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در قالب جشنواره موسیقی فجر
فراخوان چهارمین دوره جایزه 
»موسیقی و رسانه« منتشر شد

همدلی| بــا اعالم دبیرخانه ســی و هشــتمین 
جشنواره موســیقی فجر، فراخوان چهارمین دوره 
جایزه »موسیقی و رسانه« به  عنوان بخش جنبی 

این رویداد هنری منتشر شد.
به نقل از ســتاد خبری سی و هشتمین جشنواره 
موسیقی فجر، این جشــنواره به منظور دستیابی 
به الگوی مناســبی از تعامل با رسانه ها و نیز برای 
پاسداشــت نقش بی بدیل رســانه ها در پوشش 
رخدادهــای فرهنگی _ هنری حوزه موســیقی، 
رویکــرد علمی در نقد حوزه موســیقی، معرفی و 
ایجاد شــناخت عمومی از موســیقی در جامعه و 
مشــارکت موثر اصحاب رســانه در تقویت تعامل 
هنرمندان عرصه موسیقی با رسانه ها، برگ دیگری 
از »جایزه موسیقی و رســانه« را در تقویم هنری 

ایران ثبت می کند. 
»جایزه موســیقی و رسانه«، در ۲ محور و با هدف 
تجلیل از نقش اهالی رسانه در نقادی و هم افزایی 
حوزه  موســیقی، افزایش نقش رسانه ها در توجه 
عمومــی به موســیقی و کالم، فرهنگ ســازی با 
موسیقی، افزایش سواد هنر موسیقی در بین عموم 
جامعه، توجه به گونه های مختلف موســیقی؛ به 
ویژه موســیقی نواحی و خرده فرهنگ ها و تبیین 
موسیقی به عنوان کاالی فرهنگی برگزار می شود. 

سامانه جشنواره به آدرس:
 www.fajrmusicfestival.com از ۸ تا ۱۶ 
بهمن سال جاری آماده ثبت نام متقاضیان خواهد 

بود. 
سی  و هشــتمین جشــنواره موســیقی فجر در 
گرامیداشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران 
از ۲۸ بهمن تا ســوم اسفند ۱۴۰۱ در بخش های 
رقابتی )جایزه باربد( و غیررقابتی برگزار می شود و 
جایزه ترانه، جایزه موسیقی و رسانه، بخش سرود 
و نشست های پژوهشی برنامه های دیگر این دوره 

از جشنواره خواهد بود.

ششمین فیلم پرفروش تاریخ
»آواتار 2« 2 میلیاردی شد 

همدلی| فیلم »آواتار: راه آب« با ادامه فروش خود 
توانست از مرز ۲ میلیارد دالر هم بگذرد.

به نقل از آسوشــیتدپرس، دنبالــه فیلم »آواتار« 
دیروز یکشــنبه فروش جهانی ۲ میلیارد دالری را 

هم پشت سر گذاشت.
 جیمز کامرون کارگردان فیلم گفته بود فیلم باید 
به این مرز برسد تا بشود گفت از نظر سود به مرز 

مطلوبی رسیده است. 
این فیلم از اواخر دســامبر و ۱۳ سال پس از آنکه 
»آواتــار« اصلی دنیای پاندورا را ارایه کرد، به یک 

پدیده جهانی بدل شد.
دیزنی اعــالم کرده »آواتار: راه آب« تا یکشــنبه 
۲.۰۲۴ میلیــارد دالر در سراســر جهان فروخته 
اســت. این فیلم اکنــون عنوان ششــمین فیلم 
پرفروش گیشــه های جهان در تاریخ را در اختیار 
دارد. تقریبــاً ۱.۴ میلیــارد دالر از فروش فیلم از 
بازارهای بین المللی خارج از آمریکا کســب شده 

است.
هــر چند دیزنی یــا کامرون هرگــز هزینه دقیق 
ساخت فیلم را فاش نکرده اند اما به گفته هالیوود 
ریپورتــر حداقل ۳۵۰ میلیون دالر برای تولید آن 
هزینه شــده که به جز هزینه های فراوان بازاریابی 

است.
»آواتار« یکی از دســتاوردهای بزرگی اســت که 
دیزنی با خرید ۷۱ میلیارد دالری فاکس قرن ۲۱ 

در سال ۲۰۱۹ به دست آورد.
کار فیلمبرداری ســومین فیلم »آواتار« را کامرون 
پیشــتر و هم زمان با فیلم دوم انجام داده و فیلم 
قرار است دسامبر ۲۰۲۴ اکران شود. قسمت های 
چهارم و پنجم هم برای دسامبر ۲۰۲۶ و دسامبر 

