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رضا وارستهاکمل

واژ «هاز » در اال زهان پتلن «واژيک» هند و در متنن پتلان در كناار
ساير تفريحها عمنمي و م از هه كار ميرفته است در ايران عصار ساساااي
هه هر تفريح و شادمااي شايان تنجّه عنانان هااز مايدادااا (اشارفي :1386
 )143اريک هرن در كتاب «هاز ها روانشناساي رواهاط ااساااي» در تعرياف
هاز آورد است :هاز يک رشته تبادل مكمل هاا هااف اتفتاه اسات كاه تاا
حصنل اتم ه پمش همني شا و كاامهً مشاتص پامش مايرود و جرياان پمااا
ميكنا؛ يعني هر هاز يک رشته تبادل مشاتص و االاب تكارار اسات هاا
ظاهر

اهل بنل و دارا ااگمز ا پنتااي يا هاه زهاان عامماااهتار ياک رشاته

حركت ها دام و كلک در تعريف هاز ميتنان وفت هر وناه فعّالمّت فمزيكاي
يا فكر چه هه انر

فرد يا جمعاي هاه مناانر وذراااان و ات آماادوي

 1آ ا رضا وارسته اكمل از فرهنگماران پرتهش و ها همت فرهنگ مردم است ايشان در ساال 1316
در هنجمن اساآهاد هماان هه داما آما ااا و از ساال  1346تااكننن هاا واحاا فرهناگ ماردم همكاار
داشته ااا ايشان از فرهنگمارااي هستنا كه همنار ها پشتكار و كنشش مثالزداي خاند در واردآور و
ثبت و ضبط آداب و رسنم مردمان خنب هنجمن اساآهاد هماان كنشما ااا اين مقاله را خاا شايساته
هتراميسامااي تنام كرد است
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جسمااي تقنيت حافاه و هنش اجرا مراسا آيمناي امايشاي رزماي و
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هرا رسمان هه يک هاف را هاز ميونينا يا مايتانان هاه اانر

خهااه

اظتار كرد هر انع تحرّك يا فعّالمّات هاافدار را هااز ماياامناا (محمّاا
 :1383مقامه)
هاز ها هر اساس پاستگنيي هه اماز ااسانها پايا آماا و در هماه اعصاار
وجند داشتهااا هاز ها سنّتي اماد اجتماعي و فرهنگي هستنا كه عناطف
احساسا

و خناستهها ا نام متتلف را هماان مايكنناا؛ هاه ونااها كاه هاا

واكاو آاتا ميتنان ريشه هسمار از ويژويها فرهنگي و تاريتي آن انم را
شناسايي امند امروز سمل هاز ها راياااها

جلان هسامار از هااز هاا

آيمني و سنّتي را ك راگ كرد و ممكان اسات هااز هاايي كاه در تاار و پاند
سنتها آيمنها و مراس ملّي مذهبي و اجتماعي مردم تنما شا اااا كا كا
فرامنش شناا (آايزاد )0:1388

انواع بازيهاي سنّتي
هاز ها سنّتي و محلّي را از دياوا ها متتلف تااكننن هراسااس مكاان
زمان اهزار هاز

تعااد جنا اقش و ورو سني هازيكنان هاه اااناع متتلفاي

دستههنا كرد ااا هاز ها هر اساس جنباههاا فنلكلنرياک هاه چتاار وارو
آيمني حركتي كهمي و امايشي تقسم شا ااا
الف) بازيهاي آييني
هاز ها آيمناي را در دو دساته عماا مايتانان طارح اماند :دساته اوّل
فعّالمّتها و جلن هايي است كه در وذشاته آيامن ياا هتشاي از ياک آيامن هاه
حساب ميآمااا آيمنهايي كه هه خند خند منطبن هاا هسامار از اهاااف و
شاخصها هاز ها سنّتي است دساته دوم هااز هاا آيمناي هااز هاايي
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هستنا كه هه واسطه اجرا آيمني خاص فضايي فرحهتش و اشاطااگمز اي ااد

ب) بازيهاي حرکتي
وسترد ترين و متننعترين انع هاز ها سنّتي هاز ها حركتي است اين
هاز ها فعالمتهايي را شامل مي شناا كه امازمناا تحارك هاااي هساتنا و هار
متار هاا خااص ذهناي كهماي اساتقامتي امايشاي سارعتي و جسامي
استناراا هاف مشترك اين دسته از هاز ها اي اد سرورمي و شااد و اشااط
است هاز ها حركتي ناعا ساد و وا پمچما داراا و ورو ها متتلف
سني را درهرميومراا
ج) بازيهاي کالمي
االيترين مااع در فنّ ههات تنافر يا همان رمناوي و ااساازوار اسات؛
هه وناها كه ممان حروف و كلما

