
خزود ِ لعج
یناخیلع اسهم یاه سکع ی هرابرد

Intro
.}تسویپ هن و { دریگ یم لکش »تسسگ« ی هیاپ رب هک تسا ینامتفگ ؛تسا یماگنهبان اب ندش ور هب ور هیوگ نیزگ
 بوچراچ کی رد ار ضورفم ِ »تخانش« هک تسانعم نادب یگداس هب ،مجسنم یتروص هب هلئسم کی حرط ی هدیا
 نیعتُم یانعم هک تسا ضورفم ِ رصح نیا اب اهنت .مینک یم رصح }یا هشیش سفق کی ،هظفحم کی ،باق کی {
 یم رات و هریت ار نشور یاه هار "هلئسم کی" نآ ِ یتسیچ اما ،هداس و تسا نشور یهار نیا .دبای یم روهظ لاجم
 کی دننام یزیچ ؟دجنگن نُیعت ی هلوقم رد هک دشاب یزیچ "هلائسم کی" نآ ءاشنم رس رگا دوب دهاوخ هنوگچ ؛دنک
 زا رپ ،درادن نقتم یتلiد هک یریوصت ؛ تسا هتفرگن لکش هدش نییعت شیپ زا یا هشیدنا ساسا رب  هک یرنه ریوصت
.دزیرگ یم لیوات زا مmک کی رد و دنا هتفرگ رارق مه راوج رد ینیدامن تلiد چیه یب هک تسا هدننک هارمگ یرصانع
 یم »هیوگ نیزگ« موهفم رد ار شا یدنواشیوخ نیرت کیدزن )یرنه زیرگ هشیدنا ریوصت ( یا هلوقم نینچ ِ یماگنهبان
 رثا یوس هب یراتسج ؛تسا »راتسج« کی هب یهتنم ریسم اهنت دیاش هک کیدزن هن و رود هن یا یدنواشیوخ .دبای
.یرنه )ریوصت (
.تسا یفتنم شیپاشیپ یراتسج نینچ رد یگتسویپ سپ

Verse
»تسا یرشب عادبا کی وجو موهفم ،مرادن رواب »دوجو« ی هژاو هب«   
)ناباک ریپ اب وگتفگ /ناشود لسرام(         
 « ی هعومجم یاه سکع کرتشم لصف .دشک یم ریوصت هب هتسب یبوچراچ نورد ار شیاه هژبا یناخیلع اسهم
 کی ناونع هب ار نیا ناوت یم .تسا یا هشیش هظفحم کی هک تسا هتسب بوچراچ نیمه »متسه سام تیک لیماف

 نورد هک هچنآ ره یتروص نینچ رد .تسج دوس هعومجم تیلک شناوخ یارب نآ زا و درک ضرف )lead( صخاش
 هب لدب ،کرتشم ی هنیمز سپ و دریگ یم رارق تیمها مود ی هجرد رد شناوخ ِ تیولوا رظن زا دریگ یم رارق بوچراچ
.دوش یم یلصا تیصخش
 دیناوخب { دزادرپب )یرنه رثا( زیرگ لیوات یا هلوقم شناوخ هب دشوک یم هکنآ ریسم رد یمیدق تسا یماد نیا
 یاه هژبا هک دیامن یم خر اجنآ زا تسخن ضقانت . دوش یم هتفرگ راک هب زونه یتفگش نیع رد هک یماد ؛ }دقتنم
 ی هژوس کی ی هلیسو هب ،ییامنزاب دنور رد هک ییاه هژوس .دنتسه )هدنشیدنا نهذ( هژوس دوخ ،تیهام رد ،یناخیلع
.دنا هدش ریوصت )یا هشیش سفق( ویتکژبا و کرتشم یرتسب رب )دنمرنه ی هدنشیدنا نهذ( رگید
 هب تبسن مود تیولوا رد ار هدنوش رارکت و کرتشم ِ مت و درک سوکعم ار صخاش ی هلداعم ناوت یم ایآ : کی شسرپ
؟یگتسویپ ات تسین یگتسسگ رب یکتم رتشیب شناوخ ایآ یطیارش نینچ رد ؟داد رارق )اه هژوس ( هدنکارپ رصانع

Chorus
Did you exchange a walk on part in a war, for a lead role in a cage?

