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چكیده
ادبیات بومی مجموعهای از ترانهها ،اشعار ،قصهها ،افسانهها ،آداب و رسوم اجتماعی ،باورها ،عقايد و تتت هر جامعـه
استت نويسندگان معاصر زيادی به رمان بومی و اقلیمی روی آوردهاند که ايـن نـوع رمـان بـه کیفیـت و مختصـات
جغرافیايی و بومی ناحیهای وفادار است و بر محیط خاصی تمرکز يافته و به توصیف خصوصیات بومی و ناحیـهای
آن منطقه شامل زبان ،آداب ،رسوم و تتت میپردازدت استان کرمانشاه همواره نفش خاصی در توسعه اين رمـاننويسـی
داشته است و رماننويسان فراوانی از اين منطقه به توسعه و رونق ادبیات بومی و اقلیمی کمک کردهاندت علیاشـرف
درويشیان ،يکی از بزرگترين رماننويسان کرمانشاه و در واقع يکی از بزرگترين رمـاننويسـان در حـوزه ادبیـات
بومی و اقلیمی ،در رمان سالهای ابری به بیان واژگان محلی ،گیاهان ،شغلها ،اشـعار و جمـالت محلـی ،ضـرب-
المثلها ،مکانها و تتت مربوط به استان کرمانشاه پرداخته استت پژوهش حاضر به بررسی اين رمان پرداختـه و سـعی
شده در هر بخش گوشههايی از ادبیات بومی را با تکیه بر نمونههای استنادی مورد بررسی قرار دهدت
كلیدواژهها :ادبیات کرمانشاه ،رمان بومی ،عناصر اقلیمی ،علیاشرف درويشیان ،سالهای ابریت
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مقدمه

فراوان میتواند سبک يک اقلـیم را از اقلـیمهـای

بیان مسئله

ديگــر متمــايز کنــدت بــه عنــوان مثــال اگــر آثــار

ادبیات اقلیمی در حقیقت مبین نـوعی از ادبیـات

نويسندگان مناطق کويری را بـا آثـار نويسـندگان

اســت کــه شــاخصهــای جغرافیــايی ،فرهنگــی،

منطقة شمال ايران مورد بررسی قرار دهیم متوجـه

اجتماعی و اقتصادی منطقة معینـی را نشـان مـی-

اين شاخصههای طبیعی ،اجتمـاعی و محیطـی در

دهد ،به گونهای که اين شاخصهها ،وجوه ممیـزة

آن خواهیم شد و از اين ديدگاه تفـاوت عمـدهای

اين منطقه با ساير مناطق باشدت در اين مورد مـی-

در آثار آنها احساس میشودت «داستانهای اقلیمـی

توان بـه مـوارد زيـر اشـاره کـرد :شـاخصهـای

غالبا بازتابدهنده ويژگیهـا و عناصـر مشـترکی

جغرافیـايی ماننـد :آب و هـوا ،وضـعیت طبیعــی،

چون فرهنگ ،باورها و آداب و رسوم يک منطقـه

وجود جنگل ،دريا ،کوهستان يا بیابـان وتتت بـرای

جغرافیايی هستندت اقلیمگرايـی در داسـتاننويسـی

مثــال مشخصـة جغرافیــايی شــمال ايــران وجــود

معاصر ايران به طـور جـدی از دهـة  20شمسـی

جنگــل و درياســت و جنــوب دريــا و نخلســتانت

آغاز میشود و در دهههای  00و  50شمسـی بـه

مشخصة اقلیم غرب وجود کوهسـتانهـا ،وجـود

اوج خود مـیرسـد»ت (صـادقیشـهپر)00 :0251 ،

جنگلهای بلوط ،مسدود بودن مرزهـای تجـاری

گاهی اوقات نويسنده ،توجهی خاص به ويژگـی-

با همسايگان -از نظر تعامالت سیاسی -و وجـود

های خـاص يـک منطقـه اعـم از آداب و رسـوم،

آشــکار فقــر اســتت شــاخصهــای اجتمــاعی و

مسائل اخالقی و اجتماعی ،طبیعـت ،اعتقـادات و

فرهنگــی ماننــد :آداب ،ســنن ،اعتقــادات ،زبــان،

زبــان و گــويش و تتت داردت تمرکــز نويســنده بــر

مــذه  ،نــژاد ،وجــود اقــوام مختلــف و ســابقة

ويژگیهای منحصـر بـه فـرد منطقـه و دقـت در

مبارزاتی علیه بیگانگان و تتت ت

بازتاب جزئیات آن اثر او را محدود به يک منطقة

شاخصههای اقتصادی مانند :وجود فعالیت-

خاص میکند و به عبارت ديگر به داستان رنگ و

های اقتصادی معینی اعم از کشـاورزی ،صـنعتت

بوی اقلیمی میدهدت در اين صورت معموال تمـام

مثل فعالیت صنعت نفت در خوزسـتان يـا بـرنج-

تالش او بر اين است که آن مکان را بـا ويژگـی-

کاری و چایکاری در شـمال ايـران کـه بـه ايـن

های برجستهاش ماننـد :فرهنـگ ،آداب و رسـوم،

مناطق ويژگیهای معینی بخشیده استت داسـتان-

طبیعت و تتت از ديگر مکانها متمـايز کنـدت چنـین

های اقلیمی معموال متضمن بیان همه يا بخشی از

مکــانهــايی در بیشــتر مــوارد برگرفتــه از محــیط

اين شاخصهها هستند ،بر اين اساس داستانهـايی

زندگی و پرورش و يا محـیط پیرامـون نويسـنده

از اين نـوع مـیتواننـد مبـین فضـای شـهری يـا

هستندت مکانهايی که بـه دلیـل انـس نويسـنده و

روستايی يا هر دو باشندت (جعفـری)000 :0250 ،

شــناخت تمــايزات اقلیمــی آن باعــو توصــیف

اگر اين شاخصهها در آثار نويسندگان يک منطقـة

ملموستر مکان میشود از طرف ديگر اين مکان-

خاص مورد توجه قرار گیرد بـه دلیـل مشـترکات

هـا و ويژگــیهـای خــاص آن تـأثیر مســتقیم بــر
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شخصیتها ،درونماية داستان ،حوادث و تتت داردت

شخصیت و ديدگاههای سیاسی نويسنده را مـورد

علــیاشــرف درويشــیان يکــی از داســتاننويســان

نقد و بررسی قرار داده است امّـا در ايـن کتـاب،

معاصر کرمانشاه است که در اثر گرانسنگ خويش

موضوعی که قابـل تأمـل اسـت ،تفکیـک نشـدن

سالهای ابری با بهرهگیـری از عناصـر اقلیمـی و

نمايههاستت نعمتاله ايرانزاده و طاهره سپهونـد

بومی به خـوبی ضـعف مـادی و فرهنگـی مـردم

در مقالهای با عنوان «بررسی سبکی رمان سالهای

زمانه را منعکس ساخته است که بـرای رهـايی از

ابری اثر علی اشرف درويشیان» در شمارة چهـارم

اين اوضاع پريشان ،دست به دامان دين و مـذه

پژوهشنامه فرهنگ و ادب ،جنبههای سـبکی ايـن

شده و جـرأت بیـان حـرف خـويش را در قالـ

اثر را به لحـاظ واژگـان و سـطح نحـوی زبـان و

کلمات رسا نداشتهاند و به ناچار متوسل به رمز و

همچنین سطح ادبی مورد بررسـی قـرار دادهانـدت

اشارات لطیف شدهاندت مقاله حاضر میکوشـد بـا

همچنین عناصر سبکی زبانی در رمـان سـالهـای

بررسی اين رمان ،عناصر اقلیمی و فرهنگـی را از

ابری در سطح واژگان و استفاده از لغات بـومی -

البهالی آن استخراج نموده و نمونههايی از هريک

کرمانشاهی در سطح نحوی بررسـی شـده اسـتت

را با دستهبندی جديد بیان داردت

مريم غفاری جاهد در مقاله «نگاهی به سـالهـای

ابری علیاشرف درويشیان» در شـمارة  00کتـاب
روش پژوهش

ماه ادبیات ،رمان سالهای ابری را از منظر عناصـر

پــژوهش حاضــر بــا اســتفاده از روش توصــیفی-

داستانی همچون درونمايه ،طرح ،مضمون ،زاويـه

تحلیلی به بررسی عناصراقلیمی و بومی در رمـان

ديد ،شخصیتپردازی و تتت مورد بررسی و تحلیل

ســالهــای ابــری پرداختــه اســتت ابــزار و شــیوة

قرار داده استت خاور قربانی و طـاهره کوچکیـان

گردآوری اطالعات در اين تحقیـق «پرسـشنامـة

در مقالهای با عنوان «بازتـاب اجتمـاع و رئالیسـم

معکوس» اسـت بـه عبـارت ديگـر دسـتورالعمل

سوسیالیســتی در ســالهــای ابــری علــیاشــرف

کدگذاری که حکم پرسشنامـة معکـوس را دارد،

درويشیان» در شـمارة  000از سـال  0252مجلـة

متشــکل از تعــاريف عملیــاتی مفــاهیم (عناصــر

زبان و ادبیات فارسـی دانشـکده ادبیـات و علـوم

اقلیمی و بومی) استت جامعـة آمـاری نیـز رمـان

انسانی تبريز به مارکسیسم و يکی از خوانشهـای

سالهای ابری استت

آن ،به رئالیسم سوسیالیستی پرداخته است و آن را
در دو بخش جداگانـه بررسـی نمـوده اسـتت در

