
 

 

  

  

  

تـاريخ فلسـفه   «نوشته بودم و در آن گفته بـودم كـه مـن كتـاب      لرد راسلدر تير ماه گذشته از لندن نامه كوتاهي به 

ام اگر نتوانم از اين فرصـت بـراي ديـدار     ام و اكنون كه براي مدتي به انگلستان آمده فارسي ترجمه كرده او را به» غرب

  .ام استفاده كنم برايم جاي تأسف خواهد بود سر برده هايش به ها با نوشته مردي كه سال
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ــالاز  ــرينپ ــاده ده دوازده  س پن پي

ــه راهيدق ــت قـ ــول راه  اسـ ــت، در طـ اسـ

گـاه   آن. انداز روستايي بسيار زيباسـت  چشم

شود و پس  ريكي جدا ميراه با  از كنار جاده

ميـان جنگـل    اي بـه  از گذشتن از فراز تپـه 

اي  آيـد و در ميـان دسـته    كوچكي فرود مي

شـود   دار خانه سفيدي پيدا مي درخت سايه

مشـرف  خانـه  . است پالس پنرينكه همان 

پهنـي كـه   ) خلـيج كوچـك  (است بر خـور  

 .بسيار آرام و زيباست

اش  در خانـه ) بيسـت و نهـم مـرداد   (شنبه بيستم ماه اوت  در پاسخ يادداشتي فرستاد كه در روز پنج لرد راسل

  .منتظر من خواهد بود

ترين نقطه ايالـت ويلـز، در كنـار     در شمالي 1»دراث داي پترين«نام  در نزديكي شهر كوچكي است به راسلخانه 

ي كوتـاه و سـبز و   اهـ  با قطار در حدود هشت سـاعت راه اسـت؛ از ميـان تپـه     دراث داي پنرينتا  لندناز . خليج ايرلند

  .هاي صاف و گسترده و از كنار دريايي كه آن سرش به اقيانوس اطلس پيوسته است چمن

هـايي از   كه شهري اسـت كوچـك و پـاكيزه بـا خانـه      دراث رسيديم، داي من و همسرم نزديك غروب به پنرين

شـود پوشـانده    مـي  جاي انگلستان ديده رنگي كه در همه هاشان را همان خزه نرم و سياه سنگ خاكستري، كه روي بام

  .است

. كـرد خانـه كـرديم    مـي  نرويي كه دو اتاق براي اجـاره داشـت و از همـين گـذرا     شب را در خانه پيرزن خوش

  .ساعت يازده و نيم صبح فردا بود راسللرد قرارمان با 

  :ريخت پرسيد هنگامي كه براي ما چاي مي. رويم مي راسلديدن  پيرزن گويا دريافته بود كه ما به

 راسـل نـام خانـه    پنـرين  پـالس » خانه دارد؟ 2پنرين پالس رويد كه در ديدن همان پيرمرد مي البد شما هم به«

  .است

  »بله، شما از كجا فهميديد؟«: گفتم

 دراث دراي پنـرين روند، و غالباً هم شـب را در   ديدن آن پيرمرد مي هاي عجيب و غريب زياد به آخر آدم«: گفت

  ».مانند مي

  »شناسيد؟ شما او را مي«پرسيدم 

كرد، و همان موقع مقدار زيادي تمبـر پسـت از    نه، ولي همسايه من نزديك دو سال برايش آشپزي مي«: گفت

  ».آوري كرد، و حاال كلكسيون بسيار قشنگي دارد كشورهاي جهان جمع همه

                                                           

1. Penrhyndeudraeth. 

2. Plas Penrhyn. 

Plas Penrhyn 
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توي ايوان خانه از پشت يـك تـور   سفيد و پشمالويي سگ . درست سر ساعت يازده و نيم زنگ در را فشار دادم

بفرماييد، «: بعد گفت. سال با ادبي در را گشود و ابتدا از جانب سگ عذرخواهي كرد خانم ميان. ما پارس كرد سيمي به

