
 

 

 

 

 
 

 

 

Katy Perry - Witness Album Lyrics (Persian Translate) 

  Katy Perry از Witness آلبوم فارسیترجمه  و متن
 ترجمه از علیرضا

  



 

1-Witness 

[Verse 1] 

If I lost it all today, would you stay? 

بازم باهام می مونی؟ اگه امروز همه چیمو از دست بدم،  

Could my love be enough to stimulate? 

وردنت کافی باشه؟عشق من میتونه برای به ذوق آ  

If shit hit the fan, grenades got thrown 

 اگه رازمون فاش بشه،و نارنجک ها منفجر شن )منظورش همون فاش شدنه(

Would you still show, oh? 

 به برمال کردنت ادامه میدی؟

Could you go down with me to the mat? 

بیای؟ میدون جنگباهام به سمت میتونی   

Could we get back up beneath eventually laugh? 

پشت هم باشیم و سرانجام بخندیم)شاد بشیم(؟میشه   

Roll eyes at highs, cheers in the lows, and stay in the flow 

)ی زندگی( خوشحال باشیم، همیشه جاری بمونیم حتی تو پستی ها باشه،بلندی ها  نگاهمون به  

[Pre-Chorus] 

'Cause I, I only got this life 

 چون من فقط همین زندگی رو دارم

And I ain't got the time, no 

نه...زمانی برام نمونده و  

Not to get it right, oh 

(نه به اندازه ای که بتونم درکش کنم )زندگی رو  

 

[Chorus] 

We're all just looking for connection 

 ما همه دنبال ارتباطیم

Yeah, we all want to be seen 

وست داریم دیده بشیمآره هممون د  

I'm looking for someone who speaks my language 

()حرفامو درک کنه من دنبال کسی میگردم که زبونم رو بفهمه  

Someone to ride this ride with me 

 کسی که این راه رو باهام بیاد



 

Can I get a witness?  

 میتونم یه شاهد داشته باشم؟

Will you be my witness?  

 تو شاهدم میشی؟

I'm just looking for a witness in all of this 

  من فقط دنبال یه شاهد میگردم

Looking for a witness to get me through this 

 دنبال یه شاهدم که منو از این وضعیت خالص کنه

[Verse 2] 

When you tell me everything, and there's no holes 

 وقتی بهم همه چیزو بگی،و رازی نمونه

You can scroll through anything, you've got the codes 

 (ارو داری )یعنی مهارتشو داریمیتونی همه چیزو بفهمی،چون کد ه

Nothing to hide, it's all in their eyes 

 چیزی برای پنهان کردن نیست.همه چیز تو چشم ها هست

And we just know, whoa 

 ...و ما اینو میدونیم که

 

[Pre-Chorus] 

'Cause I, I only got this life 

 چون من فقط همین زندگی رو دارم

And I ain't got the time, no 

 و زمانی برام نمونده

Not to get it right, oh 

ازه ای که بتونم درکش کنمنه به اند  

 

[Chorus] 

We're all just looking for connection 

 ما همه دنبال ارتباطیم

Yeah, we all want to be seen 

 آره هممون دوست داریم دیده بشیم

I'm looking for someone who speaks my language 

 ()حرفامو درک کنه من دنبال کسی میگردم که زبونم رو بفهمه



 

Someone to ride this ride with me 

 کسی که این راه رو باهام بیاد

Can I get a witness?  

 میتونم یه شاهد داشته باشم؟

Will you be my witness?  

 تو شاهدم میشی؟

I'm just looking for a witness in all of this 

  من فقط دنبال یه شاهد میگردم

Looking for a witness to get me through this 

  دنبال یه شاهدم که منو از این وضعیت خالص کنه

 

[Bridge] 

Will you be my witness? 

 تو شاهدم میشی؟

Could you be the one that speaks for me? 

 میتونی کسی باشی که ازم دفاع میکنه؟

 

[Chorus] 

We're all just looking for connection 

 ما همه دنبال ارتباطیم

Yeah, we all want to be seen 

 آره هممون دوست داریم دیده بشیم

I'm looking for someone who speaks my language 

()حرفامو درک کنه من دنبال کسی میگردم که زبونم رو بفهمه  

Someone to ride this ride with me 

 کسی که این راه رو باهام بیاد

Can I get a witness?  

 میتونم یه شاهد داشته باشم؟

Will you be my witness?  

 تو شاهدم میشی؟

I'm just looking for a witness in all of this 

  من فقط دنبال یه شاهد میگردم

Looking for a witness to get me through this 

و از این وضعیت خالص کنهندنبال یه شاهدم که م   

  



 

2-Hey Hey Hey 

[Verse 1: Katy Perry] 

A big beautiful brain with a pretty face, yeah 

مغز بزرگ و زیبا با یه صورت زیبا،آره یه  

A babydoll with a briefcase, yeah 

 یه عروسک ناز با یه چمدون

A hot little hurricane 

 ...!یه طوفان کم قدرت اما داغ

'Cause I'm feminine and soft, but I'm still a boss, yeah 

!یه زنم و روحیم لطیفه،ولی هنوزم رئیسم..آرهدرسته من   

Red lipstick, but still so raw, yeah 

 رژ لب قرمز میزنم،ولی هنوز ناپخته ام

Marilyn Monroe in a monster truck 

ل مرلین مونرو تو یه کامیون بزرگممث  

 با اینکه زنه ولی هنوز قدرت و اعتماد به نفسشو داره.. هتعاره از زن زیباییه کاس)

 )آمریکا اشاره کرده 0591واسه همین به یکی از ستاره های دهه 

[Pre-Chorus: Katy Perry] 

'Cause I can be zen and I can be the storm, yeah 

 چون من میتونم آروم باشم یا مثل یه طوفان باشم

Smell like a rose and I pierce like a thorn, yeah 

 بوی گل رز رو میدم ولی مثل خار سوراخ میکنم

Karate chopping the clichés and norms all in a dress 

  با ضربه کاراته ای خودم )بدون اسلحه و با دست( قانونا و هنجارها رو میشکونم

 (کل این تیکه منظورش اینه که یه زن در عین حال که زیباست میتونه خطرناکم باشه)

 

[Chorus: Katy Perry] 

Hey, hey, hey 

 هی هی هی

You think that I'm a little baby 

 فکر کردی من یه بچه کوچیکم؟



 

You think that I am fragile like a Fabergé 

ظریفم؟   Faberge فکر کردی من مثل تخم مرغ 

این نامه که موقع عید پاک برای تزئین استفاده میشه...منظورش اینه که یه تخم مرغ طال به )  

(درسته که من زنم ولی اینطور که فکر میکنی ظریف نیستم  
 

You think that I am cracking, but you can't break me 

 فکر کردی من شکننده ام،ولی نمی تونی منو بشکونی

No-o-o-o-oh, no way 

 نه راهی وجود نداره

No-o-o-o-oh, no way 

 نه راهی وجود نداره

No-o-o-o-oh, no way

 

You think that I am cracking, but you can't break me 

 فکر کردی من شکننده ام،ولی نمی تونی منو بشکونی

[Verse 2: Katy Perry] 

Yeah, I bounce back like a pro 'cause I'm so resilient 

 آره،من مثل یه حرفه ای باال و پایین میپرم چون خیلی انعطاف دارم

LOL at all your limits 

!به همه محدودیت هات میخندم  

Keep your penny thoughts, I'm making a mint 

شه چون پنی کوچیکترین واحد پوله()منظورش بی ارز واسه خودت نگه دار،پنی مانندتو فکر های   

(ارزشه )فکرهام با خودم سکه میزنممن   

 

[Pre-Chorus: Katy Perry] 

'Cause I can be zen and I can be the storm, yeah 

شمچون من میتونم آروم باشم یا مثل یه طوفان با  

Smell like a rose and I pierce like a thorn, yeah 

 بوی گل رز رو میدم ولی مثل خار سوراخ میکنم

Karate chopping the clichés and norms all in a dress 

  با ضربه کاراته ای خودم قانونا و هنجارها رو میشکونم

 



 

[Chorus: Katy Perry] 

Hey, hey, hey 

 هی هی هی

You think that I'm a little baby 

 فکر کردی من یه بچه کوچیکم؟

You think that I am fragile like a Fabergé 

ظریفم؟  Faberge فکر کردی من مثل تخم مرغ 

You think that I am cracking, but you can't break me 

 فکر کردی من شکننده ام،ولی نمی تونی منو بشکونی
 

No-o-o-o-oh, no way 

 نه راهی وجود نداره

No-o-o-o-oh, no way 

 نه راهی وجود نداره

No-o-o-o-oh, no way 

 

You think that I am cracking, but you can't break me 

 فکر کردی من شکننده ام،ولی نمی تونی منو بشکونی

[Bridge: Katy Perry] 

