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سپاس و قدردانى

محققين،  از  بزرگى  گروه  هم كارى  و  هم فكرى  بدون  كتاب  اين  انتشار  بى شك 
مجال  اين  در  مى خواهم  اجازه  نبود.  ممكن  متخصصين  و  هنرمندان  نويسندگان، 
كوتاه مراتب قدردانى خود را نسبت به عزيزانى كه مستقيمًا مددساز اين مجموعه 
ابراز كنم. نشر اين مجلد بدون هم راهى و هم نويسى اين دوستان هيچگاه  بودند 

مقدور نمى شد.
در  كه  تورنتو،  دانشگاه  استاد  سايمون،  راب  پروفسور  از  بايد  همه  از  اول 
از  گفتگوهايمان اهميت اجتماعى و آموزشِى تشكيل حلقه هاى نوشتارى را )چه 
جنس فعاليت نگارندگان رپ فارسى و چه از نوع نگارش جمعى نقادان اين كتاب( 
محقق  ادواردز،  ويل  مايلم  ترتيب،  همين  به  كنم.  تشكر  كرد  برجسته  من  براى 
آموزش ادبيات را سپاس بگويم چرا كه به جد و شور مرا تشويق به چاپ اين مجلد 
كرد. در كنار اين دو انديشمند به سه محقق ديگر ابراز ارادت مى كنم. تشكر مى كنم 
باپوجى بيسوابندان هندى، هر دو از متخصصين  از جوسيد اورتگاى كلمبيايى و 
خواندن و نوشتن، كه در تمامى مراحل كار مرا از هم فكرى سازنده شان بهره مند 
ساختند. همين طور از امانوئل تابى كمال تشكر را دارم كه با تحقيقاتش در زمينة 
تأثير هيپ هاپ آمريكاى شمالى بر خالقيت نوجوانان سياه كانادايى الهام بخش اين 

پروژه بود.
انديشمندانة  تذكرات  با  بارها  و  بارها  اين جانب،  قلم  به  اين مجموعه  مقدمة 
دوستان زير پخته و پرداخته شد. از ايشان بسيار سپاسگزارم: سايه  ميثمى )نويسنده 
و مدرس دانشگاه(، على زرنگار )شاعر و فيلم ساز(، هلن معظمى )فعال فرهنگى(، 
روزبه ميهن خواه )فيلم ساز(، مهران رويايى )حقوق دان، مورخ و نويسنده( و اميد 

طيبا )كارآفرين(.
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سپاس و قدردانى

هيچ  بدون  كه  كاردانانى  به  نسبت  مى كنم  سپاس  ابراز  برگ،  اين  ادامة  در 
به  مى كنم  ارادت  ابراز  پرداختند.  پروژه  اين  فنى  هدايت  به  مالى  چشم داشِت 
دقت  نهايت  با  را  كتاب  اين  الكترونيك  قالب بندى  و  طراحى  كه  احسان يزدانى 
از  به طراحى جلد و يكى  كه  آقاجانى  مهديار  به  پايان رساند. درود مى گويم  به 
ويدئوهاى تبليغاتى ما پرداخت و تارنماى عرضة اين كتاِب الكترونيك را براى ما 
سامان داد.  ابراهيم خبازى عزيز را نيز سپاس مى گويم كه ويدئوى ديگر تبليغاتى ما 
را آفريد.  همچنين از مهران رويايى و مهناز خالصى قدردانى مى كنم كه تجربياتشان 
در زمينة چاپ سايبرى و الكترونيكى را در اختيار اين كار قرار دادند و به ويراستارى 

فنى اين كار يارى رساندند.
در انجام اين گفتار بايد كه از تمامى نويسندگان اين مجموعه كه با يكديگر 
به گفتگو  نشستند و قلم  زدند تشكر كنم. هم از نويسندگان كارگاه نقدمان، هم از 
نوشتند.  اين مجموعه  براى  با آغوشى   باز  آقاجانى كه  سروش لشكرى و مهديار 
به ويژه درود مى گويم به زهره معينى، مدير موسسة “زنان و كودكان رهياب”، كه به 
ابتكار مديريتى ايشان هم آيى نوشتارى ما برپا شد، قوام گرفت و به گفتگويمان با 

سروش لشكرى انجاميد.  
تمام  به  فروتنانه  تعظيمى  بدون  پذيرد  پايان  نبايد  اما  قدردانى  صفحة  اين 
قلم بدستان بى نشان رپ فارسى، شاعران زيرزمينى و نويسندگان بى صدا. يكى از 
معانى توجه نويسندگان اين مجموعه به آلبوم “جنگل آسفالت” همانا فرستادن اين 
پيغام به نگارندگاِن حذف شده است كه تك تك نوشته هاى ايشان محترم و شايستة 
بررسى جدى و كارشناسانه هستند. ممنون از اينكه قلم مى زنيد و به گنجينة ادب 

و هنر ايرانى مى افزاييد.

امير كالن
تورنتو، تابستان 1393 
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مقدمه: بازنگری فرايند آفرينش متن
امير كالن

تورنتو، تابستان ۱۳۹۳

هم افكار پرشورشان را كه اعصار
از آن گشـته زيـر و زبـر دوست دارم
هم آثارشان را، چه پند و چه پيغـام
وگـر چـنـد سطرى خبـر دوست دارم 

 مهدى اخوان ثالث
 

كتابى كه پيش روى داريد مجموعه اى ست از مقاالت دربارۀ متوِن ترانه هاى رِپ 
هيچكس به خصوص آلبوم موسيقى “جنگل آسفالت” كه در سال 13۸۵ -درعنفوان 
به  آقاجانى  مهديار  و  لشكرى  سروش  توسط  فارسى-  زيرزمينى  رپ  شكوفايى 
انتشار رسيد. به يمن كيفيت باالى آثار اين مجموعه و محبوبيت گستردۀ آن، نشر 
و پخش اين آلبوم به موجوديت رپ فارسى قوامى بخشيد كه رپ فارسى را به 
عنوان عضوى تاثيرگذار در بدنة فرهنگ عامه]1] براى هميشه انكارناپذير ساخت. 
آن  غالب]۲]  گفتمان هاى  با  هيچكس  آثار  كه  پيچيده اى  بده بستاِن  تحليِل  به  نياز 
افكار اليه هاى جوان تر جامعه داشت، منجر به نوشتار مقاالتى  با  دوران، به ويژه 
شد كه در اين مجموعه آمده  است. جستارهاى حاضر در اين مجموعه، كه حاصل 
گردهمايى نويسندگان آنها در يك كارگاه نقد ادبى در تهران در سال 13۸۸ است، با 
ارادۀ تحليل جدى كالم رِپ هيچكس و مخصوصًا “جنگل آسفالت” نوشته شدند. 
تالشى چنين براى نقد و تحليل علمى يك اثر موسيقى مردمى]3] تا به امروز، تا 
آنجا كه نگارنده تحقيق كرده است، در نقد موسيقى و ترانة ايرانى بى مثال است. 
اين مقدمه  ضمن معرفى مقاالت مجموعه، كالمى چند نيز اضافه مى كند به گفتار 
نويسندگان اين مقاالت در مورد نوشته هاى هيچكس در “جنگل آسفالت” و چند 

ترانة رِپ ديگر او. 
رِپ  شاخص  رپ كنان  از  يكى  عنوان  به  هيچكس  مقدمه،  اين  مركزِى  مقال 

 Popular culture 1
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 فارسى نيست، اگرچه هيچكِس َرپ ُكن خود پديده اى پيچيده است با قابليت بسيار 
براى بحث و گفتار. تمركز اين نوشته در عوض سروش لشكرِى نويسنده است. 
و  شكلى  نظر  از  آسفالت”  “جنگل  آثار  قدح  و  مدح  مقدمه  اين  مركزى  كانون 
محتوايى هم نيست چرا كه مقاالت حاضر در اين كتاب به آن مى پردازند. اين مقدمه 
به بهانة ظهور و بروز نوشتار سروش لشكرى در خرده فرهنگ هاى جوانان]۴]، به 
معرفى سه نگاه متفاوت به نگارش مى پردازد تا با اتكاى به آنها به توضيح متون 
سروش لشكرى و ديگر هم طرازان تأثيرگذارش، نه تنها به عنوان آثار قابل التفات 

ادبى بلكه به عنوان يك عمل تأثيرگذار اجتماعى بپردازد.
تمدن هاى  در  انتقادى  نگارِش  و  ادبى  ارزش گذارانة  نظرِى  قالب  رايج ترين 
در شكل  غيررسمى، چه  حلقه هاى  در  و چه  محافل رسمى  در  فارسى زبان، چه 
دولتى و چه در ميان روشن فكران مستقل، چنانكه به تفصيل بيشتر در اين مقدمه 
خواهد آمد، شكل گرايى و مهارت محورى بوده است. ادعاى اين مقدمه اين است 
كه بر خالف كيفيت سنجى رايج كه نوشتارِ قابل اعتنا را صنعِت استادكارانه مى داند، 
اين دست كه متون خوش ساخت سروش  از  آثارى  نوشتارى  براى درک نهضت 
لشكرى يكى از نمودهاى بارز آن است، بايد به نظرياتى وراى نگاه به نوشتن به 
را  آسفالت”  مقدمه “جنگل  اين  در  منظور  اين  براى  “فن”]۵] توسل جست.  منزلة 
در بطن سه نظرية نوين نگارِش پسافنى]]] به آزمايش خواهيم نشست: )1( نظرية 
 )3( و  ايدئولوژيك]۸]  نقد  عنوان  به  نگارش  نظرية   )۲( فرايند]۷]،  مثابة  به  نگارش 
نظرية نگارش به منزلة عمل]9]. در اين متن، اين سه نظريه به صورت مجزا و به 
ترتيب ظهور تاريخى شان بحث خواهند شد. با اين وجود، شايان ذكر است كه اين 
مرتبطند.  به يكديگر  از ساحات گوناگون  دارند و  فراوانى  سه مكتب هم پوشانى 
در ادامة اين گفتار، ضمن تدقيق نظريات فوق، اهميت متون سروش لشكرى را با 

توجه به هر يك از اين حوزه هاى نظرى مرور خواهيم كرد. 

نگارش به مثابة فرايند
“عمل  تعريف  يكم،  و  بيست  قرن  نيمة  تا  باستان  يونان  از  غرب،  سنت  در 

Youth subcultures 4
 Techne; Technique 5

 Post-techne 6
 Process writing theory 7

 Writing as ideological critique 8
 Writing as social action 9
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نگارش” همواره تحت تأثير سه نوع نگرش بوده است. اول، نگرش نخبه گراست كه 
نويسنده را فرد برگزيده اى مى پندارد كه قادر به دريافت الهاماِت ماورايى ست. عمل 
الهامات رسيده به نگارندۀ نخبه است براى  نوشتن، در اين مرام فكرى، انعكاس 
عوام. اين نگاه كه از حضور خواهران موز]1۰] به عنوان منبع الهام هومر در ايلياد و 
اديسه آغاز مى شود، قرن ها بعد در نهضت ادبى رومانتيسيسِم قرن نوزدهم نيز با نگاه 
به نويسنده )مخصوصًا شاعر( به عنوان نابغة مافوق انسانى كه حقايق را براى عموم 
برمال مى كند، ادامه مى يابد. دوم، نگاه فن محور است كه نويسنده را دعوت به تقليد 
از راه و روش بزرگان ادب مى كند. “فن شعر” ارسطو و “هنر شعر”]11] هوراس دو 
منبع اصلى رويكرد فن باور به نوشتار در فرهنگ غرب هستند كه با سيطره  بر طرِق 
تدريس نگارش در غرب، حتى تا اواسط نيمة قرن بيستم، نويسندگان مبتدى را به 
مشق نمونه هاى برتر ادبى مجبور مى كردند. سومين رويكرد سنتى به نوشتار، مكتب 
شكل باور يا فرم گرا در ادبيات است كه نويسندۀ موفق را استادكارى مى داند با توان 
ارائة متون خوش ساخت]1۲] . فرماليسم روس]13] نمونه اى از اين گرايش است. در 
دنياى انگليسى زبان، مكتب نقد نو]1۴] پرداختة تى اس اليوت و دوستاِن شكل گرايش 
شايد مهم ترين نمونة اين نحله است چرا كه آثار وسواس هاى شكلى شان  حتى تا 
به امروز در سيستم هاى آموزش نگارش )به عنوان مثال در مدارس غرب( ديده 

مى شود. 
 )1( داشت:  ناخوشايند  نتيجة  دو  غرب  در  نوشتار  به  غالب  نگاه  سه  اين 
الهام آسمانى يا فن فاخر  جستجوى هميشگى براى آثار برتر ادبى )كه نمايان گر 
 )۲( مى شدند،  دانسته  بى كيفيت  و  سخيف  كه  آثارى  حذف  نتيجه  در  و  بودند( 
كه  مابقى  و  داشتند  را  برتر  نوشتار  توليد  توان  كه  به گروه كوچكى  مردم  تقسيم 
نمى توانستند بنويسند يا الاقل آثار قابل توجهى را به وجود آورند. اين توفِق]1۵] رأى 
در مورد نوشتارِ برتر با عقايد دموكراتيك قرن  هاى نوزده و بيست تحت آزمايش 
نقادانة متفكرين شكسته شد. اين تغيير الگوى]]1] فكرى در مورد نوشتار در تاريخ 
انديشة غرب در هيچ  ساحتى بهتر از گفتمان هاى پيرامون آموزِش دموكراتيك]1۷] 
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آمريكايى جان ديويى  پراگماتيست  فيلسوف  بيستم،  اوايل قرن  نيست. در  نمايان 
)]Dewey, 191( در كتاب “دموكراسى و تعليم و تربيت” طرح سيستم آموزشى اى 
را سامان داد كه در آن تمام دانش آموزان توانايى باليدن داشته باشند. ديويى نشان 
داد كه تفكر در يك جامعة دموكراتيك تنها به يك گروه نخبه تعلق ندارد. در چنين 
جامعه ا ى توليد دانش )و به همين منوال متون( با هم كارى و هم فكرى تمام اعضاى 
جامعه و با اين اعتقاد آغاز مى شود كه تمام اعضاى جامعه مى توانند ببالند و افكار 
خود را در نوشتار )و ديگر سيستم هاى نشانه اى( بيان كنند. تحت تاثير اين نگرِش 
دموكراتيك و با تحقيق علمى ژانت اميگ )Emig, 19۷1( در جستجوى فرايند]1۸] 
واقعى نگارش و توليد نوشتار، نظرية معطوف به محصوِل نوشتار]19] كه بر كيفيت 
محصول نهايى تأكيد مى كرد جاى به نظرگاهى نوين  داد: نظرية نگارش به منزلة 

.)White & Arndt, 1991( فرايند
يك  عنوان  به  نوشتار  بر  سنتى  تأكيد  جاى  به  فرايند  منزلة  به  نگارش  نظرية 
محصول نهايى، نوشتن را به صورت يك فرايند مى نگرد. در باورِ محصول محور]۲۰]، 
نوشتار يا يك متِن اعالست كه توسط نخبگان توليد مى شود و يا متنى بى بهره از 
فن واالست كه در فرايند كنترل كيفيت ادبى توسط همان نخبگان پاک سازى و از 
صحنه هاى فرهنگى حذف مى شود. فرايندباوران اما محصول نوشتارى نهايى را تنها 
يكى از حلقه هاى روند نگارش مى بينند. نگاشتن از ديدگاه ايشان شامل مراحلى 
قرار زيرند: رأى افكنى]۲1]،  به  اين مراحل  فيزيكِى تحرير  كردن است.  وراى عمل 
اطرافيان]۲۴]،  از  نظرخواهى  كردن]۲3]،  ويرايش  چند باره]۲۲]،  كردِن  چرک نويس 

دوباره نويسى]۲۵]، و در نهايت انتشار]]۲]. 
اين تعريف از نوشتار، به سه دليل عمده عمل نوشتن را به پديده ا ى دموكراتيك 
تبديل مى كند. اوالً، تاكيد بر رأى افكنى، ويرايش و نظرخواهِى از ديگران جنبه هاى 
اجتماعى نوشتار را برجسته مى كند. در نگاه فرايند باور وجود يك متِن بى كيفيت 
نشانة يك نويسندۀ بى مايه نيست كه دست به عمِل “مقدس” تحرير زده  است. در 
بهبود  نگران  كه  دارد  دموكرات  روشن فكر  شبكة  يك  فقدان  از  عوض، حكايت 

Process 18
Product approach to composition 19

 Product-based 20
 Brainstorming 21

 Pre-writing and multi-drafting 22
 Editing 23

 Receiving peer feedback 24
 Revising 25
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كيفيت آراء و نوشتار در قالب ارائة حمايت جمعى و اجتماعى  از نويسندگان نوقلم 
انتشار در فرايند نگارش، نظرية فرايند محور به  با شامل كردن  اينكه،  باشند. دوم 
يك نهضت حمايت از آزادى بيان تبديل مى شود. نقادان نخبه گرا معموالً هم دستان 
انتشار حذف  از  قبل  را  آثار  كه  چرا  هستند  تماميت خواه  نظام هاى  براى  مناسبى 
مى كنند و صدا هاى متفاوت را به نام اجراِى ضعيف به پستو هاى سياه مشق كردِن 
پيدا  راه  به گوش عموم  نامعلوم  آينده ا  ى  بلكه روزى در  تا  دوباره راهى مى كنند 
كنند. سومين، و شايد از نظر عملى مهم ترين سوية دموكراتيك ديدگاه فرايندى، اين 
است كه با تعريف دوبارۀ نگارش در قالب فرايند اجتماعى، تعبير سنتى  ما از نقش 
نويسنده به عنوان نابغة همه چيزدان به گونه  اى متحول مى شود كه تمام شهروندان را 
نويسندگانى بدانيم كه در صورت قرار گرفتن در فرايند مناسب مى توانند افكارشان 
فرايند باور هر  نگاه دموكراتيِك  مبادله كنند. در  با ديگران  را روى كاغذ آورند و 

.)Walshe, 19۸1( شهروند يك نويسنده است
ماورايى، فن و  الهامِ  “ادبيات” كماكان  فارسى  ادب  غالب  در گفتمان هاى  اما 
شكل تلقى مى شود. نظرية نگارش به مثابة فرايند، به جهت ابعاد دموكراتيك  آن كه 
در دل تحوالت آزادى خواهانة غربى )خصوصًا نهضت هاى حقوق مدنى آمريكاى 
و  زبان  به  راه  حاضر  زمان  تا  آورده،  بر  سر  كنون(  تا  شصت  دهة  از  شمالى]۲۷] 
اذهان فارسى نويسان، كه اغلب مبلغين فرهنگ هاى نخبه گرا و نابغه محور هستند، 
باز نكرده است. اين پندار كه نويسنده نگارندۀ خوش تكنيكى ست كه از غيب الهام 
مى گيرد، از گذشته تا دوران اخير از گفتمان هاى همه گيِر تحليل ادبِى ايرانى  بوده  
است. حافظ در بيت زير همين پندار از نگاشتن را چنين تدوين مى كند: “حسد 
چه مى برى اى سست نظم بر حافظ / قبول خاطر و لطف سخن خداداد است.” بر 
مبناى اين مكتب “لطف سخن” از غيب مى رسد و اين پيام ماورايى با فن برتر و 
در شكل اكمل در “نظِم” مستحكم پديدار مى گردد. حافظ در جاى ديگر مى گويد: 
“منم آن شاعر ساحر كه به افسون سخن / از نى كلك همه قند و شكر مى بارم.” اين 
همان سنت غالب نخبه گرايى ست كه نگارنده را همواره “ساحر” و نقش اصلى زبان 
را “شكربارى” مى داند. احمد شاملو، كه خود از َخلق گراترين شاعران فارسى زبان 
است، روند شعر نگارى خود را، تحت تاثير فرضية الهام ماورايى، چنين توصيف 

مى كند: 
 Civil rights movements 27
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موقعى كه بنده شعر مى نويسم، خودم صد در صد غايب هستم. يعنى در واقع 
شعر مرا وادار مى كند به نوشتن خودش. نه تا يك لحظة پيشش من اصاًل مشغلة 
ذهنى شعرى دارم و نه تصميمى دارم كه در اين موضوع و در اين باب چيزى 
بنويسم. شعر وقتى مى آيد هم موضوعش را با خودش مى آورد، هم كلماتش را، 

هم تصاويرش را و هم باقى چيزهاى ديگرش را )شاملو 199۰م(.

اخير هم، خلق  دوران  در  فن گرايانه و شكل محور  تأكيدات  به همين طريق، 
از  عزيزى  هومن  و  هوله  مريم  ساخته اند.  دشوار  را  نوشتار  به  بديع  رويكرد هاى 
شاعران ادبيات زيرزمينى چنين از تقدس آزاردهندۀ “اصالت اجرا” در جريان هاى 

ادبى معاصر شكوه  مى كنند:

در دهة هفتاد، دوباره رويكردى به سوى شعِر پايه گذارى شده توسط “نيما” شد. 
اما اين رويكرد، صرفًا به سوى “اصالت اجرا” يا “چگونه  نوشتن” رفت، بدون 
توجه خاصى به “چه نوشتن”. اما در همين توجه به “چگونه نوشتن” هم هيچ 
نوع تنوعى وجود ندارد و اشعار كمابيش شبيه به يكديگرند چون يك طرح 
مى آيد، مطرح مى شود و همه از همان پيروى مى كنند. در واقع، گويا در مورد 
اينكه بعد از انقالب در آن جامعه چه اتفاقى افتاده  است، كسى چيزى نمى گويد 

)بيضايى ۲۰۰3م(.

سيطرۀ نظرية سنتى نوشتار به منزلة محصول اعال در جوامع فارسى زبان، هم 
تشويق  جاى  به  دولتى،  شبكه هاى  در  هم  و  روشن فكرى  مستقل  حلقه هاى  در 
آثار  نابخردانة  و  سخت گيرانه  تحقير  به  منجر  معموالً  نوشتن،  به  ايرانى  جوانان 
آنها شده است و آن هم تا حدى كه فرهنگ نگارش را در حلقه هاى جوان بسيار 
ايرانى،  ادب  انتشار  تنگ  فضاى  در  و  سانسور  فشار  تحت  كرده  است.  بى رنگ 
معدود روشن فكرانى كه كماكان امكان چاپ آثار خود و هم محفليانشان را دارند 
نوشتار  كيفيت  مورد  در  احكامشان  با  كه  مى شوند  تبديل  سانسور چيانى  به  خود 
تازه نويساِن جوان، آيندۀ ادبى آنها را رقم مى زنند. اين “غول هاى  ادبى” با “كوتوله” 
و “متشاعرچه” خواندن نويسنده هاى نحله هاى نامحرم، جوانان را از نوشتن دلسرد 
مى كنند و به جاى گوش دادن به صداها و داستان هايشان، با نگاه فن محور آثارشان 
را از صحنة عمومى حذف مى كنند. همين نگاه سنتى، در سياست هاى دولتى هم 
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به مرِگ نگاشتن در سيستم هاى آموزشى انجاميده است. در مدارس، مقاله نويسِى 
علمى عماًل نا موجود است. نوشتن خالق]۲۸] هم كه مى توانست سرچشمة آفرينش 
ترانه و شعر و داستان در بين دانش آموزان ايرانى باشد، به خاطر نگاه ايدئولوژيك 
بدينسان  است.  نداشته  مدارس  در  درخورى  هيچگاه جاى  آموزش  به  سياسى  و 
غول هاى ادبى و مميزين دولتى مرزهاى نگارش دانش آموزان را به زنگ هاى بى اثر 

انشا و كپى كردن الگوهاى فنِى درون محفلى محدود كرده اند. 
اهميت سروش لشكرى به عنوان يك رپ نويس موفق با متونى شاخص از لحاظ 
شكلى و فنى، شايستة بررسى و تحليل با رويكرد هاى متفاوت شكل گرايانه است. 
اين بخِش اين مقدمه اما، با توسل به نظرية “نگارش به منزلة فرايند”، قصد دارد كه 
اوج گيرى فنى هيچكس را در قالب رهايى اش از چنبرۀ قوانين ادبى سيستم هاى 
دولتى و حلقه هاى روشن فكرى بررسى كند. سروش لشكرى و دوستانش، بى بهره 
ايجاد  براى  را  مناسب  شرايط  مى بايد  كه  دولتى  آموزشى   سيستم هاى  از حمايت 
فرهنگ همگانى و دموكراتيك نگارش فراهم كند، و بى توجه به فلسفه هاى نگارِش 
نخ نماى محفل هاى متكبر و انحصارى روشن فكرى و ادبى، ناخودآگاهانه دست به 
سامان دادِن حلقه هاى نوشتارى]۲9] زدند كه محبوبيت آثارشان مرزها و گنجايش  
متون  كيفى  باليدن  فرايند  كه  نيست  اتفاقى  اين  كرد.  دگرگون  را  فارسى  ادب 
هيچكس با نقشة مراحل پديد آمدن نوشتار كه توسط فرايند باوران پيشنهاد شده 

است، هم پوشانى كامل دارد. اين مراحل به قرار زيرند: 
پيش  دوران  در  حداقل  رپ  فارسى،  نوشتارى  حلقه هاى  رأى افكنى:   )1
تجربيات،  افكار،  آزادانة  تبادل  براى  مكانى  تثبيت شده اش،  پدرخواندگان  از 
سرخوردگى ها، مطالبات و خوانش هاى سياسى و اجتماعى اعضاى نوجوانش بوده 
است. اين صداهاى جوان به دور از دنياى تك صداى نظام سياسى و مافيا هاى ادبى 
و موسيقايى، با گرد هم آمدن در پارک ها و مهمانى ها با فراغ بال به مضمون يابى 
آزمايش  به  موسيقى دانان  و  نويسندگان  اين  مى پرداختند.  افكارشان  سامان دهى  و 
و  داستان ها  با  متناسب  سويى  از  كه  زدند  دست  رسانه هايى  و  فرم ها  با  آزادانه 
نگرانى هايشان باشند و از سوى ديگر هم ساز با زبان و منش هم نسالنشان. موفقيت 

رپ فارسى بيش از همه چيز مديون اين رأى افكنى خالقانة بى حصرومرز است. 
و  اطرافيان  از  نظرخواهى  كردن،  ويرايش  چند باره،  كردن  چرک نويس   )۲
دوباره نويسى: فارغ از قوانيِن خشكه مقدس ادب فارسى كه توسط نخبگان فرهنگى 

 Creative writing 28
 Writing communities 29
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پاسدارى مى شوند، اين خنياگران خيابان، بدون هراس از سانسور دولتى و سرزنش 
ادبا، دست به نوشتن، غلط نگارى، تصحيح و دوباره نويسى زدند و در يك كتابت 

جمعى در كوچه هاى شهر به نقد و نصيحت يكديگر پرداختند. 
از  قسمتى  انتشار  كه  مى دانستند  اطرافش  آگاه  كساِن  و  هيچكس  انتشار:   )3
ادبى، حلقه اى مهم از سلسلة  اثر  آنها مى دانستند كه نشر و پخش  نگارش است. 
عمل نوشتن است. آنها مى دانستند كه نشر خودِ نوشتن است نه آنچه بعد از نوشتن 
مى آيد. آنها به يارى فن آورى ديجيتال و با فرار از مميزى دولتى و روشن فكرى 
صداى خود را براى گسترش حلقه هاى نگارششان]3۰] در دسترس عموم قرار دادند. 
اين قلم ورزان مى دانستند كه انتشار اثر، هر چند اثرى پرغلط يا جنجال برانگيز، يك 
حق است؛ حق آزادى بيان. آنها براى استفاده از اين حق منتظر اجازۀ كسى نشدند 

و صداى خود را در تاريخ نسلشان ثبت كردند. 
بدين ترتيب، نظرية نگارش به مثابة فرايند]31] مى تواند در فراسوى وسواس هاى 
فنى و شكلى توضيح متفاوتى از بالندگى ادبى سروش لشكرى و هم طرازانش باشد 
كه در جايگاه هاى گوناگون بر فرهنگ همگانى تأثير مى گذارند. همچنين، اين نگاه 
در  قدرت افكنى  منشاء  مى تواند  دموكراتيكش،  فراون  ارزش هاى  با  فرايند محور، 

حوزه هاى كتابت ديگر، مخصوصًا حلقه هاى نوشتارِى سركوب شده]3۲] باشد. 

نگارش به عنوان نقد ايدئولوژيک 
 ظهور و محبوبيت “مطالعات فرهنگى]33]” در علوم انسانى]3۴] در دهة شصت 
نحله هاى  تسلط  به  شناسايى-  و  تحليل  نقد،  روش  يك  عنوان  -به  غرب  در 
پايان داد.  نقد نو و فرماليسم روس،  از جمله  ادبى،  نقد  فن محور و شكل گرا در 
رويكردهاى متفاوتى به مطالعات فرهنگى وجود دارد و بر همين اساس مى توان 
اما، مطالعات فرهنگى  به اجمال  داد.  ارائه  از مطالعات فرهنگى  تعاريف متعددى 
را مى توان ملغمه اى از جامعه شناسى، علوم سياسى، تاريخ، فلسفه، رسانه شناسى، 
علوم ارتباطات و مردم شناسى دانست كه هر يك به تحليل ايدئولوژيك پديده هاى 
فرهنگى مى پردازد. به عبارت ديگر، مطالعات فرهنگى به شناخت ايدئولوژى هايى 
كمك مى كند كه اعمال اجتماعى]3۵] از جمله توليد فرهنگى را به وجود مى آورند و 
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به توليدات فرهنگى]]3] محبوبيت مى بخشند.
مطالعات فرهنگى به طور خاص در مورد نوشتار، به متن نه به عنوان چيزى 
در خود]3۷] بلكه به منزلة پديده اى اجتماعى مى نگرد كه زاده و منعكس كنندۀ روابط 
و تنش هاى ايدئولوژيك درون جامعه است. اين نظر بدين معناست كه براى درک 
اما  اثر هنرى تحليل مناسبات شكلى و ساختارى، اگرچه محترم و سودمند،  يك 
بقچة  يك  چيز  هر  از  بيش  متن  فرهنگى،  مطالعات  رهروان  زعم  به  ناكافى ست. 
ايدئولوژيك است كه توسط دستان نامرئى روابط قدرت در جامعه  تقسيم مى شود. 
فهم يك متن، از اين رو، ادراک مجموعة ايدئولوژيكى ست كه اثر منعكس مى كند. 
اجتماعى،  طبقة  تاريخ،  ايدئولوژى،  با  رابطه اش  فهم  متن  فهم  ديگر،  عبارت  به 

قوميت، جنسيت و امثالهم است. 
رويكرد تعداد قابل توجهى از مقاالت اين كتاب به “جنگل آسفالِت” هيچكس 
رويكرد مطالعات فرهنگى ست. در اين بخش مقدمه اما به اختصار در مورد اهميت 
سروش لشكرى با تكيه بر نوشته هاى متفكرين مطالعات فرهنگى در باب قانون هاى 

ادبى]3۸] بحث خواهيم كرد. 
“canon” در زبان انگليسى، در معناى عام، برابر “قانون” است. از اين روست 
 ”The Canon of Medicine“ كه “القانون فى الطِب” ابن سينا در دنياى انگليسى زبان به
ترجمه شده است. “canon” در اينجا هم ريشة لفِظ خاورى “قانون” است، هر دو 
از  البته غير  “قانون” در عنوان كتاب سينا  يونانى. واژۀ   ”kanon“ از وام گرفته شده 
مجموعة دستورالعمل هاى طبى به معناى ديگرى از “قانون” هم داللت دارد: تمام 
كه  نوشته هاست  از  مجموعه اى   ”canon“ دوم  معناى  رجوع.  قابِل  پزشكِى  متوِن 
استانداردهاى به خصوصى را برخوردار باشند. به عنوان مثال، يك “قانون ادبى” 
يا “literary canon” مجموعه اى از آثار فاخر است كه از معيارهاى باالى آفرينش 
هنرى برخوردارند. ليكن تاكيد بر “معيار هاى واالى هنرى” به گونه اى برجسته كردن 
فن محورى و شكل گرايى ست. سؤال مهمى كه مى تواند وجاهت قوانين ادبى را به 
چالش بكشد اين  است كه چه كسى يا كسانى استانداردهاى فصاحت و بالغت 
سخن براى ورود به يك قانون ادبى را تعيين مى كنند؟ اين سؤال قاِل مركزى نقادان 

فرهنگى در قبال قوانين ادبى ست. 
از دهة شصت، جمعى از نقادان ادبى غربى حمالت متعددى را متوجه “قانون 
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نويسندگان  تمامى  تقريبًا  كه  داده اند  نشان   متفكرين  اين  كرده اند.  غرب”]39]  ادب 
صاحب مقام در قانون ادب غرب به صورت اسرارآميزى مرداِن]۴۰] مرفِه]۴1] سفيِد]۴۲] 
اروپايِى]۴3] دگر جنس خواه]۴۴] بوده اند. اين بدين معناست كه گويا سفيداِن فقير، زنان، 
هم جنس گرايان، يا سياهان هيچگاه قادر به درک، فراگيرى و نمايش استانداردهاى 
فاخر هنرى نبوده اند. بر اين مبنا، با نگاهى نقادانه، قانون ادِب غرب نه تنها گنجينه اى 
از فنون ناميراى ادبى نيست كه فقط بقچه اى ايدئولوژيك است در خدمت مردان 
افشاگرى هاى  تأثير  تحت  غرب  ادبى  منتقدان  از  بسيارى  جامعه.  بر  حاكم  مرفه 
مطالعات فرهنگى در باب canon هاى ادبى، به  جد به شكستن شالودۀ قانون ادب 
غرب و بازيابى آثار ناديده  انگاشته شده و آفرينش قوانين ادبى موازى پرداختند. در 
انتقادات از تقليل ناعادالنة ادبيات  تاريخ ادب امريكا، به عنوان نمونه، نتيجة اين 
صداهاى  سيالبِى  ورود  به  اروپايى”]۴۵]،  مردۀ  سفيد  نوشته هاى“مردان  به  امريكا 
 Berg &( زنان  نوشته هاى  ادبى منجر شد: گزيده هاى  به گزيده هاى  سركوب شده 
Marks, 19۷3; Cahill, 199۴; Gilbert & Gubar, ۲۰۰۷; Hall, ۲۰۰۵(، آثار سياهان 
 Chapman, 19۷۲; Dandridge, 199۲; Gates & McKay, ۲۰۰۴; Neal & Baraka,(
Perkins, 19۸9 ;۸]19(، ادبيات هم جنس گرايان )Fone, 199۸; Smith, 19۸3( و 
 .)Clements, 199[; Krupat, 199۴; Tigerman, ۲۰۰[( نوشته هاى بوميان آمريكا

قانون ادب ايرانى نيز شباهت هاى بسيارى با قانون ادب غرب دارد. در طول 
اعصار، گفتمان هاى غالب سياسى، اجتماعى، اقتصادى و مذهبى در فالت ايران، به 
نام سنت، زيبايى، استادى و با حضور سنگين جهان بينى هاى آن جهانى در ادبيات 
فارسى زبان،  مردان  آثار  از  محدود  مجموعه اى  به  را  ايرانى  ادب  قانون  عرفانى، 
با شبكه هاى قدرت دربارى و مذهبى  ناخواسته هم جهت  يا  آثارشان خواسته  كه 
ايران، خصوصًا  نوين  ادبيات  در  معادلة كهن  اين  اگرچه  داده اند.  بوده اند، كاهش 
بعد از نيما و همچنين پيدايش داستان نويسى مدرن ايرانى، دچار تغييرات فراوان 
غالب  گفتمان هاى  همه جانبة  كنترل  دچار  كماكان  ايرانى  ادب  قانون  است،  شده 
است. صداى زنان )به ويژه در دوران قبل از فروغ و دانشور( بسيار ناچيز است. 
هم جنس خواهى يا هرگونه دگرباشىِ  جنسِى نويسندگاِن درون اين قانون، انكار شده 
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و در بهترين حالت مسكوت مى ماند. به عنوان مثال، عشق  مردانه در شعر كالسيك 
متفاوت  و  پيچيده   جنسيت هاى  رابطة  و  مى شود  انكار  مختلف  عناوين  به  ايران 
نويسندگانى چون سپهرى و هدايت با آثارشان تحليل نشده باقى مى ماند. از سوى 
ديگر، نويسندگان معاصِر هم جنس گرا كه از جنسيت خود مى نويسند به قانون ادب 
ايرانى ورودى نكرده اند. گزيده هاى ادبى ايرانى كوچك ترين عالقه اى به زبان هاى 
غير فارسِى فالت ايران نشان نمى دهند. ادبيات تركى، كردى يا بلوچ در سفينه اى 
يگانه با آنچه ادب ايرانى دانسته مى شود عرضه نمى شود. تاريخ هاى ادبيات ايرانى 
به ادبيات فارسى كاهش يافته اند و حتى ترجمه هاى فارسى از اشعار ديگر زبان هاى 
ايرانى، در گزيده هاى ادبى يا كتاب هاى درسى ديده نمى شود. از اين روى، قانون 
و  درست  فقدانشان درک  كه  است  بوده  از صداهايى  همواره خالى  ايرانى،  ادب 

واقع گرايانة تمدن ايرانى را ناممكن كرده است. 
نگاهى به آنتولوژى]]۴] “شعر نو از آغاز تا امروز” )13۷۰-13۰1( به كوشش 
را  ايرانى  ادب  قوانين  بودن  ناعادالنه  و  نحيف  199۸م(  )حقوقى  حقوقى  محمد 
تنها  به عنوان  “تا سال ها  فارسى  بى بى سى  به گفتة  اين كتاب، كه  روشن مى كند. 
آنتولوژى معتبر شعر نو شناخته مى شد” )BBC Persian, ۲۰۰9(، در ميان ده ها شاعر 
مرد، تنها و تنها به اسم دو زن كفايت مى كند: فروغ فرخزاد و طاهره صفارزاده. 
در كل مجموعه كوچك ترين اشاره اى به شعر نوى غير فارسى نيست. تمامى اشعار 
لهجه هاى  براى  جايى  كتاب  اين  در  و  شده اند  نوشته  “استاندارد”  لهجه هاى  در 
مركزى  استان هاى  از  ناخودآگاه،  يا  خود  مجموعه،  اين  شاعران  نيست.  بومى]۴۷] 
ايران و خراسان دستچين شده اند. با همين منش، هيچ تالشى در اين گزيده براى 
برجسته كردن تالش هاى ادبى اقليت ها صورت نگرفته  است. به عنوان مثالى ساده، 
در اين كتاب از هيچ شاعر ارمنِى فارسى نويسى ياد نشده است و اين حكايت بيشتر 

آنتولوژى ها و قوانين ادبى موجود است. 
ادبى  قوانين  مقال  در  قلم بدستش  دوستان  ديگر  و  لشكرى  اما جاى سروش 
كجاست؟ واقعيت اين  است كه در حال حاضر هيچكس در قانون ادب ايرانى همان 
هيچ كس است. ليكن قوانين ادبى تحت فشارِ منتقدانه متحول مى شوند. بر خالف 
تمام صداهاى سركوب شده در تاريخ ايران، صداى جوانان اين برهة تاريخى، به 
است.  آن، پخش و شنيده شده  از  مهم تر  ثبت و ضبط، و  نوين،  فن آورى  لطف 
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حذف اين اصوات از تاريخ فرهنگ ايران از هميشه دشوارتر شده است و قوانين 
ادبِى فردا شايد از اين روى با تحمل بيشتِر چندصدايى، در به روى نوشته هاى اين 

جوانان هم بگشايند.
عنوان  به  ايرانى،  موسيقى  قانون  به  براى ورود رسمى  لشكرى حتى  سروش 
خوانندۀ يكى از شاخه هاى موسيقى عامه پسند، چالش هاى عديده اى خواهد داشت 
چه رسد به هيچكِس ترانه سرا، يا دشوارتر براى ادعا، هيچكِس نويسنده. نويسندگان 
اين مجموعه اما بر اين باورند كه از آنجا كه فن آورى رايانه اى و استفاده  از موسيقى 
به عنوان  رسانه اى همه گير امكان خوانده شدن و شنيده شدن متون اين نويسندگان 
جوان را فراهم كرده است، مى توان به شكستن مقاومت نخبگان فرهنگى در مقابل 
صداهاى جديد و صور نوين نوشتارى اميدوار بود. هم كارى نويسندگان اين كتاب 

براى درگيرى جدى تئوريك با نوشتارِ هيچكس از همين اعتقاد ناشى مى شود. 
توجه نقادانه به اين نگارندگان شهرى ضرورى است چرا كه اين جوانان در 
يكى از تنگ و بسته  ترين دوره هاى تاريخ كتابِت ايران بى هراس از مميزى دولتى 
ايراِن امروز  از زواياى خرده فرهنگ  هاى شهرى  و بد خلقى روشن فكرى، بسيارى 
را مستند گونه ثبت كرده اند. جريانى كه دست نوشته هاى سروش لشكرى يكى از 
نوشتن  داده  است.  نوشتن  جرات  ايرانى  نوجوان  هزاران  به  بود،  آن  راه گشايان 
آبِى”  با “خودكار  تبديل شود  عتيقه  به هنرى  ادبى  كه مى رفت در زندان خدايان 
خرده فرهنِگ هيپ هاِپ ايرانى ديگر بار به ابزار بيان جمعى تبديل شد. على الرغم 
رگه هاى مردساالرانة رپ فارسى، بعد از مردان  جوان رپ نويس، “خودكار آبى” به 
دست دختران هم رسيد: سالومه، غوغا، جاستينا و ديگر رپ نويسان دختر. همان 
تكنيك ها به صداى ساية لزبين هم قدرت داد و توانايى ادبى زبان هاى غير فارسى 
چون  اجتماعى  به صفحات  كرد زبان  زردِى  نويد  چون  رپ ُكن هايى  طريق  از  را 
facebook كشاند. در فرداهايى كه مى آيند هر قانون ادبى كه اين صداها را به آغوش 
نكشد، بسيار بى اعتبار به نظر خواهد رسيد. از همين روى، كار منتقد ادبى امروز 
شايد به جاى تحليل فِن برتر، گشودن فضاى رسمى براى صداهاى سركوب شده 

 باشد.

