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هفته های گذشــته در این هیاهــوی بازار 
کنســرت ها و نمایش ها و تبلیغات گسترده 
شهری، نمایش -موســیقی »کافه عاشقی« 
به نویسندگی و کارگردانی جالل الدین دری 
و آهنگسازی پیمان خازنی در فرهنگسرای 
نیاوران روی صحنه رفت؛ نمایشی برگرفته از 
داستان لیلی و مجنون نظامی گنجوی و جامی 
که با نگاه موسیقایی کارگردانش، موسیقی 
سنتی ایران جایگاه خاصی را در این نمایش 
به خود اختصاص داده بود. به گونه ای که عالوه 
بر حضور نوازنــدگان روی صحنه، بازیگران 
تمامــا خوانندگان جوان موســیقی ایرانی 
بودند. خوانندگانی کــه در همین هیاهوی 
داغ کنســرت های پاپ و تلفیقی کمترین 
حمایت را دیده اند. برای نخستین بار نیست 
که جالل الدین دری نگاه ویژه ای به موسیقی 
دارد؛ چراکه او قبال در فیلم »نرگس مست« 
به زندگی موزیســین های برجســته ایران 
پرداخته  یا در تئاتر »ترانه های شرقی« توجه 
و حمایتش از موســیقی ایرانی را نشان داده 
اســت و این بار نیز در نمایش کافه عاشقی 
تلفیقی از ادبیات کهن و موسیقی اصیل را به 

مخاطبانش ارائه داد.

نمایش کافه عاشقی تازه ترین کار 
شماست که در تلفیق با موسیقی اجرا شده 
است. یکی از شــاخصه های پررنگ کار شما 
بهره مندی از موسیقی و نگاه تان به موسیقی 
ایرانی در کارهایتان اســت. چــه در فیلم 
سینمایی »نرگس مســت«، چه در نمایش 
ترانه های شــرقی و به تازگی نیز در نمایش 
کافه عاشقی؛ جایگاه پررنگ موسیقی ایرانی 
را می بینیم. این دیدگاه موســیقایی از کجا 
می آید؟و چقدر معتقد به این هســتید که 
درکارهای هنری، موســیقی می تواند حرف 

اول را بزند؟
من فکر نمی کنم در آثار نمایشی، چه فیلم و چه 
تئاتر، موسیقی باید حرف اول را بزند چون حرف 
اول را قصه یا داســتان می زند. در نمایش کافه 
عاشــقی ۳ نوازنده )پیمان خازنی، ملینا فرجی، 
کیارش بیــات( و ۴خواننده )فایضــه کامیاب، 
علیرضا شفائی و هیوا سیفی زاده( حضور داشتند 
که اگر می خواســتند به تنهایــی و بدون بخش 
نمایش کنسرت برگزار کنند کارشان به جذابیت 
همراهی با نمایش نمی شــد امــا به دلیل تلفیق 
موسیقی شان با یک داستان و نمایش، کار کمی 
متفاوت تر شده است همانطور که این نوع کارها 

بدون موسیقی جلوه خاص خودش را ندارد.
معتقدم موســیقی ســنتی ما به دلیل رخوت و 
رکودی که در اجرا و نوع برگزاری اش ایجاد شده 
اســت، کم کم به حالت موزه ای تبدیل می شود؛ 
یعنی ما تا ۱۵سال آینده خواننده موسیقی سنتی 
نخواهیم داشــت. کما اینکه امروزه هم خیلی از 
خوانندگان موسیقی ســنتی که در این مکتب 
درس خوانده اند و در این حوزه فعالیت کرده اند 
خودشان را به سمت موسیقی پاپ یا پاپ سنتی 
می اندازند. همین مســئله سال هاست برای من 
به صورت هشدار درآمده که این ژانر از موسیقی 
به دلیل سیاست های دولت و عدم حمایت، کم کم 
حالت موزه ای پیدا می کند و بعد از مدتی از بین 
خواهد رفت و این در حالی اســت که مهم ترین 
ویژگی بارز موسیقی سنتی ایران، داشتن اصالت 
اســت. امکان ندارد با موســیقی ســنتی ایران 
بتوان یک کلمه مهمل خواند. درواقع کســوت و 
شخصیت این موسیقی اجازه نمی دهد که با آن 

