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  پيشگفتار نويسنده بر چاپ دوم
  كتاب كنم كه تا همين اواخر       مي في كتاب صادقانه اعترا     خوانندهبه  

ي آثـار قلمـي خـودم بيـرون            و بيش از دايـره      را كم فيل در تاريكي    
فضائي . اين فقط من نبودم كه با زمانه عوض شده بود         . گذاشته بودم 

طـي  ) سـال پنجاه و پنج شمسي    (كه داستان در آن شكـل گرفته بود        
خوش تغيير و تحول شد كه عمالً بـه تـاريخ           سه سال چنان دست    -دو

طبعاً مسائلي كه سبب نوشتن اين داسـتان بودنـد هـم مثـل         . پيوست
كـه    دارتر هـستند و همـين       البته بعضي از مسائل ريشه    . سابق نماندند 

دهند ــ گيـرم بـه        طوفان را از سر گذراندند دوباره خود را نشان مي         
  .رنگ ديگر و به نام ديگر

هـا،    ي فـضاي آن سـال       ار قـصد نـدارم دربـاره      در اين پيـشگفت   
خود داستان بـه نحـو روشـن و    . هاي پنجاه شمسي، حرف بزنم     سال

اما آنچه باعث نوشته شدن     . گذارد  رسا آن را كف دست خواننده مي      
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 شد، يعني نيروئي كه مـرا بـه ايـن كـار برانگيخـت،               فيل در تاريكي  
نويـسي و     اني داسـت    شايد قابل طرح باشد چـون از قـضا بـا مقولـه            

  .ابتالهاي آن سروكار دارد
ي آنكه از ميـدان بـاز و          ها اغلب نويسندگان به بهانه      در آن سال  

آزادي كامل براي بيان مقاصدشان برخـوردار نيـستند رو بـه تمثيـل              
اي براي پرداختن بـه مـسائلي شـد           سمبوليسم بزودي وسيله  . آوردند

ائل بـه صـورت     حاال كه طرح مـس    . ي آن ممنوع بود     كه طرح آزادانه  
طور غيرمستقيم بـراي     توانست به   پردازي مي   مستقيم ميسر نبود تمثيل   

كه نويـسنده    استدالل رايج اين بود   . كار گرفته شود    ي مقصود به    افاده
دارد    يهاي ادبي مصون نگه مـ       به اين وسيله خودش را از گزند گزمه       

دار كه همانا مسؤوليت اجتماعي نويسنده است وفـا       » تعهد قلم «و به   
» اسـباب زحمـت   «گمان خـود بـا ايـن شـيوه           نويسندگان به . ماند  مي

ي تاريخي نشان داده كه در فضاي خفقـان           تجربه. شدند  حكومت مي 
هــاي تعبيرپــذير بــه دل مخاطبــان  هــاي دوپهلــو و موقعيــت حــرف

  . كردرگي اقبال مخاطبان اين شيوه را كم و بيش همه. نشيند مي
قبـل از هرچيـز، فـضاي       . اين شيوه چند اشكال اساسي داشـت      

نسل جديد نويـسندگان    . ادبي ايران ديگر مثل روزگاران گذشته نبود      
درنتيجه تلقّي آنهـا از     . با ميراث ادب سرزمين خودشان بيگانه بودند      

 شناسانه  آن ديد و دريافت شهودي معرفت     . ي تمثيل سطحي بود     مقوله
خگوئي بـه   پاسـ كه ادبيات تمثيلي فارسي از آن بار گرفته بود تا حد            

پرداختن داستان نيازمند به داشتن دانش      . يك نياز روز تنزّل پيدا كرد     
ي فـرار     منزلـه   ادبيات تمثيلي به  . نويسي است   ي فنون داستان    در زمينه 
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ي اجتماعي چنان منزلت واالئـي        وانگهي، مبارزه . بود  از اين فنون مي   
هـا كـه      يهما  ميان. شد   تلقّي نمي  مويسي ديگر مه  ن يافت كه هنر داستان   

همواره هم تعدادشان بيشتر اسـت و هـم صـداهاي رسـاتري بـراي               
خاموش كردن صداهاي ناهمسو با خودشان دارند عمالً نقد ادبي را           

حلّـي    راه. بار بـود    نتيجه خسارت . يان منحرف كردند  ربه سود اين ج   
رفـت    زده كرده بود ادبيات داستاني را كه مي         كه ابتدا بسياري را ذوق    

