
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

      نقاب 
      نقابآلبوم:   

  

  
  

    همیم مثلِ هممون ما ،نکن گریه یگرزبا هی 
    می زنیم رتصو به بنقا میشیم، پا ابخو از که صبحها 

    به دوش خونه میشه یکی و میشه معلم یکی 
    وشفر لغز میشه یکی ،میشه ترانه ساز یکی 
    ماست يتارصو رو شب تا ،ندگیز بِنقا کهنه 
    ستاصد بی همیشه مثلِ ب،نقا پشتِ گریه هاي 
    بنقا پشتِ از بکش قد ،فعهد یه هستی هرکسی 
    ابخو پیله ي از شو هار ن،نز فحر نوشته رو از 

    بکش قفس میله ي رو رو، یک دریچه نقشِ 
    بکش نفس دتخو يجا ه،شد که ربا یک ايبر 

    بس و باشیم نمودخو ما ،ندگیز تو میشد کاشکی 
    نفس یک ايبر حتی ه،نگا یک ايبر تنها 

    ؟بزنه فحر ما بِنقا خودمون، يجا به کی تا 
      ؟منه نمایشِ نقشِ زدن، ج سکوت و ر کی تا 

  بنقا پشتِ از بکش قد ،فعهد یه هستی هرکسی
    ابخو پیله ي از شو هار ن،نز فحر نوشته رو از 

    بکش قفس میله ي رو رو، یک دریچه نقشِ 
    بکش نفس دتخو يجا ه،شد که ربا یک ايبر 
    بزنم دفریا صحنه رو رو، نهاتر همین می خوام 

      بزنم داد دمخو يجا ،کنم رهپا نقابمو 
  
  
  
  
  
  
  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 یغما گلروییترانه سرا: 

 اروین خاچیکیاننظیم کننده: ت



 

 

      خاطره 
      نقابآلبوم:   

  

  
  

      هخاطر از ربا کوله یه با تو شهرِ از ممیر   
    همسافر مپاها گرچه پیشت هموند من دلِ 

    خیالم تو از تو دیا دهجا اههمر می گذره 
    حالم سهوا رهببا که يبرا از یغدر راه يتو 

    ديیا تو عشقِ از دارم ،شهر ینا گوشه ي هر يتو 
  اديند من به که لید دیا منو می سوزونه

    نمی دونم راه مقصدِ ف،هد بی می افتم راه 
    افسوس نمی تونم لیو م،بگیر آروم میشد شکا 

    من همسفرِ بشه که ده،جا تو كقاصد یه کو 
    من خرِآ فصلِ هشد ییاجد که قصه ام یه من 

    ديیا تو عشقِ از دارم ،شهر ینا گوشه ي هر يتو 
  اديند من به که لید دیا منو می سوزونه

    غربت شتِد وبِغر تو ،خرآ میشم گم و ممیر 
    محبت بی شهرِ يتو ،بمونم که نمی تونم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 علی فریدترانه سرا: 

 اروین خاچیکیاننظیم کننده: ت



 

 

      برگ 
      نقابآلبوم:   

  

  
  

   تنها و خشک برگی مثلِ 
   می ترسم ینجاا مموند شاخه روي

   دبا حشیِو چنگِ يتو 
   بپوسم دیا از و خاطر از مبر

   من دنِبو قصه ي ،من روزاي همه ي 
   لمد آینه ي يتو

   دهرس و هسیا شب مثلِ 
   درده رنگ ابرا مثل

   من لحظه ها بشتا تو 
   می دونم متنها و یکه دمخو با

   تا فقا ینا ابِسر تو 
   می مونم ینجاا نهایت سفرِ

   من دنِبو قصه ي ،من روزاي همه ي 
   لمد آینه ي يتو

   دهرس و هسیا شب مثلِ 
   درده رنگ ابرا مثل

    ابرا پشتِ میشینه که تنها وبِغر یه مثل 
    پناهم بی تسکو یه 

    می شمارم رو لحظه ها بیهودگی ها، ینا يتو 
    نگاهم هر رِنتظاا 

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مریم قاضیترانه سرا: 

 اروین خاچیکیاننظیم کننده: ت



 

 

      خسته شدم 
      نقابآلبوم:   

  

  
  

    گشت بهونه یک لِنباد لم د که بس مشد خسته
      برنگشت مونهز گبر و  مخوند نهاتر که بس 
      نرسید خونش به و فتر قصه ها  غِکال زمبا 