نگارش به منزلة عمل اجتماعى
در دهه هاى اخير در آمريكاى شمالى، در مباحث مربوط به نوشتار شناسى]۴۸]، 

 Composition studies 48



1۵

هیچکس در بوتۀ  نقد: نگارش به منزلۀ  عمل اجتماعی

نظرية  قالب  در  خود  صورت  متشكل ترين  در  كه  است  گرفته  نضج  نهضتى 
 Dobrin, Vastola, & Rice, ۲۰11; Kent, 1993; Kent, 1999( [۴9[”پسافرايندِى نوشتار“
Kent, ۲۰11( پديدار شده است. اين نظريه به ما مى آموزد كه نوشتار، بر خالف آنچه 
)فردى(  غيراجتماعى]۵۲]  و  ذهنى]۵۰]، شخصى]۵1]  امرى  مى شده،  تصور  به حال  تا 
نيست. نوشتار بر اساس نظرية پسافرايندى يك عمل اجتماعى است. بر اين مبنا، 
متون زادۀ تحوالت و نياز هاى اجتماعى اند نه نبوغ، مهارت يا ارادۀ  فردى. با اين 
تعبير از نوشتار، مرزكشى بين زبان و عمل اجتماعى بسيار دشوار است. به عبارت 
ديگر، در اين مرام زبان “ِشَكر” يا منبع لذت زيباشناسانه نيست: نگارش همانا خودِ 

عمِل اجتماعى ست.
واحد  يك  چشم  به  مكتوب  برِگ  هر  به  نوشتار،  پسافرايندى  نظرية  مبلغان 
مرام  اين  در  نوشتار   .)Trimbur & Press, ۲۰11( مى كنند  نگاه  گفتمانى]۵3] 
توافقات  و  قدرت]]۵]  روابط  اجتماعى]۵۵]،  ارتباطات  فرهنگى]۵۴]،  رسوم  محصول 
گفتمانى ست]۵۷]. به عبارت ديگر هر كتاب، هر شعر و هر صفحة دست نوشته توليد 
شبكه هاى پيچيدۀ اجتماعى، سياسى، اقتصادى و ايدئولوژيك است. در اين مكتب، 
نگارش همانا عملى براى كنترل و سركوب يا مقاومت و اعتراض است. اين زاوية 
نگاه، تحليل جدى نوشته هاى سروش لشكرى و دوستانش را به امرى بسيار قابل 
توجه بدل مى كند. سواالت مهمى دربارۀ نوشته هاى خارج افتاده از قانون ِ ادب رايج، 
مانند نوشته هاى هيچكس، وجود دارد كه معموالً به جد پرسيده يا الاقل به كمال 
جواب داده نمى شوند. چه تحوالت اجتماعى و فرهنگى متون هيچكس را به وجود 
آورده اند؟ زبان هيچكس چه ايدئولوژى هايى را منعكس مى كند؟ اگر نوشتن عملى 
اجتماعى ست، متون نوشتارى )و صوتى( هيچكس چه تأثيرى بر جدال گفتمان هاى 

قدرت گذاشته و مى گذارند؟
همان طور كه پيشتر اشاره شد، گفتمان هاى رايج هنرى ايران نظريات نخبه جو، 
و  روشن فكران  افكار  در  نگاه  اين  از  ناشى  خلسة  هستند.  شكل گرا  و  فن محور 
قلم بدستان فارسى زبان، موجب دست كم گرفتن تأثيرات اجتماعى نگارش و سكوت 
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در مقابل حذف آثار به اصطالح “كم مايه” شده است. عباس معروفى در مصاحبه اى، 
در مقابل اين سؤال كه “آيا يك هنرمند بايد، در نهايت، تعهد اجتماعى داشته باشد 
يا نه”، مى گويد: “من هيچ تعهدى به هيچكس ندارم.... هنر به چيزى تعهد ندارد 
جز به خودش” )عباس معروفى ۲۰13م(. معروفى تنها روشن فكر حامل اين گفتمان 
هنرى ضداجتماعى و نخبه پرست نيست، اما آنچه سبب تعجب است نفوذ عميق 
اين نظر تا سطوحى  از اجتماع فرهنگى است كه حتى سردمداران موسيقى زيرزمينى 
در  نامجو  است. محسن  واداشته  هنر  اجتماعى  جنبه هاى  انكار  به  را  اعتراضى  و 
مصاحبه اى با يورونيوز مى گويد: “كار اصلى موزيك اعتراض كردن نيست. اساسًا 
كار اصلى هنر اعتراض كردن به آن معنايى كه ما سراغ داريم نيست. پس طبعًا وقتى 
كه هدف اصلى ات اعتراض كردن نباشد، ديگر فرقى نمى كند كه در دنياى محدودى 

]مثل ايران] هستى يا دنياى آزاد” )نامجو ۲۰1۲ م(.
ايشان  دوى  هر  هنرمندان،  اين  آراى  على الرغم  كه  است  اين  اما  امر  واقعيت 
از نوشتن به عنوان سالحى اجتماعى استفاده جسته  و تأثير سياسى گذارده اند. و 
حتى تلخ تر اينكه به جرم نوشتن )و آواز خواندن( تبعيد شده اند، كه از خشن ترين 
تنبيه هاى اجتماعى و سياسى ست. با وجود چنين تجربيات شخصى از اليه هاى پُرپيِچ 
ابعاد اجتماعى هنر، نگاه اين هنرمندان متاسفانه نگاهى به شدت تقليل گرا]۵۸]ست. 
و  حزبى  پيام هاى  از  بيش  بسى   فرهنگى،  توليدات  سياسى  و  اجتماعى  اليه هاى 
گروهى را در بر مى گيرند. بابك سليمى زاده، شاعر و منتقد، بحث جوهر اجتماعى 

هنر را پيچيده تر از پيام و پيغام مسلكى مى داند:
 

ادبيات مى تواند فرم رؤيت پذيرى اين تحوالت ]تحوالت اجتماعى و سياسى 
يك جامعه] باشد. سواى اين كه حامل محتوا يا پيامى اجتماعى سياسى باشد 
يا خير. براى مثال ما تا پيش از مشروطه با جلوۀ چيزى به اسم “مردم” روبه رو 
نبوديم، كلمه و شعر در دسترس دربار بود، مكاِن شعر دربار بود. اما پس از 
باشد.  يا قهوه خانه ها  پاتوق ها  به  وجود آمدن “مردم”، مكان شعر مى توانست 
خروج كلمه از دربار و راه يابى اش به كوچه مستلزم تحولى در فرم رؤيت پذير 
شدِن آن بود. هوشنگ ايرانى و نيما اولين جلوه هاى اين امر هستند.... ادبيات 
از نوشتن است كه تمام  از تجربه كردِن فرم هايى  به نظر من عبارت  سياسى 
موقعيت هاى مسلط را به چالش مى كشد؛ قانون، دولت، رژيم هاى قدرت را به 

Reductionist 58



1۷

هیچکس در بوتۀ  نقد: نگارش به منزلۀ  عمل اجتماعی

چالش مى كشد و آنگاه به ميانجِى اين شيوۀ بيان به يك جنبش اجتماعى متصل 
مى شود. )بابك سليمى زاده ۲۰11م(

 
هراس از گفتگو در باب سويه هاى اجتماعى و سياسى هنر در ايران نتيجة دو 
اتفاق تاريخى ست. يكى، تأكيد نويسندگان چپ قبل از انقالب پنجاه و هفت بر 
جوهر سياسى هنر در عيِن تقليل اين بحث به لزوم وجود پيغام هاى حزبى در اثر 
فرهنگ گران و  به حذف  كه  اسالمى-انقالبى  متعهِد  هنِر  ديگرى، شعارِ  و  هنرى؛ 
هنرمندان مستقل بعد از انقالب انجاميد. از اين سو، چه بسا كه بتوان با گفتمان هاى 
پناهگاه تئوريك و فلسفى نويسندگان مستقل  ضِدتعهدى در مقولة هنر به عنوان 
هم دردى كرد. با اين وجود، بايد كه به دو نتيجة خطرناک مكاتب هنرى ضداجتماعى، 
كه  نشان مى دهد  ما  تاريخى  تجربة  اينكه  اول  داشت.  توجه  فن محور  و  نخبه گرا 
فن باوران در عرصة فرهنگ همواره در مقابل حذف خالقان آثار “غيِرفاخر” از قبيل 
انواع هنِر خيابانى و مردمى سكوت كرده اند و بدين منوال هم دستان حكومت هاى 
هنر  اجتماعى  ساحت  فروكاستِن  با  نگاه  اين  اينكه،  دوم  شده اند.  تماميت خواه 
پيچيدۀ  بسيار  ابعاد  ديگر  اهداف حزبى و دسته اى، عماًل  براى  هنر  از  استفادۀ  به 
و  پسانوشتارى]۵9]  دوران  اين  در  كه  ابعادى  مى گيرد؛  ناديده  را  نوشتار  اجتماعى 
با وجود فضاهاى سايبرى و آنالين -كه بر توليد و پخش كاالهاى فرهنگى تأثير 
شگرفى گذارده اند- تحليل هاى عديده اى را مى طلبند. از اين روست كه توجه به 
پديدۀ هيچكس، به عنوان نويسنده اى كه، چه با طرح قبلى و چه از سبيل اتفاق، با 
قرار گرفتن در كانال هاى پخش سايبرى  آثار موسيقى زيرزمينى به شنيده شدن نايل 

آمده است، بيش از پيش اهميت پيدا مى كند.
از  پسانوشتار”  “در  فراسوى  كتاب  در  مقاله اى  در   )Hardin, ۲۰11( هاردين 
دوران جديدى در نگارش به عنوان “جهان وطنى متنى”]۰]] صحبت مى كند. او اين 
دوران را چنين تعريف مى كند: “دوران متوِن جهان وطن دوران دسترسى آسان به 
متون و دستكارى آزادانة روند توليد و پخش متون است.... دنياى ديجيتال، قوانين 
در  هاردين   )[9 )ص.  است.”  داده  تغيير  قابل توجهى  صورت  به  را  متن  توليد 

“مانيفست تعليم و تعلم نگارش براى متن نگاران جهان وطن” چنين مى نويسد:

هنگام تدريس نگارش ]در دوران جهان وطنى متنى] بايد كه بر روند فيزيكى 
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باهم نويسى]۲]]،  قبيل پخش]1]]،  از  فرايندهايى  كه شامل  كرد  تاكيد  متن  توليد 
وام گيرى ِ متنى]3]] و ارائة متن]۴]] مى شود.... ]در دوران جهان وطنى متنى] هيچ 
فلسفه يا نگاهى براى توليد متن وجود ندارد، آنچه هست تنها عمل نگارش 
و علم آزمايشات متنى ست.... ]در اين دوران] گرچه متون برابر]۵]] نيستند اما 
هم ارزند]]]] چرا كه تمام متون پتانسيلى برابر دارند. در زمان حاضر توليدكنندگان 
متن هم نويسندۀ آماتور هستند، هم حرفه اى، هم نقاد و هم هنرمند. )ص. ۷3( 

پيش  از  بيش  نخبه گرا  و  فن محور  نگاه هاى  به  وفادارماندن  فضايى  چنين  در 
اين  هيچكس كه مكانيزم هاى  با ظهور پديده هايى چون  دشوار مى نمايد و آن هم 
دوران نوين جهان وطنى متنى را درک كرده و براى اولين بار در تاريخ ادبى ما صداى 
توده هاى نوجوانمان را ثبت و پخش كرده اند. اين كتاب با اين نگاه تالشى ست براى 

درک پديدۀ هيچكس و درک بهتر ايدئولوژيك از آثار نوشتارى اش. 

معرفى مقاالت
مقاالت اين مجموعه با نوشتة على زرنگار آغاز مى شود. زرنگار در “نگاهى 
فرماليستى به ترانه هاى آلبوم ‘جنگل آسفالت’” تحليل جامعى از خصوصيات شكلى 
آثار سروش لشكرى در ارتباط با شرايط اجتماعى ايراِن دوران “جنگل آسفالت” 
به  نشانه شناسانه  رويكردى  با  زرهونه  سامان  و  فاطمه صديقى  مى دهد.  به دست 
خوانش نوشتار هيچكس و ديگر متون رپ فارسى مى پردازند. صديقى در “وقتى 
هيچكس اسم خاص مى شود” نشان مى دهد كه سروش لشكرى چگونه با عمل 
در  زرهونه  سامان  مى كند.  برجسته  را  اجتماعى  موضوعات  واژگان  بازمعنادهِى 
“شاخ برجستگى تيزى ست كه روى سر پستانداران رشد كرده و جنسش پوششى 
از كراتين و پروتئين است” به تفسير واژۀ “شاخ” در رپ فارسى به عنوان يك نشانة 

آبستن از معانى مهم مى پردازد. 
در ادامة مجموعه، كاوه قاسمى ندوشن و پريسا جعفرى هر دو از منظر فمينيستى 
با هيچكِس دوران “جنگل آسفالت” مواجه مى شوند. قاسمى ندوشن با “خوانش 
فمينيستى از ‘جنگل آسفالت’” به جايگاه زن در مجموعة “جنگل آسفالت” مى پردازد 
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زن’”  نام  ‘به  ترانة  در  مستتر  جنسيتى  ايدئولوژى هاى  بر  “نگاهى  در  جعفرى  و 
به جستجوى ايدئولوژى هاى مرد ساالر در تك آهنگ “به نام زن”، نوشتة سروش 
‘جنگل  آلبوم  روان شناختى  بررسى  و  “نقد  در  معظمى  هلن  برمى خيزد.  لشكرى، 
هيچكس  به تحليل روان شناختى  يونگ  آدلر و  فرويد،  آراى  از  با مدد  آسفالت’” 
از  جامعه شناختى”  خوانش  يك  آسفالت’:  “‘جنگل  در  طاهرى  فرزانه  مى پردازد. 
نگاه منتقدانة سروش لشكرى به نامناسبات اجتماعى مى نويسد و غزال فريدونى 
در “هيچكس، ماركس كوچك” به توصيف شباهت هاى آراى هيچكس در آلبوم 

“جنگل آسفالت” و ماركسيسم اوليه مى پردازد.
در انتهاى اين مجموعة مقاالت حميد زرهونه در “پديده كيست؟ داشته هاى 
پديده چيست؟” به ابعادى از هيچكس مى پردازد كه او را مبدل به يك پديدۀ نوآفرين 
نويسندگان  به حلقة  بعدتر  كه  نيز،  كردند. رضا جمالى  ايران  فرهنگى  فضاى  در 
جامعه شناسى  دريچة  از  شامپاين”  بطرى  در  “صبوح  در  پيوست،  مجموعه  اين 
به ترسيم رابطة  ايران مى پردازد و دست  به تحليل پديدۀ رپ در جامعة  فرهنگ 
پايان بخش مقاله هاى كارگاه نقد ما “ضرورت هايى  نقد ادبى و كالم رپ مى زند. 
كه زندگى ست” نوشتة زهره معينى مدير موسسة “زنان و كودكان رهياب”، محل 
گردهمايى نويسندگان اين مجموعه در تابستان 13۸۸، است. معينى در اين مقاله به 

توضيح بسترى مى پردازد كه نگارندگان اين مجموعه را به گرد هم آورد.
اين مجلد با دو متن از مهديار آقاجانى و سروش لشكرى به پايان مى رسد. هر 
دوى اين متون با فاصلة چندين سال از آلبوم “جنگل آسفالت” و دعوت كارگاه 
نقد ما از سروش لشكرى براى گوش  سپردن به متون اين مجموعه نوشته شده اند. 
فرهنگى اش  رابطة  از  گزارشى خواندنى  مونده”  “هنوز  خيلى  در  آقاجانى  مهديار 
ترانه هايشان  توليد  فرايند  از  او  مى دهد.  لشكرى  سروش  با  ساليان  اين  طول  در 
مى نويسد و از فرازهايى از سفر موسيقايى اش با كالم هيچكس. سروش لشكرى در 
“هشت سال بعد” از فرايند نگارش ترانة “محض مخالفت” از مجموعة “مجاز”، كه 
به زودى منتشر مى شود، پرده بر مى دارد. “محض مخالفت” از تغييراتى شگرف در 
سروش لشكرى خبر مى دهد كه چه بسا نتيجة روحية جستجوگر او و تمايلش به 

هم انديشِى نقادانه، همچون گفتگو يش با نقادان كارگاه ما باشد.



۲۰

مقدمه: بازنگرى فرايند آفرينش متن

فهرست منابع

BBC Persian. (2009). محمد حقوقى شاعر و منتقد معاصر در گذشت.            
Retrieved 05/20, 2014, from http://www.bbc.co.uk/persian/
iran/2009/06/090629_nm_hoghoghi_poetry.shtml 

Berg, S., & Marks, S. J. (1973). About women: An anthology of contempo-
rary fiction, poetry, and essays. Greenwich, Conn.: Fawcett Publications.

Beyzaie, N. (2003). گفتگو با مريم هوله و هومن عزيزى . Retrieved May/7, 
2014, from http://www.iran-azad.de/Iran-Azad%20(vor%20Mai%20
2008)/PUuS/Jadid/maryamwamani.pdf 

Cahill, S. N. (1994). Writing women’s lives: An anthology of autobiographi-
cal narratives by twentieth century American women writers (1st ed.). 
New York: HarperPerennial.

Chapman, A. (1972). New black voices: An anthology of contemporary Afro-
American literature. New York: New American Library.

Clements, W. M. (1996). Native American verbal art: Texts and contexts. 
Tucson: University of Arizona Press.

Dandridge, R. B. (1992). Black women’s blues: A literary anthology, 1934-
1988. New York: Maxwell Macmillan International.

Dewey, J. (1916). Democracy and education: An introduction to the philoso-
phy of education. New York: The Macmillan Company.

Dobrin, S. I., Vastola, M., & Rice, J. A. (2011). Beyond postprocess. Logan, 
Utah: Utah State University Press.

Emig, J. A. (1971). The composing processes of twelfth graders. Urbana, IL: 
National Council of Teachers of English.

Fone, B. (1998). The columbia anthology of gay literature: Readings from 
Western antiquity to the present day. New York: Columbia University 
Press.

Gates, H. L., & McKay, N. Y. (2004). The Norton anthology of African 



۲1

هیچکس در بوتۀ  نقد: نگارش به منزلۀ  عمل اجتماعی

American literature (2nd ed. ed.). New York: W.W. Norton.
Gilbert, S. M., & Gubar, S. (2007). The Norton anthology of literature by 

women: The traditions in English (3rd ed.). New York: W.W. Norton & 
Co.

Hall, L. A. (2005). Outspoken women: An anthology of women’s writing on 
sex, 1870-1969 (1st ed.). New York, NY: Routledge.

Hardin, J. M. (2011). Putting process into circulation: Textual cosmopolitan-
ism. In S. I. Dobrin, M. Vastola & J. A. Rice (Eds.), Beyond postprocess 
(pp. 61-74). Logan, Utah: Utah State University Press.

Hoghooghi, M. (1998). شعر نو از آغاز تا امروز. Tehran: Sales.
Kent, T. (1993). Paralogic rhetoric: A theory of communicative interaction. 

Cranbury, NJ: Associated University Presses.
Kent, T. (1999). Post-process theory: Beyond the writing-process paradigm. 

Carbondale: Southern Illinois University Press.
Kent, T. (2011). Preface: Righting writing. In S. I. Dobrin, M. Vastola & J. 

A. Rice (Eds.), Beyond postprocess (pp. xi-xxii). Logan, Utah: Utah State 
University Press.

Krupat, A. (1994). Native American autobiography: An anthology. Madison: 
University of Wisconsin Press.

Maroufi, A. (2013). Reading in San Diego. Retrieved 05/17, 2014, from 
https://www.youtube.com/watch?v=U622FmH_94g 

Namjoo, M. (2012). محسن نامجو در مصاحبه با يورونيوز: كار هنر اعتراض 
/Retrieved 05/17, 2014, from https://www.youtube.com .نیست
watch?v=nxU9if2Xhzk 

Neal, L., & Baraka, A. (1968). Black fire : An anthology of Afro-American 
writing. New York: Morrow.

Perkins, K. A. (1989). Black female playwrights: An anthology of plays be-
fore 1950. Bloomington, Ind.: Indiana University Press.

Salimizadeh, B. (2011). گفت و گوهاى دفتر خاک، گفت و گو با بابك سليمى زاده. 
Retrieved 05/15, 2014,



۲۲

Shamloo, A. (1990). Shamloo at UC Berkeley. Retrieved May/07, 2014, 
from https://www.youtube.com/watch?v=XZwRYAQtAHE 

Smith, M. J. (1983). Black men/white men: A gay anthology (1st ed.).       
San Francisco: Gay Sunshine Press.

Tigerman, K. (2006). Wisconsin Indian literature: Anthology of native 
voices. Madison: University of Wisconsin Press.

Trimbur, J., & Press, K. (2011). The page as a unit of discourse: Notes to-
ward a counterhistory for writing studies. In S. I. Dobrin, M. Vastola & 

J. A. Rice (Eds.), Beyond postprocess (pp. 94-113). Logan, Utah: Utah State 
University Press.

Walshe, R. D., & Primary English Teaching Association. (1981). Every child 
can write!: Learning and teaching written expression in the 1980s. 

Rozelle, N.S.W.: Primary English Teaching Association. 
White, R. V., & Arndt, V. (1991). Process writing. New York: Longman. 

مقدمه: بازنگرى فرايند آفرينش متن



۲3

هیچکس در بوتۀ  نقد: نگارش به منزلۀ  عمل اجتماعی

نگاهى فرماليستى به ترانه های آلبوم “جنگل آسفالت” به نوشتارِ سروش لشكری
على زرنگار

تهران، شهريور ۱۳۸۸ )بازنويسى شده در ۱۳۹۳(

درک و دريافت ويژگى هاى فرمِى اثِر پيش  رو كه همگان برآنيم تا از وجوه مختلف 
به نقدى جامع از آن دست يابيم، بى استمداد از مناظر ديگر، براى رؤيت اثر، اگر 
ناممكن نباشد تا حد زيادى دور از دسترس و دشوار خواهد بود. پس نگارنده براى 
گذار و نظر در چنين متنى و درک و دريافِت فن و ترفند استفاده شده توسط هنرمند، 
را  مطلب خويش  طريق  اين  از  تا  مى گيرد  ماركسيستى  ديدگاه  از  مختصرى  وامِ 
نمودار سازد. در آثارى از اين دست -كه بدان خواهيم پرداخت- طبقاِت اجتماعى 
و نگاه ناقدانه به آنها و بررسى تفاوت هاى طبقاتِى موجود در جامعه، از موضوعاِت 
مشترک و متكثر و بسيار بااهميت رپ فارسى و به صورت شاخص تر آلبومى ست 
كه نقد حاضر بر گرد آن به رشتة تحرير درآمده است. براى بررسى چنين اثرى، 
نگارنده از سه پيش فرض سود جسته و بر مبناى اين سه پيش فرض به نقد فرماليستى 

آلبوم “جنگل آسفالت” پرداخته است. 

پيش فرض نخست:
رپ خطابة اجتماع است. شكلى از بيان واقعياتى كه سر از موسيقى درآورده. 
واقعياتى كه شباهتى به مقاالت اجتماعى رسانه ها ندارد. به قواعد خود تن مى دهد 
آن  در  كه  جامعه اى ست  ناديده انگارى  زادۀ  نمى پذيرد.  را  ديگرى  قاعدۀ  هيچ  و 
رسانه هاى اجتماعى در بيان واقعيات جامعه الكن و ناكارآمدند. اين ناكارآمدى را 

عمدتًا مى توان محصول جوامعى دانست كه دو شاخص مشترک دارند. 
ناهم سوِى  صداهاى  سركوب  به  كه  توتاليتر  نظامى  تسلط  نخست:  شاخص 
از جوامع  اين گونه  در  خاموشى  كه  پيداست  ناگفته  مى پردازد.  سو  هر  از  برآمده 
بايستى صداى برآمده از جامعه  رفتارى فراگير مى شود. ناگزير هر رسانه اى -كه 
باشد- از ماهيت خود تهى مى گردد و كاركردى جايگزين بر عهده مى گيرد كه بدون 

شك هم راستا با ايدئولوژى حاكم خواهد بود.
شد.  خواهد  پيچيده تر  كمى  تكنولوژى  دوران  در  توتاليتر  نظام هاى  وضع  اما 
اينترنت و شبكه هاى اجتماعى، به معرفى صداهاى جديدى مى پردازند كه  جهان 
تاكنون صامت و ناشناخته بوده اند. خيِل بى شمار آثارى از اين دست و توليدات 
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روزافزون آثار هنرى غيرقانونى كه مسير ديگرى را براى انتشار و شنيده شدن صداى 
خود برگزيده اند، چنان با قدرت و وسعت عمل مى كند كه تواِن قدرت حاكمه، با 
تمام خط و نشان هاى گاه و بى گاهش را، ناچيز و اندک مى نمايد. از سوى ديگر جامعه 
به يك باره و با توجهى مضاعف رو به سوى آثار جديد مى گرداند كه يكى از داليل 
اين عطِف توجه، استقالل صداى بلند شده و اثرى ست كه توانسته به كمك تكنولوژى 
از پس سال ها سركوب و سانسور -بدون مالحظه، پرده پوشى و خودسانسورى- 
شنيده شود. به همين خاطر نظام هاى توتاليتر بدون اينكه خود اين را خواسته باشند، 
به نوعى توليدكننده و مسبب برآمدِن صداهايى در جامعه مى شوند كه بدون هيچ 

چشم داشتى به نظام هاى قدرت، خود نظامى مستقل راه اندازى مى كنند. 
فرهنگى- رفتارهاى  صاحب  قوميتى  و  فرهنگ  و  ملت  هر  شاخص ديگر: 
اجتماعى منحصر به خويش است كه برآمده از تاريخ و فرهنگ و مذهب مسلط 
بر يك مليت است. اين رفتارهاى همگانى روحيات آن ملت را رقم مى زنند. براى 
ايران به تأمل نظر كنيم رنگى از مذهب  تثبيت شدۀ جامعة  مثال اگر به رفتارهاى 
و تاريخ و فرهنگ سرزمينمان را در آن آشكار خواهيم ديد. جستجوى حقيقت و 
مرجح دانستِن زيستن با امور ناديدنى، ناگفته گذارى، پرده پوشى، ابهام، منع عينيت، 
سازش، ارجاع به متافيزيك، تبليغ حقيقت يابى به جاى واقع بينى و رفتارهاى بسيارِ 
ديگر از اين جمله است. واقعيت اين است كه هر يك از مفاهيم نام برده براى بستن 
هزاران راهِ نرفته و ناگفته گذاردن هزار كتاِب نانوشته و تهمت و تكفير و حبس و 
تعذير هزار هنرمنِد واقعيت جو و واقعيت بين كافى ست. از همين رو بيان واقعيت 
در چنين جوامعى، در هر فرم روائى كه باشد، ارزشى فراتر از بيان همين مقوالت 

در جوامع ديگر دارد. 
فرم هاى  كيفيت  در  باشد  ايجاد شده  كه  هر سبب  به  اين خالء  هر حال  به   
سر  پشت  را  اجتماعى  نبايدهاى  و  بايدها  طريقى  به  كه  اجتماع،  در  سربرآورده 
گذاشته اند، تأثير خواهد گذاشت و فرم رواج يافته مجبور به بر دوش كشيدن ناكامى هاى 
رسانه هاى ديگر خواهد شد. رپ يكى از اين اشكال بيان گراى اجتماعى ست كه 
ويژگى خطابه هاى خود را از ناكارآمدى رسانه هايى گرفته است كه به جاى گفتن 
واقعيت ها به دروغ پردازى و كج نمايى تن داده اند. از اين رو هنرمندى كه هر نوع 
بلندگوى غير رسمى بدست مى آورد، به بيان هرآن چيزى مى پردازد كه رسانه ها بدان 
نپرداخته اند. هنرمند براى دستيابى به فرم و فرمولى كه بتواند توسط آن به كم رنگ 
ساختن كذبيات آنها همت گمارد ناگزير به انتخاب راهكارى قدرتمند و تاثيرگذار 
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خواهد بود. چنين فرمى مى بايست سه ويژگى را در خود نهفته داشته باشد.
ويژگى نخست: از آنجا كه رسانه هاى غيرمتعهد رفته رفته باور مردم را نسبت به 
گفته هاى خود سست مى كنند و مردم به جاى آنكه رسانه را متعلق به جامعه حس 
كنند، آن را دست پروردۀ قدرت حاكمه مى انگارند، بهتر آن است تا فرمِ بكار رفته 
در ويژگى سبكى خود از اِلِمان و يا ترفندى استفاده كند تا مردم آن را از آِن خود 
كه رپ  ترفندى ست  اجتماعى”  لحن  “انتخاب  قدرت حاكمه.  از سوى  نه  بدانند 
فارسى و به طور اخص سروش لشكرى براى به اثبات رساندن هنر خود به عنوان 
هنرى اجتماعى بكار بسته است. لحنى كه متعلق به طبقة فرودست اجتماع است و 
مى تواند از همان ابتداِى شنودِ چنين ترانه اى خود را به عنوان هم جنس و هم درد 
به مردم بشناساند. سروش لشكرى به شكل بارزى از ويژگى هاى زبان فارسى سود 
بازسازى كند.  را  اجتماع  زبانِى طبقات زيرين  بتواند موسيقى آشكار  تا  مى جويد 

نگاهى گذرا به ترانه هاى سروش لشكرى اين سياق نوشتارى را مبرهن مى سازد.
به موسيقى اين جملة گفتگويى گوش بسپاريد: “الشخور كه نى كه؟ / اَ ما نه 
بيشتر.” و يا “شده تيكه تيكه شم از شما يكى مى ميره / يكى داره شمارۀ صد و دهو 
مى گيره.” و يا: “باس طورِ ديگه بميرم؟ عزرائيل تزو داده؟” و نيز: “خدا پاشو من 

چند سالى باهات حرف دارم.”
اين  و  است  اجتماع  زيرين  طبقات  زبان  ويژگى  جمالت  موسيقايى كردن 
موسيقى به شكل آزادانه ترى در زبان پارسى جارى ست. چرا كه اين زبان در پس 
و پيش كردن واژگان يك جمله هيچ بايد و نبايدى نمى پذيرد. شما مى توانيد جملة 
ساده اى كه در مثال هاى باال نيز متذكر شديم را به طرق مختلفى بنويسيد و همان 

معنا را بيافرينيد:

- اَ ما نه بيشتر
- بيشتر از ما نه!
- از ما بيشتر نه!
- نه بيشتر از ما!

اما سروش لشكرى حالت نخست را برمى گزيند چرا كه موسيقى روان ترى در 
از نويسش وجود دارد. حرف “ز” در حرف ربِط “از” حذف مى شود  اين شيوه 
نيز از ديگر شاخصه هاى زبان زيرزمينى يا آرگوى پارسى ست. مانند واژۀ  و اين 



۲[

نگاهى فرماليستى به ترانه هاى آلبوم “جنگل آسفالت”

“باس” در جملة “باس طورِ ديگه بميرم؟ عزرائيل تزو داده؟” كه اصل واژه “بايست” 
“بايست”  كه  چرا  است  شده  حذف  آن  در  “ت”  و  “ى”  حرف  كه  است  بوده 
موسيقى جمله را خواهد ُكشت. حاال همين موسيقى را در زبان طبقات فرادستان 
جامعه دنبال كنيد، در مى يابيد كه فخامت زبان بيشتر مى شود و موسيقى سنگين ترى 
جايگزين موسيقى روان طبقات فرودست جامعه مى شود. بررسى طبقاتِى زبان اين 
مثال  است.  طبقات  خاستگاه هاى  تمام نماى  آينة  زبان  كه  مى شود  يادآور  را  مهم 
ديگرى مى توان در همين زمينه آورد و آن قرارگيرى فعل در جمله هاى امرى ست. 
طبقات رنجبر و كارگران بيشتر افعال را در صدر جمله مى گذارند و انگار عمل و 
فعل بيش از ديگر اركان جمله برايشان اهميت دارد. حال آنكه در طبقات فرادست 
آنچه در انتها ذكر مى گردد عمل است چرا كه سخنورى بيش از عملى كه قرار است 
در پس شنيده شدن جمله اتفاق بيفتد اهميت دارد. به اين دو جمله دقت كنيد: “ببند 
او درو!” كه معادل موسيقايى آن ريتمى شبيه به “دارام ريم دارام” به ذهن متبادر 
مى كند. حال به اين جمله دقت كنيد: “لطفًا اون در رو ببنديد” كه ريتمى سنگين تر 

و با آرامش تر را به ذهن متبادر مى كند. 
اين چند نمونه تنها اشارات كوچكى به مقولة نمود طبقاتِى زبان بود تا به اين 
زبانى دست مى زند  به خلق  ناآگاهانه  يا  آگاهانه  لشكرى  برسيم كه سروش  مهم 
كه ويژگى هاى طبقة فرودست جامعه در آن نمايان است. همين طبقه با گزينش 
واژه هاى امروزى تر گروه سنى خويش را نمايان مى سازند. حال اين ويژگى زبانى را 
زمانى كه با واژۀ “جنگل” و پيش تر از آن با كاربرد و كاركردى كه شاعر از اين واژه 
)جنگل( مدنظر داشته و آن را در عنوان اثر خود بكار برده مى سنجيم درمى يابيم 
شيوۀ استفاده از زبان و نوع كاركردى كه بدان توسط شاعر داده شده است انعكاس 
همان مفهومى ست كه در عنوان اثر در پى آن بوده است. يعنى همان واژۀ جنگل كه 

معنايى فراتر از مدلول نخست خويش را به ذهن متبادر مى سازد. 
ويژگى دوم: هنرمند براى برقرارى ارتباط با طيف وسيعى از جامعه ناگزير به 
شناخت ويژگى هاى زبانى آن جامعه است. از اين طريق در عين آشنا زدايى از چنين 
ارتباط آسان تر صورت  برقرارى  تا  به كمك شاعر مى آيند  اِلِمان هاى آشنا  زبانى، 
گيرد. در اشعار پيش رو استفاده از صناعات ادبى ايران و نيز ويژگى هاى شعرى آن 
به وفور ديده مى شود. اين صناعات و ترفندهاى شعرى عبارتند از: استفادۀ مكرر از 
قافيه و تغيير ويژگى آن از مشابهت به مطابقت. پيش از اين واژه هاى “اينه”، “پسر” 
و “تولد” به ترتيب با واژه هاى “كينه”، “به سر” و “تعهد” قافيه سازى مى شد. اينك 
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براى نخستين بار البته با كمك موسيقى، واژۀ “اينه” با “مى شه”، “پسر” با “به من”، 
“تولد” با “تلف شد” قافيه مى سازد. اين خود بسط و گسترشى بى نظير در تاريخ 

هزار سالة شعر پارسى، در حيطة ساخت موسيقى ايجاد مى كند. 
به  مى توان  لشكرى  سروش  آثار  در  رفته  بكار  كهِن  ادبِى  صناعات  ديگر  از 
موقوف المعانى اشاره كرد. بيان فكرى واحد در بيش از يك بيت. ايستانيدن معنا در 

يك مصرع و تكميل آن در بيت بعد. به نمونه اى از فردوسى دقت كنيد:

“ز مرغان هر آن را كه بُد نيك ساز
چو باز و چو شاهين گردن فراز

بياورد و آموختن شان گرفت 
جهانى بدو مانده اندر شگفت” ]۷]]

حال استفادۀ نوين تر از اين سياق ادبى را از سروش لشكرى بشنويد:

“بده كاغذ و قلم
من كاَرمو بلد
هستم و نيس

توش حتى يه غلط”

و يا

“من بازيو شروع كردم حاال من لم
مى دم نگاه مى كنم تا راحت تر

از بازى لذت ببرم چون آخر سر
من مى شم قوى تر توى رپ”

استفادۀ ديگر از صناعات ادبى استفاده از واج آرايى ست كه به وفور در آثار او 
به چشم مى خورد. نمونة هوشمندانة چنين آرايشى را در شعر تركيبى “ديده و دل” 
مى توان سراغ گرفت كه هم در شعر سروده شده توسط او بازى با واج “دال” صورت 

67 )پادشاهی طهمورث سی سال بود، شاهنامۀ فردوسی، به کوشش جالل خالقی مطلق، ص 36 بیت 13 و 14(



۲۸

نگاهى فرماليستى به ترانه هاى آلبوم “جنگل آسفالت”

مى گيرد و هم در شعر انتخاب شده از ديوان باباطاهر توسط مهرک گلستان )ريويل(:

“اما ديدنى ها رو ديديم و ديگه دير شده
مى گه اينه ديگه دنيا و توى دين پره”

و شعر منتخب از ديوان باباطاهر:

“ز دست ديده و دل هر دو فرياد
كه هرچه ديده بيند دل كند ياد”

اكنون اين استفادۀ متشخصانه از ويژگى هاى دور و دراز زبان فارسى را با واژۀ 
“آسفالت” در عنوان آلبوم مطابقت دهيد و آن را كنار لحن اجتماعى بكار رفته، كه 
يادآور اليه هاى زيريِن معنايى واژۀ جنگل است، بگذاريد؛ ويژگى سوم كه همانا 
از  بكار گرفته شده  فرم  اثر  اين  در  گرفت.  خواهد  محتواست شكل  و  فرم  تطابق 
پارادوكس نهفته در عنوان اثر بيرون مى آيد: “جنگل آسفالت”. اين پارادوكس كه از 
سويى اشاره به جنگل دارد و جامعه اى متوحش را تداعى مى كند به ناگزير لحنى 
را مى طلبد كه تعلق به قسمتى از جامعه دارد كه قوانين از خودآمدۀ خاصى بر آن 
حكم فرماست. ويژگى دومِ زبان ساخته شده، كه در باال بدان پرداختيم، نيز باز مرتبط 
با عنوان پارادوكسيكال اثر است كه اشاره به آسفالت بودن اين جنگل دارد. يعنى 
نوعى تفاخر و تعالى دروغين كه تنها روية اين جامعه را نمايش مى دهد. اين فخر 
و صالبت دروغين را شاعر با استفاده از همان صناعات بازمانده از روزگار دور به 

نمايش گذارده است.

