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]پوالد امین[ در روزهای اخیر شاهد انتقادات زیادی درباره کنسرت های موسیقی 
ایرانی بوده ایم؛ از یک سو عده ای به این تاخته اند که چرا مثل روزهای اول شیوع 
کرونا کنسرت های آنالین برگزار نمی شود و به عبارت بهتر کنسرت های اینترنتی که 
چند وقتی بسیاری از عالقه مندان موسیقی را پای خود می نشاندند از رمق افتاده اند. 
همزمان با این موضوع، عده ای نیز به کنسرت هایی که در راهند ایراد گرفته اند که از 
همان معضلی رنج می برند که سینما و تئاتر را نیز با چالش های زیادی مواجه کرده 
است و آن هم چیزی نیست جز بی تماشاگربودن. درواقع بی کنسرتی و کنسرت های 

بی مشتری مهم ترین مسائل رسانه ای موسیقی ایران در روزهای اخیر بوده اند. 
 

کنسرتبیمشتری
این داستان را چند روز پیش یکی از خبرنگاران موسیقی کلید زد که در توییتر 
نوشت: » اولین کنسرت دور جدید کنسرت ها روز سی ام مهر در جزیره کیش و در 
بلیت های  با  گذشته  روزهای  در  که  هورش بند  کنسرت  می شود.  برگزار  باز  فضای 
با حداکثر قیمت  امروز  به فروش می رسید،  تومانی حداکثر قیمت  ۳۰۰ هزار  و   ۳۴۰
۳۰۰ و ۲۵۰ هزار تومانی تخفیف خورده اند. اما تا این لحظه تنها ۵۰ بلیت فروش رفته و 
این یعنی فاجعه!«البته در دو روز بعد از توییت چند تن دیگر هم بلیت های کنسرت 

هوروش بند را خریداری کرده اند و حاال شمار خریداران بلیت این کنسرت به 300 نفر 
رسیده است؛ اما همین هم جز فاجعه چیزی نیست. آن  هم در حالی  که دو ماه تمام 
هر نوع اجرای موسیقی تعطیل بوده و حاال اولین گروهی که بعد از تعطیالت محرم و 
صفر قصد کرده روی استیج برود، هوروش بند است که در روزگار پیش از کرونا همواره 
کنسرت های پرجمعیتی را از او شاهد بودیم ولی حاال تنها معدودی از بلیت های اولین 
اجرای بعد از ماه صفر به فروش رفته و بدتر اینکه از این تعداد نیز بیش از 80 درصد 

بلیت های فروخته شده ارزان ترین بلیت های اجرا هستند. 
 

،دواجرا یککشور
اما همه مشکل در کم مشتری بودن اجرای صحنه ای هوروش بند نیست. مشکل 
بزرگ تر شاید این باشد که در یکی از مهم ترین سایت های بلیت فروشی کنسرت، تنها 
اجرای موجود همین هوروش بند است و البته یکی دو روزی است که اجرای رضا بهرام 

نیز در کیش به این کنسرت اضافه شده است.
نکته  شد.  خواهد  اجرا  آتی  روزهای  در  کنسرت  دو  تنها  ایران  کل  در  یعنی  این 
ناامیدکننده تر اینکه در بخش برنامه های آینده و به زودی و کنسرت های در دست 
اقدام هم موردی به چشم نمی خورد. آیا نمی توان حق را به بدبین ها داد که باور دارند 
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کنسرت های بی مشتری در روزهای 
بی کنسرت!

