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گناه وجود

سالومهمتن و اجرا:       
 آرماداضربآهنگ:         
آرمان دنیزمیکس:             
۰۳:۰۲۷      مدت:              

بخش اول: 

این چهره ام ماسک نیست
این چهره ام راست نیست

ولی کاذب هم نیست
تازه کم هم نیست این رخسارهایی که نمی دونم کدومشه پوستم

کدومشه دوستم
کدوم اینجاست که بکنه قطعه قطعه ام از فزونی غم پس

می ریزم بیروم هرچی دارم از تناقض سهم
خنده رویی جهم، گستاخی شرم، وصل به عامل غم

رفقای شفیقم مضاعف می شن توی رحم

حس گناه مثل عقاب تو کمینه
فاصله اش یک شعاع از مرکز جویمه

آرامش سمیمه:
این حس خبیث بیچارگی که می آد هر از چند گاهی 

مثل تقویم شیعه که با کلی شهادت و میلد و ترحیمه، 
تعطیله وقتی می آد این مهمون ناخونده، بدن و مغزم،

      زره رزمم آب می شه...
گویا اسیدی از تشویش و یاس روش پرتاب می شه

بیتاب می شه مغزم، بدنم نیم خواب می شه
تختم سپنج سرا، لهافم سبزتاق می شه

هفت خوان می شه نفس کشیدن، 
رطوبت بازدمم سنگینتر از علت وجودم



همه دارن حس گناه از وجود، اگه بکنن به دل رجوع
باید مواجه شد، صلح کرد، نه که با ترس برخورد کرد

تاریکترین تشویش و یاس و انزوا رو، می شه از آن خود کرد

همخوان:

معنی معنی، توی تنهاییه
معنی توی درد ه

(آره ولی می شه با عشق و خلقت درد بیگانگی رو غنی کرد، قوی کرد)

یعنی مسیر، سوی رهاییه
یعنی سوی غمه

(آره ولی می شه با صدق و سعی و صبر خود راه پیاده رو معنی کرد)

بخش دوم:

گاهی، درد مزمن بی درمون آ
مسکن خون، بیشتر نیست این تقلها

اگه می خوای بشی رها باید رفت، تنها... دور از اهداف خفای انسان های محافظ قدرت
که به هر بهای صعب دارند به دست زمام امور وقت..

 هر لحظه می شه سخت، تحمل جهالت انسانهای نابینا به ظلم و خفقان و فقر...
باید رفت...

رفتن یعنی ترس... که ارزش بی غم های بی خبره
اینجا بحث سر انتخاب بین خیر و شره

چونکه ترِ لب دهنهای ماهر به حفظ ظاهر و شستن مغزهای جاهل
تا کی؟ تا کی؟ نصفمون ساکت... نصفمون راکد...
اینه که چشم انداز آزادی اینقدر تنگه... مایه ننگه...

گاهی به معنای مصلح شدن به تیغ و قلم واسه جنگه... آ

مظلوم امروز ظالم فرداست
کافیه بکنی در باز... انسان انسانه هرجاست

قانون طبیعته قوی ضعیف رو می بلعه...
چرخه ای که از همونید تا حال پابرجاست



یه حیوون ناطق نیست انسان فقط،
هرکس تکِ هرکس منحصر به فرد...

انسان نیست جدا از طبیعت یا برتر از خاک
کوپرنیک هم زنده بود می گفت غلط کرده کانت

همخوان:

معنی معنی، توی تنهاییه
معنی توی درد ه

(آره ولی می شه با عشق و خلقت درد بیگانگی رو غنی کرد، قوی کرد)

یعنی مسیر، سوی رهاییه
یعنی سوی غمه

(آره ولی می شه با صدق و سعی و صبر خود راه پیاده رو معنی کرد)

خروج

حقیقت حیوونی اونجاست همیشه
تاریخ، روابط انسانی، اخبار روز می گه...

آره ولی این قدرت غریزی، بی منطق و کور
گاه و فکور می شه با انتخاب بشه آ

حقیقت هم چیزیه که ما می سازیم با فعل...



هجو سوم

سالومه و مسموم متن و اجرا:       
آرمان دنیزضربآهنگ:         
آرمان دنیزمیکس:              

۰۳:۰۱۶                مدت:

بخش اول (سالومه): 

مسیر زندگی پیچ در پیچ، راست نیست
مثل دلم که صاف نیست

گاهی بی معنیه برام وجودت، ولی متبسم می گم تبریک خروجت از بدن مادر
سقوطت حتمیه با استاندارهای من... ولی ممکنه بگم موفق باشی به روت

تا از جات پاشی بگم این دیگه چی بود؟

زمانی بود دور بودم از هرجور قرارداد اجتماعی منفور
مصاحبت ها طاقت فرسا، هر رابطهای دری واسه شر بود

احوال پرسی نمیکردم وقتی کر بود گوشم واسه غیر از «خوبم»
آسایش رو در تنهایی یافتم

ولی همزیستی رو بهم انداختند

میانگین سن صداقت هر روز کمتر مثل ارزش ریال
عصر اطلعات نه فقط علم رو، بسط می ده راههای فریب و ریا

دنیا دنیای گرگهاست، دادن بدون گرفتن کار خداست
تا می تونی بچلون، ظاهر رو حفظ کن

مهر و محبت کمتر حس کن

روابط بین فردی دروغ، 
آسایش خاصی از بدو ورود داشت به سن بلوغ مالی

قسط، وام، اجاره... حسابهای جاری
مفاهیمی گم در قصه ها بود ترحم، عاطفه، همیاری

اولین بار توی آسمون این شهر، شنیدم کلمه «پاچه خواری»