پيش فرض ديگر:
فرم بيانى رپ فارسى در چند سال اخير توانسته توجه گروه كثيرى از جوانان 
با برانگيختن انديشه و عاطفه  را به خود جلب كند و با شيوۀ بيانى خاص خود 
)اين دو وديعة هنر( دل و ذهن جوانان بسيارى را هدف قرار دهد. اين فرم كه به 
مدد تكنولوژى توانست حقايق خفته در جامعه را بازگو كند و به عنوان فرمى از 
اعتراض و بيان بكار گرفته شود، به مراتب رسانايى بيشترى نسبت به رسانه هاى 
موازى داشت. از آن رو كه آغشته به زيبايى شناسى ناآشنايى بود كه توانست عطِف 
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به داليل  مانند هر پديدۀ ديگرى كه  اما  از جامعه قرار گيرد.  توجه طبقة وسيعى 
شناخته و ناشناخته سر در جامعه برمى كند مى تواند سويه اى اميدوار كننده، توام با 
نگرانى مضاعفى را به همراه داشته باشد. از آن رو كه اگرچه پاگرفتن چنين شكلى 
از بيان بسيار شگفت آور است اما همه گيرى و تاثيرگذارى آن محلى از تشويش و 
نگرانى خواهد بود چرا كه اصالتًا رسانه محل اثرگذارى يك سويه اى ست كه هراندازه 
مستقل عمل كند پس از جذب مخاطب دچار تغيير ماهيت مى گردد، سمت و سوى 
بازارگرمى و عامه پسندى مى گيرد و رفته رفته از استقالل خويش، كه اقباِل عمومى 
خود را در ابتدا از آن دريافت كرده است، تهى مى شود. فارغ از اين، ايدئولوژى در 
قدرت همان اندازه كه رسانه هاى زير سلطة رژيم هاى توتاليتر را خطرناک مى سازد، 
مى تواند چشم اسفنديار حركت هايى اجتماعى باشد كه اثرگذار عمل كرده و چشم 
سؤالى  خاطر  همين  به  داشته اند.  مشغول  خود  به  را  بسيارى  مخاطبان  گوش  و 
يا  مردمى خودخواسته  رسانة  بر  اين  بار هستى شناسى حاكم  مى آيد:  پيش  اساسى 
ناخواسته در حال پى ريزى و پى افكنى چه ايدئولوژى و انگاره اى ست؟ اين بحث 
را به دوستان ديگر وا مى گذارم و تنها از چنين مدخلى استفاده كرده تا به بررسى 

روند انديشگى مؤلف اثر بپردازم. 
براى اين مهم به ناچار از واژه اى سينمايى بهره برده تا مقصود خود را بيان كنم. 
سينماگِر مؤلف، در تعريفى كوتاه، به سينماگرى اطالق مى شود كه با ايدئولوژى 
در  او  كه  انگاشت  مى توان  كه  آنجا  تا  مى زند  دست  خود  آثارِ  ساخت  به  ثابتى 
تمامى عمر هنرى خود تنها يك فيلم ساخته است از آن رو كه تمامى انديشه هاى 
متن  را  ادبى  آثار  و  سينمايى  آثار  اگر  دارند.  قرار  يكديگر  امتداد  در  فيلم هايش 
بينگاريم آيا مى توان سروش لشكرى را در يازده ترانة اين آلبوم صاحب ايدئولوژى 

واحدى قلمداد كرد و با اتخاذ اصطالحى سينمايى او را شاعرى مؤلف دانست؟
سير و روند انديشگى در اين آلبوم چنين است كه شاعر از فرديت آغاز مى كند 
و به جمعيت مى رسد. اين فرديت در ترانه هاى “ديده و دل” و “اون منم” به راحتى 
قابل تشخيص است. در اين دو شعر شاعر از مقوله اى آغاز مى كند كه اتفاقًا آغاز 
انديشه نيز هست؛ مقولة رؤيت. او مى بيند و اين ديدن را نقطة عطف زندگى اش 

مى خواند.

“بدون حرفم اينه
كه اگه ديده نباشه دل ساكته
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ماها قربانى چشيم اين ثابته”

آرام آرام با يك نماى باز به بررسِى جايگاه خود در جامعه مى پردازد. سروش 
لشكرى نگاه خود به جامعه را با ترانه هاى “قانون” و “اختالف” بيان مى كند و اين 
جامعه نگرى در ترانة “قانون” در سيرى منطقى به سياسى انديشى نيز مى انجامد. از 
آن رو كه سير منطقى چنين نگاهى به قدرت حاكمه خواهد رسيد وى -البته در 

مقدمه اى زيركانه و كمى شايد رندانه- خود را از اين تهمت مبرا مى سازد: 

“- ولى خودمونيم سروش اين آلبومت بدجورى كره شده ها…
- آره؟ نظر لطفته داداش. چيز كنيم فقط اين آهنگ قانون هس؟ يه وقت فكر 

نكنن سياسى اى چيزيه گير الكى بدن؟ ها؟
- نه بابا شعرش مشخصه اجتماعيه. نه اصاًل جاى نگرانى نى.

- آره؟ ايول خوبه پس ولش كن.”

 اما سروش لشكرى به اين مرحله قانع نمى شود و سعى بر آن دارد تا با بيان 
داليلى، اين گونگِى شرايط را برهم زند. وطن پرستى را بر مى گزيند از آن رو كه او 
به مايى مشترک معتقد است و اين اعتقاد را در ترانة “وطن پرست” به تمامى تبيين 
مى كند. باز اين روند انديشه پيش مى رود تا اينكه در ترانة “من وايستادم” راهكار 

خود را به مخاطبانش ارائه مى دهد. 
اگر ترانه هاى اين آلبوم را با توجه به توضيحات باال دسته بندى كنيم به تيترهاى 

تفكيكى زير مى رسيم:
الف: بيان فرديت، در ترانه هاى “ديده و دل”، “اون منم”، “برپا”

ب: بررسى فرد در اجتماع، در ترانه هاى “قانون”، “زندان”، “اختالف”
ج: راهكار اجتماعى، در ترانه هاى “وطن پرست”، “من وايستادم” 

از اين دسته بندى مى توان استفاده كرد تا براى بررسى و يافتن بايدها و نبايدهاى 
نقد فرماليستى به خطاى مكرر تمامى نقد و نظرهاى سبكى درنيفتيم. انگاره بر خرد 
ابهام را  اگر  مثال  به طور  نرانيم.  با چوب نظرات َسبكى  را  چيره نگردد و شاعر 
در نقد فرماليستى ماية مباهات اثر بدانيم، با توجه به گزينه هاى دست يافته در سير 
انديشة شاعر يعنى بيان فرديت، بررسى فرد در اجتماع و راهكار اجتماعى، ابهام در 
هيچ يك از اين گزينه ها نمى تواند به مضمون بكار رفته مددى برساند. از اين رو كه 
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صراحت خود را از دست خواهد داد. اين اصالتًا يكى از ويژگى هاى فرمِ خطابه 
انتقال  است. در فرم خطابه ما در يك مخاطبه قرار مى گيريم و معنا بايد صريحًا 
يابد وگرنه به همان ورطه اى مى افتيم كه تاريِخ ادبياِت ذهنيت گراِى در جستجوِى 
حقيقِت ما بدان فرو غلطيده است. خوشبختانه شاعر -خودآگاه و يا ناخودآگاه- اين 
ذهنيت گرايى را كنار گذارده و با صراحتى، كه خاِص گفتِن واقعيت است، به بيان 
جامعة خويش پرداخته است. از طرفى شاعر مى توانست براى بيان مضمون “ب” 
يعنى فرديت در اجتماع با استفاده از تكنيك پارادوكس به جامعة پر تناقض امروزى 

بيشتر نظر كند.
به خوبى  اثر است كه  يافت همان عنوان  اثر  پارادوكسى كه مى توان در  تنها 
جنگل  اين  آسفالت”.  “جنگل  مى دهد:  پوشش  را  متن  در  پاشيده  آيرونى هاى 
آسفالت شده بستر خوبى براى ايجاد و رقم  زدن سه آيرونِى موجود در متن ايجاد 

مى كند. 
نخستين آيرونى در ترانة “اختالف” بروز مى كند. شاعر اصرار به گفتن حقايقى 

به خدا دارد اما سرآخر درمى يابد كه خدا نيز نگاهى طبقاتى و غير منصفانه دارد:

“خدا بيدار شو يه آشغال باهات حرف داره
نكنه تو هم به فكر اينى كه چى صرف داره؟!”

خاص  خود  ذات  در  كه  قانون  است.  آمده  “قانون”  ترانة  در  ديگر  آيرونى 
جامعه اى متمدن است خود به شكلى خاص به استمرار جنگل بودگى جامعه كمك 

مى كند. ويژگى هاى اين قانون در جزء به جزء ترانه آمده است:

“يه قانون هس
كه هيچ جا درج شده نيستش

توى خيابون حاكمه 
طرد شده نيستش

قانونى كه بحثشه قانون جنگله
ضعيف مى ميره هميشه قوى سرتره”

و نيز آيرونى بزرگ ديگرى كه به آن مى توان اشاره كرد در ترانة “زندان” وجود 
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دارد. آنجا كه كالنترى و در لحِن آرگو “كالن” بى گناه را به جاى گناه كار مى گيرد 
و يا بيش از آنكه به قرار گرفتن آرامش كمك كند خود درست عامل بى ثباتى و 

بدفرجامى و به هم ريختگى و ترس و تشويش مى شود.
 

پيش فرض سوم:
تنها راه انتقال عاطفه و انديشه در ادبيات ارائة تصاويرى است كه از تجربيات 
به  اگر  گرداند.  شريك  شاعر  تجربة حسى  در  را  او  و  كند  گذر  مخاطب  حسى 
نوشتار رپ فارسى تأمل كنيم، خواهيم يافت كه به سبب بيان واقعيت هاى جامعه 
-كه نگارنده از آن با عنوان فرم خطابه ياد مى كند- بيان صريح و بى واسطة هنرمند 
به ارائة تصوير ترجيح داده مى شود و سخنرانى و صراحت بيش از پيچيدگى هاى 
شكلى و ارائة تصاوير بديع بكار گرفته مى شود. اما به هر ترتيب ادبيات نمى تواند به 
طور كلى از تصوير برائت جويد و فرم هنرى را به سخنرانى يك سخن دان تبديل 

كند. از اين رو در چنين فرمى دو نوع تصوير را مى توان رديابى كرد:
الف: تصويرى كه هنرمند از خود به  جا  مى گذارد. 
ب: تصويرى كه هنرمند از جامعه به  جا  مى گذارد.
تصوير “الف” خود از دو طريق بر جاى مى ماند: 

1( بيان صريح فرديت هنرمند در آثارش كه در اين آثار و نيز آثار زيرزمينى 
خود  به  را  ترانه ها  از  قسمتى  همواره  و  مى شود  ديده  وفور  به  ديگر  سبك هاى 
اختصاص مى دهد. اين ويژگى نوظهور كه هم زمان با پا گرفتن موسيقى زيرزمينى 
در ايران بوجود آمد از نوع ارائة اين آثار سرچشمه مى گيرد. در آلبوم هاى مجاز، 
همواره بسترى كاغذى با عنوان شناسنامة اثر موجود است تا هنرمند خويش را در 
آن به مخاطبان معرفى كند اما در آثار زيرزمينى هيپ هاپ به ناگزير نوعى گرافيك 
به  را  او  و  مى آيد  ترانه  در دل خود  كه  است  باب شده  رزومة صوتى  و  صوتى 

مخاطب معرفى مى كند. 
به  از مضامين و تصاوير اجتماعى كه به طور غير مستقيم  گزينش هنرمند   )۲
نمودار  شاعر  و  خواننده  شخصيت  از  را  كليتى  و  برمى گردد  هنرمند  شخصيت 

مى سازد. اين  گونه از تصاوير در جذب مخاطبان سهم بسزايى دارد. 
كه چگونه  كرديم  اشاره  آثار  اين  در  روايى  فرم  انتخاب  دربارۀ  اين  از  پيش 
شاعر با انتخاب به جا از صناعات ادبى كهن و ادغام آن با لحن بيانى متعلق به طبقة 
پايين دسِت جامعه توانسته است به فرمى دست يابد كه منظور نهايى خود را بيان 
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بدانيم شخصيت  ارائه شده مى خواهيم  تصاوير  به خود  انداختن  نظر  با  كند. حال 
به دست آمده از دِل ترانه هاى اين آلبوم چگونه توانسته با عموم جوانان جامعه ارتباط 
برقرار كند. در سه شعر از هشت شعر ارائه شده در اين آلبوم، سروش لشكرى خود 

را شخصيتى برآمده از بطِن همين جنگِل مورد اشاره معرفى مى كند. 
به  اشاره  مشترک  مضمونى  با  وى  منم”  “اون  نيز  و  دل”  و  “ديده  ترانة  در 

ويژگى هاى فردى خود و بيان داليل رپ خوانى خود مى كند: 

“نيس كسى كه سر از
اين حسى كه من

دارم دربياره
نِى بى حسى به من مى ده

دليل رپم اينه
هميشه من از اين يه 
بى درمون مرضى كه

دارم در عذابم
بدون حرفم اينه

كه اگه ديده نباشه دل ساكته
ماها قربانى چشيم، اين ثابته”

 و يا در ترانة “اون منم” چنين مى آورد:

“من اگه رپ مى كنم چون چيزى تو دل دارم
واسه تفريح نيس، چيزى تو دل دارم
اينو ُدُرس مى گن كه عقل به چشمه

بذا بهت نشون بدم يه چشمه
من آدم شادى نيستم واسه همين

همين غم توى چشمام داره كمين
پس همين شده دليل بر اين

كه همه برداشت بد دارن از اين
من شادم كه باشم رگة تلخى دارم
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مريض نيستم، بيمارى قلبى دارم”

از  خطابه اى  شكلى  به  دهد،  ارائه  تصويرى  شاعر  آنكه  بدون  باال،  ابيات  در 
خويشتن مى گويد و دليل رپ كردن خود را بى پرده بيان مى كند. در سراسر ترانة “من 
وايستادم” شاعر به ارائة ويژگِى كارى خود مى پردازد و خود را “پدر رپ فارسى” 
مى نامد. اتفاقًا بدون هيچ افتادگى و پرده پوشى-كه خاص فرهنگ ايرانى ست- رک 

و صريح ديگران را به مبارزه مى طلبد: 

“مى خواى شعر بنويسم َچشم روى ِچَشم، بده كاغذ و قلم
من كارمو بلد هستم و نيس توش حتى يه غلط...

 مادرم مى گفت از خوندنت عاصى ام
گفتم من پدر رپ فارسى ام”

اما وى براى جلب رضايت مخاطبانى كه “مدعى بودن” را با روحيه اى ايرانى 
اهميت نقش  به  به سرعت  پاساژى كوتاه  با  يا غلط- سخت مى پذيرند  -درست 
خود به عنوان شاعرى كه سخن از مردمانش مى گويد اشاره مى كند و خود را رابط 

خيابان و گوش مردم مى داند:

“ببين پسر من هميشه آمادم يه گوشه
بشينم و بنويسم از كوچه، از خودم
من رابط خيابون و گوش مردمم”

و انگار كه بخواهد رضايتى نسبى در مخاطبان خود ايجاد كند پس از آن نيز 
بالفاصله از نقطة ضعف تمامى ايرانيان سود جسته و پاى وطن را پيش مى كشد تا 
در حين اينكه ادعاى خود را ارائه مى كند بتواند تصديق هواداران را نيز به دست 

آورد: 

“من وايستادم پس چرا نشستى 
من وايستادم تو هم بايد پاشى ببخشيد 

من واسادم، يه درخواس دارم، 
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همه پاى پيشرفت ايران باس باشن” 

را درمى يابيم همان تصاوير  ما شخصيت شاعر  آنها  از وراى  كه  تصوير دوم 
ارائه شده اى است كه شاعر در معرفى طبقة خويش از ميان تصاوير بسيار برمى گزيند 
و آن را در ترانه هاى خويش جارى مى سازد و به زعم نگارنده پاشنة آشيِل سروش 
ارائه  از تصاوير است. عمدتًا ما همان تصاويرى را  لشكرى گزينِش همين دسته 
مى دهيم كه روزگارى آن را از آِن خود كرده ايم. اين تصاوير هرچقدر ناب تر باشد 
صداقت بيشترى را از جانب شاعر اثبات مى كند، از آن رو كه زيستن در اجتماعى 
ارائه داده  تصاوير  نوِع  در  بنيادى  تفاوت هاى  آن،  دربارۀ  شنيدن  با  جنگل گونه 
تصاوير  لشكرى  سروش  توسط  ارائه شده  تصاوير  از  برخى  كرد.  خواهد  ايجاد 
كليشه شده اى ست كه اگرچه براى همگان مأنوس است اما مخاطِب زيسته در اعماق 
انبوه تصاوير تجربه كرده اش به  اجتماع را دچار ترديد مى كند چرا كه او از خيل 
دنبال تصويرى مى گردد كه شبيه هزاران تصويِر كليشه شدۀ ديگر نباشد. او به دنبال 
تصاوير دهان به دهان گشته نمى گردد. در جستجوى صداقت شاعرى ست و اين 
از سكه  به سادگى آشكار مى شود و شاعر را  نبودن  صداقت در صورت حقيقى 

مى اندازد. 
ارائة  بيان رابطة ديدن و خواستن به سراغ  در ترانة “ديده و دل” شاعر براى 
اسباب بازى  فروش  مغازۀ  ويترين  كنار  از  كه  مى رود  پدرى  و  كودک  تصوير 
پدر  از  فرزند  آمد،  پيش خواهد  كه چه  زد  مى توان حدس  راحتى  به  مى گذرند. 

تقاضاى اسباب بازى مى كند و پدر ندارد كه بخرد. دستى بر سر پسر مى كشد:

“مى باره ِچش بچه اينكه چاره نشه
مى خواد بخره اسباب بازى رو پدر بى چاره نه كه

نخواد اما توى جيب پولى نيس ديگه
دستش رو سر پسره مى گه روزى مى رسه

كه تو به هر چى كه مى خواى مى رسى پسر”

      و يا در ترانة “اختالف” براى بياِن تضاد طبقاتى در اجتماع به ساخت تقابل هايى 
دست مى زند كه اگرچه از تجربة حسِى فرد فرد ما گذشته است اما كشف تصويرى 

شاعرانه در آن صورت نگرفته است: 
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“نمكى با چرخش كنار يه بنزه 
هيكل و چرخش با هم كراية بنزه” 

يا در جاى ديگرى از همين شعر:

“بچه مى خواد با يتيمى بازى كنه
بابا نمى ذاره

يتيم لباسش كثيفه چونكه فقط يكى داره
يكى هم سن تو سوار ماشين خدا 

بهت پوزخند مى زنه
مى كنى با كينه دعا

كه منم مى خوام مايه دار بشم عقده رو كنم تركش
دعا نكن، بى اثره، نمى كنن دركش”

سروش لشكرى در ساختن تصاويرى كه از خود ارائه مى كند و در آن به بيان 
صريح ويژگى هاى خود مى پردازد موفق است. از آن رو كه او خودش را خوب 
در  همچنين  وى  مى كند.  رفتار  استادانه  وجودى اش  خودِ  ارائة  در  و  مى شناسد 
گزينش هوشمندانة لحن خود همان گونه كه در باال بدان پرداخته شد موفق است 
اما نتوانسته در ارائة تصاويرى كه حاكى از موقعيت هاى سخت اجتماعى باشد به 
ارائة تصاويرى بكر و پاكيزه دست يابد. وى در دو ترانة “اون منم” و “ديده و دل” 
به مقولة رؤيت مى پردازد اما يا در بيان ديده هاى خود ناتوان است و يا بيش از آنكه 
ببيند، شنيده است. بسنده كردن به تصاويِر بارها تكرار شده اى كه حتى در رسانة 
مخاطب محور سينما نيز زياد تكرارى و كليشه اى ست باورپذيرى مِن مخاطب را 

نسبت به خطابة او سست مى كند. 
شكلى  طراحى  و  ارائه  با  كه  است  آن  موفق  هنرى  آثار  ويژگى هاى  از  يكى 
حس و انديشه در بدو امر مخاطب را گرد خود جمع مى كنند و سپس توسط اين 
ترفند انديشة خود را انتقال مى دهند. آلبوم “جنگل آسفالت” با توجه به مستندات 
واقعياتى  توانست  به خود مشغول ساخت و  را  بسيارى  و شواهد موجود گوش 
را فرياد زند كه پيش از اين به نجوا و كنايه مى شنيديم. اين مقاله بر آن بود تا به 
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خودآگاه كردن ناخودآگاه هنرمند بپردازد و خودآگاه او را در بيانى نقادانه بيدارتر 
محبس  در  نمى توان  را  اجتماعى  شاعر  شد  گفته  آنچه  تمام  به  توجه  با  اما  كند. 
هنجارهاى نقادى قرار داد و به او بايدها و نبايدهايى را تحميل كرد كه عمرى از 

آن گريخته تا ببيند و بگويد. 
سرآخر بيان نكته اى ضرورى ست و آن اين كه اين مقاله در سال 13۸۸ نوشته 
شده است و تمركز اصلى آن بر آلبوم “جنگل آسفالت” كه آن زمان واپسين كار 
مى كنيم هشت  آسفالت” صحبت  از “جنگل  كه  امروز  دارد.  قرار  بوده،  هيچكس 
سال از عمِر آن روزهاى رپ فارسى مى گذرد و نيز از عمِر ترانه سرا و خوانندۀ 
آلبومِ “جنگل آسفالت”. هشت سال در عمر كوتاهى كه از رپ فارسى گذشته است 
زيادتر از آنچه كه هست مى نمايد. اما در اين هشت سال، چه آن را طوالنى بدانيم 
و چه كوتاه، سروش لشكرى به توانايى و تبحرى در خلق ترانه و خوانش آن رسيده 
است كه تنها مى توان آن را با يك جملة كوتاه وصف كرد: بلوغ نبوغ. آثارى مانند: 
نباشى”....  تو  اگه  “من  اوناشيم”،  از  “ما  مستند”،  از  “واقعى تر  سرباز”،  “يه مشت 
و “يه روز خوب مياد” كه در شناخت آن كافى ست به خاطرۀ جمعى مردمى كه 
جنبش بزرگ سبزرنگى كه به سرخى كشيده شد را رقم زدند مراجعه كنيد تا بدانيد 
اين اثر هم پاى “تفنگت را زمين بگذار” و “يار دبستانى” از دهان به دهان جامعة به 

پاخواستة آن روزگار شنيده مى شد. 
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وقتى “هيچكس” اسم خاص مى شود
فاطمه صديقى

تهران، شهريور ۱۳۸۸ 

مفاهيم، نشانه ها و كلمات در هر فرهنگ، پيشينه و تعريف خاص خود را دارند، 
اما بار معنايى كلمات و مفاهيم تا رسيدن به ما و در مسير گذشتن از ما به سوى 
آيندگان يكنواخت و يكسان نيست. خاصيت پويايِى زبان در كنار پويايِى حيات 
انسانى باعث مى شود در گذر زمان برخى واژه ها از گسترۀ يك پهنة ادبى حذف 
شوند، واژه هاى جديدى به آن پهنه افزوده شوند و يا واژگان دچار تغيير معنايى 
شوند. “خيلتاش دررسيد، از اسب فرود آمد و شمشير بركشيد”]۸]] را ما امروز در 
بيهقى خوانى هايمان بايد با رجوع به توضيحات متن بفهميم، و گذشتگان اگر مجالى 
براى حضور در حال حاضر ما مى داشتند بى شك نمى توانستند دركى از “در جشن 
خطوط پياده و چراغ هاى زرد، بخند به باد و باده و هر چه بادا باد”]9]] داشته باشند. 
ما امروز “خيلتاش” نداريم و ايشان ديروز “خط پياده” نداشتند. اما چنانكه مشخص 
است زبان ما آنقدر كه زندگى هايمان در گذر تاريخ تغيير كرده دستخوش دگرگونى 
نشده است. ما متداوم در كار خلق واژگان جديد نيستيم. آنچه بيشتر در حال رخ 
دادن است تغيير معناى واژه هاى از پيش موجود است. براى مثال مى توان به واژۀ 
“ملت” اشاره كرد كه در “جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه”]۷۰] معناى “كيش” 
و “آيين” مى داد، و از مشروطه به اين سو و پيرو تثبيت ساخت دولت، “ملت” جاى 

معادل فارسى nation را گرفته است. 
اين تغييرات معنايى در واژگان اغلب به مرور و بطئى رخ مى دهند و تشخيص 
لحظة تغيير معناى يك واژه عمومًا كارى دشوار و نه چندان دقيق است. شايد يكى 
از معدود موقعيت هايى كه ما را در بازخوانى اين تغيير معنا يارى مى دهد، و مهم تر 
طور  به  آن  در  واژگان  بازمعنادهى  عمل  كه  موقعيت هايى  معدود  از  يكى  آن  از 
تعمدى رخ مى دهد، موقعيت هاى پررنگ شدن تضاد اجتماعى، نظير جنبش هاى 
اجتماعى، در جوامع باشد. در اين موقعيت ها اغلب گروه هايى كه به دليل توزيع 
نامتوازن قدرت در جامعه در جايگاه فرودست قرار داده شده اند سعى مى كنند با معنا 
دادن دوباره به واژه ها حداقل جايگاهى براى خود در مجادلة كالمى با جايگاه هاى 

68 تاریخ بیهقی
69 سارا محمدی اردهالی

70 حافظ
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در  شهرت  و  نفوذ  ثروت،  قدرت،  محدود  منابع  صاحبان  كنند.  فراهم  فرادست 
جوامع عمومًا تمايل به حفظ تملك خود و طرد ديگر گروه هاى اجتماعى دارند. 
اين طرد در زمينه هاى مختلف اشكال و درجه هاى متفاوتى به خود مى گيرد. از كنار 
گذاشته شدن گروه هاى حاشيه اى از روند زايش سرمايه از سرمايه تا حذف ايشان 

از صفحة رسمى بازى سياست مى توان اين طرد را شاهد بود. 
كه حتى خواستار حذف  است  ماست طردى  نظر  مد  مقاله  اين  در  آنچه  اما 
صداى گروه هاى مذكور است. ادبيات و جزء سازندۀ آن يعنى واژه ها نيز يكى از 
همان منابع محدودند؛ شايد حتى ابتدايى ترين آن منابع. فردى يا گروهى كه صدايى 
نداشته باشد چگونه مى تواند در طلب مطالبه اى برآيد؟ قدرت هاى رسمى در جامعه 
اما، تنها مجرى اين پروژۀ طرد اجتماعى نيستند. اگر آنها با استفاده از ابزار سانسور 
طرد  اين  به  دست  آشكار  طور  به  ديگرى  كردن صداى  اعالم  غيرمجاز  رسمًا  و 
مى زنند، صاحبان نفوذ و شهرت ادبى، يا همان كنون )canon( ادبى، در هم دستى اى 
ضمنى با دست يازيدن به مفهوم ادبيات و هنر فاخر صداهاى فرودست در جامعه 
را بى مقدار و ناشنيدنى مى كنند، يا حداقل اين كارى ست كه تا پيش از آغاز پروسة 
دموكراتيك شدن رسانه ها -به يمن پيشرف هاى تكنولوژيك- مى كردند و همچنان 

نيز عالقمند به اجراى آن اند. 
بزرگ شده در “پرورشگاه  ايرانى تحت فشارى است،  سروش لشكرى جوان 
خيابان”]۷1]، صدايى از بى صدايان جامعه. نوشتة حاضر نگاهى است به روند باز معنا 
دادن واژه ها و فضاهاى مفهومى در متون ترانه هاى او در آلبوم “جنگل آسفالت”. 
ادعاى متن حاضر اين نيست كه او هشيارانه بر تك تك اين تغييرات معنايى نظارت 
داشته، كه اصوالً تثبيت نبوغ يك فرد با تِز ديدِن متن به مثابة پديده اى اجتماعى و 
برآمده از روابط درون جوامع ناسازگار است. سروش لشكرى بى شك از هوش 
سرشارى برخوردار است، اما نه از آن رو كه يك تنه تغييردهندۀ واژه ها و بار معنايى 
سخنانى خاص است، بلكه از آن جهت كه معرف چرخش كالمى اى است كه در 

هيچ انگاشته شدگان جامعه در حال رخ دادن است. 
بازمعنادهى را آغاز مى كند.  بازِى  نام هنرى اش  انتخاب  از  از آغاز و  سروش 

 71 “من یه جوون ایراني ام که زیر فشار هستم
 واسه همین کلمات می ره به کار تا حرفامو بزنم

 تو مي شه یه بار حرفامو گوش کنی؟
 در عین حال درکش کن

 اگه هستی عین ما
 ما کلی مشکل داریم پسر غیر کار

 ما تو یه پرورشگاهی به اسم خیابون
بزرگ شدیم” )از آهنگ “هر طور شده می گم”( 
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افراد  از  كثيرى  انگاشته شدِن  هيچ  بازى گرفتِن  به  او  توسط  هيچكس  نام  انتخاب 
جامعه است توسط طبقة مسلطى كه نديدن را به عنوان اولين راهكار طرد برگزيده 
يك  بود؟”  آنجا  كسى  “چه  پرسش  به  پاسخ  در  روزمره  مكالمة  يك  در  است. 
يعنى هيچ كس. يعنى  هيچ كس مى تواند پايان دهندۀ مكالمه باشد. هيچكس اصوالً 
فكرت را مشغول نكن. يعنى نقطة پايان يك مكالمه. اما سروش از هيچكس شروع 
و  شنيده مى شود  مى زند،  فرياد  هيچ،  كه  حرف  دارد،  صدا  كه  هيچ كسى  مى كند. 
الجرم به چشم مى آيد. هيچكس تهى بودگى را از اين واژه ستانده و آن را تبديل 
به يك عالمت سؤال مى كند. چرا او/آنها هيچ كس اند؟ چه بر سر او/آنها آمده؟ او، 
سروش لشكرى “هيچ كسى” نيست را تبديل مى كند به سروش لشكرى هيچكس 

هست. 
سازوكارِ  با  جامعه  كه  هيچ اند  نه تنها  آنها  مى شود.  شروع  تازه  اينجا  از  بازى 
پايين آورده  برچسب زنى اش]۷۲] آنان را در حد تفاله ها و پس مانده هايى بى ارزش 
است. در تمام جوامع يكى از كارسازترين ابزارهاى كالمى طرد، برچسب زنى ست 
به اين معنا كه با استفاده از مفاهيم و نشانه ها و مصادره به مطلوب كردن آنها داليلى 
بر  ننگى  افراد ساخته مى شود. فردى كه جامعه داغ  براى طرد و حاشيه اى كردن 
ناميده، طبيعتًا  نهاده باشد، براى مثال او را “تنبل و بى عار و بى عرضه”  چهره اش 
بايد خود گليمش را از  انسان توانا  باشد.  انداخته از خود خجل  به زير  بايد سر 
آب بيرون بكشد، آن جوانك “الت، بى كار و عالف”، آن “معتاد گوشة خيابان”، آن 
“زن هرجايى”، آنها يك “مشت آشغال اند”. در اينجا برچسب زنى و دستاويزشدن 
به ايدئولوژى فردگرايى براى شانه خالى كردن از مشكالتى كه به واسطة ساختارها و 
نهادها به افراد تحميل شده اند در يك راستا مورد استفاده قرار مى گيرند. بر اين مبنا 
اين افراد خود مسئول وضعيت خود اند و آشغال ها و تفاله هاى جامعه اند كه جامعه 
حق دارد به دليِل آزرده خاطر شدن شامه اش، از آنان طلبكار نيز باشد. هيچكس اما 
برخالف روية مألوف دست به اعالم برائت از اين برچسب نمى زند؛ به عكس، او 

به فرياد از آشغال بودن خود سخن مى گويد: “من يه آشغالم.”]۷3] 
-كه  مسلط  طبقة  همان  توسط  مصادره شده  و خداى  مى رود  جلوتر  حتى  او 
بناست مجازات فردى كه خود را تا مرتبة يك آشغال فروكاسته است- عهده دار 
شود نيز به داورى خوانده و او را به شهادت مى خواند و گاه حتى انگار متهمش 
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مى كند: “خدا پاشو من يه آشغالم باهات حرف دارم.”]۷۴] و يا جاى ديگر هم او كه 
“آشغال” بودن را پذيرفته ابراز بى گناهى مى كند و خدا را هم به شهادت مى گيرد: 
من يك  بله!  بر مى گردد؛  بازى  ترتيب  اين  به  بى گناهم خدا هم شاهده.”]۷۵]  “من 
تو  رو  ما  كه  “جامعه  پرورانده:  اينگونه  مرا  كه  است  جامعه  اما حضرت  آشغالم 

خيابون بار آورد / خشونتو ديديم نه يه بار بلكه بارها شد.”]]۷]

“ببين ببين به من دست بند نزن
چرا اينو كه مى زنى بهم مي گى حرف نزن

بذا بگم من يه قربانى از جنگلم
من يه، من يه قربانى از جنگلم

...
ما بين يه گله گرگ بزرگ شديم، ما عين يه بچه گرگ خب گرگ شديم

روح بچه سياه نيس وقت تولد، همون بچه م اما بچه تلف شد”]۷۷]

او از برچسِب “آشغال” بودن خنجرى مى سازد و خون خودزنى اش را به گردن 
جامعه مى اندازد. او گناه هدر رفتن روح پاک كودک را و آلوده شدنش را به هر 
فرياد  به  و  مى داند  جامعه  خود  عهدۀ  به  داده  نسبت  او  به  جامعه  كه  برچسبى 
اين مورد سخن بگويد، حتى شده دست بند به دست.  مى خواهد كه بگذارند در 
شايد در اين بين نوعى شانه خالى كردن از زير بار سوژگى نيز به چشم بخورد، شايد 
به نظر برسد كه فرد بايد بار خود را به دوش بكشد و مسئوليت زندگى اش را خود 
بپذيرد، اما زيسته در جامعه اى و در قبال حكومتى كه متقاباًل سعى در ارجاع هر 
مسئله و مشكلى به فرديت شهروندانش دارد، اين كار به نوعى تأكيدى است بر 
حقوق استيفا نشدۀ افراد از جامعه و ابراز دادخواهى و مبارزه اى است كه هوشمندانه 

پرورانده شده است. 
ذكر  مى توان  لشكرى  اشعار سروش  در  مفاهيم  با  بازى  از  كه  ديگرى  نمونة 
كرد نقشى است كه او براى خود در پيشرفت ايران قائل است. به اين ترتيب او نه 
فقط بر مطالبة حقوق خود از جامعه پاى مى فشارد كه از وظايفش در قبال كشور 

74 ترانۀ “اختالف”
75 ترانۀ “قانون”

76 پیشین
77 پیشین
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نيز سخن مى گويد و ديگران را نيز به بودن پاى پيشرفت ايران مى خواند . اما اين 
به مسير خودش كه  را  ايران  پيشرفت  يعنى  دائم الذكر طبقة مسلط  بار هم هدف 
انگار  اين طريق  از  از پيش مردود توسط حكومت است گره مى زند.  رپ خوانِى 
تأييد شدۀ رسمى  راه هاى  به  زيِر  زمين مى گذرد و ربطى  از  انگار كه مسيرش  نه 
ندارد، چونان صاحب خانه اى ديگران را نيز به ورود در اين راه دعوت مى كند: “يه 

درخواس دارم: همه پاى پيشرفت ايران باس باشن.”]۷۸]
از سوى ديگر گفتمان هاى ادبى غالب را نيز كه همواره با شعار “هنر نزد ايرانيان 
است و بس” به هنر فاخر خود افتخار مى كرده تلويحًا مخاطب گرفته و خود را 
با زبان غيرتأييدشده و اغلب بى ارزش انگاشته شده از سوى ايشان  -رپ كنى كه 
مى خواند- جزئى از همان ايرانيان صاحب هنر دانسته در قالب يك پارچة مام وطن 
براى غرب شاخ و شانه مى كشد. او با اين لحن مطمئن و محكمش نه تنها راهش را 
به دِه باز كرده است بلكه فى المجلس انگار در جمِع هم نشينان كدخدا نشسته است. 

“مهديار آهنگايى مى سازه كه همه غربيا
مى مونن مبهوت، كم ميارن بعضيا
فكر نمى كنم تو اين ايرادى باشه

چون هنر نزد ايرانيانه
خيليا حسوديشون مي شه به من اما

مشكلى نيس، اونا بدشون مياد از اينكه چقد من با 
ادبيات و كلمات و ابيات تيريپ دارم”]۷9]

اما مضاف بر همة اين ها در ترانة “وطن پرست”، او خود را وارد فضاى مفهومى 
درجة  هيچكس، شهروند  او،  مى كند.  براى وطن  دادن  و جان  بودن  سرباز وطن 
دوى جامعه، بى بهره از حقوق شهروندى، سخت ترين وظيفة شهروندى را متعهدانه 
به دوش مى گيرد و چنان هم مرتبة گفتمان رسمى از آن سخن مى گويد كه گوش 
رسمى اى هم كه آن را مى شنود ديگر نمى تواند بگويد، هى! تو “آشغال” از دايرۀ 
شمول واژۀ “شهروند” خارجى! مى توان ادعا كرد كه حداقل در بستر اين ترانه، او 

جزئى از بدنة جامعه مى شود: 

78 ترانۀ “من وایستادم”
79 پیشین
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    “سوگند، سوگند
به خون پاک سياوش 
به نام ايران و خاكش

كه من واسه اين خاک جون مي دم 
بيا بيا

...
من اگه تنها با يه پالک بمونم زير خاک
بهتر از اينه كه از ترس برم زير الک”]۸۰]

از مجملى كه ذكرش رفت مى توان ديد كه چگونه ترانه هاى هيچكس معرف 
طبقة اجتماعى اى مى شود كه از سوى گفتمان رسمى و َكنون )canon( ادبى تا اندكى 
پيش محكوم به بى صدايى بودند. از بازى هاى معنايى او بيش از اين مى توان سخن 
گفت. مى توان از سروشى حرف زد كه “جاى پيغامش گوش نامحرم نيست” يا از 
رسم شاخ بازى اش حرف زد. مهم ترين نكته و مركز ثقل تمامى اين گفته ها اما اين 
است كه هيچكس با بازى هاى زبانى خود، با تغيير و بسط دادن معناى نشانه هاى 
زبانى، و با بازمعنادهى به واژگان بر گسترۀ ميداِن بازى هاى كالمى افزوده است و 
به جاى ادبياِت واال و فاخِر گوشه نشيِن دور از جامعه، ادبياتى خلق كرده كه نشان گر 
واقعيات موجود در پيش چشم همة ماست. اگر “وظيفة نويسنده آن است كه كارى 
كند تا هيچ كس نتواند از جهان بى اطالع بماند و هيچ كس نتواند خود را از آن مبرا 

جلوه دهد”]۸1]، هيچكس به بهترين وجه اين وظيفه را به انجام رسانيده است. 

80 ترانۀ “وطن پرست”
81 ژان پل سارتر، ادبیات چیست؟
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جنسش  و  مى كند  رشد  پستانداران  سر  روی  كه  تيزی ست  برجستگى  شاخ 
پوششى از كراتين و پروتئين است

سامان زرهونه
تهران، شهريور ۱۳۸۸ )بازنويسى شده در ۱۳۹۰(

يا  آنها خواسته  نباشد.  قابل درک  براى همه  آنچه جوانان مى گويند  است  ممكن 
ناخواسته زبانى آفريده اند كه مدام در حال زايش قوانين و واژه هاى  جديد است و 
شرط فهميدنش جوان بودن است. بى شك فهميدِن معناى “اف جى اس” كه براى 
افراد غير متجدد به كار مى رفته است يا “دونبش” و “غضنفر” كه براى افراد دير فهم 
به كار مى روند را بدون آشنايى با اين زبان و در روندى طبيعى متوجه نمى شويم. 

استفاده از زبان يك رفتار اجتماعى ست. 
فارغ از دستور زبان هاى ديكته شده و فارغ از قوانين دست و پاگير زبان فارسى 
در دوران كالسيك و آداب معاشرت هاى پرده پوش ايرانى، جوانان زبانى را خلق 
كرده اند كه بى شباهت به يك نوع زبان آرگو نيست. زبان آرگو در ساختار كلى اش 
يك زبان شفاهى ست. به عنوان مثال، در ايران راهزنان و سارقان )و ديگر تشكيالت 
قانون گريز( زبان آرگوى خاص خود را خلق كرده اند. واژۀ “آرگو” ريشه اى فرانسوى 
دارد و اولين بار در قرن پانزدهم بكار رفته است. اين زبان را در جامعه سه گروه 
به وجود مى آورند: )1( كسانى كه قانون گريزند مثل دزدان. )۲( كسانى كه برخالف 
هنجارهاى جامعه رفتار مى كنند. مثل نپوشيدن لباس مرسوم يا داشتن مدل هاى موى 
متفاوت. براى زنان اجتناب از حجاب، يا با حجابى )در جامعه هاى غربى( و از اين 
قبيل. اينان نياز به زبانى دارند كه حافظ منافعشان باشد و نامحرمان آن را نفهمند. 
زبان زرگرى،  مثل  است.  اصناف  مديون  زبان  اين  از  اصناف: بخش وسيعى   )3(
كفاشى، مطربى. اين زبان وقتى استفاده مى شود كه گروهى از اصناف نخواهند در 

جمعى، به هر دليل، كسى متوجه صحبتشان شود. 
زبان آرگو مثل اسامى رمز مى ماند. تنها عده اى از معناى واقعى واژه هاى آن 
باخبرند. وقتى نسل ها عوض مى شوند، هنجارهاى تازه اى به وجود مى آيد و زبان 
آرگو ناچار است هنجارهاى تازه بيافريند تا هم با هنجارهاى نسل قبل مقابله كند 
و هم حافظ هنجارهاى نوى نسل تازه باشد. قوانين استفاده از اين زبان از پيش 
تعيين شده نيست؛ گاهى اتفاقى واژه اى فراگير مى شود و معناى تازه اش را در وراى 
قوانين تثبيت شدۀ زبانى به جامعه تحميل مى كند. اين تثبيِت معنى نتيجة پذيرفتن 
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كليتى از مخاطبان است كه از واژه ها و اصطالحات اين زبان در مكالمات روزمره 
به مسائل  مربوط  و  واژۀ علمى ست  در اصل يك  كه  “فاز”  مثل  استفاده مى كنند. 
برقى، اما استفاده اش در زبان آرگو به معناى احساس شخصى يك فرد يا يك جمع 
نسبت به يك موضوع است. يا “خز” كه امروز جاى “اف جى اس” را گرفته است. 
زبان آرگو و اصطالحاتى كه از آن زاييده و رايج مى شود مى تواند نوعى اعتراض 
به تكّلف و جامعة سنتى باشد. نويسندگان و شاعران ايرانى در طول تاريخ به علت 
پاى بندى به دستور زبان فارسى و توجه تاريخى به زيبا نوشتن، كمتر از زبان آرگو 
در آثارشان استفاده كرده اند. آنها به دليل جايگاه اجتماعى كه به دليل نويسنده بودن 
داشته اند زيبا نوشته اند يا تظاهر به زيبا نوشتن كرده اند. حتى در نامه هاى ادارى اين 
تاكيد بر زيبا بودِن نامه باعث اتالف وقت زيادى در ساعت ادارى كارمندان مى شود. 

