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سلیمان حییم                          اسماعیل جمشیدی
آقای لغت

دریكدیداروگفتگو

اوایل سال 1339 که من هم مثل هزاران مشتاق آموختن زبان انگلیسي در کالس زبان 
انجمن ایران و آمریکا سه راه شاه )چهار راه جمهوري کنوني( ثبت نام کردم و در کالس هایي 
که استادان آمریکایي )و یا ایراني هاي در آمریکا  درس خوانده( تدریس مي کردند، نشستم با 
نام س- حییم آشنا شدم، استاد در همان جلسه اول از همه ما خواسته بود یک دیکشنري 
حییم بخریم و از جلسه بعد، من هم مثل اکثر شاگردان کالس زبان انگلیسي انجمن ایران 
و آمریکا یک فرهنگ حییم در قطع کوچک داشتم. وقتي وارد کالس مي شدیم، لغاتي را که 

نمي فهمیدیم یادداشت کرده و از این فرهنگ بیرون مي کشیدیم.
از  یکي  فهمیدم  زود  نشر شدم خیلي  و  کتاب فروشي  وارد حرفه  که  بعد  دو سه سال 
دانشجویان  و  دانش آموزان  است.  حییم  فرهنگ  کتاب فروشي ها  همه  پرفروش  کتاب هاي 
عموما مشتري این فرهنگ بودند و کتاب فروشي ها همیشه تعداد زیادي از این کتاب را در 

قفسه دارند تا مشتریان خود را از دست ندهند. 
و  توزیع  و  مي کرد  چاپ  فردوسي  خیابان  بروخیم  کتاب فروشي   را  حییم  فرهنگ 
عمده فروشي آن در انحصار این کتاب فروشي قرار داشت. تا آن جا که به یاد دارم عمده ترین 
کار این کتاب فروشي در آن سالها، فروش همین فرهنگ در ابعاد مختلف بود و قطع جیبي 
آن به قیمت هشت تومان باالترین تیراژ آن روزها )0) هزار( داشت. حییم نامي بود مشهور و 
کتاب هایش پرفروش، اما از این مولف در مطبوعات و محافلي که مي شناختم حرف و سخني 
نبود؛ فقط عکسي از او در اول کتابش چاپ شده بود و از زندگي و کار او کسي خبر نداشت.



443 سال 45 که در تحریریه مجله روشنفکر کار مي کردم به نظرم رسید باید گفت وگویي با 
این مرد انجام بدهم و او را که اولین مؤلف فرهنگ دو زبانِه است به جامعه فرهنگي کشور 
معرفي کنم. فکرم را با سردبیر در میان گذاشتم. پسندید ولي گفت نه زر دارد و نه زور که به 

این حرف بهایی ندادم و از همان روز به جست وجوي او رفتم. 
که  افرادي  یافتن  فن  و  فوت  از  هنوز  بود،  مطبوعات  در  من  کار  آغازین  سال  هاي 
نمي شناختم خبر نداشتم. براي دیدار او، اول به دانشگاه تهران رفتم. به گمان این که شاید از 
استادان دانشگاه باشد، کسي نشاني از او نداشت. ولي یکي از استادان آشنا گفت: چرا این در 
و آن در مي زني جمشیدی، برو سراغ ناشر کتاب هایش، تلفنش را بگیر، آدرسش را بگیر، برو 

به دیدارش تا حسابي خوشحال شود.
با این راهنمایي حل مشکل آسان شد؛ به کتاب فروشي بروخیم در خیابان فردوسي جنوبي 
رفتم؛ خودم را معرفي کردم و تلفن و آدرس س .حیبم را خواستم. خیلي راحت شماره تلفنش 
را در اختیار م گذاشت؛ حاال نگران بودم آیا این مرد )در عکس بداخم( حاضر به مصاحبه 

مي شود؟ آیا دوست دارد عکس و تفصیالتش در مجله روشنفکر چاپ شود؟
 علت نگراني ام این بود که از او و دربارۀ او هیچ مطلبي در مطبوعات آن سال ها چاپ 
نشده بود. به نظر من جاي کار داشت و سوژه اي به این مهمي نمي بایست از نظر ما دور 