I ain't got no strings 

(آزاد آزادموصل نیستم ) و کسی من به جایی  

I'm no one's little puppet 

 من عروسک خیمه شب بازی )دست نشونده( هیچکس نیستم

Got my own cha-ching in my chubby little wallet 

 !صدای اسکناس هام از توی کیف پول کوچیک و پرم میاد

And secretly you love it 

 و تو به صورت پنهانی دوستش داری

[Chorus: Katy Perry & Astrid S] 

Hey, hey, hey 

 هی هی هی

You think that I'm a little baby 

 فکر کردی من یه بچه کوچیکم؟



 

You think that I am fragile like a Fabergé 

ظریفم؟   Faberge  تخم مرغفکر کردی من مثل  

You think that I am cracking, but you can't break me 

 فکر کردی من شکننده ام،ولی نمی تونی منو بشکونی

No-o-o-o-oh, no way 

 نه راهی وجود نداره

No-o-o-o-oh, no way 

 نه راهی وجود نداره

No-o-o-o-oh, no way 

 

You think that I am cracking, but you can't break me 

ی نمی تونی منو بشکونیفکر کردی من شکننده ام،ول  

  



 

3- Roulette 

[Verse 1] 

I'm uptight 

 من خسته ام

Playing by the rules in this game of life 

 از اینکه تو بازی زندگی طبق قوانین رفتار کنم

365 days on the grind 

سال ام دارن خرد و نابود میشن روز 396   

Something's stirring, I might need to unwind 

  یه چیزی بهم هیجان میده،باید سعی کنم آروم باشم

Then, there's you 

  ...از طرفی،این تویی

Texting me a little bubble of trouble 

 !که داری بهم پیام میدی و این حبابای آزار دهنده نشون داده میشن... 

 و  دیدین تو چت کردن وقتی طرف داره تایپ میکنه یه نقطه هایی شبیه حباب میاد و میره)

 )کیتی این قسمتو خیلی جالب نشون داده شما هیجان دارین که بدونین چی تاپپ میکنه!؟

I've tried to ignore these thoughts that rumble 

رو نادیده بگیرمکه سرم غر میزنن  فکراییسعی کردم این   

I think I'm bored of being so careful 

احتیاط کنم خسته شدمفکر کنم از این که اینقدر   

[Pre-Chorus] 

Big city lights 

 چراغای بزرگ شهر

Got me flirting with fire 

 منو در حال جست و خیز با آتیش دیدن

Tonight I'ma let my hair down 

 امشب موهامو رها خواهم کرد

Have a few rounds and just let go 

بیخیال همچیچندتا گلوله دارم پس   

 

 



 

[Chorus] 

Like roulette, ooh-ooh 

 مثل رولت

Wanna close my eyes and roll it with you 

چرخونمشمیخوام چشامو ببندم و با تو ب  

Like roulette, ooh-ooh 

 مثل رولت

Wanna lose control and forget with you 

 میخوام کنترلمو از دست بدم و همچیو باهات فراموش کنم

Like roulette 

  مثل رولت

Let's roll it  

 بچرخونیمشبیا 

 شده خالی یکی از غیر به تیر هفت هایتیر در اون تمام که بندیه یه بازی شرط نام روسی رولت)

 (شلیک میشه و شده گذاشته سر روی اسلحه لوله شه و بعدمی ندهوچرخ بار چندین خشاب و 

[Verse 2] 

They say everything in moderation 

همچی باید عادالنه باشه اونا میگن  

And sometimes, you got to give in to temptation 

 و گاهی اوقات،تو مورد یه امتحان قرار میگیری

So I drop a pin to my location 

 پس من مکانم رو عالمتگذاری میکنم

Let's roll the dice 

 بیا تاس رو بندازیم

[Pre-Chorus] 

Big city lights 

 چراغای بزرگ شهر

Got me flirting with fire 

 منو در حال جست و خیز با آتیش دیدن

Tonight I'ma let my hair down 

 امشب موهامو رها خواهم کرد

Have a few rounds and just let go 

 چندتا گلوله دارم پس بیخیال همچی



 

[Chorus] 

Like roulette, ooh-ooh 

 مثل رولت

Wanna close my eyes and roll it with you 

ونمشمیخوام چشامو ببندم و با تو بچرخ  

Like roulette, ooh-ooh 

 مثل رولت

Wanna lose control and forget with you 

 میخوام کنترلمو از دست بدم و همچیو باهات فراموش کنم

Like roulette 

  مثل رولت

Let's roll it  

 بیا بچرخونیمش

[Bridge] 

So tonight, we test limits  

 بنابراین ما امشب حدود رو آزمایش میکنیم

Take the safety off for a minute  

 و امنیت رو برای دقیقه ای بیخیال میشیم

'Cause my love's a bullet with your name written on it 

عشق من مثل یه گلوله ست که اسم تو روش نوشته شدهچون   

Just load it and spin it 

 پس تفنگ رو پر کن و بچرخونش

[Chorus] 

Like roulette, ooh-ooh 

 مثل رولت

Wanna close my eyes and roll it with you 

 میخوام چشامو ببندم و با تو بچرخونمش

Like roulette, ooh-ooh 

 مثل رولت

Wanna lose control and forget with you 

 میخوام کنترلمو از دست بدم و همچیو باهات فراموش کنم

Like roulette, Let's roll it  

بیا بچرخونیمش،  لتمثل رو  

  



 

4- Swish  Swish 

[Refrain] 

They know what is what but they don't know what is what 

 ی به چیه، اما نمیدونن چی به چیهمیدونن چاونا 

 گفته میشه )یه اصطالح هست یعنی اینکه فقط از ظاهر قصیه خبر دارند و نمی دونن اصل قضیه چیه

 ویفت خونده(س تیلور bad blood هنگ رو در جوابآتی پری این یک 

They just strut, What the f**k? 

چه خبره؟ قیافه میگیرن،فقط   

[Verse 1: Katy Perry] 

A tiger, don't lose no sleep 

هکه هیچ خوابی رو از دست نمید یه ببر  

Don't need opinions 

 ...  نیازی به اظهار نظرِ

From a selfish or a sheep, Don't you come for me 

 سمت من نیا ند نداره!!یه خودخواه یا یه گوسف... 

No, not today 

 !نه حداقل امروز نه

You're calculated, I got your number 

 تو حساب شده ای، من شماره ت رو دارم

 (اصطالح هست به معنای اینکه من تو رو خوب میشناسم)

Cause you're a joker and I'm a courtside killer queen 

 چون تو یه دلقک هستی و من ملکه باالنشین قاتل هستم

(courtside پادشاه ها از اون مکان  گالدیاتوری نبردهای در مثال نشتند، می ها پادشاه که میگن جایی به

معموال دلقک هایی داشتن و وقتی دلقک ها  قتل گالدیاتور بازنده رو میدادن، پادشاهان در گذشته دستور

 !(رو راضی بکنن به دستور پادشاه کشته میشدن نمی تونستن پادشاه

And you will kiss the ring, you best believe 

 و تو درنهایت حلقه را خواهی بوسید، بهتره که باور کنی

(kiss the ring خود از ارشدتر به نسبت کردن احترام ادای یعنی) 

[Pre-Chorus] 

So keep calm, honey, I'ma stick around 

 ...خوام بیشتر ازباش عزیزم می آرومپس 



 

For more than a minute, get used to it 

 یک دقیقه اینجا بمونم، عادت کردم بهش

 بده(همینطوری ادامه )منظورش اینه موفقیت هاش رو میخواد 

Funny my name keeps coming outcho mouth 

به که اسم من از دهنت بیرون میادجال  

Cause I stay winning, Lay em up like 

 ....و همه شون رو پرت میکنم مثل چون من یه برنده باقی میمونم

[Chorus: Katy Perry] 

Swish, swish, bish 

 سوییش، سوییش

Another one in the basket 

 یک ضربه دیگه توی سبد

Can't touch this 

کنه شنمی تونه لمس  

Another one in the casket 

 یکی دیگه توی تابوت

( swish یره مستقیم م کنه برخورد جایی به اینکه بدون توپ که هست بسکتبال توی ضربه یه

میکنه هیچ جایی رو لمس نمی کنه و  منظورش اینه که کارش بی نقصه و توپی که پرت توی سبد،

 )از مقابل خودش کنار بزنه موفقیت باعث میشه که رقیب هاش رواین 

[Verse 2: Katy Perry] 

Your game is tired, you should retire 

بشی ه( تو خسته کننه س، بهتره بازنشستیک هابازی )موزی  

You're about cute as an old coupon expired 

 تو به اندازه یک کوپن قدیمی باطل شده جذاب هستی

 یعنی اینکه االن دیگه هیچ جذابیتی باقی نمونده و شبیه)

 (هستی که دیگه هیچ ارزشی نداره قدیمی یه کوپن 

And karma's not a liar, She keeps receipts 

 ید ها )صورت حساب( رو نگه میدارهگه، رسسرنوشت دروغ نمی 

 کاری میکنه که نتیجه ش به سمت خودت برگرده( )یعنی اینکه هر کاری انجام بدی سرنوشت

[Pre-Chorus] 