زيبا نوشتن در نوشتار فارسى يك ويژگى نيست، يك اصل است. 
اوالً  كه  آمدند  وجود  به  شاعرانى  ايران  در  هشتاد  دهة  ابتدايى  سال هاى  در 
و  مى دادند  ارائه  رپ  موسيقى  ظرف  در  را  شعرهايشان  دوم  بودند،  جوان  بسيار 
سوم هنجارگريز بودند. اين شاعران در تاريخ نوشتار ايرانى تنها كسانى بودند كه 
درصد بااليى از زبان نوشتارشان را از آرگو وام گرفته اند. از آنجايى كه آثارشان را 
بدون هيچ حمايت قانونى در اختيار مردم قرار داده اند، استفاده شان از زبان آرگو 
جنبة اعتراضى هم داشته است. آنها با استفاده از قالب هاى شعرى كالسيك مثل 
مثنوى واژه هاى آرگو را وارد ادبيات اين سرزمين كرده اند. آنها در دايرۀ واژه هايشان 
مى توانند از هر جريان شعرى ديگرى به روزتر باشند. مى توانند به راحتى از موبايل، 
روميزى، يخچال، تلويزيون، مايكروفر و خيلى واژه هاى ديگر استفاده كنند. دايرۀ 
واژگانى كه نوشتار رپ فارسى به ادبيات اين سرزمين اضافه كرده است بى رقيب 
گفتار  يا شعر  و  سپيد  نو، شعر  قبيل شعر  از  ايران  در  هيچ جريان شعرى  است. 
را  آثارش  زبانى  ويژگى هاى  و  بردارد  را  واژه ها  دايرۀ  محدودۀ  اين گونه  نتوانسته 
همه گير كند، يا حتى هنجارهاى تازه و شايد قوانين تازه را به فرهنگ مخاطبانش 
مكالمات  در  اصطالحات شعرها  از  به سرعت  اين شاعران  مخاطبان  كند.  اضافه 
روزمره استفاده مى كنند. اين اصطالحات تقريبًا قانونى براى ساخته شدن ندارند و 
مهم ترين دليل آمدن و ماندگاريشان در زبان فارسى ساده فهميده شدنشان است. اين 
شاعران با ترانه كردن شعرهايشان و اجرا  كردنشان معنى اين واژه ها را باورپذيرتر 

كرده اند. يكى از اصطالحات قديمى اين شاعران “شاخ” و “شاخ شدن” است.
وقتى گوزنى را مى بينيم ناخودآگاه به شاخش نگاه مى كنيم. شاخ جلب توجه 
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انقالب،  اعتراض،  براى  باشد؛  برآوردن  سر  مى تواند  “شاخ”  واژۀ  معناى  مى كند. 
است.  اعالم وجود كردن  معناى  به  آرگو  زبان  در  “شاخ شدن”  زيبايى.  و  شهرت 
جريان غالب را پس زدن. برج ميالد “شاخ ترين” برج خاورميانه است. “شاخ ها” 
در معرض ديد اند. شهرت ديدارى دارند. در طول تاريخ سرنوشت كشورشان را 
تحت تاثير قرار داده اند. هيتلر، موسولينى، استالين، ناپلئون هر كدام براى “شاخ” 
ديكتاتورى  به  همه  كه  وطن پرستى  كشورگشايى،  قدرت،  مثل  پوشيده اند:  لباسى 
انجاميده است. همچنين ديكتاتورى مقدمة به وجود آمدن “شاخ” است. اول شدن 
و برنده شدن در زبان آرگو “شاخ شدن” است. ماشين “شاخ” يك ماشين برتر است. 
بازى كنانش  دارد.  در جدول  باالترى  ردۀ  “شاخ”  تيم  است.  زيباتر  است.  گران تر 

ستاره اند. فيلم “شاخ” فيلمى ست كه جوايز بيشترى برده باشد.
اما در نوشتار رپ فارسى رپ كِن “شاخ” كسى ست كه فتوحات زبانى بيشترى 
اخالق  به  باشد.  داشته  اعتراض  و  بى پرده گويى  در  بيشترى  جرأت  باشد.  داشته 
پاى بند و خانواده دوست باشد. بامزه باشد. يا آمده باشد به رپ فارسى معنا بدهد. 
اداى “تنگ ها” را درنياورد. از ته دل از “اول مهر” متنفر باشد. دوست داشته باشد 
در “قبرستان هيپ هاپ” چالش كنند. از “هر چى اسفندى” بدش بيايد. بخواهد در 
ايران بماند و در ايران بخواند. اشكالى هم ندارد براى پيشرفت سفر كند. روى ديوار 
بار بوش  از قورى به جاى چايى ساز استفاده كند. يك  باشد.  يادگارى نوشته  بم 
زنگ زده باشد و سوال كرده باشد كه “اين خانمى كه خيلى دلبر است و از جنيفر 
لوپز آنها بهتر است نيناش ناش هم بلد است؟” بعضى وقت ها هم بلندگو را بگيرد 
و شعار اجتماعى بدهد. اين ويژگى ها توسط طرفداران رپ فارسى قبول شده و 

توسط نويسندگان رپ فارسى به تواتر مورد استفاده قرار گرفته است.
نويسندگان  عنوان  به  رپ كن ها  از  تعدادى  است.  “شاخ”  واژۀ  تجسم  رپ، 
صاحب جريانى از زبان و جسارت اجتماعى هستند كه سابقه اى در تاريخ شعر و 
ترانة اين سرزمين ندارد. آنها بدون توجه به جريان غالب نوشتار، بدون توجه به 
مجوز و انتشار قانونى، بدون توجه به كسب درآمد از آثارشان، صاحب فرهنگى 
شده اند كه “شاخ” شده است. قوانين خودش را دارد و هم مجازات خودش را. 
نويسندگان اين جريان به راحتى يكديگر را به باد فحش و انتقاد مى گيرند و آن را 
به عنوان يك اثر موسيقيايى به مخاطبانشان عرضه مى كنند. مخاطبان آنها حتى انتظار 
اثر ديگرى با اين لحن را مى كشند. از كوچك ترين اشتباه هم ديگر نمى گذرند. تقريبًا 
همه شان حتى تازه كارها معتقدند كه “شاخ ترين” رپ كن هاى فارسى اند. اين شاعران 
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با “شاخ” شدن و زياد شدن تعدادشان امروز به جايى رسيده اند كه نديدنشان خود 
را به كوچة على چپ زدن است. و هم موسيقى اغلب اين شاعران مدت زيادى 
است كه ديگر زيرزمينى نيست. آنها حافظة شنيدارى بسيارى از مخاطبان موسيقى 

در ايران را تغيير داده اند. كاماًل روى زمين هستند. 
آنارشيستى  غرغرهاى  از  جدا  مافيايى اش،  لمپنيسم  از  جدا  فارسى،  رپ 
از  جدا  شعارگونه اش،  ننه من غريبم هاى  و  پرت و پالها  از  جدا  روشن فكرانه اش، 
سر رفتن هاى بى دليلش، جدا از فيلم فارسى نمايى اش و هم جدا از گنگ بازى هاى 
انجمن ها  و  مؤسسه ها  و  كافه ها  و  باال  از  هنوز  را  شعر  زايش  -اگر  تقليدى اش 
ندانيم- مى تواند مهم ترين جريان شعرى معاصر چه در قالب و چه در محتوا باشد. 
به  دادن  گوش  از  خيلى ها  شده اند.  “شاخ”  افكارشان  از  دفاع  براى  شاعران  اين 

اشعارشان شاخ درمى آورند.
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خوانش فمينيستى از “جنگل آسفالت”
كاوه قاسمى ندوشن

تهران، تير ۱۳۸۸ 

حدوداً چهار سال پيش )اوايل سال ۸۴( زمانى كه براى اولين مرتبه نام هيچكس 
را شنيدم، در كشاكش فكرى اوليه، ناخودآگاه از هيچكس تصوير يك دختر نسل 
سومى عاصى )نسل سوم انقالب( در ذهنم نقش بست. دخترى عاصى از بى توجهى، 
رفتار خودسرانه و برخورد حذفى نسبت به جوانان، كه بر حسب جنسيتش و به 
جهت به سخره گرفتن آن، نام هيچكس را براى خود انتخاب نموده است. كسى 
حق  تا  پوشش  انتخاب  حق  از  خواسته هايش،  آرمانى ترين  تا  ابتدايى ترين  از  كه 
خانواده،  در  و  دارد  قرار  مردساالر  جامعة  فشارهاى  تحت  اشتغالش،  و  تحصيل 
مدرسه، دانشگاه، محل كار و به طور كلى اجتماع به انحاء مختلف نابرابرى را حس 
مى كند. اما حال كه سروش آن دختر فرضى نيست، به اين فكر مى كنم كه آثارش 
تا چه حد دستورالعمل زنانه دارد. آيا در جهت شكست كليشه هاى رايج زن ستيز 
مانند  يا  به زنان وجود دارد  او رويكرد واقع گرايانه نسبت  آثار  آيا در  مى كوشد؟ 
اغلب آثار مردانه، زنان در رپ هيچكس هم كوچك مى مانند تا مردان، بزرگ تر به 
نظر برسند؟ آيا بيان حقايق با نگرشى انسانى است يا نگاه مردانه است و نيم ديگر 

حقيقت از ديدگاه زنانه ناگفته مى ماند؟
بسيارى از منتقدان فمينيست مانند هلن سيكسو، لوس ايريگارى، مرى ولستون 
به شكل هاى  اساسًا  و  ندارد  را  مردانه  آثار  ويژگى هاى  زنانه  آثار  معتقدند  كرفت 
مختص  مردانه  نثِر  اين،  على رغم  اما  نمى دهد.  اهميت  مردانه  “صحيح”  ظاهر  به 
و  مى كنند  تبعيت  مردانه  شيوۀ  از  كه  زنى  نويسندگان  نيستند  كم  و  نيست  مردان 
مردانى هم هستند كه نثرشان زنانه است. نوشتار زنانه خيال انگيز و سيال است و 
در چهارچوب خاصى نمى گنجد. زنان در آثارشان از تجربيات خاص خود مانند 
و  مؤدبانه  زنان  عالوه  به  مى رانند.  و... سخن  زايمان  باردارى،  قاعدگى،  بكارت، 
نزديك تر به گويش معيار مى نويسند و از جمالت پرسشى و تأكيدى و دستورمند 

بيشتر استفاده مى نمايند.
در  فرانسه  در  زنان  جنبش  و  نو  رمان  پيشگامان  از  يكى  دوراس  مارگارت 
خصوص ادبيات زنانه مى گويد: “به عقيدۀ من ادبيات زنانه ادبياتى جسور و رک 
است. اين رک بودن شايد نتيجة در حاشيه بودن و به طبع آن تالش براى به درآمدن 
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از آن است كه براى زنان نويسنده و شاعر چاره اى جز رفتن به سراغ اصل موضوع 
مسئله  اين  با  زنان  به شدت  مردان  كه  در صورتى  نمى گذارد،  بى پرده اش  بيان  و 
روبه رو نيستند.” ادبياِت هيچكس اما پر از ابهام است و اين چندگانگى در سرتاسر 
آثار او چنان موجود است كه به يكى از عناصر متن تبديل شده و همانند يك روح 

كلى روى آن سايه افكنده است.
به طور مثال در ترانة “ديده و دل” در ابتدا اين مسئله مطرح مى شود كه هر چند 
اگر چشم ها را ببنديم ديگر چيزى نمى بينيم اما اين چارۀ كار نيست: “حال و روز ما 
كه همه چى رو مى بينيم اينه / شايد بايد ببنديم چشو، گيريم اين مى شه / اما ديدنيا 
رو ديديم و ديگه دير شده” يا “چش من خيلى چيزا رو گرفت و ول نكرد / تقصير 
من نيس پسر، اين كار دله / اين بار كه شعر من نيس، اين كار دله.” اما در پايان 
ترانه به اين نكته برمى خوريم كه تمام مشكالت از ديدن است و اگر چشم نباشد 
اين معضل مرتفع مى گردد: “كه اگه ديده نباشه دل ساكته / ماها قربانى چشيم، اين 
ثابته.” بدين ترتيب مشخص نيست كه راه حل چيست. همچنين در ترانة “اختالف” 
مى شنويم: “خدا پاشو، من چند سالى باهات حرف دارم / خدا پاشو، پاشدى نشو 
ناراحت از كارم / كجاهاشو ديدى تازه اول كارم / خدا پاشو، من يه آشغالم باهات 
حرف دارم.” سروش معتقد است كه اين فقط يك نوع درد دل با خداست اما باز 
در پايان مى گويد: “خدا بيدار شو يه آشغال باهات حرف داره / نكنه تو هم به فكر 
اينى كه چى صرف داره؟” كه ديگر از حالت درد دل صرف خارج مى شود و خدا 
در مظان اتهام قرار مى گيرد. از البه الى اين خطوط، به طور قاطع نمى توان به اين 
نتيجه دست يافت كه آيا او مبلغ ايدئولوژى مذهبى است يا منتقد آن؛ چرا كه اين 
دوگانگى زاييدۀ ابهام ذاتى اوست. از اين دست مثال ها در ترانه هاى او بسيار است 

و اين پرده پوشى موجود در آثارش اثر او را مردانه جلوه مى دهد.
رايج  قالب هاى  از  زنانه  نوشتار  مى آورند:  زنانه  آثار  تعريف  در  فمينيست ها 
فرار مى كند. نثر زنانه بسيار نثر بازى ست. زنان نمى خواهند به يك حقيقت خاص 
برسند و برعكس مردان در پى ارائة حكم محتوم نيستند. آنها از شيوۀ تداعى استفاده 
مى كنند. هلن سيكسو منتقد، نويسنده و مدير مركز مطالعات زنان در پاريس در 
“خنده مدوزا” كه بيانية معروف نوشتار زنانه است مى گويد: “يك ذهنيت كلى و 
عام زنانه وجود ندارد، بلكه تخيل زنان نامتناهى است.” عنصر تخيل تقريبًا در اشعار 
سروش لشكرى به چشم نمى خورد، او شاعرى واقع گراست كه اجتماع را مانند يك 
ترانة “من  در  مردانه است.  منعكس مى كند. دستورالعمل سروش  آثارش  در  آينه 
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وايستادم” به صراحت بيان مى كند كه كار او نوشتن و رپ كردن و فرهنگ سازى 
و تبديل ايران به يك قطب در رپ است: “ما با سرعت مى ريم جلو چون همه 
خواستيم / ايرانو يه قطب تو رپ كنيم”  و “من فرهنگ مى سازم و انرژى هسته اى 
/ كار اوناست و كار من اينه.” همچنين در ترانة “وطن پرست” مى گويد: “دشمن 
بايد احمق باشه / چون اين خاک همه جا فدايى الحق داره.” او به وضوح  ايران 
اشاره مى كند كه هفتاد ميليون ايرانى مواظب وطنشان هستند و اين خاک جايى براى 
بيگانگان نيست. حس ناسيوناليسم آن قدر در اين ترانه برجسته است كه از صدر 
تا ذيل، از نام ترانه تا تك تك ابيات آن را در بر مى گيرد: “كه من واسه اين خاک 
جون مى دم / اگه االن گربه س يه زمانى ببر بوده / مهد تمدن از همين جاس / رنگ 
قرمز پرچم رنگ خون ما.” او در اين ترانه ها به دنبال ارائة حقيقتى است كه خود 

از نگاه يك مرد درک كرده است.
صفات مردانه از قبيل خشونت، جاه طلبى و اعتماد به نفس از عناصرى هستند 
نمونه  براى  مى شوند.  اثر  مردانه تر شدن  هرچه  موجب  متن  در  بكارگيرى شان  كه 
خشونت در ترانة “زندان” آشكارا وجود دارد: “من اهل عملم، بعد عربده م، مثاًل 
علنًا ابداً / كسى نيس كه نداشته باشه اثرم / منو تحريك نكن چون يه قاتلم / شده 
تيكه تيكه شم از شما يكى مى ميره / تو به كالن مى گى كه اين قصد جون داره.” 
نمونه هاى حس جاه طلبى و اعتماد به نفس زياد نيز از اين قبيل اند، گرچه اين لحن 
جزء ذاتى فرهنگ هيپ هاپ هم است: “بده كاغذ و قلم، من كارمو بلد / هستم 
و نيس توش حتى يه غلط / گفتم من پدر رپ فارسى ام / يه روز مياد كه مى رسه 
آوازه م به گوشت / ببين پسر من هميشه آمادم يه گوشه / هنوز رپ فارس مديون 

ماس هر جام / رپ فارسى بى من مث بچة بى پدر.” 
مخاطِب رِپ هيچكس مردان اند، به ندرت از كاراكتر زنان در اشعار او استفاده 
او جز مردان كسى  متبادر مى شود كه در واژگان  به ذهن  اين طور  شده است و 
نام مى برد، زنان همان شخصيت هاى  وجود ندارد. در مواردى هم كه او از زنان 
قالبى گفتمان مردساالرند كه نا آگاه اند: “مادرم مى گفت از خوندنت عاصى ام” و يا 
پول پرست اند: “پيش خودت مى گى اينه عشق تاريخى / اما دافت با يه بچه مايه داره، 
مردان  به  و  دارند  مستقل  هويت  كه  زنانى  آسفالت”،  “جنگل  در  ديدى.”  خواب 
وابسته نيستند، زنانى داراى نقش فعال اجتماعى كه اخالقيات جامعة مردساالر را 
به چالش مى كشند و در انفعال به سر نمى برند، ديده نمى شوند و برعكس آنهايى 
به  مى شوند.  تعريف  مردان  با  ارتباط  در  فقط  و  وابسته اند  مردان  به  كه  مطرح اند 
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عالوه كلمات كليشه اى تحقيرآميز نسبت به زنان مانند “داف” و “ناموس” نيز به 
كار مى رود: “حواسشونه ناموسو ندزدن و پرچم / فحش ناموس مِث طعمة گرگه 
/ مى خواى بخوابى؟ تو بيدارى كابوس ببين / بيا با هم به اين دنيا فحش ناموس 
بديم / رقص نور داره كوچه و قرمزه / اما مهمونى نيس كه يه دافى قر بده” )برخى 
مى توان  تقريبًا  شده اند(.  گرفته  وام  آسفالت”  “جنگل  از  خارج  از  فوق  مثال هاى 
گفت كه سروش در آثارش صرفًا در يك دنياى تك جنسيتى سير مى كند كه نه حتى 
تجربيات زنان، عواطف و احساساتشان، خدماتشان، تأثيراتشان بلكه خودشان هم 

حضور ندارند.
براى  مردان  همگانى  هم كارى  از  است  عبارت  “برادرى”  يا   ”Brotherhood“
حفظ قدرت. اين تفكر، با بى توجهى به مسائل زنان و ستمى كه بر آنان مى رود، 
مرد بودن را آسان مى كند. فرهنگ مردساالر، مرد را از داشتن الگوهاى سالم انسانى، 
كالم  از  زنان  با حذف  است. سروش  كرده  محروم  برابرى طلبانه  و  صلح دوستانه 
قرار نمى دهد: “بچه  ترانه هايش را جز مردان  “رپش”، مخاطبين و شخصيت هاى 
مى خواد با يتيمى بازى كنه، بابا نمى ذاره / تقصير من نيس پسر اين كار دله / پسر 
مى دونى چى مى گم؟ / مى خواد بخره اسباب بازى رو پدر بى چاره نه كه / نخواد 
اما توى جيب پولى نيس ديگه / دستش رو سر پسره مى گه روزى مى رسه / كه 
تو به هر چى كه مى خواى، مى رسى پسر/ از پدر من بود پسر اين ارثى به من.” 
و اينجاست كه نقش پدر برجسته مى شود و اين موضوع آنجا تشديد مى شود كه 
در مقابل، مادر حالتى اعتراضى دارد كه مانع پيشرفت او به نظر مى رسد: “مادرم 
مى گفت از خوندنت عاصى ام / گفتم من پدر رپ فارسى ام.” او در اشعارش آگاهانه 
يا ناآگاهانه در بسط برادرى مى كوشد. به هم جنسانش توصيه مى كند براى حفظ 
دوست دخترشان بايد پول داشته باشند، وگرنه او را از دست مى دهند: “تا حاال شده 
عاشق دختر بشى؟ / مى خوام حرف بزنم رک تر، بشين / پيش خودت مى گى اينه 
عشق تاريخى / اما دافت با يه بچه مايه داره، خواب ديدى.” همچنين او با استفاده از 
واژه هاى فرهنگ مردساالر همانند لوطى، لوطى گرى، سرباز، مرد و... بيش از پيش 
اين فضا را گسترش مى دهد: “همه لوطيا بدونن كه پرچم باالس/ تو هم اگه مردى، 
ما هستيم باهات / اگه لوطى گرى تو خونته همگى برپا / ما يه مشت سربازيم، بوديم 

بيشتر/ يه مشت سرباز باحال باهامن.”
زبان آينة تمام نماى آداب و رسوم اجتماع است، به بيان ديگر اين فرهنگ است 
مناسبات  تأثيرگذار  ادبيات  مى كند.  تحميل  زبان  بر  را  عقايد خود  و  ارزش ها  كه 
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نادرست رايج را در مى نوردد و زبان را در حكم وسيله اى به سوى تغيير تاريخ، 
اجتماع و فرهنگ بكار مى بندد. منتقدان فمينيست از جمله سيمون دوبووار، كيت 
ميلت و بتى فريدن جملگى در بحث هاى خود از ادبيات به عنوان مهم ترين معناى 
از  استفاده  با  شالوده شكنانه اش،  شيوۀ  با  هيچكس  مى برند.  نام  پدرساالر  قدرت 
به  او  مى دهد.  قرار  رسمى  زبان  با  تقابل  در  را  خود  خيابانى اش  برگزيدۀ  زبان 
با  بنيان گذارده شده است و نه  انسانى  با معيارهاى  دنبال نظم جديدى است كه 
خالى  جاى  ميان  اين  در  اما  قدرت مدار.  و  زورمندانه  طبقاتى،  مادى،  ارزش هاى 
اخير  دهه هاى  اعتراضى  آواهاى  جديدترين  زمرۀ  در  كه  زنانه  تجربيات  و  صدا 
است احساس مى شود. صدايى كه با افزودن ايده هاى جديد، در پى ايجاد توازن 
در مناسبات نامتعادل مردانه است. ژوليا كريستوا منتقد فمينيست در كتاب معروف 
خود “انقالب در زبان شاعرانه” مى گويد: “ميان ستمى كه بر زنان مى رود و ديگر 
گروه هاى اجتماعى حاشيه اى يا استثمار شده فرقى وجود ندارد.” هيچكس اعتقاد 
دارد “رابط خيابان و گوش مردم” است. با اين وجود در آثار او كه در برابر انواع 
كج روى ها، فقر، اختالف طبقاتى و قوانين تبعيض آميز قد علم كرده است و هدفش 
نشان دادن آن بخش تاريكى است كه در زير ابر سنت، اخالقيات و ترس پنهان 
شده، فقدان انعكاس اولين نابرابرى تاريخ يعنى تبعيض جنسيتى به چشم مى خورد. 
سروش مى تواند با تأثيرگذارى اش و از طريق طرح نابرابرى هاى جنسيتى كه وجود 
دارند كمك كند فرهنگى كه از نظر تاريخى در خدمت منافع مردانه بوده است از 

اقتدار طلبى بيرون آمده و صفت دموكراتيك پيدا كند.

خوانش فمينيستى از “جنگل آسفالت”
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نگاهى بر ايدئولوژی های جنسيتى مستتر در ترانة “به نام زن”
پريسا جعفری 

تهران، تير ماه ۱۳۸۸

به  را  غير  صداهاى  بتواند  شايد  هنرى،  رسمى  جريان هاى  بر  حاكم  تك صدايى 
حاشيه براند ولى هيچگاه موفق به حذف كامل آنها نمى شود. در چنين شرايطى ست 
كه هنر زيرزمينى شكل مى گيرد. هنر زيرزمينى عرصة حاشيه هايى ست كه در قالب 
هنر خويش، نگفته ها و حذف شده ها از جريان رسمى هنر را به رخ مى كشند. در 
موسيقى  گفته شود  نبايد  آنچه  گفتن  براى  فرم ها  بهترين  از  يكى  موسيقى  قلمرو 
پتانسيل  بر  فرم موسيقى خود گواهى است  اين  تاريخچة شكل گيرى  است.  رپ 
اعتراضى اش. در ايران نيز رپ كردن امكانى شد براى اعتراض به سكوت در برابر 
كج و معوجى هاى جامعه و همچنين گذر كردن از آنچه خط قرمِز جامعه محسوب 
مى شود. هيچكس و زدبازی به عنوان اولين رپ كن هاى موفق فارسى هر كدام به 
نوعى اين خطوط قرمز را زير پا گذاشتند. هيچكس با ترانه هاى اجتماعى خود از 
زدبازی  ما گفت و  براى  ايران  فقر و خشونت مستتر در  تهران و  نام  به  جنگلى 
با شكستن تابوهاى ايرانى در مورد سكس، يكى از مهم ترين خطوط قرمز جامعة 

ايرانى را پشت سر گذاشت. 
شكستن تابوهاى جنسى و نقد اجتماعى تنها مسائلى نبود كه به واسطة رپ 
فرياد شد، بلكه فرم اعتراضى اين موسيقى ابزارى شد در دست دختران ايرانى براى 
بيان نابرابرى هاى جنسيتى در جامعه. براى نخستين بار صداى آنها شنيده مى شد 
كه موقعيت نابرابر خويش را در جامعه فرياد مى زدند. فريناز يكى از اين دختران 
است. او چندى پيش ترانه اى را با عنوان “به نام زن” خواند. نكتة قابل توجه در 
مورد آهنگ “به نام زن” اين است كه ترانة آن منتسب به هيچكس خوانندۀ رپ 
مطرح ايرانى است. “به نام زن” همان طور كه از نامش برمى آيد ترانه اى در مورد 
زن است. به همين دليل به نظر مى رسد كه اتخاذ رويكردى فمينيستى و زن محورانه 
در جهت نقد و بررسى محتواى اين ترانه مفيد فايده باشد. دغدغة اصلى من در 
اين نوشتار مقايسة ايدئولوژى هاى مردساالرانة مورد تبليِغ قدرِت حاكم -از طريق 
رسانه ها و جريانات هنر رسمى ايران- با ايدئولوژى هاى حاكم بر ترانة “به نام زن” 
است. پرسش اساسى كه من در اين نوشتار به دنبال پاسخ آن هستم اين است كه 
اين ترانه به عنوان اثرى كه در جريان غير رسمى هنر شكل گرفته تا چه ميزان موفق 
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به شكستن مرزها در بيان آنچه واقعيت جامعة ايرانى است شده است؟ 
 در جوامع مردساالر، تاكيد بر مادرى و تربيت فرزندان تبديل به ايدئولوژى براى 
سركوب زنان شده است. به زنان گفته مى شود كه مهم ترين و پرچالش ترين كار آنها 
تربيت فرزندان است و اين مسئله بيشتر از هر شغل و فعاليت اجتماعى ارزش دارد. 
مادرى در اين جوامع با خانه نشينى و خانه دارى زنان نيز رابطة مستقيمى دارد. در 
اولويت قرار دادن وظيفة مادرى براى زنان و مقدس شمردن آن باعث مى شود كه 
حضور زنان در جامعه با چالش هاى بسيارى مواجه شود. زنانى كه با وجود مادر 
بودنشان قائل به ايفاى نقش هاى اجتماعى هستند در خيلى از موارد دچار تعارضات 
نقشى بين مادرى و خانه دارى و ايفاى نقش هاى اجتماعى مى شوند. بدين ترتيب 
مادرى به عنوان يك ضرورت بيولوژيك تبديل به ابزارى براى طرد زنان از صحنة 
اجتماع مى گردد. در ترانة “به نام زن” وزن مادرى زن سنگين است. در اين ترانه 
و  تربيت  ديگرى محسوب مى شود.  از هر چيز  “جاويدتر”  به كودک  مادر  عشق 
“حفظ اصليت” نيز در اين ترانه بر عهدۀ زن است. در جامعة مردساالر، مادرى در 
كنار وظيفة تيماردارى و پرستارى ست كه كامل مى شود. در اين ترانه نيز كه “به نام 
زن” رقم خورده تيماردارِى زن به خوبى تصوير شده است: “زن هميشه مى زنه به 

هر زخمى الكل / هيچ مردى كامل نى مگر با زنى.”
حضور زن در اين ترانه حضورى است در كنار مرد. “به يادت بيار / كنار هر 
مرد بزرگى اسم يه زن مياد / هيچ مردى كامل نى مگر با زنى / هيچ فرقى قائل نى 
همش واس همين / مى گن آدم و حوا... .” زن در كنار مرد حضور دارد ولى گويى 
حضورش به دليل كاركردى است كه براى مرد و يا وطن دارد. در هيچ كجاى ترانه 

به زن و زنانگى بدون كاركردى براى مرد و مملكت پرداخته نشده است. 
كليشه هاى  قالب  در  زنان،  ديگر  و  جامعه  قبول  مورد  زنانگى  بين  مرزبندى   
كليشه هاى  بر  تأكيد  است.  مردساالر  فرهنگ  ويژگى هاى  از  ديگر  يكى  جنسيتى 
جنسيتى خود سبب بازتوليد مناسبات تبعيض آميز جنسيتى مى گردد. اين كليشه ها 
به طرق مختلف در فيلم ها و رسانة ملى ترويج مى شوند. به عنوان مثال زن خوب، 
او درگير  قانع است.  آرام و سر به زير و  دارد. نجيب،  بر سر  زنى است كه چادر 
ماديات دنيا نيست و در مقابل اين كليشه زِن بد زنى است كه آرايش مى كند و 
لباس هاى رنگى بر تن دارد و مهم ترين مسئله در دنياى زنانه او ماديات و تجمالت 
است. همسرى متمول يكى از آرزوهاى اين گونه زنان تصوير مى شود. در ترانة “به 
نام زن” نيز به نوعى با اين گونه كليشه ها مواجه هستيم. ترانه از دخترهايى براى  ما 
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مى گويد كه:

“چه ساده خام مى شن
غير از لباس خوشگل چيزى فهميدن؟
شما جواهر مى خواين و عالف اونين

من از كسى نمى خوام الماس خونى
معيار انتخاب زوج بايد عوض شه

درک افتخاره، جزو استعداده
يه طور رفتار كن كه فرشته ها بيان به استقبال تو رابه را
مى بينم با چشام اينايى كه مى گن خب اينه شانس ما

دختراى خوشگل دور شازده ها
به درون بنگر، يه كم ساده باش”

ساده بودن و به دنبال ماديات نبودن به عنوان ويژگى هاى يك زن خوب مطرح 
تأييد  مورد  زنانگى  كليشة  با  چندانى  تفاوت  نيز  ترانه  از  بخش  اين  است.  شده 
تريبون هاى رسمى ندارد. در ابتداى ترانه به ما توصيه مى شود كه زنانى كه تاريخ 
را رقم زدند بشماريم. در ادامة شعر متوجه مى شويم زنانى كه تاريخ را رقم زدند 
زناِن پشت جبهه هستند.  بزرگ و  مردان  كنارِ  زناِن  تيمارداران و  مادران و  همان 
زنانى كه در واقع با حضورشان كنار مردها و قدم هاى قانع و همت هاى قاطعشان، 
تاريِخ وطِن مردانه بنا شده را -كه سرشار از غيرت و سينه سپر كردن در مقابل دشمن 
است- رقم زدند. زنان بايد باشند تا زيست جهان پر از غيرِت مردانه رقم بخورد. 
اينچنين است كه در اين ترانه خبرى از زنى بدون پيشوند و يا پسوند مرد نيست. 
با  ترانه  اين  متن  بگويم  بايد  مطرح شد  ابتدا  در  كه  پرسشى  به  پاسخ  براى   
ايدئولوژى هاى مورد تبليغ قدرت حاكم تفاوت چندانى نمى كند. ايدئولوژِى ستايِش 
مادرى، پرستار  بودن هميشگى زن در تاريخ، در ساية مردان بزرگ حركت كردِن 
زنان و كليشة زناِن پول پرست همگى در اين ترانه خود را در بيانى اعتراضى به ما 
بر جامعه  ايدئولوژيك حاكم  از مرزبندى هاى  فراتر  اعتراض  اين  مى نماياند. ولى 
ايرانى نمى رود. حتى در برخى موارد بر آنها صحه مى گذارد. در نتيجه مى توان گفت 
زبان و فرم اعتراضى اين اثر در كنار سويه هاى آشكار و پنهان مردساالرانة آن خنثى 
مى شود و تصويرى فراتر از تصاوير كليشه اى زن ايرانى ارائه نمى دهد. با اين وجود 
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چيزى كه تالش فريناز و ديگر دختر هاى رپ كن و همين طور ترانه سراى اين اثر، 
هيچكس، را منحصر به فرد مى كند تالش آنها در جهت ايجاد قلمرويى سيال و 
چند صدايى در برابر مرزهاى متصلب هنر رسمى است. زيرزمينى بودن دريچه اى 
است به فرا رفتن از تك صدايى بودن و صداهاى حاشيه ها را شنيدن. بدين ترتيب 
است كه اين نوع موسيقى مقدمه اى مى شود براى ديالوگ هاى ما در مورد هر آنچه 
به  به گوش سپردن  ما  فراخواندن  با  ايرانى  حذف شده است. رپ كن هاى جوان 
آنها و هم راهى كردن با آنها در فرياد زدن آنچه قدرت به دنبال پنهان كردن آن است 
فرصتى را فراهم مى كنند كه با هم به مسائل جامعه مان، به خودمان و همين طور 

نحوۀ انديشيدنمان بينديشيم. 

نگاهى بر ايدئولوژى هاى جنسيتى در“به نام زن”
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نقد و بررسى روان شناختى آلبوم “جنگل آسفالت”
هلن معظمى 

تهران، تابستان ۱۳۸۸ 

اين صداى اعتراض است، اعتراضى زيرزمينى، آواى نسلى نو در زير گوش سنگين 
نسل ديروز. اعتراضى كه هر چند غير رسمى ست اما شنيده مى شود. صداى نسلى 
كه از بايدها و نبايدها انباشته شده است، مى خواهد كه خود نقِش خود را بازى كند 
و سرنوشتش را رقم زند و گرچه از پشتيبانى سنت و جامعه بى بهره مى باشد اما به 
آن نيازمند است. نيازمندى اش نه مقبوليت از جانب نسل ديروز كه تنها به رسميت 
شناخته شدن نزد آنان است. اين نسل با خلق آثار ويژۀ خود جهان را تجربه مى كند 
و تأييد اين تجربه ها را مى خواهد. آثار هنرى و ادبى اين دوره از لحاظ فرم و شكِل 
ظاهر هم خوانى با آثار دوره هاى هنرى قبل را ندارد، اما سرشار است از جلوه هاى 

ناخودآگاه خالقان آنها كه در گسترۀ اين آثار خود را مى نمايانند. 
حكم  در  ادبى  و  هنرى  فرهنگى،  آثار  بررسى  روان شناختى،  نقد  ديدگاه  از 
معناهاى  اما  متفاوتند  آثار  اين  ظاهر  آنهاست.  مؤلفان  ناخودآگاه  از  روايت هايى 
تودرتو و پيچيدۀ آنها نشان از روان فردى و ناخودآگاه مؤلفان و نيز روان جمعى 
اجتماع پيرامون آنهاست. از اين منظر شنونده و يا خوانندۀ اين آثار فرهنگى مى تواند 
با مطالعه و بررسى آنها به معنايابى روان شناختى دست زند. تحليل آثار هنرى و 
ناخودآگاهِ  كدهاى  و  نشانه ها  به  كه  مى كند  سعى  روان شناسانه،  رويكرد  با  ادبى 

موجود در اين آثار توجه كند و اين كدها را بازگشايى نمايد. 
هر انسانى در دوران رشد و سازگارى با محيط پيرامونى اش سرشار از خاطرات 
گره هاى  و  خاطرات  با  درگيرى  و  دست نيافته  خواسته هايى  درک نشده،  اميالى  و 
با  اجتماعى شدن،  و  رشد  روند  در  و خواسته ها  اميال  اين  است.  نگشوده  روانى 
روان  دفاعى  مكانيزم هاى  توسط  و  مى شود  رانده  فرد  ناخودآگاه  درون  به  فشار 
سركوب مى گردد. اين مكانيزم ها به انسان كمك مى كند تا براى در جمع بودن و بقا 
در اجتماع، خاطرات و اميال سركوب شده و به دست نيامده را به ناخودآگاه پس رانده 

و پنهان كند. 
كه  را  وقايعى  مى سازد  قادر  را  فرد  كه  فرايندى ست  مكانيزم ها  اين  از  يكى   
بپردازد كه  تمايالتى  به خواسته ها و  تنها  نبيند و نشنود،  ناخوشايند است  برايش 
دوستشان دارد. از وقايعى كه در گذشته برايش نامطبوع بوده است، خاطراتى را 
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مرور كند كه برايش مطلوب است، يا حتى به خلق وقايع خوشايندى بپردازد كه در 
اصل رخ نداده اند. يك مكانيزم هم دورى از ديگران است، چرا كه فرد در نزديكى 
و صميميت مرتكب رفتارى مى شود يا حرفى مى زند كه ميل سركوب شدۀ پنهاِن در 

ناخودآگاهش به بيرون درز مى كند. 
ديگرى فرار از افراد و موقعيت هايى است كه فرد با آنان تجربه هاى دردناكى 
اين  با  دارد.  را  آنها  با  پيوسته سعى در دورى و عدم مواجهه  آزموده است و  را 
مكانيزم فرد وقايع رخ داده را بطور كلى انكار مى كند. مكانيزم ديگر فرافكنى واقعه 
و موقعيت به ديگران است؛ روشى كه فرد براى جلوگيرى از فروريزى در خود 
مكانيزمى  همچنين  مى پردازد.  ديگران  نقد  به  تنها  او  روش  اين  در  مى برد.  بكار 
كه فرد ديگران را به خاطر موقعيت سخت و نامطلوبى كه برايش پديد آورده اند 
تنبيه مى كند و خود تبديل به فاعل همان موقعيت براى ديگرى مى شود. همچنين 
مكانيزمى وجود دارد كه فرد براى فرار از واقعيت دردناِک محيط پيرامونى خود به 
دنياى تخيل پناه مى برد، خيال پردازى مى كند، با خاطره هايى درهم و برهم، آميخته 

با توهم از دنياى واقعى مى گريزد. 
دست ماية  را  ناخودآگاهشان  تمايالت  و  خاطرات  هم  افرادى  ميان  اين  در 
روياپردازى هايشان كرده، به هنر و ادبيات، موسيقى و شعر، نقاشى و... مى پردازند؛ 
و به اين ترتيب آثار ادبى و هنرى، آيينة روان خالقان آنها و اجتماع پيرامونشان است 
كه مى توان با رويكردى روان شناسانه به بازگشايى كدهاى مؤلف اثر و نقش اجتماع 
در آن پرداخت. بر همين مبنا اين مقاله، از ديدگاه فرويد، آدلر و يونگ به بازنگرى 
و بازگشايى اين كدهاى ناخودآگاه، در واژگاِن قطعه هايى از آلبوم “جنگل آسفالت” 

يكى از آثار هيچكس مى پردازد.
* * *

فرويد: از نظر فرويد روان يا ذهن انسان، به سه بخش خودآگاه، نيمه آگاه و 
ناخودآگاه تقسيم مى شود. فعاليت هاى آگاهانه به بخش اول يعنى خودآگاه انسان 
مربوط است. محفوظات، هر چند فراموش شده، به بخش نيمه آگاه مربوط است كه 
آمادگى راهيابى به خودآگاه را نيز دارند. و بخش آخر، ناخودآگاه است كه در حالتى 

از بى خبرى، خلسه و روياست و قابليت تعبير و تفسير را دارد. 
 ،”id فرويد همچنين شخصيت انسان را نيز به سه بخش تقسيم مى كند “نهاد يا
“من يا ego” و “َفرامن يا superego”. فرويد “نهاد” را سرچشمة نيروهاى روانِى 
درون انسان مى داند كه در جهت كسب لّذت و دورى از درد است. “من” در نگاه 
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فرويدى نمايندۀ عقل است. “فرامن” نيز مجموعة بايدها و نبايدهاست، همچنين 
قالب فرهنگ و سنت جوامع است. “فرامن” قوانين  هنجارهاى اجتماعى، كه در 
اجتماعى ست كه شرايط در اجتماع بودن را به ما تحميل مى كند. “نهادِ” سركش به 
وسيلة شرايط و هنجارهاى اجتماعى موجود در هر فرهنگ و از طريق قانون، و 
همين  طور به هم راهى و كمك “مِن” معقول شده، در چهارچوب نهادهاى اجتماعى 

كنترل مى شود. 
هنجارها، فرهنگ و قانون جامعه به مثابة “فرامن” در رويارويى با “نهادِ” افراد 
با هنجارهاى  را  “نهاد”  كرده و سعى مى كند  را هدايت  آنها  “من”  قرار مى گيرد. 
جامعه شكل دهد. در جامعه اى كه “فرامن” به حّد “نهادِ” افراد سقوط كرده باشد، 
نقش  و  “فرامن” جامعه شود  بايد عهده دار وظيفة  كه  است  افراد  اين “مِن”  ديگر 
مرجع را در جهت حفظ آنها از آسيب هاى اجتماعى ايفا كند. همچنين هنجارها را 

نيز معقوالنه تذكر داده و بكار برد. 
هم پوشانى  به  اشاره  “قانون”  قطعة  و  آسفالت”  “جنگل  آلبوم  در  هيچكس 

“فرامن” و “نهاد” در توصيف قوانين حاكم بر جامعه دارد: 

“يه قانون هس كه هيچ جا درج شده نيستش
توى خيابون حاكمه، طرد شده نيستش

سخت شده ريسكش كه بى سالح
هر چى بدخواهه بشه بى صدا

بذا از اين قانون يه كم بيشتر بگم
هر چند منتقدين من مى خوان بيشتر بشن

قانونى كه بحثشه، قانون جنگله
ضعيف مى ميره، هميشه قوى سرتره

اينجا خيابونه، چشاتو يه كم وا كن
قانونشو شرح مى دم، باهاش يه كم تا كن

اينجا كفِش آسفالته، با اين حال كه
ناجا هس، امكانش هس حق پايمال شه

چه التاى بى خطرى كه تو زندونن
چونكه هر كى هر چى زور گفت بر ضد بودن

تقصير من چيه اگه دفاعه كارم؟
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كلى حرف واسه زدن اين دهن بذاره دارم
ببين ببين به من دست بند نزن

چرا اينو كه مى زنى بهم مى گى حرف نزن؟
بذا بگم من يه قربانى از جنگلم
من يه، من يه قربانى از جنگلم

...
من و تو هر كدوم قربانى به يه نوبه اى

مى دونم توى دلت دارى مث من يه عقده اى
تف به اين جامعه كه ما رو تو خيابون بار آورد

خشونتو ديديم نه يه بار بلكه بارها شد
...