)Roger Waters/ wish you were here(
 یم یناسرمه ار میقتسم یمایپ ،دنریگ یم رارق کرتشم یرتسب رب هک یماگنه ،توافتم یاه تیهام رد ییاه هژوس
 نیا رد یتقو سپ .تسا )context( راتفاب دوش یم تیاور نامرهق َرَبا هچنآ هژوس تیهام ِ یتسیچ زا غراف :دننک
 روهظ ی هدام زا نیعم و میقتسم شناوخ ناهگان ،میراذگ یم ار یا هشیش سفق ،»راتفاب« ِ لوهجم یاج رد ،هلداعم
 توافت مغر هب شیاه هژوس هک یایند ؛ ی»راهچ و داتشه و دصهن و رازه « ییایند یانشآ ناتساد :دروآ یم رب رس
 یم شناوخ و دنبای یم تیهام ناش ناسمه و کرتشم ی هنیمز سپ هب اکتا اب اهنت ،هبولغم یدنور رد ،اه طوافت و اه
.دنوش
 قبطنم بیرغ یزرط هب دوخ ،دشوک یم نآ یاتسار رد }یمیدق ماد { روحم صخاش شناوخ هچنآ ایآ : ود شسرپ
  ِ خزود ،لیوات ریسم رد هک یماگنه ،رگید نایب هب ؟تسین راهچ و داتشه و دصهن و رازه »سفق نmک « ی هراگنا رب
 دوخ ایآ ،مینک یم ضرف خزود نیا هب تبسن یرادشه ار رثا و میهد یم عاجرا نآ هب ،مینک یم فشک ار یی»اریم «



  ِ خزود ،لیوات ریسم رد هک یماگنه ،رگید نایب هب ؟تسین راهچ و داتشه و دصهن و رازه »سفق نmک « ی هراگنا رب
 دوخ ایآ ،مینک یم ضرف خزود نیا هب تبسن یرادشه ار رثا و میهد یم عاجرا نآ هب ،مینک یم فشک ار یی»اریم «
 ؟میوش یمن خزود نیا راک و زاس زا یشخب هب لدب گنرد یب

Bridge 
» ؟تسیچ خزود :دیسرپ هاگنآ «
)سوقرم تیاور هب لیجنا /سخروب سییول هخروخ(    
 هدنسیون یتسود .تسا یرارکت یتیاکح ،شیوخ رثا ی هیام نب رد شا هتسیز ی هبرجت هب دنمرنه ِ عاجرا ناتساد
 خزود زا لمات روخ رد یا هراگنا ،یهافش یتیاور رد  )!دنک یم فیرعت ،�شون یاج هب ار شیاه ناتساد بلغا هک (
: درک حرط نم یارب
 یارب ،گرم زا سپ ایند ی همه ِناراکهانگ و تسا یعقاو رهش کی لصا رد هک تسا یخزود ی هرابرد ناتساد «
 رخآ هب ار ناش تسیز هار ،بویعم یایفارغج نیا رد دنا موکحم و دنیآ یم ایند هب رهش نیا رد ناش تازاجم یارجا
»دنناسرب
 شراثآ و اه هدیا هک دوش یم یخزود )دیز یم نآ رد هک یرهش ( دنمرنه ِتسیز رتسب ،میریگب ضرف ار هراگنا نیا رگا
.دنوش یم هداز خزود نامه نطب زا دوخ هکلب ،تسا نآ ی هدنهد باتزاب اهنت هن
 ؛دنریگ یم لکش نآ اب دنویپ رد )ناشاه توافت تیع رد ( اه هژوس تیهام هک تسا یسفق نامرهق َرَبا مه زاب اجنیا
 .تسا تفص ناطیش دوخ هک تسا ناطیش یایفارغج رد Lسیز هب موکحم ور نآ زا ،تسا خزود رد هکنآ
 تیموکحم ،سفق هب ناموکحم رگا ؛تسا }یمیدق ماد { یروحم صخاش ِ موهفم ِ ضقن یگداس هب دوخ هرازگ نیا
 همه ی هعومجم ای ؟تسا یلصا نامرهق سفق مه زاب ایآ ،تسا سفق اب ناش ندوب سنج مه لیلد هب سفق نیا هب ناش
؟تسا خزود تیهام ی هدنزاسرب نایخزود ی