So keep calm, honey, I'ma stick around 

 ...باش عزیزم میخوام بیشتر از آرومپس 



 

For more than a minute, get used to it 

 یک دقیقه اینجا بمونم، عادت کردم بهش

Funny my name keeps coming outcho mouth 

 جالبه که اسم من از دهنت بیرون میاد

Cause I stay winning, Lay em up like 

 ....و همه شون رو پرت میکنم مثل چون من یه برنده باقی میمونم

[Chorus: Katy Perry] 

Swish, swish, bish 

 سوییش، سوییش

Another one in the basket 

 یک ضربه دیگه توی سبد

Can't touch this 

کنه شنمی تونه  لمس  

Another one in the casket 

 یکی دیگه توی تابوت

[Verse 3: Nicki Minaj] 

Pink Ferragamo sliders on deck 

 دمپایی صورتی راماگو روی میز هست

معموال خواننده ها برای تبلیغاتیه برند دمپایی هست  ) 

(توی آهنگ هاشون از اسم برند ها استفاده میکنن  

Silly rap beefs just get me more checks 

 دیس رپ های احمقانه فقط چک های من رو بیشتر میکنه

My life is a movie, I'm never off set 

 زندگی من مثل یه فیلمه که هیچ وقت تموم نمیشه

Me and my amigos,no..not Offset 

جبرانش نمیکنیم من و دوستام  

Swish swish, I got them upset 

 سویش سویش، اونا رو ناراحت کردم

But my shooters'll make em dance like dubstep 

مثل دابستپ برقصناما تیرانداز هام کاری میکنن که اونا   

ه، دابستپ رقصیسازهاشنهنگآها همون تیرانداز ) 

(اینجا منظورش ترسیدن هست هکه با لرزش زیادی همراه  



 

Swish, swish, aww, my haters is obsessed 

عقده ای شدن کسایی که ازم متنفرنسویش سویش،   

Cause I make M's, they get much less 

 چون من پول پارو میکنم اونا کمتر پول درمیارن

 (m یعنی money یا million) 

Don't be tryna double back 

(سعی نکن که به عقب برگردی )کارت رو تکرار کنی  

 

I already despise you 

 من قبال یه بار حالت رو گرفتم

All that fake love you showing 

اون عالقه قالبی که نشون میدیهمه   

Couldn't even disguise you 

 نمی تونه درون تو رو مخفی کنه

Ran? When? Nicki getting tan 

 من فرار کردم؟ کی؟ نیکی داره برنزه میکنه

 ار نمی کنه و اگه جواب کسی رورمنظورش اینه که از چیزی ف)

 (نمیده دلیلش اینه که براش اهمیتی نداره و داره زیر افتاب لذت میبره

Mirror mirror who's the fairest b**ch in all the land? 

 آینه، آینه کی زیباترین دختر همه سرزمین هاست؟

 (اشاره به داستان سفید برفی)

Damn, man, this b**ch is a Stan 

 لعنتی این عوضی دیوانه ست

Muah, muah, the generous queen will kiss a fan a*s goodbye 

خرین بار طرفدار هاش بوس میفرستهآصدای بوس( یه ملکه با شکوه برای )  

(kiss a*s goodbye کردن کاری بار اخرین برای شدن مرگ اماده یعنی) 

I'ma be riding by 

 ممکنه منم کشته بشم

(ride by تو از یعنی )ماشین به کسی شلیک کردن و کشته شدن 

I'ma tell my nigga Biggz, yeah that's tha guy 

نو میگم،آره رفقای خودمنحتما به رفیقای گنده م ای  

A star's a star 

 یه ستاره همیشه ستاره میمونه

They never thought the swish god would take it this far 

(سوییش اینقدر دور بشه )باال برهخدای )ضربه( این اصال فکرش رو نمی کردن که   



 

Get my pimp cup, this is pimp shit, baby 

 جام شراب من رو پر کن، این جام شراب خیلی خفنه

(pimp cup لوکس شراب جام شراب، جام یعنی) 

I only rock with Queens, so I'm making hits with Katy 

آهنگای هیت میسازمتی یکار میکنم )میگردم یا رابطه دارم(، پس با کمن فقط به ملکه ها   

( نشون و تو ماشینا زیاد پخش میشنهیت یعنی آهنگایی که همه گیر میشن،یا مردم خیلی زمزمه میکن ) 

[Chorus: Katy Perry] 

Swish, swish, bish 

 سوییش، سوییش

Another one in the basket 

 یک ضربه دیگه توی سبد

Can't touch this 

کنه شنمی تونه  لمس  

Another one in the casket 

 یکی دیگه توی تابوت

  



 

5- Déjà vu 

[Verse 1] 

I live off the echoes of your "I love you's" 

های تو زنده ام "دوست دارم"س من با انعکا  

But I still feel the blows from all your "don’t want to's" 

های تو رو حس میکنم "نمیخوام"ولی هنوز صدای وزش   

When you’re drunk, you say I’m the one 

 وقتی مستی،میگی من بهترینتم

Then you wake up 

 (ویل میگیریو بعدش هوشیار میشی)یعنی فقط وقتی مستی منو تح

You suck my hope up in a vacuum 

 (تو امید من رو مثل یه جاروبرقی میمکی )از بینش میبری

[Chorus] 

‘Cause every day’s the same 

شبیه همه چون همه روزا  

Definition of insane 

 تنها معنی جنون رو تداعی میکنه

I think we’re running on a loop 

 فکر کنم داریم رو یک حلقه تکراری میدوییم

Déjà vu 

  دژاوو

منظور کیتی هم  میکنین یه صحنه ای رو قبال دیدین،دژاوو به حالتی میگن که حس )

(اینه که زندگیشون مثل دژاووه یعنی تکراری و کسل کننده ست  

So tell me something new 

 پس یه چیز نو بهم بگو

Figure out the Rubik’s Cube 

 تا این مکعب روبیک رو درک کنم

I think we’re running on a loop 

 فکر کنم داریم رو یک حلقه تکراری میدوییم

Déjà vu 

 دژاوو



 

[Verse 2] 

Your words are like Chinese water torture 

 کلمه هات مثل شکنجه آبی چینی هاست

کنجه هایی که چینی ها انجام میدادن به صورتی که مجرم رو میبستن و مدت زیادی رو یکی از ش(

پیشونیش به صورت قطره ای آب میریختن زمانی هم که تشنه میشد بهش آب نمیدادن که خیلی تاثیر 

 )حرفات پوچ و بی معنیه و فایده ای ندارهروانی داشت..کیتی هم ارتباط جالبی داده که منظورش اینه که 

And there’s no finish line, always one more corner 

 و هیچ نقطه پایانی وجود نداره،همش یه کرنر بیشتر وجود داره

تصور کنید تو مسابقه دوهیچ نقطه پایانی نباشه و فقط هر از چند گاهی یه پیچ باشه..پس وقتی )

 )کلی آهنگ رو دارهمعنی بازم اول میرسید!که  شما هی پیچ هارو دور بزنید دوباره به جای

Yeah, they slither like a centipede 

 ))احتماال منظورش حرفای طرفه آره اونا مثل یه هزارپا می لغزن

Why do you keep me 

 ...چرا تو منو نگه داشتی؟

At the end of a rope that keeps getting shorter? 

 ؟!رو یه طناب که هرچی جلوتر میرم باریک تر میشه...

[Chorus] 

‘Cause every day’s the same 

شبیه همه چون همه روزا  

Definition of insane 

 تنها معنی جنون رو تداعی میکنه

I think we’re running on a loop 

 فکر کنم داریم رو یک حلقه تکراری میدوییم

Déjà vu 

  دژاوو

So tell me something new 

 پس یه چیز نو بهم بگو

Figure out the Rubik’s Cube 

 تا این مکعب روبیک رو درک کنم

I think we’re running on a loop 

 فکر کنم داریم رو یک حلقه تکراری میدوییم

Déjà vu 

 دژاوو

  



 

6- Power 

[Verse 1] 

I was fine before I met you 

  قبل از اینکه مالقاتت کنم حالم خوب بود 

Truth is that I lost myself inside you 

 حقیقت اینه که خودمو درونت گم کردم

It is not fair to put all that on you 

  این منصفانه نیست که همه اینا رو بهت تحمیل کنم

But you took control of a vulnerable soul  

کنترل خودت در آوردیولی تو یه روح آسیب پذیر رو به   

I am my mother’s daughter 

 من هنوز دختر مادرم هستم

And there are so many things I love about her 

 و خیلی چیزها درباره ش وجود دارن که دوستشون دارم

But I have, I have to break the cycle 

رو نابود کنم تکراری من باید این چرخه ولی من...  