مي ماند.
به شماره  اي که از بروخیم گرفته بودم زنگ زدم؛ خودش گوشي را برداشت؛ گرم و مهربان 
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با من حال و احوال کرد؛ نشاني خانه اش را گفت و انتخاب زمان را هم به اختیار من گذاشت. 
چنان خوشحال شدم که بالفاصله بعداز ظهر روز بعد را براي مصاحبه اعالم کردم؛ پذیرفت 
و من روز سي ام شهریور 1345 همراه با محمود محمدي عکاس گزارش ها و گفت وگوهایم 

به دیدارش رفتیم.
خانه اش پُرجمعیت، شلوغ و پروصدابود و این امر مرا بفکر انداخت: »توي این شلوغي 
و جنجال چگونه مي توان کار کرد، آنهم یک کار فکري که نیازمند آرامش و سکوت است؟« 
با راهنمائي دخترش وارد اتاقي شدیم که پُر بود از کتابهاي قطور گوناگون و خودش، 

مرد افسانه اي لغت، سلیمان حییم آنجا بود.
پیرو شکسته  مي رفت  انتظار  که  آنگونه  نمي شد،  دیده  از خستگي  نشاني  در چهر ه اش 
نشده بود. فقط بهنگام بلند شدن از روي صندلي، از درد کمر نالید. سپس با صداي محکم و 
بدون لرزش، صدایي که شاید هیچ مرد هفتاد و شش ساله  اي به آن جوانی نداشته باشد، با 

ما سالم و تعارف کرد.
وقتي که دانست به چه منظوري بدیدنش رفته ایم، سري به افسوس تکان داد و گفت:

 بگذارید یک چیز را بصراحت بگویم. متأسفانه در کشور ما »فرهنگ نویسي« هنوز آنطور 
از هر فن و  ما  باسواد هاي  ما و  ما، تحصیل کرده هاي  باید شناخته نشده، روشنفکرهاي  که 
علمي گفتگو مي کنند و اطالعاتي بدست مي آورند جز از علم »فرهنگ نویسي«...مي دانید، این 
کار »فرهنگ نویسي« کار ساده اي نیست. این خودش فن  و علمي است که باید آنرا دانست. 
نه تنها نوشتن فرهنگ، بلکه مراجعه و استفاده از یک فرهنگ نوشته شده هم خودش فني 

است قابل توجه.
و بعد از یک مکث کوتاه افزود:

 با این حال در بیست  سي سال اخیر وضع کمي بهتر شده است. اما مردم ما در مورد فرهنگ 
)دیکسیونر( هنوز آنطور که باید و شاید فنّی و غني نشده اند.

در همان نظر اول تواضع و ادب او مرا تحت تاثیر قرار داد.
 اولین سوال من این بود که چه شد به فکر تالیف فرهنگ افتادید. خواستم آن عاملي 

که وسوسه این کار سنگین را در وي به وجود آورده بود بدانم. 
حییم با خنده و شوخي گفت:

با فروشنده اي  را دیدم که  در خیابان منوچهري چند توریست خارجي  تصادف؛ یک روزِ 
کلنجار مي روند، یکي از آن ها در حرفش لغتي را به کار برده بود که فروشنده نمي فهمید. تا 
معني این لغت معلوم نمي شد کارشان پیش نمي رفت. فروشنده دست به دامن رهگذران شد؛ 
اغلب آن ها نمي دانستند. یکي از این رهگذران من بودم؛ تا آن لغت را از زبان مرد خارجي 
شنیدم، فوري معادل فارسي اش را گفتم؛ خارجي خریدار و ایراني فروشنده خیلي خوشحال 
شدند. من هم به هیجان آمدم و احساس غرور کردم. از همان لحظه  به فکرم رسید که جاي 

فرهنگ لغات انگلیسي فارسي خالي است.
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و  دانستم شعر مي گوید  کرد.  را خودماني  ما  مهربانانه حییم زود  رفتار  و  روي خوش 
اهل موسیقي است. در همان لحظات اول مقداري شعر به خط خود و چند دقیقه بعد تعداد 
زیادي عکس از آلبوم شخصي خود به من داد؛ این گشاده دستي اش موجب حیرت من شد. 
عکس هایي که از آلبومش در اختیار  من گذاشت )و هنوز هم تعدادي از آن نزد من مانده( 

یادگاري هاي زندگي طوالني او بود. با تعجب پرسیدم: 
نگران نیستید عکس هایتان را ببرم و نیاورم؟ 