Collision

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   - درادن -

                                                                                                                                                                                                                    
Instrumental solo                                                      

»...دنیبن ار وت باوخ رگید وا رگا « 
)هنیآ نایم رد /لوراک سییول (     
 هب هک تسا یا هراتس ،تاغیلبت ناهج رد سام تیک « :دیوگ یم نینچ شا هعومجم ی هرابرد دوخ یناخیلع
 لعج ِتیهام ِ ندوب یلعج هب اه سکع نیا رد متساوخ یم .تسا هرهش دم یایند رد شریواصت ندوب یلعج
.»منک هراشا
 هچنآ ؛تسا نیعم یتلiد رگناشن ،لعج موهفم هب �خادرپ یارب ،لدم رپوس کی ناونع هب سام تیک باختنا
 تیهام ی هدنزاس رب رگا .تسا لعج یعون ،تسا رصاعم یایند رد »تیقفوم « ِ میهافم ِ مامت ی هدنزاس رب
 خزود تیهام ندوب یلعج رب تلiد نایخزود تیهام ندوب یلعج سپ ،تسا نایخزود یدوجو ِتیهام ،خزود
.تسه زین
؟تسیچ یلعج اما
 رتسب نیبام تسا رارقرب هیوس ود یا هطبار ،رگید نایب هب ؟تسین خزود موهفم ِ یفان دوخ ایآ یلعج یخزود
 یلعج اب ییوگ .تسا »رتسب « ِ نامتفگ زا هدمآرب ناش ندوب یلعج و دنا یلعج اه هژوس ؛ اه هژوس و
 !دوب دهاوخن نایم رد یلعج رگید : تسا روآ تفگش فعاضم یلعج ی هجیتن و میتسه ور هب ور بکرُم
؟تسین نآ ندوبن یلعج یانعم هب دوخ ،یلعج ِتیهام ِ ندوب لوعجم ایآ : راهچ شسرپ



 !دوب دهاوخن نایم رد یلعج رگید : تسا روآ تفگش فعاضم یلعج ی هجیتن و میتسه ور هب ور بکرُم
؟تسین نآ ندوبن یلعج یانعم هب دوخ ،یلعج ِتیهام ِ ندوب لوعجم ایآ : راهچ شسرپ

Ad lib
 هک یقmطا و شزرا و لکش و هاگیاج رگید ،دنبای یم نایرج تیهام ِ نُیعت مدع رد اه نامتفگ ی همه هک هاگنآ
 هدش رارکت اهراب و اه راب هک اه شسرپ نیا رگید .دهد یم تسد زا ار دوخ تیمها دوش یم لیمحت اه نآ هب
: دنوش یم یهت تیمها زا دنا
؟تسا هتفگ نخس یسک هچ عقاو هب
؟یرگید سک هن و هدوب وا اعقاو ایآ
؟یتیقmخ هچ ناینب رب و تلاصا هچ هب اکتا اب
؟یلعج تیهام کی ندرک لعج یارب شmت رد ای ؟ایآ یتیعقاو ِ ییامنزاب تهج رد
: درک حرط ار ییاه شسرپ نینچ ناوت یم اه نآ یاج هب و
؟تسیچ نخس نیا دوخ یدوجو ِ هوجو
؟دنک دوخ ِ نآ زا ار نآ دناوت یم یسک هچ و تسا هدش هدافتسا نآ زا اجک
؟دروآ رد رایتخا هب ار یا هژوس یاه درکراک نیا دناوت یم یسک هچ
 هب ،رثا روتسم هوجو شناوخ و هنک هب تفایهر یاج هب و ددرگ یم زاب دوخ یوس هب راتسج هک تساجنیا دیاش
 هطقن رد ،شرثا دیلوت دنور رد زین دنمرنه هک هنوگنامه ؛دهد یم عاجرا )رثا رد صحفت ( دوخ یدوجو تیهام
.تسا هتشگ زاب دوخ یوس هب ،ییاهن ی
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