 سارا عبدالملکی در گفت وگو با »شهروندآنالین« از زندگی تازه اش بعد از معلولیت می گوید

]حسین جمشیدی[  از زمستان تلخ 94 حدود پنج سال می گذرد و حاال زندگی سارا شکل 
کامال جدیدی نسبت به آن روزها گرفته. او در هفده سالگی به عضویت تیم ملی راگبی درآمد 
و می خواست در همین رشته اهداف بزرگی را که در سر داشت، دنبال کند؛ اما وقتی در یک 
سانحه تصادف با آسیب دیدگی شدیدی مواجه شد، مسیر زندگی اش کامال تغییر کرد. سارا 
عبدالملکی در زمستان  سال 94 بر اثر یک حادثه رانندگی، عالوه بر شکستگی های شدید 
استخوان هایش، قطع نخاع شد. در آن دوره نام سارا بر سر زبان ها افتاد و پای خیلی از اهالی 
ورزش را برای کمک به او به بیمارستان باز کرد، اما این تازه اول ماجرا بود. دو  سال طول کشید 
تا سارا بتواند خودش را پیدا کند و آسیب هایی را که در بدنش بود، با فیزیوتراپی و کاردرمانی 
تا حدودی از بین ببرد. البته که سارا دیگر نه می توانست روی پاهایش راه برود و نه عضو 
تیم ملی راگبی باشد.دوره ای حضور در رشته پرتاب با نیزه و حاال هم چند سالی است که او 
عضو تیم ملی پاراقایقرانی شده و نفر اول کایاک تک نفره در ایران به حساب می آید. سارا که 
این روزها حضور در پارالمپیک توکیو را نشانه گرفته، در بیست وشش سالگی چالش های 
دیگری را هم تجربه می کند. بازی او در یک موزیک ویدیو به شهرت سارا افزوده و بازتاب های 
مثبت زیادی برایش به همراه داشته.به همین دلیل دقایقی با سارا عبدالملکی به گفت وگو 

پرداختیم که در ادامه مشروح صحبت های او با »شهروند« را می خوانید:  

کرونافعالمارامتوقفکرده
چند سالی است که در رشته قایقرانی فعالیت می کنم و عضو تیم ملی هستم. حدود 
یک ماه قبل در مسابقات قهرمانی کشور در بخش کایاک تک نفره مقام اول را کسب کردم. 

منتظریم تا اوضاع کرونا کمی بهتر شود و فدراسیون بتواند اردوهای تیم ملی را برگزارکند.
مسابقات آسیایی را پیش رو داریم و اگر ان شاءاهلل نتایج خوبی بگیریم و رکوردهای 
ورودی جهانی را کسب کنیم، می توانیم در رقابت های جهانی که گزینشی المپیک هم 
هست، شرکت کنیم. متاسفانه کرونا فعال ما را متوقف کرده و امیدواریم زودتر همه چیز به 

حالت عادی برگردد.

پارالمپیکغیرقابلدسترسنیست در حضور
کسب سهمیه پارالمپیک آرزویی نیست که خیلی از من دور باشد.  سال قبل خیلی 
خوب پیش رفته بودم و خیلی عالی هر روز رکورد خودم را ارتقا می دادم. امسال این روند 

موزیکویدئو! پارالمپیکتابــازیدر از

موسیقی همواره بحرانی ایران زیر فشار کرونا دارد نفس های آخر را می کشد و به عبارت 
بهتر کرونا عمال دارد آخرین میخ ها را هم بر تابوت موسیقی می زند؟ 

اجرابرایصندلیهایخالی
هوروش بند قرار است روز چهارشنبه سی ام مهر 1399 ساعت 23 و 59 دقیقه در 
مجموعه آوای خلیج فارس جزیره کیش روی استیج برود. سایت های بلیت فروشی 
از قیمت های 120  هزار تومان تا 300  هزار تومانی این کنسرت خبر می دهند -که ظاهرا 
بخش اعظم بلیت ها 200 هزار یا کمتر قیمت خورده اند؛ اما حتی با این شرایط هم 

استقبال چندانی از این کنسرت نشده است. 
 1399 آبان  یکم  پنجشنبه  دقیقه   59 و   23 ساعت  یعنی  هوروش بند،  فردای 
شاهد اجرای زنده رضا بهرام نیز در مجموعه آوای خلیج فارس کیش خواهیم بود. 
این خواننده که در تیر امسال به بیماری کووید-۱۹ مبتال شده بود با بلیت هایی با 
قیمت های مشابه و البته تماشاگرانی که چندان تفاوتی با هوروش بند ندارند، روی 
استیج خواهد رفت. دو خواننده-گروه محبوب که در نوع موسیقی که اجرا می کنند، 
سابقه کنسرت های به مراتب شلوغ تر و پرتماشاگرتری را دارند، اما اکنون در دام کرونا و 

هراس افتاده و ناچارند مقابل صندلی های خالی اجرا کنند. 