So I can sit first at the dinner table 

م اول پشت میز شام بشینمپس من میتون  

[Chorus] 

You can't clip my wings, can't wilt my flowers 

کنی نمیتونی گل هامو پژمرده ل هامو بچینی،تو نمیتونی با  

Stole my time, but I'll make up the hours 

ولی من دوباره ساعت ها رو میسازم دزدیدی زمانم رو  

'Cause I'm a goddess and you know it 

 چون من یه الهه هستم و اینو میدونی

Some respect, you better show it 

یه ذره احترام از خودت نشون بدی هپس بهتر  

I'm done with you siphoning my power 

که قدرتم رو کم کنی خسته ممن از این   

Power 

 قدرت



 

[Verse 2] 

Hell hath no fury like a woman reborn 

 حتی جهنم هم اندازه زنی که دوباره متولد شده خشن نیست

And now I'm burning like a blue flame once more 

  و االن من دوباره دارم مثل یه شعله آبی میسوزم

But don't mistake my warmth for weakness 

 !ولی این حرارت من رو با ضعف اشتباه نگیر

Don't bite the hand that feeds or you'll 

...وگرنه...دستی که داره بهت غذا میده رو گاز نگیر  

You'll never eat  

 !هیچ غذایی بهت نمیرسه

[Chorus] 

You can't clip my wings, can't wilt my flowers 

کنی پژمردهنمیتونی گل هامو  تو نمیتونی بال هامو بچینی،  

Stole my time, but I'll make up the hours 

ولی من دوباره ساعت ها رو میسازم دزدیدیزمانم رو   

'Cause I'm a goddess and you know it 

 چون من یه الهه هستم و اینو میدونی

Some respect, you better show it 

یه ذره احترام از خودت نشون بدی هپس بهتر  

I'm done with you siphoning my power 

م کنی خسته ممن از این که قدرتم رو ک  

[Bridge] 

And now I'm taking it back 

 (و حاال من دارم پسش میدم )قدرتم رو

Electric as f**k (c’mon) 

 بصورت عجیبی شوک آور

: As f**k توضیح درباره اصطالح 

!(خودمون "در حد اللیگا"صفت اون رو قوی تر میکنه..یه چیزی مثل )اومدن این کلمه بعد از یه   

You can't quiet this thunder, no  

نه...تو نمیتونی این رعد و برقو ساکت کنی  



 

Yeah, I'm taking it back 

  آره من دارم پسش میدم

Yeah, lit all the way up 

  راه جلومو روشن کردم

Even in the dark, I glow  

 حتی توی تاریکی می درخشم

[Chorus] 

You can't clip my wings, can't wilt my flowers 

کنی پژمردهتو نمیتونی بال هامو بچینی،نمیتونی گل هامو   

Stole my time, but I'll make up the hours 

ولی من دوباره ساعت ها رو میسازم دزدیدیزمانم رو   

'Cause I'm a goddess and you know it 

 چون من یه الهه هستم و اینو میدونی

Some respect, you better show it 

یه ذره احترام از خودت نشون بدی هپس بهتر  

I'm done with you siphoning my power 

 من از این که قدرتم رو کم کنی خسته م

 

  



 

7-Mind Maze 

[Verse 1] 

I'm losing all direction 

 دارم همه مسیرهارو گم میکنم

Slipping into quicksand 

(دارم تو یه دام میفتم )گمراه میشم  

I've shattered the illusion, seen behind the curtain 

 (پرده رو دیدم )تیکه به داستان جادوگر شهر اُز پشتتصورات اشتباهم رو شکستم و راز من 

I'm disenchanted 

 طلسمم شکسته شده

Dancing on a wire 

 (مثل رقصیدن روی یه سیم نازک میمونه )هرلحظه امکان داره بیفتی

Juggling desire 

 آرزومه )مثل قدیم( تردستی کنم

 (یعنی کارای حیرت آور انجام بدم)

Every hit gets harder 

 هرضربه که زده میشه سخت تر میشه

When you're fighting without armor 

 وقتی بدون زره مبارزه میکنی

I'm disheartened 

 من دیگه دلسرد شدم

[Pre-Chorus] 

Do I start over, rediscover? 

 آیا من  دوباره شروع میکنم؟و چیزای فراموش شده رو پیدا میکنم؟

Submit to the sweet surrender 

 ...و تسلیم این محاصره شیرین میشم؟

[Chorus] 

It's a mind maze, all these head games 

 ...این یه درگیری ذهنیه،تمام این بازی های توی سرم

Caught in a cage, a complex cage 

... ،یه قفس پیچیدهنتو این قفس گیر افتاد  



 

Am I a car on fire? 

 آیا من یه ماشینم که تو آتیش گیر افتاده؟

Will I be devoured? 

 آیا من بلعیده خواهم شد؟

I gotta free myself and get out of my own way 

  میدممن خودم رو آزاد میکنم و راه خودم رو تغییر 

( هایی رو که باعث عدم موفقیتم شده تغییر میدمعادت  ) 

[Verse 2] 

I used to be so sparkling 

 قبال خیلی درخشنده بودم

But now it's not so charming 

 ولی حاال اون طوری دلربا نیستم

What used to stimulate me 

می آورد وجد چیزی که به من رو به  

Now can barely wake me 

میتونه بیدارم کنهحاال به سختی   

I'm unresponsive 

 من بی جوابم

Will I find salvation? 

 آیا باالخره به رستگاری خواهم رسید؟

Some kind of moderation? 

 یا به اعتدال؟

Spinning all these plates is 

 (برداشتن تمام این ظرف ها )یعنی رسیدن به جواب

Gonna be a challenge 

میمونهمثل یه مسایقه   

A delicate balance 

 (یه موازنه حساس )یعنی تو انتخاب مسیرت باید دقت کنی

 

[Pre-Chorus] 

Do I start over, rediscover? 

 آیا من  دوباره شروع میکنم؟و چیزای فراموش شده رو پیدا میکنم؟

Submit to the sweet surrender 

 ...و تسلیم این محاصره شیرین میشم؟

 



 

[Chorus] 

It's a mind maze, all these head games 

 ...این یه درگیری ذهنیه،تمام این بازی های توی سرم

Caught in a cage, a complex cage 

 تو این قفس گیر افتادن،یه قفس پیچیده...

Am I a car on fire? 

 آیا من یه ماشینم که تو آتیش گیر افتاده؟

Will I be devoured? 

خواهم شد؟آیا من بلعیده   

I gotta free myself and get out of my own way 

 من خودم رو آزاد میکنم و راه خودم رو تغییر میدم

 

[Outro] 

So do I start over, re-rediscover? 

 آیا من  دوباره شروع میکنم؟و چیزای فراموش شده رو پیدا میکنم؟

I submit to your, your sweet surrender 

محاصره شیرین تو میشممن تسلیم  .. 

Your sweet surrender 

 

Your sweet surrender 

  



 

8-Miss You More 

[Verse 1] 

Saw your picture on accident 

 عکست رو به طور اتفاقی دیدم

Your face has changed 

 چهره ت تغییر کرده

The lines are sinking in 

 (صورتت دارن میرن تو هم )یعنی شکسته شدیخط های 

I pressed play, I should haven't 

  دکمه پخش رو فشار دادم،کاشکی این کارو نمیکردم

 ()احتماال فیلمی ازش دیده که االن با یکی دیگست

Congratulations 

 تبریک میگم

But do you ever wonder what we could have been? 

کردی ما االن چی میتونستیم باشیم؟ولی تا حاال فکر   

 

[Pre-Chorus] 

But your mind plays tricks with distance 

(حس نمیکنه)یعنی فاصله رو تو دیدن فاصله خطای دید دارهولی ذهنت   

Always makes things feel so unfinished 

 همیشه همه چیز رو ناتموم نشون میده
 

[Chorus] 

I miss you more than I loved you 

 بیشتر از اونقدری که دوست داشتم دلم واست تنگ شده

I do 

 همینطوره

I miss you more than I loved you 

 بیشتر از اونقدری که دوست داشتم دلم واست تنگ شده

(I wonder what we could have been) 

 (فکر میکنم ما االن چی میتونستیم باشیم)

I miss you more than I loved you 

 بیشتر از اونقدری که دوست داشتم دلم واست تنگ شده



 

I do 

 همینطوره

I miss you more than I loved you 

 بیشتر از اونقدری که دوست داشتم دلم واست تنگ شده

(I wonder what we could have been) 

  (فکر میکنم ما االن چی میتونستیم باشیم)
 

[Verse 2] 

I saw a balloon floating away 

  یه بادکنک رو دیدم که تو هوا شناوره

I thought, "did someone let go, or did they lose it?" 

