
خوانندگان  مجلة  چهار  هر   60 دهة  سال های 
دنیای  آدینه،  بودند:   ماهنامه  باال  به  میان حال 
سخن، فیلم و صنعت حمل ونقل.  بازار هفته نامه و 

گستره ای از روزنامه  از سال 68 رونق گرفت. 
بسیاری خواننده های حرفه ای یا همه را می خریدند 
و می دیدند یا در جریان قرار می گرفتند که چه کسی 
عجیب  کمی  نظر  به  شاید  امروز  نوشته.  چه  کجا 
برسد که ماهنامه ای تخصصی در زمینة حمل ونقل 
خوانندگانی عام بیابد و مطالبی در حیطة گسترده تر 

موضوع های اجتماعی منتشر کند.
نزد گزارشگران خارجی که به ایران سفر می کردند 
و بعضی از آن ها به دفتر ماهنامة مشهور می آمدند 
حتی عجیب تر هم به نظر می رسید. در کشورشان 
و  هنری  و  فرهنگی  مطالب  خوانندة  نیست  رایج 
ادبی که سر و کاری با ترانزیت کاال و کشتی رانی و 
کامیون و کسب وکار خطوط هوایی ندارد هر ماه به 

مطالب مجله ای در این زمینه توجه کند.
در  موفقیت  نشریات،  شمار  محدودیت  وجود  با 
و  گردانندگان  اما  نبود  تضمین شده  خواننده یابی 
از  آن سال ها  ماهنامة مطرح  ویراستاران هر چهار 
دهة 40 تجربة کار داشتند. نسل جدید روزنامه نگار 
 70 دهة  آغاز  از  بود.  نگذاشته  عرصه  به  پا  هنوز 
در  کار  و  مطبوعات  به  عالقه مند  دانشجوهای 
نشریات به تحریریة ماهنامة   صنعت حمل ونقل سر 

می زدند.
در آن سال ها هنوز امتیاز دائمی نمی دادند. روش 

کار به این گونه بود که صفحات مجلة آمادة رفتن به 
چاپخانه به ارشاد می رفت و روی تک تک صفحه ها 
مهر ”بازبین شد“ می زدند.  در مواردی هم، از جمله 
دوسه مطلب نگارنده، نمی زدند و صفحه ای جدید 

باید جایگزین می شد.
تا   62 از  حمل ونقل  صنعت  تحریریة  در  کار 
و  یادگرفتن  و  جدید  تجربه های  فرصت  برایم   72
بود که سال  وقتی  کار  بهترین دورة  بود.  یاددادن 
69 کامپیوتر شخصی به بازار آمد. تا پیش از آن، 
دستنوشته ها با پیک موتوری به حروفچینی می رفت 
برای  برمی گشت.  تایپ شده  متن  بعد  روز  چند  و 
تصحیح، همین کار تکرار می شد. در آتلیه )سربه سر 
ـّه( باید کلمه ها و جمله ها  رفقا می گذاشتیم: عاطلی
به  یکی یکی  نور  میز  روی  و  می بریدند  کاتر  با  را 
تیترها را هم چنان  جای متن قبلی می چسباندند. 
با شابلون حروف درشت که در نوشت افزارفروشی ها 

پیدا می شد می ساختند.
کناری  اتاق  در  تایپیستی  و  رومیزی  کامپیوتر   
این امکان را فراهم کرد که اصالحات را فوراً انجام 
بدهی و نتیجه را با همکاران در میان بگذاری. زود 
کار با ام ال اس را یاد گرفتم، برنامه ای روی مانیتور 
رفته  موزه  به  شاید  که   86 کامپیوتر  سیاه وسفید 
باشد، شاید هم در سیل فناوری جدید اثری از آن 

باقی نمانده باشد.
چاپ شده  متن  کرد  تعیین  دقیقاً  می شد  حاال 
به چه شکلی درآید.  وقتی متن برای جای مقّرر 

کم بود یا از صفحه بیرون می زد، در مورد نوشتة 
خودم جمالتی می افزودم یا کوتاهش می کردم.  در 
مورد نوشتة همکاران، متن ویراستاری شدة اولیه و 
تا نظرشان را  متن پیشنهادی را به آن ها می دادم 
بگویند. رایانه این فرصت عالی را فراهم می کرد که 
کردن  کن فیکون  بدون  بتوانی  ویراستار  عنوان  به 
 نوشتة همکاران تحریری و آزاد، و رنجش احتمالی، 
پیش  گاه  بگویی.   را  متن  بهبود  برای  پیشنهادت 
متن  از  بهتر  را  اولیه  متن  در  جمله ای  می آمد 
پیشنهادی بدانند اما وقت و نیرویی که برای ادیت 
می گذاشتم تقریباً در تمام موارد تأیید همکاران را 

به همراه داشت.  
یک مشکل بزرگم تا آن زمان نه تنها میل، بلکه 
نیاز به بارها بازنویسی بود تا بدانم چه فکر می کنم 
و چه جور می خواهم فکر کنم. خودنویس های عالی 
مدادهای  با  و  بودم  گذاشته  کنار  را  عالقه ام  مورد 
جدید، مشهور به قلم اتود، می نوشتم تا بتوان پاک 
کرد و باز نوشت.  با این همه، متن تایپ شده همیشه 
وسوسه هایی برای تغییر و بهبود دارد که با روش 
پیک موتوری و فرستادن به آن طرف شهر عملی 

نیست.
مثل  هم  من  برای  شخصی  کامپیوتر  ورود 
می توانستی  حاال  بود.  گوتنبرگ  عصر  فرارسیدن 
بار  چند  هر  مجسمه سازی  خمیر  مثل  مطلب  به 
کتابم  دومین  بدهی.  جدید  شکلی  باشد  الزم  که 
همه  آن پس  از  و  کردم  ترجمه  کامپیوتر  روی  را 
چیز را روی کامپیوتر می نویسم.  بیشتر کتابهایم 
عین متنی است که خودم عمل آورده ام، گاه حتی 

با صفحه بندی نهایی. 
خاطرة  مکمل  برایم  کامپیوتر  عصر  ورود  تجربة 
تحریریة   در  به یادماندنی  انسان هایی  با  کارکردن 
صنعت حمل ونقل است.  از موتورهای نیرومند آن، 
عمید نائینی بود که حضورش فضا و محیط را عوض 
می کند. و البته خود علی ذرقانی که همواره محکوم 

به موفقیت است.      
از آن چهار ماهنامة دهة 60 انتشار دوتا ادامه دارد. 
با درنظرداشتن شمار بزرگ نشریاتی که در تاریخ 
مطبوعات ایران راه افتاده اند و تعطیل شده اند،  پنجاه 
درصد زیاد هم بد نیست. از سی سالگی گذشتن دو 
ماهنامة صنعت حمل ونقل و فیلم اهمیت این دوام و 

بقا را بیشتر نشان می دهد.  
تاریخ  در  مهم  رکوردی  برسند  نیم قرن  به  اگر 
تاکنون  ساله  پنجاه  مجلة  بود.  خواهد  مطبوعات 
باشد  اتومبیل جوا  ن تر  از  راننده  این که  نداشته ایم. 
تعریفی ندارد اما بسیار خوب است که سن نشریه 
بیشتر  می کنند  کار  آن  در  که  آدم هایی  سن  از 
نشریه  نام  و  و سابقه  این حالت، سنت  در  باشد.  
و  مدیران  اگر  و،  می بخشد  اعتماد  همکارانش  به 
ویراستارانی انعطاف پذیر داشته باشد، الهام می دهد 

به تغییر و بهبود فکر کنند.
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