پیشینه پژوهش

بخش نخست ،انعکاس برخی از نهادهای جامعـه

جعفــر کــارزونی در کتــاب آثــار علــیاشــرف

مانند :فرهنگ ،سیاست ،اقتصاد ،خانواده و مدرسه

درويشیان در بوتة نقد که به نقد آثار علـیاشـرف

در محتوای اثر نشان داده شده اسـت و در بخـش

درويشــیان اختصــاصدارد ،نمايــههــايی از قبیــل

دوم بازتاب رئالیسم سوسیالیستی را در ساختار و

بررسی زبان ،فرم سـاختار ،عناصـرفرهنگ بـومی،

بافت داستان با تکیه بر سه عنصر شخصیت ،زبان
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و صحنههای داستان مورد بررسی و تحلیـل قـرار

از ريشة اوستايی «تنگ» به معنـای کشـیدن و بـه

دادهانــدت طــاهره کوچکیــان ( )0251در مقالـــه

معنای وقار نیز آمده استت فرهنگ روی هم رفتـه

«بررسی عناصر زيباشناختی (آرايه ادبی) دو رمـان

بــه معنــای بیــرون کشــیدن دانــش ،معرفــت،

سالهای ابـری و شـوهر آهوخـانم» در شـماره 0

استعدادهای نهفته ،پديدههـا و تـراوش نـو پديـد

مجله مطالعات داستانی دانشگاه پیامنور به بررسی

انسانی از نهاد و درون انسان و جلوهگـر سـاختن

اين عناصر در خـالل دو رمـان مـذکور پرداختـه

آنها در جهان انسانی استت (مختاری)20 :0233 ،

استت امّا مقاله يا اثری که به بررسی ادبیات بومی

ادوارد تايلور مردمشناس انگلیسی ،نخستین

و اقلیمی در رمان سالهای ابـری پرداختـه باشـد

بار در کتـاب فرهنـگ ابتـدايی (0530م) تعريـف

مشاهده نشدت

رســمی و نســبتا جــامعی از فرهنــگ ارائ ـه کــردت
«فرهنگ عبارت است از مجموعـهای پیچیـده کـه

سؤاالت پژوهش

در بــر گیرنــدهی دانــشهــا ،اعتقــادات ،هنرهــا،

علیاشرف درويشیان تا چه میزان از عناصر بومی

اخالقیات ،قوانین ،عـادات ،آداب و رسـوم و هـر

و اقلیمی استفاده کرده است؟

گونه توانايی ديگری است کـه انسـان بـه عنـوان

وی بیشتر از چه مضامینی بهره گرفته است؟

عنصری از جامعه به دست مـیآورد»ت (جعفـری،
)55 :0252

مباني نظري پژوهش

ساپیر جامعـهشـناس آمريکـايی فرهنـگ را

از آنجا که هدف ايـن پـژوهش ،بررسـی عناصـر

مجموعـة آداب و رســوم ،ســنتهــا و نهــادهــای

اقلیمی است و بخشـی عمـده از ايـن عناصـر بـه

اجتماعی دانسـته اسـتت (نصـرآبادی و ديگـران،

فرهنگ يک اقلیم (فرهنـگ مـادی -معنـوی) بـاز

)05 :0251

میگردد ،لذا ايجاب میکنـد در آغـاز ايـن فصـل

فرهنگ میراث اجتماعی است که بـه وسـیلة

نگاهی به فرهنـگ ،معـانی مختلـف و جنبـههـای

دانش از نسلی به نسل ديگر انتقال میيابدت مـاکس

متفاوت آن داشته باشیمت فرهنگ يکی از مهمترين

وبر مفهوم فرهنگ را مساوی مفهوم ارزش میدانـد

و اصلیترين نهادهای اجتماعی است کـه تعیـین-

که از يک سلسله روشها و زمینههايی متأثر اسـت

کننده و تشکلدهندة کل نظـام اجتمـاعی اسـت و

که افراد يک جامعه را به هم پیونـد مـیدهـد و در

دارای ابعاد و زوايای گوناگون استت فرهنـگ بـه

رفتار ،کردار و روابط اجتماعی آنها مـنعکس مـی-

لحاظ واژگانی يـک واژة پهلـوی اسـت و معـادل

گـرددت (صــالحی امیـری )00 :0252 ،زبــان و آثــار

( )cultureبه کـار مـیرودت فرهنـگ ()far-hang

ادبی بُعد مهمی از میراث مکتوب هر ملـت اسـتت

[فرهنج ،پهلوی ]farhangت «فر» به معنای شـکوه

زبان نه تنها به عنوان يک محصول اجتماعی ،ابـزار

و عظمت استت اگر به عنوان پیشوند به کار رود،

و وسیلة ارتباطات به شمار میرود ،بلکه خـود بـه

به معنای جلو ،باال ،پیش و بیرون است و «هنـگ»

عنــوان بخشــی از مــتن ( )textروابــط اجتمــاعی
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محسوب میشود که در تولید و بازتولید فرهنگ و

میتوان بدون هیچ توضیحی ،تفاوتها را با ديگر

هويت ويژة هر جامعه نقش مهمی داردت زبان يـک

شــهرهــا و منــاطق تشــخیص دادت ايــن بخــش در

ملت ،نظام معنايی يک ملت اسـت و ابـزاری مهـم

برگیرنــدة آداب و ســنن اجتمــاعی ،فعالیــتهــا،

برای حفظ ،شکلگیری و انتقال فرهنگ بـه شـمار

سرگرمیها ،خوراک ،پوشاک ،فضـا ،محـیط شـهر

میآيدت گذشته از مباحـو مربـوط بـه زبانشناسـی،

وتتت يک جامعه يا منطقـه اسـتت باورهـا و عقايـد

اکنون در حوزة مباحو قومشناسی و جامعهشناسی

عامیانه نیز در اين بخش جای داردت

نیز مباحو وسیعی پیرامون نقش و کارکرد زبان در

در همة فرهنگها و دايرةالمعارفهـای ادبـی

چارچوب مطالعات بین رشتهای مطرح شده اسـتت

در تعريف داستان اقلیمی عموما بر وجـود عناصـر

در واقع زبان هر ملت تنها وسـیلة سـخن گفـتن و

مشترکی همچون فرهنگ و معتقدات مردمی ،آداب

رفع نیازمندیهای روزانة وی نیست ،بلکـه وسـیلة

و رسوم و ويژگیهای محیط طبیعی و بومی تأکیـد

انديشــیدن ،جهــانبینــی ،عمــل اجتمــاعی ،هويــت

شده استت اين داستانها در زبان التین معمـوال بـا

اجتماعی و روابط خرد و کـالن بـا يکـديگر و بـا

نام «رمان محلـی يـا ناحیـهای» ()Regional novel

جهان پیرامون و با زمانهای گذشته ،حـال و آينـده

خوانــده مــیشــوندت مــارتین گــری در تعريــف آن

استت (همتی 001 :0235 ،و )002

می نويسـد :رمـانی اسـت کـه تأکیـدش بیشـتر بـر

فرهنگ بومی مجموعهای از ترانهها ،اشـعار،

جغرافیا ،آداب و رسوم و گفتار محل خاصی اسـت

قصهها ،افسـانههـا و آداب و رسـوم اجتمـاعی و

و دربارة آن محل ،بیشتر توضیح جدی میدهـد تـا

باورها و عقايد و تتت هـر جامعـه اسـتت بنـابراين،

اطالعات پیش زمینهای»ت (گری)030 :0250 ،

تعريف ،فرهنگ بومی را میتوان در دو بخـش بـا

يکی از نويسندگان معاصر رمـان اقلیمـی را

زيرمجموعههای خاص خود دستهبندی کردت ايـن

چنین تعريف کرده اسـت« :رمـانی اسـت کـه بـه

تقسیمبندی به ساختار فرهنگ برمیگردد که قبـل

کیفیت و مختصات جغرافیـايی بـومی و ناحیـهای

از ايــن دربــارة آن بحــو کــرديمت نخســت جنبـة

وفادار بماند و بر محیط و قلمرو خاصـی تمرکـز

زبانی ،يعنی آنچه که مربوط به زبان است شـامل:

يابدتتت در اين رمانها به توصیفات و خصوصـیات

گويش و لهجة محلی ،ضـربالمثـلهـا ،کنايـات،

بومی و ناحیه ای؛ از جمله نحوة لباس پوشـیدن و

اصـطالحات و تعـابیر عامیانـه ،افسـانه و قصــه و

صــحبت کــردن و آداب و رســوم بســیار توجــه

اشعار محلی میشودت به عبـارتی مـیتـوان گفـت

می شود و اين خصوصیات به عنوان پايه و اساس

بخش نخست همـان ادبیـات شـفاهی هـر ملـت

داستان کـارکرد دارد»ت (میرصـادقی)003 :0233 ،

استت بخش دوم جنبة عملی فرهنگ بومی استت

عبدالعلی دستغی

در تعريف ادبیات اقلیمی مـی-

اين عنوان در مقابل جنبة زبانی به کار رفته اسـت

نويسد« :ادبیات اقلیمی (بومی) ادبیاتی اسـت کـه

و منظور آن قسمت از فرهنگ بومی است کـه بـا

در منطقهای خاص به وجود آمـده باشـد و دارای

ورود به يک شهر يا منطقة خاص و در نگـاه اول

اين شرايط باشد:

بررسي ادبیات بومي در رمان سالهاي ابري علي اشر
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الف :وحدت اوضاع جغرافیايی

محله ،جغرافیای شهری و طبیعی منطقـه ،زبـان و

ب :مشابهت وضع زراعی ،معیشتی

گويش محلی ،فرهنگ و باورهای بـومی ،پیشـینة

ج :وحدت گويش محلـی ،وجـود گفـتوگوهـا،

تاريخی و قومی هر منطقه ،محافل و انجمـنهـای

اصطالحات و ترانههای محلی مشترک

ادبی ،تحوالت سیاسی و اجتماعی منطقـه شـیوه-

د :مشابهت آيینها ،مراسم ،جشنها و اعیاد

های معیشت و اقتصاد مردم»ت (همان)05 :

هـ :طرز گذراندن ايام فراغت

کرمانشاه يکی از استانهـايی اسـت کـه بـا

و :وحدت زبان ،تاريخ و مذه

توجه به جايگاهش در ادبیات داستانی زمینههـای

ز :خصايص جغرافیای انسانیت (گروه نويسندگان،

الزم برای رشـد و بالیـدن ادبیـات اقلیمـی در آن

)3-1 :0250

مشاهده میشودت میتوان در اين زمینه به نامهـايی

مســلما در بــه وجــود آمــدن ســبک يــک

مانند احمد خداداده کرد دينوری ،منصور ياقوتی،

نويسنده عواملی چند تأثیرگذارنـد :انگیـزشهـای

مهشید امیرشاهی ،الری کرمانشاهی ،فريبـا کلهـر،

درونی ،انگیزشهای محیطی و اجتمـاعی ،کـه در

علی محمد افغانی ،علی اشرف درويشیان ،فريبـرز

اغل

موارد ،عوامل درونی افراد خود نیـز تحـت

همزهای اشاره کردت

تــأثیر عوامــل محیطــی ،جغرافیــايی و اجتمــاعی
هستندت اگر به سـاخت و بافـت يـک اثـر هنـری

علياشر

توجه شود عمدهترين مواد اولیـه و شـالودة آن از

در ســوم شــهريور  0200در کوچ ـة عالقــهبنــدان

عواملی ايجاد میشـود کـه بـه خاسـتگاه اقلیمـی

نزديک تیمچة مالعباس علی در کرمانشـاه بـه دنیـا

نويسنده مربوط میشود عـواملی همچـون محـیط

آمدت او در سال  0225در کرمانشـاه بـه دانشسـرای

اجتماعی ،سیاسـی ،اقتصـادی ،تـاريخی و محـیط

مقدماتی رفتت سـپس بـه اسـتخدام ادارة فرهنگـی

طبیعیت هر نويسنده به علت تعلق جغرافیـايی بـه

(آمــوزش و پــرورش) درآمــد و چنــد ســال در

يک منطقة خاص تحت تأثیر عوامل يادشده قـرار

شهرستانهای گیالنغرب و شاه آباد غرب (اسـالم

گرفته و به صورت طبیعـی ايـن عوامـل در ژرف

آباد غرب) معلم شد و همزمان در دانشسرای عالی

ساخت اثر هنری او تأثیر میگذاردت عوامل طبیعی

تهران در رشتة مشاوره و راهنمـايی و در دانشـگاه

و محیطی يکی از عوامل ايجاد تمـايز و تفـاوت-

تهران در رشتة علوم تربیتی تحصیل کـردت در سـال

های سبکی و تفاوت در جهانبینی نويسـندگان و

 0250بــه دلیــل فعالیــتهــای سیاســی و نوشــتن

هنرمندان يک اقلیم خاص اسـتت «شـاخصهـای

مجموعه داستان از اين واليـت ( )0250دسـتگیر و

تأثیرگذار بر سبک يـک نويسـنده عبـارتانـد از:

به مدت هشت ماه زنـدانی شـدت پـس از آزادی از

محیط ،مردم ،فرهنگ و اقتصـاد»ت (شـیری:0253 ،

زندان و بعد از دو ماه ،مجددا در تهران دسـتگیر و

 )05عوامــل تأثیرگــذار اقلیمــی عبــارتانــد از:

به هفت ماه زندان محکوم شدت از شـغل معلمـی و

«خانوادة همخون ،مردم شـهر و منطقـه ،مدرسـه،

ادامة تحصـیل در دانشـگاه محـروم شـدت در سـال

درویشیان
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0252هتشت برای بار سوم به مدت يـازده سـال بـه

«شريف داوريشه» خـود «علـیاشـرف درويشـیان»

زنــدان محکــوم شــد و در آبــان  0253در جريــان

استت اين داستان از زبان پسر بچهای سـه ـ چهـار

انقالب اسـالمی ايـران از زنـدان آزاد شـدت اولـین

ساله شروع میشود و تا حـدود چهـل سـالگیاش

مجموعه داستان درويشیان با نام از اين واليـت در

ادامه میيابدت «شريف داوريشه» فرزند اول خـانواده

سال  0250چاش شدت اين مجموعـه شـامل دوازده

است که اولین خاطرات ذهـنش زمـانی را بـه يـاد

داستان کوتاه است که موضوع آن زنـدگی فقرآلـود

می آورد که فرزند سوم خانواده ،میخواهد قدم بـه

مـردم روسـتاهای اطـراف

دنیا بگذاردت آغاز داستان ،تالش مادری است در به

کرمانشاه استت حسن میرعابدينی دربـارة آن مـی-

دنیا آوردن فرزندی ديگر در يـک خـانواده فقیـر و

گويد« :نخستین کتـاب درويشـیان در میـان کتـاب

خرافاتیت حرفهايی که «ماما»« ،بی بی» و اطرافیـان

خوانان شوری برانگیخت ،تولد نويسندة تـازهای از

زائو به زبان میآورند و افکاری که در ذهن شريف

و پر از جهل و تعصـ

مکت

گورکی را بشارت داد»ت (میرعابدينی:0252 ،

میگذرد ،مؤيد فرهنگ خانوادههـا و تفکـر غالـ

 )02/0نخستین داستان اين مجموعـه بیـان زنـدگی

جامعــه اســتت برخــورد ذهنــی شــريف بــا «آل» و

فقیرانة کودکی اسـت کـه فاصـلة میـان روسـتا تـا

مواجهه با او ،که دارد دل و جگر زائـو را بـا خـود

مدرسه را پیاده طی میکند و سرانجام در يـک روز

می برد ،نمودار کابوسی است که در طـول داسـتان،

سرد زمستان خون باال میآورد و میمیردت موضـوع

سايه اش بر زندگی شريف و خانواده و جامعـهاش

فقر در اولین داستان درويشیان نمود بـارزی دارد و

سنگینی میکندت

تا پايان مجموعه اين موضوع کامال مشـهود اسـتت

شريف در آن شـرايط بحرانـی درد کشـیدن

داستان هتاو نیز زندگی دخترک خردسالی است که

مادر ،تمام ذهنیات خود و گفتوگوهای اطرافیان

به دلیل فقر فرهنگی و رسوم خرافی ،در عین صغر

را به ذهن میسپارد تا همه را تعريـف کنـد زيـرا

سن او را به عقد يکی از طلبکاران پـدرش درمـی-

همة اينها ،با يکديگر و به داستانی که قـرار اسـت

آورند و بر اثـر خـونريزی مـیمیـردت در مجموعـة

شکل بگیرد ،ربط داردت حتی عکسی از «حضـرت

آبشــوران ( )0252بــاز هــم زنــدگی تــوأم بــا فقــر

اســماعیل» کــه در شـرف قربــانی شــدن اســت و

حاشیهنشینان آبشوران -نام رودخانهای که از وسط

فرشتهای که برهای را به جای او ،هديه میآورد و

شهر کرمانشاه میگذرد -را توصـیف مـیکنـدت در

شريف از فرشته متشکر است ،از همان صـفحات

اين داستان تقابل فقر و غنا به زيبايی هرچه تمامتـر

اولیه ،سیر داسـتان را مشـخص کـرده و در ذهـن

توصیف شده استت

خواننده جا باز می کندت نیمه اول داستان ،تا هنگام
جوانی شريف ،ديدهها و شـنیدههـای اوسـت کـه