هیچ؟! گرانیودیگر
محمد اله یاری فومنی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد، عقیده دارد دلیل 
عدم اجرای کنسرت های موسیقی تنها و تنها مسائل مربوط به کرونا و نگرانی مردم 
نیست و می توان در این مورد به مسائل دیگری نیز اشاره کرد. او می گوید: »غیر از کرونا 
و نگرانی های موجود در این زمینه می توان به یک سری دالیل ریزتر دیگر نیز اشاره کرد؛ 
ازجمله افزایش چشمگیر بلیت اجرای زنده که در ابتدای تابستان به دست یکی از 
سامانه های فروش بلیت به انجام رسید. این یکی از دالیل استقبال نکردن مردم از 

کنسرت ها و به تبع آن برگزارنشدن کنسرت های جدید است.«
اله یاری فومنی می گوید که این افزایش قیمت در حالی صورت گرفت که دفتر 
موسیقی با مجمع صنفی ناشران موسیقی توافق کرده بود که قیمت بلیت کنسرت در 

روزهای کرونایی افزایش نداشته باشد. 
که  می گوید  و  است  خوش بین  آتی  ماه های  در  کنسرت  برگزاری  به  نسبت  او 
»مطمئن باشید برگزاری کنسرت ها جزو برنامه های ما خواهد بود و ما در این زمینه 
حتما برای نیمه دوم  سال برنامه ریزی های الزم را انجام می دهیم. منتها در این زمینه 
رویکرد ما عمدتا رویکرد فعالیت به کمک های نهادهای صنفی چون خانه موسیقی، 
انجمن صنفی هنرمندان موسیقی و مجمع صنفی ناشران بوده است. در موضوع 
اجراهای پاپ نیز طبیعی است که ما عمده مراجعه مان به مجمع صنفی ناشران 

موسیقی است.« 

حرفآخر
به نظر می آید چاره موسیقی در شرایط فعلی کنسرت آنالین باشد -که در روزهای 
آغازین همه گیری کرونا با شدت و حدت دنبال شد، اما حاال بعد از دو ماه تعطیلی محرم 
و صفر خبر چندانی از اجراهای جدید شنیده نمی شود. این موضوع را در روزهای آینده 

دنبال خواهیم کرد.

هوروش بند و رضا بهرام؛ اجرا برای صندلی های خالی

در شرایطی که خبرهای 
چندانی درباره کنسرت های 

آنالین نمی شنویم، 
کنسرت های دو خواننده 

محبوب هم که در روزهای 
آینده در جزیره کیش برگزار 

خواهد شد، با استقبال 
چندانی مواجه نشده و تنها 

معدودی از بلیت هایشان 
به فروش رسیده  است

می توانست ادامه پیدا کند که کرونا همه اردوها و مسابقات را تعطیل کرد. البته فقط این 
اتفاق در قایقرانی رخ نداده و در همه رشته ها وضع همین طور است. به هرحال با اینکه ما 
روی آب از هم فاصله داریم، اما بیرون از آب و در خوابگاه کنار هم هستیم و احتمال ابتال 

وجود دارد.

باپرتابنیزهانرژیامتخلیهنمیشد
بعد از اینکه مجبور شدم راگبی را کنار بگذارم، مدتی در پرتاب نیزه فعالیت کردم. اتفاقا 
آنجا هم رکوردهایم خیلی خوب بود، اما این رشته با روحیات من سازگار نبود. باید یک 

جا می نشستم و پرتاب می کردم که انرژی من تخلیه نمی شد. قایقرانی هم بیشتر به من 
آرامش می دهد و هم هیجان و استرس آن باالتر است. آن هیجانی که روی آب تجربه 

می کنی را هیچ جا نمی توانی تجربه کنی.