همخوان

نگرد دیگه تو من اثری از انسانیت
شاید هم انسان که می گیم یعنی سوء نیت

میلیونها سال تکامل... اینیه که شدیم
شاید باید سوخت و ساخت با واقعیت 

بخش دوم (مسموم):

می خوام تنها باشم با قلم و کاغذم
بذار بخونم تموم شده تاقتم

شرمنده که با موزیکم نمی کنم نیازای کثیفتو برآورده
اگه دلم پر درده اگه می خونم از کثافت کاریای پشت پرده

وقتی انسان متمدن می ده بوی متاقن

هنوز خبر قتل عامه توی روزنامه ها
هر روز سرد تر می شه روزای ما

پر دشمنِ توی دوستای ما
هنوز پا برجاس چوبه ی دار

همه جا و همه چیو می بینم کثیف
توی سینه نداره دل هیچ کسی

انسانیت چیه وقتی خوش بختیو ندیدی حتی تو یک ثانیه ات
زندگی سخته بین کوتوله ها
فقط باید ببازی تو طول راه

خون ماِ تو جوب آب
بی معنییه وجود ما
یه بودن خالیو پوچ

موجوداتِ واهی و پوک
هزاران مسیر فانی و کور

قلبای تو خالیه حاوی پول
بدنای سالم و فکرای بیمار

ذهنای خواب و چشمای بیدار
ملت جاهل و حکومت ظالم

شعارای کاذب و دروغای واضح
تکرار پوچی مطلق و پوکی ممتد



بردگی فکری و سنت
حتی خدا هم خود کشی کرده از دست این جماعت

همخوان

نگرد دیگه تو من اثری از انسانیت
شاید هم انسان که می گیم یعنی سوء نیت

میلیونها سال تکامل... اینیه که شدیم
شاید باید سوخت و ساخت با واقعیت



مرض عشق 

سالومه و فردریک سودرلند متن و اجرا:         
 فردریک سودرلندآهنگسازی:           
فردریک سودرلندمیکس:              

۰۴:۰۵۰               مدت:

بخش اول: 

نگاه نکن بهش
چشمات فال منِ
دست نزن بهش

دستات طالعمِِ
اون تو رو نمی خواد، 

اون تو رو بازی می داد
من بازیت نمی دم 

 قلبمو خاک می کنم تو راهت

تا حال رنج دادم بهت می دونم
و اگه هم کمی ارزش داشتم تو چشات؛ حال همه رو به باد دادم

ازاین به بعد هم فقط حقارت و بیچارگمی رو دارم (بیگانگی مو دارم)

ولی می تونم با بدبختیم تغزیه ات کنم
با اشکام بشورمت و تعزیه ات کنم
اونقدر کوچیکم که جایی نمی گیرم

واسه کمی دلسوزیت من همه چیزمو می دم

با من  شاد نبودی؟
خیلی شب ها از درد دلت خواب نبودی؟

اینها مگه یعنی چی؟ 
خوشبختی نداره معنی

کی می گه هر رابطه ای نداره لعنی؟
شانی نداره تو یکنواختی زیستن



فکر می کنی اونهایی که می گن خوشبختند، کیستند؟

رضایت واقعی تو نارضتیه
قانع بودن هم واسه خودش اسارتیه

بیشتر می خوای بیاد وقتی رنج رو می کشی
هیچ تر می خوای بشی سقوط رو که می چشی
میریزی اشک و خون که بدونند همه حالت رو

بی حس می شی انگار بدنت نیست مال تو

بزار نقش ببندم با نقش کفشات
بزار بشم تجلی زشت ترین فحشات

بزار خاکی بشم که لهش می کنی
بزار پاکی باشم که چرکش می کنی

همخوان

روی خاک سرد  ...  زیر پاهات   ...   بزار  بمیرم

تن بی جانمو  …  قربانی تو  … بزار بگیرند

بخش دو:

بخت شور من با کام تلخ تو
جمع می شه تو تاریکی محض قلب تو

خوشبختی نیست با اون زن
خوشبختی هست گول زن

بیا شریک شو با تاریکی محض قلب من

حبست می کنم توی قفسه سینه ام
تغزیه ات می کنم با بند ناف کینه ام

رگهامون پاره می شن
رنجامون یکی می شن

رنج نکشیده ها همه توی باد؛ 
همه بدون ریشه اند



فکر می کنی چی میشن
اونایی که بال می رن جایی می رسن؟

رنجه –درده- تحقیره- قهره 
که معنی می ده، آخه اینجا ته قعره

 ندارم هیچ امیدی که بدم بهت
گرفتیش وقتی گفتی نیستم عاشقت

حال دنبال نوری توی یه ناشناس
به امید اینکه امید امید بده، چقدر قناص

می دونم من خودم بزرگت کردم
تو ذهنم بتت کردم

خودمو کوچیک  کردم
طوری که دیگه نمی بینیم

پس رنجمو می کنم اونقدر بزرگ
که نتونی نبینیم، بفهمی چقدر شبیهیم
من و تو مجبوریم که باهم دیگه باشیم

با کس دیگه ای خوشبخت که نمی شیم
      پس بیا با هم فلک زده و بدبخت باشیم
پس بیا با هم فلک زده و بدبخت باشیم

همخوان

روی خاک سرد  ...  زیر پاهات   ...   بزار  بمیرم

تن بی جانمو  …  قربانی تو  … بزار بگیرند



پرنده وحشی

سالومهمتن و اجرا:       
 آرماداضربآهنگ:         
آرمادامیکس:             

۰۳:۰۲۶               مدت:

بخش اول:

واسه بزرگ شدن راهی نیست
غیر از پا گذاشتن تو جای پای بزرگهای خویش

خویشتن داری، بی ریایی، صبر و کوشش و فداکاری و عشق...
دادن عشق بدون انتظار برگشت یا بدل

و گذاشتن خشت روی خشت واسه ساختن زیربنایی محکم واسه بهترین داستانی که می شه نوشت

و من که افتاده بودم از بهشت، توی کثیف ترین گلها خوردم غلت
به تهِ ته خوردم سفت

بی چیز و از صفر شروع کردم
خیر...