با لبخندي که در صورت پیر و استخواني اش جلوه خاصي از رضایت خاطر داشت، گفت:
 عکس  ها و شعرهاي من به دردتان مي خورد آقاي جمشیدي؛ بعدها چاپ مي کنید و یادي 
از من مي شود. شما حتي از نوه من هم جوان تر هستید؛ زبان انگلیسي هم کامل نمي  دانید؛ 
مشتري نیازمند فرهنگ من نیستید ولي دست به کاري زدید که تا به امروز کسي به آن فکر 
نکرده. از نزدیک که شما را دیدم احساس خوبي به من دست داد. شما با احساس خبرنگاري 
زحمتي  کردید  کنید. حس  چاپ  مرا  مصاحبه  و  عکس  مي خواهید  و  آمدید  من  سراغ  به 
کشیده ام؛ کاري براي فرهنگ این مملکت انجام داده  ام. خیلي از افرادي که نزدیک به نیم قرن 
از نتیجه زحمات من استفاده کرده اند حتي نمي  دانند زنده هستم یا مرده ام. مصاحبه مرا که در 
مجله روشنفکر چاپ کنید خیلي ها تازه به خودشان مي آیند که من هنوز زنده ام و در تهران، 

بیخ گوششان زندگي مي کنم.
آقاي حییم مصاحبه شما سوژه خوبي است، مطمئنم خواننده دارد.

گفت: بله خواننده دارد، ده ها هزار نفر با کتاب فرهنگ من درس خواندند، دکتر شدند، 
به خارج سفر  کردند،  ترجمه  کتاب  و  مترجم شدند  دانشگاه شدند،  استاد  مهندس شدند، 
کردند، در تمام روزنامه ها و همین مجله شما کتاب فرهنگ مرا دارند و با آن مشکل شان را 
حل مي کنند. حرف من این است که از میان ده ها هزاري که فرهنگ مرا مي شناسند یک جوان 
آمده سراغ من و مي خواهد مصاحبه چاپ کند؛ عکاس هم که آوردید و دارد از من عکس 

مي گیرد؛ آقا بفرمایید چیزي میل کنید...
این  از  و  باشید  بداخالق  باشید؛  نداشته   مصاحبه  به  میل  شما  بودم  نگران  استاد، 

سروصداي مطبوعات خوشتان نیاید.
با  مصاحبه  نیست،  حر ف ها  این  جمشیدي  آقاي  نه  گفت:  و  خندید  بلند  صداي  با 
به  مثل من چه  پیرمردي  است؛  دلنشین تر  براي همکارانتان  زیبا  هنرپیشه ها و خواننده هاي 

دردشان مي خورد؟ شما چرا چیزي میل نمي  کنید؟ 
روي میز انواع میوه و آجیل بود، از چاي استقبال کردم و گفتم:

نگرانم مشغول خوردن بشوم و از حرف هایتان درست یادداشت برندارم؛ نکته اي را از 
ناراحت کنم. خواهش مي کنم درباره زندگي تان،  از چاپ، شما را  بیندازم و پس  قلم 

گذشته تان بگویید؟
ما از کلیمي هاي شیراز هستیم. در سال 69)1 به دنیا آمدم. اسم پدرم »حییم اسحق« و 
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اسم مادرم »خانم« بود. در کودکي به مکتب رفتم. پدرم لحاف دوز بود ولي به تحصیل من 
به مبلغان مسیحي  از مکتب خانه در مدرسه نور )رئیس  نورا...( متعلق  عالقه داشت. پس 
آموزش دیدم چون مدرسه به شکل امروز وجود نداشت. تا به تهران آمدیم. دبیرستان اتحاد 
که تاسیس شد وارد آن شدم و درس خواندم. در سال 85)1 به کالج آمریکایي هاي تهران که 
محصل قبول مي کرد رفتم و آن جا زبان انگلیسي یاد گرفتم )الزم است اشاره کنم عالوه بر 
زبان فارسي و عربي به زبان هاي فرانسه و ترکي و آلماني هم آشنایي داشتم(. در کالج روي 
فراگیري لغت دقت ویژه اي داشتم و بین همکالسي هایم شهرت پیدا کردم؛ به من مي گفتند 
سلیمان حییم دیکشنري متحرك است. دکتر ُجردن رئیس کالج از درس خواندن من خوشش 
به  کالج  در  استخدام کرد و  مرا  پایان دوره تحصیلي ام  از  قبول داشت؛ پس  مرا  بود؛  آمده 
تدریس مشغول شدم. کمي بعد به استخدام شرکت نفت ایران و انگلیس درآمدم و مدتي 
ریاست دارالترجمه آن جا را عهده دار شدم. در فکرم بود یک فرهنگ انگلیسي فارسي چاپ 