  ».منتظر شما هستند لرد راسل

در ته داالن دري بـه آشـپزخانه يـا آبدارخانـه بـاز      . داخل  شديم

چكـه از آن   بـود كـه آب چكـه    جا يك شير آب برنجي پيدا در آن. شد مي

. چكيـد  اي كه زنگ آهن بر آن لكه انداخته بود مـي  توي لگن سفيد كهنه

نداشتم، ولـي منظـره    برتراند راسلمن هيچ تصوري از خانه مردي چون 

خانـه كهنـه و آرام   : اين آبدارخانه فضاي خانه او را در نظرم مجسم كـرد 

هاي  سر و صدا سال كه گويي زندگاني مداوم و بي

  .سال در آن ادامه يافته است

روي پلكان، مجسـمه   رو، روبه در گوشه راه

. اي قـرار داشـت   روي پايه راسلرنگ  تنه سياه نيم

با خودم گفتم البد اين مجسمه مربـوط بـه ايـام    

  .داد جواني اوست، زيرا كه بيش از شصت هفتاد سال نشان نمي

االن وارد  لـرد راسـل  كـرد و گفـت كـه    راهنمـايي   راسلزن خدمتكار ما را به اتاق كار 

اي كتـاب تـا زيـر     سه ديوار را قفسـه . شايد چهار در پنج. وجه بزرگ نبود هيچ به. تماشاي اتاق پرداختم من به. شود مي

اي كه در بيرون بود بـاز   گلخانه يك پنجره به. هاي كهنه با جلد چرمي سياه يا قرمز تيره پر از كتابسقف پوشانده بود، 

و . تابيـد  درون اتاق مي شد، و از توي آن گلخانه يك شاخه گل سرخ رنگ بسيار درشت مانند يك خورشيد سرخ به مي

  .توي پنجره يكي دو مجسمه گلي كوچك گذاشته بود
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يك پنجره تمام قد هم بـه ايـواني بـاز    