آسون نبود اصل�ً اصل�ً
نمی دونی چند دفتر کاهی خط خطی شد تا رسیدم به این صفحه سفید خالی

گفتم اینه... یافتم.... همینه جایی که باید باشم...

در دنیایی پر از عدد و مرزهای تعیین شده و منظم و تعریف شده
من نقطهای سرگردان ولی آروم و امن

بدون غم
بدون شرم

همخوان

اما این مغز باز دور می شه 
مثل پرندهای وحشی تو وادی های گمشده ای که تو روز نمی شه دید

هر منظره سوراخ می کنه قلب رو مثل تیر



اما این داستان دروغه
رؤیای خونین یه بچه تنها که نیازمند توجه و محبته

آغوشت، یه بوست واسه بیدار شدنش بسه

بخش دو

اما یه زن، هرچقدر هم خودساخته، می خواد یه مرد
که بگه زیباست، که بگه اینجاست 

دنیا رو دیده و نمی ره دنبال ماجراهای دیگه
کنارشه همیشه

می فهمه وقتی زن دهنده است
فداکاری ها رو می بینه و قدر دوننده است

می دونه کی شوخی ها زننده است
کی یه قطره اشک جای صد تا خنده است

من اومدم از وسط شرق به شرقِ شرق
تو اومدی از غربِ غرب به شرق

قاصرِ از توصیف زبان
نه فارسی نه ترک، 

شعرم نیست برات جز صدام و جنبش لبام
نه هنری ای نه اهل هیپ هاپ

گیتار هم نمیزنی... حتی نمیدیدم تو خواب
که کسی مثل تو پر کنه خلمو

و برای تو این بار دست گرفتم قلمو

همخوان:

اما این مغز باز دور می شه 
مثل پرندهای وحشی تو وادی های گمشده ای که تو روز نمی شه دید

هر منظره سوراخ می کنه قلب رو مثل تیر

اما این داستان دروغه
رؤیای خونین یه بچه تنها که نیازمند توجه و محبته

آغوشت، یه بوست واسه بیدار شدنش بسه



اگه می گم برو، بدون که می خوام بیای
اگه گفتم بدی: بهترینی تو این دیار
اگه گله کردم، بدون خودم مقصرم

اگه گفتم ولم کن، بدون نمی خوام برم

اما این مغز باز دور می شه ...
مثل پرندهای وحشی تو وادی های گمشده ای که تو روز نمی شه دید

هر منظره سوراخ می کنه قلب رو مثل تیر

اما این داستان دروغه
رؤیای خونین یه بچه تنها که نیازمند توجه و محبته

آغوشت، یه بوست واسه بیدار شدنش بسه



نسل برزخ 

سالومهمتن و اجرا:       
 دلورضربآهنگ:         
آرمان دنیزمیکس:             

۰۳؛۱۹               مدت:

بخش اول:

روزی بود و روزگاری
با اقتصاد نداشتم کاری

خالی از تعداد صفر پول نقد بود زندگیم و پر از بیزاری از تعداد صفر درس ریاضی
ماضی چون رازی از دنیای سوررئال خاله بازی و عروسک سازی از پارچه های اضافی

و داستان بافی از شخصیت های وادی های خیالی

هیچ ریالی نبود بدون ارزش
هیچ هله هوله یی نبود که باید می کرد ترکش

بستگی به فردش داشت ولی می شد خرید با بیست تومنی مچاله شده تو زنگ ورزش
 کلی چیزها از سرد و گرمش

چیپس توی پلستیک با مقوای منگنه شده به در
درکش سخت بود که با حقوق کارمندی پدر گاهی خامه گاوی هم نبود به صرف

بخش دوم:

روزی بود و روزگاری 
با سیاست نداشتم کاری

خالی از خشم و حرص و غضب علیه دروغ و ریای یه مشت قدرت طلب بود مخم 
و پر از صد دانه یاقوت دسته به دسته

(صد دانه یاقوت... دسته به دسته.... با نظم و ترتیب... یک جا نشسته...)
با نظم و ترتیب یک جا می نشستیم و رو تخته زیر عالی های مبصر می رفتیم

و اول صبح از جلو نظام... صف می بستیم...
گاهی و اطاعتمون نبود از قصدی  نا آ



خبردار بودیم تو حرف... پر از نشاط هستی تو واقعیت، 
اختیار و نیت خود به خود تعریف شده بود تو معصومیت

میازار موری که دانه کش است و از قصد زیان نرسون به کسی و بس
هرکس هم باشه نیست فرقی-  مثل انگشت های دست

دستی که شکست زیر ضربه های باتوم تو چهارراه ولیعصر

بخش سوم

اگه می موند از حقوقش در آخر ماه
پس انداز می کرد واسه آینده ما

واسه خودش نمی خواست کفشی جدید حتی
هفت تا سرزمین رو حکمرونش بود بابام

وقتی نبود برق ها چون کمبود داشت نیروگاه ها
رقص سایه ها بود رو دیوار اتاق ها

قصه های خوب برای بچه های خوب که مامانم می خوند
اسم فامیل غذا حیوون

مار و پله که می شود رفت یک سره از یک به بیست و هفت...
... سالگی!