کنم تا آن برخورد خیابان منوچهری پیش آمد که مشتاق تر شدم.
آقاي حییم، عاشق کار سخت و خسته کننده اي شدید خیلي خوب هم ادامه دادید و 

به نتیجه خوبي رسیدید، لذت هم مي برید؟
با لبخند معني داري گفت:

حقیقت اینست  که من عاشقم، عاشق لغت، عشق به لغت نویسي و تألیف فرهنگ، به معناي 
وسیع کلمه، در رگ و ریشه وجودم جریان دارد. این عشق و این جریان مثل خون است. اگر 

از حرکت به ایستد، من مي میرم، تلف مي شوم!
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از عشق بزرگ زندگي اش حرف زد:
روزهایي بود که 18 ساعت پي درپي  کار مي کردم:  و حاال بعد از چهل سال باوجود اینکه 
خیلي از کارها انجام شده و بپایان رسیده، باز هم روزي شش ساعت کار مي کنم. هر وقت 
در هر جا که باشم. همینکه چیزي بخاطرم برسد، از یادداشت آن غافل نمي مانم. شبها که به 
بستر مي روم، همانطور که عاشقي به معشوقش فکر مي کند، من هم به لغت فکر مي کنم. براي 
من دنیاي لغات، دنیاي رنگین و پرجذبه ایست که هیچوقت از فرورفتن در آن خسته و کسل 
نمي شوم. چون براي من کار فرهنگ نویسي، هیچوقت خسته کننده نبوده و نیست و نخواهد 

بود. من حتي شبها هنگام خواب هم در رؤیاي لغت بسرمي برم.
پس از سکوتي کوتاه و با احساس لذت از اینکه با دقت از حر ف هایش یادداشت  

برمي دارم ادامه داد:
دبیرستان اتحاد یکي از مدرسه هاي خوب و معروف آنروز تهران بود. مدرسه اتحاد با 
بودجه و بسر پرستي فرانسویها اداره مي شد، و هفت کالس هم بیشتر نداشت. در آن مدرسه 

دو زبان خارجي تدریس مي شد، یکي فرانسه و دیگري عبري.
در اینجا آقاي »حییم« به نکته اي اشاره کرد که به نظرم خیلی جالب آمد:

تعجب نکنید که من عبري را زبان خارجي حساب مي کنم علتش اینست که ما یهودیان 
ایران زبان مادري خود را فارسي مي دانیم ابتدا فارسي حرف زدن را یاد مي گیریم، بعد به سراغ 

زبان عبري و دیگر زبانها مي رویم.
 بله. داشتم راجع به تحصیالتم مي گفتم. در سال 1906 به مدرسه آمریکائیها رفتم و در 
آنجا با زبان انگلیسي آشنا شدم و در همین مدرسه بود که اطالعات من در زمینه »لغت« مورد 

توجه قرار گرفت، طوري که همکالسي هایم به من لقب »دیکسیو نر« متحرك دادند.
 چطور شد که عشق لغت چنین در وجود شما ریشه دوانیده؟

من از ابتدای تحصیل، استعداد زیادي براي یادگرفتن زبان و صرف و نحو داشتم، من 
زبان  را خیلي زود و خیلي خوب شناختم، در تشخیص و طبقه بندي آن خیلي پیشرفت کردم. 
در مدرسه آمریکایي ها انگلیسي  تدریس مي شد و در آنجا بود که پیشرفت من در زبان مورد 
توجه همه قرار گرفت. در آغاز من یک معلم عربي بسیار خوبي داشتم و از آنجا که کمي 
 عبري مي دانستم و عبري و عربي هر دو از ریشه  »سامي«اند پیشرفت من سریع تر شد، طوري 

که در درس عربي شاگرد اول شدم.
در سال 1915 دوره مدرسه امریکایي ها را به پایان رساندم و بعد در همین مدرسه به کار 

