
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

      بی سرزمین تر از باد 
      بی سرزمین تر از بادآلبوم:   

  
  خیسه ملبوآ تو عکسِ رتصو
    مبوسید خاطرتو رهبادو 

    دمخو از بواجو بی الِسو ینا 
    مپرسید فعهد ارهز حاال تا 

   ؟ می گیره نجو زبا نهاتر ومکد با 
    وزهفیر حنجره ي اون نبضِ 
    من دايفر تو ونِبد می دونم 

    وزهیرد يِخاکستر نگِر 
    دبا از تر مینزسر بی، شیدرخو مثلِ تشنه تن 

      دفریا مثلِ دهپر بی ، نهاتر از تر کولی 
      رهستا از روشن تر سکوتم،  از تنهاتر 

    رهبادو نبخو من با، همیشه از عاشق تر 
    می کنم وا رو هپنجر يپلکا 

    مهتابه زمزمه ي کوچه تو 
    خاموشن پنجره ها همه ي 

     خوابه تخلو کوچه ي ینا رنگاا 
    می زنم دفریا سمتوا اصد بی 

    می بنده رو هپنجر هقم هق 
    شب نامرئیِ يستاد رهبادو 

    می بنده وه رپنجر يپلکا 
    دبا از تر مینزسر بی، شیدرخو مثل تشنه تن 

      دفریا مثلِ دهپر بی ، نهاتر از تر کولی 
     رهستا از روشن تر سکوتم،  از تنهاتر

   رهبادو نبخو من با، همیشه از عاشق تر 
  
  
  
  
  
  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 یغما گلروییترانه سرا: 

 اروین خاچیکیاننظیم کننده: ت



 

 

      لعنت   
      بی سرزمین تر از بادآلبوم:   

  

  
  

        اریود رِینوا از زهنو تو می خونم،  ايبر من  
      ارنگهد خاطره هاتو ، هستی که گریه يهر جا 

      رو ما رِگاروز لِحا م، عزیز نمی دونی تو 
      رو حادثه هاتکِ  تک بشمر، ینه آ هنِذ يتو 

      ستاپید رهستا شب شکرِ ، گرفتن ما از شیدُرخو 
      یاسترو یه فانوسه صدتا ، جرقه ما هنگا از 
      روها نهاتر بهترین می خونم،  تو ايبر من 

      روما تخلو کن زهتا زون، بلر ارویود دلِ 
      زمر بی قفسِ ینا تو ، من با نبخو غصه هم 

      سبز اغِچر به لعنت خ، سر اغِچر به لعنت 
     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 یغما گلروییترانه سرا: 

 اروین خاچیکیاننظیم کننده: ت



 

 

      پرسه 
      بی سرزمین تر از بادآلبوم:   

  

  
  

      میاره دمیا رو تو نچو ز، هنو دارم ستدو نوروبا 
      می باره رونبا که قتیو ، منی پیشِ می کنم حس 

      سر پناه و چتر ونِبد ز، هنو دارم ستدو نوروبا 
      آه یه يتو می گیرن جا ، لمد يحرفا که قتیو 

      رونبا جشنِ تو ،تو و من می رفتیم،  شونه به شونه 
      نخیابو و من يچشما ، خیسه و نیستی تو حاال 
      رو دهپیا تخلو تو روز،  یه شتیدا ستدو نوروبا 

    تو دست داغِ دادمر، ما يِپاییز پرسه ي 
      من پرسه ي هم عزیزِ روز،  یه شتیدا ستدو نوروبا 

      نبز مقد کوچه ها تو م، پا به پا رهبادو بیا 
        رونبا جشنِ تو ،تو و من می رفتیم،  شونه به شونه  

      نخیابو و من يچشما ، خیسه و نیستی تو حاال 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 یغما گلروییترانه سرا: 

 اروین خاچیکیاننظیم کننده: ت



 

 

      عسل بانو 
      بی سرزمین تر از بادآلبوم:   

  

  
  

