
 - 

[  

 

 
1464

-

-

-  
-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

( )  
-



70

یادداشت

ی
الوند بهار

ت ِگام
 ا

ه
تِ هِا

 
اِصایِر

ر ِب
زه

دورۀ سوم، سال دوم

شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان  13۹6

برای دوستداران ایران شناسی و مطالعات زبان و ادب فارسی، 

تابستانی که گذشت )1397/ 2018( فصلی تلخ و سیاه بود. در 

کمتر از یک ماه، خبر درگذشت چند خادم و عاشق برجستۀ 

زبان و ادبیات فارسی در اروپا و امریکا رسید، بازماندگانی از 

نسل ایران شناسان برجسته که چراغ مطالعات ایرانی و ترویج 

تندبادِ  رهگذِر  در  را،  مغرب زمین  در  فارسی  ادب  و  زبان 

از  اقتصادی و دشمنی های سیاسی، عاشقانه  نابسامانی های 

خاموشی محافظت می کردند.

وه بار، درگذشت لئونارد لویُسن1  در میان این خبرهای اند

)1953-2018(، همانقدر که غم انگیز بود، مایۀ حیرت هم بود، 

ـ که واپسین سال های زندگی  چرا که برخالف آن نامداران   

 با بیماری گذرانده بودند   ـ  »او 
ً
دیرپای را به بازنشستگی و غالبا

سبز بود و گرم که افتاد«2، در پانزدهم مرداد 1397 )6 اوت 

2018(، در اوج شکوفایی و شوِر زیستن، چند هفته ای پیش 

از آنکه شصت وپنجمین سال زندگی اش تمام شود؛ کارهای 

ناتمام فراوان داشت و البد برنامه های بسیار برای پرداختن به 

کارهای ناکرده و برزمین مانده.

نه هرگز از نزدیکان و حتی آشنایان او بوده ام و نه حتی از 

با  که  عمیقی  وه  اند اما  نوشته هایش،  جدِی  خوانندگان 

درگذشت او بر دل و جانم نشست بی شباهت به ماتم از 

دست دادن عزیزترین استادان و یاران نبود، و این همه حاصل 

دو دیدار و چند کلمه هم سخنی با او بود، ازقضا در همان 

روزهای میانۀ مرداد، درست هشت سال پیش از رفتنش، در 

سفر کوتاه او به ایران. 

آنقدری نمی شناختمش که چیزی دربارۀ او بنویسم، اما 

و  زندگی  دربارۀ  کیوانی،  مجدالدین  دکتر  یادداشت  شنیدم 

کارهای لویُسن، در این شمارۀ گزارش میراث منتشر می شود؛ 

بهترین فرصت بود تا یادمانده هایی از او را تقدیم کنم تا پس از 

نوشتۀ ایشان بیاید.

لئونارد لویُسن در شمار آدمیان کمیابی بود که می توانند، در 

همان یک دیدار، خاطره ای چنان شیرین بسازند که تصویر 

پُررنگشان سال ها و سال ها پیش چشم بماند. در مرداد 1389، 

ـ دو هفته به ایران آمد. در تهران، دست کم دو برنامه با  یکی 

سخنرانی او برپا شد. عصر سه شنبه دوازدهم مرداد، در »مرکز 

از »حافظ و مذهب عشق« گفت و  فرهنگی شهرکتاب«، 

عصر سه شنبه نوزدهم مرداد، در »مؤسسۀ پژوهشی حکمت و 

فلسفۀ ایران«، از  »وحدت متعالی ادیان در ادبیات فارسی«. 

در هر دو جلسه حاضر بودم. هدف اصلی نشست شهرکتاْب 

دکتر  بود.  فارسی زبانان  به  کارهایش  و  لویُسن  شناساندِن 

مجدالدین کیوانی هم دیگر سخنران برنامه بود. پیش از آن، 

آن  با  دلپذیرش،  بودم.چهرۀ  ندیده  لویُسن  از  عکسی  حتی 

سبیل و لبخندی که گویی از اجزای صورتش بود، چندان به 

تصویری که از محققان »خارجی« در ذهن داشتم نمی مانست، 

تعابیر  و  روان  فارسِی  و  گشود،  سخن  به  لب  چون  اما 

تراش خورده اش را با صدای دلنشین و لهجۀ نمکینش شنیدم، 

دانستم نه هم وطِن من که هم زبان و هم وطن حافظ و سنایی 

و شیخ محمود شبستری است. 