تدریس مشغول شدم.
اولین کتاب لغت را کي و در کجا نوشتید؟

تازه کار تدریس را شروع کرده  بودم که فرهنگ انگلیسي ـ فارسي کوچکي تألیف کردم. 
در آن زمان نیاز مردم به فرهنگ لغت روز به روز زیادتر مي شد و کتاب من سروصدایي به پا 
کرد. اولین کسي که مرا در کاري که در پیش گرفته بودم تشویق کرد، آقاي حکمت وزیر 



معارف آن موقع بود. ایشان حتي ترتیب چاپ کتاب مرا هم داده بودند، اما درست موقعي که 448
»فرهنگ« من شروع به چاپ شد، ایشان از کار کنار رفتند. در این هنگام وقایعي باعث شد که 

کار چاپ کتاب من به تعویق افتاد و تقریبًا منتفي شد. 
آقاي حییم درباره زبان هایي که خوب مي داند، گفت:

در مدرسه اتحاد که ما درس مي خواندیم زبانهاي فارسي، عبري، فرانسه و عربي تدریس 
مي شد، و هر روز هم تدریس مي شد نه هفته اي یک روز یا دو روز! حاال من تعجب مي کنم 

که این همه وقت از کجا مي آمد که ما به همه درس ها مي رسیدیم.
و دربارۀ چگونگی تألیف فرهنگ لغت در ایران چنین توضیح داد: 

سي و پنج سال پیش که »میلسپو« به ایران آمد، نیاز به فرهنگ لغت در میان مترجمین 
به خوبي حس مي شد. در همان روزها یکي از کتابفروش ها به فکر تألیف فرهنگ انگلیسي ـ 
فارسي افتاد و وقتي از او پرسیدند تو که انگلیسي نمي داني جواب داد: فرانسه که مي دانم! و 
منطقش این بود که لغت انگلیسي را در فرهنگ فرانسه نگاه مي کند و آنوقت آن را به فارسي 

برمي گرداند! 
و با پوزخند ادامه داد:

افتضاح این کار را فقط کساني مي دانند که در تألیف فرهنگ اطالعاتي دارند. به هر حال 
در چنین وضعي بود که من به کار مشغول شدم. آن هم با چه ذوق و شوقي... و گرچه در 
نخستین مراحل انجام کار، با مشکالتي از قبیل کمبود سرمایه روبرو شدم، اما عشق و عالقه 

به این کار مرا واداشت تا کارم را تا آخر به انجام برسانم.
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 در چند سال اخیر)1( فرهنگ بسیار چاپ شده، ممکن است بفرمائید کدامیک از آنها 
قابل توجه است؟

متأسفانه باید بگویم فرهنگ نویسي در کشور ما به صورت یک بیماري همه گیر درآمده 
ناشرین  و  مي افتد  فرهنگ نوشتن  به فکر  مي شود  بیدار  خواب  از  صبح  که  کس  هر  است. 
بي سواد هم آن را چاپ مي کنند. خیلي ها هستند که خیال مي کنند یک »فرهنگ« کتاب »لغت 
و معني« است، و خیلي ها هنوز طبقه بندي لغات را بلد نیستند، یکي اصطالحات را مي نویسد، 
یکي تلفظ را، و دیگري مي آید و لغات را طبقه بندي مي کند، و خالصه اینکه فرهنگ هاي 

انگلیسي امروز متأسفانه باید بگویم هیچکدامشان قابل استفاده نیستند.
خود شما تاکنون چند فرهنگ تألیف کرده اید و شاهکارتان کدامست؟

تابه حال چهار فرهنگ انگلیسي ـ فارسي، چهار فرهنگ فارسي، انگلیسي و یک فرهنگ 
فرانسه، فارسي و اخیراً فرهنگ عربيـ  فارسي تألیف کرده ام و کتابي هم به نام »ضرب المثلهاي 
فارسي« با ترجمه انگلیسي نوشته ام و شاهکار من ــ البته اگر بشود شاهکارش نامید، فرهنگ 

دو جلدي انگلیسي، فارسي است. 
 »آقاي لغت ایران« درباره زندگي شخصی اش هم حرف زد:

تقریبًا چهل و دو سال است که ازدواج کرده ام، و شش فرزند دارم. مدتي مترجم شرکت 
نفت سابق بودم و حاال هم کارمند بازنشسته همان اداره که ایرانی شده هستم. 

کار تازه، چه در دست دارید؟ 
گفت: روي یک فرهنگ بزرگ عبري، فارسي شدیداً مشغول کارم. 