۲۰۲۸ برنامه ریزی شده است.
»آواتار« اصلــی مخاطبان را با تصاویــر نوآورانه 
خود مســحور کرد. ایــن فیلم که ســال ۲۰۰۹ 
اکران شد در نهایت با فروش ۲.۹ میلیارد دالری، 

پرفروش ترین فیلم تاریخ است.
در »راه آب« ســم ورتینگتون و زوئی سالدانا ۱۰ 
ســال بعد از ماجراهای فیلم نخست بار دیگر در 

نقش جیک سالی و نیتیری بازگشته اند.
 آنهــا اکنون پدر و مادر ۵ فرزند هســتند و باز با 
انسان هایی که برای پیدا کردن جیک برمی گردند 

مساله دارند.
کامرون سازنده ۳ فیلم از ۶ فیلم برتر تمام دوران 
است که شامل ۲ فیلم »آواتار« و درام »تایتانیک« 

محصول ۱۹۹۷ می شود.

همدلی| علی نامجو: پیش تر هم در برخی مجله ها و روزنامه ها 
باهم همکاری هایی داشتیم اما آغاز کرونا در ایران آغاز دوستی 
عمیق ما باهم شــد. شــاید چند ســال قبل از آن روزها و در 
هفته نامه صدا برای اولین بار نوشته هایمان در کنار هم به چاپ 
رســیده بود و او با همان ذهن دقیق معروفش تیتر نوشته های 
هردوی ما را بــه یاد می آورد اما گشــودن پرونده ای با عنوان 
ارتبــاط حقوق و حوزه های دیگر باعث شــد در اینســتاگرام 
رودرروی هم بنشینیم و یک گفت وگوی زنده سه ساعته درباره 
بررســی حقوقی عملکرد هیئت مدیره خانه موسیقی در ادوار 

گذشته داشته باشیم. 
 پروژه  تاریخ شفاهی موسیقی ایران 

در همــان گفت وگو به عموم بینندگان نشــان داد باآنکه حوزه 
تخصصی اش رشته حقوق نیست اما وقتی سخن از فعالیت صنفی 
و عملکرد یک نهاد در این زمینه یعنی خانه موســیقی به میان 
می آید، با دقت نظری خاص و ظرافتی مثال زدنی نکات و ابهامات 
حقوقــی در ایــن زمینه را کنار هم قرار می دهد و با وسواســی 
که خاص خود او بود به بررســی مسائل مســتتر در این حوزه 
می پردازد. بعدازآن گفت وگوی جذاب که شاید بیش از بینندگان 
به خود من چسبید، تلفنی گپ و گفت خودمان را ادامه دادیم. 
از هر دری سخنی به میان آمد تا آنکه پرسید در میان دوستان، 
کسی را می  شناسی که در پیاده سازی مصاحبه هم هنرمند باشد 
و هم امانت دار؟ مهدی فیضی صفت را که گزینه همیشــگی من 
در این مواقع اســت، به او معرفی کردم. یــک پروژه مفصل در 
میان بود درباره تاریخ شــفاهی موسیقی ایران که حاال تصمیم 
داشت مکتوبش کند؛ یکی یکی به سراغ افراد موردنظرش برود و 
با هرکدام از آن ها به گفت وگو بنشیند و پس از پایان هر جلسه، 
صدای ضبط شــده را ارسال کند تا بعد از پیاده سازی و آرایش و 

پیرایش مهیای حضور در بخشی از کتاب شود. 
 یک شیوه جدید در نگارش زندگی نامه

حمید متبسم، اولین چهره ای بود که مختاباد بنا داشت کتاب 
زندگی نامه اش را آماده کند. حدود ۶۰ ساعت مصاحبه مفصل 
با او، آغازگر همکاری حرفه ای ما باهم شــد. در همان روزهای 
اول به قــدری از کار راضی بود کــه روزی تماس گرفت و بعد 

از تعریف و تمجید بســیار گفت: همان ابتدا می خواستم نکاتی 
را بگویم که بعــد از مطالعه دو قســمت اول، فهمیدم نیاز به 
مطرح کردن شــان نیســت. مختاباد طرحی نو درانداخته بود 
برای نگارش کتاب زندگی نامه چهره های معاصر موسیقی ایران 
که پیش از این در هیچ حوزه دیگری در کشــورمان هم نظیر 
نداشت. شــاید بیان جزئیات شــیوه او در این نوشته از منظر 
اصرار همکاری های ما درســت نباشد اما اگر روزی نمونه ای از 
آن آثار به بازار کتاب ایران رســید، شــما هم بدون شک تایید 
خواهید کرد که شیوه تازه مختاباد نه تنها می تواند یک کتاب 
زندگی نامه ای خواندنی را پیش روی مخاطب قرار بدهد که به 
دلیل چندالیه بودن، حوزه اثرگذاری بیشتری هم نه فقط روی 
خواننده که در مســیر تاریخ شفاهی موسیقی در ایران خواهد 
داشت. کم کم گفت وگوهای واتساپی مان بیشتر و بیشتر می شد 

