگى خود را وقف شــوهر و فرزندانش کرده اســت. آنجال زنى 
است بیست و هشت ساله که روابط پر تنشى با نادخترى نوجوان 
و نســبتاً کند ذهن اش دارد. نل به خاطر دوجنســى بودن، مورد 
تمسخر اطرافیان است و در نهایت، آلیس درمان افسردگى ناشى 

از سقط جنین اش را در پناه بردن به دین جستجو مى کند. 
نمایش ــنامۀ فِن، اگرچه داراى رگه هاى پررنگ فمنیســتى و 
چپ گرایانه اســت، اما رنگ بومى نیز در آن کامًال دیده مى شود. 
 Rabillard,) "چه در این نمایش نامه "تمرکز چرچیل محلى است
94 ,2009). فــن که در"اقلیم فیزیکــى، اقتصادى، و اجتماعى 
خاص سرزمین هاى باتالقى (شــرق انگلستان) واقع شده، تاریخ 
تعامل انسان با محیط اش را به تصویر مى کشد" (Ibid). آنچه در 

ادامه مى آید، بررسى توازى هاى  اقلیمى این دو اثر خواهد بود.

 وحدت اوضاع جغرافیایى (ویژگى هاى آب 
و هوایى)

اقلیم جغرافیایى گیالن در مرگ در پاییز، نمود پررنگى دارد. 
در طول نمایش ــنامه، بارها به پدیده هاى جغرافیایى همچون مه، 
برف و باران اشــاره مى شــود. در همان صفحۀ اول نمایش نامه، 
گل خانــم از بــدى آب و هوا شــکایت مى کنــد و بیمناك برف 
احتمالى در رودبار اســت، چرا که پســرش کاس آقا در آنجا به 
ســر مى برد: "نمى دونم رودبار چه خبــره. با این هوا باید اون جا 
برف اومده باشــه" (رادى، 1385، 11). در آخر هم مشدى، که 

عزم رفتن به رودبار و دیدار کاس آقا را داشــته، در برف و بوران 
گرفتار مى شــود و ســاعاتى بعد، در هوایى مه آلود، در خانه اش، 
جان مى دهد. در این نمایش نامه، برخالف آثارى که زندگى مردم 
جنوب کشــور را دســت مایه خود قرار مى دهند، باران و برف نه 
مایۀ برکت و حیات، که پیام آور مرگ و نیستى اند.  برف و بورانى 
که سال ها قبل باعث مرگ میرزا کوچک خان جنگلى شده، کسى 
که گل خانم مرتبــاً آوایى فولکلوریک دربارة او را زمزمه مى کند، 

حاال مشدى را به کام مرگ مى برد. 
همان طور که از نام نمایش ــنامه استنباط مى شود، در فِن (به 
معناى باتالق و تاالب)، وضعیــت جغرافیایى اهمیت زیادى دارد. 
اثر، خصوصیات اقلیمى ســرزمین هاى زراعى شرق انگلستان را به 
خوبى به نمایش مى گذارد. سرما، بارش باران، و وزیدن باد در جاى 
جاى اثر حضور دارد: "خانم َهِســت: خانومــا آقایون، دارم مى رم. 
نمى تونم تو این باد اینجا وایستم. باس بجنبم. شماها هم یه عالمه 
کار دارید" (Churchill, 1983, 14). درتوصیف صحنه مى خوانیم: 
"زنان در پایین مزرعه کار مى کنند، ســنگ جمع مى کنند. هوا بد 
اســت.... [زنى حین کار کردن آواز مى خواند] آواز خواندن در باد 
دشوار است. از نفس افتاده"(Ibid, 35). گذشته از ویژگى هاى آب 
و هوایى، پســت و هموار بودن شــرق انگلستان نیز در نمایش نامه 

انعکاس یافته است. در جایى از نمایش نامه مى خوانیم:
آنجال: تو روح ندارى فرانک. هیشگى این دور و برها روح نداره. 
یکنواخت (flat)  و کســل کننده مثل چشم انداز اینجا. من هم 

همین طور. مى خوام تو روستا زندگى کنم.
فرانک: پس این چیه؟

آنجال: دلم مى خواد منظره هاى بیشــترى داشــته باشه. لِیک 
دیســتریکت منظره داره. ماه عسل مون رو رفتیم اونجا. اون بهم 
گفت قراره بریم تو روستا زندگى کنیم. اگه مى دونستم اینجوریه 
نمى یومدم. یه روســتاى واقعى، رمانتیکه. اصًال اینجورى نیست. 

