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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural  فرھنگی - ادبی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ اپريل ٢۶
  

  ٣ -پاسخ به چند سؤال 
  ۴ - ويراستاری چيست؟

  

  :و ويراستاری" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال 

ن را آاز مسألۀ ويراستاری می دانيم و چگونگی تطبيق ) ويراستاران پورتال(وشيد تا آنچه را ما در اين بخش خواھم ک

اما قبل از آن توجه شما .  ماه گذشته، خدمت شما خوانندگان عزيز و ھمکاران گرانقدر خويش تقديم نمايم٨ سال و ٨طی 

  :نھاد ھا و افراد جلب می نمايمبين ث در مناسبات را به بيان بخشی از تاريخ فوتبال المان، به مثابۀ نقطۀ گشايش بح

ً قرن گذشته در المان زيست داشتند و به سپورت به ويژه فوتبال ھم عالقه مند بودند، حتما به ٩٠آنھائی که در دھۀ 

به مثابۀ يک ترينر موفق طی چند سال خود را در ھدايت تيم " اوتو ريھاگل"خاطر می آورند که به دنبال آن که 

، برای خود چنان اسم و نامی "قھرمان باشگاه ھای اول المان"تثبيت نموده با چند بار دستيابی به مقام " دربريمنور"

يک مجسمۀ تمام قد وی اعمار گرديد تا از " وردر بريمن"، که در مقابل در ورودی ستديوم کلپ فوتبال کمائی نمود

که ھميشه بھترين ھای فوتبال المان را در خود جمع می " بايرن مونشن"خدمات وی تقدير به عمل آيد، کلپ فوتبال 

  .، وی را با خود به مونشن برد"وردر بريمن"نمايد، با عقد قرار داد و پرداخت معاش نجومی در مقايسه با 

خود را به مثابۀ تک ستارۀ کلپ فوتبال تثبيت نموده و ھر آنچه دلش می خواست می توانست در " بريمن"که در " اوتو"

يزی نمی پرسيد، خالف تمام انتظارات و تبليغاتی که در چجا انجام دھد، به گفتۀ مردم در چپه و راسته از وی کسی آن

جه يک ديگر نيز خريده بود، کارش چند بازيکن در" بايرن"انتقال به حين که زمينه صورت گرفته بود، و با وجود آن 

  .اخراج گرديد" بايرن"ا محروم سازد، از طرف رؤسای به جائی نرسيده، قبل از آن که تيم را از تمام جامھ

  :پرسيد" اوتو"يکی دو روز قبل از آن اخراج، يک تن از خبر نگاران، ضمن يک مصاحبه از 

ًدر پاسخ ضمن تذکر چند نکته که کال " اوتو"موفقانه انجام دھی؟ " بريمن"به مانند " بايرن"چرا نمی توانی کارت را در 

  :فات بين وی و اعضای تيم و رؤسای کلپ می شد، گفتمنوط به بروز اختال

  "کسی که با من قرار داد می بندد، بايد بداند که با چه کسی آن قرار داد را امضاء می نمايد"

خبرنگاران در کل به خصوص خبرنگاران ھنری و ورزشی که برای عرضۀ بھتر رسانه ھای شان، در خبر سازی و 

، "بايرن"را با  اندکی مرچ و مصالحه ضميمه نموده به سراغ رئيس کلپ " اوتو" جملۀ خبر تراشی يد طوال دارند، اين
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را بر زبان آورده به گونۀ انتقاد آميزی، " اوتو"، ضمن پرسش ھای چندی، ھمان جملۀ  رفتهفومعر" بکن باور"

  " قرار داد را امضاء می نمايدکسی که با من قرار داد می بندد، بايد بداند که با چه کسی آن: ""افزودند که وی می گويد

جلو تر بود، " اوتو"که ھم در شھرت و ھم در مقام ورزشی و ھم در موقف اداری چندين مرتبه نسبت به " بکن باور"

  :در جواب خبرنگار گفت

  "کسی که با بايرن ھم قرار داد عقد می کند، بايد بداند که با کجا قرار داد امضاء نموده است" 

*****  

  :و ترينر اخراجی اش را می گذاريم و بر می گرديم به چگونگی ويراستاری در پورتال" بايرن"گيری کلپ داستان در

خدمت تمام شما خوانندگان عزيز و ھمکاران گرامی بايد به عرض برسانيم که تيم ويراستاران پورتال به فردفرد 

 فوق از آن برخوردار بود، يعنی ھمه را به مثابۀ "بريمن"در " اوتو"ھمکاران قلمی ما ھمان احترامی را قايل ھستيم که 

ما با . ستاره ھای کارشان دانسته و اين را موجب افتخار پورتال می دانيم، که از ھمکاری با ايشان برخوردار ھستيم

زيز حرمت قايل شدن به فرد فرد آنھا به نيکوئی می دانيم که با چه کسانی ھمکار ھستيم و به چه ميزان آنھا را بايد ع