خوش خلقی و فروتنی ، صمیمیت و مهربانی، و صداقت و 

صراحتش بر دل می نشست و شعر خواندنش دل می بُرد. در 

و  روزمّره  گفت وگوی  در  هم،  فارسی زبانان  که  زمانه ای 

ِگام ِباِصایِر تِ هِاه ات  زهر 

یادزانِاِهصاییِامِلئوناگدِلویُسا

ِالوناِبهاگی

1. نامش را، به خط فارسی، به بسیاری صورت های دیگر )ازجمله »لویزن«، »لویزون«، 

»لوئیزون«، »لوئیزان«، »لویسون«، »لوئیسون«( نیز نوشته اند و می نویسند. گویا خودش، 

در نامه هایی که به فارسی برای دوستان ایرانی اش می نوشته است،  فقط »لِنی« امضا 

می کرده و بر دیگران نیز، با هر امالیی که نام خانوادگی اش را می نوشته اند، خرده ای 

نمی گرفته است. صورت »لویُسن« را پس از مشورت با دکتر مجدالدین کیوانی، 

از دوستان نزدیک و مترجم بسیاری از کتاب هایش، برگزیدم. ایشان نیز مطابق 

نظر همسر او، ِجین لویُسن، این صورت را درست تر یافته اند.

س صبح،  
ّ
برگرفته از شعر »اتفاق« قیصر امین پور )1338-1386( از دفتر تنف  .2

شعری از 21سالگی او، که رفتن خودش نیز یادآور آن بود.
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به مناسبت، کمتر از شعر قدیم بهره می گرفتند و حتی ادیبان و 

آموزگاران ادبیات فارسی هم کمتر از نسل های قبلی شعر در 

حافظه داشتند، رشک انگیز بود که کسی از آن سر دنیا آمده و 

این همه بیت فارسی در ذهن داشته باشد. بهره گیری از شعر، 

البته، منحصر به سخنرانی و مقاله نوشتنش نبود؛ پیدا بود که زبان 

فارسی را از شعر فارسی ُجدا نمی داند و فارسی حرف زدن، و 

حتی به فارسی اندیشیدن، را بدون بهره گیری از میراث منظوم 

ادب فارسی دوست نمی دارد. طرفه تر اینکه بیت ها را درست و 

 تکیه 
ّ
خوب می خواند، شیوا و آهنگین، با مراعات واژه های محل

و تأکید و در نظر داشتن ریزه کاری های وزن شعر فارسی، و 

این همه مرا که آن روزها دلباختۀ عروض و »ضرورت«ها و 

بارها،  و  بارها  روز،  آن  می آورد.  وجد  به  بودم  »اختیارات« 

مستمعان از تسلط او به فارسِی امروز و اصطالحات گفتاری 

فارسی زبانان ذوق کردند و چند بار برایش دست زدند، ازجمله 

در پرسش و پاسخ پایان برنامه، وقتی یکی از استادان چند جمله 

در فضائلش گفت و او جواب داد: »دربارۀ آن چیزهایی که 

راجع به من گفتند، یک جملۀ عربی هست: استغفرهللا!«.

سخنرانی دوم را یادم هست دیر رسیدم و کامل نشنیدم. غیر 

از انسجام و روشمندی کارش، باز همان تسلطش به فارسی و 

ل جستنش به اشعار صوفیانه جلب نظر می کرد. در خاتمه، 
ّ
تمث

فروتنانه چیزی به این مضمون گفت که می دانم حرف تازه ای 

نزده ام و اینها را خودتان می دانستید، ولی شاید شنیدن همین 

حرف ها »از زبان یک خارجی«  توجهتان را جلب کند؛ شما 

باید بیش از اینها قدر میراث ادبی خودتان را بدانید.

در وقت پرسش  و پاسخ، بانویی میان سال برخاست و با 

صورتی سرخ از خشم و صدایی بسیار بلند، پرخاشگرانه، 

قدردانی  ایشان  از  »مهمان نوازیم«  چون  ما  که  گفت  چنین 

می کنیم، اما باید بدانند هیچ احتیاج نداریم که این حرف ها را 

»از زبان یک خارجی« بشنویم. »خارجی« را طوری گفت که 

از معنای اصطالحی قدیمش )مفردِ »خوارج«( هم برخورنده تر 

بود. سالن را سکوتی سنگین گرفت؛ »سامان سخن گفتن« نبود 

و عده ای امیدوار بودند این همه را به خواب دیده و شنیده 

باشند. با صدای لئونارد لویُسن به خود آمدیم:

یکی سـت ترکـی و تـازی در این معاملـه، حافظ

دانی تو  که  زبان  بدان  کن  بیان  عشق  حدیث 

خواند و گفت: »این هم جواب حضرت حافظ«، و دیگر 

زدن  دست  بلنِد  صدای  بعد،  ثانیه  چند  نیفزود.  کلمه ای 

چند  با  بود.  پیچیده  ساختمان  طبقه های  تمام  در  حاضران 

پرسش و پاسخ دیگر، جلسه تمام شد. 

