
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

      حکایت 
      حکایتآلبوم:   

  

  
  

    کند به سر ما دلِ ینا ،گرد حکایتی تو با 
    کند سحر تو ايهو را، قصه هسیا شبِ 

    نمی رود ما سرِ در نمی شود، ما ورِبا 
    کند رگذ گرد رِیا ما سینه ي رِگذ از 

    کشیده ام درد دلِ از شنیده ام، بسی هشِکو 
    کند گرد زمزمه اي گرا تو جز مشو رکو 
    تویی ما رِیا و وریا ،تویی ما رِکا چاره ي 

    کند ثرا مگر گمر ،ثرا نمی کند توبه 
    منم داده اجز به تن ،منم آزاده مِمجر 
    تویی هسحرگا حکمِ ،تویی هگادر قاضیِ 
    کند به سر ما دلِ ینا ،گرد حکایتی تو با 

    کند سحر تو ايهو را، قصه هسیا شبِ 
    نمی رود ما سرِ در نمی شود، ما ورِبا 
    کند رگذ گرد رِیا ما سینه ي رگذ از 

    کشیده ام درد دلِ از شنیده ام، بسی هشِکو 
    کند گرد زمزمه اي گرا تو جز مشو رکو 

    تویی دممعبو و عشقم ،تویی دممقصو و مقصد 
    کند سفر مگر سایه ،کنم نمی رحذ تو از 
    تویی ما رِیا و وریا ، تویی ما رِکا چاره ي 

    کند ثرا مگر گمر ،ثرا نمی کند توبه 
  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود فردمنشترانه سرا: 

 آندرانیکنظیم کننده: ت



 

 

      پرنده هاي قفسی 
      حکایتآلبوم:   

  

  
  

  بی کسی به دارن دتعا ،قفسی پرنده هاي
    قفس کُنجِ می کنن کِز ،نفس هم بی عمرشونو 

    کیه در به در عاشقِ ،چیه سفر نمی دونن 
    شونهاخد می کنن فکر شادونه، هبریز هرکی 

    غریبن نسموآ با ،حبیبن بی هعمر یه 
    نصیبن بی همیشه ماا نعمت همه ینا 

    داره رينو چه شیدرخو نندید نسموآ تو 
    داره دوري راه چه قمشر کوه چشمه ي 

    رهستا میگن چی به می دونن چه 
  رهبها کیا نیاچه می دونن د

   رونبا یرِز هپرند ن،سوآ چه میشه عاشق می دونن چه 
    داره رينو چه شیدرخو نندید نسموآ تو 

    داره دوري راه چه قمشر هکو چشمه ي 
    دمبو هپرند کاشکی گیربز ینا به قفس 

    دمبو هبرند لیو نپرید دنبو مهم 
    نبینی و نیوند قتیو ارهند فرقی 

    می بینی و می دونی قتیو می گیره غصت 
  

  

  

  

  

  

  

 

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود فردمنشترانه سرا: 

 آندرانیکنظیم کننده: ت



 

 

      از عشقِ تو 
      حکایتآلبوم:   

  

  
  

  نوشت قصه میشه عشق از گها
    گفت تو عشقِ از میشه 

    تو چشمِ ستاره هاي با میشه 
    دکر برپا نو قِمشر ،نو بِمغر 

    تنِگا قِبر از میشه 
  دکر خاکستر شیدُرخو

    لفتز سرِ يگندمیا از میشه 
    نوشت شعر عالم یه 

      عالمیه هم نگیویود تو عشقِ از آره،  
    داره دنمُر تو عشقِ از آره 

    و دمُر تو عشقِ از میشه 
    شد حترا همه ستِد از یگهد 

    و دمُر تو عشقِ از میشه 
    شد حترا هم تو ستِد از یگهد 

    عالمیه هم نگیویود تو عشقِ از آره 
  نوشت قصه میشه عشق از گها

    گفت... تو عشقِ از میشه 
   

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود فردمنشترانه سرا: 

 آندرانیکنظیم کننده: ت



 

 

      هر دوي ما 
      حکایتآلبوم:   

  

  
  

    ستا ابخر شفتهآ منِ ن همچو تو لِحا گر
      ستا بحسا بی تو  و من دل هاي هشِاخو گر 

    ما دوي هر لِحا به واي اي 
    ...ما دوي هر لِحا به واي اي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود فردمنشترانه سرا: 

 آندرانیکنظیم کننده: ت

 



 

 

      شکایت 
      حکایتآلبوم:   

  

  
  

  نیست ضایتر از سکوتم
    نیست شکایت هلِا لمد 
    داره دشخو شاکی ارهز 

    رهگرفتا ه،گیر دشخو 
    دل ینا باشه ساکت که بهتر نهمو 

    دل ینا باشه بطاضو این از اجد 
    ما ییِاسور نشه بدتر ینا از 

    ما تنهاییِ نشه تنهاتر که 
   به ما گر دهنکر جرمی کسی 
   نمی ورزه عشقی هاروز ینا

   پیشترها دل ینا شتدا بهایی 
   نمی ارزه روزا ینا در که

    شکایت از گذشته ما رِکا که 
    فاقتر در پایبندیم هنوزم 

    غصه هاشو دل دشخو تو می ریزه 
    قصه هاشو نمی خواد کس هیچ خهآ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود فردمنشترانه سرا: 

