
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 



 

 

      خار 
      حادثهآلبوم:   

  

  
  

     حق بر رگ، داورِبز ه يبخشند مِنا به 
     فنصاا و ریثاا ندِاوخد مِنا به 

     اريمپند تو رمخا اري، خ از گرا ارمخ
     ارينگهد تو یک جا گل، با امر که نمدا 

        شد معطر عشق کز ، گویی آن به تو را لگُ 
        شد پرپر ثهدحا در د، بو لگُ فقط که لگُ آن 

        جانم از و دل از من دارم،  را تو دايسو 
        پنهانم که یدندد ، شو اپید که گفتند 

  هم با را تو و را دخو، کن اپید که گفتند
        آدم نفسِ هر در ، هست اپید که گفتم 

     پنهان من و ستاپید 
  نجا در او و تن در من

     دمکر ينظر آن یک 
     دمکر ريگذ دخو در 
     دوري در نه که میدد 

     رينو از تر یکدنز 
     تو از رعبو راه در 

     تو از دور همه ینا من 
     ندیشمعمر نی یک 
     پیشم در تو تهیها 

         نیست بینا که ستا چشم 
  نیست ها ینا که عشق در

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود فردمنشترانه سرا: 

 محمد مقدمنظیم کننده: ت



 

 

      حادثه 
      حادثهآلبوم:   

  

  
  

           ننساا زنیا از که لحظه آن    
     انحیو ايهو از کم نه دارد 

     طالیی مِگند دانه ي یک 
     نبهاتراگر طال تشتِ از 
     ناگهانی حادثه هاي در 
     مبتالتر مریضز سالم 

     زينیا بی که شمبا دهسوآ 
     زينیا از پر گرد آنِ یک 
     مانیز نِفرعو تو که آن جا 

      نیاخز دبا رسِتیر در 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود فردمنشترانه سرا: 

 محمد مقدمنظیم کننده: ت



 

 

      رنگ دیروز 
      حادثهآلبوم:   

  

  
  

        وزمرا که ینا از شدیم  خرسند 

        وزیرد نگِر نه ، ستا گرد نگیر 

        شد گرد نگِر ه، نشد شب تا 

        زبیامو نکته ارهز ، نکته ینا از گفتند 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود فردمنشترانه سرا: 

 محمد مقدمنظیم کننده: ت



 

 

      قرنِ ما 
      حادثهآلبوم:   

  

  
  

     دبو بهتر اهو ،شتدا گرا شاعر ما نِقر 
     دبو تر لگُ بسا ،لگُ از دنبو کمتر هم رخا 

        وازپر رِشعا دنبو زبا با زبا ،کبوتر با کبوتر که  شتدا گرا شاعر ما نقر 
     کشت باید را عشق یمدکر رتصو که ما بر واي 

     ستا حاکم نشدا که قرنی چنین در 
              شرمندگیست درماندگیست،  دیوانگیست،  ختن اندا دور صحنه از را عشق 

        ستا زهتا ايهو یک نِقر ، نیست تشآ نِقر ن،قر 
     ستا زمال شستشویی را فکرها 

        ستا زمال جستجویی ، خویشتن نِمیا در گر شدیم گم 
     کنیم باید سفر را يسفید تا سیاهی از ،ها نینزنا 

     وزمرا که ینا از ، شدیم خرسند
        وزیرد نگِر نه ، ستا گرد نگیر 

        شد گرد نگِر ه نشد شب تا 
          زبیامو نکته ارهز ، نکته ینا از گفتند 

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود فردمنشترانه سرا: 

 محمد مقدمنظیم کننده: ت

 



 

 

      غریبه
      حادثهآلبوم:   

  

  
  

     میدخو مثلِ غریبی ، غمی شهرِ مسافرِ
        عالمه یه داري غصه ، غمه از پر تترصو تو 
        همه از گرفته لتد ، کنی دل درد داري ستدو 

     غربت يتو غریبه 
     محبت شد چی نگی 
     دیوونست میگن بگی 

     گونست بچه چه شحرفا 
     نیست ماآد تقصیرِ 

     نیست دوا درد همه ینا 
     نفس و ننو و بهآ 

     قفس تو ي،مداو کجا 
     و يموند هیرا دو سرِ ماها،  يهمه  مثلِ هم تو
     هبهتر غریبی گفتیزدي،  یاهادر به رو دل 