در گوشه ای از حیاط باصفای آن مؤسسه، بساط چای و 

شیرینی مهیّا بود. هنوز هم عادت ندارم، اگر آشنایی قبلی با 

سخنران ها نداشته باشم، بعد از جلسه به سراغشان بروم و 

آن دو سخنرانی و جسارت  اما لذت شنیدن  بگویم،  چیزی 

جوانی دست به دست دادند تا بایستم و منتظر شوم حرف های 

لویُسن و چند دوست و آشنای ایرانی اش تمام شود. لیوان چای 

به دست، پا به حیاط گذاشت. سالم کردم و به گرمی جواب 

نشستی،  هر  در  اینجا،  که  گفتم  دستپاچه  و  گفت. شرمنده 

ـ دو مستمع نامربوط، مثل آن بانو، پیدا  می شود و او سخن  یکی  

متواضعانۀ شما را بد فهمیده و خیال کرده است می خواسته اید 

دانسته هاتان را به رخ بکشید. خندید و گفت: من خودم را 

خارجِی خارجی هم نمی دانم؛ در امریکا و انگلستان دوستانی 

داریم که ایرانی اند، اما به اندازۀ من فارسی نمی دانند و به خوبِی 

من حرف نمی زنند، بماند که با ادبیات فارسی هم آشنا نیستند. 

دو بیت از گلشن راز شیخ محمود شبستری خواند، در همین 

مایه ها، و وقتی پرسیدم فارسِی محاوره را چطور به این خوبی 

می داند، فقط گفت: »چند سالی ایران بوده ام«. 

ـ پانزده دقیقه  با همین چند کلمه، سر صحبت باز شد و ده   

حرف زدیم. چنان مهربان و باحوصله توضیح می داد که گویی 

کار دیگری ندارد؛ کسی منتظرش نیست و هم صحبتش را 

سال هاست می شناسد.

، فکر می کنید چیزهایی که 
ً
می گفت: شما ایرانی ها، غالبا

 زبان خودتان؛ این است که کمتر 
ً
خودتان دارید بس است، مثال

دنبال آموختن زبان های دیگر می روید. پرسید: در کشورتان، 

جایی سراغ دارید که زبان اردو یاد بدهند؟ خیلی ها به آن زبان 

حرف می زنند؛ همسایه تان هم هستند؛ »مرز بزرگی« دارید با 

آنها؛ برای تحقیق در ادبیات فارسی هم الزم است.چرا یاد 

نمی دهند؟ گفت الاقل انگلیسی را باید خوب یاد بگیرید، چون 

تا چند سال دیگر مجبور می شوید تحقیقات مربوط به رشتۀ 

خودتان را به آن زبان بخوانید؛ در کشورهای دیگر دارند کارهای 

خوبی می کنند. حرف را به وزن شعر کشاندم و کتاب معروف 



72

یادداشت

ی
الوند بهار

ت ِگام
 ا

ه
تِ هِا

 
اِصایِر

ر ِب
زه

دورۀ سوم، سال دوم

شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان  13۹6

الول ساتن. حیرت زده گفت: »نه، نه، آن را نخوانید!«. اآلن دیگر 

کتاب فین تیسن1 را باید خواند که تازه تر است و دقیق تر. 

دقیقه ها به سرعت گذشته بود و می دیدم کسانی منتظرش 

خواستم.  را  ایمیلش  آدرس  خداحافظی،  وقت  ایستاده اند. 

کارتی به دستم داد و گفت: »اینجا هست«. کارت ویزیتش بود، 

ِستِر، که تمام اطالعات الزم دیگر )شمارۀ تلفن 
ْ
با نشان دانشگاه اِک

و فکس و...( هم روی آن بود، کوتاه و کامل و شکیل. 