اشعار بی ربط و ســخیف خوانده شود و حتی اگر 
شعر کالسیک همچون اشعار حافظ و سعدی و 
عطار نباشد قطعا باید شاعری درحد آنها توانسته 
باشد شعر بگوید که بشود با این موسیقی خواند. 
بنابراین محتــوا و مفهوم این موســیقی که به 

مخاطب ارائه می دهیم برایمان مهم است.
وقتی ما موســیقی و تئاتر را با هم در کاری ارائه 
می دهیم فارغ از برابری هنری، موسیقی و ترانه 
در خدمت نمایش است. در نمایش کافه عاشقی 
نیز چنین بود؛ یعنی همه تصنیف ها و آهنگ هایی 
کــه خوانده می شــد بــه نوعــی دیالوگ های 
خوانندگان بود که راستای پیشبرد متن نمایش 
گفته می شــدند و تنها تصنیــف غیرمرتبط با 
نمایش، تصنیف »چشــم جادو« بود که در آن 
نیز سعی کردیم با حرکت نوازندگان روی سن به 

نوعی آنها نیز در بازیگری دخیل شوند.
داســتان لیلی و مجنون به خاطر 
ملودیک بودن آن انتخاب شــده اســت  یا 
خودتان در پردازش داســتان، موسیقی را با 

آن همراه کردید؟
برای نوشــتن این کار 2نمایش داشــتیم؛ یکی 
نمایش امروزی که داشت اجرا می شد و دیگری 
نمایش لیلــی و مجنون که در بطــن کار بازی 
می شد. در نوشــتن بخش های قدیمی من کل 
منظومه لیلی و مجنون نظامی گنجوی را خواندم 
و احساس کردم شاعر چندین بیت را برای توضیح 
روند داستان سروده است که از حوصله مخاطب 
خارج بود. من با حذفیات بســیاری آن ابیاتی را 
انتخاب کردم که در عین حال که جنبه شاعرانگی 
دارد، احساس و خصوصیات نمایشی هم داشته 
باشــد. به همین خاطر به ســراغ داستان لیلی و 
مجنون جامی هم رفتم و بسیاری از ابیات جامی 
را نیز در کار وارد کردم. درواقع در بخش های از 
نمایش، بازیگر روایتگر داســتان از زبان نظامی 

است ولی جوابش را جامی می دهد.
به طور کلی ابیات براساس نمایشی بودن، محتوا و 
جنس کلمات برای نمایش کافه عاشقی انتخاب 
شده اند. هر چند که ۴سال پیش نیز این نمایش با 
آهنگسازی و بازی اشخاص دیگری اجرا رفت اما 
این بار با یک رویکرد جدید آن را به مدت ۱۰شب 

در فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه بردیم.
در »کافــه عاشــقی« در کنــار 
خوانندگانــی که خودشــان بازیگر بودند، 
گروه موسیقی روی صحنه و به عنوان بخشی 
از صحنه حضور داشــتند.این حضور گروه 
موسیقی به واسطه همان توجه به موسیقی 
ایرانی شــکل گرفته  یا اینکه از دیدگاه شما 

به عنوان کارگردان، آنها هم بخشی از نمایش 
بودند؟

بخشی از نمایش بودند. اینگونه نمایش ها را شاید 
بتوان با اپرت یا اپرا های خارجی مقایسه کرد که 
موسیقی و نمایش در هم تنیده شده اند اما اینجا 
برایش واژه درستی نداریم. اگر دقت کنید حتی 
در تصنیف »چشم جادو« نوازندگان روی صحنه 
جا به جا می شــدند. من دلم می خواست اینها در 
یک جاهایی بازی هم بکنند ولی متأســفانه به 
دالیل مشکالت خود سالن و بچه ها، غیر از همان 