. شــد كــه مشــرف بــر خــور پهنــاور بــود  مــي

روي اين پنجره، كنار ديـوار، ميـز تحريـر     روبه

در يك گوشـه ميـز يـك مجسـمه     . بود لراس

. خورد چشم مي ن روي چند كتاب بهدرگلي م

در گوشه ديگرش عكس دختر جواني در قاب 

شـد، بـا خـودم گفـتم كـه بايـد از        ديده مـي 

كـن   روي كاغـذ آب خشـك  . هـايش باشـد   نوه

ناگهـان متوجـه   . وسط ميز تحرير يك قيچي و يك كاغذ برنجـي گذاشـته بـود   

متـرجم  «كن نوشـته اسـت    باريكه كاغذ در گوشه آب خشكشدم كه روي يك 

  ».ساعت يازده و نيم: فارسي

  .با خودم گفتم خدا را شكر كه سر وقت رسيدم

شد بخاري بود و در آن هيزم و روزنامه  گلخانه باز مي اي كه به زير پنجره

راحتي بود و در كنـار   در دو سوي بخاري دو صندلي. مچاله شده گذاشته بودن

ــي  ــز  از آنيكـ ــا روي ميـ هـ

كوتاهي چند پيـپ در جـاي   

. مخصـوص پيـپ چيـده بـود    

همـه  . شمردم، شش تـا بـود  

اي كـه رو بـه خـور     در سوي ديگر، در كنار پنجره .كهنه و كار كرده

در . شد، ميزي با چند بطـري مشـروب و ليـوان قـرار داشـت      باز مي

شـد كـه ويسـكي تـا      وسط ميز بطري چهار پهلوي بلندي ديده مي

هـا   ياد اين شـوخي انگلـيس   آن بطري مرا به. رسيد آن ميكمركش 

نيمـه  «: گويـد  اي مـي  چنين بطري بين به انداخت كه فيلسوف خوش

فـتم البـد   گبا خـودم  . »نيمه خالي«: گويد و فيلسوف بدبين مي» پر

كه نماينده بزرگ مذهب عقالني اين قرن اسـت، و در   برتراند راسل

خواهد گفت كه اين دو بيان  بين است و نه بدبين، حقيقت نه خوش

بيني و بدبيني ما متأثر  مبين يك واقعيت خارجي است كه از خوش

  .شود نمي

. و در همين لحظه بود كه حضور او را در اتاق احساس كردم

اش  چهـره : همين كه برگشتم او را ديدم كـه از در وارد شـده اسـت   

و گلگون و موهايش سفيد و ابروهايش سفيد و چشمانش ريـز بـود   
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راه و  پيـراهنش سـفيد راه  . رنـگ يشـمي پوشـيده بـود     كت و شلواري از پارچه تويد جنـاغي بـه  . قدش نه چندان بلند

نظـر   لباسش خيلي نـرم و راحـت بـه   . شلوارش خط اتو نبود يرو. گره درشتسش، با ارنگ لب كرواتش پشمي بود و به

  .رسيد مي

بهتر اسـت اول  . هوا كمي سرد است«: بخاري و گفت رفط خشرويي با ما سالم و تعارف كرد و يك راست به به

  .دود فراواني بلند شد و در اتاق پيچيد .هاي توي بخاري را آتش زد كبريت كشيد و روزنامه» .بخاري را روشن كنيم

بعـد  . گويـد  راسل سرفه كرد و در ضمن سرفه چيزهايي گفت، ولي من هرچه كوشيدم متوجه نشـدم چـه مـي   

  ».كشم من تمام روز و را پيپ مي«: هايش را برداشت و گفت ت و يكي از پيپسكنار بخاري نشروي صندلي راحتي 

پيدا بود اشاره كردم و گفتم كه منظـره خيلـي    رنگ سوي خور آبي منظره دهي كه از پنجره اتاقش در آن من به

  .زيبايي است

هاي مورب پيرش مسـخرگي خوانـده    در چشم» .ندا هامان زشت بله، دهات ما خيلي زيباست، اما دهاتي«: گفت

  .شد مي

جسـارتاً همسـرم را    ، مـن لرد راسل«: گفتم

هم بـا خـودم آوردم، چـون هـيچ ميـل نداشـت از       

  ».نظر كند صرف برتراند راسلمالقات 

بعد در قيافه او دقيق » .خوش آمدند«: گفت

  ».نبايد ايراني باشيد شما«: شد و گفت

ي ايراني فارس نيستم، ارمنـ «: همسرم گفت

  ».هستم
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هـا كسـي    كـردم از آن  قدر ارمني كشته شد كـه مـن خيـال نمـي     ارمني؟ در زمان جنگ اول آن«: گفت راسل

  ».مانده باشد باقي

دانـم كـه از مـن گذشـته      خواست كه كشور ايران را از نزديك بشناسم، ولي مـي  من خيلي دلم مي«: بعد گفت

  .شد هايش ديده مي مرگ در چشم شوخي و اشاره به» .است

  ».ت خواهند شد كه شما را در ميان خودشان ببينندوق ها خيلي خوش ايراني«: گفتم

  ».روم دانم كه نمي خواست كه به ايران بروم، ولي مي خيلي دلم مي«: گفت

مند بـودم و مقـدار زيـادي از     شعر فارسي عالقه من يك وقت خيلي به«: طور ادامه داد بعد دنباله حرفش را اين

در آن ايـام يـك   . دنيـا عرضـه كـرده اسـت     قعي بهاظاهراً ايران چند شاعر بزرگ و. را خواندمفارسي  هاي اشعار ترجمه

خوانـد و سـاز عجيبـي هـم      آمد و براي من شعر فارسي مـي  ديدن من مي جوان ايراني در سفارت ايران بود كه زياد به

  ».آهنگ برايم خيلي خوشايند بودفهميدم، كلمات و  كه معني اشعار را نمي من با آن .داشت كه مي نواخت

كـه دوره   مثـل ايـن  «: و گفـت  دبعد فكري كر. يادش نيامد خاطر بياورد، واي به راني را بهيكوشيد نام آن جوان ا

