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 کالغ هزار ديده: روايتی از خواب و خيال انقالب
 

 
انقالب الياز خواب و خ یتي: روادهيکالغ هزار د  

 ۵٧روایت ھنرمندانه انقالب 

 سورة الغراب در

در سی و دو سال گذشته سھم حوزه ادبیات (رمان و قصه کوتاه) در کتابھای فارسی چاپ خارج از ایران بسیار بیش از سھم 
درصد. اما از انبوه کتابھای رمان و قصه انتشار یافته در این سه دھه، تنھا نام کتابھای  ۴۵حوزه ھای دیگر بوده است؛ بیش از 

باشد که بسیاری از اھالی کتاب، نخستین رمان  سوره الغراب . مھمترینشان شایدانگشت شمار است که به یاد می آید
منتشر شده است. نویسنده اش به کار معلمی اشتغال دارد و در تمام این  ۵٧مھم فارسی اش می دانند که در پی انقالب 

محمود مسعودی «وشته است سی و دو سال، از او تنھا دو کتاب منتشر شده که یکیش سوره الغراب است. در وبالگش ن
این جمله ظاھرا بی طرف و ساده، طرز روایت سوره الغراب را ». یک نویسنده و مترجم فارسی زبان ساکن فرانسه است

نشان می دھد. محمود مسعودی، با ھمین ظاھر بی تفاوت، و نیشخندی گذشت ناپذیر، سوره الغراب را نوشته است. در 
سوره البقره: اگر از آنچه بر بنده خویش نازل کردیم به شک اندرید، سوره ای مانند آن «نخستین برگ، این عبارت است: 

 .سورة الغراب :و زیر این عبارت، با حروف درشت تر نام کتاب نوشته شده است». بیارید

نقدی که بر این  این نگاه رندانه که فرم رمان را ھم تحت تأثیر گرفته، در مجموع، برجسته ترین چیزی ست که نویسندگان چند
کتاب نوشته شده، دیده اند. آنچه تقریبا دیده نشده، کلید و گوھر نقد تفصیلی علی سجادی بر این کتاب است: روایت 

بررسی جامعه شناسانه بر بستر شناخت علی سجادی از افسانه ھا و زمینه ھای باور نھفته در ادیان . ۵٧ھنرمندانه انقالب 
به دست می دھد. نقدی که موشکاف، الیه یی دیگر، شاید مھمترین الیه  سورة الغراب وت ازابراھیمی، نقدی کامال متفا

 .رمان سورة الغراب، را فاش می کند

 :می باشند، کلیک کنید PDF برای خواندن اين نوشته بر روی لینکھای زير که با فورمت
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