وقتی به معنای بازی با توپ پلستیکی بود همسایگی!
هم صادقی از ته دل بود هم حسادت و چاخان و دعوا و جرزنی و قهر و دست علی و آشتی

راستی دیگه پیش نمی آد حتی اتفاقی...

هزاران قرارداد مخفی اجتماعی...
هر سخنمون ریا، واسه حفظ آب رویی که سرخ نمی شه دیگه از حیا

واسه دهه شصتی ها
واسه نسلی که تو برزخ تحولت سیاسی و اجتماعی و تکنولوژی اطلعات جا موند



مار و پله

سالومه و شیرعلی متن و اجرا:       
 آرماداضربآهنگ:         
آرمان دنیزمیکس:             

۰۴:۰۱۹             مدت:  

ورود:

هر روز....!
صبح شد امروز هم مثل دیروز مثل هر روز

می دونم می خواهی بیشتر از این که داری
می دونم می خواهی بشی کسی توی کاری

می دونم می خواهی تنها هم نباشی

بخش اول (سالومه):

تا بیست سالگی بیشتر از فهمم بود خشمم 
از جهل و خامی جوانی همین بود سهمم 

از غمم می گفتم به رپ
رو دیوارها تگ می زدم و سهلم بود همه چی

غیر از تعادل چپ و راست مغزم
اوایل بود فضلم از مخ قاطی بودن که تفرعاتش ده صفحه است

گام به گام طی کردم زندگی رو، کنکور لیسانس سر کار
گاهی چهار دست و پا، گاهی سر پا

یادم آرد روز باران، آخر یک روز کاری
بندر انزلی گیلن، خونه خالی 

دعوای تلفونی با دوست پسر... بوی گند ماهی... گفتم بسه! دیگه خسته شدم از روتین
بیست و سه ساله بودم

خام و ساده بودم
مثل النم

مثل شونزده سالگیم بودم



که از دست شیمی واکنشی برگشت ناپذیر دادم و خودم رو به کنکور هنر آلودم

بیست و دو ساله... کارشناسی... خانواده راضی
فک و فامیل انتظار شوهر سربازی رفته و دکتر مهندس و بانفوذ

 (ماشین روز خریده اصغر جون، ماشالله خیلی هم خانواده دوسته)
باید کار کنم، باید یاد بگیرم که تنهایی سر کنم
شکمم رو سیر کنم و قبضهام رو پرداخت کنم

اگه بشه بابام هم کمک کنم
آره می توانم

زندگی روزمره تو کارخونه منطقه آزاد
نیست یک ذره وقت تماشای ماهیگیرها

چون ماها مثل اسیرها کار می کنیم واسه بهبود و رفاه شکم سیرها
ساکن های ده اطراف، کارگرهای چک و سفته دار
با جریمه و درصد بیمه... می شه حقوقی خنده دار

زیر حداقل دستمزد کارگر طبق فلن ماده قانون کار

کوک زندگی با ساعت کاری نیست کار من
من کی ام؟ توی چرخه ایستایی و آنتروپی اسیرم

دوره ای روتین، دوره ای خونین، دوره ای افسرده، شخصیتی دو نیم

شاید دست و پاهام میخ شده باشه به صلیب
ولی مینویسم و می خونم باز بی دریغ

در آستانه سی، عاقبتم می شه چی؟
نمی دونم ولی می رم جلو تو این سرزمین غریب...

همخوان:

می دونم می خوای بیشتر از اینی که داری
می دونم می خوهی بشی کسی توی کاری

می دونم می خوای تنها هم نباشی

می خوای بنویسی از بیگانگیت
می خوای نقش کنی رنج زندگیت
تا ابد بمونه هرچی که تو می گی



بخش دوم (شیرعلی):

Ich bin heut ein,
gestandener Mann,
Kinder und Familie,
zum handeln ernannt,
ich blick zurück,
hab die Verwandlung erkannt.
verdammt,
die Welt hat mich zulange verbrannt

ich muss mich lösen,
erkenne jetzt das Kind in mir,
und ich werde kämpfen,
das ich nie wieder mein ziel verliere,
der blick zurück dient,
allein zur Erkenntnis,
wie weit du eigentlich von deinem, selbst entfernt bist,
Wünsche sind ein Hindernis,
Grenzen nur ein Hirngespinst,
denn mein Herz, weist den weg, weil die stimme in mir ist,
als Kind wollte ich ein Raumforscher sein,
doch die Lehrer sagten, mir fehle Aufmerksamkeit,
die schule selektierte,
ich fing von neu an,
trotzdem sag ich dir, ich bin heute noch ein Träumer,
mein Herz trägt die Narben,
ich seh sie als Gaben,
denn ich weiß was die, Wunden mir einst gaben.

im Kreislauf des Lebens,
nehme ich den Platz ein,
Liebe ist und bleibt meine vorrangige Arznei,
dieses Mittel ist, im täglichen Einsatz,
und es hilft mir, das ich meine Prüfung Meister,
das Streben nach Glück,
erleben von Glück,
subjektiv gestaltet, definiert sich das Glück,
du kannst Status und Geld,
Häuser und Co. haben,
Fehlen von der Liebe ist die eigentliche Notlage.
jeder von uns hat seinen Weg,
doch nur die Liebe bringt das Glück,
das uns wirklich erhebt,
ich weiß das sind gründe die von deinem  glück entfernen,
doch wie soll ich einem narren dies erklären.