يا جملهها متنالي تناسب و سازوار و

ه آهنگي وجند اااشته هاشا و وفتن آاتا هه تنالي و پشت سر يكايگر هر زهان
سنگمن و دشنار هاشا اين عمب متلّ فصاحت را تنافر كلما

ميونينا

د) بازيهاي نمايشي
هاز ها امايشي درهرومراا فعّالمّتها امايشاي خاااي هساتنا كاه در
م الا متمااي و هناهر مناسبتها در جشنها و اعماد هه وسامله خاند ماردم و
هاون استفاد از هازيگران حرفها و اممه حرفها اا ام ميشناا (همان-10 :
)14
در اين وزارش چنا هاز حركتي از هنجمن اساآهاد معرّفي ميشند:
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ميكننا و فرات مغتنمي هرا ر اهت وروهي فراه ميآوراا
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 .0اوچ داش ،اوچ داش ()uč dâš uč dâš
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«اوچ داش اوچ داش» (سه سنگ سه سنگ) يک هااز حركتاي اسات كاه
عهو هر حركت در آن كهم متار ها ذهني و امز حركتي – اارتي وجاند
دارد اين هاز وروهي عهو هار شااد واشااط وسارورمي منجاب تقنيات
رواهط اجتماعي ااعطافپذير و مسئنلمتپذير افراد و امز تعادل و همكار
همن افراد ميشند اين هاز در فضا هاز هاغها و خرمنگا اجرا ميشند

در فراينا هاز

وروهي از جنااان و انجنااان دور ه جمع ميشاناا و از

همن خند دو افر را كه از هقمّه زراگتر و چاتكتر هستنا هاه عنانان سارورو
ااتتاب ميكننا سرورو ها را در هاز «آ ا» مياامنا
هريک از سرورو ها (آ اها) هايا وروهي هرا خند داشته هاشانا هنااهراين
هرا تشكمل ورو هه شمن زير يارومر ميكننا هر يک از يارهاا و هازيكناان
در اين هاز «مرد» اامما ميشناا
هه دستنر سرورو ها دو افر از هازيكنان جلن ميآينا و ايان دو افار دسات
در دست مي دهنا و چنا ام دورتر از سايرين ميايستنا و هه آرامي طنر كه
هقمه متنجّه اشناا هرا خندشان اسمي ااتتاب ميكنناا ايان اساامي ممكان
است از اسامي كن ها ممن ها حمنااا

طبمعت شترها و روستاها هاشاا هعاا
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از ااموذار

آن دو افر ازد سرورو ها (آ اها) و هقمّه افاراد مايآيناا و هاا ها

آ ا لر هنله هنله

1

âqâlarhowlahowla

آ الر سهمت اولسنن

âqâlarsalâmatolsun

آ اها (سرورو ها) سهمت وتنارست هاشنا
كم ايسمر هبر و كم ايسمر شمر

kimisirbabr o kimisiršir

چه كسي هبر ميخناها و چه كسي شمر ميخناهاک
پا هر يک از سرورو ها هاون آاكه هااانا چه كسي هبر و چه كساي شامر
است اسمي را ااتتاب ميكننا و ميونينا هبر را ميخاناهم چنااچاه هار دو
سرورو ها ه هبر يا شمر را هتناهنا آن دو افر دست در دست ه ميدهنا و
هار ديگر چنا ام دورتر مي ايستنا و هه آرامي اام ديگر را ااتتاب ميكننا و
ازد سايرين هازمي ورداا و اين هار كه اس ما و ستار را ااتتاب كارد اااا رو
هه سرورو ها ميونينا:
آ الر هنله هنله
آ الر سهمت اولسنن