و درباره موضوعات مختلفی باهم حرف می زدیم. 
 اخراج بعد از 28 سال سابقه کار

کار بــه ماجرای کنار گذاشــته شــدنش از ترکیــب روزنامه 
همشهری رسید؛ اینکه بعد از ۲۸ سال فعالیت در این روزنامه و 
با وجود دریافت مجوز از سوی رئیس مجموعه همشهری برای 
دورکاری بــه ناگاه از روزنامه اخراجش کرده بودند. قصه ازآنجا 
شــروع شده بود که همسرش در رشته روانشناسی و در مقطع 
دکترا بورسیه یکی از دانشگاه های معتبر آمریکایی را به دست 
آورده بود و آنان تصمیم گرفته بودند خانوادگی به آن سوی این 
کره خاکی رهســپار شوند. پسری داشــتند نوجوان که همین 

اواخر می گفت تحصیالتش در کالج را با نمره عالی پشــت سر 
گذاشته و دارد خودش را مهیای حضور در دانشگاهی معتبر و 
در رشته ای درخور می کند. ابوالحسن مختاباد هم که دیده بود 
همسرش با این بورسیه می تواند درزمینه تحصیلی به موفقیت 
قابل توجهی دســت پیدا کند، کار و بارش در ایران را رها کرده 
بود تا همگی شان باهم به امریکا بروند. حضور تأثیرگذارش در 
تحریریه همشهری اما سبب شد رئیس مجموعه با دورکاری او 
موافقت کند. با کســب مجوز از شهردار وقت یعنی محمدباقر 
قالیباف برای عدم حضور فیزیکی ابوالحسن مختاباد در روزنامه 
و تولید محتوا از سوی او در این مدت، قرار بر این شد که او در 
طول ماه تعداد مشخصی مطلب برای روزنامه بفرستد و حقوق و 
مزایایش در این دوران برقرار باشد تا دو سال باقیمانده از دوران 
خدمتش در همشهری هم به سر بیاید و او بعد از سی سال کار 

در این روزنامه به دوران بازنشستگی سالم کند. 
 بی وفایی با یک روزنامه نگار اخالق مدار

تغییر در مدیریت شهرداری و به تبع آن روزنامه اما سبب شد 
دوستان هم حزبی او یعنی اصالح طلبان بالفاصله مجوز فعالیت 
او به شــکل دورکاری از سی شهردار سابق و مدیریت مجموعه 
همشهری را به عنوان تخلفی مهم قلمداد کنند و بدون اطالع به 

او حکم اخراجش را اجرایی کنند. این ماجرا اما بیش 
از آنکه برای مختاباد در ساحت شخصی مهم باشد، 
به عنــوان یک اقدام ضدصنفی علیــه روزنامه نگاران 
آزارش مــی داد. پرســید آیا امیدی هســت تا این 

حکــم را باطل کنیم. با برادرم رضــا نامجو که از مدتی قبل از 
صنف روزنامه نگاران به سوی جامعه وکال رخت سفر بسته بود، 
دراین باره مشورت کردم و درنهایت به او این امیدواری را دادم 
که می شــود رأی را برگردانند. از آن روزگار شــاید کمی بیش 
از یک ســال گذشــت تا باالخره دیروز در دیوان عدالت اداری 
رأی بر محکومیت روزنامه همشــهری در فقره اخراج او و البته 
ذی حق بودن ابوالحســن مختاباد در فقره کنار گذاشــتنش از 
جایی که از ابتدا به آن تعلق داشت، صادر شد. بعد از خروج از 
دیوان عدالت اداری سر از پا نمی شناختیم؛ می خواستیم هرچه 
زودتر به او خبر این پیروزی ظفرمندانه را بدهیم تا بداند بقیه 
روزنامه نگارانی که چــون او در چنین مواردی به آنان اجحاف 
شــده بود، حاال با خیال راحت می توانند حق شــان را مطالبه 
کننــد. خنده هایمان اما روی لب خیلــی زودتر ازآنچه فکرش 
را می کردیم خشــک شد؛ برادرش خبر ناگواری داد؛ ابوالحسن 
مختاباد شب قبل، در اثر سکته قلبی و چند روز بعد از خاموش 

کردن شمع تولد پنجاه و سه سالگی اش درگذشت.

