
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

     از ماست که بر ماست 
      خواب بارونآلبوم: 
  

  
  

  آبپر رود یه ، شتِ سر سبزدیه 
   بسیالشتیم تو ، دایه سدِ محکم 

   ن آزردالمواز خوشی ها، دما  
   دبررو آب نیا ، دسدُ شکستیم 

   باقیه نموندي چیز، شتاز اون در و دحاال  
   فته ساقیرصد ساله می خونه ین ر از انگاا 

   یاستدرحاال غمِ ما قدِ یه  
   همین جاستزد یا دربه دل جایی که باید  

   ناسترِ اویناست نه کارِ انه کا 
   ماست که برماست، از نیستن و اوین از ا 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 بیژن سمندرترانه سرا: 

 نوید نحويتنظیم کننده: 



 

 

      فرنگیس   
      خواب بارونآلبوم:   

  

  
  

   غمي شب که میشه تو کوچه ، شب 
   میشه ستارهشکِ من ا 

   ممیدا براچشمامو به ، من 
  آسمون بارون می باره

   یگه فرنگیسدکه  می خونم، آخ 
   عشقِ تو داغونم کرد 
   تبه کی بگم که چشما 

   زندونم کردتو غصه  
  دلم شده دیوونه

  دش می دونهخوا خد
   می گیرهلش دکوچه  

  می شکونهسکوتشو 
   دها با فریاه پنجر 

  ؟ز می خونهکی با میگن
  یگه فرنگیسدکه می خونم، آخ 

   عشقِ تو داغونم کرد 
   تبه کی بگم که چشما 

   زندونم کردتو غصه  

  

  

  

  

  

  

 

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 سعید دبیريترانه سرا: 

 نوید نحويتنظیم کننده: 



 

 

     سایه 
      خواب بارونآلبوم:   

  

  
  
   و غصم بیشمارهغم  من همونم که همیشه 

    ارهحتی سایه هم ند ، تنهاترینهاونی که  
    کسی هرگز نشناخته ، ین منم که خوبیاموا 

    همه ي هستی شو باخته  ، فاقتاون که در راه ر 
    دهمسفر بوروزي سه دو  ، هی با منرافیقِ رهر  

    دبور گذزودسه من چه وا ، فاقترهر ي عااد 
    عاشقم شدروزي سه دو  ، عشقزمزمه ي هرکی با  

    شدهمه ي دقایقم  جرِ زباعثِ اون عشقِ  
      می ترسید نشدا جداز  ي عمرد و عاشق بواون که    

    نمی ارزیدغش دروبه  ، ترسشاس و هرهمه ي  
    ین نجابتاز اچه ثمر  ، قتاین صداز اثر اچه  

    دتیم عادفا نکروبه  زن، قتی قدِ سرِ سوو 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 ...ترانه سرا: 

 نوید نحويتنظیم کننده: 



 

 

      غربت 
      خواب بارونآلبوم:   

  

  
  

   ارهندرو ینجا ا غربتِ هیشکی مثلِ من دلِ 
    لمدتو دن همه مُر عالقه فاي یگه حرد 
   محلهي بی جاو بی لونه گنجشکاي مثلِ  

   ممن نیست که بري جادرختا یگه هیچ جا تو د 
   قته که گذشتهوخیلی دن با تو بو 
   مثلِ مُهرِ سرنوشتهدن بی تو بو 
   دنمزمه کرزهی رو سمِ تو ایگه د 
   دارهسه من نه تو میشه نه فرقی وا 

   می بارههمش  شبسرِ از نه روبا 
   می نالههمش داد می زنه تو گوشم  

   ارهندرو ینجا امیگه هیشکی مثلِ من غربتِ  
   ارهنداشکا رو ین همه ارزشِ اندگی ز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 سیاوش قمیشیترانه سرا: 

 نوید نحويتنظیم کننده: 

 



 

 

      خواب بارون 
      خواب بارونآلبوم:   

  

  
  

  بال جِموي تو همونی که تو
  می کنمستامو قایق دسه تو وا
   نمن بگیررو از گه موجا تو ا 

  ه آب میشم دق می کنمقطره قطر
   ارههیچ ندتو دوریلم طاقتِ دکه واي  

   رهمیادر شکامو اتو دنِ بغضِ نبو 
   بینهرون می باابِ ین کویر خواکه بی تو اي  

   می شینهقلبم ي نیا تودغمِ  قتی نیستیو 
   نیا قفسهدسه من همه واکه بی تو اي  

  نفسهبِ لتها، اتودنِ نبومرثیست 
   ارههیچ نددوري تو لم طاقتِ دکه واي   

   رهمیادر شکامو اتو دنِ بغضِ نبو 
   تنهاییِ منو بُهتِ غم ي تو 

   يکشیدازش ستِ نوم دبه سَر 
   ستیِ منهاي فتنت رلی با و 

  يتیش کشیدآهستیِ منو به 
   ارههیچ نددوري تو لم طاقتِ دکه واي   

   رهمیادر شکامو اتو دنِ بغضِ نبو 
  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 بیژن سمندرترانه سرا: 

 نوید نحويتنظیم کننده: 

 



 

 

      پیوستگی   
      خواب بارونآلبوم:   

  

  
  

  مگه میشه، مگه میشه
  د؟طن کرك ومگه میشه تر

   د؟سر کري رو غربت عمر يتو 
   می مونمتنها می دونم، من که  

   اتهقتی غربت تو صدو 
   همیشگی نیستیي تو که تو 
   ندگی نیستیزیگه عاشقِ د 

   می مونیتنها می دونی، تو که  
   ر وهی صبور و هی صبو 
   دنمیشه بوا جدور و بی غر 
   نجیر پیوستگی قانونهزسه وا 
   مونیممی تنها می دونیم، ما که  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 ...ترانه سرا: 

 نوید نحويتنظیم کننده: 



 

 

      هدیه 
      خواب بارونآلبوم:   

  

  
  

  تو وقتی دستام خالی باشه، وقتی باشم عاشقِ
  دل چیزي ندارم، که بدونم الیقِ تو غیرِ

  دلمو از مالِ دنیا، به تو هدیه داده بودم
  پناهیم، به تو تکیه داده بودمبا تمومِ بی 

  هر بالیی سرم اومد، همه زجري که کشیدم
  همه رو به جون خریدم، ولی از تو نبریدم

  هرجا بودم با تو بودم، هرجا رفتم تو رو دیدم
  تو سبک شدن تو رویا، همه جا به تو رسیدم
  اگه احساسمو کشتی، اگه از یاد منو بردي

  پردياگه رفتی بی تفاوت، به غریبه سر س
  بدون اینو که دلِ من، شده جادو به طلسمت

 یکی هست اینورِ دنیا، که تو یادش مونده اسمت

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود هوشمندترانه سرا: 

 نوید نحويتنظیم کننده: 


