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 دشت متالطمبازنمایی هویت قومی در رمان نوجوان 

 تو بلوچ نيستی... اگر هم باشی، از ما نيستی!

 

 فرزانه آقاپور

 گیالندانشگاه 

 

 چکيده 

ویژگی و  عناصر  یافتن  پژوهش،  این  رمان  هدف  بومی  متالطمهای  علی    دشت  اثر 

علمیاکبرکرمانی  فانتزی/  ژانر  در  جلوه نژاد  و  است  بومی  فرهنگیتخیلی  هویتی های 

اند. دشت متالطم از ابعاد گوناگون  های قومی در این رمان نوجوان واکاوی شدهاقلیت

تخیلی،  های فانتزی و علمیقالب تلفیقی از گونهبر فرهنگ قوم بلوچ تمرکز دارد و در  

دلیل برانگیختن کشد. این رمان به مقتضیات زندگی و فرهنگ بلوچی را به تصویر می 

ی کویری  بوم منطقه شده در ادبیات نوجوان ایران و درآمیختن زیست صدایی کمتر شنیده 

مؤلفه  مؤلفه با  این  دارد.  اهمیتی ویژه  از دهای هویت قومی  انسان و ها  میان  تعامل  ل 

دهند که دشت متالطم در ساختن هویت ها نشان می آیند. یافتهطبیعت بومی به دست می 

های  هایی مؤثر برداشته است. سنتها در چند محور گام ی قومی مثبت از بلوچو انگاره

ها، با در پیش قومی بازتابی گسترده در رمان دارند و نوجوان در عین توجه به سنت 

شود و ضمن خودیابی  ساز، وارد دیالوگ با فرهنگ می تن سفری دشوار و سرنوشت گرف

های قومی را  کشد و سنت های آن را به چالش می در بافت فرهنگ بلوچی، محدودیت 

های کویری که ارتباطی تنگاتنگ با انسان کند. لباس بلوچی، حیوانای نو احیا می به شیوه

هایی همچون قاچاق مواد مخدر و نگاه طبقاتی  سئلههای قومی، م دارند، باورها و رسم 
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جهان بلوچی را ای زیست های دینی و اسطورهگیری از ظرفیتقومی در کنار بهره درون

ی رمان نیز که  ی سیال و چندگانه کنند. گونه پذیر می برای مخاطب ملموس و شناخت

ن است، هماهنگ با تخیلی بومی و رئالیسم جادویی در نوسامیان فانتزی بومی، علمی 

 بوم در خدمت بازتعریف هویت قومی قرار گرفته است. زیست 

كليدی:واژه  متالطمنویسی،  بومی  های  نوجوان،  ،  دشت  علی  علمیرمان  فانتزی،  و  تخیلی 

 نژاد، هویت قومی. اکبرکرمانی

 

 . مقدمه 1

ی مطالعات  های روزآمد و محوری در حوزهی قومیت و هویت قومی یکی از بحثمسئله

فرهنگی است که توجه بسیاری از پژوهشگران را برانگیخته است. با توجه به نقش قومیت  

تواند از آبشخورهای  ی نوجوانی، ادبیات نوجوان میدهی به هویت قومی در دوره در شکل

های  های قومیتی و جلوهیتی درخور توجه برای طرح بحثقومی بهره گیرد و رمان ظرف

این   با  بسیار است و در قیاس  قومیتی  تنوع  با  ایران کشوری  این میان،  در  دارد.  قومی 

آنچنان نوجوان  و  کودک  ادبیات  قومچندقومیتی،  فرهنگی  میراث  از  باید،  کرد، که  های 

ی از این اقوام و آداب و های ترک، بلوچ، ترکمن و عرب استفاده نکرده است. شخصیت

غریبه و  شوند. از جمله رمان  ها دیده میها و رمانهای آنان کم و بیش در داستانسنت
ها ارائه  بیگی تصویری از بلوچابراهیم حسن  ریشه در اعماقالدین اکرمی،  از جمال   دریا

است و   ها در آثار بازنمایی شدهاند، اما محل بحث است که چقدر صدای مستقل آنداده

ی قوم خود و حامل هویت  ها نمایندهها چگونه است. آیا آنکیفیت حضورشان در روایت

قومی خود هستند یا در مختصات فرهنگی ایدئولوژی و گفتمان غالب همچون اقلیتی، به  

های هویت قومی بلوچ و چگونگی حضور این اند؟ این مقاله به جلوهحاشیه رانده شده

معدود   از  یکی  در  میرمانقوم  و هایی  بلوچی  فرهنگ  از  گویا  تصویری  که  پردازد 

و مؤلفه عناصر  یافتن  پژوهش،  این  هدف  است.  کرده  ارائه  بلوچ  قومی  هویت  های 

تخیلی  نژاد در ژانر فانتزی/ علمیاثر علی اکبرکرمانی  دشت متالطمهای بومی رمان  ویژگی



 3                                    فرزانه آقاپور/دشت متالطمبازنمایی هویت قومی در رمان نوجوان 
    

 

اقلیتهای فرهنگیبومی است و جلوه ا هویتی  در  قومی  واکاوی  های  ین رمان نوجوان 

 کوشم به دو پرسش پاسخ دهم:اند. در این مقاله میشده

 دارند؟  دشت متالطمها و عناصر بومی چه نمودی در رمان . ویژگی1

جلوه2 فرهنگی.  اقلیتهای  رمان  هویتی  در  قومی  متالطمهای  بازنمایی    دشت  چگونه 

 اند؟ شده

 

 ی پژوهش . پيشينه1.1

قومی  پژوهش رمان  اندکهای  و  ادبیات  در  قومی  هویت  بحث  به  ایران  در  شماری 

گیری آن در  ویژه هویت قومی و شکلاند. با اینکه مفهوم هویت، بهسال پرداختهبزرگ

دغدغهدوره  نوجوان  ادبیات  در  بازتابش  و  نوجوانی  بحث  ی  بوده،  پژوهش  چندین  ی 

د اختصاص  نوجوان  رمان  در  قومی  هویت  بازنمایی  به  تنها  مستقلی  است.  نشده  اده 

ای را یادآوری کرده و به هویت  های فردی، قومی و منطقهسیدآبادی لزوم توجه به هویت

ها  ها را در سر دارد و تفاوتسازی هویت انسانتجویزی پرداخته است که سودای یکسان

بریم. یی هویتمان را از گذشته به ارث نمگیرد. او بر این باور است که »ما همهرا نادیده می

ها و صداها را به  ی رنگتوانیم همهبخشی از هویت ما حاصل انتخاب ماست... ما می

رسمیت بشناسیم، اما از رنگ و صدای خودمان بگوییم و از هویت ایرانی گفته باشیم، اما  

ها و صداها را طرد و حذف کنیم و رنگ و صدای خودمان را به  ی رنگتوانیم همهنمی

 (. 42: 1384به دیگران قالب کنیم« )سیدآبادی،نام هویت ایرانی 

بهدر پژوهش قومی  آن در  های غیرفارسی، قومیت و هویت  بازتاب  نیز  و  طورکلی 

ها بر بحث نژاد،  برانگیز بوده است، اما بیشتر این پژوهشادبیات کودک و نوجوان بحث

بازتاب شخصیت به این  هویت نژادی و  تمرکز دارند. شاید  های چندنژادی در ادبیات 

( و  apartheidها، آپارتاید)پوستای بر رنگینویژه  ادبیات در قرن گذشته تمرکزدلیل که  

 توان به کار براونها میی این پژوهشنوسان میان آزادی و بردگی داشته است. از جمله

(Browne( )2016  اشاره کرد. براون نیروهای گوناگونی را که بر رشد هویت شخص )



 ( 21)پياپی  1399بهار و تابستان ، 1ي ، شماره 11ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                    4

 

می میتأثیر  واکاوی  میگذارند،  نشان  و  هرکدام  کند  که  به دهد  چگونه  نیروها  این  از 

 عنوان فردی دونژاده احساس آرامش کند. کنند بهشخص کمک می

پوست  ( با اشاره به آمار باالی زندانیان سیاهKory( )2013( و کوری)Englesانگل)

سفیدپوست به  راهنسبت  معلمها  به  نوجوان  رمان  از  استفاده  با  را  پیشنهاد  کارهایی  ها 

با  می را  بحثشان  و  نوجوان  کنند  رمان  دو  بر  مییرز  Monster)   هیوال تمرکز  والتر  از   )

(Walter Myers  و )ی زندگی من  همه(Hole in my life( از جک گنتوس )Jack 

Gantosها با پرداختن به نمود هویت نژادی در این دو رمان، در پی  برند. آن( پیش می

نژادی متفاوت و مفهوم عدالت را در های  های هویتها امتیازها و مشکلآنند که معلم

های جرم و  ها با نمایاندن تجربهآموزان نشان دهند. معلمهای گوناگون به دانشسیستم

دید سیاهان را به  دیدهای مقابل هم، زاویهمجازات و برخورد با دو نژاد در دو اثر با زاویه

ها کمک  یگاه سوژی آندهی هویت و جاتوانند به شکلدهند و میآموزان نشان میدانش

ی قومیت  گذشته از نژاد و هویت نژادی، چندین پژوهش به شکلی مبسوط به مسئله  کنند.

ی حاضر هویت قومی است،  اند، اما به دلیل اینکه موضوع مقالهدر ادبیات کودک پرداخته

خالل  کنم. در دو پژوهش نیز در  ها اشاره میطورکلی، تنها به دو نمونه از آننه قومیت به

به نه  آن  بحث،  به  ادامه  در  بوده است که  توجه  قومی محل  صورت اختصاصی هویت 

 خواهم پرداخت.

استوارت) اتکینسون)Michelle Pagni Stewartپگنی  ایوان  و   )Yvonne 

Atkinson( )2009های ادبیات قومی کودک کشورهای  ها و گونهها، موضوعمایه( درون

اند. کتاب استوارت و اتکینسون گوناگون بررسی کردهمختلف را در چند فصل از ابعاد  

آمریکایی با  مقاالتی از چند نویسنده است، در بخش نخست به ادبیات هندیکه مجموعه

پردازد. بخش  های کودک قومی هند و نسل سوم ادبیات بومی آمریکا میتمرکز بر داستان

ی  دیدگی، مسئله ی و آسیبآمریکایی اختصاص دارد و هویت مل دوم به ادبیات آفریقایی

کتاب و  آفریقاییمهاجرت  تصویری  شدههای  واکاوی  بخش  این  در  در  آمریکایی  اند. 

آمریکایی و ادبیات التین با محورهایی ازجمله  های سوم و چهارم، ادبیات آسیاییبخش
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ها، خشونت و درگیری در  فضای بومی و هویت تلفیقی، بازنمایی جنگ در اتوبیوگرافی

اند و دیدی جامع از ادبیات کودک  های داستانی پیگیری شدهکودک با تحلیل نمونه  ادبیات

 کنند.ها ارائه میهای گوناگون و هویت ملی آنملیت

( قومیت، ملیت و طبقه را  Enkelena Shoket Ghafleshi( )2013شوکت قفلشی)

غیرکمنیست  های ی کودک آلبانی بررسی کرده است و تصویر دیگریدر ادبیات و رسانه

دهد. نویسنده معتقد است که ادبیات  را در ادبیات کودک کمنیستی این کشور نشان می

ایدئال جلوه میی سلطهکودک در دوره آلبانیایی را  دهد و آن را به ی کمنیسم قومیت 

مبارزهمفهوم ارزشمند  میهای  پیوند  دوره،  ی طبقاتی سوسیالیستی  آن  در  واقع  در  زند. 

گیرد تا انسان نوسوسیالیستی  های سیاسی کمنیستی قرار میر خدمت نیتادبیات کودک د

خدمت   در  را  قومیت  قفلشی  شوکت  ادبیات،  از  گونه  این  در  بنابراین  دهد؛  شکل  را 

 کند. ایدئولوژی حاکمیت توصیف می

یا همان    11/9های  ( سه گونه از هویت را در داستانJo Lampert( )2007لمپرت)

کند: هویت  های دوقلو شناسایی میو انفجار برج  2001های پس از یازده سپتامبر  داستان

قومی، هویت ملی و هویت قهرمانی. به باور او ادبیات کودک و نوجوان نقش بسزایی در 

رمان بررسی  با  پژوهشگر  و  دارد  هویت  کتابساختن  نوجوان،  و  های  تصویری  های 

وجو  ها جست، تصویر هویت قومی و نژادی را در آنهای منتشرشده در این حوزهکمیک

پژوهش نشان میمی این  به  دهد که چگونه متنکند.  گیری  در شکل  11/9های مربوط 

ناامنیهویت کودکان و نوجوانان در دوره  های جهانی  ها و ناراحتیهای پیچیده از نظر 

 کنند. ایفای نقش می

ی  های تصویری دو دستهحتوای کتاب( به تحلیل م Irene J. Nephew( )2009نفیو) 

پرداخته    2005_2001های آمریکایی منتشرشده در سال ی آفریقاییمایهعام و دارای درون

کاوی  آمریکایی را ژرفآمریکایی و غیر آفریقاییاست و تفاوت نگاه نویسندگان آفریقایی

ی منتشرشده در  هاهای او حاکی از این است که بیش از نیمی از کتابکرده است. یافته

ی فرهنگی تاریخی دارند و اغلب  مایهها دروناین بازه، عام هستند، بیش از نصف کتاب
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ها حاصل  آمریکایی هستند و اغلب این کتابها آفریقاییهای این دسته از کتابنویسنده

آفریقایی غیر  نویسندگان  هرچند  هستند،  جامع  کار  تحقیق  زمینه  این  در  نیز  آمریکایی 

 ند.اکرده

 

 ( Ethnic Identityچيستی مفهوم »هویت قومی« ). 2

المللی، از  های ملی و بینها در تعیین رابطهآفرینی آندرک حضور اقوام گوناگون و نقش

های جهان امروز است. »در جهان کمتر کشوری را سراغ داریم که از یک قوم  ضرورت

ترکیب چند گروه قومی ساخته  واحد تشکیل شده باشد. کشورهای ملی امروز از ابتدا از 

اثر مهاجرت اعضای گروهشده یا در  به آناند  یافتههای قومی  اند«  ها ترکیب چندقومی 

 (.16: 1387)سیدامامی،

قومیت مفهومی چندجانبه است که از راه خویشاوندی، مذهب، زبان، قلمرو و ملیت 

 گرچه دو اصطالح نژاد دهد.  های ظاهری، هویت یک فرد را شکل میمشترک و ویژگی

(race(و قومیت )ethnicityاغلب به هم گره خورده )  اند، معنای یکسانی ندارند. نژاد به

که قومیت  شود؛ درحالی( مانند رنگ پوست اطالق میphenotypicهای فنوتیپی)ویژگی

های گروهی  ای، مذهب، زبان و سنتهای قبیلههای فرهنگی مانند ملیت، وابستگیعامل

گیرد. نژاد و قومیت به قلمروهای مختلفی تعلق دارند. نژاد با قلمرو را در بر می  خاص

دهد. قومیت  ها را نشان میهای اجتماعی انسانبندیشناختی ارتباط دارد و دستهزیست

های زبانی و فرهنگی  ی قومی با زبان، وابستگیبرخاسته از قلمرو فرهنگی است و جامعه

مندی از ساختار  ها مدعی بهرهشود. اغلب این جامعهعریف میهای ژنتیکی ت و مشابهت

 (. Diego,2010: 122-124)  سیاسی و اجتماعی متمایز و قلمرو هستند

سازه طبقهنژاد،  یا  گروه  به  و  است  اجتماعی  انسانای  از  میای  اطالق  که  ها  شود 

کند. به باور وُرِل  یها متمایز مها را از دیگر گروهفرد، آن های جسمانی منحصربهویژگی

ی این دریافت است که  و گاردنر کیت، هویت نژادی، هویتی جمعی و گروهی بر پایه

گذارد؛ اما هویت قومی  اش را با گروه نژادی خاصی به اشتراک میهرکس میراث نژادی
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شود  مفهومی متفاوت است و به احساس تعلق به یک گروه و عضوی از آن بودن گفته می

ها  اشتن حس مثبت به گروه و آشنایی با تاریخ و فرهنگ آن و شرکت در آیینو درواقع، د

 .(Mailey,2011: 12-13) و مراسم آن است

( نژاد به نسلی George P. Knight( و نایت)Martha E. Bernalدر تعریف برنال)

آن  هایی  که قومیت ویژگیبا اجداد مشترک و ظاهر جسمانی موروثی اشاره دارد، حال 

شود  ها و رفتارهای نژادی خالص یا آمیخته را شامل میهای فرهنگی، سنتارزش  مانند

های  ی ریشهیابد. درواقع، قومیت دربردارندهشدن و وراثت انتقال میو از راه اجتماعی

ها، رویکردها و رفتارها  محوری است که ارزششناختی، فرهنگی و تأثیرهای بافتزیست

فرهنگی، قومیت در ساختن هویت  های تکست که در جامعهدهد. شایان ذکر ارا شکل می

آفرین نیست. هویت قومی هنگامی برجسته  های چندفرهنگی نقشی جامعهافراد به اندازه

تأثیر بگذارد. های قومی بر شیوهشود که وابستگیمی ی واکنش دیگران نسبت به افراد 

اختی دانست. اجتماعی از این  شنطور روانتوان مفهومی اجتماعی و همینقومیت را می

دسته و  مرزها  که  را  بندینظر  فرهنگی  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  پویایی  که  هایی 

شدن در چارچوب شناختی تفسیرپذیر  دهند، تغییرپذیرند. از سویی اجتماعیبازتاب می

ی افراد  های هویتی دیگر با خودپندارهوارهاست و هویت قومی بخشی از ترکیب طرح

جنبهاست روان.  و  اجتماعی  حاصل  های  قومی  هویت  و  نیستند  هم  از  جدا  شناختی 

می درگیر  بیرونی  و  درونی  فرایندهای  و  باورها  با  که  است  دیالکتیکی    شوند فرایندی 

(green,1998: 2-4). 