برای ابوالحسن مختاباد که آفتاب عمرش در پنجاه و سه سالگی غروب کرد 

 مردی که نت ها را
 روزنامه می کرد

خبر درگذشت ابوالحسن مختاباد برای من 
بسیار غیرقابل باور بود و ساعت ها زمان برد 
تــا بتوانم تا حدی با آن کنــار بیایم. اتفاقاً 
همین دیشب در یک برنامه مهم با همان 
لحــن محکم و ناشــی از توانمندی که از 
او ســراغ داشتیم، مشــغول سخن گفتن 
بود. ســن و ســالش از پنجــاه و یکی دو 
ســال تجاوز نمی کرد و شرایط جسمانی و 
ظاهری اش به هیچ عنوان از قبل ما را آماده 
دریافــت خبر رفتنش از ایــن دنیا آن هم 
برای روزهــای نزدیک، نکرده بود. من او را 
از زمانی که در روزنامه همشهری شروع به 
کار کرد، شناختم. طبعاً در آن دوران سن 
و ســال چندانی نداشت، جوانی پرهیجان 
و باانگیزه بود و با بهره گیــری از ابزارهای 
موردنیاز برای بدل شدن به یک روزنامه نگار 
تمام عیار توانســت خیلــی زود در عرصه 
مطبوعات چهره ای قابل اعتنا شود. او از آغاز 
تمام ســعی خودش را به کار بست که به 
جریان روزنامه نگاری تخصصی وفادار باشد و 
به همین خاطر هم عالوه بر مطالعه جدی 
درزمینٔه تاریخ موسیقی ایران، نوازندگی ساز 
و خواندن آواز را هم پی گرفت. او به حوزه 
کاری خود بســیار عالقه مند بود با رعایت 
اصول حرفــه ای درزمینــٔه روزنامه نگاری 

فعالیت می کرد. 
اهمیت بــه فعالیت های صنفــی یکی از 
مشخصه های بارز ابوالحسن مختاباد به شمار 
می رفت؛ او در انجمن صنفی روزنامه نگاران 
ایران فعال بــود، در یکی دو دوره به عنوان 
بــازرس کار می کرد و در همــان دو دوره 
هم مسئوالنه وظیفه خود را انجام می داد. 
خانه موسیقی هم به عنوان صنف دیگری 
که مربوط به حوزه کاری اش می شد، دیگر 
حوزه ای بود که ابوالحسن مختاباد با جدیت 
مسائلش را پیگیری می کرد. اگرچه گهگاه 
بــا مدیریت یا اعضــای هیئت مدیره خانه 
موســیقی اختالف نظرهایی داشت اما این 
اختالف نظر سبب نمی شد که کار را وانهد. 
در این میان اساساً این اختالف نظرها واجد 
اهمیت چندانی نبود. آنچه اهمیت داشت 
تــالش پیگیرانه او برای اعتــالی جایگاه 
صنفی موســیقی در ایران با وجود همین 

اختالف نظرها بود. 
چند ســالی بود که خارج از ایــران و در 
کشــور امریکا زندگی می کــرد اما فاصله 
جغرافیایی به هیچ عنوان سبب نشد که از 
این دل مشغولی های صنفی فاصله بگیرد 
و با این وضــع، همچنان دغدغه های خود 
در این زمینــه را دنبال می کرد. وجود این 
ویژگی های قابل توجه در او سبب می شود 
بــار فقدانش بیش ازپیش باعــث آزردگی 
خاطر باشــد زیرا تعداد آدم هایی از جنس 
او که چنین جدیــت و دقتی در توجه به 
علقه های درونی خود دارند، بسیار کم است. 
ابوالحسن مختاباد برای  ضایعه درگذشت 
همگی ما دردناک اســت و من به ســهم 
خودم رفتنش را به همســرش، برادرش، 
خانواده اش و همین طور به جامعه موسیقی 

و روزنامه نگاری تسلیت می گویم و امیدوارم 
روحش قرین رحمت الهی باشد.