همخوان:

می دونم می خوای بیشتر از اینی که داری
می دونم می خوهی بشی کسی توی کاری

می دونم می خوای تنها هم نباشی

می خوای بنویسی از بیگانگیت
می خوای نقش کنی رنج زندگیت
تا ابد بمونه هرچی که تو می گی



بهای رهایی

SplytSecondسالومه و  متن و اجرا:       

 آرمان دنیزضربآهنگ:        
آرمان دنیزمیکس:             

۰۳:۰۵۴               مدت:

بخش اول (سالومه):

رپ میکنم من پس «هستم رسماً»
از بس گشتم تا که قصدم نمایان شد واسه دستم

نوشتن و با ضرب سرشتن
نه جهنم نه بهشتم تعریف شده است

سرنوشتم مجهول و خارج از دو دست
 بیرون از تو مغزم!

خسته ام از این هایی که وصلند به بلندگوی والکمن
می گن رپ اگه  نیست ساده  رپ نیست اصل�ً... 

انصافا اگه نمی کشه جرثقیلت برو دنده عقب از میدون کلمات سنگین و صعب

من نمی گم از گل و بلبل اصل�ً
از ناف به رحم زیرزمین وصلم

از ارشاد نامه ردی نیست تو دستم 
از قبل می گم «نه» به هرچی سیستم نظارت

از قوانین رو زمینه تقاضا عرضه
تو کمینه گرگ درنده واسه حمله
به نفع نظامه غفلت مزمن گله

چون می شه ریخت هر آشی رو تو کاسه کله

 همخوان

همه داریم تو دل مینیاتوری از استکبار
انگیزه ام نیست می شه هرچند وقت یک بار



سقوط تو کمینه ولی پاربرجام و رهام
و بهای همین رهاییمه که تنهام

میافتم و پا می شم
در ایست و در راه می شم

می سوزم و ساز می شم
میسازم آواز می شم
دریا و صحرا می شم

در فلک در خاک می شم
چون معتاد تنهایی ام تو این دنیا جا می شم...

بخش دو (سالومه):

بودم منم متنفر از بودنم
خانواده بدبین، دوستی ها دروغ بودند

و وطنم خیابوناش تیره، مهمونیهاش شلوغ بودند 
 و فروغ بودندThe Doorsتو کافه هاش همه نیچه خون یا عشق 

نه که کم بود دزدی و آزمندی و مداهنه
خدا مرده، سفسطه بارور، فلسفه ختنه 

فرق آدم ها توی پول و ماشین و طبقات خونه
شرط رفاقت به دلیل وارونه 

شهرنشین متمدن، دهاتی دهاتی بود
فارس نوه کوروش، ترکه خره بود
خلقیت اعدامی دزدی تبرئه بود 

دین تو پشم و ریش کفر تو موی سره بود

تا اینکه یافتم جایی که جا بشم
ده سال پیش نمیدیدم خوابشم

از وقتی که سیاح راهشم
از دست نمی دم آرامشم

اونجا نمی سنجند لنگ و پنجه ات، 
حاصل رنجند علم و خرد: ثبت نمی شن تو ورق

داره یه شرط فقط... :)



 ۰:همخوان

همه داریم تو دل مینیاتوری از استکبار
انگیزه ام نیست می شه هرچند وقت یک بار

سقوط تو کمینه ولی پاربرجام و رهام

و بهای همین رهاییمه که تنهام
میافتم و پا می شم

در ایست و در راه می شم
می سوزم و ساز می شم

میسازم آواز می شم
دریا و صحرا می شم

در فلک در خاک می شم
چون معتاد تنهایی ام تو این دنیا جا می شم...

):SplytSecondبخش سوم (

I was born with a open hand so I could hold the torch of my people and light the way, 

the forces that oppose me are reduced to ashes when I ignite the flame. 

You cannot fight the pain in the truth of the message that I convey,  

I got the right to say that it's quite the same 

when you realize that freedom has a very heavy price to pay. 

Put the knife away 

I will pardon your foolishness as part of the tutelage, 

intelligence is a crime simply not being myself is to harbor a fugitive.

Don't lie to me I can see through every filter you put over the eyes of society, 

giving rise to these tyrants that abide by the rules and apply violent tactics silently. 

Bringin benefits fact too cause the river to run red 

but if you try to kill me instead you won't deceive me cuz you're infantile. 

Sending pyramids at you drop a sphinx on ya head, 



then when I tell you you're dead you won't believe me cuz you're in denial. 

The ways of the government have never been dear to me 

and that why we'll make them tremble in fear when we, 

stormin the street and make sure that freedom is no longer on the bill 

that I get at the end of the year and we. 

Fight for religion the place that we livin in liberate women and children we give em, 

reason to live on avery day for freedom I'll gladly pay. 

 همخوان

همه داریم تو دل مینیاتوری از استکبار
انگیزه ام نیست می شه هرچند وقت یک بار

سقوط تو کمینه ولی پاربرجام و رهام
و بهای همین رهاییمه که تنهام

میافتم و پا می شم
در ایست و در راه می شم

می سوزم و ساز می شم
میسازم آواز می شم
دریا و صحرا می شم

در فلک در خاک می شم
چون معتاد تنهایی ام تو این دنیا جا می شم...