âqâlarhowlahowla
âqâlarsalâmatolsun

آ اها (سرورو ها) سهمت وتنارست هاشنا
كم ايسمر آ

كم ايسمر اولاوز

kimisirâykimisirulduz

چه كسي ما ميخناها و چه كسي ستار ميخناهاک
هر يک از سرورو ها يكي را ااتتاب ميكنناا و چنااچاه ايان هاار اساامي
مشاهه اباشا هر كاام اوّلمن مرد(يار) ورو خند را ااتتاب ميكننا
يارومر هه هممن احن ادامه پماا ميكنا تا ورو ها شكل هگمراا و مردهاا
دو ورو كامل شناا
و تي يارومر تمام شا همه ها ه محل ومحاود هااز وسانگچمناي را
تعممن ميكننا هه فااله اا متار از محال سانگچمناي محلّاي را اماز هاه ااام
« 1هنله هنله» ااطهحي است كه هه هنگام فراخنااي و جمع كردن افراد هرا هاز استفاد ميشند
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ميونينا:
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«مرّ » ( )marreمشتص مي كنناا در وا اع «مارّ » ايساتگا هااز محسانب
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ميشند؛ محلّي كه درجريان هاز

مردها (هازيكنان) يک وارو هارا هرااا

شان سعي ميكننا خند را هه آا ا هرساانا و مردها (هازيكناان) وارو ديگار
مي كنشنا بل از اينكه ورو مقاهل هه مرّ هرسنا هه دابال آاتا هاواا و آاتاا را
هگمراا پا از ااتتاب محاود هاز وسنگچمني و مرّ هه كمک يكايگر سه
سنگ هرا چمان و سه سنگ هرا اشااهومر ااتتااب مايكنناا اااااز ايان
سنگها متفاو

است البته هزرگترين سنگ هايا كمي هازرگتار از تتا مارغ

هاشا سنگها را رو ه مي چمننا و سه سنگ ه هرا اشاااهومار ااتتااب
ميكننا تعممن انهت هه شمنۀ تر يا خشک است ورو اوّل سنگها را در مقاهل
سنگها چما شا رار ميدها و ورو دوّم در اطراف آماد ميايستا
يک افر از ورو اوّل كه متار

خنهي در اشااهومر دارد هاز را شاروع

ميكنا و از ياران خندش  2متر جلنتر ميآيا و رو هه رو ساه سانگ چماا
شا مي ايستا و ها سنگها اشاااهومار

سانگهاا چماا شاا را اشاااه

مي ومرد و سعي ميكنا اشااهومر د من هاشا تا هه هاف ااااهت كناا وهماه
سنگها يا يک سنگ هريزد اور منفن اشند انهت فرد ديگر از همامن وارو
است و چنااچه سنگ هه سنگ ها چما شا هرخانرد كناا و سانگهاا فارو
هريزاا مرحله ديگر از هاز شروع مايشاند هاا ريتاتن سانگهاا ماردان
سنگااااز هه طرف «مرّ » مي دواا و ورو ديگر هه دابال آاتااميدوااا و ساعي
ميكننا آاتا را هگمراا اور بل از آاكه هاه مارّ هرسانا دساتگمر شاناا هازااا
هستنا و تي در اين مرحله تشنين وتنبمه هه اتمام مايرساا جاا دو وارو
عنض شند واين هاار انهات ماردان (وارو ) مقاهال اسات كاه هارا ريتاتن
سنگها چما شا هافومر كننا و هه هممن ترتمب هاز ادامه ميياها
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 .1اوزيک اوزيک ()ozikozik
انر

اشسته اا ام ميشند .اين هاز هه دلمل اينكه فا ا شاخصههاا هااز

حركتي است در هر مكان و فضايي ميتنان آن را اا ام داد هاين ترتماب كاه
اهتاا هازيكنان هه روش يارومر در هاز «آ الر هنله هنله» هه دو وارو تقسام
ميشناا و هعا دو ورو روههرو يكايگر ماياشامننا و هاه اانر

تانافقي

پارچها هزرگ را رو دستهايشان مي كشنا و پنتااي هاه احان كاه وارو
مقاهل جاههجاشان و وردش ااگشتر يا متار را در دسات آاتاا ابمناا متار را
دست هه دست ميچرخاانا
وروهي كه هاز را شروع ميكنا ااگشتر متر يا تكّه چنهي را در دساتان
خند از زير پارچه ميچرخااا و هعا همه ها ه تا شمار هايي كه از بل هر دو
ورو هر سر آن تنافن كرد ااا ميشماراا پايان شامار هاا هااين معناسات كاه
چرخش ااگشتر هه اتمام رسما و اكننن در دستي ثاهات ارار ورفتاه اسات و
ورو مقاهل هايا هگنيا كه ااگشتر در دست چه كسي است اور پاسخ درسات
هاشا جا دو ورو عنض مي شند و اور پاسخ اشتبا هاشا هممن ورو هاز
را ادامه ميدهنا و هه هممن ترتمب هااز همارا هاا شااد و حااس و وماان
هچّهها ادامه ميياها

