
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

      قصه امیر   
      امیر قصهآلبوم:   

  

  
  

  ونیوا يتو ،مشبا رونبا
    ونندز تو آزادي مثلِ 

    دبو یار بی ك،تحر بی ،صفا بی 
    نجو می کَنه ون،ندز يتو 

    ونمید همتِ با دمر 
    همیرا مِفرجا رايِ فکرِ يتو 

    فیقیر حتی ارهند م،نجااسر بی 
  شودرد بگه که

 نگفتن و نیدد درد    
    سمونهآ فکرِ يتو م،نجااسر بی 

  رهببا که
    رونبا ه يقطر تو بلکه 

    ببینه هم رو اخد شکِا بتونه 
      ارهند ه ايفاید یگهد  اشک هم حتی نمی دونه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 امیرترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت



 

 

      عادت 
      قصه امیرآلبوم:   

  

  
  

  بکنم قسمت کسی با رو تو که ستمانخو هرگز
    بکنم صحبت لحظه یه دمخو با حتی تو از یا 
    بکنم دتعا تو شتنِدا به که ستمانخو هرگز 

    بکنم رتجسا تو به منی لِما فقط بگم 
    می شکنی زههر هنگا یک با که ظریفی رنقدا 

    منی لِما فقط تنها دمخو تخلو تو ماا 
      بکنم دتعا تو شتنِدا به که ستمانخو هرگز  

    بکنم رتجسا تو به منی لِما فقط بگم 
   بمونه نگاهم يجا ،تنت رو که ینها ترسم 

   بمونه همآ رِغبا تچشا يتیشه  روي یا
    می شکنی بوسه با حتی اب،خو مثلِ دهسا و كپا تو 

    منی ابِخو تجسمِ م،هاآرزو همه شکلِ 
    نیست تو عاشقِ من مثلِ هیچکس ینکها با حتی 

    نیست تو الیقِ هحقیر مچشا آینه ي تو پیشِ 
    بکنم دتعا تو شتنِدا به که ستمانخو هرگز 

    بکنم رتجسا تو به منی لِما فقط بگم 
  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 اردالن سرافرازترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت



 

 

      مسافر   
      قصه امیرآلبوم:   

  

  
  

  هسیدر و هنرسید ،خسته دهجا ابِعذ از
    هکشید و هنکشید ن،سیدر سرِ از هیآ 
    گفتم قانهدصا تو با نیامودوسرگر غمِ 

    گفتم عاشقانه تو با د،بو شبم سمِا که سمیا 
    مپاها گها دبو مقر بی د،بو گها خمیز تنم با 

    دردام دبو کهنه گها گفتم تو با زهتا زهتا 
    می دونستم دقصا رو تو دهسا دونِسرگر منِ 
    می دونستم عاشق رو تو ماا شکسته امبر ینا 

    دبو مبرابر فقا که ده،جا لِطو متمو تو 
    دبو مهمسفر تو سمِا ،من توشه ي راه تو قِشو 
    شکستم که شکستن هر هرجا شیشه اي دل منِ 

    نشستم که نشستن هر ،غصه رِبا هکو یرِز 
    دهپیا و نحیفم که د،بُر مخاطر از تو عشقِ 

    دهجا رگ تو مشد نخو زبا و زدم دفریا رو تو 
    نتابستو شتِد سطِو ،شرجی نمباد ه ينیز 

    نمستوز چله ي توي رگبار تازیانه هاي 
    نبگیر منو يجلو نتونستن نتونستن، 

    نبگیر رفتنُ قِشو ،خسته خسته ي منِ از 
    گفتن ابر قصه پرِ ینجاا مسیدر که حاال 

    شنفتن و نکشید آه ايبر تو زِنیا پر 
    می بینم اجد دمخو از ،غریبه دمخو با رو تو 

    می بینم اصد بی رو تو ،نهاتر از پر مودخو 
    نیستی یگهد من ايبر ،محبت با همیشه اون 

    نیستی میگه تچشما خهآ ،عشقت به قیدصا نگو 
  

  
  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 ایرج جنتی عطاییترانه سرا: 

 نوید نحوينظیم کننده: ت



 

 

      بیا برگرد   
      قصه امیرآلبوم:   

  

  
  

  دببر حقیقت ینا تلخِ طعمِ را ما دیا که ارمگذ
    رود هیدد از آن که هر ود،بر دل از که ستا حقیقت ینا 

    هنشد سیر تتدعا از خونه تا دبرگر بیا 
    هنشد گیردر زهتا هنگا یک با منِگا تا 

    هنشد لگیرد دال ه،نشد یرد مدنتاو تا بیا 
    هنشد پیر و نهوجو فاصلمون زهنو تا 

    بهآ يیادر مچشا تو ابخو يجا شبا خهآ 
    بهاخو يتو فتیر که قتیو از اريیود ساعتِ 
    قابه يتو اریود روي تو و من عکسِ زمهنو 

  کتابه يال زمهنو منخوند من ديبو گفته که نامه اي
    هنشد سیر تتدعا از خونه تا دبرگر بیا  

    هنشد گیردر زهتا هنگا یک با منِگا تا 
    هنشد لگیرد دال ه،نشد یرد مدنتاو تا بیا 

    هنشد پیر و نهوجو فاصلمون زهنو تا 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 ناهید میربهاءترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت

 



 

 

      سراب 
      قصه امیرآلبوم:   

  

  
  

    اريند حرفی امبر هیچ وقت که تو  نِشنید ايبر
      ببینی يبیا روز یه شاید ، ینجاا بمونم باید 

    همیشه مثلِ ،هم مثلِ روزا مِتمو 
    میشه هشنید جا همه قشنگت ايصد 

    عذابه همش ببینی نیستی که دتخو ماا 
    ابهسر مثلِ 

  نیستی یگهد می خوام قتیو
    نمی تونن یگهد اشکام ببینی که نیستی 

    ننمیر زنبسا ،بمونن ننریز 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 امیرترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت

 



 

 

      کاش از اول 
      قصه امیرآلبوم:   

  

  
  

  می تابه تو ستِد تو از شیدرخو که کوهی ومکد تو
    بهاخو تو سینه ي روي ر،یثاا برِا چشمهچشمه  

    اللهز ماا عمیق که ي،سبز خلیجِ ومکد تو 
    خیاله مثلِ نمهربو ،شنرو و كپا ینهآ مثل 

    قلبت صندوقچه ي تو که می دونستم اول از شکا 
    بسته همیشه دراي ايبر داري يکلید 

    نجیبت يستاد تو که می دونستم اول از شکا 
    خسته همیشه ینا خمِز ايبر داري مرهمی 
    حیرت آور ماا دهسا ،شبیهی قصه ها به تو 
    خرآ بهمی رسم  قتیو دارم، تو ارِتکر قِشو 
    یددتر گردابه ي روي ن،سیدر پُلِ ،پُلی تو 

    شیدرخو به می بري منو رود، از می کنی رد منو 
  قلبت صندوقچه ي تو که می دونستم اول از شکا

    بسته همیشه دراي ايبر داري يکلید 
    نجیبت يستاد تو که می دونستم اول از شکا 

  خسته همیشه ینا خمِز ايبر داري مرهمی 

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 ایرج جنتی عطاییترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت


