
ّایی کِ جاى  رشایراى از  زاضتي آرش ٍ آ     

ز تا هرزّای ایراى را تگستراًٌس تِ هی کٌيفطاًی 

 .تالس ٍ تِ جْاًیاى فرر هی فرٍضس ش ذَز هی

  .آرش ترای فتح قلِ الثرز لحظِ ضواری هی کٌس   

ز ّای آرش آرام ٍ قرار ًسارى صررُ ّا زر زیر قسم

اٍ را از رسیسى تِ ًَک قلِ  ٌّستساى آى کِ هی ذَا

ًام  ًس آرش،ًس ،زیرا هی زاىًع کٌٌس ٍلی زر زل ضازم

ٍ جْاًیاى تا اتس  ًوایسترجْاى حک هی را الثرز کَُ 

صررُ هی گریس ٍ هی .ًاهص را تِ ذاطر هی سپارًس

هْایص لرزُ تر ذٌسز ٍ قاهت استَار آرش را کِ تا قس

 ًگاُ  اًسام اٍ هی اًسازز

 کٌس هی  

هی گریس توام ٍجَزش هحَ ٍجَز ًیس کَُ استَار      

آرش ضسُ است  ٍ تِ اٍ رضک هی ٍرزز ٍ ایي را 

هیساًس کِ قطعا زر رقاتت استقاهت ٍ استَاری تا 

زیگر از جْت  اها .آرش تازًسُ ای تیص ًیست

ذَضحال است زیرا هی زاًس پس از آى هی تَاًس تِ 

 کَُ ّای زیگر فرر تفرٍضس ٍ ذَز را تِ عٌَاى

 .آراهگاُ یک زلیر هرز هعرفی ًوایس 

چْرُ هحسٍى زضت ،کَُ را زر ّن هی ضکٌس ٍ       

ترای فرار از سرًَضتی کِ زر اًتظار آرش است  قس 

کِ  ًوایس،آرش کَُ را ًیس قاًع هیٍلی علن هیکٌس ، 

ز ضایس زر آیٌسُ استَاری آرش را تِ کَُ تطثیِ کٌي

تقاهت قسم ّای استَاری کَُ را تِ اساها ًوی تَاًٌس 

 .آرش تطثیِ کٌٌس

ذن ذَز را ذویسُ ٍ ترسٌگ تکیِ هی زًس آرش       

تیرّا از تیر .، راست را ذن ٍ چپ را راست هی ًوایس 

ٍ  اًسیٌس   تساى آى کِ سٌگ ضسُ ًوی آزاى تیرٍى 

زستاى قسرتوٌس  آرش زر هقاتلِ تا  ٌّسهی ذَا

زازی تیر ًیس هی زاًست کِ تَسط تیر اى پیرٍز ضًَس 

پرتاب هی ضَز کِ توام جْاًیاى زر فراقص هَیِ هی 

 ،کٌٌسٍ تِ ضجاعت اٍ هی ًازًس ٍ از ایي کِ کواًساری

ّوچَى آرش ترای گسترش سرزهیي ایراى ذَز را 

 .ز  ىتِ آب ٍ آتص هی زًس تِ ذَز هی تال

رش جَالى هی ّس  ،اتر ّا زر پرچن تر زٍش آ    

ًی  کِ از قلة ًس ، تا تا آذریي قطرُ ذَّست تالطن

زرذتاى  .ٍى گریِ کٌٌس آرش سرازیر هی ضَز خ

،زستاى تر سر هی کَتٌس ،هی گریٌس ٍ هی 

اضک زر چطن آرش سرازیر هی ضَز ٍلی .ذٌسًس

 تسکیي هی زّس  ًیس زستاى  آرش اضک را 

ی چطن گریِ هکي تا ا" :تا ذَز هی گَیس            

ٍ  آیٌسُ ضکَّوٌس کطَرم زر هقاتل چطواًن تیرُ

ساى آى کِ ید ززُ اضک ّا هی ایستٌس ب".تار ًطَز

قلة تر .،آرش ًثَز زستَرٍلی زلیل آى . تَزًس،

چطواى فرهاى زازُ تَز کِ ای چطن گریِ هکي تا 

پس از پایاى آرش قافیِ تثٌسین  ٍ هَسیقی اضک 

 . ّای آرش را رّثری کٌین

ٍ آرش چْرُ زر ًقاب ذاک هی  تیر رّا هی ضَز     

تیر  شٍ تا تِ ذاک افتازى آرًاراحت است تیر .کطس 

اها تِ ًاراحت هی ضَز  ًگاّی تِ عقة هی اًسازز ،

آرش تا لثرٌسی ترلة .ذاطر ّسفص پیطتاز هیطَز 

تیر تر پای  . ًوایس،ایراًیاى را از ضازی لثریس هی 

زرذتی تٌَهٌس فرٍز هی آیس ٍ زرذت ضرهسار از 

کٌس ی ایٌکِ هاًع تیر جَاًورزی ضسُ است ،سعی م

تیر زر زیر پای زرذت آى قسر  .اقاهتگاُ ذَتی تاضس 

ضَز،آتی کِ سر چطوِ هی گریس کِ رٍزی جاری هی 

 .است  کِ ترای آرش ریرتِ ضسُ است  ی آى اضکی 

ایٌک  ایراى زر هقاتل تَراى قس علن هیکٌس  ٍ         

 .جَاًورزی آرضص را تِ رخ جْاًیاى هی کطس