خالصۀ رمان سالهاي ابري

نقل می شودت پدر شـريف کـار مشخصـی نـدارد،

سالهای ابری را اگر يک زندگینامه واقعی بـدانیم،

مدام از اين شاخه به آن شاخه مـیپـرد و همیشـه

میتوانیم با اطمینان بگويیم ،قهرمان داسـتان ،يعنـی

حاصل دسترنجش را ديگـران مـیخورنـد و ايـن

بررسي ادبیات بومي در رمان سالهاي ابري علي اشر
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جمله تکراری به گوش شريف میرسـد« :بگـذار

خاطرات کودکی و نوجوانی و شهر خود را پشت

بخورند ببینم سیر میشـوند»ت آدمهـای اطـراف او

سر میگذارد و به مکانی تازه به دنبال سرنوشتی

همه زحمتکش و آبرو دارند ،اما بزرگ ترين عی

تازه میرودت گويا زندگی قبلی او يک تئوری از

آنــان ،تفکــری جبرگرايانــه اســت ،کــه وادارشــان

بايدها و نبايدها و کنشها و واکنشهاست و از

می کند در مقابل زورگـو سـاکت بماننـدت شـريف

اين بعد ،صحنه عمل و او عمال وارد مبارزه

عقايد جبری را آگاهانه به تصوير می کشدت جبری

میشودت با ديدن روستايیان فقیر و سوءاستفاده

که به زعم نويسنده ،حکام و روحانیان ،بـا تبـانی،

اربابان از سادگی آنان ،نمیتواند سکوت کند و از

به خورد مردم داده از آنان سوءاستفاده مـیکننـد؛

طرفی انحرافات اخالقی برخی معلمان نیز مزيد بر

اما خود شريف نیز چنین جبری را پذيرفته اسـت

علت شده ،او را وادار به حمايت از شاگردان

و هیچگــاه در مقابــل اشخاصــی کــه کــاله او را

میکندت با هیچيک از عمال زور ،کنار نمیآيد و در

برمی دارند ،قد علم نمی کند ،بلکه بـه آنهـا میـدان

مقابلشان میايستد تا کار او به انتقال و بعد به

می دهدت اما تفاوت شريف با ديگران اين است که

زندان میکشدت از اين به بعد ،زندان جزء الينفک

در مقابل کسانی که به مردم ،زور میگويند و حق

زندگی اوستت آزادیهای کوتاه او به همان راه

آنان را پايمال میکنند ،میايستدت

قبلی ختم میشود ،گرچه پس از چند سال اسارت،

شريف با ديدن آدمهای مبارزی چـون «آقـا

در مدت کوتاه آزادیاش ازدواج میکند ،اما باز هم

مرتضــی» ،کــه آشــنايی مختصــری بــا او دارد و

مبارزه و پخش کردن اعالمیه مهمترين کار اوست

همچنین دايیهای خود که مدام جنـگ و دعـوای

و باز زندان و شکنجه و جدايیت همسری که به او

سیاسی دارند ،با مبارزه ،آشـنا مـیشـود و گـاه از

وفادار است ،مادری که به پايش رنج میکشد و

زبــان پــدر ،حقیقــت زنــدگی پــدربزرگ خــود،

پدری که فرار از مسئولیت را پیشة خود ساخته ،از

«داوريشه» را که اسیر ظلم ارباب گشته ،میشـنود

محورهای مهم اين قسمت از داستان استت آزادی

و همة کینهها و بغضها را در دل نگاه میداردت او

شريف از زندان ،همزمان با پیروزی انقالب

با چشم خود صحنههای درگیری شـاه و مـردم را

اسالمی استت گرچه شريف جزء زندانیان سیاسی

میبیند و همة اينها او را بـه فـردی مبـارز تبـديل

است ،اهداف او با انقالبیون ديگر از جمله مذهبی-

می کندت هنگامی که پـس از سـالهـا ،بـا سـختی،

ها ،از يک صنف نیست ،اما هدف مشترک آنان که

درس خود را به پايـان مـیبـرد ،وارد دانشسـرا و

براندازی رژيم و مبارزه با زورگويی و ظلم است،

پس از آن برای معلمـی بـه گـیالن غـرب منتقـل

آنها را به هم نزديک کرده استت

میشودت

پايان کتاب همچون آغازش ،تولد يک فرزند

پايان جلد دوم رمان و آغاز جلد سوم ،نقطة

تازه استت يک دگرگونی بزرگ ،که حاصل درد و

عطفی در اين سرگذشت استت «شريف» کولهباری

رنج سالیان سال استت همچون تالشی که مادری

از غم و شادی ،رنج و سختی ،خانه و زندگی و

برای تولد فرزند میکند و اين فرزند ،روزگاری را
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پیشِ رو دارد که دوران و حوادث ،سرنوشت او را

پشتش مثل تماته (گوجه) بیرون زده استت

تعیین میکندت شايد تلقی نويسنده از انقالب نیز

(همان )052 :درختهای کهنسال بلوط و سنجد

همین استت پايان داستان تازه آغاز حوادثی نو

و ونوشک (وهنهوشک  wenewşkچاتالنقوش،

است؛ اما نويسنده باقی حوادث را به ذهن خواننده

میوة درخت بنه که مانند پسته و فندق دارای

واگذار میکند و با زيرکی از قصه خارج میشودت

غالفی چوبین است) جابهجا در زمین استوار

سرگذشت شريف و خانوادهاش و زندگی و

ايستادهاند و ريشه در سنگ و خاک سرخ دوانده-

خاطراتش ،سیری منطقی و هدفدار دارد ،بیآنکه

اندت (همان)35 :ت دو کوچه پايینتر دارگردکان

گرهافکنی در داستان وجود داشته باشدت

(گردو) پیدا میشودت (همان)050 :

جلوههاي ادبیات بومي در رمان سالهاي ابري

 .4-2اشیاء

 .4واژگان محلي

بیزحمت حبی

اکثر اين لغات محلی هستند و مربوط به گويش

ناوای  ،penawayواحد پول هخامنشی) پنیر

اقلیم غرب و به ويژه گويش کلهری که مخاطبان

بدهت (درويشیان )20 :0230 ،پس از گندم درو،

مناطق ديگر در فهم آنها ناتوانند و بدين جهت در

چانها

نوعی

بومی بودن آنها ترديدی نیست و به همین دلیل در

خرمنکوب که دارای پرههايی تیغهای است که

کنار هريک برای آنها توضیح آورده شده استت

حول محوری میچرخد و به گردن گاوهای بنه

مشکه يک پناواد (پناواد /په

(خرمنکوبی

پرهدار،

جون،

بسته میشود) و خرمنکوبها در خرمنجای
 .4-4نام حیوانات ،پرندگان ،حشرات

روستای دار دراوش چرخیدند و کوبیدندت چند

آخ هی تتت کاش ملوچی (گنجشک) بودمت

روز گذشت و شنها گندمها را به باد دادندت

(درويشیان )53 :0230 ،راستی بابا «پلنگی» (اسم

(همان )025 :بی بی يک دانه فیکنه (سوت) برام

سگ) ديروز با «بازه» (اسم سگ) سگ علیياور

میخری؟ (همان )02 :يک چراغ موشی (نوعی

جنگ کرد و گوشش تلیشیدت (همان )032 :غروب

چراغ قديمی) پردود در گوشة طويله میسوختت

است سیاه پوسنکها (پرستو) تو آسمان جیغ می-

(همان )011 :هر روستايی که سرجفت نپردازد او

کشند و به النههاشان میروندت (همان )52 :با

را توی هور ( hûŕنوعی جوال بزرگ ،کیسهای

صورتهای نشسته و خوابآلود دور حاجی لق

بافته شده از موی و پشم بز يا گوسفند و دارای

لق (لک لک) جمع میشويمت (همان)251 :

