
   

  ، چيستا یجناب آقای شهرياری، سردبير محترم فصلنامه

  

و  هارودان، تمدن سومریميان” ای برخوردم با عنوانبه مقاله )الکترونيکی( چيستاشب گذشته در 

خورشيد مومنی  از خانم يا آقای “بانوی شهر اور انهدوانای کاهنترين شعر گيتی سرودهکهن

با کمال ). 217و  216ی شماره(، سال بيست و دوم 7 و 6ی ، شماره84 فروردين -83اسفند (

ی اين جانب، و ترجمه شتهيک دزدی تمام عيار است از نو“ مطلب”تاسف و حيرت دريافتم که اين 

بانو ى کاهنسرودهاينانا، بانوى بزرگترين قلب،  :ترين شعر دنياکهن” با عنوان  هنرمند، سعيد

، و ادبيات و فرهنگ، نگاه نو هایمنتشر شده در نشريه“ .ترين شاعر جهانانهدوانا، قديمى

  .شهروند

 ص(ی اول ده به سطر آخر صفحهپاراگراف اول نوشته، بعد از عنوان و تا يک سطر مان سه 

بخش  ، از خورشيد مومنی يا کس ديگری است و مرا با آن کاری نيست و خود پاسخگوی آن)508

) مقدمه(مطلب  به بعد، و تا آخر‘ ...هزار و صد سال پيش’اما از آن سطر به بعد، يعنی از . است

نخست ترجمه شد و  شعر. ستی اين جانب ای من است، شعری هم که به دنبال آمده ترجمهنوشته

ای به و پيشزمينه اش تاريخچهسپس مقدمه بر آن افزوده شد تا از شعر، شاعرش، و اسطوره

  .پس شعر اصل است و نوشته درآمدی بر آن. خواننده داده شده باشد

ی اند، زيرا نوشته و ترجمهمرتکب سرقت ادبی شده با صراحت بايد بگويم که آقا يا خانم مومنی

نظر يکجا و بدون تغيير شعر را به دقت مقابله نکردم، اما به .اندرا اينجا به نام خود چاپ کردهشعر 

  :پاره چنين است. اندرا حذف کرده‘ سيليم’ی که واژه اند، مگر يکجابرداشته

  :گشايداينانا دهان به سخن می”

  ان

  پدر من

  !سيليم! به سالمت

  سخنانم را بشنو

  )  چيستا 514 مطابق با ص نگاه نو در 64ص (“ به من گوش فراده

های سالم در عربی و شلوم در عبری با واژه ی سومری احتماال برای همريشه بودنحذف اين واژه

  .آمدهخوش نمی ستيز ايشانبوده، که ظاهرا با مذاق سامی



در  ت کهبه اين صور! اندهايی از آن خود فرمودهرا هم البته با تغييرات و خالصه کردن مقدمه 

ديگری مطلب را  ها و واژگانبندیاند؛ در مواردی با جملهها را حذف يا کوتاه کردهمواردی جمله

 و بدين وسيله –اند پاشيده ستيزی خود بر آنای از نگرش سامیاند؛ جابجا نيز گرتهعرضه کرده

ها را نويسمام پیافزون بر آن ت .انديک کار پژوهشگرانه را بدل به نگرشی نژادپرستانه کرده

توضيحات و ماخذهای مربوط به شعر محروم  اند و بدين ترتيب خواننده را ازيکجا حذف کرده

   .اندنموده امکان درک بهتر شعر را از او گرفته

اصطالح و در به) 520ص (من، ايشان در پايان  ینويس موجود در نوشتهپی 41 اما بجای

ی ايشان است، من نديده و منبع اول و دوم فرموده. مطلب  کلاند برایسه منبع آورده‘ سرچشمه’

-منبع سوم اما درباره. آيا ربطی به اين موضوع و اين شعر دارد يا نه دانمام و بنابراين نمینخوانده

ترين برگردان کهن’: اندنوشته. 3، يا به سخن ايشان سرچشمه 3نويس يعنی پی ی اين جانب است،

ذکر نام من توسط ايشان .  بدون ذکر زمان و محل چاپ–‘ وانا، سعيد هنرمندبانو انهد شعر جهان

تنها  طلبیآيد ايشان از شدت جاهانگار بايد به حساب انصاف ايشان گذاشت، چون چنانکه برمی را

بگويم که اين جانب  بايد“ لطف”اما گذشته از اين . خواستار آمدن نام خود در مجالت هستند و بس

ام همان و اين موضوع چاپ کرده آنچه تاکنون در اين مورد. ام با اين عنوان ننوشتهتاکنون مطلبی

ام، يعنی همان مطلبی که درج کرده است که در آغاز آوردم و در زير ماخذهای متعدد آن را

  . کرده استی شما چاپخورشيد مومنی يکجا به نام خود در مجله

ی شما ظاهر شده مومنی حدود يک سال پيش در مجله بنا بر قرائن مطلب دزديده شده توسط آقای

 در ايران، نگاه نو بعد از چاپ مطلب اين جانب در مجالت است، و پس بايد زمانی حدود يک سال

همانزمان  ها نيزالبته برخی ديگر از سايت. در کانادا باشد شهروند در اروپا، و ادبيات و فرهنگ

  .ه خوب بمانددادند ک) لينک(ها پيوند به اين نشريه

. بر پژوهندگان و خوانندگان شما نيز ستم کرده است خورشيد مومنی با اين کارش نه تنها بر من که

جا ختم اين ستم اما بدين. زحمتم را به نام خود به چاپ داده است ستم او نسبت به من اينکه کار و

-اش نيشتر میها دو گروه ديگر را نيز با تازيانهنويسآن با حذف منابع و پی شود و فراتر ازنمی

راه   که در اين–يک، با حذف ماخذها کار پژوهشگرانی چون نوا کريمه و دايان والکستين را  .زند

های را به زبان های اين لوحها و مطالعات منظم خود ترجمهاند و با پژوهشها زحمت کشيدهسال

بيشتر را بر خوانندگان   ناديده گرفته است؛ دو، راه پژوهش–اند پذير کردهامروز امکانی زنده

شان برگی بيشتر بخوانند و يا با پژوهش ای که ممکن بود بخواهند در اين زمينهعالقمند و پژوهنده

  .بر کارهای پيشين بيفزايند، بسته است



اما بد نيست بدانند . ی از خود بر جای بگذارندبخواهند نام طلب باشند وآقای مومنی ممکن است جاه

طلبی بدون وسايل جاه. بايد وسايل و امکاناتش را فراهم آورند شانطلبیکه برای ارضاء حس جاه

با چاپ مطلب ديگران به نام . بيندبه تقلب و دزدی پيش پای خود نمی الزم راهی جز دست زدن

دانيد که داوران د، اما بعد چه؟ آقای مومنی آيا میتوان ارضاء کررا می طلبیخود دو روزی جاه

  ؟آينداز پس می

عنوان سردبير محترم من در آنها چاپ شده از شما، به یدر زير با ذکر منابعی که نوشته و ترجمه

همراه با اين . هايی بشويدمختصر مانع از تکرار چنين ناروائی کنم با چاپ اينمجله، خواهش می

  .فرستم که برای مقايسه در اختيار داشته باشيدصورت پی دی اف می  را بهنوشته کل پرونده

  با احترام، 
  دسعيد هنرمن

----------------------------------------  
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