پیگیــری او درباره ماجــرای اخراج خارج 
از ضوابطش از روزنامه همشــهری آن هم 
درست دو سال پیش از بازنشسته شدنش، 
یک نمونه کامل برای معرفی دغدغه مندی 
او نسبت به صنفش یعنی روزنامه نگاری به 
شــمار می رود. تفکر او در این فقره ناشی 
از هویت مشترک صنفی است. او هیچ گاه 
فقط نفع خودش را در نظر نمی گرفت. بعد 
از تغییر مدیریت روزنامه همشهری، سوء 
رفتار زیادی با روزنامه نگاران همشــهری 
صورت گرفــت که یکــی از نمونه هایش 
ماجرای آقای مختاباد بود. دراین باره بارها 
باهم سخن گفته بودیم و حتی به او مشورت 
هم می دادم. انگیزه اصلی او از پیگیری این 
پرونــده اثرگذاری روی کل مجموعه بود و 
می  کوشــید از این رهگذر مسیری را برای 

احقاق حق بقیه روزنامه نگاران باز کند. 
از اویل دهه هفتاد به این سو، آرام آرام بحث 
روزنامه نگاری تخصصی در ایران مطرح شد 
و ابوالحسن مختاباد ازجمله معدود افرادی 
بود که کوشــید در این زمینه گام بردارد. 
او در طــول دوران فعالیتــش در عرصــه 
مطبوعات کوشید در دو حوزه موسیقی و 
کتاب به عنــوان زمینه تخصصی خود کار 
کند و درنهایت هم در هردوی این حوزه ها 
به چهره ای قابل اعتنا در میان روزنامه نگاران 
بدل شد. کارنامه درخشان او در این بخش 
به عالوه کارهای دیگری که در زندگی خود 
برای هم صنفی های خود در حوزه موسیقی 
و روزنامه نگاری انجام داد، باقیات الصالحات او 

به حساب می آید. 
او درزمینــٔه موســیقی به چنــان قدرتی 
در عرصه مطبوعات دســت یافته بود که 
یادداشــت هایش را مقامات و مســئوالن 
و نماینــدگان مجلس هــم می خواندند و 
این ویژگــی متأثر از گام برداشــتن او در 
حوزه روزنامه نــگاری تخصصی بود. وقتی 
روزنامه نگار به موضوعی مســلط اســت و 
با دقــت و دانش دراین باره می نویســند، 
به هرحال شنونده پیدا می کند. او با همین 
بنیه حتی در مســائل خانه موسیقی هم 
می توانســت اثر بگذارد. ایــن ویژگی در 
وجود ابوالحسن مختاباد در حقیقت میوه 
تخصصی  فعالیت  حرفه ای،  روزنامه نگاری 
و البته دغدغه مندی صنفی او بود. شــیوه 
گام برداشــتن ابوالحســن مختابــاد در 
عرصه مطبوعات می تواند به عنوان الگو به 
جوان ترهایی که به این حوزه وارد می شوند، 
مطرح شود و توشه راهی باشد برای کسانی 
که به دنبال فعالیت درزمینٔه روزنامه نگاری 
تخصصی هستند. امیدوارم خانواده روانشاد 
مختاباد شرایطی را فراهم کنند تا کسانی 
که بــا او درزمینٔه آماده ســازی کتاب های 
زندگینامه ای او همکاری داشتند، بتوانند 
کارهای نیمه تمام او را به پایان برسانند تا 
کوشــش های بلندمدت او در عرصه تاریخ 
شــفاهی مکتوب در حوزه موسیقی میوه 
بدهد و عالقه مندان بــه این حوزه بتوانند 
از این میوه ها بهره مند شوند. به قول شاعر؛ 
»نام نیکی کــر بماند زآدمی/ به کز او ماند 
سرای زرنگار« و ابوالحسن مختاباد به واقع 

نام نیکی از خود به یادگار گذاشت. 

یادمانی برای ابوالحسن مختاباد

مردی که روزنامه نگاری تخصصی وام دار اوست
روایتی از یک پرونده عجیب و خبر خوشی که به موکل نرسید

آقای مختاباد پیروزی نزدیک است
یادی از ابوالحسن مختاباد

یگانه راهور روزنامه نگاری موسیقی

دریچه

پیــش از آنکه به عنوان وکیل دادگســتری 
مسئولیت دفاع از حقوق برخی روزنامه نگاران 
را در مراجع قضایی و اداری به عهده بگیرم، 
با جناب ابوالحسن مختاباد همکاری داشته ام. 
ســال ها پیش در بسیاری از پرونده هایی که 
برای تحلیــل اوضاع واحوال موســیقی این 
ملک تهیــه می کردم، ابوالحســن مختاباد 
در مقــام روزنامه نگار، منتقــد و تحلیل گر 
موسیقی حضور داشــت. شخصی منضبط 
بــود و روزنامه نگاری را نیــک آموخته بود. 
شوقش به فعالیت های و صنفی مثال زدنی 
بود. آن قدر باانگیزه و پیگیر بود که گاهی از 
خود می پرسیدم این همه انگیزه را در روزگار 
تلخ کامی و گرفتاری روزنامه نگاران )از منظر 