از آن پس نه او را دیدم، نه حتی پیش آمد که چیزی برایش 

بنویسم، اما خاطرۀ خوش آن چند دقیقه را آشنایی و مالقات 

با بسیاری از استادان و محققان عزیز و دانشمند، در سال های 

معرفی   میراث،  گزارش  در  نکرد.  کمرنگ  ذره ای  نیز  بعد، 

مفصل مطالب هر شمارۀ Mawlana Rumi Review به قلم دکتر 

کیوانی را می خواندم. با هر خبر یا نوشته ای  که از او می رسید، 

سیمای صمیمی و مهربانش پیش چشمم جان می گرفت، تا 

آخرین و تلخ ترین خبر.

لئونارد لویُسن به مرگی غبطه برانگیز رخت از این جهان 

بربست. چنانکه نوشته اند، برای شرکت در همایشی مربوط 

به »مطالعات ایرانی«، با یاد سرزمین محبوبش، از اقامتگاه 

ایرانی،  با حال وهوای  ـ خانه ای قدیمی،   این سال های خود 

در یکی از دهکده های بریتانیا   ـ رهسپار کشور خودش، گو 

ایالتی بسیار دور از زادگاهش، شده و بامداد دوشنبه، نخستین 

روز بعد از تعطیالت پایان هفته، را با یکی از »یاران موافق« 

به کوه پیمایی گذرانده است، مصاحبتی دلپذیر و حرف هایی 

در  با هم  که  است  نرسیده  آخر  به  نزدیک ظهر  تا  که البد 

خاطرش  از  حافظ  پند  شاید  خورده اند.  ناهار  رستورانی 

گذشته است: »... وقتی خوش است، دریاب!«؛ دریافته و 

چند ساعتی بیشتر با دوستش وقت گذرانده است. سرانجام، 

به اتاقش در هتل رسیده و تِن خسته را به دوش حمام سپرده 

و مرگ را »تنگ  تنگ« در آغوش کشیده است.

ــن ــش م ــد پی ــت آی ــرد اس ــر م ــرگ اگ م

تنگ تنگ  کنارش  در  خــوش  کشم  تا 

بی رنگ وبــو بــرم  جانــی  ازو  مــن 

رنــگ رنــگ ستاند  دلــقــی  ــن  م ز  او 

جانِب   دربارۀ  می شناخته اند  نزدیک  از  را  لویُسن  آنانکه 

عارفانۀ شخصیتش نوشته  و گواهی داده اند که آموزه های صوفیانه 

بر دل و جانش نشسته بود و از او، ورای محققی دانشمند، انسانی 

کم نظیر ساخته بود که با حضورش جهان جای بهتری می شد. 

چنین وجود لطیفی هیچ بعید نیست که واپسین لحظه های 

حیات این سری را هم با یاد سروده های شاعران پارسی گوی سر 

 این بیت از مثنوی موالنا را به یاد بیاورد:
ً
کند، مثال

مــرِگ تــن هدیه ســت بــر اصحــاِب راز

گاز؟ است  نقصان  چه  را  خالص  زّر 

مدد  حافظ  از  حاضرجوابی  در  که  اوقات  اغلب  مثل  یا، 

می جست، این بیت بر زبانش برود:

ایـن جـاِن عاریت کـه به حافظ سـپرد دوسـت

کنـم وی  تسـلیم  و  ببینـم  ُرخـش  روزی 

زیر  یادبودش،  و  خاکسپاری  آیین  اطالعیۀ  از  گوشه ای  در 

عکس زیبا و خوش رنگی از او، ترجمۀ انگلیسِی بیتی از حافظ 

نقش بسته بود:

ــم ســخن کــرد ــا عشــق تعلی ــرا ت م

بـود محفلـی  هـر  نکتـۀ  حدیثـم 

طولی نکشید تا بفهمم کدام بیت است؛ ارجاعش دقیق بود و 

و  دقت   ،)7  :211 غزل  خانلری،  چاپ  حافظ،  )دیوان  مختصر 

اختصاری که یادآور نوشته های روی همان کارت ویزیت بود.

هرچه بود، لئونارد لویُسن در این سال ها آنقدر »ایرانی« 

سر  بر  عمر  هم  اگر  ذوق،  اهل  ایرانیان  بداند  که  بود  شده 

سروده های شاعران دیگر بگذارند، در لحظه های خلوت و بیم 

 به »لسان الغیب« پناه می برند و با غزل های حافظ 
ً
و امید، غالبا

است که آرام می گیرند. 
چـو آرام گیـرد بـه دیگـر سـرایبـه رفتـن مگـر بهتر آیـدش جای

Finn Vilhelm Thiesen .1، زبان شناس و ایران شناس برجستۀ دانمارکی مقیم نروژ 

)متولد 1۹۴1(.