روایت سالومه 

سالومه متن و اجرا:       
 دلورضربآهنگ:         
آرمادامیکس:             

۰۳:۰۲۵               مدت:

(ترجمه به فارسی از اصل انگلیسی)

بخش اول:

 خیلی وقت پیش سوار این قطار کردند من را
زمانی که آنقدر بدون دفاع بودم که نتوانستم بگویم:

حال که وجود دارم بگذارید چیزی شوم که خودم می دانم
ولی نه... نمیتوانی مقاومت کنی در برابر زیستن با ابزارهای از پیش تعیین شده برای درک و فهم و تحلیل

آیا ما هوموساپین هایی هستیم که از مولکولهای همانندساز تکامل یافته ایم؟
یا از اسپرم های آدم و تخمک های حوا بوجود آمده ایم؟

آیا بهتر است برای خودمان قوانینی را بر اساس ارزشهای شخصی مقرر کنیم؟
یا آن چیزی را که از پیش نوشته شده است دنبال کنیم؟

 
این برای زیر سؤال بردن قدرتمندان و یا با چالش کشیدن سیستم نیست.

حتی برای نبرد در راه آزادی هم نیست.
بلکه برای یافتن پاسخ یک سؤال بسیار پایهای است: من کی هستم؟

 
بخش دوم:

من را خیلی وقت پیش سوار این قطار کردند
وقتی آنقدر بدون دفاع بودم که نتوانستم ایستادگی کنم

با سفسطه و کنترل ذهن، بدون آنکه حقیقت را بشنوم بزرگ شدم
چشمم را که باز کردم دیدم فردیت ام زیر هزاران لیه پیچیده شده

قوانین جامعه من را دشمن اعلم کردند و ابزارهای مدرن من را از انسانیت صلب کردند
به من گفته شد که:



تو ترکی، تو دختری
 یکی از میلیونها نفری

این کتابته و این هم مرز تعیین شدن همه کارهایی که می توانی بکنی
 

و البته حکومتی هم بود که کنترل همه چیز را بر عهده داشت
از مسکن و اشتغال گرفته تا آموزش و پرورش و بهداشت و سلمتی

فقیران هر روز فقیرتر
ثروتمندان هر روز پولدارتر

تجارت و بانکداری و کل اقتصاد در دست
و البته دین و مذهب

      در حالی که کفرگویی را آنطور که میخواهند و به نفع خود تعریف کردند 
      طوری که به ضرر من و تو تموم شود

به من گفتند که دیکتاتوری چیز بدی است و من هم موافق بودم
و یک روز دیدم که در کشور خودم هم استبداد برقرار است

ظاهرسازی محض پشت پردهای از یزدان سالری

بخش دوم:

من را  سوار این قطار کردند
و با خوب و بد تعریف شده اسیرم کردند

گویا خود مغزی برای تحلیل ندارم
با دیگران یکی باش یا ترد شو

از خانه کوچ کن یا بمان و بساز
انتخاب آسانی نیست ولی برای سلمت ذهنی خودم

مجبور بودم خانواده، اجتماع و کشورم را پشت سر بگزارم
با پروراندن ایدئولوژیهای خود ساخته و استدلل برای ادامه زندگی 

فهمیدم که تنها نیستم
وقتی کسانی را یافتم که از طریق هیپ هاپ حقیقت را انتشار میدادند

من دیندار بودم، من پوچ گرا بودم، من وجودگرا بودم
آزادیخواه سوسیالیست، آنارشیست، آنتی کاپیتالیست بودم

کلی دیدن چیز بدی نیست، برای سخنرانی و کنفرانس خوب است
ولی یادت باشد که از کجا می آیی، تغییر یک شبه صورت نمی گیرد

بله به طور کلی با وجود حکومت مخالفم 
ولی تغییر را باید به صورت محلی شروع کرد



و تغییر ناگهانی نمیآید
با صبر میآید

با فداکاری میآید
با رنج میآید

من باید ریشه هایم را قطع میکردم تا بدانم میتوانم مسیر خودم را بسازم



هیچ انقلبی...

Weapon Xسالومه و  متن و اجرا:       

 آرمان دنیزضربآهنگ:        
آرمان دنیزمیکس:             

۰۳:۰۴۵             مدت:  

بخش اول (سالومه):

باز جنگ جنگ از بدو تولد تا دم مرگ
جنگ خوب و بد درون

جنگ سیاسی بد و بدتر، مثل مکروه و حروم
تنشی پردردسر ولی بی کلوم

بین چپ و راست دل
نزدیک ولی پر از فاصله

مثل نوک زبون و تارهای صوتی گلوم
موضع من که هست معلوم ولی هرچیزی رو می شه از روبرو دید یا از پهلو

رژیمی انالحق کو که بی درنگ می کنه انتقادگر رو سرکوب
نظامی که واسه منافع یک در صد ملتشو می کنه با شعار در طور

حکومتی که واسه حفظ قدرت نداره عاری از تسلی به خشونت
دولتی که با تحریم خوراک و دارو دوا، با تحمیل جنگ و دعوا می آد تا دم خونه ات

همخوان

هیچ کتابی نوشته نمی شه با یک صفحه
هیچ نهضتی نتیجه نمی ده یک شبه

این داستان ما نیست واسه یکی دو سه دهه
هیچ انقلبی نیست واسه آخرین دفعه

استقلل گرفته می شه نه تقدیم
روی سینی مثل سر یحیی تعمیدگر

برادران خواهران همه مون هستیم سهیم
توی جنگمون علیه طاغوت از قدیم



بخش دوم (سالومه):