حالت رو بهتر مى کنه.
فرانک: اینجا یه روســتاى واقعى یه. مردم توش کار مى کنن. 

تو تعطیالت مى خواى.
آنجال: من بیشــتر از دو هفته تعطیــالت مى خوام. فکرش رو 

(Ibid, 46) نکردى با من فرار کنى؟
  فِن، روایت گر ارتباط تنگاتنگ انســان ها با اقلیم اطراف شــان 
اســت. آنجال علت بى حوصلگى فرانک و دیگر مردم روســتا (از 
جمله خودش) را محیط کســل کنندة اطــراف مى داند. از نظر او 
پســت بودن اقلیم جغرافیایى، آن را یکنواخت کرده است. او به 
فرانک پیشــنهاد فرار مى دهد ولى انگار پاسخ را از قبل مى داند. 
بى عملى و انفعال در انســان هاى این منطقه نفوذ کرده و جرات 
هرحرکتى را از آنها ســلب کرده اســت. آنجال در پاســخ به این 
جملۀ فرانک که به خودکشــى فکر مى کند، مى گوید: "واى خدا، 
من هم، همیشه. هیچ وقت هم اینکار رو نمى کنیم» (Ibid) . در 
ابتداى نمایش  نامه، َول نیز به فرانک پیشنهاد فرار به جاى دیگرى 
را داده بود، اما فرانک نپذیرفته بود. چرچیل، با دیدى فمنیستى، 
او را  منفعل تــر از زنــان اطرافش به تصویر مى کشــد. فرانک از 
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"بلندى"، "زیبایى" و به طور کلى تغییر وحشــت دارد. او امنیت 
"کسل کنندة" اطرافش را ترجیح مى دهد.  

مشابهت وضع زراعى و معیشتى

مشــدى کشــاورز اســت. روى زمینى کوچک، که "دم گاو" 
(کنایه از کوچکى) (رادى، 1385، 21) مى خواندش، برنج کشت 
مى کند. محصولى که نقش مهمى در ارتزاق بخش بزرگى از مردم 
گیالن داشته و دارد. پسرش کاس آقا هم ظاهراً در رودبار به کار 
زیتون چینى مشــغول است: "به حساب رفته اون جا زیتون چینى! 
تازه مشــدى مى گفت: از وقتى جادة رودبار و ورداشــتن، مردم 
اون جا خودشون دارن از بیکارى سگ مى زنن" (همان، 12).  به 
نظر مى رســد علت رفتن پسرمشــدى از  نفوت  (روستاى محل 
زندگى مشــتى و خانواده اش )، نــه فقط ترس از "اجبارى"، که 
مشــکالت معیشتى نیز باشد، چرا که مشدى، در حال احتضار، و 

در گفت و گویى خیالى با کاس آقا، چنین آرزو مى کند: 
کاس... کاس... چقد خوب بود اگه یه تیکه زمین داشــتیم از 
این بزرگ تر و مجبور نبودیم کاراى دیگه بکنیم. من فورى توش 
خیار و لوبیا و دورشــم درخت مى کاشــتم؛ اون وقت چند سال 
دیگه شــاخ و بال شونو مى زدیم و یه کومۀ جمع و جورى واسۀ 

خودمون درس مى کردیم... (همان، 109-110).
بخش ذکر شــده، نمایانگر اهمیت زمین کشــاورزى براى یک 
روستایى است. "مشدى با خاك پیوندى دیرینه دارد و بدون آن فاقد 
هویت است" ( قادرى، 1371، 14-13). او که همواره سعى در ایجاد 