آنھا نبايد به مانند .  می نمايندکجا ھمکاریدر عين زمان توقعی که از ايشان داريم آن است که آنھا نيز بدانند که با . بدانيم

 ستارۀ درخشانی را مانند بود و ھر آنچه انجام می داد مورد تأئيد و تکريم فوق" بريمن"که در شھرک بندری " اوتو"

 نقل مکان کرد به عالوۀ تيمی که می بايست آن را ھدايت نمايد" بايرن مونشن"گشھر قرار می گرفت، مگر وقتی به بزر

 نه از لحاظ تکتيک و نه را می کشيدند آنھم کسانی که ھيچ يک از آنھاانتظارش آنجا   فوق ستارۀ دنيای فوتبال در ٢٤ و

ت اداری که در انتظارش بود، ھمه از لحاظ تکنيک فوتبال خود را کمتر از وی نمی دانست، تيمی از رؤسا و ھيأھم 

را تا سرحد سايتک " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" پورتال ؛مدال ھای طالئی دنيای فوتبال را در روک ميز شان داشتند

ھائی که چھار آدم با سواد در آنھا پيدا نمی شود و زير نام آزادی قلم و حقوق دموکراتيک اما در اصل فقر فرھنگی  و 

نه چيزی راجع به ويراستاری شکلی مقاالت می دانند و نه ھم راجع به ويراستاری محتوائی آن، مروج غلط اين که 

نويسی از لحاظ شکل و ترويج سيستماتيک بی فرھنگی به نام فرھنگ ھستند، يکی دانسته از ما بخواھند، کاری به کار 

  .به چاپ برسانيم" لفظ و معنا"در " یسعد"شان نداشته و مقاالت شان را با ھمان ده ھا غلطی به گفتۀ 

  خوانندگان نھايت عزيز،

من در آغاز اين مختصر نوشتم که ويراستار بايد متواضع و آمادۀ آموختن باشد، مگر تواضع بدان معنا نيست که بر فھم 

ھا می خود خط بطالن کشيده، به دنبال نخود سياھی روان شود، که کسانی زير عنوان تحقيق و محقق از آندرست 

  . خواھند

پيش می بريم را ائی که می دانند و با احترام متقابل کارما ھ طرف صحبتم آن- دوستانی که برای پورتال مطلب می فرستند

مسألۀ ويراستاری به مثابۀ کار حرفه ئی پيش " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"  اين را بايد بدانند که در پورتال -ندنيست

برده شده، گذشته از متصديان پورتال که ھريک در رشتۀ خاصی می توانند ھم در زمينۀ ويراستاری شکلی نظر دھند و 

حرفی صاحب نظر بوده اند که ھريک در مسلک خاص خودش،  ھمکاران ديگری نيز مددگار ،ھم از لحاظ محتوائی

 جلد ٥ نويسندۀ توانا صاحب -" کبير توخی"ھمکار عزيز پورتال آقايان ويراستاران برای گفتن دارند، به صورت مثال، 

با بيش از نيم قرن سابقۀ فعاليت به صد ھا مقالۀ سياسی و تاريخی، کتاب خاطرات زندان و چندين مجموعۀ شعری، 

 با نيم قرن سابقۀ فعاليت -"احمد پوپل "- سياسی و دسترسی در خور ستايش در شعر منظوم و شعر نو- فرھنگی 

" خالق داد پغمانی" استاد - سياسی، اديب و شعر شناسی که به ھزاران بيت از اشعار قدما و معاصران را در حافظه دارد

شناخته شده بين ھمقطاران، با نيم قرن سابقۀ فعاليت  برخوردار از تحصيالت مسلکی در بخش ادبيات، طنز نويس -
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 و ده ھا تن ديگر از -  دھه سابقۀ فعاليت سياسی٤ نويسنده و دانشمند متعھد با بيش از -"عزيز نعيمی" استاد - سياسی

و  زبانھای مختلف اروپائیاز ھمکارانی که اجازه ندادند تا نامی از آنھا برده شود، به عالوۀ ھمکاران عزيزی که 

ترجمه نموده با پورتال در روابط ھمکاری متقابل قرار دارند و از ھمه باالتر به ھزاران خوانندۀ دلسوز پورتال آسيائی 

را در نشرات پورتال تحمل نموده، در اسرع وقت با برخورد مسؤوالنه  " ر"و " ز"که حتا نمی توانند يک خطای تايپی 

 يک مقاله را نگاشته می خواھند تا آن اشتباه تصحيح -ده اش، صفحه، بند و سطرسني نام مقاله و نو-و بسيار دقيق کاستی 

 ماه کار پورتال، ھيچ سايتی به ٨ سال و ٨شود، در کليت خود يک تيم کاملی از ويراستاران را می سازند که به گواھی 

  .يدزبانھای دری و پشتو بين افغانھا و ايرانيھا، نمی تواند ادعای رقابت با آن را نما

 -افغانستان آزاد "فارسی مطرح باشد خوشبختانه پورتال -تا جائی که مربوط به درست نويسی و شيوۀ سالم امالی دری