یک صحنه، امکان پذیر نبود.
با توجه به انتخاب اشعاری از نظامی 
و جامی، می توان گفت اول متن انتخاب شده 
بعد موسیقی رویش قرار گرفته  یا هر دو در 

یک مسیر با هم پیش رفتند؟
در کارهای اینچنینی اول باید متن انتخاب شود 
بعد موســیقی برای آن ساخته شــود. همانطور 
که در باالتر به آن اشــاره کردم ایــن نمایش با 
ملودی های دیگر سال۹۷ در سالن شهرزاد اجرا 
شده اســت و شــاید تنها تغییری که در اجرای 
کنونی رخ داده اســت اینکه من تمایل داشتم از 
خود خواننده ها به جای بازیگر استفاده کنم. البته 
مطمئن نبودم چقدر این دوســتان را می توانم 
وادار به بازی کنم، به همین دلیل نوع نوشــتن 
دیالوگ های مــن در طول تمریــن دائما تغییر 
می کرد تا ببینم توان ایــن عزیزان در برابر بازی 
چقدر است. در اجرای ۳سال پیش نقش مرشد 
را آقای مهیار شادروان، خواننده موسیقی سنتی 
داشتند که برای اجرای امسال مجبور شدم کل 
بخش آوازی ایشان را حذف و دیالوگ را جایگزین 
کنم. مرشد در آن اجرا مرد و خواننده بود و در این 
اجرا نقش مرشد را یک زن ایفا می کرد؛ درواقع 
من با آوردن خانم صباغ به عنوان مرشــد سعی 
کردم بخش نمایش را تقویــت کنم و به منظور 
انتقال کلی مفهوم داســتان از راوی بهره بردم تا 
روند داستان کمی کوتاه تر شــود که از حوصله 
مخاطب نیز خارج نشود؛ چرا که مخاطب امروزی 
توان گوش دادن به موســیقی سنتی را بیشتر از 

2ساعت ندارد.

چقدر از کیفیت کار خوانندگانی که 
در نمایش کافه عاشقی هم کار خوانندگی را 
ایفا می کردند و هم بازیگری رضایت داشتید؟

در کار هنــری هیچ وقــت نمی تــوان رضایت 
صد درصدی از خروجی داشته باشیم. در اجرای 
۳ســال پیش بســیاری از خوانندگانی که برای 
کار دعوت می شــدند می گفتند مگر می شــود 

هم بازی کرد و هم آواز خواند و تصوری از اینکه 
بخواهند روی صحنه دراز بکشند و بخوانند هم 
نداشــتند و احساس می کردند شــاید مسخره 
می شود یا به ســاحت آن موسیقی برمی خورد و 
یا شاید سخت شان بود و یا هر دلیل دیگری. اما 
در این اجرا خوانندگان با توجه به جایگاه کاری 
خودشان پذیرفتن به پذیرش بازیگری با درنظر 
گرفتن همه شــرایط برای اجرا و بازی. بر همین 
اســاس می توانم بگویم که بچه ها در طول این 
چند ماه تمام تالش شــان را برای رسیدن به آن 
چیزی که مورد نظر بوده، انجام دادند. شاید اگر 
زمان بیشــتری برای تمرین داشــتیم  یا انگیزه 
بیشتر، خروجی هم به همان نسبت بهتر می شد. 
بچه های گروه در حالی 2ماه تمرین را گذراندند و 
دائما برای کاری تالش می کردند که معلوم نبود 
نمایش مجوز می گیرد یا خیر. برای نمایشی وقت 
گذاشتند که قرار نبوده از جایی دستمزد بگیرند 
و می دانستند قرار نیست کسی هم از آن حمایت 
کند و البته دائما هم تذکر می گرفتند که ممکن 
است جلوی کار گرفته شود. من با درنظر گرفتن 

