
  .بھرام اثر خوب اشتباه آلبوم به نگاھی

 یيھارسانه در و شد منتشر ١٣٩۴ تيرماه ١٣ در مجموعه اين. ستنورائی بھرام موسيقی آلبوم ھفتمين "خوب اشتباه"

 چھارم تبهر آلبوم اين بيلبورد، موسيقی مجله سايتوب روی بر شده منتشر جدول طبق. گرديد توزيعنيز منباب فروش 

 ٢٧ با مصادف( جو3ی ماه آخر ھفته دو در را، ملل موسيقی سبک در جھان موسيقی ھایآلبوم ترينپرفروش ششم و

 و نورائی بھرام توسط مشترک طور به مجموعه اين سازیآھنگ. داد اختصاص خود به ،)١٣٩۴ مردادماه ٣ تا تيرماه
  .است گرفته صورت آقاجانی مھديار

  مدت   کنندگان تھيه  خوانندگان   عنوان      شماره

  ٢:٠۵   آقاجانی مھديار     بھرام    خوب    : ١

  ۴:٠٣   آقاجانی مھديار     بھرام       ساز    : ٢

  ٣:۵٨   آقاجانی مھديار     بھرام       لمس   : ٣

  ١:٣۴   آقاجانی مھديار     بھرام      نقش   : ۴

  ٣:٢٢   آقاجانی مھديار     بھرام       نگاه   : ۵

  ٠٠:۴٣   آقاجانی مھديار     بھرام     جنگ   : ۶

  ۴:١۴   آقاجانی مھديار     بھرام    تکرار   : ٧

  ٢:٢٠   آقاجانی مھديار     بھرام       نياز   : ٨

  ٠٠:۴۶   آقاجانی مھديار     بھرام       زخم   : ٩

  ٣:۵٠   آقاجانی مھديار     بھرام       ريشه    :١٠

  ٣:٢۴   آقاجانی مھديار     بھرام    ممکن   : ١١

  ٢:٠١   آقاجانی مھديار     بھرام   مرداب   : ١٢

  ۴:۴٩   آقاجانی مھديار     بھرام      سوز  : ١٣

  ۴:٣٨   آقاجانی مھديار     بھرام     برش   : ١۴

  ٠٠:٣۴   آقاجانی مھديار     بھرام     صلح   : ١۵

  ٣:٢٢   آقاجانی مھديار     بھرام    اشتباه   : ١۶

  

  

  



 لندب آھنگتک  يک آنکه از بيش و جای گيرد بلند آھنگی تکدر قالب  تواند می باشد؛ آلبوم يک که آن از بيش خوب، اشتباه

 لزمانی که به عکس آلبوم (به احتما .شود می بيان ،رپ با که است )بھرام( صاحب اثر خود حقيقی شايد زندگی از برشی باشد،
(خلق اثر اشتباه  که بوی خوب بودنش "اشتباه خوب" با نمادی از تولدشويم کنيم؛ متوجه مینگاه می ای از َرِحم)فراوان ُپرتِره

تواند تصويری به ياد ؛ مینماشود و با عملی که از پايه اشتباه است (تولد) گره خورده است. اين برای ديگران رايحه می خوب)
 .باشد که رنگ و بويی قَِصوی دارد، برای اين اثر روايیماندنی 

 ُبرش، سوز، مرداب، ممکن، ريشه، زخم، نياز، تکرار، جنگ، نگاه، نقش، لمس، ساز، خوب، چون: عناوينی شنيدن و ديدن از

 نآ با توان می ایجمله چه که فتداُ بی فکر اين به کسی ھر اول رکن در شايد ،آيد می بدست بسياری ھایِالِمان اشتباه، صلح،
 اين ی ديگرقابل توجه ینکته ھم و شودمی ھرمنوتيک حدودی تا ھم چون ؛نيست اساس از رکن اين اما کرد، سرھم و ساخت

 خوب اشتباه عنوان به چيزی ترتيب به )track's(ھا راکِت  عناوين کردن سری در ما" خوب اشتباه" آلبوم اسم برخOفت که است

 خوب بلکه تنيس آغاز اشتباه نتيجه در پس ؛رسانيمبه اتمام می اشتباه با را انتھا و کنيممی آغاز" خوب" با را شروع بلکه بينيمنمی

 متحکو خودکامگی محيط، فشار زور، جبر، به شاوساط و ميانه در که پايانی ،باشد ی متاثرپايان تواند می اشتباه .است آغاز

 دتوان نمی ،آيد می شمار به ارگانيک و طبيعت از جزيی نيز انسان که طبيعی سرشت و ا3 رسيده، خطا به حال و داده تن …و
 .و بدون ھيچ دخل و تصرفی رسيده باشد شخص به ارثيهبه صورت  و ِژن در مگر ،باشدن خوب سرشتی

 ندينچ که طرفيم کند، می رپ را آن بھرام که داستانی آھنگ يک بگويم بھتر يا آلبوم يک با ما که فھميم می اوصاف اين با حال

 که ای جامعه. دارد گريبان در سر و ايستا یجامعه از منطقی و جا به انزجار بنده شخص نظر به ،آن با3ی سطح در و دارد 3يه

و  کرده نابود خودش چون را راه و راه عنوان به را بيراھه و نيست معلوم ،شخود حتی و سياست و فرھنگ با تکليفش ھنوز
 طOحاص به و ابتدا از اگر که است) قسمت( اپيزود شانزده از کارناوالی خوب، اشتباه داستانی آھنگ. هماندن برايش گلگی ديگر

 ساز و ساخت در که است اين مثلِ  ؛دھيم گوش آن به پايان يا وسط از برعکس و نکنيم دادن گوش به شروع آن یمقدمه

 ما  داستان پازل قطعات ساختمان و ھمچنين پاشيدن ھم از جز پيامی اين و کنيم ساخت به شروع ميانی طبقات از ساختمانی

 .ندارد

 ايستیب می پس برسد، انتھا به تا کند می طی را سيری خط آن ھایقسمت از ھرکدام که بينيم می خوب اشتباه تحليل و تجزيه در

 .شود رسیبر است، شده پرداخت و تشريح حقيقی و مدرن سياقی و سبک با اينجا در که رئاليستی زندگی کارناوال اين قدم به قدم

 شود.ای مینگاھی تحليلی و تجزيهپس بدين منظور تراک به تراک و قسمت به قسمت باز و به آن 

 به درون از که ستماجرايی آغاز برای ای مقدمه روايت شک بدون ،بھرام داستانی آھنگ از قسمت اولين): Khoob( خوب

 درونی ُکنش يک با وھله اين در خورد، می را باشد بھرامخود  فراوان احتمال به که قصه اصلی شخصيت ایخوره مانند

 احساسات ميان ُکنش يک به ھم و است شده دچار او مغز و قلب ميان درگيری خود يک به ھم گفت توانمی که ُکنشی. ايممواجھه

 منتقل خود جايگاه درون و اصحاب زير به را بودن منطقی و یاحساس خصايص بخواھيم اگر. است کرده پيدا سوق منطق و

 که مبحث اين خاص ینکته و بود خواھد عقOيی سقفی منطق برای نيز مغز و احساسات برای ابدی جايگاه قلب گمان بی يم؛کن

 يک. نيست" خوب اشتباه" يک جز حاصلش که باشد می اصحاب دو اين بين درگيری ندارد؛ عبايی آن بيان از نيز بھرام

" زھراب" چون ؛است کرده اشاره آن به" زھراب" آھنگ در شاھين که است پارادوکسی برخOف که شخصی و زيبا پارادوکس

 حاصل. دارد خوب اشتباه داستانی آھنگ اول قسمت )خوب( به نسبت تری عمومی یجنبه و باشد می ترکلی و ترعام بسيار