ها چگونه  . گروه1پردازد: »ی حیاتی در هویت میی هویت گروهی به دو جنبهنظریه

می تعیین  را  خود  گروه2کنند؟  مرزهای  شکل  .  دیگران  با  مقابله  طریق  از  چگونه  ها 

 (.26 :1387گیرند؟« )سیدامامی، می

باید توجه داشت که هویت قومی، مفهومی مجزا از هویت فردی دارد؛ هرچند این دو  

ی هویت قومی عبارتند از: آگاهی دهندههای شکلگذارند. برخی از مؤلفهر هم تأثیر میب

های دیگر(، خودشناسی قومی )برچسبی که برای گروه قومی )شناخت گروه خود و گروه 
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می کار  به  نگرشخودی  و  و  رود(  خودی  گروه  به  نسبت  فرد  )احساس  قومی  های 

ها  یت قومی در ادبیات به یک یا مجموع این مؤلفههای دیگر(؛ بنابراین، اصطالح هوگروه

 .(Rotherham and Phinney,1987: 13) شوداطالق می

های ناشنيده«  ی »داستانی گونه. ادبيات نوجوان چندفرهنگی به مثابه1.2

(Counter Storytelling) 

( بر این باور است که ادبیات چندفرهنگی به  Sandra Hughes-Hassellهاگز هسل)

های کمتر  شناختی گروهجامعههای فرهنگیشود که به تجربهای از ادبیات گفته میگونه

میدیده دربارهشده  ادبیات  این  غالب  پردازد.  جریان  از  خارج  که  است  کسانی  ی 

ی کودکان و  یرند. همه گ های دینی، نژادی، قومی، زبانی، جنسیتی و جنسی قرار می بندی دسته 

ادبیات   ببینند.  ادبیاتشان  در  را  خود  خاص  هویت  و  طبقه  بازتاب  دارند،  حق  نوجوانان 

به سوی طرح محدودیت  پلی  نژادی چندفرهنگی  تجربه های  و  است  متفاوت  طبقاتی  های 

گذارد. نوجوانان، اغلب همانند مردم بومی،  نژادی، قومی، طبقاتی و فرهنگی را به اشتراک می 

آوا را  های تک ( داستان Adichie( هستند. آدیشیه) Single storyآوا) های تک قربانی داستان 

ها این نیست که اشتباهند، بلکه  سازند و مشکل کلیشه ها کلیشه می داند؛ زیرا آن خطرناک می 

سازند که تبدیل به تنها روایت موجود و معرف  ای را می ها روایت یگانه ها کامل نیستند. آن آن 

ها  شود و در بسیاری از مواقع، این روایت ژادی می ـ ی و ن ـ ای قوم ـ ه گروهی از مردم اقلیت 

گی  ـ دفرهن ـ ات چن ـ ل ادبی ـ د. در مقاب ـ دهن نژاد، قومیت و زبان را همچون محدودیت نشان می 

 (. Hughes- Hassell, 2013: 216)   کشد ه از ادبیات را به چالش می ـ ون ـ ن گ ـ ای 

ادبیات   »داستانچندفرهنگی نوجوان را گونههاگز هسل  های ناشنیده« معرفی  ای از 

  ( و تارا یوسو Daniel g. Solorzanoهای نژادی، دنیل سولورزانو)کند. منتقدان نظریهمی

(Tara J. Yossoشیوه را  گونه  این  می(  تعریف  روایتگری  از  گویای  ای  که  کنند 

تجربهداستان که  افرادی است  ناگهای  اغلب  رنگینفته میهایشان  مانند  ها،  پوستماند؛ 

دهد و  ای صدا میها به جوانان و نوجوانان حاشیهقشرهای فقیر و در حاشیه. این داستان

گذاشتن به  ها با احترامکند. ادبیات قومیتدهی هویت قومی و نژادی را ممکن میشکل
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دهد و  ها را میصیتپنداری با شخذاتها، به نوجوانان وابسته به آن قوم مجال همتفاوت

می یاری  خودشان  فرهنگی  هویت  ساختن  درواقع  214و    212رساند)همان:  به   .)

هایشان را  شد احساسدهد که تا کنون تصور میهای ناشنیده« به افرادی صدا می»داستان

 . (Delgado,1989: 2440) کنندپنهان می

نشان دهند که باورهایمان نادرست یا  توانند به ما  های شنیده می به تصریح دلگادو، روایت 

فهمیم  ها می های انحصارطلبانه را برجسته کنند. به کمک آن ها و فعالیت اشتباهند یا سیاست 

روایت  این  همچنین  بیفتد.  اتفاق  باید  زمانی  چه  در  قدرت  بازتخصیص  اعضای  که  به  ها 

ظلم رفته بر اجداد و    های تاریخی . با ریشه 1کند:  شده کمک می های به حاشیه رانده گروه 

ها  ها و اندیشه . بفهمند که تنها نیستند و کسان دیگری نیز همان تجربه 2گروهشان آشنا شوند؛  

های  . روایت 4شان دست بردارند؛  ای خاطر موقعیت حاشیه . از سرزنش خود به 3را دارند؛  

بیرون بیایند و  محوری . از قوم 5غالب را به چالش بکشد؛   ی دیگری بسازند که روایت گفته 

 (. 2437و    2415نگاه خود به جهان را تنها نگاه ممکن نپندارند)همان:  

 

 ی رمان خالصه. 3

اند.  نام بلوچستان پاپوش دوختههای خوشها، برای سعیدخان، یکی از خانای از خانعده

از    اندازند. سعیدخانرسانند و قتل را به گردن سعیدخان میخان را به قتل میها هیبتآن 

ی سعیدخان،  ِ سالهافتد. کاکایی، پسر دوازدهبرد و در بستر بیماری میناچاری به کوه پناه می

پرمخاطره پدر، سفر  به  کمک  برای  بلقیس،  نام  به  زنی  راهنمایی  میبا  آغاز  را  کند.  ای 

  ای که دارد، امدادهای بلقیس، از آینده به گذشته تبعید شده است و با استفاده از دانش ویژه

گذارد و فرستد. او در ابتدا، خمیری را بر صورت کاکایی میغیبی را به سوی کاکایی می

تواند با عناصر طبیعی ارتباط برقرار کند و چیزهایی را  ی آن خمیر میکاکایی به واسطه

بوده است، ببیند که دیگران نمی پیرمردی که خدمتکار پدرش  ایدوک،  با  بینند. کاکایی 

شوند و کاکایی با کمک مردی  ها اسیر میدو در بارانداز یکی از خان  شود. آنهمراه می

 شود. شبیه ایدوک وارد تونل گردباد می
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روند. بلقیس  های گردباد پیش میبلقیس نیز، همراه مادر و خواهر کاکایی از راه تونل

ف  طرافتند که با سرعت بهو همراهان و کاکایی، هرکدام در یکی از دو گردبادی گیر می

رسد. کاکایی با کمک فرنگیس  هم برخورد کنند، دنیا به پایان میروند و اگر بهیکدیگر می

 رسد. گاه پدرش میگیرد و به مخفیجلوی برخورد دو گردباد را می

همهبی کاکایی  مادر  و  ی خانبی،  کنند  برگزار  دادگاهی  تا  کرده است  را دعوت  ها 

های بسیار،  ثابت کند. دادگاه پس از کشمکشگناهی شوهرش را  امیدوار است بتواند بی

پذیرد  به دلیل بیماری سعیدخان، پسرش می  1دهد.به برگزاری مراسم عبور از آتش رای می

شود  شود. مدت تبعید بلقیس تمام میگناهی پدر، از آتش بگذرد و موفق میبرای اثبات بی

او میو پدرش که هم بردن  برای  به زاد سعیدخان است،  از  بلقیس و پدرش پس  آید. 

یای خودشان رساندن سفر کاکایی و کمک به سعیدخان، توسط گردبادی به دنسرانجام  

 گردند. باز می

 

 بحث و بررسی . 4

 . هویت قومی 1.4

آید، فضایی پرآشوب و پراضطراب را به تصویر  که از نامش برمیآنچنان  دشت متالطم

های قومی درآمیخته است. نویسنده با انتخاب  های هویتی و درگیریکشد که با مسئلهمی

کند و فضای تاریک تصویر روی  میاین نام متناقض، آشوب نهفته در متن را بازنمایی  

کند. حضور شتر، درخت کویری و نام دشت در کنار لباس  جلد، این تالطم را تشدید می

به که  ریزجثه  و  الغراندام  پسر  تن  بر  تصویرشده  سفید  بلوچی  سربند  رسد  نظرمیو 

نشانه از  است،  اصلی  بلوچشخصیت  قوم  هویتی  شبحهای  انسانی  سایهاند.  و  وار  گون 

ای سراپا تیره به تن کرده اش پیدا نیست و جامهروی پسر ایستاده است که چهرهبه رو

ی پسر حامل تهدید و ناامنی و زدهها و حالت بهتاست. تقابل سیاهی و سفیدی لباس

ای است. هویت بلوچی در دشت جریان دارد و تالطم آن، پیوندهای  حتی تقابلی اسطوره

با د اقتصادی و فرهنگی  از  سیاسی،  متناقض  نام  این  بنابراین  دارد؛  از خود  بیرون  نیای 
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هایی مانند  کند؛ آشوبی که با مسئلهسویی آرامش و از سوی دیگر آشوب را نمایندگی می

قومی  قومی و برون های درونهای بزرگ بلوچ و تنشقاچاق، کشمکش و تبانی میان خان

 گره خورده است. 

 
ها قومی در اقلیت هستند  قابل طرح است. بلوچ  هویت قومی از چند جنبه در این رمان 

بستگی گیرند. همی سیاسی و اجتماعی فروتر از گفتمان غالب قرار میو از نظر سلطه

آندرون  بقای  سنتگروهی ضامن  بر حفظ  بنابراین  آیینهاست؛  و  ویژهها  تأکید  ای  ها 

هویت مشترکی است    2کارگیهای بین اعضای گروه قومی، بلوچدارند. با وجود اختالف

اند و بلوچ نیستند،  هایی که جذب فرهنگ بلوچی شدهها و دیگریکه برای خود بلوچ

برانگیز است. برای مثال کاکایی به علت داشتن خون بلوچی حتی از جانب دشمنان احترام

شود. جبارخان کاکایی را به داخل آدوربند ی حرمت بیشتری پنداشته میپدرش شایسته

بسته زیر آفتاب داغ کویر  وسال و حق خدمت ایدوک، او را دستتوجه به سنیبرد و بمی

 دارند. نگه می

همین و  سعیدخان  کاکایی،  خانوادهپدر  بلوچ  طور  واقعی  و  راستین  نمایندگان  اش 

می بلوچمعرفی  اینجا  در  آن شوند.  و  نیست  تشکیک  محل  بهبودن  مصلحان  ها  عنوان 
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ز هنجارهای بلوچی نیستند؛ بلکه سعیدخان به اصالح اجتماعی در پی دعوت به خروج ا

کند. او با فروش مواد مخدر  ابعاد منفی آداب و رسوم در چارچوب نظام حاکم اقدام می

کند و حقوق زیردستانش را بیشتر رعایت  هاست، مخالفت میکه منبع اصلی درآمد بلوچ

گذارد و همچنان در موضع  زادگی را کنار نمیکند، اما در هر صورت آداب خان و خانمی

های او تا حد بسیاری، ناظر بر پرهیز از خشونت و تخریب  ماند. اعتراضقدرت خود می

گوید: »پدرم  طور ضمنی پذیرفته است. کاکایی میهای طبقاتی را بهاست؛ وگرنه نابرابری

می سخت  آدمو  دل  آزارشون،  دیدن  و  دیگرون  آزار  که  داده  )اکبر یادم    کنه!« 

کرد و  گفت نوکر. کارگر صداشون می( و یا »پدرم به هیشکی نمی144:  1397نژاد،کرمانی

 (. 145ی خودشم بترسه« )همان:داد. هیچی پنهون نداشت که از سایهمزدشونم مرتب می

کند. در  کاکایی هم در عین محبت به ایدوک گاه با او مانند یک زیردست رفتار می

ه دست از آزارش بردارد، اما در جایی دیگر با لحنی  خواهد کیک جا از جبارخان می

میتحکم صحبت  ایدوک  با  میآمیز  »خان!  هللکند:  اون  ببخشید؟  ایدوکو  و  شه  منه  ی 

بینمی داغ! جبارخان  آفتاب  زیر  اون  و  باشم  آدوربند خنک  تو  من  ببینم  حوصله  تونم 

وقتی همسن تو بودم،   ی زارش نکن. این المصب، ازگفت: این مارمولک؟ نگاه به قیافه

 (. 142- 141همین قیافه رو داشته و هنوزم داره. بیا تو تا پشیمون نشدم!« )همان:

های فرهنگی و قومی را با روایتی دوربینی، البته نژاد کوشیده است مناسبتاکبرکرمانی

سنت و  فرهنگ  به  وفادارانه  شکلی  کاکایی  به  کند.  معرفی  مخاطبان  به  بلوچی،  های 

گناهی پدرش و رفع اتهام از او پیش  شگر است و با جسارت در راه اثبات بیشخصیتی کن

های بلوچ از سوی  ی خانرحمانههای بیرود؛ اتهامی که حاصل تغییر در برخی سنتمی

گیرد  ی فرهنگ قومی صورت میسعیدخان بوده است. اما کنشگری کاکایی در محدوده

ها باور تمام دارد. هنگامی که  ها و سنتیین و او به دنبال شکستن هنجارها نیست و به آ

از مراسم چار نمیمی  3صحبت  تردید  از آتش  این  شود، کاکایی در گذشتن  به  او  کند. 

 جاآوردن آن رسم ابایی ندارد. گناهی پدرش از بهسنت باور دارد و با ایمان به بی
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ها  کوبیدند. تفنگچیمی  های او، چوب بر دل دهلها همراه قدمزن»کاکایی به راه افتاد. دهل

کوبیدند و  کشیدند و مردان پای بر زمین میها کل میزدند. زنمشت بر قنداق تفنگ می

 زدند. موسیقی محزون و عجیبی دشت را پر کرده بود.دست می

مب و دومب، دامب. َتق و توق و تاق. َتق و توق و ممب و دومب، دامب. دامم»دام

 لولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولو...«لو، کُللو، کُلتاق. کُل

دانند باید  اند، از کجا میوقت این مراسم را ندیدهدانست مردمی که هیچکس نمیهیچ

همه توجه و صدا به کاکایی قدرت داده بود و مثل یک قهرمان،  چنین کنند؟ هرچه بود، این

 (.295رفت« )همان:میشد، پیش  تر میدم تندبهتوجه به گرمایی که دمبی

سنت با  رمان  نظری  برخورد  چارچوب  با  قومی  هویت  تعریف  و  قومی  های 

بودن هویت قومی وجه  تر است. باور به انتسابیگرایی فرهنگی یا تاریخی همخواندیرینه

ای از  (. شاخه18:  1387پردازان قومیت است )رک.سیدامامی،گرایان از نظریهتمایز دیرینه

دیرینهدیرینه عنوان  با  که  میگرایی  یاد  آن  از  تاریخی  دیرینهگرایی  گرایان  شود، خالف 

یا  دیگر که پیوندهای دیرین میان اعضای گروه از وابستگی خونی  های قومی را ناشی 

می فرهنگی  روانمیراث  را  قومی  هویت  معرف  عناصر  نه دانند،  و  عاطفی  و  شناختی 

ی سرزمین  گرفته از تاریخ مشترک و افسانهپیوندها را ریشهدانند و این  شناختی میزیست

( هویت قومی را تجسم تداوم تاریخی  David Millerکنند. دیوید میلر)مادری ارزیابی می

کانر)می واکر  دید  از  و  مهمWalker Connorداند  قوم، (  یک  تعریف  رکن  ترین 

 )همان:  یخ شکل گرفته استای از اجداد مشترک نزد آن قوم است که در طول تاراسطوره

19-  20 .) 

نیاز  ها بیها نهادینه شده است و آنبخش گویی از گذشته در میان بلوچعناصر هویت

 4سازشان در طول تاریخ گرایش دارند. آیین ور گرمهای هویتسمت مؤلفهاز آموزش به

از سویی در    اند، گواه این نگاه است.و آشنابودن آن برای مردمی که هرگز اجرایش نکرده

ای دارد، اما پس از آمدن به دشت، او  های رایانه حدی به بازی آغاز رمان، کاکایی شوق بی 

های مدرنیسم که  پذیرد و از جلوه های زندگی در دشت را می مانند یک بلوچ سنتی جلوه 
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زندگی همه  نمی ی  یاد  بودند،  کرده  پر  را  اسلحه،  اش  با  کار  کپر،  و  در دشت  زندگی  کند. 

ورداری از شجاعت ذاتی مردان بلوچ و استفاده از شتر در سفری طوالنی و دشوار نیز  برخ 

 ی هویت قومی در نهاد اعضای آن قوم است. های سازنده دواندن عامل برخاسته از ریشه 

به طبقهرمان به ادبیات چندفرهنگی است.  ای در اقلیت، نمونهخاطر پرداختن  ای از 

های حاضر  کشد و دیگریای قومی را به تصویر نمیهصورت آشکار دیگریهرچند به

در داستان، نیروهای دنیای زیرین )نیروهای شر( و دنیای آینده هستند. طبق این استدالل  

ها هم باید بلوچ باشند. در کنار  که پدر بلقیس همزاد سعیدخان در آینده است، پس آن

ها نسبت به  ی آنست، پندارههای هویتی قوم بلوچ اها گرچه تکیه بر ویژگیاین دیگری

بلوچ الی روایت مشهود است. در میان اعضای این جامعه، داشتن خون ها در البهغیر 

زادگی نیز انتسابی،  شود و خانبلوچی و پدر و مادر بلوچ افتخار و ارزش محسوب می

  ی مباهات و نشانگر اصالت افراد است. بلقیس با اینکه در آن جامعه دیگری است، مایه

ی تالشش را صرف حفظ آن ی خودی درآمده است و همهکامالً به رنگ و بوی جامعه

کند؛ زیرا بقای خودشان در آینده، وابسته به بقای قوم بلوچ در  هایشان میقوم و سنت

 زمان حال است. 

کند  ایدئولوژی ضمنی نهفته در این داستان، این اندیشه را به مخاطبان نوجوان القا می

ها هستند و  ها به دنبال حفظ هویت قومی و سنتی پیشرفتآیندگان با وجود همهکه  

ها توجیه و علتی علمی  ها و آیینها جایز نیست. از سویی هرکدام از اسطورهشکستن آن

حفظ سنت ایدئولوژی  هم  باز  پس  میدارند؛  تقویت  نویسندهها  باور  به  نهفته شود.    ی 

(Implied authorآن )شده و  نما و غیرعقالنی نیستند؛ بلکه اندیشیدهایی نخهها نسخه

منطبق با روح هستی و هارمونی طبیعت هستند. جادو نیز علم پیشتاز است و تنها برای  

شدن  کند. داستان شکافتهاند، غیرعقالنی جلوه میکسانی که هنوز به آن دانش دست نیافته

گذر سیاوش از آتش، همه با الگوی  شدن آتش برای ابراهیم و  دریا برای موسی، گلستان

 شوند. دنیاهای موازی و گردبادها توجیه می
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 . تأثير هویت قومی در ساختن هویت مستقل نوجوان2.4

یا اغلب در  صداها و کسانی که زندگیادبیات چندفرهنگی به بی شان نشان داده نشده 

ی را که متأثر از  دهد و زندگی مخاطبانگفتمان غالب بد نشان داده شده است، صدا می

می چالش  به  است،  گرفته  شکل  دربارهنژاد  آگاهی  افزایش  با  ادبیات  این  ی  کشد. 