دو لنگة به هم متصل است برای اينکه زمانی که
بر روی پشت ستوران قرار گیرد حالت تعادل

 .4-3گیاهان ،درختان ،میوهها

داشته باشد و بیشتر برای حمل غالت از ان

زود پشت بوتههای تورگ (تمشک) پنهان شدمت

استفاده میشود) میاندازند و از درخت آويزان

(درويشیان)050 :0230 ،ت يک چیز قرمز رنگی از

میکنندت (همان )020 :خیلی عصبانی شدم يارو

بررسي ادبیات بومي در رمان سالهاي ابري علي اشر
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مثل داول (مترسک) سر خرمن ايستاده بودت

 )0012آی چاوم درآوردی آی تتتتسزانیدم (مرا

(همان )005 :کالوه (کاله) سرش بیست متر آن

سوزاندی)ت (همان)0025 :ت آی دندانمت خدا

طرفتر پیدا میشودت (همان )005 :آمان کالش

دندانمت آی زبانمت زبانم قرتید (زبانم رو گاز

(نوعی پاپوش ،نوعی کفش محلی) خود را به پا

گرفتم)ت (همان)0012 :

امتحان کردت آنها را برداشت و برد کنار بیلکانش
(بیلهايش) گذاشت تا فردا بپوشدت (همان)032 :

 .2نامآوا

صدای نوز نوز (نجوا -صدای آرام) آرام مرا می-
 .3شغلها

شنویت (همان )000 :ش ها هم از ته انبار رم رم

برو ببین شوهر خواهرت میرزا عبدالرحیم سوته-

(صدای پايکوبی يا هر صدای بم ديگری) سرفه

دار ( sewete darيکی از مشاغل قديم بوده

به گوش میرسدت (همان )015 :صدای اسبی که

است ،کسیکه سبد دار بوده است) و برادرش

در آخرش پرمه (عطسه) میکند مرا میلرزاندت

عبدالکريم گونیفروش چه بیاو برويی دارندت

(همان)025 :

(همان )000 :شغلش چرچیگری (دورهگردی)
بودت (همان )055 :بابا حسین چرچی (دورهگرد،

 .1ضربالمثلها

پیلهور) استت (همان)001 :

 .1-4ضربالمثلهاي ایلیمي

ترخینه که بسماهلل نمیخواهدت (همان )055 :حاال
 .3 -4اشعار و جمالت محلي

بخور از الی چربشت (همان )52 :همیشه گلیم از

من میخوانم :بنويسین و بان طاقیطاقوسان تا

طرف نازکش پاره میشودت (همان )03 :چه

کی بکیشم جور ناکسان (روی طاق طاق بستان

سربزرگ و کاله بزرگ شدهایت ای زردينه به ته

بنويسید /تا کی جور ناکسان را تحمل کنم؟)ت

نکشیدهت (همان )255 :همه دويدند گیوهکشها

(همان )0030 :عمو ساری سینه صاف میکند و

هم دويدندت (همان)001 :

میخواند :درد دلگم بواچم پی سنگ /سنگ سیا
میو مگیلو ژ رنگ (درد دلم را برای سنگ بگويم/

 .1-3ضربالمثلهاي مربوط به غذاها

سنگ سیاه شده و تغییر رنگ می دهد)ت (همان:

بزی که اجلش آمده نان چوپان را میخوردت

 )0203بکن نذر شاهزاده محمد کاری به کار من

(همان )020 :از زمین خشک نمیشود چغندر

نداشته باشت بومه خرت (تو را به امامزاده محمد

کندت (همان )50 :مشک را تا تکان ندهی کره

به من کاری نداشته باش :فدايت شوم)ت (همان:

نمیدهدت (همان )0230 :باغبان فصل انگور

)0010ت مشی غالمعلی دست روی چشم خود

خودش را به کری میزندت (همان )533 :با شیر

میگیرد مینشیند و سه بار فرياد میزند چاوم

داغ دهنت سوخته حاال به دوغ هم پف میکنیت

چاوم چاوم (چشمم چشمم چشمم)ت (همان:

(همان)053 :
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 .1-2ضربالمثلهاي مذهبي

محمدتتت محمدتتت پیرشیت رستگارشیت در امان

عیسی او را گرفته و موسی پرش کردهت (همان:

خدا باشیت ايشااله عاق والدين نشوی ايشااله بابا

 )520چوب خدا صدا نداردت (همان )050 :محمد

و ننهات را به زن نفروشی ايشاالهت (همان 20 :و

را نشناختی موسی را هم رنجاندیت (همان)051 :

 )20بیبی با سنجاق يک «ون يکاد» به لباس بشیر
میزند بشیر هی گريه میکندت عمو الفت يک

 .1-1ضربالمثلهاي مربوط به حیوانات

«نظر قربانی» با چند کُجی آبی به شانة چپ بشیر

وقتی که دزد و صاحبخانه يکی باشند گاو از

آويزان میکندت (همان )20 :فردا روز نهم ذی-

سوراخ سقف باال میکشندت (همان )30 :هرکه به

در خانه خدا به روی

هرکه است و خر صاح

خودش را نمیشناسدت

(همان )000 :هرکه شد خر ما هم میشويم
پاالنشت (همان )000 :مِثل قوچ سلطان محمود
هرچه بخواهد میکندت (همان )020 :خودش را با
نُه ماده گاو تازه زايیده عوض نمیکندت (همان:
 )025سهم خر يا آبکشی است يا هیزمکشیت
(همان )053 :ثروت مثل مگس است بر گتتت هم
مینشیندت (همان )520 :مرغ سیاه تخم سفید می-
کندت (همان )050 :بزی که اجلش آمده نان چوپان
را میخوردت (همان)020 :
 .4نامگذاري و تولد بچهها

فردا هفتم استت بايد بروی حمام اگر پول داشتیم
گوسفندی عقیله میکرديم روضهخوان هم می-
آورديم و اسم بچه را میگذاشتیمت (همان)20 :
ش

جمعه سر غروب تو اتاق خودمان جمع می-

شويمت عموالفت باالی اتاق نشسته و چای می-
خوردت بیبی بچه را میآورد و به بغل عموالفت

الحجه است امش

بندگانش باز است اگر نیت انسان پاک باشد
هرچه از خدا بخواهد میدهدت (همان)20 :
 .1مكانها
 .1-4مكانهاي مربوط به شهر كرمانشاه

به در گاراج که میرسیم درشکهای کرايه میکنیم
و راه میافتیمت (همان )35 :جیران خانم از محلة
چنانی آمده بود اينجا که پیراهن برايش بدوزمت
(همان)025 :ت از چالدرويشان میزنم به برزه-
دماغت (همان )500 :آبشوران سیاه و تیره و بويناک
لجنهای اطراف خودرا میشويد ناله میکند و
جلو میرودت (همان )200 :از برزهدماغ سرازير
میشوم میرسم به در مسجد نوابت (همان:
 )0001اينجا چالحسنخان نیست ادارة فرهنگ
استت (همان )155 :وکیلآقا ابتدای خیابان نفت
آدرس خانة لطیف را دادمت (همان )0005 :حمام
تیمچه جن داردت حسینیة حاجی معتضد هم جن
داردت (همان)02 :

میدهدت عمو الفت بسماهلل میگويد و بچه را به

 .1-3مكانهاي خارج از شهر كرمانشاه

سینه میفشاردت در گوش راست او اذان و در

انگريزیها از خسروی و قصرشیرين آمدهاند تا

گوش چپش اقامه میخواندت اسم پنج تن را می-

پاتاق از آنجا جلوتر نتوانستهاند بیايند ولی از

برد و در گوش بچه تکرار میکند محمدتتت

طرف گیالنغرب تا نزديکیهای کوه قالجه

بررسي ادبیات بومي در رمان سالهاي ابري علي اشر
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رسیدهاند تا دو راهی جویزر و گیالنغربت

بار از گردنة حسنآباد سرازير میشود به مراد

(همان )30 :تازه رسیدهايم به ماهیدشتت حال

حاصل رسیدهايمت (همان )552 :وانت بار از

رسیديم به چهار زورت اين هم گردنة حسنآبادت

گردنة عینلکش باال میکشدت (همان )525 :شش

(همان )35 :از کوه چهلتنان پايین میآمديمت از

سال فقط در کفراور بودم برای نجات از نیش

سراب مورتکه گذشتیمت (همان )55 :سرپلذهاب،

ککها يک گالن عرق دو آتشة حرير میخوردم

شاهآبادغرب ،حسنآباد ،چهارزَوَر ،ماهیدشت ،دلم

تا خوابم ببردت (همان)512 :