، نويسنده، شاعر، متبحر در "معروفی"با برخورداری از موجوديت شخصی به مانند استاد سخن آقای " آزاد افغانستان

ه ھای کنونی ما افغانھا، کمتر کسی را می توان يافت که به مانند  که به جرأت می توان گفت در جمع نويسندعلم عروض

و ترکيب آنھا در ساختمان جمله يعنی نحو و تصريف آن به مثابۀ مواد و مصالح اولی ساخت زبان " کلمه"ايشان با 

ھای منتشره در آشنائی داشته باشد، اين امکان را به دست آورده تا با رھنمائی ايشان، سبک امالی خاصی را بر نوشته 

پورتال تطبيق نمايد، که گذشته از صد ھا ھمکار افغان، تمام ھمکاران ايرانی حتا سازمانھا و احزابی که بيش از نيم قرن 

سابقۀ فعاليت مبارزاتی در تمام عرصه ھا من جمله عرصۀ فرھنگی داشته اند، آن را پذيرفته در تطابق با آن کار شان 

  .را پيش ببرند

  ھايت عزيز،خوانندگان ن

ھمان طوری که اکثر ھمکارانی که از سالھا بدين طرف با ما ھمکاری داشته اند، خود گفته و يا نوشته اند و به ما اين 

حق را داده اند تا مقاالت شان را  از لحاظ شکل و محتوا ويراستاری نمائيم، ما نيز به خود اين حق را می دھيم تا آنچه 

 ٨ما در طی اين . ، بدون ويراستاری شکلی و محتوائی از منظر پورتال منتشر نسازيمرا در پورتال منتشر می گردد

 ماه، در پای صد ھا مقاله و مطلب ارسالی نظر ادارۀ پورتال را درج نموده ايم، اين که برخی ھا از آن رنجيده  ٨سال و 

 ھمان رابطه مسلم است ھيچ يک از و ھمکاری شان را با ما قطع نموده اند، حق دموکراتيک شان است، مگر آنچه در

نفس اين مسأله نمايانگر آن است که آن . ی را به راه نينداخته اندری ھا را به مبارزه نطلبيده و بحثآنھا آن موضعگي

  .يادداشت درست بوده حتا اگر باعث رنجش نويسنده و قطع ھمکاری اش با ما نيز شده باشد

تار ھمکاری با ما ھستند، صميمانه تقاضا داريم تا قبل از اين که مطالب شان به ھمين اساس از تمام آن ذواتی که خواس

را به آدرس پورتال بفرستند، يک بار لطف نموده نظری به کار پورتال انداخته، خود را با اصول و ضوابط امالئی و 

" حق مخصوص" آن که از ما ر خواستند تا با پورتال ھمکاری نمايند، بدونگًبعدا ا. انشائی حاکم بر آن آشنا بسازند

بخواھند مطالب شان ارسال بدارند، چه برای ما به ھمان اندازه که از دست دادن ھمکاران قلمی ما دردناک است، پای 

گذاشتن روی ضوابط امالئی و انشائی و خط سياسی حاکم بر پورتال نيز دردناک بوده، به ھيچ صورت نمی خواھيم 

  .تی در امر نشرات  و بيان مواضع سياسی و فرھنگی پورتال بگرديممروج غلط نويسی و يا بی مباال

  خوانندگان نھايت عزيز،

 و يا ھم طيفی مامواضعی که در فوق بدان اشاره شد به ھيچ صورت بدان معنا نيست که اگر فردی  اعم از ھمکاران 

بلکه عکس آن .  ايشان خودداری نمائيممسأله ای وارد بحث شود، ما از نشر مطالب بيرون از آن بخواھد با ما در مورد

  :ما مطالب ايشان را نيز منتشر می سازيم مگر با در نظرداشت دو نکته
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 ھرگاه مطلب بحث در مورد مسائل غير امالئی باشد، واضح است که ما شيوۀ امالئی حاکم بر پورتال را حين -١

  .ويراستاری بر آن تطبيق خواھيم نمود

ئل ادبی و امالئی باشد، ما اين را وظيفۀ خود می دانيم تا ضمن آن که مطلب شان را بدون  ھرگاه بحث در مورد مسا-٢

 کلمۀ درستش را ،اشتباهکلمۀ سازيم، تمام آنچه را از نظر ما درست نيست، در کنار می کمترين ويراستاری منتشر 

زيده ايم بلکه به خاطر ادامۀ بحث نگاشته با رنگ سرخ مشخص بسازيم تا خوانندگان ما متوجه باشند که ما غفلت نور

" ھاشميان"نابغۀ بالھت نوشتۀ  که با  استيعنی ھمان کاری. مشخص ساخته ايمتنھا اشتباھات را اصالح نکرده، 

  .ند و عمق و پھنای کمسوادی وی را به نمايش گذاشتندويراستاران ما انجام داد

  

 