ما بين يه گله گرگ بزرگ شديم
ما عين يه بچه گرگ خب گرگ شديم

روح بچه سياه نيس وقت تولد
همون بچه م، اما بچه تلف شد

...
پشتم شد به جامعه

عقده م توى رپ شد حادثه”

برخى از الت ها و زندانياِن به ظاهر خطرناک را هيچكس براى جامعه بى خطر 
افتاده اند. او به دفاع و  بند  با زورگويى، به  مى داند چونكه آنها به سبب مخالفت 
قوانين همين جامعه مى داند  قربانيان  را  اين الت ها  آنان مى پردازد و  با  هم دردى 
دربارۀ  و  كنند  سكوت  بايد  نيز  شدن  زندان  روانة  و  زدن  دست بند  وقت  در  كه 
ناهنجارى هاى جامعه، كه آنان را به خالف كشانيده و در قربانى شدنشان نقش داشته، 
حرفى نزنند. او در نقش و از زبان يكى از همين قربانيان دربارۀ گرگ شدن انسان ها 
در ميان گرگ ها و مردن انسانيت در قانون جنگل مى گويد، كه او هم به مانند همان 
بچة پاک است و در هنگام تولد به دور از هرگونه بدى و آلودگى به دنيا آمده است؛ 
و با بزرگ شدن در خيابان و قانوِن نانوشتة در هيچ كجا درج نشده اش، پايمال شدن 
شده  الشخور  عاقبت  الشخورها،  محاصرۀ  در  خشونت ها،  انواع  ديدن  حقوقش، 
است. سرريز ناراحتى و عقده و نفرتش را، به جاى عشق به محيط و جامعه، اينك 
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در “رپش”  منعكس مى كند. 
در قطعة “زنداِن” آلبوم “جنگل آسفالت”، هيچكس به جابه جايى نقش مرجع 
او و  اشاره مى كند و “مِن” فرد عهده دار حفظ  افراد  با “مِن”  يا “فرامن”  قانون  و 

جلوگيرى از ارتكاب جرم و ناهنجارى در جامعه مى شود: 

“منو چپ چپ نگاه نكن عمداً
مى خواى بيام حتمًا من باعث شر شم؟

تو با چند شرخر اينو دارى در سر
تا كه حالى از من بگيرى و شر كم كنى

در شك م طورى كه با اطمينان
فاصله اونقد كمه كه يه واحد مى خوام

من اهل عملم، بعد عربده م مثاًل علنًا ابداً
كسى نيس كه نداشته باشه اثرم

من اصاًل نمى خوام كم بشه فاصله م 
منو تحريك نكن چون يه قاتلم

شده تيكه تيكه شم از شما يكى مى ميره
يكى داره شمارۀ صد و دهو مى گيره

صداى آژير مياد، كوچه رقص نور داره
تو به كالن مى گى كه اين قصد جون داره

تا يه سر بچرخونى سروش نيس ديگه
يه كالن دنبالشه و داره ايس مى ده

...
من زندان نمى خوام برم

I ain't going to jail
بگو چرا دارى منو هل مى دى؟

”So don't push me

“كالن” يا همان نيروى انتظامى، قانون و هنجارهاى سازمان يافتة اجتماع است 
و همچنين مظهر و تبلور “فرامن” در كوچه و خيابان هاى جامعه. “كالن” به عنوان 
نمايندۀ “فرامن”، به جاى هدايت “نهادِ” جوانان ناسازگار، به صورت منفعل عمل 
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كرده و بعد از وقوع ناهنجارى و بزه وارد صحنه مى شود. “مِن”  معقول با جلوگيرى 
زندان  به  تا  مى آيد  سركش  “نهادِ”  يارى  و  كمك  به  ناهنجارى،  و  بزه  وقوع  از 
نرود. “من” به فرد نهيب مى زند تا با تفكر و تعقل عاقبت كار را ببيند، و با وجود 
مزاحمت ها و ناهنجارى هاى موجود در كوچه و خيابان عقل خود را بكار بندد و 

گرفتارى آينده را ببيند.
با اينكه در اينجا “نهاد” تمايل دارد بى محابا و به هر صورتى كه شده حداقل 
يكى از حريفان را از ميان بردارد، اما باز هم عقِل “من” است كه در غيبت و نبود 
“فرامن” در صحنه، آگاه از عاقبت كار، از درگير شدن فرد جلوگيرى مى كند. “من” 
تذكر مى دهد كه قبل از دخالت قانون و پليس، فرد نتيجة كار را ببيند، و با وجود 

تحريك عمدى طرف مقابل، از او فاصله بگيرد. 
در رويكردى ديگر از ديدگاه فرويد، اثر ادبى و هنرى شخص مانند روياى آن 
فرد ارزيابى مى شود. رويايى كه گاه آمال و آرزو سرمنشأ آن اند. ضعِف اجراى نقِش 
اجتماعى “فرامن”، در شكل دهى به “نهادِ” برگزيدگان جامعه، زمينة رشد خواسته و 
آرزوهاى “نهادِ” همة آحاد جامعه را فراهم مى كند. “منِ ” گم كرده راه، چارۀ رهايى 
از اين همه محروميت را نه در متناسب نمودن خواسته هاى “نهادِ” خود با الگوهاى 
سازندۀ اجتماعى، كه برعكس، رفع محروميت ها و برآوردن آرزو و خواسته هايش 
را بدون توجه به اين الگوها مى خواهد. اينك قانون به مثابة “فرامن” به همراهِ “نهادِ” 
سركِش افرادِ برگزيده، دست در دست يكديگر، همة بنيان هاى جامعه را به لرزه 

درآورده اند. 
در قطعة “اختالف” از همين آلبوم مى شنويم از انواع محروميت ها و آرزوها، 
فقرى كه در جامعه نفوذ كرده و نامتناسب بودن امكانات زندگى در ميان افراد جامعه: 

“اينجا تهرانه يعنى شهرى كه
هر چى كه توش مى بينى باعث تحريكه

...
اينجا همه گرگن، مى خواى باشى مث بره؟

بذا چش و گوشتو من وا كنم يه ذره
...

اينجا نصف عقده اى ان، نصف وحشى
اختالف طبقاتى اينجا بيداد مى كنه
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روح مردمو زخمى و بيمار مى كنه
همه كنار همن، فقيره و مايه دار خفن
توى تاكسى همه مى خوان كرايه ندن

...
نمكى با چرخش كنار يه بنزه

هيكل و چرخش با هم كراية بنزه
من و تو و اون بوديم از يه قطره

حاال ببين فاصلة ماها چقدره
دليل چرخش زمين نيس جاذبه

پوله كه زمينو مى چرخونه، جالبه
...

تا حاال شده عاشق دختر بشى؟
مى خوام حرف بزنم رک تر، بشين

پيش خودت مى گى اينه عشق تاريخى
اما دافت با يه بچه مايه داره خواب ديدى 

...
يكى هم سن تو سوار ماشين خدا

بهت پوزخند مى زنه مى كنى با كينه دعا
كه منم مى خوام مايه دار بشم عقده رو كنم تركش

دعا نكن بى اثره، نمى كنن دركش
مى خواى بخوابى؟ تو بيدارى كابوس ببين
بيا با هم به اين دنيا فحش ناموس بديم”

هيچكس از اختالف طبقاتى مى گويد كه در جامعه بيداد مى كند. يكى بسيار 
پول دار است، ديگرى اصاًل پولى در جيب ندارد. يك جوان ماشين آخرين مدلى 
را در خيابان ها مى راند، جوان ديگر هم سن او از هيچ امكانى در جامعه برخوردار 
نشسته  مدل  آخرين  ماشين  در  پول دار  جوانى  كنار  هم  دوست دخترش  و  نيست 
است. از اين همه محروميت، حسرت مى ماند و فحش ناموسى. كينه و حسرت 
نيمى از بى بهره گاِن جوان، در برابر پوزخند و آسايش نيمة بهره منِد از همة مواهب. 

شايد كه اشك ريختن فرشته مرهمى باشد بر دل اين بى بهره گان فرودست. 



[۴

نقد و بررسى روان شناختى آلبوم “جنگل آسفالت”

هيچكس، در قطعة “ديده و دل” نيز از اختالف طبقاتى و محروميت قسمتى از 
جامعه و از امكانات حداقلى آنها مى گويد. در اين بخش از مردم، محروميت به طور 

ارثى از والدين به فرزندان منتقل مى شود: 

“همه چى از اونجا شروع مى شه كه تو چيزى مى بينى
مى گى اين همون چيزيه كه تو روياهات مى ديدى

هيچى نى واسه رسيدن به چيزى كه آرزوته
آره اونه، چيزى كه كمك تو باشه پوله

...
اين بار كه شعر من نيس، اين كار دله

مى باره چش بچه، اينكه چاره نشه
مى خواد بخره اسباب بازى رو پدر بى چاره نه كه

نخواد اما توى جيب پولى نيس ديگه
دستش رو سر پسره، مى گه روزى مى رسه

كه تو به هر چى كه مى خواى مى رسى پسر
از پدر من بود پسر اين ارثى به من

نيس كسى كه سر از اين حسى كه من دارم دربياره
نِى بى حسى به من مى ده

دليل رپم اينه
هميشه من از اين يه بى درمون مرضى كه

دارم در عذابم، بدون حرفم اينه”

پدرِ محروميت كشيده دستى بر سر پسرش مى كشد كه براى داشتن اسباب بازى 
گريه مى كند. او به پسرش مى گويد كه روزى پول دار خواهد شد و ديگر سختى 
و عذابى در كار نخواهد بود. فرزندش به هر چه دلش بخواهد مى رسد. “آرزو”ى 
رسيدن به آرزوها، ارثى است كه از پدر به او رسيده است و او هم براى پسرش 
رسيدن به آرزوهايش را “آرزو” مى كند. پسر را ميراث دارِ محروميت به ارث رسيده اش 
مى كند. محروميت كشيدگانى كه در فرودست جامعه نسل ها پى در پى هم، “آرزو”ى 
رسيدن به آرزوهايشان را دارند و نيز “حسرِت” نرسيدن به آنها. حتى اگر برخى از 
آنان هم توانستند خود را به امكانات باالى جامعه برسانند، باز هم عده اى در باال و 
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بى خبرى اند و عده اى هم در پايين و درگير با آرزوهاى دست نيافته. دور باطلى كه 
ادامه داشته، دارد و خواهد داشت.

و  خواست ها  به  دستيابى  براى  امروز  نسل  جمله  از  و  افراد  كه  شرايطى  در 
آرزوهاى خود راه به جايى نمى برند، در سنن و آداب و رسوم مختلف دست و 
پا مى زنند، پيوسته در مسير زندگى و آيندۀ خود با درهاى بسته روبه رو مى شوند، 
پاسخ هاى درخور و متناسب با شور و اشتياق خود نمى يابند، حتى اگر بر اساس 
قابليت هاى ذاتى خود بتوانند عرصه هايى در جامعه بيابند و خود را مطرح كنند، 
از فعاليت هايشان به بهانه هاى گوناگون جلوگيرى مى شود؛ يا بايد حسرت بكشند، 
به  اينكه  يا  و  نخواهند،  نبينند و  تا  بزنند  ديده  بر  بدهند و خنجر  ناموسى  فحش 

تنها آرزويشان كه همانا پول دار شدن است برسند. 
* * *

آدلر: ميل به پيشرفت و برترى را، آدلر ذاتى انسان و فطرى مى داند. به اعتقاد 
انگاشتن” در  را كم  “خود  نوِع دردِ  از  آن هم  پيشرفت، درد است  قوۀ محركة  او 
مقايسة با ديگران. در جامعه افراد با هم مقايسه مى شوند و جايى براى رشد همة 
آحاد در همة زمينه ها فراهم نيست. از نظر آدلر مسيرهاى رشد و پيشرفت افراد را، 
جامعه از پيش طراحى و پياده مى كند. پس انسان براى رشد و پيشرفت و ديده شدن 
در جامعه چه راهى را بايد در پيش گيرد؟ نسل امروز مى داند و درک مى كند كه 
پيشرفِت خود و جامعه تك بعدى نيست. با وجودى كه كم تجربه و جوان است تنوع 
در همة ابعاد زندگى و جامعه همچنين عالقمندى هاى افراد را خواهان است و نه 
فقط در يك بعد و زمينه هايى كه نسل هاى گذشته معرفى، تبليغ و تشويق مى كنند. 
اين وجه تك بعدى پيشرفت در جامعه  به  هيچكس در قطعة “من وايستادم” 
اشاره مى كند. به طورى كه درس خواندِن صرف و محض را، آن هم “بيشتر و بهتر”، 
“تنها” راه و دستماية پيشرفت خود و جامعه نمى داند. در اين قطعه او به جوانان و 
هم نسالن خود، براى طرح و ديده شدن در جامعه، روش ديگرى به غير از راه رفته 

و تجربه شده توسط نسل گذشته را پيشنهاد مى دهد: نوشتن و رپ كردن. 
 

“بذا بشينم و يه نفس عميق بكشم
مى خواى شعر بنويسم؟ َچشم روى ِچَشم

بده كاغذ و قلم، من كارمو بلد
هستم و نيس توش حتى يه غلط
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اينا رو بده تا من روى شعر قفل كنم
ميكروفونو قورت بدم، حرفامو تف كنم

االن شيش سال مى گذره هيچ وقت بى كار
نَِشستم،  هيچ وقت نمى كشم دست از اين كار

مادرم مى گفت از خوندنت عاصى ام
گفتم من پدر رپ فارسى ام

...
بشينم و بنويسم از كوچه، از خودم

من رابط خيابون و گوش مردمم
...

خيليا حسوديشون مى شه به من اما
مشكلى نيس، اونا بدشون مياد از اينكه چقد من با

ادبيات و كلمات و ابيات تيريپ دارم
...

ما با سرعت مى ريم جلو چون همه خواستيم
ايرانو يه قطب تو رپ كنيم

وقتشه ديگه كه خب رو كم كنيم
مى گن واسه پيشرفت كشور تو درس بيشتر و بهتر بخون

اما نيشخند مى زنم و مى گم ديگه بسه اين
من فرهنگ مى سازم و انرژى هسته اى 

كار اوناس و كار من اينه”

و  فرياد  بلندتر شدن صداى  موجب  امروز  به خواسته هاى جوان  توجه  عدم 
اعتراض او شده است، شايد كه فريادش به گوش جامعة سنتى و نسل هاى گذشته 
برسد. نسلى جوان كه با فرهنگ مردم سرزمينش آشناست، آن را دوست دارد، با آن 
غريبه نيست اما خواهان فضايى براى نفس كشيدن در همين جاست تا قابليت هاى 
رسميت  به  را  او  حق  اين  شود،  شنيده  و  ديده  كه  مى خواهد  بنماياند.  را  خود 
نمى شناسند. پس فرياد مى زند كه او هم فرهنگ ساز است. نه با انرژى هسته اى، با 
كاغذ و قلم، با سبك آهنگ سازى، ادبيات و كلمات و ابيات به سبك خود. با شعر 

و موسيقى رپى كه مورد پسند و سليقة هم نسالنش نيز هست. 
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هيچكس در قطعة “برپا”، تأكيد بيشترى بر رپ فارسى و سليقة فعلى جامعه 
دارد:

“چونكه هيچكس مى نويسه
مى گه اينه بينشى كه مى شه پيشه

پس ديگه مى شه وقتى كه ديگه فهميده اينكه
قافيه رو شليك كنه مث مسلسل، مسلمًا من مسلحم

مث مثلثن هر سه تا از اين قافيه ها
مغزت توى سه گوش و كافيه تا

سه تا قافيه رو به هم نزديك كنم
همينان كه باعث حملة مغزيت شدن

...
يه مثال بارز

اگه حافظ با اون اشعار نافذ
بشه حاضر تا جلو من بشه عارض

توى رپ اشعارش و افكارش و افعالش
همگى مى شن باطل

چونكه هيچكسه واسه رپ فارس واعظ
چيزى كه گفتم بود اغراق

مى كنم اقرار
ُشَعراى فارسى منو كردن اغفال

تا به رپ كردن كنم اقدام
منم باال منبر، نتيجة همت

انقد گذشته بهم بد كه مِن بعد
هر لغت با هر قدمت مى كنه واسم خدمت

مى گن همه قصه س اما اينه قسمت
رپ فارسى بى من مث بچة بى پدر

من هر چى مى گم مى گن هيچكس پيله كرد
من غرب زدگى رو كردم ريشه كن

من مردنم مثل مرگ معمار
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مى شه اين بيت پيش من يه مهمان”

هيچكس تأكيد مى كند كه رپش ذاتى اوست و ريشه در اجتماع و فرهنگش 
نيز در جهت رشد جامعه و فرهنگ سرزمنيش  او حاصل كارش  اعتقاد  به  دارد. 

است. 
* * *

يونگ: در آخر، از نظر يونگ “آنيما” طبيعتى زنانه در روان مرد و “آنيموس” 
طبيعتى مردانه در روان زن است. آنيماى مرد، الهام بخش آثار هنرى اوست و آنيموِس 
زن، در اوقات بحرانى و تصميم گيرى هاى مهم، در روياها پديدار مى شوند. اين در 
حالى است كه انسان ها به اين اليه از شخصيتشان توجهى ندارند يا نمى خواهند به 
آن آگاهى يابند. يونگ همچنين شخصيت انسان ها را نيز به دو دستة درون گرا و 
برون گرا تقسيم مى كند. برون گرايان با طرح خود در جمع و درون گرايان با اوهام 

و خياالت درگيرند. 
با اين تعريف كلى و اجمالى به قطعة “اون منم” آلبوم مى پردازيم كه در آن 
هيچكس با لحن و صدايى آرام، نرم و احساساتى، به دور از هر ضرب آهنگ تندى، 
مى خواند. در آن درد دل مى كند و از مشكالت جسمى و درونى اش گفتگو مى كند. 
نيست و غمگين است. در دل و  آدم شادى  برمال مى سازد كه اصوالً  را  راز دل 
چشم هايش غصه النه دارد. اعتراف مى كند كه از تلخى روزگار است كه مى خواند 

و نه به خاطر دلِ  خوشش. 
قطعه  اين  نوشتار  است. سراسر  گوگوش هم راه  از  قديمى  آهنگى  با  كلمات 
سرشار از لطافت معناست. بخصوص در آخر هر بخش، آهنگ ساز از آهنگ اصلى 
و صداى گوگوش استفاده كرده و هيچكس با گوگوش هم صدا مى شود. با اجراى 
اين آهنگ، هيچكس خود را نيمة ديگر گوگوش مى نماياند و با الهام از شرايطى 

كمابيش مشابه، توجه اش معطوف به اوست. 
گوگوش، زنى كه نزديك به نيمى از عمر هنرى خود را در سكوتى اجبارى 
و در شرايط انزوا و بى خبرى گذراند. هيچكس تلخى و تنهايى، بغض و غمگينى 
درونى گوگوش را درک مى كند و به وصف و هم دردى با احساس او مى پردازد. 
هر دو در محاصرۀ بى توجهى هنرى و فرهنگى محض و وسيعى كه عرضة موسيقى 
غيررسمى و غيردستورى را به صورت علنى و در صحنه مانع مى شد، قرار داشته اند. 
گوگوش از بعد از انقالب تا سفرش به خارج از كشور و هيچكس از اول فعاليت 
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هنرى اش تا به حال. او محروميت هنرى را خوب مى شناسد. 
ناشادى، هر  هر دو احساس درد و درک مشترک دارند، احساس غمگينى و 
اين  مختلف  دو روش  با  دو  اين  مى خورند.  فرو  گلويشان  در  را  بغض خود  دو 
بى صدايى،  و  درون گرايى  با  را  بغضش  گوگوش  مى دهند.  بروز  را  احساسات 
خنديدن به جاى گريه كردن، ماندن فرياد در سينه و سكوتى طوالنى، فرو مى خورد 
و هيچكس بغضش را با برون گرايى و اعتراض، خالى كردن عقده بر سر دشمنان 
و  دل هم ساالن  بر  نوازشى  و  مرهم  كه  رپش،  موسيقى  در  آن  و سرريز  فرياد  با 
در  و  اجرا  زيرزمينى  را  اعتراضش  موسيقى  او  مى دهد.  بروز  است،  هم نسالنش 

دسترس عالقمندانش قرار مى دهد. 
* * *

زير  در  نو  نسلى  آواى  زيرزمينى،  اعتراضى  است،  اعتراض  اين صداى  آرى، 
گوِش سنگيِن نسِل ديروز. اعتراضى كه غيررسمى است و با كدهاى ناخودآگاه و 
نشانه هاى شخصيتى مؤلفان آن هم راه است و قابل تأمل. گرچه مى توان كاستى هايى 
در اين آثار يافت، اما اين از ميزان هوشمندى آنها نمى كاهد. بايد كه ميزان تأثير اين 
آثار بر جوانان را بررسى و تحليل كرد، با نقد دوستانه كاستى هاى اين آثار را يافت 
و با هم دلى و نگرشى مثبت در رفع اين كاستى ها كمك و هم راهى كرد. اين همه 
در صورتى كارساز خواهد بود كه نقد اين آثار به اصل اثر، تفكر و خالقيت مؤلفان 

آن صدمه نزند و موجب دلسرى نگردد.
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“جنگل آسفالت”: يک خوانش جامعه شناختى 
فرزانه طاهری

تهران، تير ماه ۸۸

هيچكس در آلبوم “جنگل آسفالت” و مشخصًا در ترانه هاى “ديده و دل”، “اختالف”، 
“قانون” و “زندان” سعى مى كند با نگاهى تحليلى و انتقادى، نامناسبات جامعه اى 
را كه در آن زندگى مى كند به نمايش گذارد. او با شناخت عميقى كه از مناسبات 
كنار  فخرو هرجا،  تو  نبينى  باشى  كور  “بايد  مى دهد:  نشان  دارد  بر جامعه  حاكم 
خيابون نبينى فقر و فحشا” و به نيكى مى داند كه قانون نيز حامى قدرت و پول 
است. نتيجه اى كه هيچكس مى خواهد به آن برسد اين است كه وقتى در جامعه 
روابط انسانى حاكم نيست و قانون حاكم قانون جنگل است انسانيت كشته مى شود 

و آرزو مى كند كه روزى بيايد كه روح آزاد شود.
توجيه  در  آن سعى  به  تمسك  با  طبقاتى  كه جوامع  ايدئولوژى هايى  از  يكى 
نابرابرى هاى جامعه دارند و به شكل مطلوب و كارآمد در توضيح وضع موجود 
از آن سود مى برند، مذهب است. هيچكس با اشاراتى مثل “مى گه اينه ديگه دنيا 
و توى دين پره / كه به دنيا و هر چى كه توشه دل نبند” در ترانة “ديده و دل”، 
يا در ترانة “اختالف”، “من و تو و اون بوديم از يه قطره / حاال ببين فاصلة ماها 
چقدره” به خوبى نشان مى دهد كه از سوءاستفاده هاى حاكمان از مذهب شناخت 
درستى دارد. حكومت هايى با داعية ايدئولوژيك همواره سعى در گره زدن حكومت 
و ارزش هاى دينى دارند، چرا كه حكومت با سوار شدن بر باورهاى مردم پايدارتر 
و راحت تر است. تاريخ مذاهب از ميترائيسم تا اسالم و هم كارى نزديك مذهب با 
حكومت ها اين مدعا را ثابت مى كند. هيچكس در حالى كه خوب مى داند حاكمان 
با توجيهات مذهب مردم را به سكوت دعوت مى كنند و تحمل درد و رنج دنيا را 
با وعدۀ سعادت در دنياى غير فانى قابل دفاع جلوه مى دهند، سعى دارد با به چالش 
كشيدن پايه هاى اصلى آن نشان دهد كه اين ايده در كجا لنگى و كاستى دارد. مثاًل 
اما   / اين مى شه  ببنديم چشو، گيريم  بايد  “ديده و دل” مى آورد: “شايد  ترانة  در 
ديدنيا رو ديديم و ديگه دير شده” و “چش من خيلى چيزا رو گرفت و ول نكرد” 
و در ادامه “كه اگه ديده نباشه دل ساكته / ماها قربانى چشيم، اين ثابته.” او سعى 
مى كند ثابت كند كه كتمان تبعيض و فقر و فساد در جامعة طبقاتى غير ممكن است 
و نمى توان شوربختى مردم را ديد و فقط با حرف و ارائة تئورى هاى بى پايه به بافتن 
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فلسفه مشغول بود و مردم را به پذيرش سرنوشت محتوم وادار كرد. 
وى در ترانه هايش به ايدۀ سرنوشت كه يكى از پايه هاى اصلى پذيرش و انفعال 
در تغيير آن است مى تازد. وى تأثير شرايط را در پرورش انسان به خوبى مى داند. به 
همين دليل در ترانة “قانون” اشاره مى كند: “ما بين يه گله گرگ بزرگ شديم / ما عين 
يه بچه گرگ خب گرگ شديم” و در ادامه: “آدماى دور تو همگى الشخورصفت / 
نهايت تو هم مى شى الشخور، چه بد” و ترانة “اختالف” را اين گونه شروع مى كند: 
“اينجا تهرانه يعنى شهرى كه / هر چى كه توش مى بينى باعث تحريكه / تحريك 
روحت تا تو آشغال دونى / مى فهمى تو هم آدم نيستى يه آشغال بودى / اينجا همه 
انسان حاصل  معتقد است كه  ترتيب  اين  به  بره؟” و  باشى مث  گرگن مى خواى 
ايدۀ  اين  به  بار ديگر  اين مطالب  به  شرايطى است كه در آن رشد مى كند. دقت 
حاكمان كه هر كسى با سرنوشتى از پيش تعيين شده به دنيا مى آيد، زندگى مى كند 

و مى ميرد خط بطالن مى كشد. 
شالودۀ نظام هاى سرمايه ساالر بر پاية كسب سود بيشتر گذارده شده است. در 
اين نظام هر چيز بر اساس سود و زيان سنجيده مى شود. حتى مؤلفه هاى اجتماعى 
اقتصادى از فرمول كااليى عرضه و تقاضا تبعيت  نيز مانند مؤلفه هاى  و فرهنگى 
كنايه هاى  با  او  دارد.  اشاره  اين موضوع هم  به  ترانه هايش  در  هيچكس  مى كنند. 
نيش دار و گزندۀ خود به خوبى قدرت پول را نشان مى دهد. در ترانه هاى “ديده 
و دل” ، “اختالف” و “قانون” اين گونه اشاره مى كند: “هيچى نى واسه رسيدن به 
چيزى كه آرزوته / آره اونه، چيزى كه كمك تو باشه پوله” ، “دليل چرخش زمين 
بعد خدا” ،  پوله،  اول  اين روزا   / پوله كه زمينو مى چرخونه جالبه   / نيس جاذبه 
“اينجا كفِش آسفالته، يه پاسگاس كه / قانون اساسى هم توش مى شه پايمال شه /  

من بى گناهم خدا هم شاهده / فك مى كنى بشه كسى به خدا هم باج بده؟”
او در تمام اين كنايه ها مى خواهد بگويد كه اخالق و قانوِن مدعِى دفاع از آن، 
خود تابعى از پول و قدرت ناشى از آن هستند. از نكات قابل تأمل آثار اين خوانندۀ 
به شيوه اى  با خداست كه  رپ مورد عالقة هم نسالن خويش، رو به رو شدن وى 
دل چسب و بديل انجام مى گيرد. وى در ترانة “اختالف” مى گويد: “خدا پاشو من 
چند سالى باهات حرف دارم / خدا پاشو، پاشدى نشو ناراحت از كارم / كجاهاشو 
ديدى تازه اول كارم.” با اين شيوه هيچكس خدا را از پايگاه دوردستش به كنار 
خود مى آورد و وادار به ديدن و دعوت به بيدار ماندن مى كند. اين برخورد با خدا 
بيشتر شبيه بردن گاليه و درخواست كمك از خداست كه نهايتًا نيز با گفتن اينكه 
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“خدا نكنه تو هم به فكر اينى كه چى صرف داره؟” شدت نااميدى اش را از بهبود 
به فرمول اصلى سرمايه دارى يعنى همان  بار ديگر  به نمايش مى گذارد و  اوضاع 

سود تاكيد مى كند.
جنس اعتراض اين رپ خوان جوان، از جنس ويران گرى و پوچ گرايى نيست 
بلكه از جنس طرح مشكل، دادخواهى و دست آخر اصالح آن است. وى صداى 
نسلى است كه خواهان چند صدايى و تكثر است و نه تك صدايى. موعظه نمى كند 
ترانة  اعتراض كرد. آن چنان كه در  بتوان در آن  تنها خواستار فضايى است كه  و 
باز كن  / دست بندو  به جاست  ناراحتى، حرصم  “نگو چرا  مى كند:  فرياد  “قانون” 
چونكه بازم حرف دارم / من حرفام راست و مى كنم دفاع از كارم / بذا بگم من 
يه قربانى از جنگلم / من يه قربانى...” هيچكس در حيطة هنر خود به اين خواسته 
پاى بند است، در حالى كه معتقد است : “گفتم من پدر رپ فارسى ام / يه روز مياد 
كه مى رسه آوازه م به گوشت” و “رپ فارسى بى من مث بچة بى پدر” مى پذيرد كه به 
هنگام رپ ديگران، كنارى نشسته و نظاره گر باشد و اقرار مى كند: “چيزى كه گفتم 
بود اغراق / مى كنم اقرار.” چيزى كه به ندرت در دنياى بى رحم رقابت رخ مى دهد. 
در آخر هم مصرع هايى از ترانة “برپا” بيان كنندۀ تواضع و پختگى رپ كن جوان و 
التزام او به چند صدايى است :“من اين بازيو شروع كردم / حاال من لم مى دم نگاه 

مى كنم / تا راحت تر از بازى لذت ببرم.”
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عدالت  به  او  تعهد  نشان گر  كه  پيام هايى ست  از  آغشته  لشكرى  سروش  آثار 
وادى  دو  به  را  جامعه  مشخصى  خط  لشكرى  سروش  آثار  در  اجتماعى ست. 
“مايه داران” و “بچه گرگ هاى   ندار” تقسيم مى كند. در نوشته هاى سروش لشكرى، 
فاصلة طبقاتى ريشة بسيارى از نابسامانى هاست. “جنگل آسفالِت” سروش لشكرى 
حكايت اين نابسامانى هاست و او “رابط كوچه و گوش مردم است” كه در امتداد 
انعكاسشان  مستند گونه  و  مى بيند  را  بى عدالتى ها  مى زند،  قدم  خيابان  جدول هاى 
پيدا كرده  را  امروز جاى خود  ايراِن  نابسامان  هيچكس، در جامعة  پيغام  مى دهد. 
است. ترانة “اختالف”، كه روايت گر مناسبات طبقاتى در تهران معاصر است، به 
خاطر همين تأكيد بر عدالت اجتماعى، با محبوبيت همه گيرش رپ فارسى را از 

انزوا درآورده و به يك پديدۀ همه پسند و حتى خانوادگى تبديل كرد.
تأسف بار  بر عواقب  انگشت  كه  نبوده است  اولين كسى  اما  لشكرى  سروش 
تاريخ  در طول  كه  زنانى  و  مردان  تمام  ميان  از  طبقاتى گذاشته  است.  اختالفات 
صحبت از عدالت اجتماعى كرده اند، سروش لشكرى به ويژه شباهت فراوانى با يكى 
از مهم ترينشان دارد: كارل ماركس. هيچكس، ماركس معاصر ايرانى ست كه گرچه 
پيامش براى گروه هاى سركوب شده، از جمله جوانان امروز ايران، شيرين است، اما 
همچون متفكرين ماركسيسم كالسيك با ارائة طرحى بسيار ساده از روابط طبقاتى، 
پيچيد گى هاى روابط قدرت در جوامع مدرن امروز را ناديده مى گيرد. من در اين 
گفتار كوتاه مقايسه اى اجمالى بين آراى هيچكس و نظريات ماركس اوليه مى كنم، 
براى يادآورى اين مطلب كه عدالت اجتماعِى هيچكس، گرچه بسيار صادقانه و 

از سر درد است، شباهت فراوانى به ساده ترين سيستم نظريات ماركسيستى دارد. 
كارل ماركس معتقد بود كه تاريخ همة جوامع تا به امروز، تاريخ مبارزۀ طبقاتى 
بوده است. دو  طبقة اجتماعى در آثار ماركس مهم ترين طرفين اين مبارزات هستند: 
طبقة بورژوا يا طبقة سرمايه دار كه با در دست داشتن ابزار توليد و سرمايه، زندگى 
مرفهى دارد و طبقة پرولتاريا، طبقة كارگر، كه حيات توليدى سرمايه داران به دست 
به خود  را  فرودستان حالت هاى گوناگونى  و  بين سرمايه داران  است. جنگ  آنان 
مى گيرد. به عنوان مثال، برخى از صدماتى كه طبقة ندار متحمل مى شوند نامرئى 
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و روانى ست مانند “از خود بيگانگى”. از خود بيگانگى از مفاهيم كليدى انديشه هاى 
اجتماعى ماركس است. عدمِ كنترل مؤثر طبقة پرولتاريا بر كارى كه انجام مى دهند 
و سهم ناچيزى كه در توليد محصول نهايى دارند باعث فرسايش جسم و روح آنها 
مى شود. همچنين، طبقة بورژوا از سالح هاى ايدئولوژيك متفاوتى براى كنترل طبقة 
كارگران استفاده مى كند. به عنوان مثال، دين از ديدگاه ماركس وسيله اى ست در 

دست صاحبان سرمايه براى فرونشاندن و به سكوت واداشتن پرولتاريا. 
ذكر خالصه اى از شرايط اجتماعى ماركس، ما را به انديشه هاى او نزديك تر 
مى كند. وقوع انقالب صنعتى در قرن 1۸ و 19، بى كارى تودۀ عظيمى از فرودستان 
ابزار توليد را دامن زد. با سلطة سرمايه دارى در اروپا، آزادى كامل تجارت  فاقد 
فراهم شد و سرمايه داران به انباشت هر چه بيشتر سرمايه روى آوردند. بدين ترتيب 
طبقة كارگر كه نه سرمايه و نه ابزار توليدى در دست داشتند، به ابزارى در دست 
نيز  تبديل شدند كه اجازۀ تصميم گيرى و دخالت در اجراى كار را  سرمايه داران 
نداشتند. فقر و تنگ دستى ناشى از اين وضعيت، گرسنگى، بيمارى هاى جسمى و 

آسيب هاى روحى فزاينده اى را در ميان كارگران و خانواده هاى آنان ايجاد كرد.
برهة  هر  در  عدالت خواهى  و  عدالت  انديشة  كه  مى رسد  نظر  به  اين گونه 
تاريخى مشتاقان خود را دارد. ايران امروز هم با مناسبات ناسالم اقتصادى و تقسيم 
غير منصفانة ثروت، نشانه هايى نه چندان متفاوت از دوران ماركس را نشان مى دهد. 
گروهى بسيار كوچك ثروت بسيار بزرگى را در دست گرفته اند و گروهى بزرگ از 
شهروندان را توسط مهندسى اجتماعى و كنترل ايدئولوژيك تحت سلطه آورده اند. 
اين تِم در هنر و ادب ايران تِمى نسبتًا آشناست. آنچه ابراز عقيدۀ هيچكس را در 
اين باب جالب مى كند اين سؤال است كه اين تِم آشنا از نگاه اين نسل و از زبان 
به  كه  اين طور  مى شود؟  ارائه  چگونه  “آسفالت”  و  “جدول”  “تهراِن”  “سربازاِن” 
نظر مى رسد، هيچكس از بين مدل هايى كه به توضيح مناسبت طبقاتى در جامعه 
نزديك  است.  اختالف طبقاتى  از  ماركسيستى  نگاه كالسيك  به  بيشتر  مى پردازند 
هيچكس نظرياتش در اين باب را پرقدرت، هنرمندانه و از سر مسئوليت مى زند، اما 
همچون ماركس از تمام پيچيدگى هاى طبقاتى، تنها طرحى بيش از حد ساده شده 

را گزارش مى دهد.
اجتماعى،  طبقات  بين  جنگ  و  شكاف  به  خود  آثار  در  لشكرى  سروش 
از خودبيگانگى مردم، حضور پر رنگ پول در تمام زمينه ها، نقد دين به عنوان ابزارى در 
دست سرمايه داران و انتقاد از حكومت پرداخته است. براى روشن شدن شباهت هاى 
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هيچكس به نظريات ماركسيستى اوليه، رگه هاى گفتمان هاى عدالت خواهى را در 
چهار اثر “ديده و دل”، “اختالف”، “قانون” و “اون منم” بررسى مى كنيم.