و باز سؤال کردم:
 بیشتر کتابهایتان را در کجا نوشته اید؟

در اورشلیم. فقط بخاطر اینکه هواي خوبي دارد.
 راستي، به نظر شما چه کسي در ایران صالحیت دارد و قادر است که فرهنگ فارسي 

جامعي بنویسد؟
به نظر من فقط آقاي مجتبي مینوي تنها کسي است که قادر به اینکار است.

سلیمان حییم در این هنگام که گرم گفتگو با من بود با تلخي از کار پخته خواران 
انتقاد کرد:

پسر آقاي... کتاب فروش وقتي دید کتاب هاي من با استقبال روبه رو شد رونویسي کرد و 
چند فرهنگ به اسم خودش چاپ کرد. این یکي از بدترین خاطرات زندگي من است؛ یکي 
بیاید عمري روي کتابي زحمت بکشد و یکي دیگر بیاید به نتیجه زحمات آن آدم ناخنک 

بزند.
شما چرا شکایت نکردید آقاي حییم؟ وقتي تا این حد مطمئن هستید که از روي 

1(منظورسالهایاوایلدههچهلاست.
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کتاب شما کپي کردند باید اعتراض بکنید.
حییم پس از سکوتي کوتاه گفت: آدم باید اهل این جور کارها باشد. فرهنگي که ایشان 
چاپ کرده پُر از غلط است. بنده روي هر لغت زندگي کردم؛ لغت را مي شناسم؛ ریشه اش 
را مي دانم. آن ها که کپي کردند، نمي دانند اصال چي به چي بوده. مثال خواستند کاري بکنند 
که لو نروند، ولي لو رفتند. استقبالي که مردم از فرهنگ من کردند نشان مي دهد فهمیدند کار 
چه کسي اصل و کار چه کسي کپي است. اولین چاپ کتابم در سال 1319 انجام گرفت ولي 
از سال 1331 آقاي بروخیم )ناشر کتاب( در اول فرهنگ حییم نوشته و چاپ کرده »حق 
چاپ و تقلید و عکس برداري محفوظ و مخصوص است به کتاب فروشي  یهودا بروخیم و 
پسران تهران« تا شاید ناخنک  بزن ها حیا کنند. بنده مي دانم نوشتن فرهنگ کار یک نفر نیست. 
ممکن است کسي بیاید آن چه انجام گرفته را تکمیل کند، ولي نه این که همان چه چاپ شده 
را ناشیانه و غلط تقلید کند. بنده براي بعضي از لغات ساعـت ها و روزها وقت گذاشتم؛ با 

اساتید زبان فارسي مشورت کردم؛ به دواوین شعرا مراجعه کردم و...
بیژن آصف  که بعدها تحقیق گسترده اي درباره زندگي وکار حییم انجام داده نوشته 

است:
»حییم با دو شخصیت برجسته ادبیات فارسي یعني استاد علي اکبر دهخدا و استاد سعید 
نفیسي روابط دوستانه و صمیمانه داشت و این دو شخصیت عالیقدر نیز احترام خاصي براي 
فرهنگ نویسي  به  حییم  که  مي دانستند  او خوب  دوستان  را  این  بودند.  قائل  حییم  سلیمان 
نهایت عالقه را داشت. طوري که در مورد وي نقل شده است به دنبال لغت »گچ بري« به 
خیلي ها مراجعه کرده بود و راضي نشده بود تا این که روزي از محلي عبور و گچ کاري را 
روي داربستي مشاهده کرد؛ از نردبان باال رفت و خودش را به گچ کار رساند، کارگران به 
اما حییم  باال سقوط کند،  از آن  این کار خطر دارد و ممکن است  اعتراض مي کنند که  او 
بدون توجه به این اعتراض خودش را به آن شخص گچ بُر یا گچ کار مي رساند و آن شخص 
شغل گچ کاري را براي او تعریف مي کند تا او بتواند لغت مشابهي براي آن به التین بیابد. 
همچنین درباره اوگفته اند به دنبال لغت مشابهي براي »ِگل سرشوي« بوده است؛ هر چه دنبال 
آن مي گردد نمي   تواند لغتي معادل آن بیابد، تا این که سفر انگلستان پیش مي آید، مقداري ِگل  
سرشوي را با خود به این سفر مي برد، در فرودگاه باعث حیرت مامور گمرك مي شود که این 
مرد ِگل  سرشوي را براي چه با خود به انگلستان مي برد. حییم در جواب یکي از کنجکاوان 
مي گوید من با ِگل سرشوي به آکسفورد مي روم تا لغت معادل آن را در انگلیسي پیدا کنم. 
سلیمان حییم در این سفر عالوه بر ِگل سرشوي، سنگ پا، سنجد و چند کاالي ایراني در حجم 
کوچک همراه داشته و همۀ این ها را با خود به »آکسفورد« برده بود تا معادل انگلیسي آن ها 
را پیدا کند، لغت ها را این طوري به دست مي آورد؛ براي صحت و درستي هر لغت زحمت 