"وحدت با خاك" دارد، با همین "آرزو" نیز جان مى دهد (همان).
در فِن نیز اشــاره بــه وضعیت زراعى منطقه بــه وفور دیده 
مى شــود. ویکى پدیــا، مناطق شــرقى انگلســتان را مناطقى 
حاصل خیز معرفى مى کند که نیمى از خاك هاى "بسیار مرغوب" 
این کشور را تشکیل مى دهند. این دانش نامۀ آزاد توضیح مى دهد 
کــه محصول عمدة این زمین ها گندم و جو و ســبزیجاتى چون 
سیب زمینى و چغندر قند اســت. شخصیت هاى فِن نیز همگى 
از راه کشــاورزى امــرار معاش مى کنند. زن هــا روى زمین هاى 
آقاى تیوســان40 کار مى کنند و محصوالتى چون "سیب زمینى" 
(Churchill, 1983, 12)، "پیــاز" (Ibid, 27)، و "چغنــدر" 
(Ibid, 42) کشــت مى کنند. فرانک هم با تراکتور روى زمین ها 
کار مى کند. در صفحۀ نخســت نمایش نامه، بازرگانى ژاپنى فن را 
 ،(Ibid, 11) گرانقیمت ترین زمین انگلســتان" معرفى مى کند"
کشاورزان اما سهمى از این ثروت نمى برند. منافع این زمین هاى 
حاصل خیز براى ســال هاى طوالنى توسط "سرمایه دارى"  غصب 

.(Rabillard, 2009, 93) شده است

وحــدت گویش محلى و وجــود گفت ها و 
اصطالح ها و ترانه هاى مشترك

نمایش ــنامۀ مرگ در پاییز با "ترانۀ کهنــۀ غمناکى" که گل 

خانم زیر لب زمزمه مى کند آغاز مى شود: "چقدر جنگل خوسى، 
ملت واســى، خستا نوبســتى؟ مى جان جاناى... تره گوما میرزا 
کوچیک خاناى..." (رادى، 1385، 11). نویســنده در پاورقى این 
ترانــه را چنین معنــا مى کند: "تا کى در جنــگل مى خوابى، به 
خاطر ملت خســته نشــده اى؟ اى جان جانان من... با تو هستم 
میرزا کوچک خان..." (همان). میرزا کوچک خان براى گل خانم 
یادآور پســر سفر کرده اش است؛ آنجا که واژة "کاس" (به معناى 
کبود) در ترانۀ میرزا کوچک خان اسم کاس آقا را در ذهن تداعى 
مى کند: "بیا اى روح و روان، تى ریشــا قوربان، به هم نوانان، تى 
کاس41 چوماناى... تره گوما میرزا کوچیک خاناى...  (همان، 25). 
معنى این ترانه که گل خانم آن را ، با حالتى محزون و در حالى 
که سخت دلتنگ پسرش اســت، زیر لب زمزمه مى کند، چنین 
اســت: "بیا اى روح روان، قربان ریشت، بر هم نگذار، چشم هاى 

زاغت را ... با تو هستم میرزا کوچک خان" (همان). 
در مرگ در پاییز، از گویش محلى گیالنى اســتفاده نشــده 
اســت، اما اصطالحات بومى فراوانى در متن به چشم مى خورد. 
در گفتار چهره هاى نمایش نامه، مقایسه هاى زیادى بین انسان ها 
و حیوان هــا و همین طور بین انســان ها و دیگر عناصر طبیعت 
(همچــون گیاهان) صــورت گرفته اســت. با اســتفاده از این 
اصطالحات، نویسنده رنگى بومى به اثر بخشیده و تصویرى کامًال 
ملموس از نوع خاص جهان بینى و گفتار روستاییان اقلیم شمال 
ارایه داده اســت: "میرزا جان: حاال ته شب، خیابونم بارون میاد 
مث دم اســب. خدایا چى کار کنم، چى کار نکنم. دگوش کن د" 
(همــان، 49). یا در جاى دیگر مى خوانیم: "میرزا جان: خب آدم 
ســرما مى خوره. چاره شــم خوابه. اول صوب به اتون قول مى دم 
مث نــرة تورنگ (قرقاول یا خروس جنگلــى، ویکى پدیا موطن 
اصلى این پرنده را سواحل دریاى مازندران معرفى مى کند)، پاشه 