همه چيز در تضاد با يكديگر است. آدم و آشغال، گرگ و بره، فقير و مايه دار، 
هم زيستى  طبقاتى ،  شكاف  چنين  فحشا...  و  فخر  ارباب،  و  رعيت  بنز،  و  چرخ 
اينجا  ايجاد كرده است: “اختالف طبقاتى  اين دو طبقه  بين  را  غير مسالمت آميزى 
بيداد مى كنه / روح مردمو زخمى و بيمار مى كنه / ... نمكى با چرخش كنار يه بنزه 
/ هيكل و چرخش با هم كراية بنزه / من و تو و اون بوديم از يه قطره / حاال ببين 

فاصلة ماها چقدره.”
يك دسته در تضاد و نقطة مقابل دستة ديگر. يك عده با پول و زور به هر آنچه 
مى خواهند مى رسند. بدون دغدغه و نگرانى زندگى مى كنند و وفاق و هم دلى اى 
با طرف مقابل ندارند. “بچه مى خواد با يتيمى بازى كنه، بابا نمى ذاره / يتيم لباسش 
كثيفه چونكه فقط يكى داره.” دستة مقابل فاقد پول و قدرت است. آنچه مى خواهد 
نمى تواند داشته باشد. آنچه دارد از دست مى دهد. چيزى جز عقده برايش نمانده و 
دچار سرخوردگى و از خود بيگانگى مى شود: “مى خواى بخوابى؟ تو بيدارى كابوس 

ببين / بيا با هم به اين دنيا فحش ناموس بديم.”
 عنصر پول كه محور اصلى اين جريانات است نوعى كاالنگرى يا مصرف گرايى 
را ايجاد مى كند. وجودش خوش بختى و عدم وجود آن عامل بدبختى، فقر و فساد 
و فحشا است. “آره اونه، چيزى كه كمك تو باشه پوله / بايد كور باشى نبينى تو 
فخرو هر جا / كنار خيابون نبينى فقر و فحشا.” ديد مصرف گرايانه نسبت به همه چيز 
“دليل چرخش زمين نيس جاذبه / پوله كه زمينو مى چرخونه، جالبه / اين روزا اول 
پوله، بعد خدا / همه رعيت، ارباب، كدخدا” و درک اين واقعيت تلخ كه به حق يا 
ناحق، داخل يا خارج از دايرۀ انسانيت، حتى با پايمال كردن حق ديگران، مى توانى 
به هر آنچه مى خواهى برسى. “همه كنار همن، فقيره و مايه دار خفن / توى تاكسى 
همه مى خوان كرايه ندن / ... اينجا جنگله، بخور تا خورده نشى” و در جايى ديگر 

“يكى هم سن تو سوار ماشين خدا / بهت پوزخند مى زنه مى كنى با كينه دعا.”
انسان هايى  احساس  قربانى بودن  و  سرخوردگى  از خود بيگانگى،  عقده،  كينه، 
قانوِن  است؛  حاكم  آن  بر  زور  قانون  كه  مى كنند  زندگى  جامعه اى  در  كه  است 
بى قانونى، قانون جنگل: “ قانونى كه بحثشه، قانون جنگله / ضعيف مى ميره، هميشه 
قوى سرتره.” داشتن حس يك قربانى، قربانى جامعه اى مملو از كسانى كه ياد گرفتند 
بايد گرگ بود و الشخورصفت، انسان هايى آكنده از نفرت، عقده، سرخوردگى ها. 
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ديگر انسانيتى در كار نيست: “من و تو هر كدوم قربانى به يه نوبه اى / مى دونم توى 
دلت دارى مث من يه عقده اى / تف به اين جامعه كه ما رو تو خيابون بار آورد / 
خشونتو ديديم نه يه بار بلكه بارها شد/ ... ما بين يه گله گرگ بزرگ شديم / ما 

عين يه بچه گرگ خب گرگ شديم.”
در چنين اوضاعى، مردم عمومًا به دين به عنوان پناهگاهى براى يافتن آرامش 
خود مى نگرند. اما هيچكس، دين را به عنوان پناهگاه ستم ديدگان به نرمى به نقد 
مى كشد. در “ديده و دل” او از قول دين راه حلى ارائه مى كند كه بيشتر به پاک كردن 
صورت مسئله مى ماند و آن نديدن و دل نبستن است. چيزى شبيه سكوت در برابر 

مشكالت، نه ايستادگى ، نه اعتراضى و نه هيچ.
“آره اونه، چيزى كه كمك تو باشه پوله / حال و روز ما كه همه چى رو مى بينيم 
اينه / شايد بايد ببنديم چشو، گيريم اين مى شه / اما ديدنيا رو ديديم و ديگه دير 
شده / مى گه اينه ديگه دنيا و توى دين پره / كه به دنيا و هر چى كه توشه دل نبند.” 
او به واقع منتظر معجزه اى از طرف خدا نيست. خدايى را، كه گويى در خواب 
است، دعوت به بيدارى مى كند. همين قدر كه به او گوش دهد كافى است. “خدا 
بيدارشو يه آشغال باهات حرف داره / نكنه تو هم به فكر اينى كه چى صرف داره؟”
تضاد طبقاتى ياد شده و تبعات ناشى از آن، صدمات بسيارى را بر روح و جسم 
انسان هاى فاقد زور و قدرت وارد مى كند. هيچكس نيز از جمله اين انسان هاست. 
او به گفتة خودش يك قربانى ست. قربانى دنيايى كه روح در آن زندانى ست: “من 
يه قربانى ام مث خيليا / روزى كه روح آزاد بشه كى مياد؟” هيچكس نااميد نيست، 
رپ مى كند با تمام كاستى. اين فريادها، غم ها و بيان عقده ها در رپ حادث مى شود 
و او آن را رسالت خود مى داند: “ديگه عقده داره لبريز مى شه / واسه خالى كردنش 
هيچكس تمرين ديده/ من تنها نيستم خيليا مثل منن / حرف من مى مونه واسشون 

مثل مدد / من مريض نيستم، يه كم عقده دارم / نوازش دل هم سانو عهده دارم.”
سروش لشكرى به شهادت آثارش گرايشى خاص به عدالت اجتماعى دارد. 
او دنيايى كه در آن زندگى مى كند را مى شناسد و راه ارتباط با مخاطبش را هم به 
خوبى مى داند. رويكرد اجتماعى سروش لشكرى به هنر از دو جنبه داراى اهميت 
ويژه است. اول اينكه، آگاهى سياسى و اجتماعى را در بين طرفدارانش، با ايجاد 
بحث گرداگرد پيام آثارش، باال مى برد و دوم اينكه، اين نوع عملكرد، اقشار نخبه  با 
سليقه هاى خاص تر در جامعه را به رپ فارسى جذب مى كند. نگاه سروش لشكرى 

به اختالف طبقاتى اما، مانند نگاه ماركس، كمى ساده انگارانه مى نمايد. 
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آن طور كه ماركسيست هاى متأخر نشان داده اند، اگر كشاكش درون يك جامعة 
سرمايه دارى را به نبردى تنها با دو سو، يعنى همان دارا و ندار تعبير كنيم، به بي راهه 
رفته ايم. در يك جامعة سرمايه دارى اين نبرد نه تنها دو طبقه از مردم، بلكه طبقاتى 
ديگر با ظرفيت هاى مالى گوناگون را نيز درگير مى كند. متفكران ماركسيسم اروپاى 
غربى، باالخص مكتب فرانكفورت، نشان دادند طبقات اجتماعى در دنياى مدرن 
تقريبًا به صورت زير تقسيم بندى مى شود: بى خانمان ها، فقرا، طبقة متوسط، قشر 
مرفه و اشراف بسيار ثروتمند. پس با عنايت به اين تقسيم بندى، جدال طبقاتى در 
شكل هاى جديدتر جامعة سرمايه دارى، پيچيده تر از تصوير قبلى آن به نظر مى رسد. 
تمام  با  آلبوم،  اين  پيدا مى كنند.  نمود  پيچيدگى ها كمتر در “جنگل آسفالت”  اين 
ويژگى هايش، آغاز راه هيچكس است. اميد كه در آينده خوانش هاى پيچيده ترى از 

روابط اجتماعى و طبقاتى را از سروش لشكرى شاهد باشيم. 
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پديده كيست؟ داشته های پديده چيست؟
حميد زرهونه

تهران، شهريور ۱۳۸۸

تازه آفرينى ست. پديده كارى  براى پديده بودن، بدعت و  باورم مهم ترين شرط  به 
تازه آفرين  او  مى كند كه ديگران نكرده اند و چيزى مى گويد كه ديگران نگفته اند. 
است. او جهانى ديگر را به روى ما نمايان مى كند. او كسى است كه كس ديگرى 
نيست. او خودِ خودش است؛ بى المثنى و نو. در اين نوشته صحبت از يك پديدۀ 
خانگى است؛ يك بزرِگ هم سرزمين. يك حادثه، يك اتفاق. رپ كن و ترانه سراى 
سروش  است.  پديده  يك  تعريف  او  ترديد  بى هيچ  من  براى  رپ كن.  يك  رپ. 

لشكرى، با نام هنرى هنرمندانه انتخاب شدۀ هيچكس.
هيچكس جوانى هفده، هجده ساله از دل يك سرزميِن نيمه جان، يك سرزميِن 
همه چيز قدغن، همه چيز كهنه شده، از ميان جوانانى خسته از تكرار و تكرار، دل زده 
از موسيقى سنتى و پاپ كه ديگر پاسخ گوى نيازهايشان نيست، برمى خيزد و سبكى 
با  او  مى زند.  فرياد  مى نمود،  غيرممكن  سرزمين  اين  در  كه  را،  موسيقى  از  تازه 
ترانه هايش آينه اى مى شود در برابر كوچه و خيابان و جامعة امروز ايران و انعكاس 

آن، براى بچه هاى اكنون.
به باور من قصة چرايى اين پديده و مشخصه هايى كه او را تبديل به هيچكس 
امروز كرده است -و در طول اين نوشته به شرح كوتاهى از آنها خواهم پرداخت- 

از اين قرار است:
1- جسارت آفريدن و جا انداختن سبكى تازه از موسيقى در يك سرزمين، آن 
هم سرزمينى كه ايستادگى در برابر نوآفرينى، به بهانة حمايت از سنت هاى قديم 

نوعى ارزش به حساب مى آيد. 
۲- بهينه سازى روز به روز آثار. 

3- ايرانيزه كردن آثار با لحن و ريتم و ضرب آهنگى متفاوت از اين دست كارها 
در جهان و استفاده از سازهاى ايرانى و ايجاد فضاى موسيقايى متفاوت. 

۴- صدايى مسخ كننده و پرحجم و خشن كه مناسبت بسيارى با جنس اعتراضِى 
ترانه ها و موسيقى مربوطه دارد. هيچكس به معناى واقعى كلمه، رپ كن است نه 
خواننده. هجابندى هاى زمان خواندن و سكوت ها و نوع اداى جمله ها به درستى با 

حال و هواى موسيقى رپ هم خوانى دارند.
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۵- سبيل؛ آشنايى زدايى از سيماى يك رپ كن.
عدم  و  نسل  اين  بچه هاى  هواى  و  حال  و  امروز  جنس  از  ترانه هايى   -[

پيچيدگى هاى زبانى در اين ترانه ها.
مهم  نقش  آن  در  بى ترديد  كه  خيره كننده  تنظيم هاى  و  زيبا  ملودى هاى   -۷

مهديار آقاجانى بسيار پر رنگ است.
در سرزمينى كه هر اثر هنرِى تازه و هر اتفاق نو محكوم به پرتاب حرف هاى 
مأيوس كننده و دلسرد كننده است، جسارت خلق يك محصول نو، عملى قهرمانانه 
است. با بزرگانى كه گويى در كمين اند تا نفس بچه هاى جوان را در دم بى نفس 
كنند تا مبادا درِ ُدكاِن هنري شان تخته شود. حال آنكه اين دوستان بى وقفه و پيوسته، 
به طرز خنده دارى نگران همين نسل جوانى اند كه خود در لگد مال كردنشان از هيچ 

كوششى دريغ ندارند.
 در اين وانفساى عدم پذيرش كار نو و جدا از آن سيستم مافيايى توليد و پخش 
موسيقى -چه در داخل و چه در خارج از ايران- هيچكس از دل شرايط اجتماعِى 
موجود مى آيد و مى ايستد و مى آفريند. و با تالش و ممارست و بى هيچ توجهى به 
سخنان مأيوس كننده و بى هيچ كمك از هيچ كمپانى سرمايه دار، اين موسيقى را جا 
مى اندازد. به باورم اين مهم ترين مشخصة هيچكس است كه بسيارى رپ فارسى 
را با او مى شناسند، با او باور مى كنند و از آن زمان به بعد آن را دنبال مى كنند، كه 

من خود يكى از آن همه ام.
بهتر،  رپ كردن  بهتر،  ترانة  مى شود؛  بهتر  روز به روز  او  كه  است  آن  از  پس 
كه  مجموعه كارهايى  خالصه  و  شنيدنى تر  تنظيم هايى  خوش رنگ تر،  ملودى هاى 
سير صعودى او را نشان مى دهد. اين همه تالش و ممارسِت او سرانجام در آلبوم 
“جنگل آسفالت” و تك آهنِگ “يه مشت سرباز” به زيبايى به بار مى نشيند، اگر چه 

چندين كار او پيش از اين آلبوم هم جاى بحث و بررسى دارد. 
هيچكس، با كمك دوست با استعداد و موسيقى دانَش مهديار آقاجانى، هوشيارانه 
به گواه تمام موسيقي دانانى كه  انتخاب مى كند كه  اكثر كارهايش  براى  ريتمى را 
حتى اين نوع موسيقى را برنمى تابند با ريتم موسيقى معمول رپ در جهان متفاوت 
است. آنها با استفاده از ريتم سه چهارم به جاى چهار چهارم )ريتم غالب موسيقى 
رپ در جهان( و استفاده از سازهاى ايرانى كه به زيبايى در آهنگ ها حل شده اند 
و بيرون نمى زنند و همچنين استفاده از ترانه هايى با دغدغه ها و حال وهواى بومى، 

رپ فارسى را ايرانيزه مى كنند. 
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در باب صدا معتقدم كه هيچكس صدايى شگفت انگيز دارد. صدايى دورگه، 
خش دار، معترض، تلخ و پر قدرت، كه به همراه تكنيك وخالقيت مثال زدنى اش در 
رپ كردن ابزار خوبى براى اين نوع از موسيقى است. صداى او شنونده را مجبور 
مى كند تا به ترانه هايش گوش كند. جذبة وحشتناک آواى هيچكس بى ترديد يكى 
هرگز  هيچكس  با صداى  جز  به  “اختالف”  ترانة  مثاًل  است.  موفقيتش  داليل  از 
و هرگز اين كوبش و تكان دهندگى را نخواهد داشت. هنگامى كه در قسمتى از 
پر طنين  صداى  و  عبارت  اين  تركيب  پاشو!”  “خدا  مى گويد  ترانه  اين  ترجيع بند 
تا مرزهاى كفر گسترده مى كند.  ايمان  از وادى  پاشو!” را  هيچكس، معناى “خدا 
براى شنيدن تنها يكى از ده ها خالقيت او در رپ خواندن، شما را ارجاع مى دهم 
به ترانة “يه مشت سرباز” كه با آهنگ و تنظيم بسيار زيباى مهديار آقاجانى همراه 
است. در جاى ديگر هيچكس مى گويد: “يه كم رپمو مزه كن، شوره نه؟ / چون ما 
شورشو دراورديم و زديم / َكل اونوريا كه به اونا گوش نديم.” در اين بخش تغيير 
لحن و تأكيد دار خواندن و كشيدن كلمة “شور” در قسمت دوم فقط از يك هوش 

باال و تكنيِك درسِت رپ كردن مى آيد.
و  آشنايى زدايى ها  هنرمندانه ترين  از  يكى  هيچكس  سبيِل  سبيل!  اما  و 
قالب شكنى هاى هنرى است. او بچه هاى ايران را با ترانه و موسيقى و صدايش به 
حركت وامى دارد ولى وقتى خواهان ديدار اين صداى عجيب و غريب مى شوند 
كه  چيزى  برخالف  درست  مى يابند،  كوتاه  موى  و  بلند  سبيل  ته ريش،  با  را  او 
او  جنس صداى  با  هيچكس  ظاهرى  سيماى  باورم  به  مى پنداشتند.  جوانان  همة 
به شدت هارمونيك است. ظاهر عصيان گر و فارغ از هرگونه مدگرايى روز با صداى 
پر قدرت، كلفت، خشن و خراشيده، با حال و هواى اعتراضِى ترانه هايش به شدت 

هم خوانى دارد.
نكتة مهم ديگر در اين باب اينكه او در چندين و چند ترانه، خود را سربازى 
براى وطن مى نامد و انگار كه قرار است با ديدن او علت اين نوع سيماى ظاهرى 
سرزمين  اين  خياباِن  و  كوچه  در  رويت  قابِل  واقعِى  سرباز  يك  شبيه  كاماًل  -كه 
است- براى مخاطب رمزگشايى شود. از اين روست كه اگر به جنس صداى او 
گوش و به اعتراض و عقايد وطن پرستى اش در ترانه ها توجه كنيم، هوش هنرى 

نهفته در انتخاب اين سيماى ظاهرى را به خوبى درک خواهيم كرد.
با گروه هاى زدبازی و هيچكس است كه ترانة  رپ و اصوالً رپ كردن متولد 
مى شود. چيزى كه خود آنها هم در ترانة دوصدايى كه اجرا كرده اند، بى هيچ تعارفى 
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اعالم مى كنند: “رپ فارسى برق بود و ماها اديسون.” اما بى شك با هيچكس است 
كه رپ فارسى و ترانة آن شكلى كه بايد را مى گيرد. انگارى كه پيشتر همة آنان 
ترانة رپ  ماهيت  هيچكس  برسند.  امتحان  نمرۀ خوب  به  تا  كرده اند  شبى  مشِق 
و  پيچيدگى ها  و  زبان سخت  از  تا  مى كند  بنا  پس  مى كند.  بسيار خوب درک  را 
لفاظى هاى زبانى و واژه هاى تركيبى فاخر و تصويرهاى قديمى و فضاهاى رمانتيك 
پرهيز كند. او از شعر كهن وام نمى گيرد. ترانة نوين دهة پنجاه و بزرگانش را تكرار 
نمى كند. او به معناى واقعى كلمه، ترانة رپ مى نويسد. هيچكس با ترانه و موسيقى 
رپ به جنگ رخوِت نسِل خسته از موسيقِى تكرارى مى آيد. ترانة دلخواستة اين 
نسل را درک مى كند؛ نسلى كه حرفى از جنس ديگر را طلب مى كند. نسلى كه 
خودِ  اصاًل  و  را،  اكنون  خيابان  و  كوچه  را،  ايران زمين  امروز  شرايط  مى خواهد 
خودش را در ترانه ها بيابد. و هيچكس چه زيبا در يكى از بهترين نوشته هايش به 
نام “من وايستادم” -كه ترانة اتوبيوگرافى زيبايى از خود اوست و با آهنگ و تنظيم 
شنيدنى مهديار آقاجانى همراه است- اين نكته را يادآور مى شود. آنجا كه مى گويد: 
“من رابط خيابون و گوش مردمم.” او در اين تكه به وضوح مانيفست خود را در 
انتخاب شعر و موسيقى اش اعالم مى دارد. او رابط خيابان و انعكاس و واگويه كردن 

آن براى مردمانى ست كه در آن نفس مى كشند و زندگى مى كنند.
نكتة ديگر اينكه شاعر از ابتدا تا انتهاى اين اثر نه تنها اتوبيوگرافى ارائه مى دهد، 
بلكه مدام و بى وقفه به تعريف و تمجيد از خود مى پردازد و هيچ واهمه اى از اين 
خودشيدايى ندارد. در اين ترانه او خود را ذاتًا رپ كن مى داند. معتقد است دستانش 
به قلم جان مى دهد، با فشار شستش قلم خون مى دهد، پدر رپ فارسى است و 
رپ فارسى هم او را مى خواهد. در نگاه اول خودشيفتگى به نظر مى رسد، اما با 
كمى روشن بينى و نگاهى نه از سر بغض و حسادت مى فهميم كه كم حقيقت نگفته 
شمالى  امريكاى  هيپ هاپ  در  ريشه  كه  از خود تعريف كردن  مشخصة  اين  است. 

دارد، بعدها در ميان رپ كن هاى ديگر نيز باب مى شود.
هيچكس در ترانة “اختالف” به دقيق ترين وجه ممكن، تصوير پايتخت را بر 
بوم كلمه هاى ساده اش مى نشاند و رنگى هنرمندانه به آن مى زند. او فاصلة طبقاتى 
و سلطة پول و فقر و عدم عشق را و اصاًل كل فضاى موجود در اين شهر را با 
ساده ترين اما پرمغزترين واژه ها و ذكر جزئيات آن فرياد مى كند. در ترجيع بند اين 
ترانه كه مى نويسد “خدا پاشو، من يه آشغالم باهات حرف دارم” اتفاق مهمى در 
تاريخ ترانة اين سرزمين مى افتد. در اين تكه، نگاه از باال نداريم. شاعر فيلسوف 
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نيست. انديشمند نيست. قهرمان نيست. آدم مهم و عجيب و غريبى نيست. شاعر 
خود را “آشغال” فرض مى نمايد و خدا را به محكمه دعوت مى كند تا ببيند پاسخى 
از خداى انگار خفته مى شنود يا نه! كوبندگى اين تكه در اين است كه شاعر، خود 
را به پايين مى كشد تا ثابت كند كه حتى چنين آدمى اين همه مصيبت را مى بيند 

ولى او كه خداست نه.
هيچكس در يكى از شاهكارهايش به نام “قانون” مى گويد “عقده م توى رپ شد 
حادثه.” او با كوتاه ترين و زيباترين جملة ممكن علت اصلى پيدايش و شكل گيرى 
و  كه حاصل سركوب  “عقده”  اين  است.  يادآور شده  را  زيرزمينى  موسيقى رپ 
خفقان است و در جاى جاى ترانه هنرمندانه و با زبان و كلمات غالب اين دوره و 
زمانه به آن پرداخته مى شود، به غده اى بزرگ تبديل شده و سرانجام در موسيقى 
رپ سر باز مى كند. “رپ فارسى” بغض و عقدۀ در گلو ماندۀ نسلى ست كه باالخره 

مى تركد.
او در تكة ديگرى از ترانة “قانون” كه سراسر اعتراض به وضعيت اجتماعى 
موجود در جامعه مى باشد، قانون را قانون جنگل مى داند و به زيبايى خود را قربانى 
اين جنگل خطاب مى كند و مى گويد: “خيليا زنده ن چونكه كشتن جرمه.” به باورم 
نشان  اين شدت  به  را  اين جامعه  افراد  از  از گروهى  انزجار  ديگرى  هيچ جملة 
اما درست و كوبنده،  با واژه هايى ساده  ترانه  از همين  نمى دهد. در تكه اى ديگر 
بزرگ  گرگ  گله  يه  بين  “ما  مى نويسد  او  شاهديم.  را  شاعر  ناتوراليستى  ديدگاه 
شديم/ ماعين يه بچه گرگ خب گرگ شديم.” در اين قطعه به انديشة شاعر مبنى بر 
تأثير محيط و فضاى اجتماعى و هر چيز دور و اطرافمان -كه ناخواسته بر ما تحميل 
شده اند و نتيجة آن بر روى زندگى انسان هاست- آشنا مى شويم. اينكه با زندگى 
ميان گرگ ها عجيب نيست كه گرگ شويم. تكرار كلمة گرگ و هشت بار تكرار 
حرف گاف در اين بخش، تاثير موسيقايى و خوش آوايى دل نشينى را به همراه دارد.
با اون  اما در ترانة “برپا”، در قسمتى از آن هيچكس مى خواند: “اگه حافظ   
اشعار نافذ / بشه حاضر تا جلو من بشه عارض / توى رپ اشعارش و افكارش 
و افعالش / همگى مي شن باطل / چونكه هيچكسه واسه رپ فارس واعظ.” اين 
تكه شايد آنهايى را كه با متر و معيار شعر و ادبيات ديروز ترانة رپ را مى سنجند 
متقاعد كند كه اين قصه قصة ديگري ست و ساز و كار خود را دارد. در اين تكه 
با امروز و دل خواسته هاى اين نسل به چالش  با تمام بزرگى اش در تقابل  حافظ 
اين  در  زيبايى  شاعرانة  سياست  چه  و  شيطنت  چه  اينكه  زيبا  و  مى شود  كشيده 
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قسمت وجود دارد كه خود هيچكس بالفاصله بعد از اين تكه مى گويد: “چيزى كه 
گفتم بود اغراق / مى كنم اقرار / ُشعراى فارسى منو كردن اغفال / تا به رپ كردن 

كنم اقدام.”
در باب ترانه هاى هيچكس چند مثالى زده شد تا برهانى باشد براى دوستانى 
كه هيچكس را عارى از برجستگى هاى شعرى مى دانند. اين دل نوشته براى من چند 
دليل دارد. اينكه دِينم را در اندازه هاى امكاناتم به يك نگارندۀ خالق، ادا كرده باشم. 
اينكه ترانه نويسان، روشن فكران، اديبان، موسيقى دانان سنتى و پاپ و همة اهل فكر 
انديشه، آنهايى كه موسيقى رپ گوش مى كنند را به ديدۀ كوچولوهاى احمقى  و 
ننگرند كه دچار شور جوانى اند و از هنر چيزى نمى دانند. اينكه هستند بسيارى كه 
هنر ناب را مى شناسند و هم با هيچكس ها فضايى تازه را تجربه مى كنند و هم لذت 
هنرى مى برند چرا كه چشم هايشان را نمى بندند و دل نگران استعدادهاى اين مرز 
و بوم اند كه چه ساده ديده نشده، به هرز مى روند. اينكه شعر خوب لزومًا شعرى 
نيست كه نمى شود فهميد. اينكه ياد بگيريم به پاس ايستادگى و جسارت و خالقيت 
يك پديدۀ خانگى به او دست مريزاد بگوييم. اينكه بزرگانمان تازه تر شوند و نوتر 

شوند و ظرفيت پذيرش يك حادثة هنرى جديد را پيدا كنند.
گرفته اند.  جدى  را  خودشان  بي خودى  ما  بزرگان  كه  اينجاست  تراژدى  اما 
موسيقى  و  ترانه  و  ندارند. چرا كه صدا  آنها  تأييد  به  نيازى  او  امثال  و  هيچكس 
بى هيچ  هيچكس  است.  طنين انداز  ايران زمين  همه جاى  در  رفقايش  و  هيچكس 
است.  كرده  خود  شيداى  را  ايران  بچه هاى  بى  هيچ كس،  و  حمايت،  و  واسطه 
هيچكس  هنِر ستودنِى  نقض كنندۀ  به جماعت  سال هاست كه چنين است. حرفم 
يك بيت است كه خودش هم از حافظ )بدون تغيير( وام گرفته است. آن جا كه  
در تكه اى از ترانه اش مى گويد: “تا نگردى آشنا زين پرده رمزى نشنوى / گوش 

نامحرم نباشد جاى پيغام سروش.”
پرانتز اينكه، كاش فيلمى، عكسى، اساليدى و خالصه چيزى از لحظة آفرينش 
نخستين ترانه هاى رپ فارسى در دست باشد تا بچه هاى فردا حسرت نديدن لحظة 
به دنيا آمدن اين موسيقى را نخورند، تا حافظة هميشه خاموش مردم ما اين روزها و 
آدم هايش را از ياد نبرند. هنوز كه امروز است من يكى در حسرت ديدن تكه فيلمى 
به سركردگى واروژان و  نوين  ترانة  پديد آورندگان موج نوى موسيقى پاپ و  از 
شهيار قنبرى -در ترانة “قصة دو ماهى”- و مهم تر از آن لحظة زايش آثار هميشه 
و  منفردزاده  اسفنديار  شگفت انگيز  موسيقى هاى  با  تنها”  “مرد  يا  “جمعه”  ماناى 
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ترانة  به ثبت رسيدن  براى  امروز  به سر مى برم. كاش  مهراد  فرهاد  صداى جادويى 
شاهكار “اختالف” كه به باورم نقطة عطف ترانة رپ امروز است و با هم كارى دو 
تازه آفرين و بزرگ هم سرزمين يعنى سروش لشكرى و مهديار آقاجانى رقم  خورد 
كارى كنيم، تا فرداى ايران، بچه هاى ديگر به مانند ما، از ديدن يك لحظة تاريخى 

محروم نشوند.
در آخر بگويم تنها نگرانى من براى هيچكس چيزى شبيه به سرنوشت مسعود 
كيميايى، فيلم ساز خوب خانگى است. به باورم اگر تعريف ها و تمجيدهاى بى اندازه 
و گاه بى منطق منتقدان شيداِى كيميايى مثل پرويز دوايى و جواد طوسى و غيره 
ستايش ها  به  تنها  كيميايى  اگر  بى شك  بود.  بهترى  فيلم ساز  امروز  كيميايى  نبود، 
گوش نمى كرد و به سخنان و نقدهاى منتقدينى كه او را بى هيچ عالقة مفرط و تنها 
از ديدگاه هنرى نقد مى كردند گوش مى سپرد، بى ترديد شاهد از دست رفتن آثار 

ديدنى اين فيلم ساز نبوديم.
هيچكس بايد بداند كه اين همه كافى نيست. او بايد بى وقفه بخواند. بى وقفه 
ببيند و پيوسته تازه شود و نو شود و به سخنان مجيزگويان اعتماد نكند. او بى ترديد 
خالى از اشكال نيست و جا براى بهتر شدن و بزرگ تر شدن دارد. هيچكس بايد بعد 
از اين، بيش از پيش عالمانه و آگاهانه پيش رود تا بچه هاى فردا از حضور يك بزرِگ 
با خلق  هيچكس  خانگِى جريان ساز كه بى وقفه زيبايى مى آفريند محروم نشوند. 
آثارى چون “اون منم”، “با هم”، “بازم كالن”، “تيريپ ما”، “من وايستادم”، “زندان”، 
“قانون”، “برپا”، “وطن پرست”، “اختالف”، با ترانه هايش، با ملودى ها و تنظيم هاى 
شنيدنى اش، با صداى حيرت انگيزش، با رپ كردن بى نظيرش، با كاريزماى متفاوت 
ظاهرى اش، با خالقيتش و مهم تر از همه با جريانى كه باعث شده و سيلى كه روانه 
كرده، وادارمان مى كند تا براى ميالد آلبومى ديگر از او و حضور هميشگى اش در 

هنر اين سرزمين، دل دل كنيم. 

پديده كيست؟ داشته هاى پديده چيست؟
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صبوح در بطری شامپاين
رضا جمالى

تهران، خرداد ۱۳۹۳ 

به راستى نقادى در حوزۀ شعر و ادبياِت رپ يعنى چه؟ من بررسى تمامى معناهاى 
اين پرسش را كنار مى گذارم. يكى از اين معناها با بى معنايى خودِ نقد سر و كار 
دارد. وقتى ما به  طور جدى نقد ادبى را مورد بررسى قرار مى دهيم، اين احساس را 
داريم كه پرسشمان حداقل در حوزۀ موسيقى و شعر رپ جدى نيست، زيرا معموالً 
در ايران تحمل مخاطب اين موسيقى و شعر خارج از اين سخنان است. البته سليقة 
اين مخاطب توسط اِلمان هاى خود رپ نهادينه شده است كه مى توان از بين آنها 
اين سرعت كلمات را دريافت مى كند  با  اشاره كرد. مخاطبى كه  به سريع خوانى 

حوصلة آن را ندارد كه به مسئله اى چون نقد ادبى بپردازد.
در  برمى سازند  را  نقد  واقعيِت  تمام  ژورناليسم  و  دانشگاه  نهاد  على الظاهر 
صورتى كه نهاد اصلى در اين نقِد به خصوص، نه دانشگاه و ژورناليسم كه اتفاقًا به 
تفسيرى آنتى تز آنها يعنى خيابان است. نقد سازشى مياِن اين دو نهاد يعنى دانشگاه 
باشد؟  نيز  آنارشى خيابان  است پس چگونه مى تواند وحدت بخش  و ژورناليسم 
هر روزه دانشى كه چاالک، كنجكاو و گذراست به مصاِف دانش عالمانه، پايدار و 

قطعى مى رود و اين دو به سختى با يكديگر درمى آميزند.
دانش ژوناليستى و دانشگاهى در حيطه و ساختمان اين دو نهاد شكل مى گيرد 
تغذيه كنندگان  از جمله  مى شود.  تغذيه  خيابان  از خود  دقيقًا  نيز  خيابان  دانش  و 
اين دانش مى توان به موسيقى و ادبيات رپ اشاره داشت كه از فلسفة وجودى تا 
كوچك ترين كلمات و اصطالحاتش در دل خيابان متولد مى شود. ادبيات به درستى 
موضوع نقد باقى مى ماند، اما نقد ادبيات را آشكار نمى  سازد. نقد يكى از راه هاى 
بياِن ادبيات نيست. اما يكى از راه هايى است كه نهاد دانشگاه و ژورناليسم از طريق 
ماهيت  با  اساسًا  چون  مى ماند  بى جواب  همچنان  خيابان  و  مى شوند  تصديق  آن 
نقادى روشن فكرانه در تضاد است و اين نقد اهميتش را از قدرتِ  همين نهاد هاى 
برجسته مى گيرد و توسط آن نهادِ ديگر زير سوال مى رود. شايد اين آنتى تز يعنى 
خيابان دقيقًا در همين جاست كه در برابر رقبايش به زانو درمى آيد يعنى نقد. نقد 
روشن فكرانه تنها در محيطى آكادميك يا ژورناليستى رشد و توسعه مى يابد و نه در 
خيابان. به خاطر همين است كه اين ژانر موسيقايى/ادبى يعنى رپ در حوزۀ نقد 
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در ايران بسيار فقير است زيرا بيشتر فعاالن آن و حتى مخاطبانش به دانش خيابانى 
آگاهى دارند اما در حوزۀ نقد خيابانى ضعيف هستند پس محكوم به آن اند تا توسط 
نهاد دانشگاه و ژورناليسم كه احتماالً دانش اندكى نسبت به خيابان و ادبيات خيابانى 
دارند نقد شوند. طبيعتًا مى توان نتيجه گرفت كه نقد نقشى پيِش پا افتاده  ندارد. زيرا 
اين نقش عبارت است از مرتبط ساختن ادبيات با واقعيت هايى كه دقيقًا به همان 
اندازه اهميت دارند. در اين حوزۀ خاص مى توان ادبيات خيابانى را در عاميانه ترين 
شكل ممكنش يادآور شد كه تبلور متعالى آن در شعر و موسيقى رپ گنجانده شده 
است. بنابراين در ابتدا به ساكن ما به اين ايده دست يافته ايم كه نقد در حوزۀ ادبياِت 
داده   از دست  را  واقعيتش  تقريبًا  مى داند-  به خيابان  متصل  را  رپ -كه خودش 
است. اما همين ايده هم، چيزى كم دارد. پس بايد بى درنگ به آن بيفزاييم كه چنين 
ديدگاه تحقيرآميزى نقد را در اين زمينه آزار نمى دهد، بلكه نقد با آغوش باز از آن 
استقبال مى كند، گويى همين فقدان، برعكس، از ژرف ترين حقيقتش خبر مى دهد.

اين  به  ابتدا  بايد  وارد شويم  فارسى  ادبى شعر رپ  ماهيت  به  اينكه  از  پيش 
موضوع بپردازيم كه آيا اصاًل رپ ماهيتى ادبى دارد يا خير؟ و اينكه آيا مى توان 
رپ را شاخه اى از هنر دانست؟ در يكى از ساده ترين حاالت تقسيم هنر مى توان آن 
را به دو گونة “هنر براى هنر” و “هنر براى مردم” ترسيم نمود. ابتدا به ساكن براى 
تحليل ماهيت ادبى و هنرى شعر رپ بخش “هنر براى هنر” خط مى خورد زيرا 
هيچ كنش ثانوية هنرى در قبال هنر اوليه يعنى شعر رپ پيدا نمى شود. رپ به عنوان 
آخرين ژانر موسيقايى بعد از جاز و راک آمده است، در سال هايى كه با توجه به 
رخ دادهاى متنوع اجتماعى و فرهنگى دغدغة هنر حتى در مفاهيم هنرى جايش را 
به دغدغه هاى اجتماعى داده است و نقطة شروع اين جريان را شايد بتوان در جنگ 
ويتنام و سقوط روياى آمريكايى پيدا كرد. حال ما اينجا با خنياگرانى مواجه هستيم 
كه در قالبى به اسم رپ بايد نه تنها به ادبى بودن الفاظشان بينديشند بلكه قبل از آن 
بايد هنرمند بودنشان را به بوتة آزمايش بگذارند و اين كار در پارادايمى جذاب در 
بستر موسيقايى صورت مى گيرد. به اين ترتيب كه اين هنرمندان خيابانى برعكس 
ديگر هنرمندان دقيقًا از دغدغه اى متفاوت سر بلند مى كنند يعنى “هنر براى مردم” 
و شايد با تعبيرى راديكال تر “مردم براى هنر”. آنها با بيان معضالت و دغدغه هاى 
روزمرۀ شهرى در قالبى نامتعارف دست به خلق مى زنند پس ماهيت هنرمند بودن 
آنها يعنى خلق اثرى جديد تأييد مى شود. حال بايد به درجة مرغوبيت اين كاالى 

)هنرى( توليد شده بپردازيم. براى تبيين اين گفته مثالى مى آورم:
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 لباس ها، كفش ها و ديگر وسائل شخصى كه به گونه اى قسمتى از هويت من است
     طراحى  شده تا لذت خريدن و خاطرات بسيارى كه پشت استفاده از هر يك
     از آنها نهفته است را هرچه بيشتر مطرح كند. اين آثار خالى از حضور انسان

     است... .