 .1دو دوچي ()davadavači
هاز «دو دوچي» (شتر شترهان) يک هاز حركتي – كهمي اسات كاه هاه
انر

وروهي اجرا ميشند كندكان و انجنااان كه هرا اين هااز دور ها

 1در روزها سرد زمستان هچهها اين هاز را در حالي كه زير كرسي اشسته هنداا اا ام ميدادااا و
دستهايشان را زير لحاف كرسي پنتان ميكرداا تا ورو مقاهل شاها رد و هال شان ااگشتر ياا متار
اباشا
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1

«هاز اوزيک اوزيک » (ااگشتر ااگشتر) يک هاز وروهاي اسات كاه هاه
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جمع شا ااا دو افر را هه عننان سرورو و استاد ااتتاب ميكنناا و هماه هاه
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انر

يک اف مناّ در كنار ه ميايستنا يكي از اساتادها سامت راسات

اف و استاد ديگر در سمت چپ اف ميايستا
استاد سمت راست ااا ميزاا:
دو دوچي

davadavači

شتر شترهان
استاد سمت چپ ميونيا:
جان دوچي

jânedavači

جان شترهان
دولر هاردا يا لرک

davalarhârdâyâyelar

شترها ك ا ميچرخناک
آل دااا

âldâqda

در كن خالاار كه لكهها هرفدارد
ا يرک

namayar

چي ميخنرااک
خرما ير

xormâyar

خرما ميخنراا
هاهام د ير ولسن واك چن،

bâbâmdiyargalsengedakčopa

پارم ميونيا هروي همزم هماوري
هرم

1

سار

hermamqesader

طناه كنتا است
هر دو ها ه فرياد ميزانا:
چک تا اوزااسن
هكش تا دراز شند
 1طناهي كه از من هز هافته ميشا

čaktâouzânsen
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و هعا هر استاد از دو طرف ها ار

دستها زا مر شا متصل هه ه را

هاز خارج ميشناا و هارا ياک انهات از هااز محاروم مايشاناا هااز
همچنان ها شاد و اشاط هچّهها ادامه ميياها

 .4انجير و بادام
اا مار و هاادام ياک هاااز حركتاي اسات كاه هااه اانر

وروهاي اجاارا

مي شند كندكان و انجنااااي كه هرا هاز جمع شا ااا يک افر را هاه عنانان
استاد تعممن و سپا مكان محاود هاز و مرّ ( )marraرا ااتتاب مايكنناا
مرّ ايستگا هاز است محلّي كه در جريان هااز

مردهاا (هازيكناان) ياک

ورو هرا هراا شان سعي مايكنناا خاند را هاه آا اا هرسااانا و ماردهاا
(هازيكنان) ورو ديگر مي كنشنا بل از اينكه ورو مقاهل هاه مارّ هرسانا هاه
دابال آاتاا هاوااا و آاتاا را هگمراا هماه هازيكناان هاه ردياف در ياک ااف
ميايستنا و دستها خند را پشت ميومراا و استاد در حالي كاه ياک داااه
هادام يا اا مر يا يک متر در دست دارد هه دور هازيكنان ميچرخاا و پنتاااي
هادام ياا هار آاچاه را در دسات دارد هاه آراماي در دسات يكاي از هازيكناان
مي وذارد اين حركت هايا هه وناها اا ام شند كه همچكا متنجّه آن اشاند
هازيكني كه متر در دست او رار ورفته ها حفظ خناسرد

همه تنان خاند را

جمع ميكنا و در يک چش هه ه زدن هه سرعت خند را از ورو جاا ميكنا
و هه سمت مرّ هاز ميدود تا خند را هه آن محل هرسااا و سپا هه سر جاا
خند ازد استاد هروردد هه مح

اينكه ساير هچّهها متنجّه دويان او ميشناا

هه سرعت هه دابال او حركت ميكننا تا او را هگمراا اور بل از رسمان هه حاّ
مشتص شا او را هگمراا او هازاا است و هايا تا رسمان هاه حاا هاه هماه
كنلي هاها امّا اور خند را هه حا هرسااا در آا ا كماي اساتراحت مايكناا و
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هه سمت خند ميكشنا تا اينكه دست دو افر از ه جاا شاند ايان دو افار از
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هعا دو مرتبه هه سمت استاد حركت ميكنا در اين انر

اوار هااون اينكاه
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دستگمر شند هه جا اوّل خند ازد استاد هروردد اين هار او استاد ميشند ولاي
اور دستگمر شند هايا تا رسمان هه محلّ اوّلمّه هه همه كنلي هاها

 .1خميرم آجيب ()xamiremâjib
«خممرم آجمب» 1عننان يک هاز امايشي اسات كاه هاه اانر

وروهاي

اا ام ميشند در اين هاز كندكان و خردساتن دور ه جمع ميشناا و يک
افر را كه هزرگتر اسات و در هااز متاار

همشاتر دارد هاه عنانان اساتاد

ااتتاب ميكننا هچّهها دور ه حلقه مايزاناا و وااماند مايكنناا هار كااام
خممر هستنا كه دور تننر اشستهااا هه دستنر استاد هر كاام از هچّهها هاياا
ااگشت هزرگ (شصت) پا چپ را ها دست راست و ااگشت هزرگ (شصت)
پا راست را ها دست چپ هگمراا
همچنان كه هچّهها خ شا ااا تا ااگشتان پاهايشان را هگمراا استاد ها كاف
دست هه آرامي هه شااه تک تک آاتا ميكنها و ميونيا :خممرم آجمب
استاد هه هممن احن هه آرامي دور هچهها مي چرخا و تكرار ميكنا« :خممرم
آجمب» تا اينكه ااوتان چنا هار ميونيا:
ا وا خممرم ترشمب

ey wây xamiremtoršib

ا وا خممرم از رسمان وذشته و ترش شا است
ها شنمان اين جمله همه هچّهها هه سرعت از جا ميپراا و شكل چااهومر
را هه انر

امايش اجرا ميكننا چنااچه يكي از هچّهها اتنااا اين اماايش را

هه خنهي اجرا كنا هه تشتمص استاد خممرش ترشما و هاياا از هااز خاارج
شند و هممن طنر هاز ادامه ميياها تا در آخر هاز هچّهها دستهايشان را هه
دور ه ميچرخاانا و ها ه فرياد ميكشنا:
 1يعني خممرم هرا پتت اان آماد است
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كل همز كل همز همز همز همز

kalo bizkalo biz bizbiz

سروااا زابنرهاست

 .1دوره خرامان ()dorexarâmân
«دور خرامان» يک هااز حركتاي اسات كاه هاه اانر

وروهاي اا اام

ميشند كندكان و انجنااان هه شمن «آ الر هنله هنله» يارومر ميكننا هعا از
اينكه تقسم هنا ورو ها مشتص شا دو ورو از ديا ه پنتان مايشاناا و
سعي مي كننا كه اسبت هه ورو مقاهال عهمات و اثار همشاتر را در جاهاا
متتلف هرجا هگذاراا و هناهراين هر ورو ها د ّات و سارعت مايكنشاا تاا
تعااد چنب كنچک در سمت ها متتلاف هگاذارد ياا خاط كانچكي در
سمتها ونااونن هكشا وروهي كه احساس مايكناا عهمات همشاتر از
خااند هااه جااا وذاشااته اساات فرياااد ماايزا اا« :دور خرامااان دور خرامااان»
( )dore xarâmân dore xarâmânهمه ها شنمان اين جمله از عهماتواذار
دست ميكشنا و هه محلّ اوّلمّه هاز هرميورداا سپا ها ه هه را ميافتناا و
در حضنر ه خطها و عهمتها را ميشماراا هر ورو كه عهمت همشاتر
داشته هراا است و ورو هازاا هايا لحااتي هه ورو هراا كنلي هاها

 .1پاچوپاچوال ()pâčupâčulâ
انجنااان و جنااااي كه هرا اا ام اين هاز دور ه جمع ميشناا فرد
را كه از سايرين متار

همشتر دارد هه عننان آ ا (سرورو ) ااتتاب ميكنناا؛

هازيكنان در مقاهل سرورو هه اف مايايساتنا و سارورو هارا هار ياک از
هازيكنان اسمي از جااااران يا پرااوان را ااتتاب ميكنا و سپا ياک «درااا»
( )dornâشال يا طناب هه دست افر اوّل كه جلن اف ايستاد است ميدها
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كل اشار هه چرخااان دارد و هماز هماز هارا اي ااد سار و اااايي شابمه

018فصلنامه فرهنگ مردم ايران

و اس يكي از هازيكنان را كه هرايشان ااتتاب كرد در اار ميومرد هرا مثاال
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مرغ ممش را در اار ميومرد و ها ااا هلنا رو هه هازيكنان ميونيا:
ها ها من د رم ها ها من د رم
bâxbâx man dirambâxbâx man diram