"اونو گم کردن؟"یا  "آیا کسی ولش کرده؟"با خودم فکر کردم:  

So strange, you know all my secrets 

 عجیبه که همه راز های منو می دونی

Please keep them safe 

(امن نگهشون دار )فاش نکنلطفا   

And darling, you know that I'll do the same 

 و عزیزم اینو می دونی که من همین کارو میکنم
 

 [Pre-Chorus] 

Though we're no longer in existence 

 با اینکه ما دیگه وجود خارجی نداریم

Baby, you'll always be in my orbit 

ن باقی میمونیعشقم تو همیشه تو مدار م ... 

 

[Chorus] 

I miss you more than I loved you 

 بیشتر از اونقدری که دوست داشتم دلم واست تنگ شده

I do 

 همینطوره

I miss you more than I loved you 

 بیشتر از اونقدری که دوست داشتم دلم واست تنگ شده

(I wonder what we could have been) 

( چی میتونستیم باشیم فکر میکنم ما االن ) 

I miss you more than I loved you 

 بیشتر از اونقدری که دوست داشتم دلم واست تنگ شده



 

I do 

 همینطوره

I miss you more than I loved you 

 بیشتر از اونقدری که دوست داشتم دلم واست تنگ شده

(I wonder what we could have been) 

( میتونستیم باشیمفکر میکنم ما االن چی  ) 

 

[Bridge] 

We were a match, but not a fit 

 ما با هم جور بودیم،ولی مناسب هم نبودیم

We were a dream, unrealistic 

 ما مثل یک رویا،واهی و خیالی بودیم

  (یعنی این که فکر میکردیم به هم میخوریم یه خیال واهی بود) 

We didn't lose, we didn't win 

بردیم،و نه باختیمما نه  ... 

 

[Chorus] 

I miss you more than I loved you 

 بیشتر از اونقدری که دوست داشتم دلم واست تنگ شده

I do 

 همینطوره

I miss you more than I loved you 

 بیشتر از اونقدری که دوست داشتم دلم واست تنگ شده

(I wonder what we could have been) 

( االن چی میتونستیم باشیمفکر میکنم ما  ) 

I miss you more than I loved you 

 بیشتر از اونقدری که دوست داشتم دلم واست تنگ شده

I do 

 همینطوره

I miss you more than I loved you 

 بیشتر از اونقدری که دوست داشتم دلم واست تنگ شده

(You'll always be in my orbit) 

( باقی میمونیتو همیشه تو مدار من  ) 

  



 

9-Chained To The Rhythm 

[Verse 1: Katy Perry] 

Are we crazy? 

 آیا ما دیوونه ایم؟

Living our lives through a lens 

 زندگیمون رو پشت یه لنز زندگی میکنیم

Trapped in our white picket fence 

 تو این حصار چوبی سفید گیر افتادیم

Like ornaments 

جواهراتمثل    

So comfortable, we're living in a bubble, bubble 

تو این حباب زندگی میکنیمچقدر راحته که   

So comfortable, we cannot see the trouble, trouble 

 چقدر خوب و راحته که نمیتونیم مشکالت رو ببینیم

Aren't you lonely 

 تو تنها نیستی؟

Up there in utopia 

... که ساختی ناکجاآبادی اون باال توی   

Where nothing will ever be enough? 

 !که هیچی هیچ وقت اونجا کافی نیست

Happily numb 

 با وجود خوشحالی ولی بی حسیم

So comfortable, we're living in a bubble, bubble 

 چقدر راحته که تو این حباب زندگی میکنیم

So comfortable, we cannot see the trouble, trouble 

 چقدر خوب و راحته که نمیتونیم مشکالت رو ببینیم

 

 [Pre-Chorus: Katy Perry] 

So put your rose-colored glasses on 

رنگتون رو بذاریدقرمز پس عینک های   

And party on 

 ..و مهمونی رو شروع کنید

 



 

[Chorus: Katy Perry] 

Turn it up, it's your favorite song 

صدا رو(ببرین باال،این آهنگ مورد عالقه شماست)  

Dance, dance, dance to the distortion 

 برقصید برقصید،با تحریف ها)ی اخبار( برقصید

Come on, turn it up, keep it on repeat 

بذارینش رو تکراربجنب( صدارو ببرید باال،)  

Stumbling around like a wasted zombie 

تلو تلو بخورید اینور و اونور مثل یه زامبی بی مصرف  

Yeah, we think we're free 

مآره،ما فکر میکنیم آزادی  

Drink, this one is on me 

مهمون من جام شراب( بنوشید،این یکی رو)  

We're all chained to the rhythm 

 ما همه به ریتم زنجیر شدیم

To the rhythm 

 

To the rhythm 

 

 

[Verse 2: Katy Perry] 

Are we tone deaf? 

 صدامون به گوشت نمیرسه؟ 

Keep sweeping it under the mat 

 به ماست مالی ادامه بده

Thought we could do better than that 

 گمان می کردم بتونیم بهتر از این عمل کنیم

I hope we can 

 امیدوارم بتونیم

So comfortable, we're living in a bubble, bubble 

 چقدر راحته که تو این حباب زندگی میکنیم

So comfortable, we cannot see the trouble, trouble 

 چقدر خوب و راحته که نمیتونیم مشکالت رو ببینیم

 

 



 

[Pre-Chorus: Katy Perry] 

So put your rose-colored glasses on 

()عینک قرمز نماد مبارزه طلبیه رنگتون رو بذارید قرمزپس عینک های   

And party on 

 ..و مهمونی رو شروع کنید

 

[Chorus: Katy Perry] 

Turn it up, it's your favorite song 

صدا رو(ببرین باال،این آهنگ مورد عالقه شماست)  

Dance, dance, dance to the distortion 

)ی اخبار( برقصید برقصید برقصید،با تحریف ها  

Come on, turn it up, keep it on repeat 

بجنب( صدارو ببرید باال،بذارینش رو تکرار)  

Stumbling around like a wasted zombie 

 مثل یه زامبی بی مصرف اینور و اونور تلو تلو بخورید

Yeah, we think we're free 

 آره،ما فکر میکنیم آزادیم

Drink, this one is on me 

مهمون منجام شراب( بنوشید،این یکی رو )  

We're all chained to the rhythm 

 ما همه به ریتم زنجیر شدیم

To the rhythm 

 

To the rhythm 

 

[Bridge: Skip Marley] 

It is my desire 

 این آرزوی منه

Break down the walls to connect, inspire 

 !دیوارها رو بشکنید برای برقراری ارتباط..تا بتونیم نفس بکشیم

Ay, up in your high place, liars 

 به جایگاه بلندتون صعود کنید،دروغگوها

Time is ticking for the empire 

رسه فرا میزمان داره برای امپراطوری   



 

The truth they feed is feeble 

(حقیقتی که اون ها به خوردتون دادن نحیفه )دروغه  

As so many times before 

 مثل خیلی از دفعه های قبل

They greed over the people 

دارنمردم  اون ها طمع به  

They stumbling and fumbling 

تلو تلو میخورن و ر کورانه جلو میرنو دارن کو  

And we're about to riot 

 و ما شورش خواهیم کرد

They woke up, they woke up the lions 

 اون ها شیر ها رو بیدار کردن!

 

[Chorus: Katy Perry] 

Turn it up, it's your favorite song 

ببرین باال،این آهنگ مورد عالقه شماست صدا رو()  

Dance, dance, dance to the distortion 

 برقصید برقصید،با تحریف ها)ی اخبار( برقصید

Come on, turn it up, keep it on repeat 

 (بجنب( صدارو ببرید باال،بذارینش رو تکرار

Stumbling around like a wasted zombie 

 مثل یه زامبی بی مصرف اینور و اونور تلو تلو بخورید

Yeah, we think we're free 

 آره،ما فکر میکنیم آزادیم

Drink, this one is on me 

جام شراب( بنوشید،این یکی رو مهمون من)  

We're all chained to the rhythm 

 ما همه به ریتم زنجیر شدیم

To the rhythm

 

To the rhythm 

 

 

 

 



 

[Outro: Katy Perry] 

Turn it up 

صدا رو( ببرش باال)  

Turn it up 

 ببرش باال

It goes on, and on, and on 

 این همینطور ادامه و ادامه و ادامه داره

It goes on, and on, and on 

 

It goes on, and on, and on 

 

'Cause we're all chained to the rhythm 

 چون ما هممون به این ریتم زنجیر شدیم

  



 

10-Tsunami 

[Verse 1] 

Please don't tip-toe 

آهسته نیاخواهش میکنم   

Come close, let's flow 

بیا جاری بشیم بهم نزدیک شو،  

Anchor in me, and get lost at sea 

و خودت رو تو دریا گم کن بنداز )مثل کشتی( ربه من لنگ  

The world's your oyster and I am the pearl 

و من مرواریدش هستم دنیا مثل صدف توئه،  

Open waters 

 آب ها رو بشکاف

Sink into me slowly 

 به سمت من فرو بیا

 

[Chorus] 

So baby, come and take a swim with me 

 پس عزیزم، بیا و با من شنا کن

Make me ripple 'til I'm wavy 

 من رو مواج کن تا وقتی موج دارم

Don't be scared to dive in deep 

 از شیرجه زدن توی اعماق نترس

And start a tsunami 

 و یک سونامی رو شروع کن

Tsunami 

 سونامی

 

[Verse 2] 

Don't fight 

 مبارزه نکن

Just ride the rhythm of the tide 

 فقط سوار ریتم جزر و مد شو



 

We swirl, we spin 

چرخیم و میگردیم ما می  

Salted, sun-kissed skin 

با صورت آفتاب زده صادقانه،  

We float together 

شناور میشیم ما با هم   

Whatever weather 

 حاال تو هر هوایی که باشه

Embrace the breeze and sail away smoothly 

اال می بریمو بادبان رو به آرامی بباد شمالی رو در آغوش می گیریم    

 

[Chorus] 

So baby, come and take a swim with me 

 پس عزیزم، بیا و با من شنا کن

Make me ripple 'til I'm wavy 

 من رو مواج کن تا وقتی موج دارم

Don't be scared to dive in deep 

 از شیرجه زدن توی اعماق نترس

And start a tsunami 

 و یک سونامی رو شروع کن

Tsunami 

 سونامی

 

[Bridge] 

Oh, you're waking up an ocean of emotion 

 ...اوه،تو داری اقیانوسی از احساس رو بیدار میکنی

That my body can't hide (can't hide) 

 که بدن من نمیتونه پنهانش کنه

Tsunami  

 (سونامی)

Now you're soaked in my devotion 

 حاال تو در صمیمیت من غوطه ور شدی

'Cause you opened up a paradise (inside) 

(چون تو یه بهشت رو آشکار کردی )درونِ  



 

Tsunami  

 سونامی...

 

[Chorus] 

So baby, come and take a swim with me 

 پس عزیزم، بیا و با من شنا کن

Make me ripple 'til I'm wavy 

 من رو مواج کن تا وقتی موج دارم

Don't be scared to dive in deep 

 از شیرجه زدن توی اعماق نترس

And start a tsunami 

 و یک سونامی رو شروع کن

Tsunami 

 سونامی

 

  



 

11-Bon Appetit 

این آهنگ چون درباره برده داری ج..ی هستش ممکنه از کلمات نامناسبی استفاده بشه  : توجه!!

 بعضیمعنی واسه اینکه درست فهمیده بشه  که من سعی کردم تا حد امکان خوب ترجمه کنم!

  (:قسمت ها به عهده خودتون

 

[Chorus: Katy Perry] 

'Cause I'm all that you want, boy 

 چون من تمام چیزی هستم که میخوای پسر

All that you can have, boy 

 تمام چیزی که میتونی داشته باشی

Got me spread like a buffet 

 من رو مثل یه سفره پهن کن

Bon appétit, baby 

 نوش جانت عزیزم

Appetite for seduction 

 از دلربایی من لذت ببر

Fresh out the oven 

  تازه از تنور در اومدم

Melt in your mouth kind of lovin' 

 تو دهنت آب میشه جوری که ازش خوشت میاد

Bon appétit, baby 

 نوش جان عزیزم

 

[Verse 1: Katy Perry] 

Looks like you've been starving 

 انگاری داشتی از گرسنگی می مردی

You've got those hungry eyes 

گرسنت معلومهاز چشمای   

You could use some sugar 

 باید یه چیز شیرین بخوری

'Cause your levels ain't right 

 چون فشارت افتاده



 

I'm a five-star Michelin 

ستاره دارم 9من نشان کیفیت    

A Kobe flown in 

 (یه پرواز به کوب داشته باش )جایی که بهترین غذاها سرو میشن

You want what I'm cooking, boy 

و که دارم میپزم میخوای،پسرتو چیزی ر  

 

[Pre-Chorus: Katy Perry] 

Let me take you 

 …بذار ببرمت

Under candle light 

 زیر نور شمع...

We can wine and dine 

 میتونیم شراب بنوشیم و غذا بخوریم

A table for two 

 رو یه میز دونفره

And it's okay 

 و این خیلی خوبه

If you take your time 

 اگه عجله نداشته باشی

Eat with your hands, fine 

 ()اشکالی ندارهمیتونی با دستات غذا بخوری 

I'm on the menu 

 من تو فهرست غذاها هستم

 

[Chorus: Katy Perry] 

'Cause I'm all that you want, boy 

 چون من تمام چیزی هستم که میخوای پسر

All that you can have, boy 

 تمام چیزی که میتونی داشته باشی

Got me spread like a buffet 

 من رو مثل یه سفره پهن کن

Bon appétit, baby 

 نوش جانت عزیزم



 

Appetite for seduction 

 از دلربایی من لذت ببر

Fresh out the oven 

  تازه از تنور در اومدم

Melt in your mouth kind of lovin' 

 تو دهنت آب میشه جوری که ازش خوشت میاد

Bon appétit, baby 

 نوش جان عزیزم

 

[Verse 2: Katy Perry] 

So you want some more 

 مثل اینکه بیشتر میخوای

Well I'm open 24 

 (ساعته باز هستم! )همیشه در خدمتم 24خب من 

Wanna keep you satisfied 

 میخوام راضی نگه ت دارم

Customer's always right 

 !همیشه حق با مشتریه

Hope you've got some room 

 امیدوارم یه اتاقی پیدا کرده باشی

For the world's best cherry pie 

 واسه بهترین پای گیالس دنیا

Gonna hit that sweet tooth, boy 

 با رضایت کامل خواهی خورد،پسر

 

[Pre-Chorus: Katy Perry] 

Let me take you 

... بذار ببرمت  

Under candle light 

زیر نور شمع...   

We can wine and dine 

 میتونیم شراب بنوشیم و غذا بخوریم

A table for two 

 رو یه میز دونفره



 

And it's okay 

 و این خیلی خوبه

If you take your time 

 اگه عجله نداشته باشی

Eat with your hands, fine 

 (ونی با دستات غذا بخوری )اشکالی ندارهمیت

I'm on the menu 

 من تو فهرست غذاها هستم

 

[Chorus: Katy Perry] 

'Cause I'm all that you want, boy 

 چون من تمام چیزی هستم که میخوای پسر

All that you can have, boy 

 تمام چیزی که میتونی داشته باشی

Got me spread like a buffet 

 من رو مثل یه سفره پهن کن

Bon appétit, baby 

 نوش جانت عزیزم

Appetite for seduction 

دلربایی من لذت ببراز   

Fresh out the oven 

  تازه از تنور در اومدم

Melt in your mouth kind of lovin' 

 تو دهنت آب میشه جوری که ازش خوشت میاد

Bon appétit, baby 

 نوش جان عزیزم

 

[Verse 3: Quavo] 

Sweet potato pie 

 یه پای سیب زمینی خوشمزه

It'll change your mind 

 میتونه نظرتو عوض کنه

Got you running back for seconds 

 کاری میکنه چند ثانیه دوباره انجامش بدی



 

Every single night 

 واسه هر شب

 

[Verse 4: Take off] 

I'm the one they say can change your life 

 من اون کسی هستم که میگن میتونه زندگیتو عوض کنه

No waterfall, she drippin' wet, just like my ice (Blast) 

 ( |:میاد )گرفتین که شاون بدون هیچ آبشاری خیس میشه،از جواهراتم خوش

She say she want a Migo night 

 میگه میخواد شب رو با میگو بمونه

Now I ask her, "What's the price?"  

 "قیمتش چنده؟"رسم:ازش میپ

If she do right, told her get whatever you like 

  بهش گفتم هرچی میخوای بهت میدم اگه کارت رو درست انجام بدی

 

[Verse 5: Offset] 

I grab her legs and now divide  

 من پاهاش رو گرفتم و حاال جداش کردم

Make her do a donut when she ride 

 کاریش کردم که وقتی سواری میکنه حلقه بزنه

Looking at the eyes of a dime, make you blind 

نهبه چشمای نیمه بازش نگاه کنی کورت میک  

In her spine and my diamonds change the climate 

 پشتش الماس هام هستن که آب و هوا رو تغییر میدن

[Verse 6: Quavo] 

Sweet tooth, no tooth fairy 

 ولی هیچ پری دندانی نیست از غذا راضی بودم

 رو اگه دندون شیری معنی کنیم شاید!( sweet tooth)اینجوری معنی نمیده ولی 

  را خود افتادة شیری دندون ایبچه هر اگر که کودکانست افسانه دندان یه پری }توضیح:

 {میذاره شبالش در هدیه یک ومیاد  شب دندان پری ش بذارهبالش زیر درخواب

Whipped cream, no dairy 

!خامه پف کرده،ولی از لبنیات نیست  

Got her hot light on, screaming, "I'm ready" 

"حاضرم" داغ شده و فریاد میزنه  

https://genius.com/Katy-perry-bon-appetit-lyrics#note-11749932


 

But no horses, no carriage 

 !!لی هیچ اسب و کالسکه ای وجود ندارهو

[Chorus: Katy Perry] 

'Cause I'm all that you want, boy 

 چون من تمام چیزی هستم که میخوای پسر

All that you can have, boy 

 تمام چیزی که میتونی داشته باشی

Got me spread like a buffet 

 من رو مثل یه سفره پهن کن

Bon appétit, baby 

 نوش جانت عزیزم

Appetite for seduction 

 از دلربایی من لذت ببر

Fresh out the oven 

اومدم تازه از تنور در   

Melt in your mouth kind of lovin' 

 تو دهنت آب میشه جوری که ازش خوشت میاد

Bon appétit, baby 

  نوش جان عزیزم

(Under candle light…) 

 ..زیر نور شمع

(Bon Appetit Baby..) 

