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آقاى خاص
صدا زخمى

چاوش� در ظاهر سا�ت و ب� حاشيه است، اما معموال 
سوژه خوب� برا� حاشيه سازها به حساب م� آ�د. 
شا�د مرور برخ� از خبرها�� �ه در روزها� اخير، 
درباره او ش�ل گرفته، برا� شما هم جالب باشد.

 ▪ صدا�ش ساختگ� است
برنامه   �� داوران  از   ��� پيش،  هفته  دو   ���
شب�ه ها�  از   ��� در  خوانندگ�  استعداد�اب� 
صبور»  «سنگ  آهنگ  اجرا�  از  بعد  ماهواره ا�، 
اظهار  �ننده ها  شر�ت  از   ��� چاوش� توسط 
و  مثل  خودته  صدا�  صدا،  �ه  «خوبه  �رد: 
چاوش�، صدات ساختگ� و �امپيوتر� نيست!» 
هنوز چيز� از ا�ن اظهارنظر نگذشته بود �ه موج 
عظيم� از هواداران چاوش� نسبت به ا�ن ماجرا 
در شب�ه ها� اجتماع� وا�نش نشان دادند و ا�ن 
حرف را توهين به خواننده محبوبشان دانستند. 
چاوش� هم بي�ار ننشست و با انتشار دو و�دئو �ه او 
را در حال خواندن نشان م� داد در �انال تلگرام� 
ا�ن، هنرمندان  از  فارغ  داد.  نشان  وا�نش  اش، 
از  رامبدجوان  �ه  �ردند  حما�ت  او  از  هم  ز�اد� 

شاخص تر�ن ها بود.

 ▪ �س� �ه اجرا� زنده ندارد، خواننده نيست
احسان  تهيه �نندگ�  به  ستاره»  «سه  برنامه 
شامگاه  ظل� پور،  آرش  و  او  اجرا�  با  و  عليخان� 
�شنبه ١٥ اسفند باحضور خوانندگان �اند�د �
آنتن  تلو�ز�ون� رو�  تيتراژ  بهتر�ن  بخش 
با  شب�ه سه سيما رفت. در ا�ن برنامه عليخان� 
حجت  تاجي�،  امير  �ه  و�ژه برنامه ا�  به  اشاره 
سال  تحو�ل  برا�  رضا�زدان�  و  اشرف زاده 
از  خيل�  «من  گفت:  �رده اند،  اجرا  سه  شب�ه 
ا�ن سه عز�ز سپاسگزارم �ه به ما لط´ �ردند، 

زنده  �ه  دار�م  خواننده ها��  ما 
�ه  �س�  من  نظر  به  نم� خوانند؛ 

از  و  نيست  خواننده  نم� خواند،  زنده 
وقت  هيچ  �ه  خوانندگان  نمونه  ا�ن 
اجرا� زنده نداشته اند، دار�م.» و آرش 
«حاال  داد:  ادامه  طعنه  با  هم  ظل� پور 
همه خواننده ها شروع م� �نند به فيلم 

گرفتن از خودشان �ه دارند م� خوانند 
دستگاه�  صدا�شان  دهند  نشان  تا 
برنامه  در  نرفته  �ادمان  نيست.» البته 
آخر�ن  در  چاوش�،  پارسال،  تحو�ل سال 
داده  قول  �ه  را  عليخان�  دسِت  دقا�ق، 
پوست  در  بياورد،  برنامه اش  به  را  او  بود 

گردو گذاشت و برخ� معتقدند حرف ها� 
تسو�ه  �� جور  عليخان�،  پيش  دوشب 

حساب بوده. 

 ▪ تالش برا� نجات جان �� انسان

شا�د شما هم ط� سه چهار روز اخير، ترانه 
«گلدون»، تازه تر�ن اثر چاوش� را در گروه ها� 
تلگرام� دست به دست �رده و شنيده باشيد. 
برا�  و  موعد  از  زودتر  چاوش�،  �ه  قطعه ا� 
حما�ت از �� جوان زندانِ� در شرف اعدام، 
در پيج شخص� اش در شب�ه ها� اجتماع� 

از  از هوادارانش خواست پس  و  منتشر �رد 
دانلود ا�ن قطعه، هر مبلغ� �ه در توان دارند 
سهيِل  م� تواند  �ه  د�ه ا�  �ردن  جمع  برا� 
اقدام   �� �نند.  وار�ز  دهد،  نجات  را  نوجوان 

خير�ه  «جمعيت  همراه�  با  دوستانه  انسان 
ط�  روبه رو  و  مردم  استقبال  با  �ه  امام عل�(ع)» 

چند ساعت، مبلغ موردنياز جمع شد.

نگاهى به حاشيه ها 
و اخبار اخير پيرامون چاوشى

حاشيه در سكوت!

نگاهى به راز و رمز محبوبيت آقاى خواننده

نظر   �ارز�اب و  آهنگ  ت�  چند  انتشار  از  بعد  خواننده ا	  هر 
و  آلبوم  جمع �ردن  سراغ  م� رود  بازار،  وضعيت  و  مخاطب 
با ا�ن �ه بيش از ��  برگزار	 �نسرت. محسن چاوش� اما 
دهه از فعاليت هنر	 اش م� گذرد و شانزده هفده آلبوم موفق 
روانه بازار �رده، تا به حال هيچ �نسرت� برگزار ن�رده است.  
دال�ل  روان شناسان،  و   �چاوش مخالفان  و  موافقان  ببينيم 

�نسرت نگذاشتن چاوش� را چه چيزها�� م� دانند؟

 ▪ موافقان: ا�ده آليست است
دليل  درباره  «انتخاب»،  با  مصاحبه ا	  در   �چاوش محسن 
�نسرت ندادنش گفته است: «ا�نجا �نسرت بيشتر به ُجنگ 

شاد	 م� ماند تا �نسرت موسيق�. برف شاد	 بزنند و ��باره 
از تو	 جعبه دربيا�ند و رو	 سن ظاهر شوند. صدابردار خوب 
 �هم �ه ندار�م، برا	 همين در اغلب �نسرت ها نه هارمون
 �وجود دارد، نه آن صداها�� �ه الزم است مخاطب موسيق
به  بار	  �اِر   �� فقط  بشود.  صدابردار	  و  بشنود  سازها  از 
طرفداران  نيستم».  اهلش  من  �ه  م� شود  ارائه  جهت  هر 
�نسرت  دال�ل  از   ��� را  مناسب  ام�انات  نبوِد  هم   �چاوش
 �چاوشِ معتقدند  آن ها  م� دانند؛  خواننده  ا�ن  ندادن 
تا  و  برود  صحنه ا	  هر  رو	  نم� تواند  جاه طلب  و  �مال گرا 
شرا�ط ا�ده آلش برا	 اجرا	 زنده فراهم نشود، تن به ا�ن �ار 

نم� دهد.

 ▪ مخالفان: صدا�ش ساختگ� است
با  �شور،  معتبر  و  بزرگ  خواننده ها	  م� گو�ند  مخالفان 
همين شرا�ط و ام�انات �نسرت برگزار م� �نند و مخاطبان 

ز�اد	 هم دارند.
آن ها معتقدند چاوش� از اجرا	 زنده فرار	 است و م� ترسد 
و  اف�ت ها  با  صدا�ش  بخواند؛  مخاطبش  چشم  در  چشم 
و  شده است  پرداخته  و  ساخته  صداساز	  نرم افزارها	 
منتقدان  نم� ماند.  او  از   �بت د�گر  بگذارد،  �نسرت  اگر 
نياز  پرقدرت  صدا	  به  صحنه ا	  اجرا	  معتقدند   ،�چاوش
 �دارد و صدا	 چاوش�  جز در استود�و و با همراه� موسيق

ال�تروني�، قابليت پخش ندارد.

 ▪ روان شناسان: جمع گر�ــز است
د�ده  از   �چاوش �ناره گير	  دليل  روان شناس ها  از   �بعض
شدن را نوع� ترس اجتماع� م� دانند. نوع� ترس موهوم 
�ه فرد، خود را بدون هيچ تهد�د	 با خطر مواجه م� بيند. 
اجرا	  و  ن�ردن  مصاحبه  نگرفتن،  ع�س  معتقدند  آن ها 
 �زنده نداشتن برا	 بر هم نخوردن آرامش� است �ه چاوش
امتحان  و  شرا�ط  تغيير  رسيده است.  آن  به  خود   �تنها� در 
نيست.  لذت بخش  شخصيت  ا�ن  برا	  جد�د  موقعيت ها	 
اما  تغيير داده  را  بارها سب� موسيق� اش  ا�ن �ه  با   �چاوش
هم چنان از حضور در جمع هراس دارد؛ ا�ن ترس در بيشتر 

موارد ر�شه در گذشته افراد دارد.

ناصر رعيت نواز- سال هاست آلبوم ها�ش �مابيش پرفروش تر�ن �اِر 
هر سال است. ت� آهنگ ها	 ماندگارش، هفته ها دست به دست 
م� چرخد. هر حر�تش، موج ا�جاد م� �ند. با حضور صدا�ش، 
ر�ورد فروش �� فيلم و سر�ال جابه جا م� شود. سينماگران 
برا	 استفاده از صدا	 او در آثارشان، سر و دست م� ش�نند. 
هوادارانش در حما�ت از او در فضا	 مجاز	 و حقيق� سنگ 
 .�تمام م� گذارند. مرد	 با رازها	 بزرگ، مرد	 در تار��
�� مرد خاص با صدا�� زخم�! دار�م درباره «محسن 
چاوش�» حرف م� زنيم. هنرمند	 �ه نم� شود با او مدارا و 
 .�مماشات �رد؛ �ا با�د دوستش داشته باش� �ا منتقدش باش
�س� �ه در طوِل بيش از �� دهه، در �نار محبوبيِت عميق و ملقب 
 �شدن به القاب� مثل «سلطاِن موسيق� پاپ ا�ران»، منتقداِن سرسخت
هم داشته و آخر�ن زخم ا�ن طعنه ها، دوشب قبل در برنامه سه ستاره، از زبان 
احسان عليخان� با ا�ن جمله �ه: «�س� �ه اجرا	 زنده ندارد، خواننده نيست» بر 
شخصيت حرفه ا	 اش نشست. به همين بهانه، مرور	 دار�م بر و�ژگ� ها	 رفتار	 
و حرفه ا	 محسن چاوش�، حاشيه ها	 اخيرش و تفاوت ها	 تاثيرگذار ا�ن هنرمند 
مرموز با د�گر هم صنفانش. با ما همراه باشيد.

چــرا چاوشى اجراى زنده ندارد؟
كنسرت نداريم، تقاضا نفرماييد!

نگاهى به مهم ترين ويژگى هاى 
سبك موسيقى چاوشى
صدايى متفاوت 

در  موسيقى ايران!
سال ١٣٨٢ بود و فضا	 موسيقا�� ا�ران، بيش از همه تحت تاثير سب� و 
حال و هوا	 چهره ها�� مثل عليرضا افتخار	، محمد اصفهان� و عليرضا 
عصار قرار داشت. �� دهه از ش�وفا�ِ� موسيق� پاپ ا�ران به واسطه حضور 
هنرمندان� چون محمد نور	، قاسم افشار و خشا�ار اعتماد	 م� گذشت و 
مخاطبان ا�ن سب� موسيق�، تشنه �� صدا، چهره و حال و هوا	 متفاوت 
 «�بودند؛ نياز	 �ه به بهتر�ن ش�ِل مم�ن توسط �س� مثل «محسن چاوش
با هوشمند	 و خالقيت، د�ده و پاسخ داده شد و در طوِل بيش از �� دهه 
حضور او، همچنان رصد و مد�ر�ت شده است. سب� خاص و متفاوت� �ه 
جا�ش در مار�ت موسيق� ا�ران خال� بود و به هنرمندانه تر�ن ش�ِل مم�ن 
توسط چاوش� پر شد. ول� سب� موسيق� او چه و�ژگ� ها�� داشت �ه ا�ن 

قدر محبوب شد و ماند؟

لحِن منحصر به فرد ▪ 
 Ëند»، بهتر�ن توصي� �شا�د ا�ن جمله �ه «چاوش�، ترانه ها�ش را زندگ� م
برا	 مهم تر�ن و�ژگ� موسيقِ� او باشد. «لحــن» چاوش� به ش�ل� است �ه 
انگار لحظه لحظه ها	 ترانه ا	 را �ه م� خواند با پوست و گوشتش تجربه 
�رده. چاوش�، ترانه ها را، ترانه ها�� با مضامين ت�رار	 مثل عشق و فراق را 
�ه در طول سال ها توسط آدم ها	 ز�اد	 خوانده و اجرا شده است،  با لحِن 
متفاوت «ماِل خودش» م� �ند. فقط چاوش� است �ه �� جور	 م� گو�د: 
«گفته بودم ب� تو م� ميرم، ول� ا�ن بار نه!» �ه باور م� �ن� همين االن، 

همين لحظه، زار و دل ش�سته رو به محبوب، درد دل م� �ند.

جنس متفاوِت صدا ▪ 
چاوش� همان ابتدا	 ورودش به فضا	 موسيق� �شور، با �� حاشيه بزرگ 
مواجه شد؛ جنس صدا	 او شباهت ز�اد	 به صدا	 �� خواننده مطرح 
 �لس آنجلس� داشت و از طرف�، خيل� ها صدا�ش را تصنع� و دستگاه
زود   �خيل گرفت،  پيش  در  �ه   �سياست با   �چاوش منتها  م� دانستند. 
توانست مخاطبش را با وجود ا�ن حرف و حد�ث ها، راض� و همراه �ند. چرا 
�ه قدرت �نترل او بر حنجره و ز�ر و بم و خِش صدا و اهميت تنظيم و تفاوت 
چشمگير ملود	 در �ارها	 او فراتر از آن بود �ه ا�ن حاشيه ها مدع� بودند.

شناخت عميق از مخاطب و جامعه ▪ 
شا�د ترانه «خود�ش�» �ه جزو اولين آثار چاوش� است، جزو معدود ترانه ها	 
 �پس از انقالب ا�ران باشد �ه صر�ح و ساده به �� آسيب فرد	 و اجتماع
 �م� پرداخت و هر چند از نگاه برخ�، سياه  و گزنده بود ول� به مذاق مخاطب
�ه همذات پندار	 م� �رد، خوش آمد. ا�ن را بگذار�د �نار درÑ چاوش� از 
سليقه مخاطب آن سال ها �ه فهميده بود حرف ها	 واقع بينانه �� عاشق 
 �عصيانگر، بيشتر از ترانه ها	 سطح� شش و هشت� طرفدار دارد. چاوش

به لحاظ روانشناس� و جامعه شناس�، رگ خواب مخاطب را شناخته.

ملود� ها� ناب ▪ 
در روزگار	 �ه موسيق� پاپ ا�ران به ادعا	 منتقدان، ملود	 ساز ندارد، 
انتخاب  ملود	  ترانه،   �� برا	  او  ماناست.   �چاوش محسن  ملود	 ها	 
م� �ند �ه هم با حال و هوا	 مضمون همخوان� داشته باشد و هم ظرفيت 
اجرا با لحن� تاثيرگذار را دارا باشد. ملود	 ها	 او چنان با ترانه پيوند خورده 
�ه احساس م� �ن� ا�ن بهتر�ن و ز�باتر�ن ش�ل مم�ن برا	 اجرا	 ا�ن 
ترانه است. ا�نطور	 هاست �ه وقت� با آن لحن جادو��، در ابتدا	 ترانه 
«زخم» در اولين ثانيه ها	 فيلم سنتور	، م� گو�د «من....»، با حال و هوا	 

ترانه همراه و مبهوت و تسليم به دنيا	 فيلم پرت م� شو�م.

 ▪ اشعار غن� و متنوع
 �مذهب قطعات  آثارش  بين  �ه  است   �خوانندگان جزو   �چاوش محسن 
و مل� پررنگ و با �يفيت ز�اد	 وجود دارد و از ا�ن حيث، جزو پر�ارتر�ن 
خوانندگان است. از طرف�، عاشقانه تر�ن قطعات ا�ن سال ها هم، متعلق به 
اوست. آلبوم اخيرش، «امير ب� گزند»، �ه مجموعه ا	 از اشعار موالناست، 
برا	  و قطعات ماندگارش  آورد  به دست  را  آثار فاخر  به  دِل عالقه مندان 
 �عاصِ جواِن  از  بود.  دلچسب  سينمادوستان  برا	  شهرزاد،  و  سنتور	 
 Ëبه دست، جزو طي 	مثنو 	خسته تا زن خانه داِر عاشق و پر سن و سال ها
عالقمندان به موسيق� چاوش� هستند و ا�ن تنوع چشمگير هم در انتخاب و 
هم در مخاطب، چيز �م� نيست. برا	 بسيار	 از ما �ه با ادبيات �السي� 
بيگانه ا�م اتفاق �م� نيست �ه حاال به لطË چاوش� م� توانيم با مثنو	 

موالنا زندگ� �نيم.   

 ▪ غيررسم� شروع �رده
او على لهراسبى نيست!

ا�ن خواننده ٣٥ ساله جنوب� اولين آلبومش را 
در ٢٥ سالگ� و البته از ز�ر زمين منتشر �رد. 
برع�س خوانندگان� مثل عل� لهراسب� �ه ابتدا 
سع� �رد مجوز بگيرد و بعد دنبال انتشار آلبوم 
برود و با رانت م�رر تيتراژها معروف شود. اولين 
به   ٨٣ سال  در  �ه  بود  «نفر�ن»   ،�چاوش آلبوم 
بازار موسيق� آمد و همان روزها سر از خودرو	 
جوانان� درآورد �ه دلشان از دست معشوق خون 
بود. چاوش� همين فرمان را ادامه داد تا سال ٨٦ 
�ه با فيلم سينما�� «سنتور	» تر�اند و در نها�ت، 
در سال ٨٧ با انتشار رسم� و مجوزدار «�ه شاخه 

نيلوفر»، فعاليت حرفه ا	 اش را آغاز �رد.

 ▪ �نسرت نم� گذارد
او بنيامين بهادرى نيست!

 ،�چاوش هنر	  سابقه  تار��  نقطه  شا�د 
برگزار ن�ردن �نسرت باشد. ��� از ن�ات� �ه 
چاوشيست ها را در �ر	 خواندن مقابل د�گران 
خلع سالح م� �ند و آن ها را در برابر طرفداران 
سيروان  و  بهادر	  بنيامين  مثل   �خوانندگان
 �خسرو	 در موضع ضعË قرار م� دهد. چاوش
فعاليت   �رسم طور  به  پيش  سال   ١٠ از  �ه 
 �خودش را آغاز �رده، در همه ا�ن سال ها حت
�� بار هم برا	 عالقه مندانش رو	 سن نرفته 
تا همچنان جنس و �يفيت اورجينال صدا�ش 

مبهم بماند.

 ▪ تيتراژ سر�ال نم� خواند
او احسان خواجه اميرى نيست!

 �� برا	   �حت سال ها  ا�ن  تمام  در   �چاوش
 �سر�ال –به جز مورد خاِص شهرزاد- خوانندگ
با  �ه   �خوانندگان از  بسيار	  برع�س  ن�رده. 
تيتراژخوان� شروع �ردند و سپس به چهره ها	 
شدند،  تبد�ل  پرطرفدار  و   �داشتن دوست 
چاوش� از ا�ن مسير برا	 شهرت و حت� �سب 
 �درآمد استفاده ن�رد. البته او از فعاليت تلو�ز�ون
غافل نبوده و تيتراژ ت� برنامه شب عيد احسان 
برنامه  برا	   �همخوان همينطور  و   �عليخان
«پشت صحنه» با فرزاد فرز�ن، از جمله اثرها	 

انگشت شمار چاوش� در تلو�ز�ون است.

 ▪ مصاحبه نم� �ند، ع�س نم� گيرد
او محسن يگانه نيست!

 �سع و  نيست  مصاحبه  اهل   �خيل  �چاوش
م� �ند از ا�ن طر�ق خودش را از حواش� دور نگه 
دارد. برا	 آلبوم ها�ش �ا از ع�س ها	 خودش 
 �برم را  پشت  از  تصاو�ر	  �ا  نم� �ند  استفاده 
گز�ند. بيشتر مواقع هم اگر حرف� داشته باشد 
 �سع دهد،  نشان  وا�نش   �اتفاق به  بخواهد  و 
م� �ند رأسا وارد باز	 شود و در فضا	 مجاز	 
بين  او  مقابل  نقطه  �ند.  اعالم  را  اش  وا�نش 
ستاره ها	 موسيق�، محسن �گانه است �ه هر از 
چند گاه� به درخواست رسانه ها پاسخ م� دهد 
و برا	 آلبوم ها�ش هم چند�ن و چند ع�س در 
ژست ها و قطع ها	 مختلË م� گذارد تا د�گران 

برا	 پيدا �ردن ع�س ها�ش دردسر ن�شند!

 ▪ در آلبوم ها� مشترÊ م� خواند
او سيروان خسروى نيست!

�ارنامه محسن چاوش� را �ه نگاه �نيد، متوجه 
به  �ه   �زمان از  او  م� شو�د؛  جالب  اتفاق   ��
 �موسيق بازار  وارد  حرفه ا	  و   �رسم صورت 
شده، پس از هر آلبوم، در �� آلبوم گروه� هم 
حضور داشته. «سالم آقا» سال ٨٨، «هشت» سال 
٨٩، «خاص» و «دل صدا» سال ٩٠ و «من و ما» 
سال ٩٣، همگ� آلبوم ها�� است �ه چاوش� با 
�� قطعه در آن ها حضور دارد و از حيث خواندن 
ر�ورددار   �� خودش  برا	   Ñمشتر آلبوم ها	 
چون   �خوانندگان برع�س  م� شود؛  محسوب 
شر�ت   �گروه �ار  هيچ  در  هنوز  �ه  سيروان 

ن�رده است.

 ▪ در برنامه ها� تلو�ز�ون� 
حاضر نم� شود

او رضا يزدانى نيست!
 �چاوش� از آن سلبر�ت� هاست �ه اگر بخواه
او  از   �اول دست  خبرها	  و  جد�د  ع�س ها	 
در  او   Ëمختل صفحات  مجبور	   ،�باش داشته 
در  اش  �له  و  سر  و   ��ن پيگير	  را  سا�ت ها 
گرچه  نم� شود.  پيدا   �تلو�ز�ون برنامه ها	 
رسم  و  اسم  خوانندگان  �ه  است  مرسوم  ا�ن 
رقم ها	  با  و   �تلو�ز�ون برنامه ها	  و�ژه  در  دار 
مگو حاضر شوند اما آقا	 خاص از ا�ن نظر هم 
در  حال،  به  تا  و  �رده  حر�ت  د�گران  برخالف 
بار  آخر�ن  است.  نشده  حاضر  برنامه ا	  هيچ 
هم احسان عليخان� بود �ه قول داده بود برا	 
شب عيد چاوش� را به برنامه ب�شاند اما گو�ا در 
ا�ن امر موفق نبود و زورش نرسيد! در ا�ن قضيه 
هم نقطه مقابل او رضا �زدان� است �ه در بيشتر 
مناسبت ها طرفدارانش را سر ذوق م� آورد و در 

برنامه ها	 مختلË حضور دارد.

چاوش� هنرمند	 است �ه به بيشتر اتفاقات روز و مسائل مل� و مذهب� وا�نش نشان 
م� دهد؛ از خواندن برا	 صعود ا�ران به جام جهان� گرفته، تا خواندن اثر	 برا	 زلزله 
زدگان تبر�ز و سخت� ها	 مردم خرمشهر و آثار	 برا	 محرم. او در ا�ن سال ها سع� �رده 
حواسش به همه جا باشد و مخاطبانش هم انتظار دارند به مسائل روز و دغدغه ها	 شان 
 �وا�نش نشان دهد. در �نار ا�ن، چاوش� در زندگ� حرفه ا	 اش، ن�ات مثبت و منف
ز�اد	 دارد �ه در ا�نجا به چند مورد از آن ها اشاره �رده ا�م تا نشان دهيم راز محبوبيت ا�ن 

خواننده جنوب� چيست؟