تفاوتزیادیبینمنباکسیکهراهمیرود،نیست
االن دیگر مثل گذشته روی بحث درمان پاهایم و اینکه بخواهم دوباره راه بروم، تمرکز 
ندارم. با اتفاقی که برایم رخ داده، کنار آمدم و طوری با آن برخورد نمی کنم که زندگی ام را مختل 
کند. مثل گذشته دیگر به مراکز درمانی نمی روم و خودم تمرینات فیزیوتراپی و کاردرمانی را 
یاد گرفتم و در خانه انجام می دهم. دو  سال اول بعد از تصادف بیشتر تمرینات فیزیوتراپی 
و کاردرمانی انجام می دادم اما عادت کردم که روی ویلچر بنشینم. درمجموع این تصادف 
باعث شد که من مستقل شوم. االن هم بین خودم با یک آدمی که راه می رود، خیلی تفاوتی 

احساس نمی کنم.

تمامدنیامیگویندتوبایدقهرمانشوی از
مرا  کسی  قبال  است.  شده  سخت تر  تصادف  آن  از  بعد  من  زندگی  شک  بدون 
نمی شناخت و انتظارات از من پایین بود؛ شاید فقط در حد خانواده از من انتظار وجود 
داشت اما االن نه  تنها در ایران بلکه از تمام دنیا هوادارانی دارم که پیگیر من هستند و پیام 
می دهند که منتظریم تو قهرمان بشوی.از کشورهای مختلف دنیا ازجمله آمریکا، کانادا، 
دانمارک و… ایرانی هایی هستند که مرا در صفحه شخصی ام دنبال می کنند. من هم سعی 

می کنم همیشه پیام های آنان را جواب بدهم.

موزیکویدیوبهمناعتمادبهنفسداد بازیدر
از بچگی دوست داشتم آچارفرانسه باشم و هر کاری که می توانم را همزمان با کارهای 
دیگر انجام دهم. من قراردادی با یک شرکت آرایشی داشتم که آن شرکت اسپانسر پوریا 
ساوجی، یکی از خوانندگان داخلی، هم بود. قرارداد ما به این سمت رفت که من در آن 
موزیک ویدیو بازی کنم. واقعا فکرش را نمی کردم که بتوانم اما خدا را شکر توانستم و 
سربلند شدم.باور کنید بعد از پخش شدن این موزیک ویدیو روحیه ام خیلی تغییر کرد 
و اعتماد به نفس من تقویت شد. کال به کارهای هنری عالقه دارم و مدتی هم نقاشی کردم؛ 
کاری که اصال فکر نمی کردم از پس آن بربیایم. از خودراضی نیستم ولی خدا را شکر در هر 

حوزه ای ورود کردم، موفق شدم.

شایدبازیگرشدم!
از بازی در این موزیک ویدیو بازخوردهای خوبی گرفتم. ندیدم کسی حرف بدی درباره اش 
بزند و هر کسی که به من رسید، گفت که خیلی خوب بازی کردی. بدم نمی آید که باز هم چنین 
تجربه ای داشته باشم. اگر باز هم پیشنهادی داشته باشم، حتما قبول می کنم و شاید هم 
بتوانم بازیگر خوبی شوم. به  هر حال تجربه نو و تازه ای بود؛ با اینکه دو روز خیلی سخت را برای 

فیلمبرداری سپری کردم اما برایم کامال لذت بخش بود.

از بچگی دوست داشتم 
آچارفرانسه باشم و هر کاری 

که می توانم را همزمان با 
کارهای دیگر انجام دهم. 

من قراردادی با یک شرکت 
آرایشی داشتم که آن شرکت 

اسپانسر پوریا ساوجی، 
یکی از خوانندگان داخلی، 
هم بود. قرارداد ما به این 
سمت رفت که من در آن 

موزیک ویدیو بازی کنم