هـا ديگـر از پـرداختن         داسـتان . قرص كند جوانمرگ كرد   اش را     پايه
 نويسي  گوئي و شلخته    راه براي كلي  . زدند  مستقيم به زندگي سر باز مي     

بــاز شــد؛ بــدتر از آن، چــون حقــايق زنــدگي در داســتان انعكــاس 
داسـتان،  . يافت، زمينـه بـراي فـضاهاي واهـي گـسترش يافـت              نمي

دو . فس زندگي عاري شـد    درنتيجه، از متن واقعيت جدا افتاد و از ن        
شوند، يعني عنـصر      ي داستان شمرده مي     عنصر اساسي كه پايه و مايه     

اگـر  . نـويس نبودنـد     ، ديگر مورد توجه داسـتان     مكان و عنصر    زمان
آمد هم نـادقيق بـود       در داستان مي   ها  چيزي به اشاره از زمان و مكان      

اي توانـست بـر     اين بـدترين اتّفـاقي بـود كـه مـي          . و هم نامعين بود   
  .نويسي نوپاي ايران بيفتد داستان

 روزها   تعليق زمان و مكان زيان ديگري هم همراه داشت كه آن          
دار   باورپذيري مخاطب را خدشـه    : خواست به آن فكر كند      كسي نمي 

مكاني داستان    زماني و بي    تصور غلط آن دوره اين بود كه بي       . كرد  مي
! زهي خيال باطل  . دهد  ميتَبع آن، نويسنده را به ابديت پيوند          را و، به  

بينيـد بـا      هاي جاوداني كه در آثار بزرگان ادب فارسي مـي           آن تمثيل 
آنچـه در آثـار معاصـران ايـن دوره          . ي معرفت سروكار دارنـد      مقوله
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  .دهد دست نمي بينيد كمترين نشاني از معرفت به مي
ي انتقـادي     از قضا آخرين مقالـه    . بگذاريد براي شما مثالي بزنم    

در آن . گـردد   برمـي 1351ي داستان نوشتم به خرداد سـال      كه درباره 
ي داسـتان، نوشـته       ، ويـژه  جنگ اصـفهان  مقاله كه به مناسبت انتشار      

.  اشـاره دارد ي مطـرح آن دوره   دو نويسنده شده بود به دو داستان از       
بـه عروسـي و عـزاي ايـن         » عقـد «و داسـتان    » خانه  زنبورك«داستان  

ر اسـت از اداهـاي        »خانـه   زنبـورك «داسـتان   . انـد   زندگي پرداخته  پـ 
شـوند، بـه جـاي        دار مي   هائي كه ديگر خنده     سوررئاليستي و سمبول  

تمثيلي هم كه قرار بـود تقـسيم        . آنكه فضاي خوف و خطر بيافرينند     
هاي فني به ذهن راه پيـدا         اتاقك به تقسيم جهان باشد به سبب عيب       

وار   كـابوس در يك فـضاي     » عقد«داستان  . شود  كند و عملي نمي     نمي
يك از اين دو داسـتان رعايـت          در هيچ . غلتد  از رؤيائي به رؤيائي مي    

: پرسد  آميز را مي    آن مقاله اين پرسش يأس    . زمان و مكان نشده است    
  آوريم؟ داريم سر از كجا درمي

داتي كـه بـا      . داستان اساساً با تعلّقات بشري سـروكار دارد        مقيـ
كننـده از آن تعلّقـات    زمان و مكان همراه است بخش مهـم و تعيـين      

چـون  . شـود   ابيت مي بدون آنها داستان بدون جذّ    . سازد  بشري را مي  
آنچه به سوز و سـوداي      . كند  براي مخاطب تعلّق خاطري ايجاد نمي     

گويند به سبب     ها به آن نوستالژي مي      شود و امروزي    گذشته تعبير مي  
ـ         همين تعلّقات در آدمي ظاهر مي      ه شود ــ بخصوص تعلّق حافظـه ب

  .زمان و مكان
 را براي آنچـه  فيل در تاريكيپس از سي و اندي سال وقتي كه         
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خوانـدم دوبـاره آن       گويند دوباره مي    گيري مطبعي مي    اصطالحاً غلط 
اي كه نوشتن اين داستان را موجب بود در من زنده شد و بـه                 انگيزه