  »بزرگ فرهنگ ايران قبل از حمله مغول بوده است؟

  .اند اي بر اين عقيده گفتم كه در ايران هم عده

هـر از چنـدي يـك    . هـاي گونـاگون اسـت    جريان آميزش فرهنـگ يك معني كه حساب كنيم  تاريخ به«: گفت

راسـتي در ايـران تحصـيل زبـان     . آيـد  پوستان آفريقا دارد جلو مـي  االن فرهنگ سياه. شود فرهنگ تازه وارد ميدان مي

  »ها ضروري است؟ كرده عربي براي تحصيل

ايـم و   ها از فرهنگ عربي جـدا شـده   نيگمان من ما ايرا و توضيح دادم كه به» رسماً بله، ولي عمالً خير،«: گفتم

  .داريم از دنياي عرب فاصله مي گيريم

  »گذرانيد؟ جاي زبان عربي چه مي به«: گفت

  ».كنم ، گمان مييبيشتر انگليس«: گفتم

  »انگليسي يا آمريكايي؟«: پرسيد

  .من قدري ترديد كردم

  ».پس هر دو«: گفت راسل

در حقيقـت نسـبت   . پندارنـد  آمريكـايي را مـردم انگليسـي مـي    اين روزها بسياري چيزهـاي  «سپس ادامه داد 

  ».ها وجود داشت ها و رومي نسبتي كه در زمان قديم بين يوناني ها شبيه است به ها و آمريكايي انگليس

  .و از اين گفته خود از ته دل خنديد

افتاد كه اكنون كمابيش از خاطرها رفته اسـت ولـي در آن روزهـا     3گلدواترياد  سخن از آمريكا كه پيش آمد به

سر كـار بيايـد در همـه جـاي دنيـا جنـگ و جـدال راه         گلدواتراگر «: سخت نگران بود و گفت راسل. موضوع روز بود

  ».خواهد افتاد

  روي كار بيايد؟ گلدواتررود  نظر او احتمال مي يا بهآپرسيدم كه 

                                                           

3. Barry Goldwaterآريزوناخواه ايالت  ، سناتور جمهوري. 
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گويي كرده باشم، ولي اگر انتخاب شـد تعجبـي    خواهم پيش البته من نمي. رود ياحتمالش كه مسلماً م«: گفت

  ».اش خرد كردن كوبا خواهد بود ترين نتيجه و اگر انتخاب شود كم. نخواهم كرد

  ها چه خواهد بود؟ العمل شوروي نظرش عكس پرسيدم كه آيا به

  ».خواهد جنگ كنند شان نمي ها هيچ دل شوروي: گفت

من كتاب را . اول كتاب را سر و ته گرفت. را كه با خودم داشتم به او دادم» تاريخ فلسفه غرب«باري، يك جلد 

  :خط نستعليق پشت جلد خيره شد و گفت به. چرخاندم و باز دستش دادم

فكر ترجمـه   طور شد به چه«بعد پرسيد، » .كنم كه خط بسيار زيبايي است توانم بخوانم حس مي كه نمي با آن«

  »افتادي؟اين كتاب 

  .در پيش داشتم به اين كار پرداختم هاي درازي زندان افتادم، و چون سال گفتم كه چند سال پيش به

  »جرمت چه بود؟«پرسيد 

  ».راندم ظاهراً از طرف غلط جاده مي«: گفتم

  »البد منظورت طرف چپ است؟«: گفت

  ».بله«: گفتم

رف چـپ جـاده بايـد كـار خيلـي خطرنـاكي       طهاي دنيا راندن از  تصور كنم كه در آن قسمت توانم مي«: گفت

  .شوخي خودش از ته دل خنديد و باز به» .باشد

  اش بنويسد؟ اي براي خوانندگان ايراني بعد من پرسيدم كه آيا ميل دارد چند كلمه

خواهي كه من يك مقدمـه بـراي ترجمـه فارسـي كتـاب       در حقيقت مي. اين يك پيشنهاد جدي است«: گفت