ها به  شده، دنیا را از دید آنهای به حاشیه راندهگرفته در حق گروههای صورتنابرابری

ی  توان در دستهاین رمان را می(  Hughes-Hassell, 2013: 215)  دهدمخاطب نشان می

میه داستان نمایندگی  را  بلوچ  قوم  نوجوان  صدای  که  داد  جای  ناشنیده  به ای  و  کند 

می اجازه  بلوچ  واسطهنوجوانان  به  برساختهدهد  تصویر  با  ادبیات،  وارد  ی  خود  ی 

کم و کاست موافق این تصویر نباشند، اما فرصتی  ها بیوگو شوند. ممکن است آنگفت

کشند و آن و فرهنگی خود را به چالش می  ی تاریخیبرای درنگ خواهند یافت و پیشینه

 دهند. را با مختصات دنیای امروز تطبیق می

جامانده از گذشته نیست. کاکایی نیز  افتد و رویدادی بهرمان در حال حاضر اتفاق می

بازی عاشق  کویر  نوجوانی  به  وقتی  اما  است؛  مدرن  دنیای  مظاهر  و  کامپیوتری  های 

تاریخی گردد، ریشهبازمی کنند و  ای در او ایجاد میو هویت قومی کشش فزاینده  های 

کردن را بیاموزد. در بخشی از رمان، کاکایی با شترش  گونه زندگیکوشد راه و رسم آنمی

یک روز تمام راه رفته و به کپرهایی که بلقیس آنجاست و دقیقاً شبیه کپرهای خودشان  

نکن، اینا کپرای خودمونه! یعنی    »خاله اذیت  پرسد:است، رسیده است. او از بلقیس می

لحنش چنان بچگانه بود که دل بلقیس به رحم آمد. کوزه را روی زمین گذاشت    نیست؟«

ای که  زادهکنه... خانچی عادت میو آهسته گفت: »بابات بسوزه آدمیزاد! چه زود به همه

شون بره، روزگار کوچهدادن تا سر  تو شهر، هزار تا نوکر و کلفت داشت و اجازه نمی

  نژاد، کرمانی  گه: کپرامون!« )اکبرخورده میهمچین عادتش داده که به چارتا کپر توسری

1397  :16 .) 

شدن پدرش آشکار  یا در جایی دیگر تفاوت زندگی کاکایی پیش و پس از متواری

 شود.است و چالش او در کنارآمدن با وضع پیش رویش برجسته می
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بزرگ   اتاق  یاد  به  به  کرد  سعی  شد.  فشرده  گلویش  ناخواسته،  افتاد.  خودش  پرنور  و 

دیدشان، فکر نکند.  وقت دیگر نمیها از او دور بودند و شاید هیچهایی که فرسنگداشته

اش،  سوختهی زجرکشیده و آفتابپهلو شد. چهرهای کرد و روی حصیر زبر، پهلوبهمادر ناله

دید ! تو همین دو ماه چه داغون شده. به خوابم نمیهدل کاکایی را به درآورد و گفت: بیچار

در دشت و بیابون بشه...« جلوی احساسش را گرفت و گفت: »باید بری،  که یه روز، دربه

بلند شو!« دستش را روی خرمن موهای سیاه مادر کشید و گفت: »از این وضع نجاتت  

ورورفته،  مناک چند کپر رنگهای سنگین وهدم! قول قول!« هوا هنوز تاریک بود و سایهمی

زده!  ترس به جانش انداخت. برای آنکه به خودش جرأت دهد، بلند گفت: »ساربونای فلک

طرف شتر کن نبود. بهگن حَشم و چه ادعایی دارن!« اما ترس ول به این چهار تا کپر می

، از  روزدوید و به خودش نهیب زد: »بدبخت! به این زودی جا زدی؟ تو باید چند شبانه

پیر بگذری تا سعیدخانو پیدا کنی، حاال از تاریکی  لقمه و ژاندارمای بیبین اشرار حروم

 (. 9ترسی؟ )همان:می

تجربه نیز  غیربلوچ  نوجوانان  ناآشنا،  برای  فضایی  در  دیگر  نوجوانی  با  مواجهه  ی 

های گوناگون، توان نوسان  کند و زیستن به جای دیگریفرصتی برای همدلی فراهم می

دهد؛ بنابراین، در هر حال رجوع به  ها میهای جدید را به آنتمرکززدایی در موقعیت  و

 ها در ساختن هویت نوجوان امروز تأثیرگذار خواهد بود.ریشه

 

 ی ژانر . قوميت و مسئله3.4

 . چندژانری بودن رمان 1.3.4

نمی ثابتی  برداشتآثار هنری در چارچوب  به  و  تن  خوانشها و  گنجند  های گوناگون 

های دیگرگونه را از مخاطب  ها در ژانری یگانه، فرصت خوانشدهند. محدودکردن متنمی

هایی از چند ژانر را دارا باشد، اما اغلب  زمان مؤلفهتواند همگیرد، همچنین یک اثر میمی

 شود. تر ظاهر مییکی از ژانرها پررنگ هایویژگی

های فانتزی،  های گونهدرنظرگرفت. ویژگی  دشت متالطمرای  ای بتوان ژانر یگانهنمی

های مختلف  نحوی میان گونهشوند و بهتخیلی و رئالیسم جادویی در کار دیده میعلمی
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های  های رئالیسم جادویی تمایل دارند که خود را در شکلآید. جلوهدیالوگ پیش می

که برای کودکان مناسب است و    زیستی میان واقعیت و فانتزی استتار کنندگوناگون هم

روایت بهدر  کودکان  امروز  میان  Hanán Díaz, 2017: 36آید)میچشمهای  مرز   .)

آن کاربردهای  و  فانتزی  و  کنار  واقعیت  در  بومی  عناصر  و  است  در چرخش  مدام  ها، 

شوند و این هر دو در کنار آمیختگی با  نیروهایی که از دنیای بیرون وارد دنیای واقعی می

 دهند. علم، رویدادهای شگفت را سامان می

شوند. در رئالیسم فانتزی با رویدادهای فراواقعی سروکار دارد که وارد دنیای واقعی می

ی رئالیسم جادویی یا  (. گونه33بودن دارد)همان:جادویی خود واقعیت قدرت فراواقعی

ت را با کیفیتی عادی  دهد یا رخدادهای شگفی فراواقعی میبه عناصر زندگی واقعی، جنبه

(. تا جایی که به بحث قومیت ارتباط  37کند)همان:نمایاند و وارد زندگی روزمره میبازمی

هایی که حاصل  آیند و جادو و جلوه دارد، عناصر دنیای فراتر به دنیای واقعی و حال می

مان، کنند. به بیانی دیگر، روایت رشوند، در همین دنیا عمل میپیشرفت علم توصیف می

شود، اما عناصر جادویی و امدادهای غیبی  گرایانه و در بستر واقعیت روایت میکامالً واقع

پدیدار می نیاز  فانتزی در صورت  به قلمرو  به  متعلق  بلقیس  شوند. ماسک خمیری که 

زند و یکی از عناصر زندگی معمول مردم دشت است، به او امکان  صورت کاکایی می

دهد؛ بنابراین، داستان  و آینده و برقراری ارتباط با طبیعت را میهای گذشته  دیدن حادثه

دهد. بلقیس بعد از چسباندن خمیر داغ روی صورت  به عنصری عادی کیفیت جادویی می

گوید: »منو ببخش! قصد  کاکایی هنگامی که منتظر جذب خمیر بر روی پوست است، می

شه به اصل خودت برگردی  باعث میآزار نداشتم. تو باید به کمک پدرت بری. این خمیر  

 (. 27:  1397نژاد،فهمی که؟« )اکبرکرمانیو خیلی بهتر و بیشتر ببینی، بشنوی و بفهمی... می

ی رئالیسم جادویی اغلب دنبال  های گونهاین بازگشت به اصل، تفکری است که داستان

خیزد  میوجوی هویتش برها در سفری استعاری به جستکنند. شخصیت این داستانمی

به این پرسش است که ریشه یافتن پاسخ  به دنبال    اند هایش چه هستند و کجا نهفتهو 

(Hanán Díaz, 2017: 35همچنان .)ها سفری را  وجوی ریشهکه کاکایی نیز در جست
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می به آغاز  پدر  دنبال  به  وقتی  او  ندارد.  آن  از  گزیری  که  میکند  کوه  در سمت  رود، 

ی اصالت، سنت و پناهگاه هستند  روست. پدر و کوه نمایندهروبهزیرساخت با دو استعاره  

 کند. ها را تداعی میسمت ریشهها خودشناسی و بازگشت بهسمت آنو رفتن به

تخیلی در خدمت قومیت و تثبیت و بازنمایی هویت قومی  در این رمان ژانر علمی

ای  سازی و رونق رسانهانیبرای نوجوان قرار گرفته است. نوجوانان امروز، از سویی از جه 

آید؛  ای به حساب میشان در مقیاس ملی، حاشیهگیرند و از دیگرسو هویت قومیتأثیر می

در نتیجه ممکن است به هویت قومی خود، حس مثبتی نداشته باشند و هویت و مرزهای  

آن جستشخصیتی با  تقابل  در  را  نوجوانان  شان  که  زبانی است  زبان علم،  کنند.  وجو 

ها  ها و آییندادن اسطورهکنند و تحلیل علمی و منطقی جلوهتباط خوبی با آن برقرار میار

نهفته مخاطبان  پیوند  باورها،  قومیو  و  تاریخی  هویت  و  گذشته  با  را  نوجوان  شان  ی 

میمحکم ریشهتر  به  بازگشت  مناسبتکند.  دریافتن  عین  در  میها  امروزی  تواند  های 

ی علمی  اختن هویت برای نوجوانان اقوام در اقلیت باشد. جنبهی استقراری برای سنقطه

 رمان، تعاملی دوسویه با عناصر رئالیسم جادویی و فانتزی دارد.