بره قهوه خونۀ ابى" (همان، 89). 
در فِــن نیز اصطالحات گویشــى به چشــم مى خورد. ویکى 
پدیا گویش مردمان شــرق انگلســتان را گویشى معرفى مى کند 
که با انگلیســى معیار تفاوت هاى بسیارى داشته و توسط مردم 
دیگر نواحى این کشور به دشوارى تشخیص داده مى شود. شاید 
به همین دلیل اســت که این گویش محلــى تنها به اعتدال در 
نمایش نامه به کار برده شــده است. نمونه هایى از این گویش که 
در ویکى پدیا ذکر شــده و در متن نمایش  نامه از آنها اســتفاده 

شده، عبارت هستند از:   
1/ استفاده نکردن از s/ / سوم شخص براى افعال: 

“Alice: Not surprised she don’t come” (Churchill, 
1983, 27). 

“Shirley: She don’t do no harm” (Ibid, 36).
2/  اســتفاده  کردن از زمان حال به جاى زمان گذشــته براى 

:  “Come”, “Say”, “Give” افعالى چون
“Shirley: Delivery van come once a week. My sis-

ter come at Christmas” (Ibid, 34). 
:“to be” و“Have”  3/ صرف شدن متفاوت افعالى چون
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“Shirley: Ent you got a civil tongue?” (Ibid, 33)
,“which”, “who”4/ جایگزین کردن ضمایر موصولى چون

: “what” با“that”
 “Ghost: There ain’t twenty in this parish but what 

hates you” (Ibid, 27).

مشابهت مناسبات اقتصادى

همان طور که پیش تر ذکر شــد، مشدى از راه کشاورزى گذران 
زندگى مى کند؛ حرفه اى که احتماالً در زمان نوشتن نمایش نامه (دهۀ 
چهل شمسى)، زندگى بخش بزرگى از مردم گیالن را تامین مى کرده 
است. او که سال هاى سال با دست خالى و ابزارهایى چون "چانچو"42 
(رادى، 1385، 14) کشاورزى مى کرده، اسبى مى خرد تا در سال هاى 
پیرى و در نبود تنها پســرش، "عصاى دستش" باشد (همان، 21). 
زمانه اما تغییرکرده است. میرزاجان، داماد مشدى، کامیون خریده 
و ابى قهوه چى دوچرخه دارد: "اصًال تو اســب مى خواستى چى کار 
مشدى جون؟ امروزه روز مفتم نمى ارزه. مثًال که چى؟ ایناش دیگه. 
تو منو نگا: االنه این چرخه همه کارة منه... خالصه این بابا واســه ما 
کار صد تا اســبو مى کنه" (همان، 64). مردمى که تا پیش از این با 
روش و ابزارهایى سنتى همچون "پیش کاول" 43 (همان، 54) تولید 
مى کردند، حاال داللى مى کنند. مرگ مشدى در واقع پایانى است بر 

شیوة زندگى سنتى روستایى و آغازى است براى سبکى دیگر. 
روابط مالــک و زارع و نحوة برخورد با فــن و صنعت جدید در 
نمایش نامۀ فِن، نمود پررنگى دارد. کشاورزان در فِن، روابط پیچیده اى 
با مالک خود آقاى تیوســان دارند. از یک طرف براى ادامه حیات به 
او نیازمندند و از طرف دیگر او را مســئول زندگى "فالکت بار" خود 
مى دانند. از همین روســت که فرانک در خیالش با آقاى تیوســان 
درگیر شده و او را کتک مى زند (Churchill, 1983,15)، ولى درعین  
حال خود را مدیون به او احساس مى کند (Ibid, 16). در اینجا نیز، 
همچون مرگ در پاییز، مناسبات در حال گذار است. آقاى تیوسان، 
مالکیت "زمین هاى اجدادى" اش را به "شهرى ها"  واگذار مى کند 
تا با پول به دســت آمده، "ماشین و تجهیزات جدید" بخرد. او حاال 
 Ibid,) "تبدیل به "یک مستاجر در زمین هاى اجدادى اش شده است
 . (Ibid, 27)"26). براى کشاورزان اما "شرایط تغییرى نخواهد کرد
وارد شــدن تکنولوژى به روســتا ســبب تحــول در اصول و 

