
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

      پاییز 
      فرنگیسآلبوم:   

  

  
  

    رهببا قتیو تو چشمِ ه، پاییز
    نهروبا ینا ببینم که قتیو 
    رهببا قتیو تو چشمِ رونِبا 
     هپاییز ینا ببینم که قتیو 

    می باره که 
    ارهند هفاید تچشا شکِا مثلِ که 

    می دونی تو ،سمونیآ 
      هپاییز یا ، نهروبا ینا 
    هپاییز نه، نهروبا نه ماا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 سیاوش قمیشیترانه سرا: 

 ناصر چشم آذرنظیم کننده: ت



 

 

      حباب 
      فرنگیسآلبوم:   

  

  
  

    من نِیماا نقطه ي تریندور از يمیا 
    یاسمن از نشد پر لحظه هام که اون جا 

    رهستا از پر شهرِ تسکو از يمیا 
 رهبادو تموها روي ستامود شیمی ک    

    نهایت بی اوجِ تا دتخو با می بري 
    نجابت می زنه جمو تچشما تو که نجاییاو 

    نمیشه اجد تو از من دلِ یگهد که آخ 
    نمیشه ما که کسی ،قصه يکتابا تو 

    یدد که نمیشه يچیز عشق به جز که قتیو 
    چید که نمیشه يچیز بوسه گُالي از غیر 

    داره طالیی نگِر نسمونشوآ اونجاها 
    داره بیآ بِحبا شب سیاهیاي يِجا 

    می میرن هم ايبر محبت از ماآد 
    می گیرن همو ستِد ندگیز سختیِ تو 
    نمیشه اجد تو از من دلِ یگهد که آخ  

    نمیشه ما که کسی ،قصه يکتابا تو 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 ...ترانه سرا: 

 ناصر چشم آذرنظیم کننده: ت



 

 

      خوش خیال 
      فرنگیسآلبوم:   

  

  
  

  دهپیا يپا با حاالده، سا لِخیا شخومنه 
      دهجا و شب با همسفر می گردم،  دارم نبالتد 

    ازشنو لحظه یک سه، واهشاخو و تحسر از مپُر 
      زشسا شهرِ رِهسپار ، شمدو رو غم رِبا کوله 

      می میره رهستا قتیو ، شب هسیا قامتِ تو 
      هیرد تو به نسیدر سهوا ، بگه بهم می خواد رنگاا 

   فتنر خطِ رو خسته منه از 
    می مونه فقط سایه یه تو بی

   خیاله شخو که ديمر سایه ي 
    می دونه فیقر فیقورنا تو

      تنها همیشه ینا سهوا ه عزیز سمتا زمهنو 
      دافر سهوا هیرا میشه دت، نبو و دبو قصه ي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 ...ترانه سرا: 

 ناصر چشم آذرنظیم کننده: ت



 

 

      طلوع 
      فرنگیسآلبوم:   

  

  
  

      ممیر تنهایی اههمر و  میشم لتنگد که قتیو
      خوندنم میشه زمزمه هاي زهتا لمد داغِ 
          میشه ازهندا تو هم با م موند وسوسه هاي 

          می خونم آواز تنهایی ه، پنجر تاارهز قدِ 
          نمی دونم، نمی دونم می زنم؟  فحر کی با دارم 

      کوچیکتره نخونمو از من سهوا نیاد روزا ینا 
      هپنجر تاارهز قدِ ،بخونم می تونستم شکا 
          بزنه پر وبغر قتیو ، من عِطلو ،من عِطلو 

      منه فتنِر موقعِ 
          میشه تنهاییم فیقِر داره،  لتنگید که حاال 

      نشد فیقرنا کوچه ها 
      بگن دروغ یگهد هم به روز،  و شب می خوام که حاال

      نشد قیقد هم ساعت ها 
          بزنه پر وبغر قتیو ، من عِطلو ،من عِطلو 

    منه فتنِر موقعِ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 پدرامترانه سرا: 

 ناصر چشم اذرنظیم کننده: ت

 



 

 

      خالی 
      فرنگیسآلبوم:   

  

  
  

   کنم تو رِنثا که ارمند هیچی من خهآ
     کنم تو رِبها مثلِ چشماي ايفد تا 

  جمع يتو هراجو تیکه یک مثلِ می درخشی
     بکنم رتقما روز یه عاقبت می ترسم من 

     مخالیَ و دسر رهستا بی شباي مثلِ من 
     کنم تو رِیا رو غصه عشق يجا می ترسم خب 

     نمی خوام هستی هخاطر از پر قصه مثلِ تو 
     بکنم دارِت نشونه رو تو ننشو بی منه 
     ستاره اي و شب نِیدد ارِقر بی که تو 

     بکنم ارتقر بی رهستا نِیدد سهوا 
     بمونی نمی تونی بی قراري یادر مثل 
     ؟بکنم رتموندگا برکه یه مثلِ اچر من 

  خالیم و دسر رهستا بی شباي مثلِ من
     کنم تو رِیا رو غصه عشق يجا می ترسم خب 

     نمی خوام هستی هخاطر از پر قصه مثلِ تو  
     بکنم دارِت نشونه رو تو ننشو بی منه 
     م؟بر یا بمونم تو با ،بگو دتخو ،بگو تو 
    بکنم دارِت غصه نمی خوام هیچ من خهآ 

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 سامانترانه سرا: 

 ناصر چشم آذرنظیم کننده: ت

 



 

 

      تنها 
      فرنگیسآلبوم:   

  

  
  

      اریدبذ تنها منو ، مهدجوو مِتمو تنهایی 
      اریدبذ تنها منو ، مهدنبو و دبو تمومِ ینا 