معلم مثل  »راه)مرد(  داد:  ادامه  ریاضی  مثل  های  به دو شکلن. یکی  ارتباط دو جهان  های 

شه و طی طریق توی اون، راحت  میی بزرگ و صافیه که از دو طرف به دوتا ُکره ختم  لوله

رسه. راه  ی کره میطور که قبالً گفتم، به شکل قیفیه که به هستهخطره. دومی همونو بی

کس تا حاال نتوانسته از این راه، جون سالم به در ببره؛  دوم تاریک و سرد و خطرناکه و هیچ

ن دو راه خیلی کوتاهه.  اش گذر کنه. زمان توی ایمگر اینکه بفهمه، داخلش نشه و از لبه 

های جهان خودتون توی چند ساعت و با شتر ظرف چند روز طی  راهی که شما با ماشین

شه. بلقیس با علمی که داشت، از راه  کنین، اینجا در چند دقیقه و حتی چند ثانیه طی میمی

تو وارد راه  ای و ساده استفاده کرد تا زودتر به تو برسه و از دست جبار نجاتت بده، اما  لوله

شکل شدی و اگر به دادت نرسیده بودم... اینا رو گفتم تا بفهمی توی موقعیت سختی  قیفی

قرار گرفتی. تو باید خودتو از داخل گردباد بیرون بکشی و روی سطحش پیش بری تا به  

کنن  رسی. باید شتاب کنیم؛ وگرنه دو گردباد با هم تصادف میمقصد برسی. سخته! اما می

 (. 199: 1397 نژاد،رمانیک   )اکبر
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آثار علمییکی از موضوع دشت  یافتن جهان است که در  تخیلی پایانهای رایج در 

موقع از محل درست قیف  شود. قهرمان داستان، کاکایی، اگر نتواند بهنیز مطرح می  متالطم

رسد. دانشمندی که از  خورند و دنیا به پایان میگردباد بیرون بیاید، گربادها به هم می

 گوید:آینده آمده است به کاکایی می

ها طوری روی  ه و الیههای مختلفی ساخته شد بینیم از الیهکنیم، میوقتی یه پیاز رو نگاه  

های مجهز نگاه کنیم، ای بینشون نیست؛ اما اگه با دستگاههم چیده شدن که انگار هیچ فاصله

های زمین  است. به این الیه  الیهعین پیاز، الیه  شیم. زمینمتوجه فضای خالی بین اونا می

کرهگن: جهانمی این  اینکه  یعنی  موازی.  ازهای  پیاز  یه  مثل  عظیم،  موازی  جهان  ی  هاى 

ی ما در  تشکیل شده که در راستای زمان، روی هم چیده شدن و در بعضی از اونا، گذشته

شه. حاال اونایی که به هسته طور زنده پخش می ی ما بهحال تکراره و در بعضی دیگه، آینده

 (. 192-191ترن، در گذشته هستن و اونایی که به سطح نزدیکن، در آینده )همان:نزدیک

امکانگ  از  به  ردبادها  بیرون  از  از طبیعت دشت هستند و  فضا  های بومی منطقه و بخشی 

اند و از طرفی  تخیلی پیوسته ها از طرفی با یافتن ُبعد علمی به قلمرو علمی اند. آن افزوده نشده 

اختراع  عناصری در خدمت رئالیسم جادویی به شمار می  به  نیازی  آیند. در رئالیسم جادویی 

زیستی نزدیک جادو و واقعیت، نظام  ی عناصر در همان دنیا وجود دارند. هم ت و همه چیزی نیس 

های کوچک  شوند و حس مدام شگفتی در برابر معجزه بینی بومی آمیخته می باورهایی که با جهان 

  دهند ی داستان قرارمی مایه بخشند و آن را دست و بزرگ، به واقعیت جادویی زیبایی ادبی می 

 (Hanán Díaz, 2017: 35-36  .) 

 بوم و ارتباط آن با قوميت. نگاه به ژانر در پرتو طبيعت و زیست2.3.4

های ورود به جهان  بوم منطقه است. راهدومین مسئله، ارتباط ژانر با فضای بومی و زیست

ی کویری برای ساختن  موازی در این داستان، گردبادها هستند. نویسنده از طبیعت منطقه

ای ناهمخوان با  زن سود جسته است و به جای واردکردن مؤلفههای ادبیات گمانهمؤلفه

ب گردبادهای  دستمنطقه،  را  دشت  کوچک  و  قرارمیمایهزرگ  کارش  یاوران  ی  دهد. 

منطقه طبیعت  اجزای  و  عنصرها  از  همه  نوجوان  میشخصیت  از جمله  که  به  اند  توان 

پیرزن، مار، بزمجه، پروانه، آب، سنگ و دیگر اجزای طبیعت اشاره کرد. ارتباط تنگاتنگ  
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یی در هماهنگی کامل با  شخصیت نوجوان با طبیعت محور توجه نویسنده است و کاکا

کردن  گذارد. در پایان نیز دنبال های دشوار و پرخطر سفرش را پشت سر میطبیعت مرحله

دهد. خوار هستند، جان کاکایی را نجات میهای آتشهای طبیعت که همان سوسکنشانه

های شایان توجه داستان تعامل، برخورد و درگیری کاکایی با طبیعت  یکی از کشمکش

افسانهاست.   یاوری  قامت  در  میطبیعت  را  کاکایی  دست  هدایت  ای  مسیر  در  و  گیرد 

های طبیعت را درک کند و  کند، اما کاکایی با اینکه ناگزیر است برای بقا محدودیتمی

راهنماییویژگی بشناسد،  را  و نقضهایش  از حد  بیش  دخالت  را  ی  کنندههای طبیعت 

کوشد هویت خود را  زند و میها را پس میکمککند. بنابراین،  هویت مستقلش تلقی می

 گوید:او می بازیابد.

خوره. مگه من آدم نیستم؟ به کی بگم  هم میخوام. داره حالم از خودم به دیگه راهنما نمی

کی گشنه نبودم خوام خودم باشم، خودم فکر کنم و راهمو انتخاب کنم. فقط... کاشکه می

هایی شد که در اثر تشنگی ..« ذهنش پر از داستان آدم داشت.یا تشنگی دست از سرم برمی

ی بنفش کوه پشت  شهید شده بودند. هراسان از جا بلند شد. دور خودش چرخید. قله

هایش را به دامن کوه آویخته بود.  زده و حریص، دست رو، کویر حسرتسرش بود و روبه

رسی. یه راهو  جایی نمیهیچ اثری از آب و آبادی نبود. با خودش گفت: از ایستادن به  

 (.225: 1397 نژاد،کرمانی انتخاب کن و راه بیفت )اکبر

بند باال حافظه اقتضای بومی رهایش نمیدر  یا  طور ضمنی چنین کند و بهی قومی 

ی  زمینه دهی به هویت بدون توجه به محیط بومی و پیششود که فرایند شکلبرداشت می

ورت برای یافتن هویت خود نیازمند رجوع به  قومی ناممکن است و نوجوان در هر ص

ی شهادت باری ارزشی دارد  بوم منطقه است، واژهآبی متوجه زیستهاست. هرچند بیاین

ای که کمک دیگران را رد  گردد. ضمن اینکه درست در لحظهو به باورها و سنت بازمی

میمی وادار  را  او  گرسنگی  ازکند، حس  و  بازگردد  اجتماع  به  که  کمک    کند  دیگران 

 بخواهد.

ناپذیر  های بارز طبیعت که در رمان تشخص یافته است و جزئی جدایییکی از جلوه

که در شهر    آید شتر است. سعیدخان از کودکی، حتی زمانیاز زندگی بلوچی به شمار می
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کردند، شترسواری را به کاکایی یاد داده است و ارتباط نزدیکی میان کاکایی و  زندگی می

وآمدهایشان  کنند و رفتوجود دارد. بسیاری از مردم بلوچ، هنوز در کپر زندگی میشتر  

ناپذیر کویر است و مردم دشت، افزون بر اینکه  های جداییبا شتر است. شتر از ضرورت

برند.  کنند، از گوشت و شیر آن هم بهره میجایی و حمل بار از شتر استفاده میبرای جابه

مردم قاچاق مواد مخدر است و با استفاده از شترهای معتاد به  از سوی دیگر شغل اصلی

های منطقه  کنند. گزینش این شغل نیز از ضرورتبر، مواد را منتقل میتریاک و تریاک

ساز شده است. قاچاق مواد مخدر که  ای هویتاست که شاید بتوان گفت تبدیل به مؤلفه

های خارج از این قوم ممکن ی دیگریکند برا های منطقه را تعریف میهویت اغلب خان

کند و مخاطب ناچاری و حسی میاست نامطلوب جلوه کند، اما داستان با مردم فقیر هم

کند. روایت در عین تلطیف نگاه منفی دیگران به این گروه از ها را درک میاضطرار آن

وجه منفی  کند که این وجو میها، الگوی بلوچ واقعی را در وجود سعیدخان جستبلوچ

داند. های طبیعت و کشاورزی میمندی از موهبترا کنار زده است و راه نجات را در بهره

تغییر   از این نگاه، هویت قومی ثابت و تغییرناپذیر نیست؛ بلکه امری در حاِل شدن و 

نجات همچون  پسرش،  او  تبع  به  و  سعیدخان  از  است.  الهام  با  که  هستند  دهندگانی 

کنند؛ اصالحی که ضمانت  هنگ قومی خود، آن فرهنگ را اصالح میهای مثبت فرنکته

 استمرار قوم و قومیت است. 