"ارزش ها" شده است:
جفرى (خطاب به َول): من تو رو شــخصاً مســئول نمى دونم 
َول. تو نشــونه مرض روزگارى. همه چیز داره عوض مى شه، 
همه چیز داره از هم مى پاشــه. اعتصاب ها، مبارزها، همه چیز 
زیر سر روس هاست./ تنها کارى که پسرها مى خوان این روزها 
بکنن اینکه که... موتورهاشــون رو ســوار شن و بنزین حروم 
کنن. وقتى ما مدرســه مى رفتیم له و لورده مى شدیم. وقتى 
هم که خونه مى رفتیم باز آش و الش  مى شــدیم. اینها امروز 
نمى خوان کار کنن... واســه من از بیــکارى نگو. چهار تا کار 
دارن. بقیــه مردم رو از کار بیکار کــردن. گاری چى بودن کار 

خوبى بود اما همه کارى که فرانِک تو مى کنه اینکه رو تراکتور 
بشــینه. نشستن که کار نیســت. بازار مشترك همه کارها رو 
گرفته. (مکث) فقط بیست نفر یکشنبه ها مى یان کلیسا. همه 
اخــالق رو زیر پا مــى ذارن. دوره جنگ اینجــورى نبود. اون 
فرانسوى ها که موشــک مى فرستادن به آرژانتینى ها، یحتمل 
یادشون رفته که ما واسشون چیکار مى کردیم./  بازار مشترك 

.(Ibid, 34) چیز خوبیه واسه اینکه جلوى جنگ رو بگیره
جفرى44 که به نســل قبلى تعلــق دارد، کار َول (ترك کردن 
شــوهر و بچه هایش و زندگى با فرانــک) را نتیجۀ دوران مدرن 
مى داند. دورانى که مناســبات اقتصادى دست خوش تغییر شده 

و ماشین بر تمام جنبه هاى زندگى انسانى حاکم گردیده است.

خصایص جغرافیاى انسانى

مرگ در پاییز، آیینه اى اســت تمام نما از اعتقادات و باورهاى 
مردم یک سرزمین. اکبر رادى تا حد زیادى در به تصویر کشیدن 
باورهاى مذهبى و تفکرات ســنتى مردم روستا موفق عمل کرده 

است. به نمونه هاى زیر توجه کنید:
گل خانم: تازه مشــت رو قرآن مى زد که واســه خاطر مشدى 

پنجاه تومان قیمت شو انداخته. 
ملوك: توروخدا آبجى دیگه نگو... قرآن! اگه اون حرمت قرآنو 
داشت، اول مى رفت ناموس شو از زیر دست و پا جمع مى کرد که 

این جور مث آل به زندگى این و اون نیفته.
گل خانم: کسى چه مى دونه ؛ شایدم داره کفارشو مى ده (رادى، 

 .(16 ،1385
و یا آنجا که پاى باور به خرافه ها به میان مى آید: 

ابى: آره، شایدم بى  وقتى کرده جن رفته توى دلش.
مشدى: نمى  دونم، نمى دونم یه هو چى شد...[ اسب] افتاد.

ابى: مى گم همون جور که ســرش زمین بودا، مى خواســتى 
دورشو با چاقو خط بکشى.

مشدى: کشیدم.
ابى: من که به ات گفته بودم مشدى: مى خواستى یه نظر قربونى 
به اش ببندى. من اسب مى شناسم که با یه نظر ترکیده (همان، 62).