دارد میتپد از دور پراو پیداست بیستون چون
مشتی از زمین برآمده استت (همان )150 :از

 .1-2مكانهاي مقدس

زوارهکوه که سرازير میشويم در جلو پاسگاه

وقتی آمديم اينجا نزديک گردنة امام حسن دو نفر

ژاندارمری گواور امنیهها راه را بستهاندت (همان:

با سر و روی پوشیده جلومان را گرفتنـدت (همـان:

 )520نزديک کانیروضان گیالنغرب اس ها را

 )105به شاهزاده محمد قسم کـه اهـل ايـن کـار

آب میدادم که امنیهها به ما حمله کردندت (همان:

نیستم دست از سرم بردار مسلمان خـدات (همـان:

 )020نوکر با مقاش نقرهکار کرند آتش زغال مو

)511

را به ترياک میچسباندت (همان )050 :سالهای
بعد باخبر شديم که در اطراف جوانرود در جنگی

 .1-1كوهها ،سرابها و رودخانهها

با قوای دولتی کشته شدهت (همان )005 :توی

انجیر نگو مخمل سیاه بگوت انجیر ريجاب دانة

دهات کنوله زندگی میکندت (همان )020 :فقط

اول که به دهن گذاشتم چشمانم را بستمت

میدانم در هرسم معلم بوده و در آنجا بساط

(همان )0012 :از کوه چهلتنان پايین میآمديمت

کفتربازی داشتهت (همان )0023 :حسین گرامی

از سراب مورتکه گذشتیمت (همان )55 :آن کوه

است که هنوز در روستای فارسینج معلم استت

چهلتنان است دامنهاش را بگیری میرسی به

(همان )0000 :مارا به ديدن چهارطاقی میبرد که

جنگل مورت و سراب مورتکهت (همان )530 :از

شیرين ساخته

زوارهکوه که سرازير میشويم در جلو پاسگاه

استت (همان )150 :وقتی آمديم اينجا نزديک

ژاندارمری گواور امنیهها راه را بستهاندت (همان:

گردنة امام حسن دو نفر با سر و روی پوشیده

 )520آبشوران سیاه و تیره و بويناک لجنهای

جلومان را گرفتندت (همان )105 :معلمی که تازه

اطراف خود را میشويد ناله میکند و جلو می-

برای کالس اول آمده بود «برزويه» اهل ايوان

رودت (همان)200 :

میگويند خسرو برای يک ش

استت (همان )510 :انجیر نگو مخمل سیاه بگوت
انجیر ريجاب دانة اول که به دهن گذاشتم

 .7درمان و دارو

چشمانم را بستمت (همان )0012 :به سرعت به

برويد مورچه جمع کنیدت برويد هـر چـه مورچـة

سوی شاهآباد غرب میرويمت (همان )520 :وانت

کلهگنده است اينجا بیاوريد میدوم به طرف النـة
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مورچههای کلهگندهت مورچهها را میگیـرم ننـه و

(همان )055 :بخور تا خوب بشوی فردا هم شـیر

بیبی هم مورچه میآورندت عمو الفت دو لبة زخم

خر برايت پیدا میکنمت (همان )053 :هیچکـس او

پای دايی حامد را به هم نزديک میکنـدت دو فـک

را نزده از ترس توش غشکردهت بابای مدرسه دور

هر مورچه را طوری روی زخم قرار میدهـد کـه

بچه را با چاقو خط میکشد و زير ل

چیزهـايی

هر فک روی يک لبة زخم قرار بگیـرد و ناگهـان

میگويدت (همـان )502 :زنـی بچـهای را در کنـار

بدن مورچه را از نزديک سرش قطع مـیکنـدت دو

حوض حجامت میکندت شاخ سیاهی را به پشـت

فک مورچه دو لبة زخم را محکم میفشاردت پـس

بچه چسبانده و شاخ را تند و تند مـک مـیزنـدت

از مدتی دهها سر مورچه چاک زخم دايـی حامـد

(همان)022 :

را به هم آوردهاندت (همان )50 :از من میشنوی از
شیر بگیرشت مقداری صبل زرد به نـوک پسـتانت

 .9خوراك

بمال تا تلخ بشودت عمو الفت مـیگويـد بـا بـادام

آسیابها هستة خرما و لوبیا را میهريدندت

سوخته عکس يک نرهديو را روی پستانت بکـش

نانوايیها با آرد هستة خرما و لوبیا نان میپختند

تا بترسدت (همان )52 :بوی کهنهسوخته بلند مـی-

و به خورد مردم میدادندت نان لوبیا ظاهر خوبی

شودت روی زخم کهنهسوخته میگذارنـدت (همـان:

داشت ،سفید و برشته اما اگر شکمت خالی بود و

 )000پته سو درست مـیکنـد و روی شکسـتگی

میخوردی باال میآوردی و میرفتی به آن دنیات

پیشانی میچسباندت (همان )010 :امـروز بچـة مـا

(همان )053 :بچه را با نان خیسیده در آب و

ششروزه شده نافش هنوز نیفتادهت پس از دو روز

شوکه که شیرة درخت بلوط است بزرگ کردت

که روی نافش خمیر و روغن میگذارند و خوب

(همان )020 :در کنار سینیهای بیضی شکل دو

نمیشود بیبی گردوی جويده روی آن میمالد و

قدح سفالی کار همدان پر از چنگال وجود

نافش میافتدت (همان )20 :خاله معصومه دسـتمال

داشتت (همان )050 :بیبی در قابلمه مسی

سفیدی از جیبش بیـرون مـیآوردت روی دسـتمال

يتیمچه بار گذاشتهت (همان )055 :نان ساجی داغ

با لکههای خون قرمز شده استت بیبی دستمال را

که بوی تپاله میدهدتتت ت (همان )000 :تو مگر چه

میگیرد و در آب مـیخیسـاند و مـیچالنـد آب

میخوری؟ يک باديه ترخینه میخوریت (همان:

گلی رنگی از دستمال بیرون مـیآيـدت ايـن خـون

 )053بعد پوست بلوطها را در چالک میکوبند و

دخترکانی استت بخور تا سرفه نزنـیتتت بخـور تـا

آرد میکنندت (همان )010 :مردم ده کاسه بهدست

خوب بشوی فردا هم بايد شیر خـر برايـت پیـدا

به رديف پشت در کارخانة خان ايستاده بودند تا

کنمت (همان )005 :کاسهای آب فـراهم مـیشـودت

برنجاو بگیرندت (همان )050 :گرگریها را در
بچیندت برای فردا برود تو کوچهها

زن رهگذری گوش خود را به کاسة آب نزديـک

سینی مرت

میکند و گوشـوارة طـالی خـود را در آب مـی-

بفروشدت آی گرگریتتت آی گرگریتتت شیرين

گرداندت بخور پدرجان برای قلبت خاصـیت داردت

گرگریتتت ت (همان )01 :آبگوشت لیمو عمانی

بررسي ادبیات بومي در رمان سالهاي ابري علي اشر

درویشیان
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حاضر است ،هر کس در کاسة خود تلید میکندت

بادوان درست میکند بادوان دنبالهدارت بادوان سیخ

(همان )10 :در تشت ديگری که پر از آرد است

میشود و کله میکندت (همان )000 :چند حمال

میريزند و خمیر میکنندت فتیره برای عیدشانت

تو پیادهرو دور هم گرد آمدهاندت روی زمین چهار

(همان )30 :بعضی ش ها بابام چغندر به خانه

خانهای با زغال کشیدهاندت گوشههای چهار خانه

میآوردت آن را زير آتش منقل میگذاريم و پخته

را با خطوط ضربدری وصل کردهاند هستة خرما

و نپخته میخوريمت (همان )010 :وقتی نان بلوط

و تکههای زغال روی جدول گذاشتهاند و بازی

میخوريم تا چند روز کناراب نمیرويمت (همان:

میکنند ناگهان يکی از حمالها فرياد میزند

 )012ای بابا مگر گندم برشته میخوری يا بلوط

«جوز»ت (همان )503 :به اين سوی و آن سوی

در دهانت ترکیدهت (همان)051 :

میرويم و ريخته مشتت میکنیمت (همان)532 :

 .8پوشاك

 .44باورهاي مردم

دورة چادر ورداری بود ،چادر سیاهم را به سر

 .44-4باورهاي مذهبي

انداخته بودمت داشتن چادر جرم بودت (همان)025 :