  مایی پیشِ زمهنو بانو عسل
    نیست من ستِد تو ،تو ستِد گرچها 

  شعر آخرین تا توأم با هنوزم
    نیست نشد عاشق سهوا قتیو نگو 

    کن ورمبا هستی که هرجا حاال 
    تنهاترینم تو، دیا با ونبد 

    نهاتر رِگبار یرِز زمهنو 
    می شینم تو اتخاطر رِکنا 

    چشم عسل ،گیسو عسل ،بانو عسل 
    رهبادو ازبند دمخو دیا منو 
    نگاهم سنگینِ برِا از اربذ 
    رهببا لتنگید رونِبا زمبا 

    رهبادو من ماا من بی فتیر تو 
    می خونم تو ايبر تو از دارم 
    بشکن تلخُ لحظه هاي تسکو 

    بمونم تنها و تک ینجاا نذار 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 یغما گلروییترانه سرا: 

 اروین خاچیکیاننظیم کننده: ت

 



 

 

      اگه تو بري
      بی سرزمین تر از بادآلبوم:   

  

  
  

        ؟نهدو و آب بی بمونه ه، پرند یه میشه مگه  
      ؟بخونه آواز بغض يتو ري، قنا که میشه مگه 
      میشم ريقنا نهمو من ، پیشم زِ يبر تو گها 

      باشم تو با می خوام میگه گریه هاشم،  و بغض تو که 
      نباشه نسموآ يتو ره، ستا که میشه مگه 

      نپاشه تو دیا عطرِ ، تماخاطر به لیگُ یا 
      میشم رهستا نهمو من ، پیشم ز يبر تو گها 
      بمونم تو بی نمی خوام ، سمونمآ هفتا تو که 

    چشمه آبِ از بگیریمرو،  ماهیا میشه مگه 
      تشنه يعمر یه یماربذ ، عشقو غِبا يالگُ یا 
      میشم ماهیه نهمو من ، پیشم ز يبر تو گها 
    تنها و کس بی ، می میرمیادر و آب ونِبد که 

      آب تحسر تو یماربذ رو،  ناوگلد میشه مگه 
      بمهتا رِنو بی بمونه ، عاشق قشنگِ شبِ یا 
      میشم نهوگلد نهمو من ، پیشم ز يبر تو گها 

      ابخو يتو تحسر می کشم آب،  یه قطره ي سهوا که 
 

 

  

  

  

 

 

 

   

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 ساسان مقدسترانه سرا: 

 اروین خاچیکیاننظیم کننده: ت

 



 

 

      دریاي مغرب 
      بی سرزمین تر از بادآلبوم:   

  

  
  

    کن كپا یخیمو يشکهاا  
    وا کن قلبتودراي  
    بشنو قلبمو ايصد 
     دلِ با دمکر چه من 

    خرآ لحظه ي تو کاشکی 
    می خوندي منگا تو عشقو 

    نشنید مواصد تو قلبِ 
    يموند غریبه با فتیر 

    حکایت ینا از بگم روز یه گها 
    دتعا دمکر تو به که 

    فاقتر ونِندز تو هموند لتد پیشِ لمد 
    حقایق به برسم شب یه گها 

    عاشق ايخدمیشم  
    بمغر يیادر ستاره ي به موراز میگم 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بهمن کاظمیانآهنگساز: 

 بهمن کاظمیانترانه سرا: 

 اروین خاچیکیاننظیم کننده: ت



 

 

      نفس بکش 
      بی سرزمین تر از بادآلبوم:   

  

  
  

      یمربها یه به راه چشم ه، عمر یه عهرمز و من  
      می شماریم رو ضربه ها ، زمستون قِشال یرِز 
      یمارند دیگه اي رِکا ، گریه غیرِ شب ینا يتو 

    یمرچاد اريبید به ماحالش،  به شخو بهاخو هرکی 
      ستربادو رِبذ تشنه ي ، خشک مزرعه ي ینا منِ 

      سترستا خالیِ يِجا تلخِ  رِحضو از پر شب 
      رهبها میالد دافر ، نیست یدنیدزد عهرمز 

      ارهند ونخز از ترسی ، هرگز عهرمز ینا یگهد 
      غنیمته نفس ینجاا ، بکش نفس ،بکش نفس 

      نعمته یه تو ايصد ، عهرمز سکوت يتو 
    بکش نفس 

      یمربها یه به راه چشم ه، عمر یه عهرمز و من  
     می شماریم رو ضربه ها ، زمستون قِشال یرِز 

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 یغما گلروییترانه سرا: 

 اروین خاچیکیاننظیم کننده: ت