آنچه که ذکر آن رفت تنها بخشى از ویژگى هاى اقلیمى مرگ 
در پاییز اســت. در جاى جاى نمایش ــنامه مى توان کوشش اکبر 
رادى را براى ارایــۀ تصویرى دقیق و عینى از زادگاهش، گیالن، 
مشــاهده کرد. با وجود اینکه اقتضاعات ژانر نمایش نامه، برخالف 
گونه هــاى دیگر ادبى همچون رمان، اجازة توصیفات مفصل را به 
نویسنده نمى دهد، اکبر رادى در به تصویرکشیدن شکل زندگى 
و نوع تفکرات مردم اقلیم موردنظرش استادانه عمل کرده است.                                                                                                                      
در نمایــش نامۀ فِن مى توان مجموعــه اى از باورها و اعتقادات 
مردم روستا را مشاهده کرد. نمونه هاى زیر را در نظر بگیرید: "شانا: 
مامان بزرگ میگه نباید یکشنبه ها ناخن هاتو بگیرى وگرنه شیطون 
میره تو جلدت"(Chrchill,1983,51). یا در جاى دیگر مى خوانیم: 
"مى: وقتى نور از پشــت ابرها پایین مــى آد، مث یه نردبون میاد 
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رنگ بومى از مرگ در پاییز تا  ِفن 

 .(Ibid, 22)"تو قبرســتون و مرده ها از نور مى رن باال تو بهشــت
نمایش نامه حتى نقبى هم به باورهاى نسل هاى قبل مى زند: زمانى 
که مردم غذا دادن به ارواح ســرگردان داخل باتالق ها45 را موجب 
آمدن بهار و بازگشــت دوبارة زندگى مى دانستند (Ibid, 53) و در 
هنگام روآوردن مصایب، دست به "زخمى کردن" حیوانى مى زدند 
(Ibid, 54-55). جامعه اى که در فِن تصویر مى شود، جامعه اى است 
به شدت سنتى و محافظه کار. جامعه اى که اگرچه در حال گذار به 
مرحله اى مدرن تر است (َول سنت کوتاه نکردن ناخن در روزهاى 
یکشنبه را تنها یک خرافه مى داند(Ibid, 51))، اما همچنان، زنى 
 Ibid,) که شــوهر و فرزندانش را رها کرده به شدت طرد مى کند
Ibid, 19-)28) و زن دو جنســه را "دیوانه" و جادوگر مى خواند

20). در چنین محیطى است که مارگارت، زنى الکلى، ریاضتش را 
مرهون "معجزه اى از طرف مســیح" مى داند و آلیس، دوست َول، 

او را که بین فرزندان و معشوقش سرگردان است به "انجمن زنان 
 .(Ibid, 40-41)تعمیدى" مى برد تا توبه کند

فِن کاریل چرچیل، روایتى اســت از فقرى (مادى و فرهنگى) 
که در همه جا ریشــه دوانیده است. این، شــاید انعکاس دهندة 
تمایالت فمنیســتى و سوسیالیســتى چرچیل باشد. فِن، اما در 
عین حال، داســتان یک اقلیم است؛ "دعوتى است براى مخاطب 
تا ارتباط بســیار تنگاتنگ کارگــران و زمینى که بر روى آن کار 
مى کنند را درك کند"(Ibid) . بــا وجود اینکه چرچیل در فِن، 
برخالف اکبر رادى، دربارة زادگاه آشنایش نمى نویسد ( او متولد 
لندن بود)، به خوبى توانســته است تاریخ، فرهنگ، و سنت هاى 
یک ســرزمین را به تصویر درآورد. او این موفقیت را، بیش از هر 
چیز، مرهون زندگى کردن در میان مردم نواحى شرقى انگلستان 