بوم منطقه در خدمت  ی ادبی این اثر در هماهنگی کامل با زیستبه پندار من، گونه

انسان زیرا  است؛  قرارگرفته  قومی  هویت  آمدهبازتعریف  آینده  از  که  نهایت  هایی  اند 

گیرند. به زبانی  کار می گری بهمردم بلوچ برای حفظ بلوچیکوشش خود را در کمک به  

کوشند هویت بلوچی از میان نرود. اش میهای فراواقعیی فانتزی و شخصیتدیگر، گونه

خوایم کاکایی موفق بشه  طور که ما از دنیای باال اومدیم و میگوید: »همونپدر بلقیس می

خوان با جنگ و برادرکشی،  ی پایین اومدن و میای هم از دنیاتا صلح دنیا رو پر کنه، عده

که که  (. همچنان298شما رو سرگرم کنن تا متوجه اومدنشون به دنیای باال نشین« )همان:

نادیدهپیش به  او  و گشودن چشم  کاکایی  با هدایت  و پدرش  بلقیس  اشاره شد،  ها،  تر 
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نیروهای شر دنیای زیرین،  ها در برابر  دادن راه خروج از گردباد و محافظت از بلوچنشان

دهد، در تالشند با وجود خان که پیشنهاد گذر کاکایی از آتش را میهمچون افراسیاب

 ی بلوچی حفظ شود.پارچهها، هویت یکهای داخلی میان خاناختالف

 

 ها و باورهای دینی. اسطوره4.4

های علمی و جادویی مؤلفهها و باورهای دینی کارکرد بسزایی در رمان دارند و با  اسطوره

ویژگیدرآمیخته این  بومی میاند.  بوی  و  رمان، رنگ  به  رمانها  مقابلِ  در  و  های  دهند 

شگرد که  تصویرسازیتخیلی  دستها،  و  میمایهها  خارجی  آثار  از  را  گیرند،  هایشان 

ای  سطورهدهد. برای نمونه، تبلور آیین اتخیلی/ فانتزی ارائه میای ایرانی از علمینمونه

خوار استفاده از ظرفیت  های آتشمندی از راهنمایی سوسکور گرم یا گذر از آتش و بهره

 دینی ایرانی در داستان است: ایاسطوره

رفتند. کاکایی هرم آتش را فراموش کرد. نشست.  ها در چند خط منظم پیش میسوسک

زبونا؟ آتش بی  رینها گذاشت و آهسته گفت: »کجا میدستش را جلوی خط حرکت آن

طرف آتش رفتند. کاکایی مسیر  ها دست را دور زدند و دوباره بهکنه!« سوسککبابتون می

رسیدند، دور آن جمع  میهای سوزان  که به زغالها، همین  ها را تعقیب کرد. سوسکآن 

کرد. کاکایی یکی  کردند که زغال را خاموش میای از خودشان ترشح میشدند و ماده می

ها را برداشت. زغال مثل یخی که از فریزر درآورند، سرد بود. لبخندی روی  غالاز ز

های  های کاکایی نشست. خدا را شکر کرد. از جا بلند شد و پایش را روی زغاللب 

 (. 309: 1397نژاد،ها گذاشت و وارد آتش شد )اکبرکرمانیپشت سر سوسک

دریا در مقابل موسی دنیاهای    شدنای علمی به شکافتهپیری سفیدپوش با دادن جلوه

می تشریح  کاکایی  برای  را  بسته موازی  از  تأثیرگذار  تصویری  و  دنیای  کند  تونل  شدن 

شدت  که کاکایی بهکند. در جاییشدن سر اسبِ سواری از فرعونیان ارائه میموازی و بریده

چند روز  نوشد و تا توش و توان است، از انگشت پیرزنی برخاسته از طبیعت شیر میبی

 کند:یابد. طبیعت هرجا که الزم است، خود را وقف او میگرسنگی به او راه نمی
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شتر   و  ایدوک  یاد  به  بدهم.  قورتشان  شدم  مجبور  کرد.  پر  را  دهنم  فواره  مثل  شیر 

تر بود. پیرزن  تر و خوشمزهشیر زن، از شیر شتر شیرین  ی صحرا افتادم؛ امازاییدهتازه

ر. بخور. وقت زیادی نداری. بخور.« خوردم و با هر قلپی که  مثل ایدوک گفت: »بخو 

پیرزن کوچک و  تر میکردم قدم بزرگ و بزرگ شد، حس میوارد شکمم می شود و 

با ولع میکوچک ذرهتر.  بادکنکی سوراخ،  مثل  پیرزن،  که  نبودم  متوجه  و  ذره  خوردم 

 (.215)همان: شودکوچک و چروکیده می

زمین در طول سفر کاکایی مشهود است و    -ی مادراسطورهآیی زن و طبیعت و  هم

ی یاورانش  اغلب یاریگران او زنان هستند. در بخشی از مسیر که کاکایی گم شده و همه

سمت  ای او را بهرا پس زده است، صوت آرام و ممتد دعایی از راه دور، همچون نشانه

 کند. مقصدش هدایت می

 

 . باورهای عاميانه 5.4

های شگفت داستان را بر دوش دارند و از  باورهای عامیانه بخش دیگری از بار حادثه

گویی  آیند. دیدن و پیشی رئالیسم جادویی به شمار میناپذیر گونههای جداییویژگی

گیری از چند سنجاق از  ی آب با بهرهی دختری باکره از خالل کاسهرویدادها به واسطه

بین را نیز  ی آب، جام جهانمان است؛ هرچند در اینجا کاسهنمودهای فرهنگ عامه در ر

خواهد که  یابد. بلقیس از فرنگیس میآورد و در عین حال وجهی اساطیری میبه یاد می

از روی حرکت سنجاقبه کاسه نگاه کند و  ها بر روی آب، موقعیت کاکایی را  ی آب 

ها رایج است، اما  ر میان رمال کند. سر کتاب بازکردن و وردخواندن نیز دگویی میپیش

 شود: کند، نمایانگر دانش فراتر و پیشرو او میها استفاده میکه بلقیس از آنزمانی

گرد، از پر چارقدش ی آب جلوی او گذاشت. بلقیس چند سوزن تهبی فوراً یک کاسهبی

آورد و گره  ای از جیبش بیرونخوردهبی داد. دستمال گرهها را به دست بیبیرون کشید. آن

ی کوچک پشم رنگی از آن درآورد و نگاهش را به فرنگیس  کورش را باز کرد. چند گلوله

دوخت؛ اما او نگاهش را دزدید... سنجاق دیگری از مادر گرفت. ته آن را پشم قرمز پیچید 

توجه به لرزش دست فرنگیس، آن را به دست دیگر او داد و تشر زد: »محکم بگیر  و بی
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اند و تالش دارند خود ها، بین انگشتانش جان گرفتهکرد سنجاقیس احساس میبچه!« فرنگ

داد که صورتش قرمز شده بود. بلقیس به  ها را چنان محکم فشار میرا نجات دهند. انگشت 

 (.151- 150)همان: ته سنجاق دیگری پشم قرمز پیچید و مقابل او گرفت 

گویی، سفر در  کند و پیشکمک می های قومیکاربرد باورهای عامیانه به تداوم سنت

گری دختری باکره در شناسایی مکان کاکایی و دیگران، بعد غیرمادی و تأکید بر میانجی

دهد. بلقیس با اینکه از دنیای بیرون آمده است، در عین  گونه میبه بلقیس ویژگی شمن

یت و طبابت ها ریاست، هدابند است. او همچون شمنها پایمتمایز بودن به آداب بلوچ 

ی الیاده، در مردم بلوچ را بر عهده دارد و قادر به برقراری ارتباط روحی است. به گفته

ها، شفادهندگان و جادوگران متولی  اند، شمنی قومی عبور نکردههایی که از مرحلهجامعه

با  تجربه اسرارآمیز  روابط  و  غیرعادی  رفتارهای  کمک  با  و  هستند  دینی  و  عرفانی  ی 

 (. 71:  1382کنند )رک.الیاده،ت الهی یا شیطانی جلب توجه میموجودا

 

 گيری نتيجه. 5

سنگ تنوع قومی این کشور پهناور  هایی نیاز دارد که همادبیات نوجوان ایران، به روایت

ی نوجوانی و یابی در دوره ها را بازتاب دهد. بنا به اهمیت هویتبتواند صدای قومیت

قومی در   برخورد  پاسختأثیر هویت  به پرسشِ »من چه کسی هستم؟« چگونگی  گویی 

ویژه رمان نوجوان با هویت قومی بسیار مهم است. از سوی دیگر  ادبیات نوجوان و به

ی برخورد نویسندگان با ژانر نقش بسزایی در معرفی قومیت و ساختن هویت قومی  نحوه

 کند.ایفا می

آورد. ی نوجوانان بلوچ فراهم میودانگارهی چنین آثاری زمینه را برای تحول خمطالعه

هایی با محوریت زیست  قومی نیز ممکن است با خواندن روایتهای بروننگاه دیگری

اثر   دشت متالطمتوان گفت که رمان قوم بلوچ تغییر کند. در پاسخ به پرسش نخست می

اکبرکرمانی بلوچی راعلی  نبایدهای زندگی  باید و  در فضای    نژاد چندفرهنگی است و 

های  سازی ژانرها و گنجاندن ویژگیدهد. نویسنده با بومیکویری به مخاطب نشان می

تخیلی و حتی به تعبیری ای بومی و تلفیقی از فانتزی/ علمیبومی منطقه در اثرش گونه



 25                                   فرزانه آقاپور/دشت متالطمبازنمایی هویت قومی در رمان نوجوان 

    

 

گیری از ادبیات  ی رمان نوجوان ایرانی طرح کرده است. بهرهرئالیسم جادویی را در عرصه

می، فرهنگ بومی و قومی را از نظرگاهی نو به صاحبان آن فرهنگ معرفی  زن بوگمانه

جاافتادهمی و  غربی  الگوهای  با  نوجوان  مخاطبان  اغلب  داستانکند.  و  ی  فانتزی  های 

زن  ایرانی از ادبیات گمانههای بومیاند. در این فضا، خواندن نمونهتخیلی خو گرفتهعلمی

تواند  نفسشان نقشی مؤثر میگ خودی و بازیابی اعتمادبهی تصویری مثبت از فرهندر ارائه

 داشته باشد. 