اين نقل قول  تنها بخش بسيار كوچكى از حجم باالى متونى است در ستايش 
“دغدغه هاى فردى” كه هر ماهه در بروشور گالرى ها با آن روبه رو مى شويم. فقط 
كافى ست به كافه اى رفته و پوستر گالرى را به در و ديوار ببينيد و به نشانى ذكر شده 
برويد تا با خيل اين قبيل جمالت از نزديك آشنا شويد. نياز به هوش بااليى نيست 
تا دريابيم كه در فضاى امروز هنر ايران تأكيد افراطى بر فرديت و هرآنچه كه به آن 
مربوط است، اگر نگوييم گفتمان اصلى، گفتمانى ست به شدت قدرتمند. گفتمانى 
كه حتى اگر در خودِ آثارى كه در اين فضا ارائه مى شوند ديده نشود، نقش اصلى 
را در شكل دهى “بازار هنر” ايران دارد. حال اينكه شاعر رپ بايد براى موفقيتش از 
چنين فضاهايى دورى كند تا بتواند جاودانه باشد چون ماهيت رپ و شعر رپ بايد 
به يك نوع درک اشتراكى برسد كه نمونه اش را مى توان در آلبوم “جنگل آسفالِت” 
هيچكس مشاهده كرد: “تحريك روحت تا تو آشغال دونى / مى فهمى تو هم آدم 
نيستى يه آشغال بودى” كه خبر از يك خاطرۀ جمعى، يك نوع احساس مشترک 
در فضايى يكسان مى دهد به دور از تك روى هاى سانتى مانتال. در واقع بعد از آن 
زبانى،  بازى هاى  با  نيز  شعر  يعنى  اثر  ماهيت  در  )هنرمند(  شاعر  هنرى،  ساخت 
هنرش را در قالبى مدرن و به دور از هر گونه چهارچوب سنتى ارائه مى كند. براى 
همين مى توان موسيقى رپ و شعر رپ را هنر دانست و مى توان دربارۀ هنر ادبى 
اشعار آن به سخن پرداخت. اتفاقى كه در ايران تا پيش از اين، اگر نگوييم اصاًل، 
ادبيات  خيلى كم رخ داده بود و دليل آن را مى توان همان ضعف در حوزۀ نقد 
خيابان ديد. تا پيش از اين اگر هنرمندى َدم از مردمى بودنش مى زد به ناچار بايد به 
قالبى سنتى و كالسيك براى سنديت حرفش مراجعه مى نمود اما هيچكس توانست 

به دور از چهارچوب هاى سنتى خودش را وارد مردم كند.
 حال به نوشتن دربارۀ محتواى شعر اين ژانر موسيقى مى پردازيم. در اين مدت 
كه رپ به دغدغة موسيقايى ام بدل گشته است -روندى كه از شنيدن هاى سرسرى 
در تاكسى شروع و تا موسيقى گوش دادن هاى شبانه ادامه پيدا كرد- رپ فارسى به 
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مرور چه از لحاظ تكنيكى و چه از لحاظ شعرى و محتوايى رشد كرد.
 براى ورود به شعر و موسيقى رپ الزم مى دانم كه اين جريان فرهنگى/ادبى را 
با موضوعات سياسى و اجتماعى دهه اى كه در آن شكل گرفت يعنى دهة ۸۰ متصل 
كنم. دهة۸۰ كه به نظر مى آمد تحت تأثير انقباض سياسى دولت و متأثر از شكست 
جنبش هاى مدنى، با عطف به حادثة 1۸ تير و انحالل دفتر تحكيم وحدت، به ويژه 
در نيمة دوم آن، دورۀ ركود و كرختى باشد )و دربارۀ هنرهاى چاپى الحق كه بود( 
ناگهان صحنة ظهور انواعى از راديكاليسم شد كه پهنة آن از پيدايش نوعى از چپ 
دانشجويى تا رواج رپ فارسى و حتى رپ پارتى ادامه داشت؛ جريانى كه مخاطباِن 
مراد فرهادپور تا ساسى مانكن را در بر مى گيرد. راديكاليسمى كه نهايتًا به خيابان ها 
كشيده شد و حرف َروى را براى هميشه از اعتبار انداخت. چون نه فقط در موسيقى 
دموكراسى  درخواست  بلكه  دارد،  كار  و  سر  عامى  و  وسيع  مخاطب  با  كه  رپ، 
نيز، در آن ازدحام جمعيت خيابان ها، حرف َروى قافيه را مى بازد. چه فرق مى كند 
هيچكس بگويد: “واسه اينكه خسته نشى اين بار / من خشت مى ذارم تو سيمان،” يا 
جماعت سبز سر دادند: “نترسين، نترسين، ما همه با هم هستيم.” مى بينيم كه قانون 
الهى نماى يكسانِى حروِف آخِر كلمه بى اعتبار شده ولى قافيه خود را نباخته است 
و اتفاقًا مضاعف شده و ذوالقافيتين لزوم مااليلزم شعِر روزگارِ ما شده است و بر 
خالف شعر نيمايى كه وزِن بدون قافيه را مى جست )يا به سمت آن مى رفت(، قافية 
بدون وزن )يا موسيقى كنارى محض( يكى از روايت هاى اصلى موسيقى شعِر پس 
از نيمائيت است، جريانى كه شايد پلة آخر آن بعد از شعِر زبان براهنى، شعِر رپ 
باشد كه به خوبى توانسته به مفهوم قافية بدون وزن برسد و مثال هاى آن در اشعار 

هيچكس به فراوانى يافت مى شود. 
در سطور بااليى به شعر مدرن اما مردمى هيچكس اشاره كردم حال با توجه 
به اين گزاره ها مى توان فهميد كه چرا آهنگ “يه روز خوب مياد” از اسناد فرهنگى 
جنبش هاى خيابانى دهة ۸۰ به شمار مى رود. زيرا در عين اينكه آينه و بازتاب دهندۀ 
رخ دادهاى زمان خود هست -)و چه خوب هم هست( زيرا هم ماهيت خيابانى 
دارد و هم ماهيت هنرى و ادبى )اشاره به آرايه هاى ادبى فراوانى كه در اين اثر 
موجود است(- بازتاب روح مدرن اين تحركات در قالبى به اسم رپ است كه از 

آخرين و به روزترين و مدرن ترين ژانرهاى موسيقايى ست. 
حرف زدن راجع به رپ با نوشتن دربارۀ ماهيت ادبى و شعرى آن تفاوت دارد. 
چون رپ كردن با حرف زدن يا شعر گفتن فرق مى كند. اگر بگوييم رپ يك فرهنگ 
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است و امروز براى خودش كامل است و عوارض خودش را پيش مى كشد رپ را 
حرفيده ايم و البته “حرف” پيرامون رپ كم است به همان داليل ضعف هنرمندان و 
مخاطبان آن در حوزۀ نقد و بايد زياد بشود. ولى نوشتن دربارۀ ادبيات و شعر رپ 
در گرو زبانيدن فرهنگ آن است يعنى فرهنگى به غايت مردمى كه از دل خيابان 
ريشه مى گيرد؛ يعنى تحليل رپ از منظر زبانى كه در آن مى گذرد و به ما مى رسد. به 
جز اينكه كالن ترين زبانى كه در رپ مى گذرد زبان خيابان است، مى خواهم دربارۀ 
كالن ترين زبانى كه از خيابان مى گذرد و شعر رپ است حرف بزنم. براى اين كار 
بايد توضيح بدهم كه چرا رپ را كالن ترين زبان خيابان مى دانم و اين را در نقدى 
ادبى توضيح خواهم داد. پس آن را در نگاه تئوريكى كه در حال شكل گرفتن است 
گير مى اندازم. اما اين نگاه تئوريك را جز از درون زباِن رپ نمى آورم. و از درون 
زبان رپ يعنى از درون زبان خيابان و در اين جا بيشتر دربارۀ آثار هيچكس حرف 

مى زنم. 
ايرج  و  عارف  به  بوديم  شده  پرتاب  و سعدى  حافظ  از سمت و سوى  كه  ما 
به  هم  مدتى  و  بوديم،  آمده  و  رفته  افق”  از  زد  “سر  و  سحر”  “مرغ  در  نيما،  و 
ناچار موسيقى نداشتيم و قسمت بود كه در اين 1۰-1۵ سال داشته باشيم، اينك 
روى نعش امينى و آموزگار و بختيار و كرباسچى در آستانة نوعى محافظه كارى 
با  ايرانى،  ياد كرديم. بورژوازى  از آن به راديكاليسم  اين جا  قرار گرفته ايم كه در 
پيش كشيدن محافظه كارى سياسى، راديكاليسم هنرى را ترويج مى كند، كارگاه هاى 
و عصر  مى پرد  بيرون  نامجو  محسن  ناگهان  و  مى شود  تأسيس  براهنى  زيرزمينى 
موسيقى را در ايران اعالم مى كند. ناگهان محافظه كارى ايرانى متوجه دستاوردهاى 
خودش مى شود. همه چيز خوب پيش مى رود ولى تناقضات بيرون مى زند و ملت 
شريف هرآنچه را در اين سال ها خورده بود در آهنگ “شمس” نامجو باال مى آورد. 
در اين مدت بورژوازى بهت زده، لت و پار شده و شكست خورده خود را به افيون 
خنده دار  در شكل  و رپ  مى كند  سازش  نو كيسه  طبقة  با  معمول  طبق  مى سپرد، 
خودش امكان بروز مى يابد. اين بورژوازى مدام مسير “مرغ سحر” تا “سر زد از 
افق” را مى رود و برمى گردد تا باالخره در سپيده دم هيچكس قرار مى گيرد. منظور 
از بورژوازى در بخش آخر اشاره به رپ كن  هايى ست كه اشعارشان به درد پارتى 
مى خورد نه خيابان كه نمونه هاى آنچه در سال هاى اولية پيدايش رپ فارسى و چه 
اكنون زياد است و جريان خيابانى رپ كه پرچم دار آن هيچكس است در تقابل با 

اين دسته قرار مى گيرد.
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تاريِخ رپ  هيچكس  است.  مردانه  زبان  و  خيابان  زبان  رپ،  زباِن  هيچكس، 
قرائتى  با قرائت خيابانى و غير بورژوايى و مردمى آن است )رپ فارسى  فارسى 
است(.  زدبازی  گروه  آن  اصلى  پرچم دار  و  دارد  نيز  ضد خيابانى  و  بورژوايى 
هيچكس از آبشخوران اصلى رپ فارسى در ابتداى پيدايش اين ژانر بود. اتفاقًا در 
بدو امر، برنده هيچكس بود. چون تعهد اجتماعى او از القيدى اقسام بورژوايى رپ 
فارسى خوشايندتر مى نمود. اما اين رِپ متعهد اگرچه با صداى خشن هيچكس 
مدتى گوش عالم را كر كرد و اگرچه با ساختن نماهنگ و حركت به سمت تلفيق 
با موسيقى سنتى ايران )يعنى سه تار( جهدى براى بومى شدن كرد، اما -مثل تمام 
جنبش هاى اعتراضى ايران- ايكاروس بود و بر زمين افتاد. نه تنها روبه روى قشر 
بيرونى و حاكميت حرفى براى گفتن نداشت بلكه از درون هم دچار بحران شد 
و تئورى )متن( را نيز باخت. صداى “انرژى هسته اى حق مسلم ماست” از راديو 
“۰۲1” به گوش رسيد و محافظه كارى جوانان ۲1 ساله جايگزين حركت اعتراضى 
“جنگل آسفالت” شد كه دست آخر با دادن تلفاتى سنگين آخرين سرود طبقة خود، 

مهاجرت را، خواند و رفت.
اما مسئله را بايد از منظرى عميق تر از تاريخيت آن نيز ديد. درک رپ كه امروز 
از پديده اى صرفًا اجتماعى، به سوى موزيكى روشن فكر در حركت است و مى رود 
كه به راک بپيوندد، جز از طريق واكاوى و نقد ادبى آن قابل فهم نيست. يعنى در 
با حكومت  موسيقى سنتى اش،  با  اخير  دهة  تماميت  هيچكس،  لحظة شنيده شدن 
ذهن  در  مخدرش  مواد  و  جنسى اش  مسائل  اجتماعى اش،  مسائل  با  اسالمى اش، 
حاضر است. موزيك متعهد به اجتماع به داليل صد در صد روشن شكست خورد. 
آن موسيقى به دنبال بيان گرى )expression( بود كه خواست اعتراضى داشت. اما 
در خواست اعتراضش معترض نبود. حال با بررسى كوتاه تاريخى و جريان شناسى 
شعر رپ كه براى تحليل محتوا و ادبيات آن الزم بود، برمى گرديم به تحليل زبان 

اين ژانر موسيقايى/ادبى.
همة  دربارۀ  ارسطو  قديمى  كتاب  نام   poesis ريشة  از   poetic ب  معرَّ بوطيقا 
علوم آن زمان مِن جمله شعر است. در سال هاى اخير بوطيقا روش نشانه شناختى و 
ساختار و پساساختارگراى خوانش همه چيز مِن جمله شعر بوده است. پس نوشتن 
بوطيقا براى رپ، بررسى شعريت آن يعنى ديدن آن از منظر زبان آن و به وسيلة 
زبان است. و نام ديگر كتاب ارسطو به زعم مترجمان “فن شعر” بوده است. اخيراً 
به تأسى از ترجمه هاى موجود در زبان  پاينده احتماالً  آكادميسين مشهور حسين 
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مطلب  موضوع  با  مرتبط  اين  و  است  كرده  ترجمه  “شعر شناسى”  را  آن  روسى، 
ماست: “شعر شناسى رپ فارسى”. از آن مهم تر مرتبط با يكى از مهم ترين نكات 
تئوريك در زمينة رپ شناسى است: اين كه رپ انگار بيشتر مرتبط با شعر است تا 
موسيقى و كالم همواره در آن عليه اقتدار موسيقى شورش مى كند و موسيقى زبان 
در آن هميشه موسيقى نت را به عقب مى راند. اگر من با آهنگ “بنگ” مخالفم به 
خاطر آن است كه شعر آن را زير هژمونى موسيقى از پيش تعيين شده و مدرسه اى آن 
مى دانم و اگر با “ما از اوناشيم” يا “من اگه تو نباشى” بيشتر از بقيه موافقم به خاطر 
آن است كه در آن دو زبان را در فراَروى از زبان خطى موسيقى قراردادى، به وسيلة 
امتداد كمى وزن عليه تنبلى نوستالژى در اولى و يا به نفع زبان از خود بى خود شده 
توسط عواطف در دومى درمى يابم حتى در بين مخاطبان هيچكس آهنگ هايى از 
قبيل “اختالف” به مراتب محبوب تر است زيرا در اين قطعات است كه مى توان 
تطابق فرمى )هنر مدرن( و محتوايى )در اينجا مردمى( را در اعالترين حالتش ديد 
و شنيد. در كنار رپ كه به زعم من گونة راديكال شدۀ نوعى شعر است، نوعى شعر 
اجرايى و صوتى را هم در شعر دنيا و شعر ايران تشخيص داده ام و شديداًً طرفدار 
مصادره كردن اين دو به نفع زبان فارسى و مصادره كردن زبان فارسى به نفع اين 

دو هستم.
شعر  چه  رسمى،  شعر  نفع  به  شعر/موسيقى]۸۲]  سال ها  اين  در  حال  هر  به 
روشن فكرى و چه شعر حكومتى موضع گرفته است. يكى از اقسام اين شعر، ترانة 
گرفته  موضع  نيز  آن  عليه  است. شعر/موسيقى  بوده  هنرى  در حوزه هاى  موجود 
نامجو و عبدى  پرفرمنس هاى محسن  ابتدا در  نمونه هاى آن را مى توان  است كه 
بهروانفر و در ادامه در آثار هيچكس مثل “انجام وظيفه” ،كه بر خنثى بودن جريانات 

شعرى حوزه هاى هنرى مى شورد، مشاهد كرد. 
شعر رپ، گاهى با غزل اينترنتى ۲۰ سال اخير )يا آن طور كه برخى مى گويند 
شده  سايه  هم  و...  وزنى  ابداعات  برخى  قافيه،  گم كردن  در  پست مدرن”(  “غزل 
است. گاهى تحت تأثير شعِر روشن فكرى معنا را به شدت صوتى كرده است. شعر 
ادبياتى )چه تاريخ ادبيات ذبيح صفا و  رپ براى هميشه در تقابل با شعر تاريخ 
چه تاريخ ادبيات شمس لنگرودى( از شعر فخامت زدايى كرده است و خود را به 
بدنة اجتماع متصل تر نشان داده است. در اين كار تمامى رپ كن هاى رپ فارسى 
استبداد هجايى رها كرده  از  را  بوده اند. شعر رپ وزن  هيچكس سهيم  اندازۀ  به 

82 شعری که به صورت پرفرمنس و به همراه یک ملودی یا ریتم موسیقایی در جلسات اجرا می شود. 
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است و با قافيه كردن “رپ” با “برق” و كوتاه بلند كردن مصراع به لحاظ كمى، عليه 
است،  كرده  پيشنهاد  آلترناتيو  عنوان  به  را  “تكيه”  و  “استرس”  “هجا”،  و  “َروى” 
آلترناتيوى كه با سليقة عامة مردم در اين سال ها نزديكى بيشترى داشته است و در 
عين بديع و جذاب بودن براى مخاطبش حامل پيام هايى به شدت راديكال و خارج 
از چهارچوب هاى سنتى نيز بوده است. البته با اين كار زبان فارسى را محل حضور 
نام كتاب  با عطف به  اما مفهوم “موسيقى شعر” را  عناصر غير خودى كرده است 

شفيعى كدكنى، “شعرشناس” محترم باز تعريف كرده است. 
هنگامى كه به زبان اشعار رپ فارسى به خصوص آثار هيچكس مى پردازيم 
مردانه  آواى  هم راهى  در  زنانه  زبان  فقدان  آن  و  مى آيد  چشم  به  ديگر  نكته اى 
است. زبان اشعار هيچكس مذكر است. ذهنيت پشت اين شعرها هم مذكر است. 
صداى رويا عرب در چند تا از آثار هيچكس داراى نقشى منفعل است. ترجيع بند 
)chorus( و متن آن هم در همان چند آهنگ جاى دموكراتيكى براى صداى زن 
نيست. هيچكس چاره اى نداشت كه يا با زن دموكراتيك )رويا عرب( برخورد كند 
و جاى بيشترى به آن بدهد و يا با حذف كامل صداى زن با مخاطب صادق باشد 
و اثر يك دستى را به او تحويل دهد. كه هيچكس در غالب آثار راه دوم را در پيش 

گرفت.
اما اين دليل نمى شود كه به كلى نااميد شويم. همين كنار گذاشتن صداى زن، 
به معناى درک نا هم سازى او با ساختمان مذكِر موجود، خود گامِ بزرگى است. زن 
خودش بايد راهِ خودش را پيدا كند. رپ فارسى مثل جامعة ايرانى راه خودش را 
مى رود. پيدا شدن تمايز بين مفهوم “داف” )دختر بورژوا، و گاهى معشوق و نه البته 
معشوق افالطونى كالسيك( و “جنده” )دختِر بدبخت پولى و شاغل به امر فحشا( 
لحظه اى از پيشرفت و پيچيدگى زبان/شعر/فرهنِگ پارتى/رپ است؛ لحظاتى كه 

بوطيقا وظيفة نشان دادن آن را دارد. 
اما گفتن اينكه رپ مذكر است، بورژوايى شده است و يا غرب زده است مشكلى 
را حل نمى كند. نقد ادبى اين مشكل را توصيف مى كند و ما معتقديم كه مى تواند 
براى آن راه حل پيشنهاد كند. البته مهم ترين راه حل تجربه است. نمونه هاى بسيار 
ديگرى در اشعار رپ فارسى با تلفيق صداى زنانه شنيده شده است )از آثار زدبازی 
تا رپ كن هاى جريان غيربورژوايى و خيابانى مثل پيشرو( كه در اكثر اين آثار اين 

تلفيق بسيار خام دستانه صورت گرفته است.
ساز  تلفيق  حداقل  است.  تلفيقى  ژانرى  ايران  در  جديد  ژانر  هر  معتقدم  من 
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غربى با ذهن فارسى ست )گيريم كه تلفيق ساز غربى با ساز ايرانى يا زبان فارسى 
مبانى سنتى  بر  تكيه  با  ايران  در  بداند هنر جديد  را  اين  هنرمند هم  اگر  نباشد(. 
خودش پا  مى گيرد؛ اتفاقى كه در گروه هاى موسيقى همچون اوهام در اواخر دهة 
۷۰ رخ داد و با نامجو به انفجار رسيد. اما داستان رپ كمى متفاوت است. رپ 
فارسى و جريان ادبى و موسيقايى آن نه تنها خود را تلفيق كننده نمى داند )البته در 
ابتدا مى دانست( بلكه خود را نوآور قلمداد مى كند. جريان رپ فارسى خود را از 
مرزهاى سنتى موسيقى ايرانى كنده است و صادر مى كند. كافى ست به همكارى هاى 
اخير هيچكس و مهديار آقاجانى با رپ كن هاى نقاط ديگر جهان نگاه بيندازيد تا 
بحر  با  فارسى  در حال حاضر رپ  قدرت شويد.  البته  و  تمايز  اين وجه  متوجه 
طويل ديدار كرده است. آهنگ “ديده و دل” هيچكس محل مناسبى است كه گام 
مشترک بين “رپ” و “بحر طويل” را تشخيص دهيم. رپ توانسته با نزديكى به 
بحر طويل خود را از بى قاعدگى و پريشانى در بياورد و بحر طويل به لطف رپ از 
خواب هزار ساله بيدار شده و خود را گسترش داده است، كارى كه به طور مثال در 
جريان موسيقى راک ايران ديده نمى شود. اما شعر و موسيقى رپ با ايرانيزه كردن 
انديشة رپ به عنوان يك جريان مدرن موسيقايى و تلفيق هوشمندانة آن با شعر و 
گام فارسى كارى كرده است كه ديگر جريانات موسيقى ايران تا به امروز از انجام 
آن بازمانده اند. گيرم فالن استاد دانشگاه تهران بگويد بحر طويل را در بحر رمل 

نمى سازند، سهراِب اين قصه قربانى اين چيزها نمى شود. 



9۴

 ضرورت هايى كه زندگى ست

 ضرورت هايى كه زندگى ست  
زهره معينى 

تهران، تيرماه ۹۳

كسى كه با روزگارش كنار آمده باشد چيز تازه اى نمى طلبد و در پى ساختن بر نمى آيد. فقط آن كس كه
دوران خود را نپذيرد و آن را محنت بار و دشوار يابد در پى رهايى بر  مى آيد.

از كتاب “آفرينش و آزادى” نوشتة بابك احمدى

پيدايش يك فكر به ضرورت، تبديل شدن آن به پروژه، و اجرايى شدن آن، نياز به 
پيش آگاهى و دانش و تجربه هاى زيستى دارد كه فرد را وادار به انجام آن مى كند. 
در اين ميان دل خواسته هاى فردى و تأكيد بر آن و پرسش گرى از خود -كه آيا اين 
خود ضرورت است و دل خواسته و يا سايه اى از آن؟- در بررسى بستر اجتماعى 
و  فكر  جان دار شدن  مى رساند.  نقطه اى  به  را  فرد  زده  جوانه  آن  در  فكر  اين  كه 

تبديل شدن آن به عمل: موسسة “زنان و كودكان رهياب”. 
موسسة “زنان و كودكان رهياب” در آبان ماه ۸۴ با زيرساخت تفكرانتقادى با 
رويكردى به زنان و كودكان و تالش براى فراهم آوردن بستر مناسب براى تغيير 
تغييرى شويم كه  انتخابى موسسه -“بياييد خودمان همان  باورپذير كردن شعار  و 
در دنيا جستجويش مى كنيم” )گاندى(- كار خود را آغاز كرد. در آغاز سوال هايى 
طرح شد كه در فراينِد كارِ موسسه به آن پاسخ داده مى شد، مانند خواستگاه زنان 
چيست؟ حقوق زنان در قوانين رايج كشور چگونه تعريف شده است؟ آيا زنان از 
حداقِل حقوقى خود در مواجه با مشكالتشان استفاده مى كنند؟ آيا از آن اطالع دارند 
و اين بى اطالعى تا چه ميزان زنان را آسيب پذير مى كند؟ از اهداف ما تالش براى 
شناساندن و گسترش تفكرى كه به زن هويت انسانى برابر مى دهد در ميان زنانى 
بود كه نقش خود را در زندگى امرى قضا و قدرى و تحميلى مى ديدند و عمر را با 

فكر بارى به هر جهت گذران مى كردند.
فراهم آوردن بستر مناسب براى تغيير نگرش سلطه پذيرى و بزدلى فكرى كه 
نينديشيدن وجنس  از عوام زدگى،  جامعة عرفى تحميل مى كرد و روى برگرداندن 
دوم تلقى شدن از ديگر دغدغه ها بود. انتقادى انديشى در جامعه اى كه همواره تأييد 
مخاطب را طلب مى كند، طنينى منفى و بازدارنده دارد. تشويق و يافتن راهكارهايى 
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براى شنيدن و شنيده شدن، چه گفتن و چگونه گفتن و ساختن ذهنى پرسش گر و به 
پرسش گرفتن داده هاى محيطى يكى از مهم ترين اهداف موسسة “زنان و كودكان 
رهياب” بود. ] سال تالش پايه هاى تفكرى را بنا نهاد كه پس از توقف نابهنگام 

فعاليت هاى آن همچنان در ميان اعضاِى پراكنده شده به حيات خود ادامه مى دهد.
 براى زنان پرسش گرى كه شهامت به چالش كشيدن افكار و انديشه هاى خود 
به  كه  زمانى  مى كردند  تجربه  را  آگاهى  لذت  بود. آنان  فراهم  زمينه  داشتند  را 
ترميم  به  نو  نگاهى  با  زندگى  مهارت هاى  كسب  با  يا  و  مى رسيدند  خودشناسى 
زندگى مى پرداختند و با شناخت نقش هاى چندگانة همسرى، مادرى و شهروندى با 
فراگيرى حقوقى كه بايد داشته باشند و حقوقى كه داشتند و از آن بى اطالع بودند، 

به مصاف با آگاهى نيم بند خود مى رفتند. 
در پى بيش از ۲۰ سال كار داوطلبانه با سازمان هاى غير دولتى در حوزۀ زنان و 
كودكان و شناخت نقاط قوت و ضعف كار به اين باور رسيده ام كه بدون آگاهِى 
برنامه هايى  با  هم زمان  بنابراين  كرد،  فكر  كودک آزارى  كاهش  به  نمى توان  زنان 
براى شناخت همه جانبه، كارگاه هايى براى آموختن روش هاى صحيح فرزندپرورى 
نگاهى  مى كردند  سعى  آنان  مى شد.  برگزار  تربيتى  بازنگرى  و  تربيت  هدف  با 
چرخة  شكستن  براى  و  داشته  خود  فرزندان  به  بدون خشونت  و  تبعيض  بدون 
خشونِت رايج در محيط خانواده تالش كنند؛ خشونتى كه امرى تربيتى تلقى مى شد. 
و نيز كمر همت بسته بودند تا نقش زنان تحقيرشده را براى هميشه در حافظة خود 

و خانواده به فراموشى سپرند.
“رهياب” محل تجربه اندوزى بود. محلى براى تجربه كردن جوانان و ميان ساالنى 
كه فضاى عمومى فرصت مناسب و تريبون الزم را براى بيان انديشه ها و برخورد 
نقادانه در اختيار آنان نمى گذاشت. گروه فرهنگى با دعوت از نويسندگان، شاعران، 
كارگردانان معروف و مطرح، مستند سازان و... زمينه را براى تقويت تفكر نقادانه 
فراهم مى كرد. از آن جمله نقد كتاب “روشن فكرِى” بابك احمدى با حضور نويسنده، 
نقد فيلم هاى اصغر فرهادى و رخشان بنى اعتماد با حضور آنان و همچنين نقد آثار 
ترجمه شده و غيره بود. در چنين شرايطى گروه نقد ادبى با هدايت و راهبرى آقاى 
امير كالن شكل گرفت. بيش از يك  سال و نيم آموزش و افزايش آگاهِى گروهى 
به  براى حل مشكالت خود  آنان  از  برخى  كه  زنان و جوانان صورت گرفت  از 
“رهياب” آمده بودند و برخى ديگر براى باال بردن سطح دانش اجتماعى خود. در 
اين بين پروژه هايى براى به كار بستن دانش كسب شده تعريف شد. نقد جايزۀ شعر 
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خورشيد )كه در آن زمان بسيار مطرح بود( و نقد آثار سروش لشكرى )يكى از 
اولين خواننده هاى رپ ايرانى( از برنامه هاى اجرا شدۀ گروه بود. 

هيچكسكه در آن زمان فضايى براى نقد آثار خود نمى ديد، خواننده اى جوان 
و متفاوت، با شناختى عميق از دردهاى جامعه و آهنگ هايى با درون ماية اجتماعِى 
موسيقى اش  در  اين  و  آشناست  خيابانى  فرهنگ  با  لشكرى  سروش  است.  قوى 
متجلى است. او از زندگى كودكان و جوانانى كه در جنگلى به نام خيابان بزرگ 

مى شوند مى گويد. اعتراض، سركشى و عصيان در موسيقى او موج مى زند.
در آهنگ “زندان” وقتى مى گويد: “من زندان نمى خوام برم / بگو چرا دارى منو 
هل مى دى؟” به نوعى مسببينى را مخاطب قرار مى دهد كه زمينه ساز كار خالف و 
غير انسانى بچه هاى كف خيابان هستند. او فرياد مى زند كه من دوست ندارم كار 
خالف و غيرانسانى كنم، چرا داريد مرا هل مى دهيد؟ رپ هيچكس نگاهى ست 
به اختالفات طبقاتى و نبود قانون حمايتى از كودكانى كه در جنگلى به نام خيابان 
مورد سوءاستفادۀ جنسى قرار مى گيرند، قمه ها و نوک تيغه ها با بدن هاى نحيفشان 
آشنا مى شود، خريد و فروش مى شوند، به كارهاى پست گمارده مى شوند، پابه پاى 
بزرگترها كار مى كنند، مدرسه براى آنان شبيه يك خيال است، پارک و شهربازى 
براى آنها به رويا مى ماند و بازى كودكانه از يادشان رفته است. كودكانى كه در 
قاچاق  باندهاى  در  گرفتار شدن  اقتصادى، روسپى گرى،  بهره كشى  به  كف خيابان 
در  زياد  بچه ها  اين  مى پردازند.  تكدى گرى  و  مخدر  مواد  به  اعتياد  تبهكارى،  و 
آن  به  ما  كه  بود  آنچه  اين  و   . يا...  مى شوند  زندان  راهى  يا  نمى مانند،  خيابان ها 
هيچكس شد. خواننده اى  از  زمينه ساز دعوت  اين دغدغة مشترک  مى انديشيديم. 
كه متفاوت مى انديشيد و مستندگونه در مورد اين اتفاقات خيابانى صحبت مى كرد. 
نقد آثار هيچكس توسط دو نسل مختلف در گروه با تجربه هاى زيسِت متفاوت 
شايد تجربه اى ناب براى او بود. دو نسل كنار هم “جنگل آسفالت” و ساير آثارش 
را شنيدند و به نقد كشيدند. در روزهايى كه مى رفت در فضاى سنگينى كه راه را 

بر نفس ها مى بست مدفون شويم. 
در مهر ماه 139۰ موسسة “زنان و كودكان رهياب” باالجبار بسته شد. 

 ضرورت هايى كه زندگى ست
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هنوز خيلى مونده
مهديار آقاجانى

پاريس، تابستان  ۱۳۹۳

هشت سال از انتشار “جنگل آسفالت”]۸3] مى گذرد و خيلى چيز ها تغيير كرده است. 
هيچكس و پشت پردۀ “جنگل آسفالت” به راحتى مى تواند يك  توضيح در مورد 
كتاب باشد. در اين مقاله به اختصار سعى كرده ام در مورد آشنايى ام با هيچكس، 

خلق “جنگل آسفالت” و اتفاقات قبل و بعد از آن توضيح دهم.
اولين بار كه آهنگى از سروش شنيدم 1۵ ساله بودم. اينترنت در ايران تقريبًا 
همه گير شده بود. دوستم آدرس اينترنتى يكى از آهنگ هاى هيچكس را فرستاد و 
براى اولين بار با رپ فارسى آشنا شدم. به نظرم از نظر محتوايى و فنى نقص هاى 
زيادى داشت با اين حال پر از نكات تازه، خالقانه و ساختارشكن بود كه باعث 
مى شد بتوانم نقص هايش را فراموش كنم و از شنيدن آن لذت ببرم. بيشتر جست وجو 
كردم و آهنگ هاى بيشترى پيدا كردم. يكى از مهم ترين داليلى كه به آثار سروش 
جذب شدم، بى پرده صحبت كردن از دغدغه هاى هم سن و ساالنش بود كه تا آن زمان 
نظيرش را در آثار فرهنگِى ايرانى نديده بودم. يك سال بعد با سروش از نزديك 
آشنا شدم و نمونه كار هايم را برايش فرستادم. سروش آهنگ ها را پسنديد و پيشنهاد 
هم كارى داد. آن زمان قصد داشت از صحنة موسيقى خداحافظى كند و به دنبال 
آهنگى مناسب براى اين موضوع بود. بعد از بحث هاى فراوان نظرش را تغيير دادم 
و تصميم گرفتيم اولين آلبوم حرفه اى هيپ هاپ ايرانى را توليد كنيم. وقتى پرسيدم 

“اسم آلبوم را چى بگذاريم؟” بدون مكث گفت: “جنگل آسفالت”.
سروش اميدوار نبود هيپ هاپ به يك صنعت حرفه اى و به تبع آن درآمدزا 
و  دولت  توسط  هيپ هاپ  گرفته نشدن  جدى  را  آن  اصلى  دليل  و  شود  تبديل 
روشن فكران مى دانست. هرچه بيشتر وارد كار شديم، بيشتر حرف سروش را درک 

كردم؛ از مدعيان هنر تا حتى خانواده هايمان كارهايمان را مسخره مى كردند.
ما باور داشتيم كه “جنگل آسفالت” از نظر نوآورى هنرى در تاريخ موسيقى ايران 
كم نظير است و از نظر فنى در سطح موسيقى حرفه اى روز دنياست. مى دانستيم به 
دليل كمبود امكانات و بى تجربگى حتمًا نقص هاى زيادى در كارمان وجود دارد. با 
اين حال اكثر عكس العمل هاى منفى ناشى از طرز فكر غلط در مواجهه با يك پديدۀ 

83 هیچکس - جنگل آسفالت )1385(
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جديد بود. مى دانستيم هم نسالن زيادى داريم كه در اين راه ما را يارى خواهند كرد 
و با هم مى توانيم جلوى مخالفت هاى بى منطق ايستادگى كنيم. توهين ها انگيزه اى 
براى تالش بيشتر و اثباِت نادرستِى پيش داورى ها بود. تفكر هيچ كس مقدس نيست.
روند كارى من و سروش در ساخت آهنگ ها معموالً به دو شكل پيش مى رود. 
شكل اول اينكه ابتدا سروش موضوع آهنگ را مطرح مى كند و دربارۀ آن صحبت 
به  با موضوع، شروع  آهنگ  ارتباط  از هم فكرى در مورد چگونگى  بعد  مى كنيم. 
ساخت آهنگ مى كنم. يك نسخة اوليه از آهنگ را براى سروش آماده مى كنم و اگر 
بپسندد نوشتِن شعر را شروع مى كند. در شكل دوم، سروش موضوع را بر اساس 

يكى از آهنگ هاى منتشرنشده ام انتخاب مى كند. 
در هر دو شكل بعد از انتخاب موضوع و آهنگ،  سروش شروع به نوشتن شعر 
بر روى آهنگ مى كند. پس از نوشتِن هر چند سطر، در مورد آن نظرخواهى مى كند 
و اين روند را ادامه مى دهد تا شعر كامل و آمادۀ ضبط شود. بعد از ضبط، دوباره 
آهنگ را متناسب با شعر تغيير مى دهم، تنظيمات نهايى را اجرا مى كنم و هم زمان 

مسائل مربوط به طراحى جلد، وب سايت و فروش را دنبال مى كنيم.
ساخت “جنگل آسفالت” لذت بخش بود. هر دو به دنبال ساخت يك اثر خاص 
بوديم و انتقاد پذيرى طرفين كار را آسان مى كرد. سروش در مورد تمام زواياى كار 
مشورت مى كند، از موضوع كار گرفته تا جزئى ترين آرايه ها. هميشه سعى مى كند 
نقطه نظر طرف مقابل را درک كند، حتى اگر با آن موافق نباشد. اين فضاى حرفه اى 
باعث مى شود در روند يك كار گروهى به راحتى ايده پردازى كنيم، خالق باشيم، 
اشتباه كنيم، انتقاد كنيم و در نهايت به نتيجه اى برسيم كه همه تا حد امكان از آن 

راضى باشيم.
عامل ديگرى كه ساخت “جنگل آسفالت” را آسان مى كرد، اعتماد همه جانبة 
تا  آهنگ ساختم  كرديم. هفت  “اختالف” شروع  با ساختن  را  آلبوم  سروش بود. 
انتخاب كرد. دومين آهنگ  براى نوشتن اختالف  باالخره سروش آهنگ هفتم را 
“قانون” بود كه براى آن هم شش آهنگ ساختم تا راضى شد. وقت هايى كه سروش 
به اندازۀ كافى از كارم راضى نبود و مى خواست كه يك آهنگ ديگر بسازم، شك 
مى كردم شايد واقعًا توانش را ندارم و از سروش مى پرسيدم: “مطمئنى استعدادش را 
دارم؟” و يا بارها گفتم “مشكلى ندارم اگر پشيمان شده اى و مى خواهى با آهنگ ساز 
ديگرى كار كنى”. ولى سروش هميشه به اين حرف ها مى خنديد. مى گفت خودم را 

باور داشته باشم و ادامه دهم.
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از طرف ديگر مسائل بيرونى مانند كمبود امكانات و ترس نوازنده ها از هم كارى 
با هنرمندان زيرزمينى، ساخت “جنگل آسفالت” را مشكل مى كرد. در طول مدت 
ضبط آلبوم سه بار مجبور شديم استوديو را تغيير دهيم. چون پس از مدتى استوديو 
پلمب مى شد و يا از ترس پلمب شدن اجازۀ ضبط از ما گرفته مى شد. در آخر به 
لطف يكى از دوستان كه استوديوى كوچكى داشت، شب ها بعد از تعطيلِى استوديو 
متوجه  كسى  تا  كنيم  زيادى  صداى  و  سر  نداشتيم  مى كرديم. حق  كار  صبح  تا 
فعاليت هاى استوديو در طول شب نشود. در نتيجه هر روز سر كالس هاى مدرسه 

خواب بودم.
كيفى،  ضرورت  دليل  به  را  آهنگ ها  همة  كرديم  سعى  آسفالت”  “جنگل  در 
هنرى و معنوى شان در آلبوم قرار دهيم. ولى در مواردى، به داليل امنيتى و براى 
“وطن پرست”  آهنگ  شويم.  قائل  استثنا  شديم  مجبور  احتمالى،  كاهش خطر هاى 
با وجود اينكه با ارزش هاى فكرى سروش در آن دوره در تضاد نبود، حضورش 
در آلبوم داليلى فراتر از ارزش  هنرى آهنگ داشت. مثال ديگر اين مسئله “مقدمة 

قانون” است.
دوستان  از  يكى   هم راه  را  آسفالت”  “جنگل  بسته بندى  و  دفترچه  سى دى، 
كرديم.  تكثير  آشنايان  از  يكى   چاپخانة  در  مخفيانه  و  كرديم  طراحى  دبيرستانم 
براى پيش فروش آلبوم يك وب سايت طراحى كرديم و از دو هفته قبل از تاريخ 
انتشار، ساكنان تهران مى توانستند آلبوم را پيش خريد كنند. با ثبت نام كنندگان تماس 
مى گرفتيم و مبلغ را حضورى  از آنها دريافت مى كرديم. با وجود اينكه آلبوم قبل از 

انتشار لو رفت، در تهران نزديك به ۲۰۰۰ نفر ثبت نام كردند.
افرادى كه به صورت حرفه اى در حوزۀ فرهنگ فعاليت مى كردند و به كارمان 
احترام مى گذاشتند انگشت شمار بودند ولى  بعد از انتشار “جنگل آسفالت” تعدادشان 
خيلى  بيشتر شد و برخورد عامة مردم هم تا حدودى جدى تر شد. همچنان مشكالت 
زيادى وجود داشت از جمله عدم امكان برگزارى اجراى زنده، عدم امكان فروش 
آثار و خطر دستگيرى به خاطر فعاليت غيرمجاز. همان طور كه پيش بينى  مى شد بعد 
از انتشار، فشارها از طرف دولت بيشتر شد و حين تحويل آلبوم ها، سروش چند 
روز براى بازجويى دستگير شد. دولت مانع تحويل باقى آلبوم ها شد. سه سال بعد 
من به اروپا رفتم. فشارهاى دولت تا جايى  ادامه پيدا كرد كه سروش نيز برخالف 

ميلش براى ادامة فعاليِت هنرى ايران را ترک كرد.
ايران از جهاتى آسان تر و از جهاتى سخت تر شده  از  با سروش خارج   كار 
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است. در كشورهاى توسعه يافته برخوردها بسيار متفاوت است و نه تنها هيپ هاپ  
جدى گرفته مى شود، بلكه يكى  از محبوب ترين موسيقى هاى عامه پسند روز و از 
كارآمدترين ابزارهاى تجارى، فرهنگى، سياسى و حتى آموزشى محسوب مى شود. 
بخشى از اين مسئله به خاطر جا افتادگى هيپ  هاپ در فرهنگ عمومى اين كشورها 
و بخش ديگرى از آن به خاطر امكان فعاليت رسمى است كه منجر به ايجاد صنعت 
پردرآمد هيپ هاپ  شده است. فراوانى  امكانات و برنامه هاى فرهنگى باعث شده 
امكان استفاده از روش هاى نوين، تجربه كردن و يادگيرى بيشتر شود. ولى  زندگى  
در دو كشور مختلف اجازۀ هم كارى از نزديك را نمى دهد و بيشتر اوقات آهنگ ها 
خانة  به  تاكسى  يك  با  نمى توانم  مى فرستيم.  يكديگر  براى  اينترنت  طريق  از  را 
تغييراتى  كه مى خواهد را درجا  يا  سروش بروم و پيش خودش آهنگ را بسازم 
زمانى   از  بيشتر  كارها  گاهى  بيشتر،  امكانات  با وجود  دليل  به همين  كنم.  اعمال 
كه در ايران بوديم طول مى كشد. كمتر به فشارهاى دولت فكر مى كنيم. مى توانيم 
به اجراى زنده و فروش محصوالت فكر كنيم. ولى  همچنان در ايران نمى توانيم 

فعاليت تجارى داشته باشيم و به اكثر مخاطب ها دسترسى فيزيكى  نداريم.
تقاضا براى خريد آهنگ ها در ايران زياد است و براى بعضى  از محصوالت 
امكان خريد از طريق كمك به خيريه گذاشته ايم تا متقاضيان بتوانند با پرداخت مبلغ 
به خيريه و ارسال قبض پرداخت به ما، رمز بگيرند و محصول مورد نظر خود را با 
كيفيت دل خواه دريافت كنند. خوشبختانه موسيقى  وراى زبان است و مى توانم با هر 
مليتى در هر زمينه اى كار كنم ولى  سروش هميشه در حال دست و پنجه نرم كردن 
با مشكالت هنر ايران و فارسى زبان هاست و به عنوان يك رپ كن ايرانى به خاطر 
غيرفارسى زبان  مخاطب  با  راحتى  به  نمى تواند  فارسى  زبان  از  استفاده  ضرورت 

ارتباط برقرار كند و موقعيت هاى كارى ايجاد كند.
هميشه با سروش سعى  داريم با هر اثر حداقل يك ايدۀ نو يا يك تلفيق خالقانه 
در هنر موسيقى و شعر ايران و جهان مطرح كنيم. برايمان نوآورى و شعور مخاطب 
ارزش دارد و مهم نيست در اين راه از كجا الهام مى گيريم. در دورۀ اينترنت فرهنگ 
شرق و غرب به سادگى  در هم حل مى شوند و آنچه مهم است كيفيت و نوآورى 