مالی و حرفه ای( از کجا آورده است؟ 
ابوالحسن مختاباد در روزهای فعالیتم در این 
حوزه مثال یک فعال صنفی درجه اول بود. از 
گرفتاری ها و تلخ کامی ها ابایی نداشت و کار 

حرفه ای را به خوبی فرا گرفته بود. 
چرخ روزگار و تالش هایــم در وادی حقوق 
موجب شــد به عنوان وکیل دادگســتری 
فعالیتم را آغاز کنم. بنایم بر این بود که هر 
جا امکانی برای حمایت از همکاران ســابقم 
)روزنامه نگاران( وجود دارد در حد وسع اندک 

کمک رسان باشم. 
علی نامجو )برادرم( فعالیــت در این حوزه 
را به جد دنبال می کــرد و از همین رهگذر 
همکاری چندین ســاله ای میان علی نامجو 
و ابوالحســن مختاباد شــکل گرفت. دست 
تقدیر یا رسم روزگار موجب شده بود شخصاً 
کوچک ترین نقشــی در آشــنایی این دو و 
همکاری هایشان نداشــته باشم. بااین وجود 
در گپ و گفت هایشــان صحبت از روزهای 
همکاری ام با جنــاب مختاباد به میان آمده 
بود و بعــد از مدتی وقتی جنــاب مختاباد 
دریافت به عنوان وکیل دادگســتری دل در 
گــروی مهر همکاران ســابق دارم، قصه پر 
غصه خود و روزنامه همشهری را برای علی 
تعریف کرده بود و بنا شد برای دفاع از حقوق 
ازدست رفته مردی که سال ها جسم و جانش 
را گذاشته بود تا روزنامه همشهری به آنچه 
امروز در اذهان مبدل شــده نزدیک تر شود 
کاری بکنم. پرونــده مربوط به دعوای میان 
موسسه همشهری و ابوالحسن مختاباد بود. از 
سال ۱۳۷۲ در این روزنامه کار خبرنگاری را 
آغاز کرده بود اما علی رقم تمام تالش هایش، 
تمام هزینه های معنوی و روحی که امثال او 
صرف کرده بودند، به دالیل ناگفتنی کنارش 
نهاده بودند و به عوض آنکه پس از این همه 
تالش جانانه از او با بزرگداشتی درخور نامش 
قدردانــی کنند، حکم اخراج جناب مختاباد 
_به ادعای ترک بدون مجوز محل کار و اتمام 
رابطه قراردادی_ صادر شــده بود. بنابراین 
مردی پنجاه وسه ساله در عوض بازنشستگی 
با حقــوق و مزایای یک روزنامه نگار تراز اول 
تمام آنچه رشته بود را دستکم از منظر کاری 

و حرفه ای بربادرفته می دید. 
او و دوســتان دیگرش پرونده را در اداره کار 
مطرح کرده بودند اما رأی صادره عجیب بود! 
دالیل او )که ازنظر یک وکیل دادگســتری 

قابل توجــه و قابل اعتنا بود( رد شــده بود. 
بنابراین باید در دیوان عدالت اداری کار دفاع 
از ابوالحســن مختاباد را عهده دار می شدم. 
بی حــرف و حدیث و برحســب و قرارومدار 
قدیمی با رفقای روزنامه نگار کار را آغاز کردیم 
و کش وقوس های فراوانی را به چشم دیدیم . 

همیشه می گفت ماجرای بازنشستگی من 
و اثبــات حقانیتم یک اثــر خیلی بزرگ در 
میان روزنامه نگاران خواهد داشت. خیلی از 
آن ها در وضعیتی مشــابه من هستند و اگر 
بتوانید کار را به نحوی پیش ببرید که رأی 
به سودم صادر شود، این اتفاق مقدمه گرفتن 
حق بیــش از چهل نفــر از دیگر همکارانم 
خواهد بود. اینجا هم بیشــتر حول آن تعلق 
صنفی که داشت ســخن می گفت. برایش 
مهم آن بود که روزنامه نگاران این سرزمین 
یک قدم به حق وحقوقشان نزدیک تر شوند. 
رفت و آمدهایم بــرای پیگیری پرونده کم 
نبود. لوایحی مدلل و حساب شــده تنظیم 
شــد تا از او دفاع کنم و مســیر را به نحوی 
پیش ببریم که پس از صدور این رأی دیگر 
همکاران هم از راه تازه بازشــده استفاده ای 
ببرند. پایان غصه تازه ترین پایان قابل تصور 
بود. بعد از کش وقوس های فراوان و بعدازآنکه 
درهای فراوانی به روی من و ما بســته شده 
بود، گفت وگویی ســازنده و جلسه ای عالی 
موجب شد برای خروج از دیوان عدالت اداری 
لحظه شماری کنم. یک قاضی شجاع الیحه را 
خوانده بود و به نظر می رســید آنچه باید در 