همه این شرایط از بچه ها راضی هستم.
فکــر می کنید تلفیــق ادبیات و 
موســیقی چقدر می تواند به رشد کارهای 

هنری کمک کند؟
بدون ادبیات هیــچ هنری وجود نــدارد. اول از 
همه ادبیات است. به نظر من ریشه تمام مکاتب 
هنری از ادبیات گرفته شده است. ادبیات بخش 
جدایی ناپذیر فرهنگ و هنر است و چون امروزه 
از ادبیات جدا شــده ایم در مســائل فرهنگی در 
بخش ســینما و تئاتر و موســیقی و نقاشی نیز 

ضعیف شده ایم.
در شــرایط کنونی که ســلیقه 
شــنیداری جامعــه تغییر کــرده، اجرای 
نمایش هایــی نظیر کافه عاشــقی با حضور 
جوانان موزیســین که کارشــان مبتنی بر 
موسیقی اصیل ایرانی است چقدر می تواند 
ذهن وگوش جوان امروزی را به ادبیات کهن و 

موسیقی اصیل جذب کند؟
اگر این اتفاقات به ندرت صورت می گیرد به خاطر 
کم کاری متولیان فرهنگی اســت. امسال سال 
نظامی است. در کشور کنگره نظامی برگزار شده و 
تئاتر ما درباره او اجرا رفته اما بدون کوچک ترین 

حمایتی.
چه توقعی می شود داشت. من االن که میانسال 
هســتم باید به جوانان بگویم که شما می توانید 
به جای اشعار و موسیقی سخیف گوش دادن به 
سراغ ادبیات غنی و موسیقی اصیل ایرانی بروید 
و حتی با لیلی و مجنون و شیرین وفرهاد عاشقی 

کنید و زندگی تان را جلو ببرید.
اینها به شــما یک وقاری می دهد که اگر دنبال 
کنید، امضا، انشا و شــیوه حرف زدنتان را ارتقا 
می دهد. خواندن این کتاب هــا دیدگاه بزرگی 
به زندگی می دهد. ما این قبیــل نمایش ها را به 
صحنه می بریم ولی باید حمایت شــود تا تأثیر 
داشته باشند نه اینکه به جلوگیری از ادامه اجرا 

تهدید شویم.
متأسفانه این مسائل در شــرایطی رخ می دهد 
که مسئوالن فرهنگی با مبتذل ترین کنسرت ها 
و موســیقی ها، تئاترها و فیلم های ســینمایی 
مخالفتــی ندارنــد و واقعا تأســف آور اســت 
مملکتی که مدعی فرهنگ چند هزارساله است 
مبتذل ترین فیلــم وتئاترها و کنســرت هایش 

صدرنشین است.
در بســیاری از کشــورها برای اجرای کارهای 
مبتنی بر ادبیات و موسیقی اصیل شان بیشترین 
هزینه را می کنند اما کنگــره نظامی در ایران با 
داشــتن بودجه های کالن حتی نیم نگاهی نیز 

به  کار ما و البته کارهایی از این قبیل نمی کند.

موسیقی سنتی ایران، موزه ای می شود 
گفت وگو با جالل الدین دری به مناسبت اجرای نمایش – موسیقی »کافه عاشقی«

مسئله آزاردهنده عدم حمایت است
من در کار قبلی که عنوان »ترانه های شــرقی« را داشــت از حضور حجت اشرف زاده، 
خواننده، بهره بردم. ایشــان بنا بر جدول کاریشان یک زمان محدودی را برای همکاری 
به ما ارائه دادند که بر همان اساس ما خیلی کم ایشان را برای تمرین داشتیم، هر چند که 
گروه نمایش تمرینات خودش را داشت اما در کنار این خواننده تمرین کمی صورت گرفت 