اگا كن اگا كن من دارم ميوني اگا كن اگا كن من دارم ميوني
وها وفتن اين جمه
و در حالي كه ها حركا

تنجّه دوستان خند را هرا شروع هاز جلب ميكنا
امايشي ااااز پاها پراا را اشان ميدها ميونيا:
pâčupâčulâ

پاچن پاچنت
پاكنتا پاكنتا
پاچن پارچه آرشتن زر

pâčupârčolâqâršelânqazar

اش يک متر است چنمن و چنان
سپا ااااز منقار (انك) پراا را ها دست اشان ميدها و ميونيا:
دونديک دار آرشهن زر
منقاردارد اين ااااز

dondik dâre âršelânqazar

چنمن و چنان

پا ااااز سر پراا را ها دست اشان ميدها و ميونيا:
كله دار آرشهن زر

kalla dâre âršelânqazar

سردارد اين ااااز چنمن و چنان
سپا ااااز وردن پراا را ها دست اشان ميدها و ميونيا
وردن دار آرشهن زر

garden dare âršelânqazar

وردن دار اين ااااز چنمن و چنان
پا ااااز دم پراا را ها دست اشان ميدها و ميونيا:
دم دار آرشهن زر
دم دارد اين ااااز چنمن و چنان
و هعا ها حركا

امايشي ميونيا:

dom dare âršelânqazar
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oumixorečeninčenin

او ميخنر چنمن چنمن

dânmixorečeninčenin

دان ميخنر چنمن چنمن
دااه ميخنرد چنمن و چنان
پر ميزاه و پر ميزاه چنمن چنمن

par mizane o parmizanečeninčenin

پرواز ميكنا و پر ميزاا چنمن و چنان
آسمان مير چنمن چنمن

âsemân mire čeninčenin

آسمان ميرود چنمن و چنان
تنضمحا

امايشي سروروهكه تمام شا انهت هازيكنان است تا يكي يكي

حاس هزانا پراا منرد اار او چه هند است هناهراين سروروهمک سر درااا را
در دست مي ومرد در حالي كه سر ديگار آن در دسات هاازيكني اسات كاه در
جلن اف ايستاد است
هازيكني كه دراا را در دست دارد ميونيا« :كبنتر امست »
سرورو ها اشار هه دراا ميونيا« :ها هه كبنتر»
اين جمله يعني اينكه حاس او اشتبا هند است هنااهراين سار درااا را هاه
هازيكن هعا كه اسمش كبنتر است ميدها
افر دوم (كبنتر) ميونيا« :كبک امست »
هاز ه سرورو ها اشار هه دراا ميونيا« :ها هه كبک» هازيكن كاه متنجّاه
حاس اشتبا خند شا است سر دراا را هه هازيكن هعاا كاه اسامش كباک
است مي دها چنااچه افر سنم (كبک) درست حاس هزاا و هگنيا «مرغ ممش
امست» در اين هنگام سرورو ميونيا:
در لرد سملک من

daralarda seylke men
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آب ميخنرد چنمن و چنان
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در در ها ماانا سمل هاش
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تپهلرد يل كمن

tapalarda yel ke men

در تپهها ماانا هاد هاش
و سپا سرورو سر دراا را رها ميكنا
هازيكني كه درست حاس زد است دراا را در دست ميومرد و هاه طارف
ساير هازيكنان ميدود و سعي ميكنا سر دراا هه آاتا اااهت كنا
البته هقمّه امزهه سرعت هه سنيي ميدواا تا در معرض ضرهه درااا اباشانا
چنن اااهت دراا هه هر هازيكن هراهر ها كنلي دادن هاه درااادار اسات چنااچاه
دراادار منفن هه زدن دراا هه هقمّه اباشا سرورو فرياد ميزاا:
هي طاس هي طاس

hay tâshay tâs

فرار كن فرار كن
ها شنمان اين دستنر همه هچّهها هه طرف دراادار ميدوااا و درااادار ساعي
ميكنا خند را هه سرورو هرسااا
هچّهها سعي ميكننا بل از اينكه دراادار هه سرورو هرسا او را هگمراا كاه
در اين انر

دراادار هايا هه آاتا كنلي هاهاا امّاا اوار درااادار بال از آاكاه

دستگمر شند خند را هه سرورو هرسااا اين هار دراادار سرورو ميشند
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