        هخرآ راه یگهد ینا درا،  به در همه سهوا 
        می دید؟ رو کجا تچشما ، یددتر يتو و شک تو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود فردمنشترانه سرا: 

 محمد مقدمنظیم کننده: ت

 



 

 

      قناري 
      حادثهآلبوم:   

  

  
  

     ستا زمال ديهر فریا از قبل گویا که هستم سکوتی سنگینیِ رِگرفتا من    
…  

     اريفر پاییز و زهسو و زده سرما 
     ريقنا دهکر بُق ري،بها يهاروز تحسر در 

     دهکر چه سرما ببین ده،سر و می سوزه خونه قِجاا 
     دهنگر ما مِکا به نهدوگر که روزي اون از واي اي 

     داد اي وناگلد گلِ بسته یخ 
     ادبید چه دهکر ببین رو طبیعت نِطوفا 

    درختا روي نیست یگهد برگی 
   حرفا نِمیو فقط سرماست

    طبیعت يتو دهبو که هرچی 
   فابر نِمیو یکی دهکر قایم

    ريقنا دهکر بُق ري،بها يهاروز تحسر در 
     ريقنا دهکر بُق ري،بها يهاروز تحسر در 

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود فردمنشترانه سرا: 

 محمد مقدمنظیم کننده: ت



 

 

      سکوت 
      حادثهآلبوم:   

  

  
  

    سرنوشت با دنبر در را هستی ام مِتما من  
    کشتم زدم، تشآ ن،ماز با تهاجم در 

    دمنکر وربا لیو ،میدد را عشق رِبها من 
    ننوشتم هیچ جزوه هایم در مکال یک 

    دمفتاا چپو يهادمقصو پیِ مقصدهاز من 
    دمیا در ماند خوبی و فتندر خوب ها مِتما تا 

      فتر ارمقر و صبر همه دن، بو منتظرعشقِ  به من 
    فتر رمبها 
    دمُر عشقم 
    ...  فتر رمیا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود فردمنشترانه سرا: 

 محمد مقدمنظیم کننده: ت



 

 

      بازا 
      حادثهآلبوم:   

  

  
  

      را نشاخز گُلِ دل  ز،با یدوبر که زابا  
      را نشوداجا عشقِ ز، با ببوید که زابا 
      را نهانش درد دل ز، با بگوید که بازا 
     را مکانش و جا دل ز، با بجوید که بازا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود فردمنشترانه سرا: 

 محمد مقدمنظیم کننده: ت



 

 

      مرد خدا 
      حادثهآلبوم:   

    وزمرا که ینا از شدیم  خرسند  
        وزیرد نگِر نه ست ا گرد نگیر
      شد گرد نگِر ه نشد شب تا 

        زبیامو نکته ارهز نکته  ینا از گفتند 
   دونگر خِچر که یمزد دفریا 

   نمجنو به و نداده ايلیالت
   شخامو آن که مدآبر دفریا 

   ونفزا دنگیر گرا داد کم
   خموشی در و شدیم شخامو 

    شیوفر یمِ اغِسر فتیمر
   ؟کو ما دواي یمزد دفریا 
     نوشی دهبا ستدوا گویند 

   شمدهو که مگر نشد هوشیار 
   دوش از مبگیر انگر رِبا ینا

   گفت ما شِگو رِکنا آرام 
     وشمفر مفت تو انگر رِبا ینا 
   ن؟پنها تو يشو کجا به دخو از 

     ان؟گریز يشو کجا به دخو از 
   نباامخو چنین دل اريِبید 

       نساآ مبخش ست ا همدآ سخت 
   هستیم که ینا از شدیم هوشیار 

    بستیم همیکد درِ و فتیمر
   نشستیم چنین سخن به دخو با 

    ؟مستیم و نخورده ایم دهبا ما
   گذشتیم آن از راه سر مسجد 
   نوشتیم چنین درش روي بر 

   بینی ايخد هم همیکد در 
    نشینی گرا اخد دمر با 

 

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود فردمنشترانه سرا: 

 محمد مقدمنظیم کننده: ت