و برای اجرا هم در همان زمان، محدودیت داشتیم. به همین دلیل 
همیشــه می گویم که محدودیت زمان افراد چهره مهم ترین 
معضل ماست. از سوی دیگر چون با برگزاری کنسرت هایشان 
در چند سانس هم مخاطب زیادی دارند و هم دستمزدشان 
محفوظ است، کمتر حاضر می شوند در نمایشی بخوانند و هم 
بازی کنند که مجبور هم باشند کلی متن و دیالوگ حفظ کنند، 

آن هم برای یک نمایش 10شبه. معلوم است که خوانندگان 
چهره این همه وقت برای پول اندک تئاترها نمی گذارند؛ 

ما که برای نمایش مان که براســاس داستان های 
نظامی و جامی است نه سرمایه گذار داشتیم و نه 
تهیه کننده و نه از جایی حمایت شــدیم. هر چه 
بود به صورت خودجوش صورت گرفته است. من 
معتقدم کار فرهنگی کردن همیشه نیازمند از 
دست دادن یکسری چیزهاست؛ یا پولت را باید 
از دست دهی یا زمانت را. اینها برای بچه های 
گروه ما مهم نیســت فقط مسئله آزاردهنده 

عدم حمایت است.

مکث

صبا
ت 

سای
س: 

عک

یک تجربه گری خودخواسته 
وقتی از موســیقی ایرانی سخن به میان 
می آوریم ذهن ما ناخواســته به ســمت 
جنســی از موســیقی می رود که دارای 
ویژگی ها و مناسبات فرهنگی خاص است 
و در چنین مواقعی بــدون فوت وقت به  

موسیقی ردیف دستگاهی می رسیم. چرا موسیقی دستگاه؟ 
طبیعی اســت که در دوره قاجار به دلیل تغییرات اساســی 
پیش آمده در جامعه، موســیقی نیز دســتخوش تغییراتی 
می شود و این تغییرات به شــدت چهره بیرونی موسیقی را 
عوض می کند. در واقع موســیقی مقامی ما به همت عشاق 
موسیقی، در کنار هم ردیف شد و موســیقی دستگاهی پا 

گرفت.
اگر همین میل به جهش را منجمد کنیــم و با این روزهای 
موسیقی ایران مقایسه کنیم متوجه یک فصل مشترک در 
آن خواهیم شد و آن چیزی نیست جز میل به تغییر و فرار از 
قالب های موجود. البته با این تفاوت که امروزه حاضریم به هر 

قیمت انجامش دهیم!
کافی است برای امروز جامعه و واژه» هر قیمتی«به عزیزانی 
که اکنون پرچمداران جامعه اند نگاهــی بیندازیم، آن وقت 

متوجه مفاهیم پنهان در واژه به هر قیمتی خواهیم شد.
با این اوصاف در شبانه روز با آثاری مواجه می شویم که از رگ 
و پی گذشته اند و سنگ بنای آنها محفوظ است و تجربه گری 

تنها عامل جلو رونده هنر آن هاست.
تجربه موسیقی »کافه عاشقی« جذاب به نظر می آید که دلیل 
آن نیز وام گرفتن از خرده فرهنگ های گذشته و تجربه گری 

خودخواسته مؤلف آن است.
وقتی از مؤلف سخن به میان می آید، یعنی خالقی که طبق 
این تعاریف می بایست گذشــته را به خوبی بشناسد و امروز 

را ترسیم کند.

نقش موسیقی در کافه عاشقی پررنگ بود و گاهی اوقات نیز 
در کفه ترازو از نمایش پیشی می گرفت.

البته این اتفاق مبارک اســت و حســن نگاه نویســنده و 
کارگردان اســت که از شــناخت و تأثیر از موسیقی روزگار 

خودش، اشباع شده و اکنون مشغول عشق بازی است.
البته این میزان از عشق و دلدادگی به موسیقی در سینما و 
تئاتر مسبوق به سابقه است، طوری که در آثار زنده یاد علی 

حاتمی می توان عالقه اش را به موسیقی به وضوح دید.
ما در دلشدگان اثری را تماشا می کنیم که موسیقی عاملی 
حیاتی اســت در آن و به غیر از داستان که از جمع موسیقی 
و موسیقیدان برخاســته، خود نیز پابه پای دیالوگ ها برای 
جلو بردن داستان در ذهن مخاطب مؤثر است. این هم نشان 
از اهمیت موسیقی در داستان مهم تر از آن شناخت و درک 

عمیق خالق از موسیقی ایرانی دارد.
به میان آوردن نام زنده یاد حاتمی توســط نگارنده، به دلیل 
ایجاد نوستالژی هایی است که پیش تر توسط حاتمی در تاریخ 
شکل گرفته است. این شیدایی  و دلدادگی را امروز در کافه 

عاشقی می توان حس کرد.
فقط حرف آخر این اســت که »درین زمانه بی های و هوی 
الل پرســت« کار مؤلف یا مؤلفان اینگونه آثار بسیار سخت 
است چون هیجانات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی همان 

چوبی است میان چرخشان.

بیا نزدیک تر 
 سهراب پورناظری  پس از سال ها قطعه ای را 

در مقام خواننده منتشر کرد 

ســهراب پورناظــری )آهنگســاز و خواننــده 
نامدار( قطعه  »بیا نزدیک تر« را با آهنگســازی و 

خوانندگی خود منتشر کرد. 
بــه گــزارش همشــهری، شــعر این قطعــه را 
»شــیوا فضل علی« نوشــته و »آرش المیه« آن 
را تنظیــم کرده اســت. ایــن آهنگســاز، پیش 
از ایــن نیز ســابقه خوانــدن در کنســرت های 
گــروه »شــمس« بــه سرپرستی »کیخســرو 
پورناظری« را داشــته اســت. »بیــا نزدیک تر« 
 یکــی از قطعاتــی اســت که قــرار اســت در 
کنسرت-نمایش »ســی صد« برای نخستین بار 
اجرا شود. سی صد براســاس موسیقی تهمورس 
پورناظری و با خوانندگــی رضا بهرام روی صحنه 
می رود.  این کنسرت-نمایش به کارگردانی امیر 
جدیدی و با تهیه کنندگی حســین توتون چیان 

تیرماه در سعدآباد اجرا می شود.

آلبوم موسیقی »َرست« منتشر شد

 آلبوم بی کالم »َرست« با توجه به داشته های موسیقی سازی  
و نگاه به ادوار ریتمیک، بیانی تازه از این فرم موسیقی را دنبال 
می کند، طرح های بداهه و ارکستربندی قطعات به شیوه ای 

است که بیان مختص به خود را برای شنونده به همراه دارد.
به گزارش همشــهری، در این مجموعه ۱۵ قطعه با نام های 
جرعه، گردون، باغ هــای فیروزه، هردم، گدار، فن، مشــرق، 
تفتان، لحن، سماوی، گلبرگ، خیز، نارا، افراز و رست به چشم 
می خورد که نوازندگانی چون یاشار اطاعتی )کمانچه(، وحید 
اســداللهی )ناقارا(، آنار اطاعتی )ویلنسل(، آفرین نظری جو 
)قانون(، رضا اسداللهی )بندیر و ناقارا( و بهنام معیریان در آن به 
اجرا پرداخته اند. یاشار اطاعتی بعد آلبوم ویرانه آباد، سحرگاه، 
ایرا و تاخت، رســت را به عنوان پنجمین اثر مســتقل خود 
منتشر کرده است. در کارنامه کاری یاشار اطاعتی همکاری 
با هنرمندانی از هند، آرژانتین ارمنستان، شیلی و... حضور در 
فستیوال های موسیقی بین المللی همچون ترکیه، اوکراین، 
بولیوی، الجزایر، تونس، ونزوال و ارمنستان به چشم می خورد 

که نشان از فعالیت این هنرمندان در سطح بین المللی دارد.
آلبوم موسیقی »َرست« به آهنگسازی یاشار اطاعتی را  نشر 

نوفه به صورت فیزیکی و مجازی منتشر کرد.