مي کشید و تا از صحت آن مطمئن نمي شد به چاپ نمي سپرد.«
در همان تنها دیدار و گفت وگوي من با سلیمان حییم وقتي صحبت ما گل انداخت 
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و محمود محمدي هم از عکاسي دست کشید و آمد کنارمان نشست، حییم صفحه اي 
روي گرامافون گذاشت و صداي موسیقي اصیل ایراني فضاي سالن را پُر کرد. با لبخندي 

معني دار از من پرسید:
شما جوان ها از این موسیقي خوشتان نمي آید؟

از روي تعارف و یا به واقعیت جواب مثبت دادم که سري تکان داد، بعد به عکس هایي 
که به من داده بود نگاه کردم. یکي از عکس ها او را تار به دست و در حال نواختن نشان 
مي داد. کنجکاو شنیدن صداي تار او و این که »آقاي لغت« با ساز خود چه حالي دارد مرا بر 
آن داشت تا رودروایسي را کنار بگذارم و از او بخواهم براي من هم ساز بزند و حییم به 

راحتي پذیرفت.
تار زد و شعر خواند:

اي اشک که جز تو مونسم نیست
برگوي که تار و پودت از چیست؟

اي گوهر پاك از چه معدن
ره یافته اي به دیدۀ من

گر آگهي غمت شعار است
در محفل شادیت چکار است؟

یارب زچه روي گاه و بي گاه
شد لذت روح، اشک جانکاه!
تا اشک به چشم اهل دنیاست
»اشک و سفر« حییم برجاست

بعد تار را گذاشت کنار و با احساس خاصي دو بیت شعر دیگر درباره اشک خواند:
جز اشک کسي نشد شریک غم من

اشک است به تنهایي همدم من
بهر دل جریحه دارم آخر

شد اشک دو دیده بهترین مرهم من
در همان یکي دو ساعتي که در منزل حییم بودم متوجه حرکات تند و چابک او شدم؛ 
با وجود کهولت و سن زیادي که داشت کار پذیرایي از ما دو نفر را خودش انجام مي داد. 
عمري را در کار لغت نویسي گذرانده بود و تمام هوش وحواسش متوجه این کار بود، اما 

هنوز پذیرایی سنتی ایرانی را از یاد نبرده بود.
 در همان روزها مقاله طنزي از مهدي سهیلي با عنوان »سردبیر گیج« خوانده بودم؛ 

 از حییم خواستم اگر خاطره اي در زمینه حواس پرتی دارد براي من نقل کند؛
 با خنده گفت: در جواني خیلي تند راه مي رفتم. یک روزي با همسرم از خانه خارج 
شدیم تا به دیدن یکي از اقوام برویم؛ آن قدر در عالم خودم بودم و تند مي رفتم که همسرم 



را جا گذاشتم؛ خودم تنهایي سوار تاکسي شدم و وقتي به مقصد رسیدم یادم آمد همسرم را 452
جا گذاشته ام!

بیژن آصف در همین زمینه نوشته است:
»او گاهي دچار فراموشي مي شد. علت این فراموشي ها غرق  شدن در دنیاي رنگا رنگ 
از  بار پس  مي کنند وي چندین  تعریف  نفت  در شرکت  بود. دوستان و همکارانش  لغات 

پوشیدن کت و شلوار و کراوات با دمپایي به اداره رفته است.«
عکاس مجله روشنفکر که در همین مدت کوتاه شیفته شخصیت او شده بود درباره 

