
  
  آن آقايِ اصغر نوري فرهنگ قالّبي و بي  مترجمِو »آفتاب« به سايت اعتراض

  
  ،www.aftab.ir »آفتاب«يِ سايت  ها و آقايان گرداننده خانم

  .با سالم
 /دانستنيها  «يِ  در سايت خودتان در صفحهاي است که در ارتباط با نوشته و نامه خطاب به شما اين اعتراض

   به نشانيِ دقيقِ»سينما و تآتر:   موضوع/ برنار ماري کلتس/ و هنريي  فرهنگ /ها شخصّيت
http://www.aftab.ir/lifestyle/view.php?id=٨١٢٦٨ 

  .]اصغر نوري: ترجمه [آن آمده است  در پايِ  و، ايدمنتشر کرده
 زندگي و گزارشي از«از   استاي »خالصه« يِ يادشده نيست بلکه»آقا «يِ »ترجمه« اي که شما منتشر کرده ايد، نوشته

، سوئد، سالِ ٦ـ٧يِ  ، شمارهباران  ُجنگدر  ابتدا که ـيِ اين نامه مفّصلِ نويسنده نسبتاً يِ  نوشته ـ»ِتسآثارِ برنار ماري کُل
  به نشانيِ» ُبرج «در سايت نيز يِ چاپي  نسخه آناف دي  پيزمان هم  چاپ شد و،٢٠٠٥

http://www.keshmiripour.com 
در پاييزِ  لتس کُ بلنديِ نامه شش نماي من از شيِ  ترجمه جلد اّولِيِ  نوان مقّدمهبه عسپس  يِ اينترنت قرار گرفت؛ شبکهرويِ 
 در سالِ ،و سرانجام ؛منتشر شد به صورت کتاب  در سوئدودو نسخه  در سي»ودو حرف نشرِ سي« يِ وسيلهبه  ٢٠٠٥
  به نشانيِ»دوات«  سايتدر ، ترجمه کرده امکُلتسي که از هاي نامه  همراه با يکي از نمايش،٢٠٠٦

http://www.rezaghassemi.org/ketabedavat_١٠.htm 

  .يِ خود من بوده است به خواست يا با اجازهيِ اينها  همه.  شدگذاشته 
  بودهيِ او اصطالح ترجمه  بهنايِهايِ آن ب  که جملهنشان بدهدسه  منبعي در زبان فران هيچتواند آقايِ اصغر نوري يقيناً نمي

 خالصه و  منچه شما منتشر کرده ايد از متنِ فارسيِ  آن و، چون چنين منبعي وجود ندارد.يِ آزاد ، حّتي ترجمهباشد
 ـ يِ من  نوشته. در آن آمده است بدون ذکرِ منبعيِ من  عينِ جملهاي از موردها  پاره درو ، شده است و دزديدهبرداري نسخه

 و   ماه تحقيق و کتاب حاصلِ چند نيست، خاص و واحدي متنِيِ  ترجمهـ»  زندگي و آثارِ برنار ماري کُلِتسگزارشي از«
 از آن نظرهايِ شخصيِ من در مورد هايي  ذکر شده است، و بخشجا  در همان و منابعِ مهمِّ آن نيزخواندن است ُجنگ
  .توان سراغ گرفت اي نمي هايِ کُلتس است که در هيچ متنِ فرانسوي نوشته

 گذاشته  در آنجاهايِ من ه بدون اجازه کببينمهايِ اينترنتي  اي از خودم در سايت  نوشته و ترجمه کهپيش آمده است
اگر به   حاال هم.ند انتشر کرده آنها را م نامِ خود من باها نکرده ام چون دست کم هرگز اعتراضي به آن سايت. شده باشد

 ولي. کردم  اعتراضي نميترين  کم، آن هم ذکر شده است منبعِ و،»خالصه«ه است  نوشته شدديدم که  مي»ترجمه«جايِ 
  . ادبي کرده باشد و من آن را به سکوت برگزار کنم دزديِر نوري نامياصغ که تحّمل کنمم توان نمي

ميدوار ام که آن را منتشر کنيد تا اصغر  ا.فرستم  هم مي»دوات« سايت  بلکه برايِ شما برايِه را نه فقطنام اعتراضين ا
،  آوردن دست به  شهرت آسان  به جايِ،طلبي  به جايِ شهرت و،بردارنددست   سوادانه يِ بيها  کاري  خام گونهايناز ها  نوري
  . حرمت نگه دارند ـ همشان خودبرايِ  و نگ را جّدي بگيرند و برايِ ديگري ـ ادبّيات و فرهکارِ

  با احترام،
  مود مسعوديمح

  ١٣٨٦ خرداد ٣برابر با ، ٢٠٠٧ يِ  ماه مه٢٤، فرانسه