.(Ibid, 91)و تحقیق در مورد آداب و سنن آنها است

نمایش ــنامه هاى مــرگ در پاییز اثر اکبر رادى و فِن نوشــتۀ 
کاریل چرچیل، شــاید در نگاه اول چندان قابل مقایســه به نظر 
نیایند. اولى اثرى اســت بومى از نویســنده اى ایرانى که راجع به 
زادگاهش گیالن مى نویسد و دومى اثرى است از نمایش نامه نویسى 
انگلیسى با گرایشات فمنیستى و البته سوسیالیستى. با این همه، 
دو نمایش نامه در پژواك شــرایط اقلیمى مردمان محلى در رفتار، 
گویش و آداب و رســوم زندگی شان، اشــتراك دارند و به همین 
دلیل هر دو را مى توان جزو ادبیات اقلیمى دسته بندى کرد. فِن و 
مرگ در پاییز، روایاتى هستند از روستازادگان و آب و خاك شان – 
روایاتى که  تالش مى کنند به شــکل منســجمى تاثیرپذیرى و 
تاثیرگذارى محیط و انســان بر یکدیگر را به تصویر بکشــند. به 
این منظور با استفاده از ویژگى هایى که عبدالعلى دست غیب در 
توصیف ادبیات اقلیمى برشمرده، در این مقاله تالش شد تا نشان 
داده شود که هر دو نمایش ــنامه به شکل ملموسى بازتابنده پنج 
ویژگى شامل اوضاع جغرافیایى، وضعیت زراعى و معیشتى، گویش 
محلى، مناســبات اقتصادى و ویژگى هاى جغرافیاى انســانى در 
متن خود هستند. روش ارائه مطالب، توازى شناخت شناسانۀ این 
مولفه ها بود که با ارجاع به شــواهد درون متنى دنبال شد.  نتیجه 

این مطالعه را مى توان دو دستاورد دانست: نخست آنکه در هر دو 
اثر، نوع اقلیم، تعیین کننده بسیارى از ویژگى هاى انسان شناسانه 
و قومى است و بنابراین توضیح و توجیه بسیارى از رفتارهایى که 
مى توانند از منظر مطالعات انسان شناسانه مورد بررسى قراربگیرند. 
و دوم آنکه برغم تفاوت هاى فرهنگى و جامعه شــناختى در میان 
اقوام و ملیت هاى مختلف، و نیز با وجود ســبک پرداخت متفاوت 
نویسندگان و رویکرد آنها به مسائل بومى، این آثار در مولفه هاى 
بنیادین خود، مشترکات چشمگیرى دارند که مى تواند در نگاهى 
کلی تر، به درك بهتر و ژرف ترى از فرهنگ هاى مختلف بیانجامد. 
فِن و مرگ در پاییز، هر دو روایت گر زندگى روســتاییان هستند. 
اگرچه تمرکز اولى بر روســتایى در شرق انگلستان است و توجه 
دیگرى به دهاتى در گیالن، اما هر چه هســت درباره آب و خاکى 
است که انســان ها در آن به دنیا مى آیند، در آن ریشه مى دوانند 
و در آن مى بالند و مى میرند. همانگونه که رادى که درششــمین 
فســتیوال کلن آلمان گفت: "من از گیالن تشــنه مى نویسم، تو 
از مزارع سرســبز آشــویتس، او از بنارس و آن دیگرى از پراگ یا 
جاماییکا. و هر یک با جوهر خود  تفسیر مى کنیم خاك تلخ را که 

اسطورة اولش خلقت آدم است" (سهرابى، 1386، 47). 

در مباحث بخش مبانى پژوهش درباره کیفیت و چگونگى نمایش هاى بومى غربى از توضیحات دکتر بهزاد قادرى اســتفاده شــده 
است. نویسندگان مقاله، به این وسیله مراتب سپاسگزارى صمیمانه خود را از ایشان اعالم مى کنند.