منابع و شیوه کار لغت ها از او پرسید، حییم گفت:
منابع و مأخذ یکي دو تا نیست گاهي اوقات من براي پیدا کردن ریشه یک لغت هفته ها 
و ماهها به مسافرت مي روم و وقتم را صرف  مطالعه و تحقیق مي کنم من براي نوشتن فرهنگ 
دو جلدي انگلیسي ـ فارسي فقط شش سال وقت گذاشتم و زحمت کشیدم و براي تألیف 
آخرین کتابم فرهنگ عبري ـ فارسي به بیش از صد کتاب مراجعه کرده و چندین مسافرت 

به داخل و خارج کشور داشته ام.
بعد از تارنوازي و شعرخواني که این هر دو کار را بي تکلف و صمیمانه انجام داد از او 

خواستم درباره  این دلمشغولي هایش بگوید، با خوشحالي گفت:
بله، گاهي شعر مي گویم، شعر عقاب دکتر خانلري را بي نظیر مي  دانم، شاملو خوب است. 
که  است  ترقي خوب  بیژن  کار،  تصنیف سازان هم  میان  در  و  معیري هم همینطور...  رهي 

• اسماعیل جمشیدی   
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اي کاش بهمین ترانه سرائي اکتفا مي کرد و دیگر »فرهنگ« تألیف نمي  کرد!
در بخش دیگری از این دیدار و گفتگو که در مهرماه سال 1345 در مجلة روشنفکر 

چاپ شد، نوشته ام: 
و  مي داند  فارسي  و  انگلیسي  و  فرانسه  لغت  که سي هزار  مردي  حییم«  »سلیمان  آقاي 
خودش مي گوید:  »لغتي نیست که ریشه  اش را ندانم و نتوانم معني اش را بگویم...« داراي دو 
دوست خوب است: کتاب و تار! وي گه گاه که از کار لغت و فرهنگ نویسي فراغت مي یاید، 

یک پنجه تار مي زند و شورو حالي مي یابد.
آقاي لغت در میان خوانندگان رادیو به صداي ایرج، گلپایگاني و حمیرا عالقمند است.

وقتي  مي  دارد  دوست  سخت  را  کسائي  پند  هفت  ني  و  عبادي  استاد  سه تار  همچنین 
صحبت ني  کسایي پیش  آمد، با حال مخصوصي گفت:

     صداي ني کسائي را که مي شنوم، بي طاقت مي شوم!
کار  در  که  مي دهد  آگاهي  من  به  و  مي کند  اشاره  تئاتر  به  صحبت هایش  پایان  در 
بازي مي کرده  از دوراني که روي صحنه  نیز تبحر دارد،  تئاتر  بازیگري  نمایشنامه نویسي و 

خاطرۀ جالبي دارد، خودش این خاطره را چنین تعریف کرد: 
 شبي با یکي از بازیکنان که نقش مقابل مرا داشت، اختالف شدیدي پیدا کردیم، از بد 
روزگار در نمایش قرار بود در یکي از صحنه ها )همان کسي که من با وي اختالف پیدا کرده 
بنوازد، و بي انصاف آنچنان کشیده اي  بودم( مطابق نقشي که داشت یک سیلي بگوش من 

بگوشم زد که سرم گیج رفت و هنوز که هنوز است آن درد از یادم نرفته!
ساعت  دو  یکي  از  پس  مي آید  یادم  می نویسم،  را  مصاحبه  آن  خاطرۀ  دارم  که  حاال 
گفت وگو وقتي از خانه اش بیرون مي آمدم هیچ احساس خستگي نمي کردم؛ شاید به این دلیل 
بسیار داشت. مقدار زیادي شعر  تفاوت  آنچه مي پنداشتم  با  بودم  نزدیک دیده   از  آنچه  که 
به خط خودش به من داده بود و مقدار زیادي عکس. بعد از مجلۀ روشنفکر چند بار در 
مطبوعات مختلف، از جمله در سال 69 در مجله »آرمان« از آن عکس ها و شعرها که نزد من 

بود چاپ کردم. یاد و خاطره دیداري که با او داشتم همواره با من مانده است. 
سلیمان حییم در 5) بهمن ماه 1348 دچار آنفاکتوس قلبي شد و در بیمارستان نجم آبادي 

تهران دار فاني را وداع گفت و در وصیت نامه خود نوشت: 
»از برگزاري مراسم پذیرایي در ایام سوگواري پرهیز کنید و کلیه مخارج سوگواري و 
پذیرایي و غیره را که براي وفات من در نظر گرفته اید، یک جا به دختري که در آستانه ازدواج 

است و جهیزیه ندارد بپردازید.«