      ندید آینه ها تو هیشکی عاشقُ  ارِسو یکه 
      يشد موندنی تو تنها ، من عزیزِ حادثه ي 
      يشد خوندنی تو تنها ترانه هام،  همه بین 
      ارهند اریود ما سقفِ ، بگیر مودسر يستاد 
    رهمیا کم رو ما ل، دنیاغز قحطیِ تو روز یه 

    بلند نِخیابو ینا تو رم، هگذر خرینآ من
      نبند من ايصد به دل م، بر زود که ممداو یرد 
      می کنم پیدا خورشید ت، چشا قبر يتو روز یه 
      نخند من آرزوي به ر، کو و تسو و رتا شبِ آي 

    گشت بهونه یک لِنباد ، لمد که بس مشد خسته
      برنگشت مونهز گبر و  مخوند نهاتر که بس 
      نرسید خونش به و فتر قصه ها  غِکال زمبا 

      ندید آینه ها تو هیشکی عاشقُ  ارِسو یکه 
   

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 یغما گلروییترانه سرا: 

 اروین خاچیکیاننظیم کننده: ت

 



 

 

      فاصله
      نقابآلبوم:   

  

  
  

  نندید و نیدد بینِ ستدسا فحر یه فاصله
    ن؟نشنید یا نشنید ،مهوکد با صرفه بگو 

    یمزبسا قلم و کاغذ ختادر از می خواستیم ما 
    یمزنبا نجو سایه پشتِ بمونیم تا بنویسیم 

  شتیمز چه که ببینیم تا دننبو نجااو آینه ها
    نوشتیم ختدر دبا هند، زخنجر كنو با ختدر رو 
    شد خطر نگِز نسمووا تفریح ايصد شخو نگِز 

    شد تبر تیغِ دسته ي ،جنگل يچوبا همه ي 
    نندید و نیدد بینِ ستدسا فحر یه فاصله  

    ن؟نشنید یا نشنید ،مهوکد با صرفه بگو 
    پاییز به هند جنگلُ ي،شنید حرفمو گها 

    تیز خنجرِ به هند تن ،باغچه ختِدر کن ريکا 
    سخته که نگو بکش قد ،شو یکی جوونه ها با 

    ختهدر یه آدم یه هر ،کن پا به زهتا جنگلِ 
  نندید و نیدد بینِ ستدسا فحر یه فاصله

    ن؟نشنید یا نشنید ،مهوکد با صرفه بگو 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 یغما گلروییترانه سرا: 

 اروین خاچیکیاننظیم کننده: ت

 



 

 

      میالد 
      نقابآلبوم:   

  

  
  

      دخو تنِ دمیال روزِ ايبر   
  ارينذ تنها رو شفتهآ منِ

    نگاهت غِبا نِیدد ايبر 
    ارينذ شبها پیکرِ نِمیو 
    فیقنر من با تنهاییا همه 

  ارينذ عشقت تحسر در منو
    دخو تنِ دمیال روزِ ايبر 

    ارينذ تیدد و دل از دور منو 
    می خواد رو تمهر و لتنگهد لمد 

    ارينذ غمها پیِ در رو لمد 
    می شینم قلبت يتو تنها ممیا 
    ارينذ جا جایی رو قلبت و من 
    ركمبا دتمیال جشنِ معزیز 
    ارينذ دل جشنِ يسو اون منو 

     
   
   

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 سلمازترانه سرا: 

 اروین خاچیکیاننظیم کننده: ت



 

 

      آخرین نامه 
      نقابآلبوم:   

  

  
  

    قصه و الالیی بدونِ يبیداخو  
    غصه و درد بی اببخو دهسوآ بگیر 

    نمی بینی زمستون کابوسِ یگهد 
    نمی چینی تحسر گُالي ابخو يتو 

    نمی سوزونه چهرتو شیدرخو یگهد 
    نمی مونه روش دبا سیلی هاي يجا 

    نیونگر با نمیشی اربیددیگه  
    بمونی که یا يبر که یددتر با یا 

    شتیاگذ جا آدمکارو و فتیر 
    شتیاگذ پا یرِز رو جنگلُ نِقانو 
    مهربونی با سینه ها نقهر ینجاا 
    بمونی نمی تونستی جنگل تو ،تو 
    یگهد يجا به دخو با ديبر دلت رو 

    میگه الالیی اتبر اخد که نجااو 
    رهبادو روز یه می بینمت می دونم 

  ارهند مکآد که دنیایی يتو 

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 علی فریدترانه سرا: 

 اروین خاچیکیاننظیم کننده: ت