  »اي است؟ ويسم؟ اوالً من از كجا بدانم كه اين ترجمه خوب ترجمهبن

  ».ام دهم كه خيلي در آن دقت كرده شما اطمينان مي دليلي ندارم، ولي به«: گفتم

  ».ات كه خيلي خوب است انگليسي«: گفت

  ».ام بهتر باشد كنم فارسي فكر مي«: گفتم

و بــاز كمــي » تعجــب نخــواهم كــرد،«: گفــت

  .خنديد

در هر حال هيچ ميل ندارم مزاحمـت  «: گفتم

تـان را لطـف    جاي مقدمه عكس به. برايتان ايجاد كنم

  ».كنيد

  ».تر است بله، اين خيلي آسان«: گفت

از جايش برخاست و در كشـو ميـز تحريـرش    

: گفــت. وجــو كــرد، ولــي عكــس در آن نبــود جســت

  ».آورم روم از باال برايت مي مي«

رفــت و مــن صــداي پــايش را  از اتــاق بيــرون
 تحرير راسلميز 
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اش بعيـد   حركـت چابـك او از سـن   . اكنـون بـيش از نـود و دو سـال دارد     راسل. ها باال رفت شنيدم كه تند تند از پله

سـفيد و ابـر ماننـدش بـود و      ياش موهـا  هـاي پيـري   نشـانه . رسـيد  نظر مـي  اصوالً حركاتش تند و سبك به. نمود مي

سـرش را  . كـرد  گوشش گذاشته بود، و حركتي كه هنگام فكر كردن مي هاي زيباي صورتش، و سمعكي كه در چروك

ي بـا خـود   لو. كوشيد افكارش را جمع كند گويي مي. ماند همان حال باقي مي اي به چرخاند و لحظه راست مي ناگهان به

  .گفتم چه بسا كه اين عادت از زمان جواني هم داشته است

رنـگ و شـيرش بـوي مطبـوع دود هيـزم       اش بسيار كـم  چاي. نوشيديممان ريخته بود  چاي را كه براي فنجان

همـان چـاي   . و نه شكر براي خودش نه شير ريخته بودلرد راسل . را جوشانده بودند داد، انگار روي اجاق دهاتي آن مي

  .گرم را نوشيد رنگ نيمه كم

قلم خودكارش را درآورد و با دقت روي عكـس را امضـا كـرد و    . چيزي نگذشت كه با يك قطعه عكس برگشت

ديـدم كـه بـه انـدازه كـافي وقـت پيرمـرد را        . گذشـت  ده دقيقه از ظهر مي در اين موقع. تشكر كردم. من داد را به نآ

كـه   يهنگـام . و را در پوشـاندن كمـك كنـد   جلو آمد و پـالتو همسـرم را گرفـت تـا ا     راسل .از جا برخاستم. ايم گرفته

 لـرد «: فشـردم گفـتم   دستش را كـه مـي   .ما تعارف كرد بشقاب بيسكويت را برداشت و باز هم به مكردي خداحافظي مي

ــدگي راســل ــزرگ زن ــن ســاعت را از لحظــات ب ام  ، اي

خنديد، انگار حتي رنگش برافروخـت، و بـا   » .دانم مي

دم در مـا را  بعد تا . رش دستم را گرفتگدي آن دست

  .همراهي كرد

سـرم را   ندر كه پشت سر مـا بسـته شـد، مـ    

ي در، سـايه او   از پشت پرده نـازك شيشـه   .مبرگرداند

حركــت و كمــي خميــده در داالن  پيــدا بــود كــه بــي

يـاد   اش، بيش از خـودش، آدم را بـه   سايه. ايستاده بود

هـا چـاپ    انداخت كـه از او در روزنامـه   هايي مي عكس

شناي متفكر پيـر پـر   آي  هاي چهره عكس -كردند  مي

عنوان امـري مبتـذل محكـوم     شوري كه سياست را به

الي اخبــار  كــرده اســت ولــي نــامش هــر روز در البــه

  .خورد چشم مي سياسي به
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