اين اصل ايمانم را تازه كردم كـه ناديـده گـرفتن زمـان و مكـان در                  
شـود، هـم جـذّابيت را از آن      هـم سـبب ناكارآمـدي آن مـي     داستان

  .زند نمائي آن لطمه مي  واقع گيرد و هم به مي
العملـي بـود در قبـال ادبيـات مقبـول آن               عكس فيل در تاريكي  

هـا    نوع و نَمطي كه براي اين مقصود به كار گرفتم و امـروزي            . دوره
داسـتان  «. آيـد   يحساب م   به» ضد ادبيات  « گويند نوعي   به آن ژانر مي   

هرچند براي اين نوع و نَمط عنواني نارساست، اما امتيازاتي          » پليسي
ها داستان  به چشم خيلي . داشت كه محرّك من براي اين انتخاب شد       

ايـن  . سـت    سرگرمي ؛شود؛ جدي نيست    پليسي ادبيات محسوب نمي   
ها پنهـان     نويس  داستان پشت بيان دلنشين و نثر شيواي ادبيات       نوع از   

فرسائي خبري نيست؛ لُخـت       تر، در آن از قلم      شود؛ در تعبير كلي     مين
درنتيجـه، راه بـر     . شـود   كنده به مخاطب عرضه مـي       و لُخم و پوست   

كامالً به اصـل    . صداقتي و دروغ بسته است      رياكاري و دوروئي و بي    
اي در كـارش نيـست صـرفاً          پيلـه   روايت وفادار است، و چون شـيله      

و، البته، اين روايـت     . يم و سرراست واقعه   ست به روايت مستق     متّكي
نويـسنده   -راوي. بايد درست باشد تا در جان مخاطب كارگر بيفتـد         
  .الزم است به فنون كارش تسلّط كامل داشته باشد

كنـيم   وقتي كه به سير تاريخي اين نوع و نَمط در دنيا نگـاه مـي          
بب شد  س) كه برخي را براي شما برشمردم     (بينيم كه امتيازات آن       مي

كننـده    گونه از داستان از يك روايت صرفاً خواندني و سـرگرم            تا اين 
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ـ   ن از سرشـناس   ـدو ت . دـبيرون آي  نويـسان امريكـا،      ين كارآگـاهي  رت
اي كردنـد بـراي نمـايش         دشيل همِت و ريموند چندلر، آن را وسيله       

تـازي تبهكـاران و تبـاني آنهـا بـا             يكه. ي امريكا   وضع واقعي جامعه  
ي كارها را در دست داشتند؛ فساد پليس كه هم             سررشته مقاماتي كه 

اي كـه     رفيق دزد بود و هم شريك قافله بود؛ نقـش پـول در جامعـه              
ت در آن بـه مقـدار آن سـنجيده                  يكسره اسير ماديات بـود و موفقيـ

رفت   ها توقّع مراعات آن مي      اخالقي كه اگر هم در موعظه       شد؛ بي   مي
اگر اصول اخالقـي  (شان    صول اخالقي براي ندارها بود نه داراها كه ا      

گشت ــ اين چيزهـا در آثـار ايـن دو        بر مدار منفعت مي   ) داشتند  مي
گذاشـت كـه راسـتي      ي امريكـا مـي      اي در برابر جامعـه      نويسنده آينه 

كارتيسم دشـيل همِـت       ي مك   بيهوده نبود كه در دوره    . آور بود   خوف
الً مختـل   اش عمـ    مورد بازخواست قرار گرفت و حيات نويـسندگي       

  .گشت
نوع و نَمطي كه از آن سخن گفتم را به معني آن نگيريد كه آثار               

فيـل در   داستاني بيگانه در ايـن زمينـه الگـوي كـار مـن در نوشـتن                 
كردم تا بتوانم بـا       آن نوع و نَمط را بومي     ! حاشا.  بوده است  تاريكي  
پيـشتر  اين كار را    . ام مقابله كنم    هاي انحرافي در ادبيات دوره      گرايش

هاي انتقادي كـه در آثـار داسـتاني معاصـرانم نوشـته بـودم                 در مقاله 
خواستم در يك داسـتان موضـعم را          انعكاس داده بودم و اين بار مي      

يك نوع شـوخي تلـخ كـه        . ام ثبت كنم    در قبال ادبيات داستاني دوره    
  .ي جدي داد ثمره

 فيـل در تـاريكي    خواهم كه بـه       ي امروزي كتاب مي     از خواننده 