    قصه هاست ، غمگین ترینهمیشم قصه یه مثلِ دارم 
    ستاصد بی همیشه دردام 

    رهستا بی دمر یه 
  ارهند لخوشید که

    باشه مزمهز از پر که جایی هیِرا هیَمرا 
    باشه همه سهمِ قدِ ،نیاد یه خوشبختی نجااو 

    دمنبو طلسم گرا من 
    دمنبو سما یه تو سهوا 
    می نشستم تحرفا يپا 
    می بستم پیغومت به دل 

      داره یشهر دردي خمِز م، نفسها يتنگنا يتو 
      نمی ذاره حترا منو ، غریبی هقِ هق تو که 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 ...ترانه سرا: 

 ناصر چشم آذرنظیم کننده: ت



 

 

      فاصله 
      فرنگیسآلبوم:   

  

  
  

  دکر تنگا فقط ،ندید رو چی هیچ میشه
    دکر اتفد بوخو و سمقد روزاي 

    عمیقه درد یک دفریا عشق ماا 
    دکر اصد بی نمیشه عشقو دواي 

    نهدبو تو بی درد مگِریَ ايِصد غربتِ 
    منه ايشعر ايصد شکستنم اصد بی 

    همیشه ماا من از دوري تو خوشبختی مثلِ 
    منه حرفاي تلخیِ تو گریه هاي طعمِ 

    شناختم فتنتر با مصیبتو من 
    ساختم مرثیه ترانه ها، يجا به 

    شد تو ايبر نامه اي غم قصه هام 
    شد تو ايصد فقط من مِکال هر 

    همیشه ماا يیکتردنز تو من به منم از 
    نمیشه دور من تنِ از تودوريِ  ديِسر 
 دفریا به منو فاصله ها ینا درد شهمی ک    

    تیشهآ شعله هاي ،سکوتم خرمنِ يتو 
     

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 ...ترانه سرا: 

 ناصر چشم آذرنظیم کننده: ت



 

 

      غرقابه ي درد
      فرنگیسآلبوم:   

  

  
  

    درد؟ غرقابه ي منه از ، گرفت مهربونیتو کی
      د؟کر ساقه ايبر تبر عزیزتو  دستاي کی 

      همه مثلِ يشد هم تو داد؟  تو دیا کی رو کینه 
      ؟مجسمه یک ساخته کی ، عاشقت مِگر تنِ از 
      نیست تو يچشما ینکها نه ، تویی ورمبا نمیشه 

      خیس چشماي با ببینی ، منو دنبو طاقتت تو 
      مرهمی کهنه شتیدا تو ، من درد مِتمو قدِ 
      غمی تولدِ وزمرا ، غمم گمر ديبو وزیرد 
      شمنید ايصد هموند ، تو زِسا قصه لبِ از 
      منی عاشقِ نهمو تو ، بشه ورمبا که سخته 

      نیست تو يچشما ینکها نه ، تویی ورمبا نمیشه  
      خیس چشماي با ببینی ، منو دنبو طاقتت تو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 ...ترانه سرا: 

 ناصر چشم آذرنظیم کننده: ت



 

 

      با هم 
      فرنگیسآلبوم:   

  
  
  

  شب یه کُنجِ بشینیم هم با بیا
    بشمریم رهستا چندتا بشینیم 

    روشنو همیشه شهرِ نِنشو 
    بسپریم ارهند غم که لید به 

    بمونیم هم واسه ي می خواي گها 
    کنیم لونه گُال عطرِ تو بیا 

    فاو غمگینِ لباي رو بیا 
    کنیم نهوارو رو گریه ايصد 

    بریم باال رنو پله ي از بیا 
    کنیم شونه خانومو شیدرخو يمو 
    عشق گوشه ي بشینیم هم با بیا 

    کنیم هنگا رو تنهایی فتنر 
    ومسافر هر ساکتِ غربتِ 
    کنیم شناآ هم يتماشا به 

    بمونیم نیاد خرآ تا بیا 
    آب قطره ي چیکِ چیک ايصد تو 

    باشیم هندگُال ز نگِر تو بیا 
    ابخو سنگینیِ تو بریم سبک یا 

    می دونم من يبر تو هرجا گها 
    تنته عطرِ همیشه نشونیت 
    می دونن نیاد یه منو نِنشو 
    موندنته ايهو يعمر یه که 

    عشق گوشه ي بشینیم هم با بیا 
    کنیم هنگا رو تنهایی فتنِر 

  
  

  
  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 ...ترانه سرا: 

 ناصر چشم آذرنظیم کننده: ت

 



 

 

      فرنگیس 
      فرنگیسآلبوم:   

  

  
  

   غم يکوچه  تو میشه که شب، شب
       ستاره میشه من شکِا 

       ممید ابرا به چشمامو ،من 
  می باره بارون آسمون

       فرنگیس یگهد که آخ می خونم، 
       داغونم کرد تو عشقِ 
       تچشما که بگم کی به 

       زندونم کرد غصه تو 
  دلم شده دیوونه

  می دونه دشخو اخد
       می گیره لشد کوچه 

  می شکونه سکوتشو
       دفریا با ها هپنجر 

  می خونه زبا کی می گن
    غمگین ارِیود هر روي ،من 

    می شونم شکا با سمتوا 
    شخامو ي کوچه هر يتو ،من 

    شیونمآ بی دیوونه اي 
     فرنگیس یگهد که آخ می خونم،

       داغونم کرد تو عشقِ 
       تچشما که بگم کی به 

  زندونم کرد غصه تو 

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 سعید دبیريترانه سرا: 

 ناصر چشم آذرنظیم کننده: ت