 دانيمب خود اصحاب ی نتيجه به ربط و خود جايگاه در را ھامولفه اين از کدام ھر بايد که است خوبی اشتباه خود با بھرام درگيری

 به یگرهاز  بعد و ادامه در. باشد می مغز منطقی ايدئولوژی حاصل خوب، و قلبی احساسات حاصل اشتباه، صورت اين در که

 بی مدرنی پست يا داشت خواھد پايانی آيا و رسدمی کجا به بفھميم که ھستيم زندگی سير اين دنبال به ما ديگر حال آمده، وجود

 .است و يا اصلن داداييسمی ھيچ انگار پايان

 که گونه نثر اشعاری نوشتن است، نوشتن که گيشروزمره از گويد،می خود از راوی يا کننده نقل دارد، لفافه در متنی" خوب"

 او آن از جدای. خاص وزن و قافيه و نظم از بدور و است نثر چون کردن؛ رپ جز باشد تواندنمی چيزی آن و است دستش زير

 می جامعه بر آثارش با که تاثيراتی بر باشد می وی نگاه خاص نوع ھم آن که نوشتن از چيست قصدش که گويد می خودش

 و است و سياسيمدار داری سرمايه نظام و جامعه مرفع قشر به نسبت نزاحم و انزجار تعارف بدون تاثيرات آن که بگذارد خواھد
 از یاتاق نقطه، آن و نقطه، يک به رسيدن برای بود ھايیمولفه ھمه ھااين. تفکراتش با شخص درگيری عمق به اشاراتی ھمچنين

 احتمال به يا ،"بھرام" جز نيست کسی شخص آن و است اشنثری شعرھای از ُپر دستش زير آن توی شخص يک که است خانه

 از اوست دنيای و بھرام خود یقصه نوعی به خوب، اشتباه داستانی آھنگ اينجا تا پس. بھرام نقش در کسی تر ضعيف

 در ریدرگي يعنی بعد به اين از و بخشد التيام و القا شکلی به را آن کردن رپ و نوشتن با خواھد می که زندگيش، ناخوشايندی

 .رفت دوم تراک سراغ به بايد گشايیگره و خوب اشتباه به بردن پی و تفکراتش عمق



 دست به هن و باشد قانونی پزشک دستان به نه که شکافی کالبد دانست، بايد خوب اشتباه ذھنی شکافی کالبد را ساز) : Saz( ساز

 نور،اهسي از اثری نه بکشيد بيرون آن جسم از کاليبری مرمی خواھدمی نه که ناخلف پسرکی دست به بلکه بالفطره؛ جانی يک

باشد " تو" ديگری و" من" يکی که سمبل دو يا خشت دو ذھنش درون از او ندارد، خام پسرک جز متخصصی که جراحی اين در
 رفط يک و شده کشيده وسطشان خطی که ھايیمولفه کند، می بندی قالب رويشان استتار برای ھايیمولفه و کشد می بيرون را

 من قطره ،بوده (عرف) جامعه ذھن ساخت که بدی و خوب البته ،اختصاص داده است ھابدیرا به  ديگر طرف و ھاخوبی را به

 مشی و خط وھله اين در بھرام. باشدمی تراک "ساز" ھایواگويه از مصاديقی ھمه ھااين …و برده من و تو پادشاه تو، دريا و

 قفس زير خودش که قبل تراک از جلوتر پله يک يعنی اين سقف مثلِ  ،باشد آسمانی کنار در خواھدمی و کندمی انتخاب را خودش

 کنار در جز چيز ھمه به نسبت و دھد می قرار مردم برای انزجار صدای را رپ و نويسدمی بار اين ولی نوشت می فقط اتاق

 بلکه باشدنمی گرايیمکتب دنبال به چون بابت؛ اين از نھيليستی. است کرده پيدا نھليسمی نه و نھيليستی ديد يک بودن آسمان

 وچپ و بگذارد کنار را نيايد خوش طبعش به که چيزی ھر و بکشد تصوير به نھيليسم از خود را ھرمنوتيک خواھدمی بيشتر

 اما ريزد،می درون به را یخشتشخصيت  دو ھر دوباره اندازد،می جريان اين در را خودش بھرام که وقتی و. کند پنداری

 کشيده پسنددنمی جامعه که بودنی بد جبھه در وقتی و پردازد می ھاآن با مونولوگ به مدام و دارد می نگه را اشان شخصيت

 می او جنگد،می مشکOت تمام با خالی دست و پردازمی مبارزه به تنه يک خود و آورد نمی ميان به تو و من از بحثی شود،می

 منفوراتی بهرورا  اشخطابه و باشد زنده تواند می جنگيدن و اميد باز نيز موجود شرايط بدترين در ھم باز که بگويد خواھد

 رھمديگ به وقتی حتی که اندبرده پيش جايی تا را فريبکاری و اندشده غريبه ديگر و" شما" و" ھمه" اندشده حا3 که گرفته
 .باشدمی شخص َتنِ  تصاحب قصدشان تنھا عزيزم، گويندمی

 زبان از ھم ای گOيه و ندارد برايش جولی آسمان جز چيزی ،ھم گفتن مردم خود درد از و گفتن درد از حتا که داند می بھرام

 اگر که طوری به کند، می طلب شرايطی ھر تحت را راستی و نقابی بی که است گويی حقيقت یشيفته چنان او. کندنمی سبزش

 زا و رود می راه صاف زمين روی که است کنی رپ ياغی اينجا به تا بھرام پس. است پايبند آن به باز دباش ياغیمثِل ا^ن  ھم
 .دارد را کامل رضايتو نوشتن و خواندن  شرايط اين

 نبيا دقيقن لمس. است شده گرفته نظر در آن برای تری مضمون با و مرتبط اسمی قبل، قسمت عکس لمس، در): Lams( لمس

 اصل در و است قصه ھمان یادامه لمس کنممی احساس. پردمی بيرون شخص مستقيم زبان از که ايست تجربه و ادراک حس

 آغاز ار قصه ،وار نوستالژی کوتاھی بک فلش با و گرفته جای منسک درويش گوشه در شدن، ياغی بعداز بھرام که ايست لحظه

 بينندیم سال و سن در را بزرگی که ھايیانسان ديگر، ھايیانسان با انسان خود درگيری يعنی ان،ديگر با ُکنشی بار اين. کندمی

 شدن بزرگ با که داندمی او و کند می شنا آب جريان خOف بھرام چونکه چرا باشد تواند نمی اينگونه معروف قول به اما ولی

 تعاريف از جدای معنايی کوچکی اين. شد کوچک که داد باد به را کودکی درد زمانی و نيست دردھا رفتن ياد از به اعتباری

 را واقعيت خOف بزرگان اصطOح به آن که بفھميم تا ؛رسيد مفھوم به و گذشت معنی از بايد پريود اين در و دارد متداول

 به ،تنيس درد شود فراموش که دردی اصلن و نيست فراموشی قابل است شده کشيده کودکی از که دردی ھيچوقت چون گفتند؛می

 تحمل را فيزيکی شرايط تواند نمی بھرام باز ادامه در. گذاردمی را خودش تاثير باز باشد ھم نھيفر درد دچق ھر که دليل اين

 با یوقت و. است رسيده حقيقت به چون! ھيچ ھيچ ھيچ اصلن و پشت ھيچ و نيست جلويی ھيچ نيست، جايش سر چيز ھيچ کند،

 پيدا يشتریب باور ،باشند شده تبديل اصل به خوانيممی را مطلب اين که ا^نی تا شايد که نظرياتی به ،کند می سنگين سبک خودش

 به برسد چه است تلخ ھميشه حقيقت. داده جای خودش در را چيز ھمه که سراسری نظمیبی از شدنی درک اعتقادی کند، می

 و خشک سنتی حق به ای جامعه با حا3 ولی ،دھد انجام سختی را تحو3ت کردن رپ با که دارد قصد ،ما داستان ياغی که اينجا

 .کند کار چه مدرن جوی حقيت موسيقی اين با داند نمی که است کرده برخورد ایشده نفرين زمين و

 شروع ،است بعدش قسمت برای نخی سر و آيد می اسپری صدای که لمس تراک آخر به ثانيه سه از تراک اين): Naghsh( نقش

  و »فعلن« آخر در و »بريم؟« گويد می اول در که ديالوگ چند از غير چون داد؛ گوش بسته چشم بايد فقط را نقش. شودمی

" نقش" صداھای با ذھن در که ھايیصحنه به شده تمرکزم و بسته چشمی با بايد پس آيد،نمی ميان به صحبتی ديگر »بينمتمی«

. است ای تصويریقطعه باشد؛ کOم کم آھنگی آنکه از بيشتر اما است صوت ذاتن است درست َنقش. کرد دقت شودمی تجسم

 سوار نبست بنديل و بار از بعد و دنکش می نقشی جايی در (شايد دوستش) ديگر يکی با ھمراه و بھرام باز اينکه يا شخصيتی

 آھنگی ورود، محض به و رود می مکانی به و شودمی پياده جايی در بھرام کوتاھی مسير پس سپری کردن و شوند می ماشين

 ودشايجاد می بعد قسمت برای است که حساسيتیو  رغبت اين ھمان وشود می خارج ُنت از يکدفعه که کندمی نواختن به شروع

  .است شده اعمال درستی به نيز مورد اين و

 رسدمی نظر به ،بود نگاه تراک ی برایشروع ادامه و شد؛ نواخته نقش تراک انتھای در که ایشده خارج ُنت): Negah( نگاه

 از هک گرايی واقعيت و شکنی ھنجار. کند القا را نگاه موسيقی سياق و سبک خواھد می بھرام عمد، به و نبوده سھوی تعليق اين

 بيشتر بود چه ھر قبلی ھایتراک در. نيست طرف ای کليشه و ساده داستانی آھنگ قسمت يک با که فھماندمی مخاطب به اول



 سپردن گوش از لحظاتی داند، می لحظات متن آوای را خودش بھرام. ستياغی عمل نگاه نيست، حرف نگاه اما بود، حرف

 دارد شدنش تکرار به اصرار مدام چونکه چرا مھمترند؛ چيز ھمه از لحظات اين انگار. کندمی پخش را آن ھرکسی که موسيقی

 بلکه اول، از نه گرددمی بر که باری ھر و ستموسيقی ی صفحه عکس چرخاندن برگشت؛ ھر ی نشانه و شود می ھم تکرار و

 کاری ھر که بفھماند مخاطب به خواھد می ما داستان ياغی يا بھرام. ، از جايی که بھرام ميخواھدشودمی تکرار بعد به وسط از

 سال ده به بازگشت شايد. است پيش سال ده به برگشت و مرگ و تولد تصاحب خواستار خداگونه او بکند، تواند می بخواھد دلش

 ینقطه حدودی تا که اوست مقدم خط نگاه، و است پوپوليستی و عوام پوچ تفکرات دنيای برای بھرام تھديدات شروع ،قبل
 ھمه اين از منزجر است، شده منزجر چون باشد؛ می موقع به که کند می ھتاکی بندھايی در حق به و گذرانده حد از را جوشش

 هدآم رس قول شاھين (فرھنگ پارادوکسيکالی) بهو  پيکر و در بی فرھنگ از تحملش ديگر که اينست و اعتقادی ثبوت و ايستايی
 لهمرح به ديگر حا3 کردن رپ از که است ياغی ھایپيکان و ايدئولوژی حقيقت در نگاه. کند می ياد »تخمی« صفت با آن از و

 .کند جنگ اعOم وجود تمام با خواھدمی و رسيده عمل

 فتهگ نگاه در که ھمانطوری اتفاق اين بلکه برانگيزد، ما برای را حيرت و تعجب که نيست اتفاقی جنگ تراک): Jang( جنگ

 لیپ کند، می بازی را پل يک نقش بھرام برای بيشتر دارد که نامی از جدای جنگ پس گردد،میبر پيش سال ده به آغازش شد،

 ھايیهصحن و کندمی سازی تصوير سپرده آن به گوش که کسی برای دھدمی بيرون که صداھايی از بيشتر نقش تراک ھمانند که

 که چيزی ھر يا صفحه شخصی انگار و است ُنت شدن خارج ھمان با جنگ تراک شروع. آوردمی وجود به مخاطب ذھن در را

 دارد ار ماشين داخل به شبيه شايد فضايی مکان، که است معلوم صدا از بعد و آوردمی در را باشد شده ضبط رويش موسيقی متن

 ِچز و فندک چکاندن با که شنويم می را عمومی مکان يک صدای ھجوم رود می پايين ماشين شيشه اينکه بعداز و کندمی حيشرت

 ندک می دود و گرفته لب به را نه) سيگار(" سيگاری" که ستياغی خود زياد احتمال به که شودمی ھمراه" سيگاری" سر خوردن

 .افتد می آيد،ش میکردن َرپ صدای که مواج َوھمی داخل به و

 یجدل برای تلنگری بلکه نه که ھشدار قوص، و کش و دادن بم و زير و نشده کوک گيتار سيم تارھای صدای): Tekrar( تکرار

 هک لحاظ يک از ايھام. دارد آرايه اين در بسياری ھایجنبه که باشد می ايھامی سراسر اثری تکرار، تراک. است زا َتَوُھم ُکنش با
 ند،اکرده ديس را او که کسانی يا منتقدين جواب ،َتَوھمی سازی شخصيت با نوعی به خواھد می بھرام که کندمی احساس شنونده

 جھتی از ھمچنين و کندمی تشريح را آن که است خودش از شناختی ھایواگويه باز اين نه که کنيممی حس طرفی از و بدھد

 و "خوب" تراک در که گيری در خود و درونی ُکنش به طرف يک از تکرار تراک اسم که معنا اين به ،دارد ايھام نيز ديگر
 آيدمی بر چنين متن از. دارد اشاره افتدمی اتفاق تکرار تراک خود در که تکراری به ديگر ای جنبه از و دارد اشاره بود "ساز"

 تمام جنگی و لفظی جدال يک بعداز حتم طور به بھرام. است شده عنوان صحيح و درست نظر نقطه و سمت چھار اين تمام که

 روز تواندتکرار می. برود مخالفين جنگ به پارادوکس از پر و ساختگی َتَوھمی با بار اين خواھد می پوپوليستی فرھنگی با عيار

 در امبھر که است درست. باشد گوش سراپا بايد و ايستاده اتاقش، به بازگشته ياغی مقابل در که باشد شخصی آن برای بدی

 Oفاصلهب و)! بھرام( من ذھن توی اتاق يا اتاقی توی) مقابل شخص( تو داند، نمی که جايی تا کرده پيدا خاصی یبOتکليف تکرار

 . کشاند می را مخاطب خواھدمی که مقصودی به نھايت در ولی دارد، قبل ھایتراک به ايھامی اين که گويدمی خود اشتباه از

 وزار: "است برده بکارش ھم ھوشمندانه خيلی و آورده داستانی آھنگ اين در که ھايیوصف قشنگترين و بھترين از يکی بھرام

 ھایحرف از پر متنی. باشدمی" رو من صدای بشنوه که شھر، کرد سکوت ھاشب/  رو شھر صدای بشنوم که کردم سکوت

 سکوت کدام ھر موقع ھر تا اينست برای اين !کند می سکوت ھاشب شامگاه، در و کندمی سکوت روزھا او چرا که شنيدنی

 ھزل و حشو جز چيزی افتدمی راه به روزھا در که ایبحبوحه اين که بگويد خواھد می بھرام. باشد شنونده مقابل طرف کردند

 است خودش ا^ن او چون زاند؛وَ ِب  کوچه پس کوچه در را بھرام یزنده صدای بايد خودش سکوت در که است شب اين ولی نيست

 سر آفتاب یاندازه به آيد می بيرون ُپری دل از که او، صدای و شود می نوشته صدا برای که نوشتنی است، نوشتن خودش و

 .است داغ ظھر

 که ھمبازيش از و دھدنمی تشخيص ھم از را روز و شب ديگر او شود،می بيشتر ھم بھرام َتَوُھمی حالت رويم می جلوتر چه ھر

 د،کنمی ديالکتيک او با اما. نيست کسی ولی زندمی صدا را او يکی که ستاوضاع اين در ،آوردمی ميان به بحث است خودکار

 اعتراضی شده، خلق بھرام ذھن در که شخصی ھایحرف. بزند را دلش حرف خواھدمی بھرام فقط و نيست واقعن کسی شايدم

 دنشدا فحش از مثال طور به. بشنود ديوار که گويدمی در به نوعی به خود دادن قرار متھم با که است ديگران به باز آميز کنايه

 .دھدمی را خودش جواب که است خودش اين و گويدمی زمان و زمين به

 لدلي به اما آورد بدست توانستهمی که ھايیفرصت از و بگويد خودش از کمی نسبی صورت به تکرار در کندمی سعی بھرام
 زا بھرام ديگر جايی در يا "کردم اعتراض التماس جای"  مثلن کرده، رھا را ھاآن نيست خودفروخته که نگاھش نوع و شخصيت

 انتھا در و. دھد می ادامه ھمچنان ولی آمده سرش بO آنقدر که دھد پند خودش به خواھد می واقعيت در اما گويدمی او زبان

 ورتص اين در که باشد خودش خواھدمی که کسی از حقيقی تصويری کشد،می تصوير به سردرگمی اين برای را جمعی عاقبتی



 از تکرار تراک اينکه از قبل. آواره سياه کله برچسب خروج صورت در و چسبانند می زده غرب برچسب او به کشورش در

 شلَ فِ  برای تکراريست باز نيز اين! )…شماست با حق اصلن گفتم کردی اشتباه تو( گويدمی وضوح به شود، بازپخش وسط
 .باشد داشته چيز ھمه به نسبی نگاھی نوعی به خواھدمی که او ھایکبَ 

 ازب قسمت اين در بھرام. است اجبار به نرسيده و معمول حد از با3تر خواستی ولی نيست، بھرام تمنای نياز، تراک): Niaz( نياز

 واستخ در نياز،. باشد آن از فرعی مسيری ھم شايد و" ساز" تراک به بگويم بھتر يا و بازگشته خود یگونه ياغی شخصيت به

 نآ از او که فرھنگی آيد،می او فرھنگ از و کشيده بيرون خودش وجود از که است شخصتی آن برای بھرام طرف از بازگشتی
 خواستی حداقل و ستگونه بيمار خواستش اين که داند می بھرام. ندارد تمامی آن در کودکيش فرياد که ستمغزی زندمی دم

 یياغ شود اجابت خواست در اين اگر و. »برگرد برگرد« گويد می مکرر دليل اين به و است جالب و خالص برايش اما احمقانه،
 دکن می درک را او بيماری که کسی با خواھد می فقط نه،" جنگ" تراک يا جنگ آن نه البته دارد، را او با جنگ قصد ما داستان

 ار خود بھرام که شھری. است" ِھرت" شھر ی زاييده که کسی به دھد،می معنی او به که جنگ کاور در صحبتی. کند ديالکتيک
 ھنری آثار تمام و ھاقصه و ھافيلم از اگر که است ذھن در حقيقی شھری بلکه شدنی، لمس جسم در نه شھری داندمی آن شھروند

 :است نزديکتر به آن وادی اين در ديگری اين دلنوشته از ھر مطلب بگذريم؛ نام اين با ادبی

 ھرت .انداخت سری بايد جنباند، فقط نگاھی، ھرچند سطحی به اطرافگويند می! دانستيمه حال ِھرت کجا بود که ما نمیب تا{

ت را دوسمردمش 3له و گOيول و تنھا  گذشته مريم و ياس، از بيد و شمشاد ، ازندبخشياز فرح گريزانھمه ست، جايی که جايی
به فکر ازدواجند، آنھم با ، که ھمه گوسفندوار آنجا باشد، زير پايشان، دور اشان شايدھرت  .؛ آنھم برای شھادت و رفتگاندارند
گويم ببين، زنی که کنی! بغل دستت، مادرت را میکجا را نگاه می ی شرط عسلی، که وقتی باز شود پر است از 3س.قاعده

 و ھرکس که به از پدر گرفته تا شوھرش ؛کنندھش میرود، ولی در اينجا ھمه لِ ش میپاي زير ا و سر زنھاھجايگاه تمام سر بريدن

تا  شودانسانی که در آنجا زاده می انسان معبر! باشد و فقطھمه چيز سد می تواند باشد، جز آنجايی کهکجا می ھرت شھراو برسد. 
َکنند تا ست، مردمانش صبح تا شب جان میھرزگان ا قھقه برای گويند در ھرتی پدری. ی مادری باشد و حاجت کينهعقده رفع

ھايی . دھان به دھان چرخيده که مردمش کارتن خوابند و فيلمداشته باشندبرای رييس غذايی گير آورند و نای کار کردند را 
 دھند، بله از اينبرای پولدار شدن صدقه میرود و از اين عجيبتر آن است که ھا سکانس به سکانس جلو میبينند که در کاخمی

کنند. اين شھر پندارند و بازماندگان مردگان را ِدق مرگ میمرده را زنده می گويند در آنجا ھم وجود دارد وقتی که میعجيبتر 
  }که بسيار آشناست! چون ؛؟! اما ھرجايی ھست سرش سOمتدانيمبوده که نمیواقعن کجا 

 که مخاطبی. سرخوشی و اميدواری به دلخوش را ايستاده مقابلش در که را کسی آن اما داند،می جنگ به مديون را خودش بھرام

 .نيست بينشان ديگر صنمی حال و کرده بازسازی جامعه اکثريت تجسم از او که چيزيست و نباشد، خودش از ديگر شايد

 سرخوش ای جامعه اکثريت ھم آن و ساخته خودش درون در فرض به بھرام که ستکسانی با صحبت نياز، تراک مطلب لُپ

 عقOنی بسيار تشبيه اين آيدمی نظر به کند؛ می ياد جنگ يک عنوان به ديالکتيک اين از و گذاشته آن فرای را پا بھرام که است

 نقيض که کندمی اعOم صراحت به او است، گرايانه آرمان بسيار تأثيری و متفاوت قصدی ،دارد او که قصدی چونکه بوده؛

 کرف تغيير من«است  جامعه ايدئولوژی و باطن در تغيير برای عاملی و پيرو و »خانمی شکل تغيير ھمه« باشدمی ظاھرگرايی

 .داندمی ظاھرگرا یجامعه اين ايدئولوژی در تغيير برای عاملی را جنگ فقط حق به او که است صورت بدين پس ،»خاممی

 ديالکتيک از پس زخم زمان. زد دامن آن به نياز تراک در و شروع را آن بھرام که ستجنگی برای ایآيه زخم): Zakhm( زخم

 خودش کار ياغی ديگر که زمانی. باشدمی است، حکومت دست آلت که قانون برای بازخورد ُپر و ،مردم برای اھم کم جنگی و

 زخم،. رسيده او دستمزد و نتيجه وقت ھم حا3 جنگيد، سنتی و فرھنگی اصطOح به تابوھای اين با وجودش تمام با و کرد را

 تاوان چون نيست؛ حکومتی ھر مطبوعھم  سازیآگاه و کند، سازیآگاه خواسته می قاصدانه و عامدانه که ستياغی ا مزد دست

 وتیص تشريحی که زخم پس ماند،نمی استبداد برای جايی ديگر پس شوند فھيم ای جامعه ھم وقتی و است فھميدن تاوانش و دارد

 در تغيير دنبال که ستکنی رد قرمز خط شخص ی،شده گرفتار دام به و دستگيری یلحظه است، واقع يک از تصاوير دادن با

 ندچ ھر تبعيتی و چنان آن نه لطافتی بار اولين برای شودمی زخم در. ستگرايی عوام با جنگ و مردم یعامه کردن فھيم و باور

. دآيمی بيرون دستگيری و فرار از بعد) آروم آروم خب، خيلی خب خيلی خب خيلی( ديالوگ چند از که ديد بھرام از را الزام به

 و تاس قانون کرد؛ شودنمی کاری اما د،آي بيرون بھرام ُپر از خون دھن از باشيم داشته انتظار که ندنيست کلماتی کلمات، اين
 پيش خاص درنگی و طمأنينه چارچوب در آرامشی با کردن رپ و روايت روند بعد به زخم تراک از که رودمی انتظار. زورش

 .رود

 دم،رسي که ريشه تراک به است، شدن تجسس حال در و شده کشيده بند به ما یقصه ياغی که انگار نه انگار! نه) : Rishe( ريشه

 اندنیم ياد به بيتی نيم بOشک که افتادم،) …نداره سوارکار که وحشی اسب يه رپ ببين( سرکوب آھنگ در ياس کردن رپ ياد

 آن تواننمی ديگر که شدنی رام قاطر يک ھم و ندھد سواری که باشد وحشی اسب ھم تواند می رپ نيز حتم طور به و بود خواھد



 ھرامب. گيردمی جھت ديدنی عالم از غير چيزی به باشد، عينيت به معطوف که آن از بيشتر ريشه در بھرام تمرکز. ناميد رپ را

 ندگانآي برای آثارش بود ارزشمند به مسلمن که ايست نشانه ھمان اين و برنداشته پنداری حقيقت از دست ھم شرايط بدترين در

 با یمخالفت که رسدمی نظر به طور اين دارد که لفظی با بھرام. شودمی ديده ريشه تراک بند بند در عينت. کندمی شايانی کمک

 نندکمی تجسس را او که مامورينی به درستی به او. شود قائل ھم کمکی دھدمی که کدھايی با خواھدمی حتی و ندارد دستگيريش

 و رتفک ؛ھستند دنبالش ھاآن که موردی بالعکس و خاليست ھايشجيب چونکه گويد؛می راست! نگرديد را ھايمجيب که گويدمی
 را تراک اين یتنه ،قشنگ ھايیتعنه و زيبا توصيفات. کنند وجوجست را آنجا بايد و شده گنجانده اشُمخ در که اوست ذھن

 نه هالبت زد شودنمی که حرفی يا نيست کشيدنی که تصويری يا داندمی نگاه را خودش راوی: مثال بطور است، کرده يکپارچه

 و است نراداسردم دستان در ھنر حصر خاطره ب دنشنز شنيد و شودنمی فقط زندمی را حرفھايش خودش چون ؛زد نشود اينکه
 ،ام سمت اما. روندمی ديگر سمتی دنبال به ،در آن رفتن فرو و فھميدن جای که ھستند مردم اين کند، درز زيرزمينی از ھم اگر

 آنجا به را ما یھمه بھرامست که آنجا ھمان جايی! کجاست مقصد و است؟ کدام )ھاخوان الکی از غير( ھاکن رپ ديگر و بھرام

 یمھمان آن در که تغيير برای مھمانی بلکه ؛رقصيدن باباکرم و خوانی روضه جنس از نه البته مھمانی يک اين و کند،می دعوت
 افسارش و است کليشه آن در (حقيقت) غم فقط که دنيايی. شودمی پيشنھاد او دنيای در مدعوين به سوی و سمت ھم و مقصد ھم

 ھاداستان در که اینزده يا زده گاز سيب آناز  منظور باشد،می آدم ینزده گاز سيبھمان  و آينده جنس از که فرزنديست دست به

 تا ند،بچش بسته چشمی با بايد بچشند ھم اگر و اندنچشيده را آن کل اجتماع ھنوز که اوست ھایترانه منظور، و نيست ايم دهشني

 بکشند، ونبير ذھن از را حقيقت اين خواستند روزی اگر و کند باز را ذھن بتواند حقيقت اينکه تا دکنن تجسم ذھن در را بتوانند آن

 ياد در ھميشه ؛شده درک آثارش در که تفاوتی خاطر به حداقل ببرند، ھايشحرف باران نرسيدن برای چتری زير به را شخص يا

 ادي به ھم فاجعه عمق در حتا ھرجايی و وقتی ھر ياری برای و داده تن ھم سوختن به ساختن خاطره ب بھرام. باشيمش داشتهبايد 

 کهچون ؛دگويمی چه او ببين و بشنو فقط چيست؟يا  کيست؟ او بگويی او به که اين جای به و آيدمی تاياری به او ،باشی او

ه ب ایپيرامون حاشيه ھايش در چند سال قبلاين درست ھمان مطلبی است که شاھين در يکی از مصاحبه است، ساز کار گفتنش
ی اشاره که آن نقطه شما به جای اين ،کندآن اشاره کرد و آن نيز اين بود که طرز نگاه اشتباه يعنی وقتی کسی به جايی اشاره می

ه ببينيد که او به کجا اشار ؛بايستباشد و میشود که اين يک نقص میجلب ی طرف اتان به انگشت اشارهشده را ببينيد؛ توجه
 کهبل الزام و اجبار با نه القايی کند، القا را آن خواھدمی که دارد باور يک و فکر يک ريشه در بھرام کرده است نه جايی ديگر.

 اعتراض يعنی خود واقعی معنای به رپ( رپ برھان" ،"آينده" از جمله دارد که ھايیمولفه با ريشه تراک. او دنيای به دعوت با

 ،"یآرمان فردايی به رسيدن برای موقعيت دادن دست از" ،"منطقی و حقيقی دنيايی عنوان به) ھست و باشد نبايد که آنچه ھر به
" شريم ما" تراک با ھای مشترکیمولفه ھمه و ھمه ديگر، مورد چند و" مسموم مغز يعنی فاجعه عمق از انزجار و مخالفت"

 جز کسی مخاطب" ريشه" در که تفاوت اين با ،دھدمی دست آدم به نزديکی حس اشانعمق در و دارند مقصدی که ھستند شاھين

 به را چيزش ھمه و مغز و ذھن و باشد خواھدنمی و نيست خودش که ھرکسی شاھين" شريم ما" در اما نيست فرضی شخص

 خاص معنای به اين که کندمی معرفی آدم ینزده گاز سيب را خودش بھرام ريشه پايان در. دھدمی قرار مخاطب فروخته، بھايی

 .رسدمی پايان به بود آغاز در که متناوب ريتمی با و است" آدميان" فقط مقصدش و دارد اين جز قصدی و نيست" آدم" شخص

 از که نامحدود شخص سوم راوی صورت به بار اين" ريشه" از بعد و اشقصه روايت ی ادامه در بھرام): Momken( ممکن

 بايیالف با که وقايع از جديد شماتيکی با ستروايتی یادامه" ممکن. "است روايت حال در دارد، خبر اتفاقات تمام و گذشته زمان

 در بار اين بھرام که موضعی. دھدمی بعدی ھایقسمت در را جديد رويکردھای نويد ايم،شنيده حال به تا که آنچه ھر از جدا

" ممکن" در وقتی نيست؛ شعار ھاگفته اين دارد. قبل به نسبت نسبی، افتراق وجوه و تروسيع حدودی تا گرفته،" ممکن" تراک

 وانتومک فيزيک و بنگبيگبحث  به جز ای کنايه اين آورد،یم ميان به بحث دنيايش ايجاد برای مغز درونی انفجار از شنويممی

 چگونگی ینحوه کرد،می دعودت آن به را ھمه و زدمی حرف آن از ريشه تراک در بھرام که دنيايی باشد،داشته  تواند نمی

 .شود می پرداخت "ممکن" تراک در شدنش درست

 ياد قانون عنوان به آن از که ستيیھابازجو لگدھای درد کردن و تحمل سپری حال در و حبس در بھرام که پيداست قرائن از

 بھرام ھای نوشته که دھدمی ھشدار يک و گويدمی دنيايش از باز حبس رسيدن پايان به برای زدن خط چوب جای به و شودمی

 دليل. دادن رخ و است افتادن برای خوب اتفاق يک که نيازی گويد،می نيازمندی از سپس و دننکن بيرون ،(ذھن) درون از را

 و خودش نيست حاضر ديگر اينکه يا ،باشد عوامی ایجامعه از شدن ترد شايد گويد؛می خودش دنيای از دقيقه به دم بھرام اينکه
 دارد دوست را دنيايی او. دکنن عمر گذر مسکوت، روشنفکران و ھااحمق کنار در شده که ھم کمی زمان مدت برای کيشانشھم

 رایب بودن َنَسخ به ایعOقه ديگر و جلو روبه نگاه و دگرگونی تغيير، يعنی ،ادن استفتا در حال درونش در خوب اتفاق آن که

 هنشست او که مکانی در و او ذھنی دنيای در خوب اتفاق افتادن آگھیاعOم  با" ممکن" تراک بندی پايان. دھدنمی نشان تغيير
 .رسدمی اتمام به تکرار روبه سلول، به شبيه چيزی

 قانون نام به که بود ھاگرگ چنگال از رھايی آنھم و گرفت صورت" مرداب" و" ممکن" مابين زيبا ايجازی): Mordab( مرداب

 و قبل تراک بين پلی که ديگر تراکی چندين مانند به رابط تراکی" مرداب. "آوردند ما یقصه ياغی سر بر خواستند که کاری ھر



 و باز شدر و رودمی زندان درِ  به فراوانبه احتمال  که ماشينی با مرداب. دھدمی تصوير که صوتی ش بود است،خود از بعد
 دست به ار کليد که جايی تا و شودمی پياده او و ايستدمی مسافتی طی از بعد ماشين. شودمی آغاز ،افتد می حرکت به و بسته بعد

 چون اما آيدمی زيادی صدای و سر چون باشد؛ خانه از غير جايی يا ایخانهمھمان در که رسدمی نظر به اول. دودمی گيردمی

 به ازب و کندمی عبور مسکونی مجتمعی از گفت بايد پس ندارد را ھتلی و خانهمھمان کليد و شده آزاد زندان از اينکه فرض با او

 احتمال به. بستدمی را در او و پيچدمی ھمسايگان صدای شود،می داخل و کندمی باز را خانه در. رودمی خودش یخانه ھمان

 َتک خانه در به اتفاقات اين تمام از خسته او اينکه يا و کرد حس را مشامی صورت به مواد مصرف از ای نشانه توانمی زياد

 که کند می رپ مرداب و ترس و سينه ِخس ِخس از ھم آخر در شود.می کشيده َتَوُھم به و افتدمی زدن نفس نفس به بعد و زندمی

 .است "سوز" ابتدای

 امبھر که نگاھی. ستدان فرھنگی و سياسی اجتماعی، ھایپديده از تلفيقی توان آن رامی دارد، که شرحی با سوز): Sooz( سوز

 و شده عنوان صداقت به تشبيه اين حق به. است گونهبرزخ شھر، در آزاد اصطOح به و آن از خارج تا دارد سلول در حصر از
 دهش تبديل بزرگ زندانی به که عينی دنيای. شودمی ترگوه و بزرگتر زندانی راھی کوچک زندانی از که گويدمی درستی به

 او که است ایشده بينی پيش درگيری فرھنگی؛ ھایپديده به او یاشاره از اینمونه. دارد دردناکی تلخی ولی است شيرين

 نشانی و خط با بھرام و دھندمی مسخره و مضحک اميدھای و شعار سراسر که باشد داشته خالی درون ھایانسان با خواھدمی

 مشتی يعنی است، واقعيت یگونه روی کبودی بھراماما . دھدمی شکل خورد و زد برای را جريانی ھاانسان از دسته اين برای

 روی است، نشسته او که جايی و زده واقعيت صورت به ديگر يکی بزند، سرخوش ھایآدم صورت و فک به خواستمی او که

 و وياپ نحوی به" سوز" در بھرام. است واقعيت اشک که بود گفته لفافه در ھم خودش و باشد می اشک نشستن جای ، يعنیگونه
 و گرن که" آنارشيست" از و آوردمی ميان به صحبتی غيرمستقيم صورت به" آنارشيسم" نام به وارسياسی ایپديده به منطقی

 اب او ضديت است؛ موضوع اين صدق که ھايیمولفه پردازد.می آنارشيسم بنيان و اصل به و گريزد می دارد ھرمنوتيک بويی
 به را ھاآن تواندنمی او وقتی که باشد می مدارھاسياست تک تک و) تريندموکرات و ليبرالترين در حتی( ھاحکومت تمام

 آنارشيسم مکتب یريشه ھمان اين و خوردمی بھم آنھا از حالش که گويدمی لجش از دھد قرار شتم و ضرب مورد عملی صورت

 ايلوسيون در مقصد بی آيدمی که سوزی در بھرام. مرجوحرج از حمايت نه ،پردازدمی آن ارکان و سياست با تزاحم به که است

)Illusion (تراک در نکاتی ھمانا بھرام. شيرين يا تلخ حقيقتی فقط برای و فرجام بی ایجاده در آنھم دود،می خود یساخته 

 يعیوقا با و است موازات در حقيقت با نيز اين که ،کشدمی چالش به را يشانباورھا و باد به را اجتماعی که کندمی بيان" سوز"

 جوبو تمام نتيجه در و است باورھا کردن خطاب ھيچ و ھستی کردن قلمداد پوچ نکات؛ اين و تقابل در کنندمی بيان ديگران که

 وا که اميدی تنھا. ھستند بھرام ھاینوشته از ایخOصه که داندمی بشريت افول یدوره و نظمی بی و اتفاقات سر بر را وجود و
 از ھمچنين و باشد شکلی و ماھوی نظر از چه تغييری تواندمی که است شدن پروانه و آمدن بيرون پيله از دارد، سوز اين در

 احمق را ھاآن ،خورھا ُمسکن به دھنده خطاب وصفی با برسد ايلوسيون در اوج به اينکه از قبل بھرام. ايدئولوژيکی لحاظ

 آن به درد از حسی بی به رسيدن برای روزمرگی در و است کننده حس بی دوايی ُمسکن چون که باشد اين دليلش شايد داند،می

 ستھ دردی نه ديگر که جايی رسد،می انتھايی ینقطه به بھرام حال. خيالیبی به رسيدن برای ایلحظه تسکينی آورند،می ھجوم

 باز نيمه" سوز" ابتدای در و بودش بسته محکم" مرداب" تراک در که اشخانه در از و منفی مورد و بدی از ای نشانه ھيچ نه

 ستا نقطه اين در و برسد محض حقيقتی و دلخواه آزادی به آزاد سقوطی با تا رساند می پيچی پيچ ھایپله به را خودش بود؛ شده

 رش""بُ  برای ھنرمندانه تعليقی صورت بدين و باشد سقوط برای جدی تصميم معنای به اين شايد و گويدمی احوالش از مدام که

 .کندمی ايجاد

 رد بايد آيا! کند چکار داند نمی. است افتاده آن در پرتگاه یلبه در بھرام که ستاوضاعی و حال شک و ترديد): Boresh( ُبرش

 ددھ ادامه را است بھتر برزخ از ترديد بی که راھش اينکه نه يا و بپرد که زندمی صدايش زمين طرف يک از ؟بماند برزخ اين
 درستيش ولی است مجھول ایقضيه که درست و دنيا گیهغريب و غلط بين که لحظه اين در نماند؟ طبقه سه فOکت اين در و

 .پريدن و آن از خOصی جرات نه و است آور عذاب و سخت بسيار که دارد ماندن قدرت نه و کرده گير معلوم،

 درونش هک ُبرش از زيبا بسيار توصيفی) پنجت روی فشار ميشه مرگ با فاصلت که من شیمی تھش تو …ستچرخه يه زندگی(

 صورت به بعضی منتھا رسند،می يا رسيده ،است رسيده که اینقطه و لحظه به ھاانسان یھمه که است شده گنجانده مطلب اين

 .کنندمی رھا را خود خويش، بودن زنده افسار گيری دستهب و تقابل به اتکا با ديگر بعضی و طبيعی

 مخاطب شکل ھمين به ھم" ُبرش" تراک در و شده ايجاد متن در که نثری پرش اين مانند درست و يکباره به آنھم! پرد می بھرام

 زا. شودمی مربوط بيندمی که آنچه ھر و سقوط لحظات به روايت ،بعد به پريود اين از و پريد يکدفعه بھرام. شودمی زده ُشک
 ھميشه مثلِ  عوام) ساختگی ذھن در( مدبر و مدير يک عنوان به پدر که ھستند آن درون ای خانواده شود، می شروع سوم یطبقه

 لوزيونت توی که شلواری و کت مرد حرفھای به پدران ديگر مانند به و نشسته تلوزيون جلوی و کاناپه روی و آبی زيرپوشی با

 و. نيست صداوسيما بوقچی و اخبارگو جز کسی او و دھدمی گوش است، دروغ سرتاسرش و بافدمی چرند و گويدمی مھبل



 آزادی از گوش به ھدفون و ميز پشت اتاق، توی ھم بچه ،کندمی فکر اشبچه به و رفته فرو خودش در طرف آن مادری

 بارهکي بهباز . نيست چيزی ،جرقه و کشف جز قصدش و دھستن ديکتاتور ژنتيکی که مردمی تغيير و آزادی دنبال و نويسدمی

 تحکاي و حال سوم یطبقه. بود سوم یطبقه از صحنه آخرين اين رسند،نمی او به که دوندمی سمتش به و بينندمی را بھرام ھاآن
 شخصيت و پرداخت آن عضو ھر عالی بسيار که گيردمی جای جامعه دل داخل و بود شدن مدرنيته جھت در سنتی خانواده يک

 ایعهداف عامل يا کند می جذب را او زمين اينکه از آگاھی عدم و بيشتر سرعتی با. رسدمی بعد یطبقه به نوبت. است شده سازی

 دیح تا خواھد می او است. خواستنش و نخواستن بين تقابلی که حساس یوھله اين در آنھم و ناوقت جدلی باز کند!می دفع را او

 به نام که دود از پر ستايخانه دوم، یطبقه. بياورد در ناروا ھایواگويه و ھاتھمت زير ازخودش را  و کند خوش را خودش دل

 از که باشدمی سالو اھالی قبل از ميان جوانان از اینمونه طبقه اين. اندکرده ترک را او رفقايش کهخورده است  مغرور جوانی

 که است اول یطبقه شود، داده شرح بايد اتفاق افتادن از قبل تا که ای خانه آخرين و. اندآورده پناه دود به و مانده در ھمه

 فکر در ھم او و خوردمی ھمبه چرت زندگی اين و چيز ھمه از حالش انگار .گويدمی چيزی و ايستاده آينه جلوی در ایديوانه

 .ھستند گرفتن فيلم حال در ا^ن که ھايیآن از و ناکس و کس ھر از انتقام و است سقوط

 زا موتيفی اين و دھندمی تشکيل را ملت يک که ھستند اجتماعی و جامعه اقشار ھمان آورده، قسمت اين در بھرام که ای طبقه سه
 . است اجتماع يک

 رسدیم نظر به" خوب اشتباه داستانی آھنگ" از قسمت اين و دارد ھاتراک ديگر به نسبت را بيشتری نقد ظرفيت" برش" تراک

 يمترس آن فرعی ھایشخصيت ديگر ذھن به ورود برای مرزھايی ھمچنين و زمان اساسی رکن برای بيشتری دقت بايستمی که

 هس ھر توانسته او که کشدمی طول درچق آخر یلحظه تا سوم طبقه از مگر کند،می سقوط بھرام که ایلحظه مثال طور به. شدمی
 سوال اين بازھم که ،استساختمان  ساکنين خوانی فکر و ذھن به او ورود ھم بعد موضوع !دھد شرح جزئيات اين با را طبقه

. است نکرده خود ذھن خوانی نامحدودی به ای اشاره ھيچکه  لحظه آن تا آنھم ،خبرست با چيز ھمه از چگونه او که آيدمی پيش

 واھدخمی اينکه يا شناختهمی را ساکنين تمام قبل از او اينکه يا بگويم بايد کنم؛ ذکر برای اين نقوص توجيھی بخواھم اگر

 .رسدمی نظر به ترمحتمل اول مورد که کند درازی دست چيز ھمه به افسارگسيخته

 است "ُبرش" برای پايانی اين و) کردم سقوط کردی، سقوط کردن، سقوط زندگی اين از جنجالن پی که اونايی از وقتی شدم رد(

 .بيندمی کرده سقوط ھم را ھمه بلکه ،داندمی کرده سقوط را خود تنھا نه که

 بعضی و گريان بعضی گويا و اندشده جمع او دور به ھمه. به زمين رسيد سقوطاز  خوب اشتباه داستان ياغی): Solh( صلح

 زا يکی لنز درون به است بھتر تصاوير بيان و توصيف برای. گيرندمی فيلم او از دست به موبايل ھم بعضی و ناراحت
 دل دو نفری چند. حرکت بی شده، آسفالتی خيابان پھن ياغیو حا3 دوربين؛ . دھيم حال شرح زاويه آن از و برويم ھادوربين

 به اھندخومی نفری چند جمعيت بين از. شود می کوچيکتر و کوچيکتر لحظه ھر دورش یحلقه! نه يا بزنند دست او به که ھستند

 سر به که جايی تا تر بلند و تر بلند شود،می بلندتر لحظه ھر آمد،می صدايش ھم اول از که آمبو3نس آژير. بياورند ھجوم وسط

 .شودمی نواخته برای اشتباه صلح یترانه و رسدمی کوچه

 .شودمی آغاز" صلح" پايانی ريتمی ادامه با" خوب اشتباه داستانی آھنگ" از )اشتباه( تراک آخرين شروع): Eshtebah( اشتباه

 خود موضوعيت از ھنوز بھرام اشتباه، در اما و. است "خوب اشتباه" داستان خودمان، قَِصوی مسير ھمان یادامه يعنی اين پس

 که ديگر روش و راه از منتھا ،است مانده نشده حل مسائل سر بر ھنوز او که منظور بدين! شايد طريقت از ولی نشده، خارج

 روزیپي از پذيری انعطاف اين که نيست بعيد و کندمی پيدا دست آن به آخر در او و نباشد پذيریانعطاف از دور به رودمی گمان

 رھ ،فرستد می درود برايش بھرام و کرده ايجاد را تغييراتی آن در و رسيده خواستهمی بھرام که آنچه ھر به" تو" چون بوده؛ او
 !بھتر ھااين از چه و خوب، اشتباه از پر شامگاھش و اوست روشنايی تمام که بوده نور لکه يک او آفتاب سوی سو چند

 زج قصدی و کندمی تکرار مدام ندامتی کوچکترين بدون و گويدمی اشتباھش بودن خوب از از ھم سر پشتدر "اشتباه"  بھرام
 ھر هک بعدی اتفاق! گويدمی بعد اتفاق از سپس و کندمی حفظ را جايگاھش ندارد. او را باورش داشتن نگه و پيروزيش به اشاره

 تواندمی خوب اشتباه که است بعد روز اتفاق شايد و شودنمی و نشدهبه آن  مستقيمی یاشاره" اشتباه" در ولی باشد تواند می چه

 يک فقط زا بيشتر فرود و سير ھمه اين برای بودنش بندی جمع احتمال "اشتباه. "افتاد" ُبرش" تراک در که اتفاقی ینتيجه و باشد

 زا جسميتش سقوط، ینتيجه در حال و باشد بھرام که نامرئی راوی يک از و ذھنی شکلی به يا تراک اين. است بودن آخر قسمت
 لبتها. است شده زده بيمارستان، تخت روی یشده 3ش و آش بھرام فکر در ایجرقه صورت به اينکه يا شودمی روايت رفته بين

 آن از را او که است اتفاق اين وسيله به بھرام اخOقی افتراق وجه اھم؛ مورد و نيست مھم زياد شدنش َنقل کسی چه از و چطور

 نه و است جدل دنبال ديگر نه بھرام شد گفته که ھمانطور. زندمی را حرفش آميزتریمسالمت روش با و انداخته اوليه ھيجان

 يک به انگار گويی ،"تو" برابر در پيروزی از بعد و جامعه نقطه نقطه در دگرگونی و عظيم تحولی منظور به تغيير حتا و جنگ

 اين در که جمع، نه باشد َنْفس فکر به فعلن و بسازد را خودش سرزمين ديگر خواھدمی که رسيده درونی ناسيوناليستی ديد نوع



" ر" دوم و است و ھمچنين عدم ساده لوحی صداقت و صافی از نمادی که" ا" کOه بدون" آ" اول :است بخش سه به محتاج حيطه

 تا دبياي ھابخش ديگر کنار در بايد که" مش" سوم ،)خوب اشتباه رابط تراک چند مانند( سومش با باشد اول بخش بين رابط که

 .ای زنده ماندن رانه به طور کليشه ببخشد بھرام به را زندگی کردن

 به جھتش و دنيا به سمتش که نگاھی. گذشت نااميدی به زندمی تنه که نگاه يک از تواننمی ِالِمانھا اين تمام کنار در شک بدون

 از حاکی که کندمی اشاره واقعيتی به او نمونه برای. آمده بيرون شخصی یجنبه از و است کلی صورت به آن وقايع و زمين

 ذبج را کسی کسی دنيا اين در يعنی است، آسمان یدافعه علتش عکس و! نيست جاذبه دليلش درخت از سيب افتادن ستاين

اين  .درسنمی ھم به منفور جھت از و ديگران است یدافعه ھم به لطفرسد؛ آندر صورتی ھم اگر کسی به کسی می و کندنمی
شود دور شد؛ پس که از حدود نمیشود به راحتی از آن گذر کرد و در مقابل ھم چونمورد به قدری زيبا و منطقی است که نمی

ر ای از شخص ديگکنيم که اگر زمانی شخصی به شما ابراز عOقه کرد؛ شک نکنيد که او يک دفع شدهبه اين نکته بسنده می
 ما به طور حتم دفع شده است.ھای متفاوت ااست، شايد با جنبه

 .است Oيیعق و منطقی تغييرات پيرو و ثبات منکر لفافه در که کسی آن به فرستدمی درود بھرام که است قسمتی تنھا" اشتباه"

 تکتک و داستان يک" خوب اشتباه" ستا اين از حاکی که کندمی" اشتباه" تراک در صحبتی کOم صراحت و وضوح به بھرام

 یمقدمه بر سندی" اشتباه" تراک و شد اشاره آن به مبحث آغاز در که موضوعی اند،بوده کارناوال اين از ھايیقسمت ھاتراک
 زا دور باورھای و ايده با که) بھرام( است کن رپ شخصی زندگی داستان" خوب اشتباه" موضوع اين پيرو به. است مبحث اين

 قانون،( چيز ھمه مقابل در وارانه، ياغی و داده ورود را ھاايدئولوژی اين ھم ھايشنوشته در که حقيقت به نزديک و ارشادی

 يستادها ،شودمی گرفته کار به ھاانسان ديگر کشيدن افسار به برای و باشدمی ھاانسان ديگر دست یساخته که) حکومت و حقوق

تا  ھنرمندی جوان که است مضمون اين به روايتی باشيم؛ داشته" خوب اشتباه داستانی آھنگ" برای ایچکيده بخواھيم اگر. است
 آن، با همقابل برای دارد که ظرفيتی و شرايط با و آمده انزجار به ناپذير تغيير و تعقل از دور به و ايستا یجامعه از که تنھاحدی 

 با جنگی است، جنگ در واقع در ولی کندمی رپ و نويسدمی بھرام. دھدمی قرار خود کار یسرلوحه را کردن رپ و نوشتن

 به داستان که زمانی تا دارد ادامه روال ھمين به روند اين. ندارد را حقيقت به سپردن گوش تاب که آنچه ھر و سياست و قدرت

 سلول در باراين و کشدمی بندبه  را حقيقت و چربدمیبه او  دارد، که ابزاری یوسيله به سياست و درتق زور و رسدمی اوج

 هک منوالی ھر به بھرام. رود می افول روبه و کرده گذر اوج ینقطه از داستانی سير بعد به جااين از کند.می پيدا جريان نھر اين
 است، بوده زندانی آن در تولدش محض به که بزرگتر حبسی به کوچک حبس اين از و گذاردمی سر پشت را حبس اين ھست،

 در او. جنگ ھم باز و مردم یُخراف باورھای برای تغيير باز و نوشتن باز و تنھايی باز و بزرگتر زندانی در. دشومی منقول

 به منسوخ آدابی و سنت ھمچنين و اقشار ايستايی احزاب، مغزی فقر عوامی، اجتماع از خسته و خرده زخم خوب اشتباه انتھای

 سقوط جز کاری ھم آن و باشد حتمی حل راه تواندنمی قطع طور به البته که رسدمی تغيير برای تلنگر و منزجر از ديگری ُبعدی

 وانستهت خرهبO ھنرمند ياغی اين انگار و کندمی سقوط بھرام. نيست ست،وا جامعه موتيف که آپارتمانی گانه سه طبقات با3ی از

 انیداست آھنگ به دقت و ميل کمال با که شخصی آن ذھن در جديد دنيايی ساخت و فکر در انفجاری به رسيدن و حرکتش اين با

 معنايی انپاي اين. است افتاده اتفاق ،دافعه و منفور زمينی و دنيا محيط در اين و کند ايجاد تغيير است، سپرده گوش خوب اشتباه

 تاثيرگذار آدميان يکايک بر ایمعجزه و العجل ضرب مانند به بھرام که نبود قرار ھم اول از کهچون ندارد؛ بھرام پيروزی جز

 جز ایهنشان و ستکافی باشی داشته خود در کوچک تغييری" تو" فقط که حد ھمين تا بلکه دھد؛ تغيير را ھاآن باور تمام و باشد

 .ندارد ميمنت و پيروزی

 و پيوسته موفقيت اين پس شدی؛ برنده تو اتفاق اين در بود، اشتباھات برای خوبی تلنگر خوب اشتباه خوبی! جان بھرام: آخر کOم
  .باد مانا

 .آزادی در ایآينده برای منزجرتر مانراه بيشتر، شرمان

 .گزارمسپاس

 .مالمير ميOدبه َقلَِم 