 آندرانیکنظیم کننده: ت

 



 

 

      بچه ها 
      حکایتآلبوم:   

  

  
  

  دهفتاا همگی فکرِ به جمله ینا چه و
    ؟کنیم چه را بچه ها 
    می خواهند بچه ها 

  بچه ها می رقصند
    می خوانند بچه ها 

    می ماند نخاطرشا در که طریقیست ینا 
    بنویس خطی سه دو ،فالنی اي 

  رِنگی تر ساده تر،
  شنبا واژه و قافیه پیِ در

    زيسو دل از ربگذ وزي،مرا سوژه ي 
ه هایی نشادرما از ترزلسود همه لَـلـ  

    نخرشاآ و عاقبت از و ییدافر غمِ از لخیا بی 
    ممعتقد زهنو من 

    موختآ نهاآ به عشق می شود ممعتقد زهنو من 
    دنبو زاربا واژه ي در به درِ می شود 

    دکر تقدیم می توان 
    ختونفر يپشیز به يپشیز و 
    موختآ آن ها به عشق می توان 

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود فردمنشترانه سرا: 

 آندرانیکنظیم کننده: ت



 

 

      اون روزا   
      حکایتآلبوم:   

  

  
  

  شتیمدا لید ما روزا اون
    شتیمدا جونی دنبر سهوا 
    یمدبو کسی دنمُر سهوا 

    شتیمدا ريکا 
    شتیمدا ريبها و پاییز 
    شتیمدا يسر ما اسَر تو 
    شتیمدا يلبرد و عشقی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود فردمنشترانه سرا: 

 آندرانیکنظیم کننده: ت



 

 

      دریاي طوفانی
    حکایتآلبوم:   

  

  
  

  زد ما با عشقو فحر که مدآ کسی
    زد یادر به دل هم ما يترسو دلِ 

    توفانی يیادر یک به 
    مهمانی فتهر ما دلِ 
    ساحلش دوره چه 
    نیست اپید دور از 

    نیست ما رتقد در و ههرا يعمر یک 
    داد وا د،نز روپا باید 
    داد یادر به رو دل باید 

    ستالش خود هرجا می بردت دشخو 
    همونجاست ساحل ونبد دبر هرجا به 

    یادر ینا داره ساحل که يمیدا به 
    دافر تا میشه آروم که يمیدا به 

    داره ماهی هشا فقط یادر ینا که يمیدا به 
    رهستا بی شباشو نمی بینی که عشقی به 

    مهمانی فتهر ما دلِ 
    طوفانی يیادر یک به 

    داد وا د،نز روپا باید 
    داد یادر به رو دل باید 

    ستالش خود هرجا می بردت دشخو 
    همونجاست ساحل ونبد دبر هرجا به 

  
  
  
  
  
  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود فردمنشترانه سرا: 

 آندرانیکنظیم کننده: ت



 

 

      گُم کرده 
      حکایتآلبوم:   

  

  
  

  باشی کرده ام گم آن تو گر، من بر واي
    ما بینِ ستا دور بس که 

    مو سپیدي هاي با ديپیرمر سو،  ینا که
    دنبر نجر دن،مُر ربا ارانهز و 

    ارشود راه ینا از قامت در خمی با 
      هخشکید ستهاد ، سو ینا که 

    دهمُر دل 
    لب بر خنده اي ظاهر به 

    پیچ در پیچ يحرفها گاهی و 
    هیچ هم و 

      يشعر خط دو ، گاهی گه و  
     ناچیز دخو و ستا چیز همه يگویا که 
      باشی کرده ام گم آن تو گر ، من بر واي 

    ما بینِ ستا دور بس که 
      و دابشا غنچه اي ،نینیزنا ، سو آن که  

    دل بر آرزو صدها 
    عشقی گهواره ي لید 

    شاید نیست بیش يچند که 
    ستا اربیز سخت دنبو یچهزبا از و 

      باشی کرده ام گُم آن تو گر ، من بر واي 
    ما بینِ ستا دور بس که 

    دننمو عاشق و گشتن عاشق و 
  است ارشود سخت

  
  

  
  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود فردمنشترانه سرا: 

 آندرانیکنظیم کننده: ت

 



 

 

      چوپان 
      حکایتآلبوم:   

  

  
  

  دهبیهو يسهااهر
    دهبو همین دهبو تا 
    وعمشر فرزندهاي 

    نقانو ع،شر 
      گیدبیهو ، پوچی ،تباهی و 

    سدرمی  عمر و 
    دهفتا ه،پنجا ،سی به 

    ندزفر چند حاصل و 
    ادهنو چندین و 

    ندگیز ضمانتِ ستا ینا و 
    باال ديِباآ انِگوسفند 

    پایین ديِباآ دارد، قفر چه 
    ورمغر ، مست سر چوپان ها

      هست پنیر ، هست شیر سر 
    هترشید ماست هاي و 

      هیددر يگرگها گاهی  گه و 
      ییاعز هر در و جشنی  هر در و 

    هبرید يسر 
    فتمر مننیست،  جایز ، می رومفتمر من 

    گفتم حدیث و فتمر من 
    گوسفند از به نچوپا 

    بند از به آزادي 
    لبخند بی چه ،لبخند با چه 

  بند از به آزادي 

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود فردمنشترانه سرا: 

 آندرانیکنظیم کننده: ت