اثر است.
براى نوآورى در زمينة موسيقى ، در آهنگ “ديده و دل”]۸۴] با استفاده از اشعار، 
آوازها، سازها، ريتم ها و ملودى هاى سنتى  ايرانى ، به نوعى سعى  كرديم فرم جديدى 

84 هیچکس - دیده و دل ) با حضور Reveal، امین فوالدی، امیر قهرمانی( )1385(
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از هيپ هاپ  را به عنوان هيپ هاپ ايرانى  بسازيم. مثال ديگر مى تواند استفاده از 
تكنيك سمپلينگ]۸۵]   باشد كه در آهنگ سازى غربى مرسوم است ولى  تا قبل از 
تكنيك سمپلينگ  به چشم نمى خورد.  زياد  ايرانى   فارسى در موسيقى   رونق رپ 
در موسيقى شبيه تكنيك كوالژ]]۸] در هنرهاى تصويرى است. به اين معنى  كه با 
استفاده از قسمت هايى از يك يا چند صدا كه به منظور ديگرى ضبط شده اند، آهنگ 
جديدى بسازيم. استفاده از اين تكنيك مى تواند براى كمك به مضمون آهنگ باشد 
و يا كمك به زيبايى  آن. براى ساخت آهنگ “اون منم”  سروش درخواست كرد 
آهنگى با استفاده از يك آهنگ قديمى  ايرانى  بسازم. دو آهنگ با استفاده از آثار 
گوگوش ساختم كه يكى  از آنها “اون منم” بود. سروش موضوع را طورى طراحى 

كرد كه شعر گوگوش به مفهوم و حس آهنگ كمك كند.
داد  پيشنهاد  و  كرد  را مطرح  مياد”]۸۷]  “يه روز خوب  بعد موضوع  چند سال 
آهنگ را با استفاده از تكنيك سمپلينگ بسازم. اين بار مهم نبود چه آهنگى انتخاب 
كنم، فقط بايد به حس موضوع كمك مى كرد. دو آهنگ ساختم، يكى  با استفاده از 
آهنگ “اشك من هويدا شد” از مرضيه و ديگرى با استفاده از آهنگ “هكابه” از النى 
كاراايندرو]۸۸] به همراه صداى تظاهرات، تك نوازى نى   و تك نوازى سنتور. آ هنگ 
دوم انتخاب شد و در مرحلة تنظيم -به پيشنهاد سروش- صداى بخشى از سخنرانى   
على  شريعتى  را به آخر آهنگ اضافه كرديم. در اين اثر حتى انتخاب قطعه  براى 
است  نمايشنامه اى  متن  موسيقِى  آلبوم  از  “هكابه”  قطعة  بود.  فكر شده  سمپلينگ، 
به روايت سرنوشت زنان تروا مى پردازد. شهر جنگ زده اى كه مردانش كشته  كه 
شده اند و زنانش سعى در دادخواهى و ساختن شهر دارند. مثال ديگر براى انتخاب 
فكر شدۀ قطعه براى سمپلينگ، آهنگ “عاشقم”]۸9] است. بعد از ضبط وقتى براى 
شعر هم خوان]9۰] به نتيجه اى نرسيديم، به جست و جوى آهنگى برخاستم كه بتوانم 
با استفاده از آن هم خوان آهنگ را بسازم. در آخر با تغيير گام و ضرب  آهنگ “اال 
يا ايها الساقى” از شهرام ناظرى توانستم هم خوانى بسازم كه مضمون شعر سروش 

را به مخاطب برساند. 
در آهنگ “يانگ اند فوليش”]91] به درخواست شركت تهيه كننده از آهنگ “هاس 
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آو رايزينگ سان”]9۲] استفاده كرديم و سروش مانند “اون منم” موضوع را بر اساس 
سمپل]93] طراحى كرد. “پابرجا”]9۴]، كه با استفاده از آهنگ “وقتى  بهار نيست” از 
گلپا ساخته شده، از آن دسته كارهايى است كه در آن از سمپلينگ صرفًا به خاطر 
زيبايى  استفاده شده است. نمونة پيشرفته تر اين كار را مى توانيم در آهنگ “من اگه 
تو نباشى”]9۵] بشنويم كه در آن براى زيباتر شدن اثر از آوازهاى محلى شمال ايران 

استفاده شده است.
در زمينه نوآورى در شعر مى توان به چينش كلمات سروش روى ضرب آهنگ 
توجه كرد كه تنوع چشم گيرى دارد و روى هر گونه ضرب و كسر ميزان تسلط 
ريتم هاى  اجراى  تا  “برپا”]9۷]  بى پى ام]]9]   1۴۰ ضرب  روى  قافيه پردازى  از  دارد، 
پيچيده روى كسر ميزان ۸/] “انجام وظيفه”]9۸]. سروش در نوشتن از همه چيز الهام 
مى تواند  درسى   كتاب هاى  سادۀ  نكات  و  خيابان  در  اتفاق  كوچك ترين  مى گيرد. 
منبع الهام باشد. در مدرسه در تفسير خيلى  از شعرها مى گفتند منظور از معشوق 
خداست. سروش بر همين مبنا ايدۀ آهنگ “هزارى”]99] را مطرح كرد كه آهنگى 

عاشقانه است و  معشوق اسكناس هزار تومانى. بخشى از شعر “هزارى”:

“همه بهت مى گن صدى و دامنت چين چينه )دستة 1۰۰ هزار تومانى(
اونى  كه مانتوش آبيه كى ت مى شه؟ )اسكناس ۲ هزار تومانى(

اونم بوده باهام چند بار ولى 
خب تو از بچه هاى قديمى ترى

مانتوت سبز، مشهورتر از  )اسكناس هزار تومانى(
هديه تهرانى. با تو محبوب ترم

بيا عشق بازى كنيم دستم به كمرت )حالت پول در دست گرفتن(
دست راستو خيس مى كنم مى كشم به سرت )حالت شمارش پول(”

گلستان  مهرک  خوبمان  دوست  لطف  به  ابتدا  از  خوشبختانه  سروش  و  من 
)ريويل]1۰۰]( هميشه در جريان جزئيات موسيقى دنيا و خصوصًا هيپ هاپ بوديم. 
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به عنوان مثال مهرک در زمان “جنگل آسفالت” ما را با آرايه  اى آشنا كرد كه مى توان 
آن را “تشبيه به ايهام” ناميد. آرايه اى كه در ادبيات غرب وجود دارد ولى  نمونه اش 
را در ادبيات فارسى نديده بوديم. نمونة واضح اين آرايه را در آهنگ “بنگ”]1۰1] 

مى بينيم:

“خوب مى خونم و حرف حق مى زنم 
قارى ام؟ نه

دبه مى كنيم شورش در مياد )زير حرفمان مى زنيم گندش در مى آيد / دبة شور
درست مى كنيم(

 وعده بى خودى مى ديم بوش كه در مياد )بي خودى وعده مى دهيم وقتى همه
     باخبر مى شوند / بي خودى وعده مى دهيم وقتى بوى شورمان بلند مى شود /

     همچنين منظور از ‘بوش’ مى تواند رئيس جمهور سابق آمريكا باشد(”

سروش در بيت آخر شعر باال سه معنى  جدا از هم را به شنونده منتقل مى كند. 
در بيت اول حرف حساب زدن خود را به قارى قرآن كه “كالم حق” را مى خواند 
تشبيه كرده است. در واقع تشبيه خود را به معنى دوم )ايهام( “حرف حق” كه قرآن 
است نسبت داده است. آراية ديگرى كه از طريق رپ فارسى وارد ادبيات شده،  
ناميد. به مثال زير از آهنگ “چى  آرايه ا  ى است كه مى توان آن را “ايهام تلفظى” 

شنيدى؟”]1۰۲] توجه كنيد:

“هستى طلبه؟ بيا قمقمه يادت نره
اينجا دهنا خشك مى شن با نور جمجمه”

“قمقمه” و “قم قمه” تلفظ هاى يكسان دارند ولى معنى هاى متفاوت. سروش 
با استفاده از اين نكته و همچنين ايهام كلمة “طلبه” توانسته دو معنى كاماًل متفاوت 
را هم زمان انتقال دهد. معنى اول “آيا تو هم خواستارى؟ بيا، فقط قمقمه فراموش 
نشود چون اينجا از شدت نور جمجمه دهانت خشك خواهد شد” است و معنى 
دوم “آيا طلبة حوزه هستى؟ قم قم است. اينجا فرق دارد و دهانت از شدت نور 

جمجمه خشك مى شود.”
101 مهدیار آقاجانی – بنگ )با حضور هیچکس( )1392( 

102 فدائی - چی شنیدی؟ )با حضور هیچکس( )1391(
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امروز كه به “جنگل آسفالت” فكر مى كنم، به نظرم كاستى هاى زيادى از نظر 
موسيقى  و شعر دارد. در اين هشت سالى  كه از انتشار “جنگل آسفالت” گذشته، 
هيچكس خيلى  پخته تر شده است و اين تغيير را در آلبوم بعدى اش به نام “مجاز” 
خواهيم شنيد. “جنگل آسفالت” ساختة دو ذهن ۲1 و 1۷ ساله است كه در جايى 
كه كارشان جرم محسوب مى شده است، بدون امكانات كافى، سرمايه، تجربه يا 
راهنما دست به خلق يك اثِر تجربى  زدند كه مى تواند با استانداردهاى جهانى  روز 
خود تطابق داشته باشد. “جنگل آسفالت” با همة خوبى ها و بدى هايش توانست 
موسيقى  ايران را به قبل و بعد از خود و يا به تعبيرى به قبل و بعد از همه گير شدِن 
رپ فارسى تقسيم كند. حركتى  كه باعث شد هر نوجوان ايرانى  به خود جرأت 
نوشتن و آهنگ سازى بدهد. حتمًا هنرمندان بااستعدادى بين اين نوجوانان هستند 
كه ممكن است موفق شوند بدون پشتوانه صداى خود را به گوش ديگران برسانند. 
ولى  آيا قادر خواهند بود به طور رسمى  هنر خود را عرضه كنند، بدون اينكه مجبور 
باشند در روح اثر دست ببرند يا به كسى  باج بدهند؟ آيا روزى مى توان در ايران از 
طريق هنر هيپ  هاپ زندگى  كرد؟ بعيد مى دانم كه من يا سروش آن روز را ببينيم 

ولى اميدوارم يك روز خوب بيايد.

هنوز خيلى مونده
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هشت سال بعد
سروش لشكری

لندن، تابستان ۱۳۹۳ 

كم حرف مى زنم... مى گردم، نگاه مى كنم، گوش مى دم، فكر مى كنم... حاال وقت 
نوشتنه... نه، اول چارچوب... بايد يه چارچوب انتخاب كنم تا توى اون بنويسم... 
به نظرم مهم ترين بخشِ كاره... چارچوب داشته باشى مى دونى مى خواى چى كار 
كنى... مثاًل تو “جنگل آسفالت” خود “جنگل آسفالت” و آهنگ هاى “قانون”، “ديده 
نمونه هاى خوِب موضوع و چارچوبن... از  منم”  “اون  و  وايستادم”  “من  و دل”، 

حرف ها رو هدفمند مى كنه، شكل مى ده، متمركز مى كنه...
به بى عدالتى فكر مى كردم )البته هميشه بهش فكر مى كنم، هه هه(... به تبعيض 
نژادى، جنسى و فالن و بيسار... يهو به اين آدم فكر كردم: “يه زن افغان هم جنس گرا 
تو ايران”... همچين آدمى شرايط خيلى سختى بايد داشته باشه... من باال خواهشم...

اصاًل من يه زن افغان هم جنس گرام تو ايران... فقط محض مخالفت...
بينم... اصاًل من محض مخالفت خيلى كساى ديگه و چيزاى ديگه  صبر كن 
هم مى تونم باشم... اين همه تو تاريخ تو نقاط مختلف دنيا، به يه سرى ظلم شده 
و داره مى شه به خاطر تفاوتاشون.... عجب اسم و چارچوبى... “محض مخالفت”... 
حاال مى شه نوشت... ولى يه لباس مى خوام واسه ش... آها، اين آهنگى كه مهديار 
اينكه از نظر موسيقايى خيلى َمشتيه و  جديداً ساخته و واسه م فرستاده عالوه بر 
مدام در حال تغييره، كه متفاوتش مى كنه با آهنگاى بى كالم رپ دنيا، راسِت كار اين 

موضوعه فضاش... اصاًل انگار واسه اين ساخته شده...
بسم اهلل...

آهنگ مهديار رو تكراره... دارم به اينا فكر مى كنم:
جورايى كه مى تونم روش رپ كنم )ملودى در ميارم(...

محض مخالفت كيا و چيا مى تونم باشم...
روند حرفا... تو اين مورد نمى تونم يهو برم سر اصل مطلب، بايد زمينه سازى كنم...
چيزاى مختلفى كه به ذهنم مى رسه مثل “يه زن افغان هم جنس گرا تو ايران” رو 

يادداشت مى كنم... حاال وقت نوشتنه... وقت وصل كردِن نقطه ها...
از اونجايى كه آهنگ مدام در حال تغييره، ملودياى مختلفى به تناسب آهنگ 
اين  با  باشه  بهتر كه روند حرفا و نوشتار متناسب  بيارم و چه  مى تونم روش در 
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تغييرات... اين رو هم بايد در نظر بگيرم كه دوست دارم خيليا بتونن خيلى راحت 
و سريع حرفا و پيامايى رو كه مى خوام برسونم رو متوجه شن، اين متن از نظر ادبى 
نبايد زياد سخت باشه... پس سعى مى كنم زياد از آرايه هاى سخت استفاده نكنم...

از اولين مراحل تا آخرين مراحل ساخِت يه اثر با افراد مختلف با طرز فكراى 
مختلف مشورتاى زيادى مى كنم و مدت زمان روندى كه االن توضيح دادم و روند 
نوشتن، زياد و كم داره و بستگى به فازم داره. نوشتن خودش خيلى نياز به توضيح 
آهنگ  بهش... ولى شعِر  راجع  كنم  تنگه كه صحبت  وقتم  متأسفانه  االن  كه  داره 
“محض مخالفت” از مجموعة “مجاز” )كه هنوز منتشر نشده( تا االن از اين قراره:

جامعه منو هضم نكرد
تف سرباالم

ولى نمى ترسم
مى گن يه تخته م كمه

ولى هنو مى تونى روم حساب كنى
هنو ويرونيمون جلو چشه

عدالت شر و وره
نمى ذارن اقليت جلو بره، نه!

شر و وره حق
عقيده، رنگ پوست

متفاوت، يه غريبه
گوشه گير، خميده

سنت، خرافات
فرقا، ترسناک

جنگ، دعوا
محض مخالفت

خون قرمز نژاداى مختلف تو رگام
نه، يه مشِت گره كرده م

شك تو كله م
يه شيعه تو بحرين

ارمنى تو جنگ جهانى اول

هشت سال بعد
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وليكن سبزم، مث سروم
اونم وقتى كه همة اوناى ديگه زردن

يه گشنه م كه معلومه دنده ش
يكى بهش تجاوز مى شه و ضجه ش

ضجه ش منم
وقتى مى گن شل كن حال بكنيم جنده

من ماهيچه اى ام كه سفته
حاجيت محض مخالفت علمه

هفتاد و دو تن تشنه
زمين گاليله م كه گرده

من يه زن افغان هم جنس گرام
تو ايران، كه مى گن يه فحش زشته
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جنگل آسفالت

شاعر و رپ كن: هيچكس
آهنگ ساز و تنظيم كننده: مهديار آقاجانى

هنرمندان مهمان: Reveal، امين فوالدی، امير قهرمانى

نى و تمبك: كاوه سروريان
عود: امين فوالدی

ويولن: مهديار آقاجانى
دف: احمد ابوئى

مسترينگ: آرمان آزادی
عكس: خدايار شيبانى، فربد اختری

طراحى گرافيك: فربد اختری، مهديار آقاجانى

پخش: ۹ مهر ۱۳۸۵
ساخت: ۱۳۸۵ - ۱۳۸۴
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 فهرست آهنگ ها:

1. مقدمه
۲. ديده و دل )با حضور Reveal،  امين فوالدى، امير قهرمانى(

3. اختالف
۴. من وايستادم
۵. مقدمة قانون

]. قانون
۷. وطن پرست )با حضور Reveal، امين فوالدى(

۸. اون منم
9. برپا

)Reveal 1۰. زندان )با حضور
)Remix( )امين فوالدى، امير قهرمانى  ،Reveal 11. ديده و دل )با حضور
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متن اشعار:

1
مقدمه

تا نگردى آشنا زين پرده رمزى نشنوى
گوش نامحرم نباشد جاى پيغام سروش

۲
ديده و دل

قسمت 1:
همه چى از اون جا شروع مى شه كه تو چيزى مى بينى

مى گى اين همون چيزيه كه تو روياهات مى ديدى
هيچى نى واسه رسيدن به چيزى كه آرزوته

آره اونه، چيزى كه كمك تو باشه پوله
حال و روز ما كه همه چى رو مى بينيم اينه
شايد بايد ببنديم چشو، گيريم اين مى شه

اما ديدنيا رو ديديم و ديگه دير شده
مى گه اينه ديگه دنيا و توى دين پره

كه به دنيا و هر چى كه توشه دل نبند
ِچش من خيلى چيزا رو گرفت و ول نكرد

تقصير من نيس پسر، اين كار دله
اين بار كه شعر من نيس، اين كار دله

مى باره ِچش بچه، اينكه چاره نشه
مى خواد بخره اسباب بازى رو پدر بى چاره نه كه

نخواد اما توى جيب پولى نيس ديگه
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دستش رو سر پسره، مى گه روزى مى رسه
كه تو به هر چى كه مى خواى مى رسى پسر

از پدر من بود پسر اين ارثى به من
نيس كسى كه سر از اين حسى كه من دارم دربياره

نِيه بى حسى به من مى ده
دليل رپم اينه

هميشه من از اين يه بى درمون مرضى كه
دارم در عذابم، بدون حرفم اينه

كه اگه ديده نباشه دل ساكته
ماها قربانى ِچشيم، اين ثابته

هم خوان:
ز دست ديده و دل هر دو فرياد
كه هر چه ديده بيند دل كند ياد
بسازم خنجرى نيشش ز فوالد

زنم بر ديده تا دل گردد آزاد

قسمت ۲:
I'm like the reed flute I tell a tale of separation
Let me explain the statement
That's a reference to my mental state when
I see tragedies but feel no sensation
Desensitised by events in life is my only explanation
No revelation, half of my life's been sufferation
From the loss of loved ones to my peers' incarceration
Sleepless nights I lay awake in contemplation
Debating the purpose of our existence and nature of our creation
Half the world caved in and gave in to Satan
The other half still waiting on Angels to save them
Look deeper don't believe in just the stereotype
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God ain't there in the sky, he's there in your mind
Heaven and Hell ain't destinations, they're there in your life
To reach Heaven you go through Hell so prepare for the strife
They want me dead like Hallaj because I speak the whole truth
In 22 years I see more than I'm supposed to
From street wars we grew and reformed
My People came together to work as one like 30 birds forming the Simorgh
And now we work with verses that are verbally murderous
With the wisdom of 30 Persian dervishes in all the words I script
Don't get confused we're not just rappers
In the studio we don't record tracks, we perform Sama
Submerge the self and kill the Ego
Ultimate Jihad is against yourself not other people

هم خوان:
ز دست ديده و دل هر دو فرياد
كه هر چه ديده بيند دل كند ياد
بسازم خنجرى نيشش ز فوالد

زنم بر ديده تا دل گردد آزاد

3
اختالف

قسمت 1:
اينجا تهرانه يعنى شهرى كه

هر چى كه توش مى بينى باعث تحريكه
تحريك روحت تا تو آشغال دونى

مى فهمى تو هم آدم نيستى يه آشغال بودى
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اينجا همه گرگن، مى خواى باشى مث بره؟
بذا چش و گوشتو من وا كنم يه ذره
اينجا تهرانه لعنتى، شوخى نيستش

خبرى از گل و بستنى چوبى نيستش
اينجا جنگله، بخور تا خورده نشى

اينجا نصف عقده اى ان، نصف وحشى
اختالف طبقاتى اينجا بيداد مى كنه
روح مردمو زخمى و بيمار مى كنه

همه كنار همن، فقيره و مايه دار خفن
توى تاكسى همه مى خوان كرايه ندن
حقيقت روشنه خودتو به اون راه نزن
روشن ترش مى كنم پس بمون جا نزن

هم خوان:
خدا پاشو، من چند سالى باهات حرف دارم

خدا پاشو، پاشدى نشو ناراحت از كارم
كجاهاشو ديدى تازه اول كارم

خدا پاشو من يه آشغالم باهات حرف دارم

قسمت ۲:
نمكى با چرخش كنار يه بنزه

هيكل و چرخش با هم كراية بنزه
من و تو و اون بوديم از يه قطره

حاال ببين فاصلة ماها چقدره
دليل چرخش زمين نيس جاذبه

پوله كه زمينو مى چرخونه، جالبه
اين روزا اول پوله، بعد خدا
همه رعيت، ارباب، كدخدا

بچه مى خواد با يتيمى بازى كنه، بابا نمى ذاره
يتيم لباسش كثيفه چونكه فقط يكى داره
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همه آگاهيم از اين باليا
حتى فرشته هم نمياد اين ورا تا

نشيم فنا با همين باليا
اما كمك نخواستيم، اشك بريزه كافيه همين برا ما

آدم مريض حرفامو درک كرد
تموم نكردم حرفامو برگرد

هم خوان:
خدا پاشو، من چند سالى باهات حرف دارم

خدا پاشو، پاشدى نشو ناراحت از كارم
كجاهاشو ديدى تازه اول كارم

خدا پاشو من يه آشغالم باهات حرف دارم

قسمت 3:
تا حاال شده عاشق دختر بشى؟

مى خوام حرف بزنم رک تر، بشين
پيش خودت مى گى اينه عشق تاريخى

اما دافت با يه بچه مايه داره، خواب ديدى
خيره، يادت باشه غيره

خودت بزن قيد هر چى آدم كه كنارت مى بينى
چون عيبه

يكى هم سن تو سوار ماشين خدا
بهت پوزخند مى زنه مى كنى با كينه دعا

كه منم مى خوام مايه دار بشم عقده رو كنم تركش
دعا نكن، بى اثره، نمى كنن دركش

مى خواى بخوابى؟ تو بيدارى كابوس ببين
بيا با هم به اين دنيا فحش ناموس بديم

بايد كور باشى نبينى تو فخرو هر جا
كنار خيابون نبينى فقر و فحشا

خدا بيدار شو يه آشغال باهات حرف داره
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نكنه تو هم به فكر اينى كه چى صرف داره؟

هم خوان:
خدا پاشو، من چند سالى باهات حرف دارم

خدا پاشو، پاشدى نشو ناراحت از كارم
كجاهاشو ديدى تازه اول كارم

خدا پاشو من يه آشغالم باهات حرف دارم

قسمت پايانى:
اينه فرق ما

توى اجتماع

۴
من وايستادم

قسمت 1:
بذا بشينم و يه نفس عميق بكشم

ميخواى شعر بنويسم؟ َچشم روى ِچَشم
بده كاغذ و قلم، من كارمو بلد

هستم و نيس توش حتى يه غلط
اينا رو بده تا من روى شعر قفل كنم

ميكروفونو قورت بدم، حرفامو تف كنم
االن شيش سال مى گذره هيچ وقت بى كار

نَِشستم،  هيچ وقت نمى كشم دست از اين كار
مادرم مى گفت از خوندنت عاصى ام

گفتم من پدر رپ فارسى ام
يه روز مياد كه مى رسه آوازه م به گوشت

ببين پسر من هميشه آماد م يه گوشه
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بشينم و بنويسم از كوچه، از خودم
من رابط خيابون و گوش مردمم

رپ فارسى منو مى خواد، زوده بس كنم

هم خوان:
من وايستادم، پس چرا نشستى؟

من وايستادم، تو هم بايد پاشى ببخشيد
من واسادم، يه درخواس دارم

همه پاى پيشرفت ايران باس باشن

قسمت ۲:
امروز خارج مى شه رپ از ديار
چونكه هيچكس رپ مى كنه و

مهديار آهنگايى مى سازه كه همه غربيا
مى مونن مبهوت، كم ميارن بعضيا
فكر نمى كنم تو اين ايرادى باشه

چون هنر نزد ايرانيانه
خيليا حسوديشون مى شه به من اما

مشكلى نيس، اونا بدشون مياد از اينكه چقد من با
ادبيات و كلمات و ابيات تيريپ دارم

اگه مى خواى تو كلماتو از ياد
ببر و بيار و بنويسشون رو كاغذ

تا باور بكنى كه رپ كنم ذاتًا
آنًا دستم به قلم جون مى ده

با فشار شستمه كه قلم خون مى ده
اين يه شريانه كه به آهنگ جون مى ده

هم خوان:
من وايستادم، پس چرا نشستى؟

من وايستادم، تو هم بايد پاشى ببخشيد
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من واسادم، يه درخواس دارم
همه پاى پيشرفت ايران باس باشن

قسمت 3:
خيلى سال مى گذره، خيلى كار

كردم، نبودم بى كار
تا گوش مردم آشنا شه با رپ فارسى

ما با سرعت مى ريم جلو چون همه خواستيم
ايرانو يه قطب تو رپ كنيم

وقتشه ديگه كه خب رو كم كنيم
مى گن واسه پيشرفت كشور تو درس بيشتر و بهتر بخون

اما نيشخند مى زنم و مى گم ديگه بسه اين
من فرهنگ مى سازم و انرژى هسته اى 

كار اوناس و كار من اينه
شنيدم يكى واسه ايران خواب بد ديده
يه روز مياد كه نوشتة روى جلد شده

رپ كن اول جهان تو جهاِن سومه
خون آريايى تو رگ من جريان داره
اين واژۀ حياته كه هنوز شريان داره

هم خوان:
من وايستادم، پس چرا نشستى؟

من وايستادم، تو هم بايد پاشى ببخشيد
من واسادم، يه درخواس دارم

همه پاى پيشرفت ايران باس باشن



11۸

ضميمه: واژگان آلبوم “جنگل آسفالت”

۵
مقدمة قانون

- ولى خودمونيم سروش اين آلبومت بدجورى كره شده ها…
- آره؟ نظر لطفته داداش. چيز كنيم فقط اين آهنگ قانون هس؟ يه وقت فكر 

نكنن سياسى اى چيزيه گير الكى بدن؟ ها؟
- نه بابا شعرش مشخصه اجتماعيه. نه اصاًل جاى نگرانى نى.

- آره؟ ايول خوبه پس ولش كن.

[
قانون

قسمت 1:
يه قانون هس كه هيچ جا درج شده نيستش

توى خيابون حاكمه، طرد شده نيستش
سخت شده ريسكش كه بى سالح

هر چى بدخواهه بشه بى صدا
بذا از اين قانون يه كم بيشتر بگم

هر چند منتقدين من مى خوان بيشتر بشن
قانونى كه بحثشه، قانوِن جنگله

ضعيف مى ميره، هميشه قوى سرتره
اينجا خيابونه، چشاتو يه كم وا كن

قانونشو شرح مى دم، باهاش يه كم تا كن
اينجا كفِش آسفالته، با اين حال كه

ناجا هس، امكانش هس حق پايمال شه
چه التاى بى خطرى كه تو زندونن

چونكه هر كى هر چى زور گفت بر ضد بودن
تقصير من چيه اگه دفاعه كارم؟
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كلى حرف واسه زدن اين دهن بذاره دارم

هم خوان:
ببين ببين به من دست بند نزن

چرا اينو كه مى زنى بهم مى گى حرف نزن؟
بذا بگم من يه قربانى از جنگلم
من يه، من يه قربانى از جنگلم

قسمت ۲:
من و تو هر كدوم قربانى به يه نوبه اى

مى دونم توى دلت دارى مث من يه عقده اى
تف به اين جامعه كه ما رو تو خيابون بار آورد

خشونتو ديديم نه يه بار، بلكه بارها شد
چه تيغه هايى كه كشيده شدن رو اين بدن

زود مى ميره كسى كه مى گه رويين تنم
اينجا كفِش آسفالته، يه پاسگاس كه

قانون اساسى هم توش مى شه پايمال شه
چرا هنوز زنده م؟ اين واسه من يه سواله
بايد طور ديگه بميرم؟ عزرائيل تزو داده؟

ما بين يه گله گرگ بزرگ شديم
ما عين يه بچه گرگ خب گرگ شديم

روح بچه سياه نيس وقت تولد
همون بچه م، اما بچه تلف شد
من بى گناهم، خدا هم شاهده

فكر مى كنى بشه كسى به خدا هم باج بده؟

هم خوان:
ببين ببين به من دست بند نزن

چرا اينو كه مى زنى بهم مى گى حرف نزن؟
بذا بگم من يه قربانى از جنگلم
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من يه، من يه قربانى از جنگلم

قسمت 3:
من يه قريانى ام مث خيليا

روزى كه روح آزاد بشه كى مياد؟
آدماى دور تو همگى الشخورصفت

نهايت تو هم مى شى الشخور، چه بد
خيليا زنده ن چون كه كشتن جرمه

انسانيت كو؟ ُكشتن مرده
پشتم شد به جامعه

عقده م توى رپ شد حادثه
اينا همه باعث اين شدن

فاصله بين عشق و نفرت زياد شه
چون خيابون غاصبه

مى گيره عشقو از تو، نفرت به جاش
نگو چرا ناراحتى، حرصم به جاس

دست بندو باز كن چونكه بازم حرف دارم
من حرفام راست و مى كنم دفاع از كارم

بذا بگم من به قريانى از جنگلم
من يه قربانى…

هم خوان:
ببين ببين به من دست بند نزن

چرا اينو كه مى زنى بهم مى گى حرف نزن؟
بذا بگم من يه قربانى از جنگلم
من يه، من يه قربانى از جنگلم
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۷
وطن پرست

هم خوان:
سوگند، سوگند

به خون پاک سياوش
به نام ايران و خاكش

كه من واسه اين خاک جون مى دم

قسمت 1:
اگه االن گربه س، يه زمانى ببر بوده

به چه هيبتى اين ببر از غرب تا شرق بوده
مهد تمدن از همين جاس

تو يه وطن پرست مى خواى؟ من همين جام
من تنها نيستم، امثالم زيادن

اونا جامو مى گيرن تو احيانًا غيابم
اينجا هفتاد مليون مرد و زن و بچه ن
حواسشونه ناموسو ندزدن و پرچم 

نياد پايين، ماها شيش ُدنِگ
حواسمون هس، نتيجه اين شد كه

دشمن ايران بايد احمق باشه
چون اين خاک همه جا فدايى الحق داره

اينا حقيقته، شاهنامه افسانه س
نمونه ش همين جنگ َهش ساله س

رنِگ قرمِز پرچم رنِگ خوِن ما
واسه اين خاک پيشكشه جون ما

هم خوان:
سوگند، سوگند
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به خون پاک سياوش
به نام ايران و خاكش

كه من واسه اين خاک جون مى دم

قسمت ۲:
Hassan Sabbah, golden dagger through your black heart
You act hard but when it's time for war will you stand fast?
Persian blood in my veins, I live and die for Iran
If it's war I take up arms and fight for Iran
For centuries we went in peace but they won't let us be
Now they're telling me we ain't allowed to have nuclear energy
Them bredders are Devil breed so we see them enemies
They'd rather see us rest in pieces than see us progress in peace
They must be sniffing on an ounce of powder
Label us terrorists when everyone knows the Bush knocked down the towers
They just a bunch of clowns and cowards out for power
They try to hold the truth down and shroud it but know they outed
We won't allow them to kill my people
Usually good hearted and peaceful but now I'm evil
Couldn't imagine killing for a better cause
And I'm just speaking my mind, please
Don't arrest me under your terror

هم خوان:
سوگند، سوگند

به خون پاک سياوش
به نام ايران و خاكش

كه من واسه اين خاک جون مى دم
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قسمت 3:
من اگه تنها با يه پالک بمونم زير خاک

بهتر از اينه كه از ترس برم زير الک
االن بهونه شون انرژى هسته اى شده

بگو چرا دارى سالح هسته اى خودت؟
ايرانو گرفتن پسر كشكى نيس

توى ترس شما كه ديگه شكى نيس
اينگيليسى بهت بگيم شايد باشه بهتر

واسه همين ميكروفونو بايد داد به مهرک
If it's war then you see us on the frontline
This is more than London gun crime
Only wish I could give more than one life
A lot of sons are gonna die, and mums gonna cry
We can war until the sun gets scared and runs from the sky
So run for your life, either armed with a gun or a knife
Even if we empty handed, never run from a fight
Defend Iran as long as the Earth's spinning
If you ain't got nothing to die for then your life ain't worth living

هم خوان:
سوگند، سوگند

به خون پاک سياوش
به نام ايران و خاكش

كه من واسه اين خاک جون مى دم
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۸
اون منم

قسمت 1:
اشك تو چشامه قلم گريه كن

ببين من هر چند بدم، خيِل خب
اما بدون كه هيچكس غير تو

هيچ كسو نداره و اينم هديه شد
از طرف دنيا با ميل خود
نگرفتمش، منم عين تو

كسى رو ندارم و تو به رازم محرمى
مى گم تا بنويسى تا باشه بازم مرهمى

من اگه رپ مى كنم چون چيزى تو دل دارم
واسه تفريح نيس، چيزى تو دل دارم
اينو درست مى گن كه عقل به چشمه

بذا بهت نشون بدم يه چشمه
من آدم شادى نيستم واسه همين

همين غم توى چشمام داره كمين
پس همين شده دليل بر اينكه
همه برداشت بد دارن از اين

من شادم كه باشم رگة تلخى دارم
مريض نيستم، بيمارى قلبى دارم

مى گم من اين بارم
من همونى ام كه بغضو تو گلوم مى شكنم

صداشو همة آدماى پهلوم مى شنون

هم خوان:
اونكه هر چى ابر دنياس

خونه داره تو چشاش
اونكه ناچاره بخنده
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اما گريه س خنده هاش
اونكه تو شهرش غريبه

با يه عالم آشنا
هيچ كدوم باور نكردن

غربت تلخ صداش
اون منم، اون منم، اون منم
بغضمو تو گلوم مى شكنم

قسمت ۲:
من از بچگى بزرگ شدم با يه عقده

پس نپرس چرا وحشى ام، چونكه
بعضى وقتا يه حس به من مى گه

توى وجودت عشق داره كم مى شه
منو بچگيام آدم حساب نمى كردن

مسخره كردن، نظاره مى كردم
بزرگ تر كه شدم ديدم ديگه وقتشه
كه يه كمى از كينه هاى دلم كم بشه

تالفيشو در آوردم سر دشمنام
چيزايى به چشم ديدم، خيابون ُكشت مرام

ديگه عقده داره لبريز مى شه
واسه خالى كردنش هيچكس تمرين ديده

من تنها نيستم، خيليا مثل منن
حرف من مى مونه واسشون مثل مدد

من مريض نيستم، يه كم عقده دارم
نوازش دل همسانو عهده دارم
هنوزم كه هنوزه اشكام آبى ان

دو تا چشمو نبين، اشعار كافى ان
اون منم كه بغضو تو گلوم مى شكنه

فقط تو نيستى، خدا هم اينو مى شنوه
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هم خوان:
اونكه خيلى قصه داره

رو لباى بى صداش
مونده فريادش تو سينه

درنمياد از لباش
قد يه دنيا كتابه

با يه عالم گفتنى
هر كدوم از غصه هاش و

هر كدوم از قصه هاش
اون منم، اون منم، اون منم
بغضمو تو گلوم مى شكنم

9
برپا

قسمت 1:
ببين چند بار در سال هر سال از كار

روى رپ فارس پشيمون مى شم اذهان
فرجام اينه كه من پابرجام

هنوز رپ فارس مديون ماس هر جام
باز حرفام واسه رپ اركان
شدن، عملى شدن حرفام

بازم اشعار همه به نقل سردار
قافيه هاى پوچ همه بر باد

مى زنم فرياد تا بمونه در ياد
چى مى كنى دريافت؟

هيچكسو درياب
آهنگ ساز مهديار باشه
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واجب باشه تنظيم واژه
تنظيم واجه كه رپ نيس مث سابق

صامت ثابت مى مونه تا ساكت
بشه رپ راكد، بشين همه ساكت

چونكه هيچكس مى نويسه
مى گه اينه بينشى كه مى شه پيشه

پس ديگه مى شه وقتى كه ديگه فهميده اينكه
قافيه رو شليك كنه مث مسلسل، مسلمًا من مسلحم

مث مثلثن هر سه تا از اين قافيه ها
مغزت توى سه گوش و كافيه تا

سه تا قافيه رو به هم نزديك كنم
همينان كه باعث حملة مغزيت شدن

هم خوان:
همه برپا، همه برپا

با رپ هيچكس تكون بدين دستا 

قسمت ۲:
من بازيو شروع كردم

حاال من لم مى دم نگاه مى كنم
تا راحت تر از بازى لذت ببرم

چون آخر سر من مى شم قوى تر توى رپ
ولى من رپ از دل اجتماس سليقه م

يه مثال بارز
اگه حافظ با اون اشعار نافذ

بشه حاضر تا جلو من بشه عارض
توى رپ اشعارش و افكارش و افعالش

همگى مى شن باطل
چونكه هيچكسه واسه رپ فارس واعظ

چيزى كه گفتم بود اغراق
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مى كنم اقرار
ُشعراى فارسى منو كردن اغفال

تا به رپ كردن كنم اقدام
منم باال منبر، نتيجة همت

انقد گذشته بهم بد كه مِن بعد
هر لغت با هر قدمت مى كنه واسم خدمت

مى گن همه قصه س اما اينه قسمت
رپ فارسى بى من مث بچة بى پدر

من هر چى مى گم مى گن هيچكس پيله كرد
من غرب زدگى رو كردم ريشه كن

من مردنم مثل مرگ معمار
مى شه اين بيت پيش من يه مهمان

هم خوان:
همه برپا، همه برپا

با رپ هيچكس تكون بدين دستا 

1۰
زندان

مقدمه:
- پسر اين يارو باباييه يه طورى داره نگا مى كنه ها

- راس مى گه بد داره نگا مى كنه ها
- الشخور كه نى كه؟

- از ما كه نه بيشتر هه هه
- مى گما سروش برو ببين اصاًل يارو چى مى گه

- ببخشيد ولى...
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قسمت 1:
منو چپ چپ نگاه نكن عمداً

مى خواى بيام حتمًا من باعث شر شم؟
تو با چند شرخر اينو دارى در سر

تا كه حالى از من بگيرى و شر كم كنى
در شك م طورى كه با اطمينان

فاصله اونقد كمه كه يه واحد مى خوام
من اهل عملم، بعد عربده م مثاًل علنًا ابداً

كسى نيس كه نداشته باشه اثرم
من اصاًل نمى خوام كم بشه فاصله م

منو تحريك نكن چون يه قاتلم
شده تيكه تيكه شم از شما يكى مى ميره

يكى داره شمارۀ صد و دهو مى گيره
صداى آژير مياد، كوچه رقص نور داره

تو به كالن مى گى كه اين قصد جون داره
تا يه سر بچرخونى سروش نيس ديگه

يه كالن دنبالشه و داره ايس مى ده

هم خوان:
من زندان نمى خوام برم

I ain't going to jail
بگو چرا دارى منو هل مى دى؟

So don't push me

قسمت ۲:
Troubles in the air brother I know the smell
But I'm rugged and prepared my foes won't prevail
Ghetto reporter not an author, I never wrote a tale
It's non-fiction, you know the roads are cold as hell
Those who know the code won't tell
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But bare bitch types and snitch types wanna see me go to jail
They better stay at home like snails or hold some shells
Seeking peace of mind is like trying to find the holy grail
Nowadays everyone's a thing, gun on the waist
Figure they hench cause they been gym and buss a couple of weights
They're biceps tightened up now them bredders are hype as fuck
Biggest mistake of their lives, they decided to try and fight with us
Now I'm pissed cause my life was going perfect
Now wife's in the background like "put the strap down it's not worth it"
Fuck it that's how it's gotta be shotta philosophy
If there gotta be a victim it's not gonna be me
Single shot make you drop and decease
Next thing I'm in a jail cell head bowed dropped to my knees
Wish I could turn back time, I'm begging for forgiveness
But that's irrelevant try telling it to the relatives and witness
Hypothetical but relevant to all
A single second of misjudgment means a lifetime of cell block walls
Is it worth it to teach a chief a cheap lesson?
Na Blud, you’re bigger than that just keep stepping

هم خوان:
من زندان نمى خوام برم

I ain't going to jail
بگو چرا دارى منو هل مى دى؟

So don't push me

     قسمت پايانى:
     من زندان نمى خوام برم پسر… مى دونى چى  مى گم؟… پس هلم نده،

     همين… خوبه… مهديار تمومش كن ديگه پسر 

ضميمه: واژگان آلبوم “جنگل آسفالت”