بلوچ از  بهتصویر گفتمان غالب  آداب و  ها  از  دانش مخاطبان  طور عام مخدوش و 

دشت  ها اندک است. در پاسخ پرسش دوم به این نتیجه رسیدم که  رسوم و باورهای آن
م به  متالطم به  پرداختن  با  ناشنیده  داستانی  تصویری  عنوان  بلوچ  قوم  فرهنگی  ختصات 

کند. شایان ذکر است که ابعاد مثبت و منفی فرهنگ  مثبت از هویت قومی بلوچ ارائه می

دهند، اما در  شده میراندهاز این قومیتِ به حاشیه  بینانهبلوچی در کنار هم، تصویری واقع

تعلق بلکمجموع  کمبود،  یا  نه همچون یک محدودیت  قوم،  این  به  افتخارآمیز  داشتن  ه 

های فرهنگی این قوم را  گرایی ظرفیتشود؛ بنابراین نویسنده به دور از آرمانتوصیف می

ی تعاملشان  ها، باورهای دینی، باورهای عامیانه و نمایاندن نحوهگیری از اسطورهبا بهره

می برجسته  طبیعت  زیستبا  و  طبیعت  هویتکند.  در  کلیدی  نقشی  دارد. بوم،  یابی 

شود و در پی ها، با فرهنگ وارد دیالوگ مینوجوان در عین باورمندی به سنتشخصیت  

دارد. او در عین حال که شخصیتی پویا و در حاِل شدن  های آن گام برمیاصالح کاستی

کوشد مرزهای استقالل و هویت خود را مشخص کند، در چارچوب فرهنگ  است و می

 داند. وی از آن جامعه میتردید عضرود و خود را بیخاص قومش پیش می

 

 ها یادداشت

 گویند.  . در جنوب جیرفت به ور گرم چار می1

هایش نیست، معنی . در متن رمان این واژه به معنای بلوچ اصیلی که خون غیر بلوچ در رگ2

 (.  73: 1397نژاد،شده است. کسی که پدر و مادرش، هر دو بلوچ باشند )رک.اکبرکرمانی
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. در متن رمان توضیح داده شده است که چار رسمی قدیمی و ازیادرفته و به معنای گذر از  3

اثبات برای  پیشنهاد  بی  آتش  به  کاکایی،  پدر  بیماربودن  دلیل  به  و  است  متهم  فرد  گناهی 

 (. 288-287: 1397،همانپذیرد که از آتش رد شود)خان، کاکایی به جای او میافراسیاب

ورگرم آزمون شود.  ی گرم و سرد تقسیم می. »ور« به معنای سوگندخوردن است که به دو دسته4

 (.  38-33:  1356هی و حقانیت در آیین زرتشت است)رک.حسنی،گناگذر از آتش برای اثبات بی
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Introduction 

Ethnicity and ethnic identity are two essential and present-day issues in the 

field of cultural studies. As ethnicity plays an important role in forming the 

identity of young adults, YA literature, and in particular, YA fiction, can 

take benefit from ethnic representations. Iran has a great diversity of 

ethnicities; however, Iranian children and YA literature have not been able 

to fully represent ethnic heritages such as Turkish, Balochi, Turkomanish, 

Kurdish and Arabic. There are occasional portrayals of characters from 

these ethnicities and their customs and traditions in Iranian YA literature, 

but it is not certain to what extent their independent voices have been 

represented. Are they representatives of their people and their ethnic 

identities or actually marginalized by the ideology of the dominant 

discourse? Iranian YA literature needs narratives which would reflect the 

voices of ethnicities to the extent that the ethnic variety of this vast country 
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deserves. Ethnicity has a great influence on forming adolescents’ identities; 

therefore, it is crucially important to see how YA literature and in 

particular, YA novels, treat ethnic identity. On the other hand, it is proper 

to say that the formation of ethnic identity is influenced by the authors’ 

attitudes toward the subject. 

 

Discussion 

This study investigates the local aspects and elements and the manner of 

representation of Balochi cultural features in the YA novel Tumultuous 

Plain by Ali Akbar-Kermani-Nejad, written in the genre of indigenous 

fantasy / science-fiction. Tumultuous Plain is a successful example of 

multi-cultural novels due to its attention to a minority group and its reliable 

portrayal of Balochi culture and ethnic identity. As the title of this novel 

suggests, the setting is a chaotic atmosphere burdened with identity issues 

and ethnic conflicts. The story is about the journey of a young Baloch boy 

called Kakaei who sets foot in the plain to prove the innocence of his father 

who is trapped in a mountain due to accusations of murder and betrayal of 

Baloch heads. The title of the novel reflects the inherent chaos of the 

narrative which involves drug smuggling, tension and collusion between 

Baloch heads as well as intra/extra-ethnic struggles. The dark picture on 

the cover intensifies this turbulence. Camel, desert tree and a skinny boy 

dressed in white Balochi clothes are signs of Baloch ethnic identity. In front 

of the boy, there is a ghost-like and faceless person in black clothes, who 

creates a binary opposition between blackness and whiteness and 
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implicates a sense of threat, unsafety and even mythical opposition in the 

picture. The “plain” in the title signifies Balochi identity which has a 

“tumultuous” relationship with the political, economic and cultural 

elements of the outside world. 

Baloch people are a minority group who are marginalized by the 

dominant political and social discourses; therefore, they seek their survival 

in solidarity and in emphasizing on the preservation of their traditions and 

cultures. Despite their internal differences, Baloch people have a common 

sense of identity which is respectable not only for themselves but also for 

those who are attracted toward this ethnic group. This makes future 

generations undertake the task of preservation and continuation of Balochi 

culture. 

The author’s attempt to demonstrate the norms of Balochi life in the 

desert and presenting the local color in his novel leads to his creation of a 

localized genre of fantasy / science-fiction which has obvious affinities 

with the genre of magic realism in Iranian YA literature. Indigenous 

speculative literature is a new way of showing ethnic cultures to Iranian 

young adults who are used to reading western fantasy and science-fiction 

almost exclusively. Reading such examples of Iranian speculative fiction 

can help Baloch audiences to build self-esteem and to form a positive sense 

of ethnic identity. Furthermore, reading these types of narratives might also 

change the way others perceive Baloch ethnicity. 

The dominant discourse in Iran commonly provides negative 

depictions of Baloch ethnicity; therefore, the general public have a narrow 
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and limited understanding of their culture, traditions and beliefs. 

Tumultuous Plain focuses on Baloch ethnicity from various perspectives 

and presents an overall positive picture of this minority group. 

Representing both the negative and the positive aspects of Balochi culture 

leads to a realist picture of this marginalized minority; but on the whole, 

being a member of Balochi society is described as an honor rather than a 

limitation. Akbar-Kermani-nejad has tried to introduce the cultural and 

ethnic interrelations faithfully to his readers. 

The novel reflects a wide range of ethnic traditions and customs. 

The adolescent protagonist, while believing in these traditions, starts a 

difficult and constructive journey through which he enters into a dialogue 

with his culture and undertakes the reformation of its limitations. By 

challenging the limitations, he succeeds in reviving the ethnic traditions in 

a new way while at the same time he reaches self-awareness in the context 

of Balochi culture. As a dynamic character, he makes effort to determine 

the boundaries of his identity, while he remains loyal to Balochi cultural 

framework and undoubtedly finds himself as a member of Balochi society. 

Conclusion 

Without succumbing to idealization, Tumultuous Plain emphasizes the 

cultural capacities of Baloch people with the help of myths, religious and 

folk beliefs, and showing their interaction with their environment. The 

significance of this novel stems from the fact that it raises the rarely heard 

voice of a minority group in Iranian YA fiction and combines the 

environment of the desert with the elements of ethnic identity which are 
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derived from the interaction between people and their environment. Nature 

and ecosystem have a great influence on the formation of identity, and 

fantasy elements such as conical tornados in the parallel universe and 

animal helpers have been created by the use of this desert ecosystem. 

Ethnic traditions, issues such as drug trafficking and the dominance of 

castes inside the ethnicity, along with the religious and mythological 

capacities of this ethnicity make the Balochi culture understandable and 

tangible for the reader. Some examples of the mythical representations in 

the novel are passing across the fire, the magic cup showing the whole 

world (jam-e-Jam), the earth-mother and the wise old man archetypes. The 

harmonic interaction of the multivalent genre of the novel which combines 

elements of local fantasy, science-fiction and magic realism, with both the 

ecosystem and fantasy elements of the novel, help the redefinition of the 

ethnic identity. 

 

Keywords: Indigenous literature, ethnic identity, science-fiction and 

fantastic YA novel, Ali Akbar-Kermani-Nejad, Tumultuous Plain 
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