 کنسرتی برای
 بیگجه خانی و پرویز مشکاتیان

ساز استاد، یاد استاد  به همت »بنیاد رودکی«

گروه ســازهای ایرانی بنیــاد رودکی در تاریــخ ۱۷ تیرماه 
کنسرتی را به سرپرستی حامد فکوری و آواز اشکان کمانگری 

در تاالر رودکی تهران برگزار می کند.
به گزارش همشهری، کنسرت گروه ســازهای ایرانی بنیاد 
رودکی با عنوان »ساز اســتاد، یاد استاد« ۱۷ تیرماه ۱۴۰۱ 
ساعت 2۱:۳۰ به سرپرستی حامد فکوری و خوانندگی اشکان 

کمانگری در تاالر رودکی تهران برگزار خواهد شد.
در این کنسرت آثاری از غالمحســین بیگجه خانی و پرویز 
مشکاتیان از اســتادان موســیقی اصیل ایرانی اجرا خواهد 
شد.ساِز استاد، یاِد اســتاد عنوان  سلسله برنامه هایی است 
که از این پس در تجلیل از استادان موسیقی ایرانی، به همت 
»بنیاد رودکی« و به پیشنهاد شــورای هنری ارکستر ملی 

ایران برگزار خواهد شد.

آلبوم

کنسرت

نوا

پیمان خازنی؛ آهنگساز و نوازنده تاریادداشت

دریچه

سحر طاعتی
روزنامه نگار گفت وگو

بازگشت محمد معتمدی 

تازه ترین کنســرت محمــد معتمدی خواننده موســیقی 
ایرانی پس از وقفه ای چهار ساله، روز بیست و هفتم تیرماه 

سال جاری در تاالر بزرگ وزارت کشور برگزار خواهد شد.
به گزارش همشهری، محمد معتمدی که طی سال های اخیر 
از منتقدان همیشگی روند برگزاری کنسرت ها و شیوه فروش 
بلیت اجراهای زنده بوده درباره این کنسرت موسیقی نوشته 
است: »پس از ۴ســال دوباره در تهران روی صحنه خواهیم 
رفت. اسپانسر یا حامی مالی نداریم و مثل همیشه بیلبورد 

هم نداریم. فقط شما را داریم و البته خدا را. به امید دیدار«.
این خواننده موســیقی ایرانی که در ســال های اخیر عالوه 
بر فعالیت در حوزه موســیقی ردیف دســتگاهی ایران در 
حوزه هایی چون موســیقی پــاپ هم فعالیت کــرده و آثار 
مختلف او در این زمینه با استقبال مخاطبان روبه رو شده در 
کنسرت پیش رو قرار است قطعاتی چون »آرام من«، »حاال 
که می روی«، »کویر«، »سوگند«، »مژده باران«، »دستم را 
بگیر«، »می نویسم عشق«، »باور نمی کنی«، »گل سنگ«، 
»سفری در شب«، »ای ایران« و تعدادی دیگر از آثار منتخب 

و پرطرفدار خود را برای طرفداران اجرا کند.
معتمدی چندی پیش بود که قبل از اجرای زنده خود در شهر 
کاشان در مراسم افتتاحیه فستیوال بین المللی موسیقی »فِز« 
کشور مراکش روی صحنه رفت. این خواننده موسیقی ایرانی 
که برای سومین بار بود که در این فستیوال موسیقایی حضور 
پیدا می کند، در اجرای افتتاحیه همراه با یک ارکستر بزرگ 

به اجرای برنامه پرداخت.