حال رخ دادن است. 
اما... چند دقیقه بعدازآنکه از در دیوان عدالت 
خارج شــدم و در اتومبیل نشســتم، دکتر 
عبدالحسین مختاباد با صدای محزون و پر 
غصه تماس گرفت. دلم ریخت. کلماتی که بر 
زبان آورد از صبح تا لحظه نگارش این نوشته 
توی سرم می چرخد: جناب نامجو سالم. عزیز 
جان دیگر کار ابوالحســن جان ]مختاباد[ را 
پیگیری نکنید. همین االن بهم خبر دادند 
چند ساعت است که رفته...ابوالحسن سکته 
کرده و تا ببرندش بیمارســتان فوت کرده 

است...
باورش ســخت اســت. حتی فرصت نکردم 
برایش پیامی بگــذارم و بــه او بابت اتفاق 
خوب چنــد دقیقه قبل تبریک بگویم. حاال 
تلفن همراه را برمی دارم و در تلگرام برایش 

می نویسم:
ســالم اومدم خبر بدم با اخوی رفتیم دیوان 

عدالت 
با قاضی پرونده صحبت کردیم 

خیلی جلســه خوبی بود فهمیــدن حق با 
شماست 

االن داداش بهم زنگ زد 
باور نمی کنم 

می خواستم خبر خوشحالی بدم آقای مختاباد 
باورم نمی شه آقا 

لطفاً خودتون بگید که دروغه 
تالشامون داره نتیجه میده 

ایشــاهلل چیزی که دوست داشــتید اتفاق 
می افته

بقیه بچه های همشهری هم میان وسط
این رأی بهشون کمک می کنه اونام حقشونو 

بگیرن
لطفاً با من تماس بگیرید. 

با احترام و ارادت خیلی زیاد 
رضا نامجو؛ وکیل شما

خبــر کوتاه و بهت آور درگذشــت 
ابوالحســن مختابــاد، روزنامه نگار 
ممتاِز حوزه موســیقی را اولین بار 
در گــروه تلگرامــِی روزنامه نگاران 
موســیقی از طرف دوست و همکار 
او علــی نامجو شــنیدم. این گروه 
تلگرامــی به دلیل خاصی شــکل 
گرفته بود که در خالل این نوشته 

به آن خواهم پرداخت.
خدمــات  و  فعالیت هــا  گســتره 
ابوالحسن مختاباد به قدری گسترده 
است که پرداختن به آن ها نیازمند 
چندین نوشته و یادداشت گوناگون 
است که امیدوارم به زودی با کمک 
منتشر  دوســتدارانش  و  همکاران 
شود اما من در این یادداشت کوتاه 
قصد دارم دربــاره ارزش و جایگاه 
بی نظیــر او در حوزه روزنامه نگاری 

موسیقی بگویم.
آن طور که اطالعات و اسناد نشان 
می دهــد، قدیمی ترین روزنامه نگار 
علیرضا  ایران،  موســیقی  حرفه ای 
 میرعلی نقــی اســت؛  میرعلی نقی 
تاریخ نگار  برجســته ترین  به عنوان 
موسیقی ایران نیز شناخته می شود 
و عموماً نوشته ها و مقاالت او نتیجه 
تحقیقات تاریخــی او و مصاحبت 
و هم نشــینی با اهالی موســیقی و 
همچنین نقد و تحلیل شخصیت ها 
و آثار موســیقی کالســیک ایرانی 
اســت. فعالیت های  میرعلی نقی از 
دهه شــصت آغاز شده که و عموماً 
در شاخه هایی مانند گزارش، تهیه 
خبر، آثار کم شــماری داشته است؛ 
از دهــه هفتاد کــه تولید و اجرای 
موســیقی رونقــی دیگرگونه پیدا 
ابوالحســن مختاباد  می کرد، نــام 
به عنوان یــک روزنامه نگار حرفه ای 
در عرصه مطبوعــات به کرات زیر 
گزارش ها، یادداشت ها و نوشته های 