فردا روز نهم ذیالحجه است امش

بین راه سرپل تا هارون آباد فرجی و لباس

خدا به روی بندگانش باز است اگر نیت انسان

چوپانی شده يکی پنج تومانت االن فرجی شده

پاک باشد هرچه از خدا بخواهد میدهدت امش

يکی پنج تومانت (همان )50 :با آن کالشهای تا

در يک لحظة مخصوص که هیچ کس نمیداند

به تايی که خريده بودی پای پسره را داغان کرده-

چه وقت است آب از حرکت میايستدت برای

ای آخر ای خیر نديدهت (همان )10 :آمان کالش

يک لحظة زودگذر در آن لحظه هرچه آرزو کنی

خود را به پا امتحان کردت آنها را برداشت و برد

به تو داده میشود و اگر چیزی درست در آن

کنار بیلکانش گذاشت تا فردا بپوشدت (همان:

لحظه که آب ايستاده در آب بزنی طال میشودت

 )032عمو مراد با پاهای بادکرده شالن شالن به

بی بی قفل را با قیچی خیاطیاش در بغل يک

طرف گیوههايش میخزدت (همان )252 :خواستم

کاسه آب در کنار بالش خود میگذاردتتت ت

اين پارچه را يک بیجامه برای پدر بچهها بدوزیت

(همان)010 :

در خانه

(همان)25 :
 .44-3امامحسین و عاشورا
 .41بازيها وسرگرميها

ماه محرم رسیده است ش ها با عموآمان میرويم

با هم قمچان میکنیمت (همان )031 :يک تکه نخ

زنجیرزنیت نذر من و لطیف زنجیرزنی استت بشیر

کلفت در توبره بود که جان میداد برای ترخون

نذرش سقايی استت میشود سقای دشت کربالت

بازیت (همان )005 :موری و من با لطیف بازی

بابام سینهزن استت عمو گیدان هم نذرش کاه

میکنیمت تشیله بازیت (همان )002 :برای من

ريختن به سر مردم استت عمو مراد يکبار گل
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قرمز نذر داردت روز عاشورا و تاسوعا آن را آب

پرندهای درآوردت تا از دست مادر شوهر به آسمان

میگیرد و به لباس و سر و روی خود و مردم

پرواز کندت دعايش مستجاب میشودت (همان:

میمالدت بعضی وقتها که همراه دسته به تکیه-

 )012درخت بزرگی وسط خانة ما بودتتت فردای

های کرماشان میرويم و زنجیر میزنیم ،خسته

آن روز تصمیم گرفت درخت را ببردت دو نفر اره

میشويمت از آن باال دستههای عزادار را نگاه می-

کش آورده ارهکشها دست به کار شدندت ناگهان

کنیمت زنجیرها يکباره و هماهنگ باال میروند

جیغ دلخراشی از درخت بلند شد اره شکست

مثل ابری از آهن برق میزنند و بر پشتهای

دست از کار کشیدندت دو ماه تمام از جای زخم

کبود و خونی فرود میآيندت شهید حسینتتت مظلوم

درخت خون آمد! خون پاشويه حوض را پر کرده

حسینت (همان )200 :چون اسم ظالم همیشه از

بود دو ماه تمام کار ما شستن خون بودت نیمههای

بین میرود و اسم و ياد مظلوم تا ابد باقی میماند

ش

از جیغ درخت از خواب میپريديمتتت ت

مثل امام حسین(ع)ت (همان )00 :امامحسین

(همان )001 :ای دختر شاه پريان تا سوزنم را پیدا

مظلوم بوده بیبی؟ اشک در چشم بیبی جمع

نکنی گره از بختت باز نمیکنمت دستمال گره زده

میشودتتت میگويد آری آن هم چه مظلومیت

را زير چرخ پنهان میکندت رو میکند به من:

(همان)00 :

بخت دخترشاه پريان را گره زدهام تا سوزنم را
پیدا نکند نمیگذارم شوهر بکندت (همان)053 :

 .44-2ماه رمضان

من و بشیر که االن پنج سالش شده بايد ختنه

سحرهتتت سحرهتتت هلیسنتتت سحرهتتت سحرهتتت

شويمت بی بی میگويد يک نفر ديگر هم بايد پیدا

هلیسنت خدا باوگتان بیامرزدتتت هلیسنتتت سحرهتتت

کنیم تا بشويم سه نفرت اگر جفت باشد شوم است

سحره تتتهلیسنت (همان)030 :

بايد فرد باشندت (همان )520 :موقع به دنیا آمدن
پریها او را ختنه کردهاندت لطیف ختنه خدايی

 .44-1باورهاي خرافي

است پری بر استت (همان )520 :ننه و بی بی در

میدانی شريف شانه به سر زمانی آدم بودهت يک

کنار ديوار حیاط پاهايشان را در تشت آب

عروس جوان و خوشگل؟ پس چه جور شد

گذاشتهاند تا درد ختنه من و لطیف سبک بشودت

پرنده بی بی؟ شانه بهسر يک عروس بوده مادر

زيناو خانم هم در کنار آن دو پا در کاسه آب

شوهر بداخالقی داشته يک روز مادر شوهر يک

گذاشتهت (همان )522 :ننه چرا آسمان برق می-

کاسه شیر به او میدهد که بجوشاند عروس شیر

زند؟ يک اس

سوار تو آسمان چهارنعل میدود

را روی آتش میگذارد و مشغول شانه کردن

و شمشیرش را دور سر میگرداند برقهای

موهای زيبای خود میشودت شیر کف میکند و در

کوچک مربوط به نعل اوستت برقهای بزرگ از

آتش میريزدت عروس خیلی میترسد و از شدت

شمشیرش میجهدت صدای پای اس ها را گوش

ناراحتی از خدا میخواهد که او را به صورت

کنیدتتت آهاتتت ت (همان )521 :شاه سايه خداست و

بررسي ادبیات بومي در رمان سالهاي ابري علي اشر

درویشیان
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نبايد اين حرفها را زدت دماغ بزرگ هم عالمت

 .44-1باورهاي مربوط به غذاها

ثروت استت (همان )205 :عمو الفت با ديدن

ترب را بايد از ته بريد تا شیرين بشودت از سرکه

بابام به شوخی میگويد :مشی بوچان يک طرف

قاچ کنی تند میشودت (همان )200 :آخ ای

سیبلت را باد برد و با اين حرف میخواهد بگويد

بدبختهات هرکس پوست نان را بکند ،از آن دنیا

دختر شده استت بابام کمی سرخ

پوست صورتش را میکنندت ای بیچارههات (همان:

میشود و میخنددت (همان )205 :کسی که هنگام

 )005بابام نوک انگشت ماستی خود را به

خنده اشک از چشمانش سرازير بشود در غريبی

ابروهای پرپشتش میمالد :ابروها هم بايد ماست

میمیردت (همان )020 ،00 :تا آنان را از شیر

بخورند چون در آن دنیا از ما بازخواست می-

نگرفتهام چاق و چلهاندت همچی که به نان پدر

کنند که چرا از آنچه خوردی به ما نچشاندیت

افتاد مردنی و ريغو میشوندت (همان)52 :

(همان )200 :ای ترشی دشمنی به حضرت

که بابام صاح

عباس کردهای اگر به اين بچه آزار برسانیت
 .44-4باورهاي مردم در باره زنان

(همان)020 :

عمو الفت با ديدن بابام به شوخی میگويد :مشی
بوچان يک طرف سیبلت را باد برد و با اين حرف

 .43آداب و رسوم

دختر شده استت

سراب نیلوفر طلسم است سالی يک نفر را بايد

بابام کمی سرخ میشود و میخنددت (همان)205 :

بکشدت رد خور هم ندارد اگر بهترين شناگر باشی

میدانی شريف شانه به سر زمانی آدم بودهت يک

نجات پیدا نمیکنیت نیلوفرها به پايت میپیچندت

عروس جوان و خوشگل؟ پس چه جور شد پرنده

دستپاچه میشوی و کار تمامت نیلوفرها پدرم را

بی بی؟ شانه بهسر يک عروس بوده مادر شوهر

بردند زير آبت سه شبانه روز در کنار سراب ساز و

بداخالقی داشته يک روز مادر شوهر يک کاسه

دهل زديم تا جسدش باال آمدت (همان )022 :برادر

شیر به او میدهد که بجوشاند عروس شیر را روی

بزرگم آمان يک پناواد شاواز دادت (همان )052 :به-

آتش میگذارد و مشغول شانه کردن موهای زيبای

لهوان با صدای سوزناکی برايش خواندت (همان:

خود میشودت شیر کف میکند و در آتش میريزدت

 )022در بین راه که بابام لباس سیاه پوشیده با

عروس خیلی میترسد و از شدت ناراحتی از خدا

گريه میگويد :عجالتا ننه را به طور امانتی سر قبر

میخواهد که او را به صورت پرندهای درآوردت تا

آقا دفن کرديم بعدا میبريمش قمت (همان)252 :

از دست مادر شوهر به آسمان پرواز کندت دعايش

آن روز پدرم رفته بود شهرت رفته بود کرماشان که

مستجاب میشودت (همان )012 :ايشااله عاق

برای من شلوار بخرد جشن نوشواالنة من بودت

والدين نشوی ايشااله بابا و ننهات را به زن

(همان )023 :زنها و مردها دست در دست هم در

نفروشی ايشاالهت (همان 20 :و )20

حصار چوپی میکشیدندت (همان)052 :

میخواهد بگويد که بابام صاح
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 .42آداب سوگواري (پرس)

فولکلور و باورهای مردم غرب کشور زمان و

علمها و کتلها در جلو دستهها در حرکتندت چهار

مکانی را خلق میکنند که به شدت رنگ و بوی

سیاه پوش و گل مالی شده

بومی داردت آنها به میزان قابل توجهی فرهنگ

گذاشتهاندت به دنبال آنها مردم آغشته به گل قرمز

فولکلور و باورها و اعتقادات عامیانه ،زبان،

آرام و سر به زير میگذرندت با ديدن آنها تصور می-

اصطالحات محلی را در داستانهايشان بازتاب

کنی که آدمهايی از گل رس قرمز رديف به رديف

دادهاندت میتوان گفت که رمان سالهای ابری

پیش میروندتتت جنازهها غرق در برگ ريز و تازة

گنجینهای با ارزش از واژگان اصیل کردی و

مورتاند بوی عطر مورت و گالب در فضا پخش

باورها و اعتقادات ،ضربالمثلها ،کنايات ،پوشش،

شده است جمعیت به دو دسته تقسیم شده استت

خوراک و تتت است که از لحاظ جامعهشناسی،

دستة اول دم گرفتهاند و میخوانند :آقامی

فرهنگشناسی و همچنین زبانشناسی دارای

روتتتتتهیتتتتتتروهی و دستة دوم جواب میدهند:

اهمیت استت با توجه به رشد روز افزون صنعت و

تکرار

تغییرات و تحوالت سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی،

میشودت حسینم روهیتتتتتت هیتتتتتت روهی شهیدم

رمان سالهای ابری را میتوان دايرةالمعارفی برای

روتتتتتهیتتتتترو هیت بی کسم روتتتت هیتتتتت روهیت

شناخت زمینههای فرهنگی ،سیاسی يک دورة

مظلومم روتتتتت هیتتتت روهیت چندين زن قیهکشان و

خاص از تاريخ اين منطقه دانستت که متأسفانه

شیونکنان از خانه بیرون میروند و دور گاری حلقه

بسیاری از اين باورها و اعتقادات و آداب و رسوم

میزنندت دو دستی با ناخن صورتهای خود را می-

و زبان اصیل کردی به دست فراموشی سپرده شده

خراشند و خم و راست میشوندت وی وی وی وی

استت لذا سالهای ابری را میتوان منبع بسیار با

وی وی وی ویتتت

اهمیتی برای فرهنگپژوهان ،جامعهشناسان و

حجله را بر چهار اس

عزيزم روتتتتتتهیتتتتتروهی و نوحه به ترتی

خون گونههاشان با گل قاطی مـیشـودت زنهـا

زبانشناسان دانستت

موی سر خود را دو دستی میکنند و دور مچ يکـی از

اگرچــه ايــن پــژوهش بررســی صــبغههــای

دستهای خود میپیچند مچهايشان از مـوی زلـف-

اقلیمی و بومی را در آثار اين نويسنده مورد توجه

هاشان سیاه شده گـويی مـچپیچـی سـیاه دور دسـت

قرار داده است ،امّـا ايـن رمـان از جهـت مسـائل

پیچیدهاندت (همان )550 :او بیکس و کـار بـود مـردم

سیاسی و اجتماعی نیز درخور اهمیت فوقالعاده-

دار دراوش در گورســتان خودشــان او را بــه خــاک

ای استت ايـن رمـان عـالوه بـر بازتـاب مسـائل

سپردند و به يادش پرسه گرفتندت (همان)022 :

سیاسی و اجتمـاعی دورة پهلـوی ،از حیـو بیـان
مســائل فرهنگــی ،آداب و رســوم و اعتقــادات و

بحث و نتیجهگیري

باورهــا و فرهنــگ فولکلــور منطقــه نیــز درخــور

تکیه بر فرهنگ و ارزشهای سنتی از ويژگیهای

اهمیت است و علت اصلی اين است که وی زادة

بارز داستاننويسان اقلیم غرب استت آنها با تکیه بر

روستا و اقلیم غرب است ،به جز اين وی چندين

بررسي ادبیات بومي در رمان سالهاي ابري علي اشر

سال به عنوان معلم در روسـتاهای گـیالنغـرب-
يکی از مناطقی که مردمان آن بـه زبـان کـردی و
فرهنگ فولکلور عشق میورزنـد -زنـدگی کـرده
اســت و مســتقیما توانســته بــا فرهنــگ و آداب و
رسوم و باورهايی که در نهـاد مـردم ايـن منطقـه
وجود دارد ارتباط برقرار کند و آن را در داسـتان-
هايش بازتاباندت از طرف ديگـر درويشـیان عالقـة
وافری به جمعآوری حکايات و متلها و افسـانه-
های کهن اين منطقه داشتهاست و اين خود مـی-

درویشیان

74

دومت تهران :انتشارات اسپرکت

شیری ،قهرمان ()0253ت مکت های داستاننويسی در
ايرانت تهران :چشمهت
صادقی شهپر ،رضا (مرداد )0251ت «نخستین رمان

اقلیمی در داستاننويسی معاصر ايران»ت کتاب ماه
ادبیّاتت شماره 00ت

صالحی امیری ،رضا ()0251ت مفاهیم و نظريههای
فرهنگیت تهران :ققنوست
گروه نويسندگان ()0250ت ادبیات اقلیمیت تهران :دفتر
مطالعات ادبیات داستانیت

تواند دلیـل ديگـری بـر وجـود ايـن حکايـات و

گری ،مارتین ()0250ت فرهنگ اصطالحات ادبیت

افسانهها در داستانهای او باشدت گـرايش سیاسـی

ترجمه منصوره شريفزادهت ويرايش مهران

او نیز در پرداختن به مسـائل بـومی نقـش داشـته

کندریت تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و

استت

مطالعات فرهنگیت
مختاری ،محمد ()0233ت تمرين مدارات بیست مقاله

منابع

در بازخوانی فرهنگت تهران :ويستارت

جعفری (قنواتی) ،محمدجواد ()0250ت «در قلمرو

میرصادقی ،جمال و میرصادقی (ذوالقدر) ،میمنت

ادبیات اقلیمی»ت کتاب ماه ادبیات و فلسفهت

()0233ت واژهنامه هنر داستاننويسیت تهران:

شماره  22و 25ت

کتاب مهنازت

جعفری ،محمدتقی ()0252ت فرهنگ پیرو فرهنگ
پیشروت چاش سومت تهران :مؤسسه تدوين و نشر
آثار عالمه جعفریت
درويشیان ،علیاشرف ()0230ت سالهای ابریت چاش

میرعابدينی ،حسن ()0252ت صد سال داستاننويسی
ايرانت چاش سومت تهران :چشمهت
همتی ،ماندانا ()0235ت «زبان و هويت فرهنگی»ت
مجموعه فرهنگ و جامعهشناسیت شماره 0ت
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Abstract
Local literature refers to a collection of songs, lyrics, poems, stories, traditions, social
customs, thoughts, ideas, … of each society. Some of the contemporary writers
followed such local / focal novels as this novel was maintained its loyalty to the
geographical coordinates of its region and was limited to an especial area as well as
the other features such as language, customs, and other ones were mentioned in it.
Kermanshah has an important role in such kind of novel writing and most novel
writers of this area helped the promotion of this kind of writing. Ali Ashraf
Darvishian is one of the well – known novel writers of this province especial in the
field of local or focal domain of literature. So he in his work called "Cloudy Years"
described the local words, plants, jobs, poems, local sentences, idioms, proverbs,
places, … related to this province. The present paper studied this novel and tried to
show this kind of literature regarding the related documentary samples.
Keywords: Literature of Kermanshah, Local Novel, Climatic Components, Ali
Ashraf Darvishian, Cloudy Years.
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