آره شاید رژیم اسلمی قائل نیست واسه انسانیت ارزشی
حکومتی ارتشی با یه نفر قانون گذار و مجری و قاضی

گاهه هرکسی، نیست کار حضرت فیل آ
ولی باز وطن، وطن ماست و حساب اون قضیه از این سواست

مردم هر کشوری می خوان صلح و امنیت و آسایش 
و بین سیاسمتدارها واسه قدرت دعواست

هست حواسمون به ترس غرب از ایرانی مستقل که نیستش متفق
خالی از پایگاه نظامی بیگانه، خودمختار مطلقه، رؤیای مصدق

شیفت قدرت تو منطقه، کینه رژیمی اشغالگر با بمب اتمی مسن تر از پنج دهه
شبهه ها رفعه، ملتها می خوان صلح، دولت ها می خوان قدرت، تحریم، جنگ، بمب

همخوان:

هیچ فکری کنترل نمی شه اگه نترس باشه
گاهی ساکت نیست تا وقتی نفس باشه هیچ آ

اهداف مخفی و منافع فردی فاشه
تحقیق، تحلیل، استدلل بیغرض راهشه

تاریخ رو تکرار نکنیم، نخوریم گول
هیچ امنیتی حاصل نمی شه با تانک و توپ

برادران خواهران همراهیم علیه زور
دست به دست می گیم نه به جنگ، آره واسه صلح

):Weapon Xبخش سوم (

I pray for the souls who've toured terrain
within an unjust government, endured the reign
imposed by the cruel animals who claim their deed
is justified by religion to sustain their greed
Prisoners to those who've forsaken us
Regime leaders resorting to breakin us
but their malice only serves to awaken us
to all their crimes and the lives being taken thus
we must speak for the voiceless, fight the power
rewrite our story despite the hour



that approaches, never let the night devour
the resolve of the people, let our light empower
see it's time for a change, no more silence
no more corruption no more violence
no more blood being spilled in vain
in honor of the souls lost, we'll rebuild again

همخوان

هیچ کتابی نوشته نمی شه با یک صفحه
هیچ نهضتی نتیجه نمی ده یک شبه

این داستان ما نیست واسه یکی دو سه دهه
هیچ انقلبی نیست واسه آخرین دفعه

استقلل گرفته می شه نه تقدیم
روی سینی مثل سر یحیی تعمیدگر

برادران خواهران همه مون هستیم سهیم
توی جنگمون علیه طاغوت از قدیم



شاه مست و شیخ مست

سالومه و آیت الله طالقانی متن و اجرا:       
ملک الشعرای بهارشعر همخوان:      
 آرمادا       ضربآهنگ:        
آرمادامیکس:             

۰۴:۰۱۶               مدت:

ورود۰:

(سخنرانی آیت الله طالقانی در یکی از نمازهای جمعه ابتدای انقل)ب)
به همین منوال پیش برود، مستبدین مستبدهایی بر همه ما مسلط خواهند شد...... 

همخوان:

با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست
کار ایران با خداست، کار ایران با خداست

مذهب شهنشه ایران ز مذهب ها جداست
کار ایران با خداست، کار ایران با خداست

شاه مست و شیخ مست و شحنه مست و میر مست
مملکت رفته ز دست، مملکت رفته ز دست

هر دم از دستان مستان فتنه و غوغا به پاست
کار ایران با خداست، کار ایران با خداست

بخش اول:

حرفی دارم که مونده تو گلوم مثل لقمه حروم
چون زن های صیغه مسولن در اندرون

چون زندونی سیاسی توی سلول انفرادی
انتحاریه حرفهام، چه ملموس چه انتزاعی



ندیدم انقلب رو، ولی انقلبیه رپم
این قلم سلحمه، با توشه ای حاوی کفن

نیشخند نزن، می دونم دارم زیاد واسه از دست دادن
(منم یه دختر ساده ام)

ولی تو تا حال تو خیابان دنبال جواب گشتی؟
برای ثبت حقیقت، دوربین زیر چادر بستی؟

آره، گاهی حاضریم از آزادی صلب بشویم
واسه حفظ آزادگی مون و معنای هستی

حس هتک حرمت، 
واسه طرد ظلمت، 

مستقل از دولت
خودجوش و پر قدرت

نیست منظورم خرداد هشتاد و هشت
شهریور پنجاه و نه رو می گم تا شصت و هفت

پدرم تو جبهه مادرم تو صف شیر جیره بندی شده تو مرکز شهر...
آجیر بمب تلخ، هموطنان پا به پای مرگ

گاهی با کلشینکف، گاهی با سنگ...
اینه خلوص نیت! نه عقده حقارت و برتری  غارتگر سفارت!

هزاران راه پیما خس و خاشاک بودند اونوقت صد تا ناـ دانشجو احساسی و پاک بودند؟

همخوان:

مملکت کشتی، حوادث بحر و استبداد خس
ناخدا عدل است و بس، ناخدا عدل است و بس

کار پاس کشتی و کشتی نشین با ناخداست
کار ایران با خداست، کار ایران با خداست

پادشه خود را مسلمان خواند و سازد تباه
خون جمعی بی گناه، خون جمعی بی گناه

ای مسلمانان در اسلم این ستم ها کی رواست؟
کار ایران با خداست، کار ایران با خداست



بخش دوم:

امید داشتیم به اصلحات، چون روال انقلبات همینه:
با انتخابات می شه کم کم جا رو داد 

از تندرویی به اعتدال
باور کور به استدلل

از تحجر به پیشرفت واقعی و استقلل

آزادی فردی تو عقیده و بیان، بدون اخلل فضای شخصی دیگران
آموزش و پرورش بدون تعصبات ملی و دینی و قومی و نژادی و زبان

ولی زمان گذشت و پر از اشک شد چشم های مادران
تو جنگ دهه شصت و قتل های زنجیره ای در تو دهه هفتاد...