مربوط به این حوزه دیده می شد.
مختابــاد برخــالف میرعلی نقــی 
کــه بیشــتر متمرکز بــر تحقیق 
کتابخانــه ای و میدانی بود، از ابتدا 
در کار روزنامه نــگاری بــه معنای 
شــناخته تر شــده آن یعنی تهیه 
خبر، گزارش، مصاحبه و یادداشت، 
فعالیت گسترده ای داشت و بعدها، 
تخصــص روزنامه نگاری را به عنوان 
رشــته دانشــگاهی نیز تــا مقطع 

کارشناسی ارشد ادامه داد.
تحصیــل در این رشــته و حضور 
در اصنــاف مربــوط بــه حــوزه 
روزنامه نگاری، جایگاه او را نه تنها در 
حوزه »روزنامه نگار موسیقی«، بلکه 
در رشــته »روزنامه نگاری« تثبیت 
کرد. تــا جایی که نام ابوالحســن 
مختابــاد به عنوان یکی از آگاه ترین 
و کاردان ترین افــراد در این حوزه 

شناخته شد.

نگاه مختاباد به حــوزه روزنامه نگاری 
در چهارچوب »اخالق روزنامه نگاری« 
بسیار دقیق و ســخت گیرانه بود و 
بــه همین دلیل او همــواره به طور 
پیگیر مســائل صنفــی و حرفه ای 
روزنامه نــگاری در ایــران را دنبال 

می کرد.
بااینکه در سال های اخیر او در کار 
مطالعه و تحقیق و تهیه کتاب هایی 
بــود ولی همچنــان باوجود دوری 
از وطــن، تمام مســائل مربوط به 
حوزه »روزنامه نگاری« به طور اعم و 
»روزنامه نگاری موسیقی« را به طور 

اخص دنبال و پیگیری می کرد.
با  مختابــاد  ابوالحســن  ارتبــاط 
روزنامه نگاران موسیقی در سال های 
اخیــر، از طریق فضــای مجازی و 
بخصوص تلگــرام، اینســتاگرام و 
صفحه معــروف او در کالب هاوس 
همچنان در جریان بود و به صورت 
منظــم و پیگیر در مباحث مختلف 

روز شرکت داشت. 
در جریان بحث وجدلی که دو سال 
و نیم پیش در یکــی از گروه های 
تلگرامــی میان نگارنــده و یکی از 
روزنامه نگاران اتفاق افتاد و در این 
میان به طور آشــکارا نقض اخالق 
حرفــه ای روزنامه نگاری مشــاهده 
شــد، این حامِی همیشگِی اخالق 
روزنامه نگاری پیشــنهاد تشــکیل 
فضــای  در  را  جدیــد  گروهــی 
تلگرام را مطرح کرد که بر اســاس 
یــک مرام نامــۀ برآمــده از اخالق 
روزنامه نگاری باشد و مقرر شد تنها 
افرادی که خــود را ملزم به رعایت 
این مرام نامه می دانند در این گروه 

حضور داشته باشند.
چه بسیار پیام ها و تذکرهای مفید 
و سودمندی که از طرف او در این 
گروه مطرح شــد و چه بحث های 
آموزنده و راهگشــایی که به صورت 
خصوصــی از طریق دیده شــدن 
پیام هــای روزنامه نــگاران )عموماً 
جوان( حوزه موسیقی در این گروه، 

مطرح شد. 
ابوالحســن  از  آخرین پیامــی که 
مختاباد در این گروه به جای مانده 
اســت درباره درخواســت پیگیری 
خبــری نگران کننده درباره یکی از 
اعضای خانواده مطبوعات موسیقی 
است، کسی که نوشته های او مورد 
انتقادات زیــادی از طرف مختاباد 
قرار می گرفــت ولی او مانند پدری 
دلســوز، با دقت منتظر شــنیدن 

خبری از رفع مشکل او بود.
امروز در نبود ابوالحســن مختاباد، 
و  ایــران  مطبوعــات  جامعــه 
به خصوص، روزنامه نگاری موسیقی، 
نه تنها غم از دست دادِن یک همکاِر 
مشفق، مهربان و کاردان را در سینه 
دارد، بلکه خأل وجــوِد یک مصلح 
معتبر در موضوِع »اخالق حرفه ای 
روزنامه نــگاری« را بــا تلخی حس 
می کند؛ جایگاهی که بعید است تا 

سال ها پر شود.

   رضا نامجو 
    روزنامه نگار و وکیل

 پایه یک دادگستری

   سجاد پورقناد 
    روزنامه نگار 

و منتقد موسیقی

   کامبیز نوروزی 
    روزنامه نگار

 و حقوق دان