 (نوش جان عزیزم)

  



 

12-Bigger Than Me 

[Verse 1] 

Can't go with the flow, got to make waves 

باید خودم موج )نو( بسازمنمیتونم با این جریان حرکت کنم،  

Even though I look at the sand, and I'm just one grain 

(دونه گندم کوچیکم )یعنی افکارم بزرگه با اینکه دارم به ماسه نگاه میکنم،خودم قد یه  

But my intuition says there's a bigger mission I must embrace 

 ولی آگاهیم بهم میگه ماموریت بزرگتری وجود داره که باید بپذیرمش

So I'm, I'm pushing my thoughts to a new place 

می برم تازه ایبنابراین من دارم افکارم رو به جایگاه   

 

[Pre-Chorus] 

I'm kicking and screaming 

 من با موانع سر راهم میجنگم

'Cause it won't be easy 

 چون این آسون نخواهد بود

To break all the patterns 

 که همه عادت ها و هنجارها رو بشکنی

If I'm not evolving 

 اگه فرقی با قبلم نداشته باشم

I'm just another robot 

یه روبات می مونم مثل  

Taking up oxygen 

با این تفاوت(که اکسیژن مصرف میکنه)  

 

[Chorus] 

It's something bigger than me 

 این یه چیز بزرگتر از منه

I can feel it beginning 

 حس میکنم داره شروع میشه

Something bigger than me 

 یه چیز بزرگتر از من



 

Yeah, I can feel it opening 

 آره میتونم حس کنم که داره آشکار میشه

Tried to ignore it 

 سعی کردم نادیده ش بگیرم

But it keeps on growing 

 ولی داره به رشدش ادامه میده

Out of control 

 خارج از کنترل من

Something bigger than me 

 یه چیز بزرگتر از من

Yeah, I can feel it opening 

 و میتونم حس کنم که داره آشکار میشه

 

[Verse 2] 

So I'll speak my truth though my voice shakes(I must) 

 من حقیقتم رو بیان میکنم با اینکه صدام میلرزه 

(اره دروغ میگه)شنیدین که میگن وقتی یارو صداش میلرزه احتماال حرفش راست نیست و د  

Try to summon the strength to look fear in the face 

رتم رو احضار کنم تا ترس رو تو چهره ها ببینمتالش میکنم قد  

 

[Pre-Chorus] 

But I'm kicking and screaming 

 ولی من با موانع سر راهم میجنگم

'Cause it won't be easy 

 چون این آسون نخواهد بود

To break all the patterns 

 که همه عادت ها و هنجارها رو بشکنی

If I'm not evolving 

 اگه فرقی با قبلم نداشته باشم

I'm just another robot 

 مثل یه روبات می مونم

Taking up oxygen 

اکسیژن مصرف میکنهکه   

 

 



 

[Chorus] 

It's something bigger than me 

 این یه چیز بزرگتر از منه

I can feel it beginning 

 حس میکنم داره شروع میشه

Something bigger than me 

 یه چیز بزرگتر از من

Yeah, I can feel it opening 

 آره میتونم حس کنم که داره آشکار میشه

Tried to ignore it 

 سعی کردم نادیده ش بگیرم

But it keeps on growing 

 ولی داره به رشدش ادامه میده

Out of control 

 خارج از کنترل من

Something bigger than me 

چیز بزرگتر از منیه   

Yeah, I can feel it opening 

 و میتونم حس کنم که داره آشکار میشه

 

  



 

13-Save As Draft 

[Verse 1] 

I remember when you used to be my every other thought 

 یادم میاد زمانی رو که تو همه ی فکرم بودی

But now my calendar's so full, it's easier to move on 

(دولی حاال تقویمم کامال پر شده،راحت تر میشه رفت جلو )به زندگی ادامه دا  

Sometimes I swear I pass your SUV on Sunset Boulevard 

 قسم میخورم بعضی وقتا از کنار ماشین شاسی بلندت تو بلوار سانست )طلوع( رد میشم

I don't fuck with change, but lately I've been flipping coins a lot 

 کاری به تغییرات ندارم،ولی جدیدا خیلی شیر و خط میکنم 

)وقتی انتخاب بین دوتا چیز سخته معموال میگن سکه بنداز ببین شانست کدوم درمیاد..منظورش اینه که 

(رام سخت شده نمیدونم چکار کنم..این آهنگو برای نامزد سابقش خونده احتماالجدیدا انتخاب همچی ب  

 

[Chorus] 

I struggle 

 با خودم کلنجار میرم

I juggle 

 خودم رو سرگرم میکنم

I could just throw a line to you 

 میتونستم بهت کمک کنم

But I should let sleeping dogs lie 

 ولی باید گذشته ها رو فراموش کنم

'Cause I know better, baby 

 چون من بهتر میدونم عزیزم

I write it 

 برات ایمیل مینویسم

Erase it 

  پاکش میکنم

Repeat it 

 دوباره مینویسم

But what good will it do to reopen the wound? 

(ولی چه فایده ای داره که زخم کهنه رو دوباره باز کنیم )شرایط رو بدتر کنیم  



 

So I take a deep breath and I save as draft 

 پس یه نفس عمیق میکشم...و تو پیش نویس ها ذخیره ش میکنم

 

[Verse 2] 

You don't have to subtweet me 

 الزم نیست که منو ساب توییت کنی 

()ساب توییت:مخاطب قرار دادن کسی توی پست در توییتر  

My number's always been the same 

 (شماره م هنوز تغییر نکرده! )منظورش اینه که بجای این کار بهم زنگ بزن

But all's been said and done 

 ولی ما همه حرفامونو زدیم و دیگه کاری با هم نداریم

Will we ever really close this case? 

 (میشه که پرونده رو واسه همیشه ببندیم؟ )یعنی تموم کردن رابطه

Yeah, I will always be here for you, but I could no longer stay 

 آره،من همیشه برات در دسترس هستم،ولی نمیتونستم بیشتر پیشت بمونم

Still my body goes in shock every time I hear your name 

 ..هنوزم وقتی اسمتو میشنوم تنم می لرزه

 

[Chorus] 

I struggle 

 با خودم کلنجار میرم

I juggle 

 خودم رو سرگرم میکنم

I could just throw a line to you 

ت کمک کنممیتونستم به  

But I should let sleeping dogs lie 

 ولی باید گذشته ها رو فراموش کنم

'Cause I know better, baby 

 چون من بهتر میدونم عزیزم

I write it 

 برات ایمیل مینویسم

Erase it 

  پاکش میکنم

Repeat it 

 دوباره مینویسم



 

But what good will it do to reopen the wound? 

(باز کنیم )شرایط رو بدتر کنیم ولی چه فایده ای داره که زخم کهنه رو دوباره  

So I take a deep breath and I save as draft 

 پس یه نفس عمیق میکشم...و تو پیش نویس ها ذخیره ش میکنم

 

[Bridge] 

I've heard you've done some changing 

 شنیدم اخیرا یه تغییراتی ایجاد کردی

I've been rearranging 

 منم همه چیز رو از نو ساختم

Wish that I could know, but I just don't know 

 کاشکی میدونستم،ولی نمیدونم

Never get that time back 

 اصال اون زمان رو بر نگردون 

()شاید منظورش اینه که فکرشم نکن دوباره مثل قبل بشیم  

Fear we'd fall in old traps 

 میترسم دوباره تو همون تله های قدیمی بیفتیم

Why can't we just let go? 

 چرا نمیتونیم بیخیال شیم؟

Staring at a fork in the fucking road 

و این جاده لعنتی به دو راهی خیره نمونیمت (بیشتر از این)  

 (دوراهیِ جدایی یا باهم بودن)

 

[Chorus] 

I struggle 

 با خودم کلنجار میرم

I juggle 

 خودم رو سرگرم میکنم

I could just throw a line to you 

 میتونستم بهت کمک کنم

But I should let sleeping dogs lie 

 ولی باید گذشته ها رو فراموش کنم

'Cause I know better, baby 

 چون من بهتر میدونم عزیزم



 

I write it 

 برات ایمیل مینویسم

Erase it 

  پاکش میکنم

Repeat it 

 دوباره مینویسم

But what good will it do to reopen the wound? 