تا اینکه در جمعه ای تاریک اتفاق افتاد...

دست رایمون برید...
اشتیاقمون گریخت...

شیطان پرست که بودیم، اغتشاشگر هم شدیم
زندونی های سیاسی، اختلس ها، تورم بیست در صدی، حمایت از بشار اسد... وای!

همخوان:

با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست
کار ایران با خداست، کار ایران با خداست

مذهب شهنشه ایران ز مذهب ها جداست
کار ایران با خداست، کار ایران با خداست

شاه مست و شیخ مست و شحنه مست و میر مست
مملکت رفته ز دست، مملکت رفته ز دست

هر دم از دستان مستان فتنه و غوغا به پاست
کار ایران با خداست، کار ایران با خداست



خروج۰:

(ادامه سخنرانی طالقانی:)
این انسان، برای رسیدن به هدف همه جور وسیله را توجیه می کند.

دروغ می گوید، فریب می دهد، خدا را شاهد می گیرد که من دلسوزترین مردم در حق شما ملتم....

ولی روحیه اش لجوج ترین، کینه ورزترین مردم است نسبت به خلق. 
تا وقتی سوار کار نشده وعده می دهد، همین که سوار شد، دیگر به هیچ چیز رحم نمی کند.



نقطه آبی کمرنگ 

Carl Saganسالومه و  متن و اجرا:       

خیام (با کمی تغییر)شعر همخوان:      
 آرمان دنیزضربآهنگ:         
آرمان دنیزمیکس:             
۰۴:۰۱۶مدت۰:               

بخش اول:

زنگ تلفن می گه می خوای همین الن حرف بزنی باهام
اول بگی: «سلم، خوبی خوشی چه خبر؟» 

بعد بری سر اصل کلم
پرم کنی از جزئیاتی که ندارند دوام

واسه تو باید سلحمو کنم غلف
از زرهم فراغ داشته باشم کنم حواس جمع 

بگم می شم فدات و بزارم ته مرام
مشترک مورد نظر حالش هست خرا)ب

نه نیستم مأیوس، تناقضام هستند تو سکوت
نه نیستم هرروز تو جنگ درونی یا هبوط

خوشبختانه شک و خیانتی هم در کار نیست
درد مزمنم مرخصیه، سرکار نیست

درد سرام کمتر ولی هرشبه سردرد
نیست شفا عرق گیاهی، دمنوش، شربت

دکتر می گه از رایانه و کولر ِهروقت
می رم مطب با ترس از یه مرضِ بی سرته

کیست دارم تو رحمم، موهام می ریزه از سرم
بدون عینک هاله ای از انتزاعه منظره ام

ضربههای مامان بزرگ نداشت فایده به وقتش
قوز کمرم می خواد بگیره عصا به دستش



پنجره هام دودی، آینه هام خاکی، لنزهام کهنه
نیست مثل مامانم غذاهام رو سفره
گرفتگی مزمن داره لوله جاروبرقیم

ظرفهای کثیفمم هم منتظر، مثل شعر بدیم

همخوان:

چون عهده نمی شه کسی فردا رو
حالی خوش دار دل پر سودا رو

می نوش به مهتاب ای ماه که ما
بسیار گردد و نیابد ما را

دنیا دیدی و هرچی دیدی هیچه ….... اون نیز که گفتی و شنیدی هیچه

بخش دوم:

چون پل صراطِ حس زنده بودن
آویزون روی جهنمی از افسردن

یه روز صبح پا می شم، چایی سبز میخورم
دراز نشست می رم و واسه کل عمرم الگو میبرم

کربوهیدرات، پروتئین به حد کافی
ده لیوان آب شیر که می گذرونم از صافی

با دوستان مروت، با دشمنان مدارا
شک گرایی مثبت، ایدهآلیسمی واقعگرا

باروری، دهندگی، همزیستی، یاوری
گالری و موزه و تئاتر و یه فصل داوری
تاولی تو اجتماع اگه نیستی اجتماعی

نداری رفیقی، سرگرمی یا کار و اشتغالی...
فرداش تمام روز رو تو تختم

تو وهمم با «لوین» آنا کارنینا خوشبختم
چشمهای بسته ام تو روز روشن می کنه دورم 

از هزاران انتظار دیگران و خودم از من
از غم سرشار لیست موسیقیم و در ته

نقطه آبی کمرنگ.. به به...
                           “Consider again that dot. That's here. That's home. That's us.”



مشکلتم کوچیک می شن تک تک و جفت جفت
بیمعنی مثل سنگهای سنگک بعد از پخت 

غیر از مهر و محبت همه چی بیمعنی همه چی مفت

«الو، سلم... اِ، چی شده؟»

همخوان:

چون عهده نمی شه کسی فردا رو
حالی خوش دار دل پر سودا رو

می نوش به مهتاب ای ماه که ماه
بسیار گردد و نیابد ما را

اون نیز که تو خونه خزیدی هیچهسرتاسر آفاق دویدی هیچه  ...  