سپاسگزارى

پى  نوشت  ها

1 این تفسیر از چرایى اقبال نویسندگان ایرانى در یک مقطع زمانى خاص 
به ادبیات اقلیمى، شــاید اندکى یک سویه به نظر آید ولى پربیراه هم به نظر 

نمى رسد، زیرا روح زمانه هرگز در خلق آثار ادبى، بى تاثیر نیست. چه صدیقى، 
افــول ادبیات در گیالن  را معلول فروکش کــردن موج ادبیات اقلیمى در این 
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منطقــه مى داند که  از اواخر دهۀ پنجاه بــه بعد دیگر فرصت ظهور نمى یابد: 
"اکنون این عناصر برگشــت ناپذیر تاریخى، بخاطــر گونه اى دیگر از اوضاع و 
زندگى، قوة تحریک خود را از دســت داده اند. حساسیت هاى هنرمند نسبت 
به مضامین اقلیمى فروکش کرده و یا از بین رفته اســت. نویسندة امروز، فاقد 
انگیزه هاى اجتماعى براى خلق یک اثر به سیاق نویسندگان ادبیات منطقه اى 

است" (صدیقى، 1380، 33).
2 با وجود اینکه نمونه هاى فراوانى از آنچه اکنون ادبیات بومى نامیده مى شود 
در طول قرن نوزده و اوایل قرن بیست میالدى خلق شد، توجه به ادبیات اقلیمى 
در آمریکا و انگلســتان، تنها مربوط به ســى ســال اخیر است زیرا پیش از آن، 
ادبیات بومى ژانرى پیش پا افتاده و کم اهمیت تلقى مى شد و جایى در میان آثار 
فاخر ادبى نداشت. چارلز ال.کرو، اقبال ناگهانى به ادبیات اقلیمى در کشورهاى 
انگلیسى زبان را، مرهون دو علت عمده مى داند: نخست آنکه در"دوران فرهنگ 
همگانى، مراکزخرید هم شکل و فست فودها، بومى گرایى نقشى تدافعى به خود 
گرفته است" (Crow, 2007, 1). دوم آنکه در سال هاى اخیر، توجه ویژه اى به 

.(Ibid) ارزیابى دوباره آثاربرجستۀ ادبى" صورت گرفته است"
3 Flannery O’Connor.
4 Harriet Beecher Stowe.                        
5 Sherwood Anderson.
6 Robert Frost.
7 William Faulkner.                   
8 Thomas Hardy.
9 Maria Edgeworth.              
10 Walter Scott.
11 Charlotte and Emily Bronte.        
12 The Fool.                                
13 Edward Bond.                
14 The Iceman Cometh.
15 Eugene O’Neill.           
16 John Millington Synge.
17 Sean O’ Casey.                  
18 William Butler Yeats.
19 Irish Literary Revival. 

20 روزنۀ آبــى (1341)، افول (1343)، مــرگ در پاییز (1349)، لبخند 
باشــکوه آقاى گیــل (1352)، در مه بخوان (1354)، و ملودى شــهر بارانى 

(1382) از آن جمله اند.
21 Downstairs.
22 Owners.
23 The After Dinner Joke.
24 Three More Sleepless Nights.
25 Top Girls.
 26 A Mouthful of Birds.
27 Cloud Nine.
 28 A Number.
29 Mad Forest.
30 Seven Jewish Children, A Play for Gaza.
31 Fen.
32 Val.
33 Shirley.

34 Angela.            
35 Becky.   
36 Nell.                                      
37 Alice. 
38 May.                                       
39 Frank. 
40 Mr. Tewson.  

41 نکتــه قابل تامل آنکه "کاس آقا" به عنــوان "نامى اختصاصاً گیلکى" 
(خدا دوست، 1380، 38)، یادآور کاس آقا حسام، از یاران قدیمى میرزا کوچک 
خان است. از سوى دیگر سرنوشت مشتى؛ گرفتار برف شدن و نهایتاً مرگ او، 
به نوعى با مرگ میرزا کوچک، که در اثر برف و بوران در کوهستان هاى گیالن 

صورت گرفت، "توازى" مى یابد (قادرى، 1371، 20). 
42 رادى این ابزار را "چوبى بلند و مقاوم که روســتاییان شمال به دو سر 
آن زنبیل مى آویزند و بار مى زنند و بر شــانه حمل مى کنند"، معرفى مى کند 

(رادى، 1385، 14).  
43 "ابزارى چوبى که به گاو و یا اســب مى بستند و به کمک آن مزرعه را 

شخم مى زدند" (سایت لغت نامه دهخدا).
44 Geoffrey. 
45 Boggarts.
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