(داره که زخم کهنه رو دوباره باز کنیم )شرایط رو بدتر کنیمولی چه فایده ای   

So I take a deep breath and I save as draft 

 ...پس یه نفس عمیق میکشم...و تو پیش نویس ها ذخیره ش میکنم

  



 

14-Pendulum 

 [Verse 1] 

You got patina, ain't so green, nah 

(رنگت مایل به سبزه،هنوز کامل سبز نشدی )پخته نیستی  

()رنگی که گفته میشه گفت سبز مغز پسته ایه،بهترین مثالشم مجسمه آزادی تو آمریکا  

You earned this spot, got your receipts, yeah 

 !یه امتیاز گرفتی،با یه صورت حساب

Funny, gotta add addendums to your dreams 

 جالبه،باید اینو ضمیمه رویاهات بکنی

Still you never sleep, no 

میخوابیهنوزم به هیچ وجه ن  

You never sleep  

 

Oh, you learned to dance, to bob and weave, yeah 

 ..تو یاد گرفتی که برقصی و رقص پا بری

To let that water roll off easy, yeah 

  تا آب آروم آروم فروکش کنه

You grew yourself above the weeds 

 تو خودت رو باالتر علف های هرز رشد دادی

Taller than the trees, oh 

 حتی باالتر از درختها

 

[Pre-Chorus] 

So, don't try and reinvent your wheel 

 پس بیخودی تالش نکن و چرخت رو دوباره نساز 

)یه اصطالحه که یعنی کاری که قبال انجام شده دوباره انجام نده،چرخ هم قبال اختراع شده پس اگه دوباره 

 !(بسازیش کار عجیبی نکردی

'Cause you're too original 

لت تر از این حرفاییاچون تو با اص  

Baby, just stay classic 

ودت بمونعزیزم فقط بهترین خ  

Ain't broke, ain't broke, don't fix it 

!چیزی که خراب نشده تعمیر نکن  



 

Your highs, your lows, just ride it 

و بلندی ها وجود دارن،تو فقط برو جلو پست  

 

[Chorus] 

It's a pendulum, it all comes back around 

و برمیگرده این یه آونگه که میچرخه  

It's a pendulum, it's a pendulum 

 

Life's a pendulum, it'll all come back around 

     ه آونگهزندگی مثل ی میره و برمیگرده هک

It's a pendulum, it all comes back, it all comes back 

همیشه برمیگرده...این یه آونگه  

تو این آهنگ زندگی به زیبایی به یه آونگ تشبیه شده که باال و پایین داره و اگر سختی به )

(اون آهنگای امید بخشه از وجود اومد بدون که بعدش راحتی هم هست!  

 

[Verse 2] 

So, just take those punches on the chin, yeah 

!پس این ضربه هارو تو چونه ت بگیر  

Don't fight the changes in the wind, no, no 

 با تغییر توی باد نجنگ

'Cause you'll find your way home, oh 

 چون تو راه خونه رو پیدا خواهی کرد

If you find a way to let go 

 اگه راهی پیدا کردی که رها کنی

Just let go 

 فقط خودت رو رها کن

 

[Pre-Chorus] 

So, don't try and reinvent your wheel 

  پس بیخودی تالش نکن و چرخت رو دوباره نساز

'Cause you're too original 

لت تر از این حرفاییاچون تو با اص  

Baby, just stay classic 

 عزیزم فقط بهترین خودت بمون



 

Ain't broke, ain't broke, don't fix it 

 !چیزی که خراب نشده تعمیر نکن

Your highs, your lows, just ride it 

 پست و بلندی ها وجود دارن،تو فقط برو جلو

 

[Chorus] 

It's a pendulum, it all comes back around 

 این یه آونگه که میچرخه و برمیگرده

It's a pendulum, it's a pendulum 

 

Life's a pendulum, it'll all come back around 

زندگی مثل یه آونگه که میره و برمیگرده     

It's a pendulum, it all comes back, it all comes back 

 این یه آونگه..همیشه برمیگرده

 

[Bridge] 

And there is no need to worry, the pages keep on turning 

ورق ها باالخره برمیگردن و الزم نیست که نگران باشی،  

And it goes on and on, comes all the way around 

 و این )زندگی( همینطور ادامه و ادامه داره،تمام راه رو دور میزنه

There is no need to hurry if there's a fire burning 

(نیازی به عجله نیست،اگرآتیش سوزی اتفاق افتاد )یعنی اگه تو مشکالتت گیر کردی  

'Cause it goes on and on, comes all the way around 

 چون این زندگی همینطور ادامه و ادامه داره،تمام راه رو دور میزنه

----------------------------- 

Ain't broke, ain't broke, don't fix it 

 !چیزی که خراب نشده تعمیر نکن

Your highs, your lows, just ride it 

 پست و بلندی ها وجود دارن،تو فقط برو جلو

 

 

[Chorus] 

---------------------------------------------- 

  



 

15- Into Me You See 

[Verse 1] 

I built a wall so high, no one could reach 

 هیچکس نمیتونست به اینجا برسه من دیوار خیلی بلندی ساختم،

A life of locks, I swallowed all the keys 

 ..رو قورت دادم و همه کلید ها قفل ساختم، یه زندگی از

I was petrified, only knew how to hide 

 فقط پنهان شدن رو بلد بودم ...سنگ شدممن از 

They can't hurt me if they don't know me 

 منو نشناسن نمیتونن بهم آسیب برسوننخودم میگفتم( اونا اگه )با 

A full facade made a mirage outta me 

 این جبهه ای که ساختم یه سراب رو بیرون از من ساخت

 ()یعنی چیزی که واقعا بودم رو نشون نمیداد 

 

[Pre-Chorus 1] 

Then you came and started digging for a treasure underneath 

درون منگنج یه برای پیدا کردن  تا اینکه تو اومدی و شروع کردی به کندن  

And you found a better version of me I had never seen 

پیدا کردی که تا حاال هیچوقت ندیده بودمشو نسخه بهتری از من   

 

[Chorus] 

Into me, you see 

 درونم رو می بینی

Into me, you see 

 درونم رو می بینی

You broke me wide open, open sesame 

 طلسمم شکسته شد! منو کامال شکستی و عوض کردی، تو

 (تیکه دوم یه اصطالحه مثل اجی مجی الترجی ما..که یعنی به راحتی مشکالت حل میشن) 

Into me, you see 

یدرونم رو می بین  

Into me, you see 

 درونم رو می بینی



 

You got me wide open, now I'm ready 

اده امتو کاری کردی که رک و بی آالیش بشم،حاال من آم  

Is this intimacy? 

   آیا این یعنی نزدیکی؟

 (اینجا معنی رابطه بسیار نزدیک و صمیمی میده)

  

[Verse 2] 

I was a ship floating aimlessly 

 من یه کشتی بودم که بدون مقصد شناور بودم

So camouflaged, was my own worst enemy 

 کامال استتار کرده بودم،حتی بدترین دشمن خودم بودم

 

[Pre-Chorus 2] 

Then you came in like a sailor with a heart that anchored me 

 تا اینکه تو مثل یه ملوان اومدی با قلبی که بهم لنگر انداخت

And every day, I wake up grateful I'm no longer lost at sea 

 و هرروز،از خواب بیدار میشم و خداروشکر میکنم که دیگه تو دریا گم نیستم

 

[Chorus] 

Into me, you see 

 درونم رو می بینی

Into me, you see 

 درونم رو می بینی

You broke me wide open, open sesame 

منو کامال شکستی و عوض کردی،طلسمم شکسته شد تو ! 

Into me, you see 

 درونم رو می بینی

Into me, you see 

 درونم رو می بینی

You got me wide open, now I'm ready 

الیش بشم،حاال من آماده امتو کاری کردی که رک و بی آ  

Is this intimacy? 

 آیا این یعنی نزدیکی؟

 

 



 

[Bridge] 

Oh, 'cause no one's ever seen me like this 

 چون تا حاال کسی منو اینطور ندیده بود

Seen right through the bullshit 

 کسی دقیقا ایرادای منو نفهمیده بود

I pray that I can keep unfolding 

گشاده رو باشمدعا میکنم همینطور    

Pray that I can just stay open 

صاف و ساده بمونمدعا میکنم فقط بتونم    

Just stay open, just stay open, just stay open

 .  

 

[Chorus] 

Oh, 'cause you broke me wide open, open sesame 

 !طلسمم شکسته شد ،منو کامال شکستی و عوض کردیچون 

Into me, you see 

 درونم رو می بینی

Into me, you see 

 درونم رو می بینی

You got me wide open, now I'm ready 

،حاال من آماده امکاری کردی که رک و بی آالیش بشم تو  

This is intimacy 

 این یعنی نزدیکی... 
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