
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      یادگاري   
      یادگاريآلبوم:   

  

  
  

  یادگاري، با یه بغض و چندتا نامه سِچندتا عک
  قدیمی، که همه دلخوشیامه آهنگچندتا 

  آینه اي که رو به رومه، غرقِ تو بهت یه تصویر
شیشه، منو تنهایی و تقدیر باروناي پشت  

تو کالفه میشه من نیست نفسم از عطرِ دست  
  لحظه اي که حسی از تو به دلم اضافه میشه

  باورم نمیشه اما این توئی که داره میره
  م نمی گیرهه اگری خیره می مونم به چشمات، حتی

  چشماي مونده به راه و
  شبِ تنهاییِ ماه و 
  یه دلِ بی سر پناه و

  منو خونه
  ساعتاي غرقِ خواب و

  خراب و تو منه بیاین 
  یادت هرگز نمی مونه
  یادت هرگز نمی مونه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 کوروش صمیعیترانه سرا: 

 فرد میرزانظیم کننده: ت



 

 

      بی تو   
      یادگاريآلبوم:   

  

  
  

  پنجره دو نگاه دو دریچه دو
  حنجره دو همنشین دو رفیق دو

  زندگی مسیرِ تو مسافر دو
  همیشگی همدمِ دو عزیز دو

  شدیم رد سایه و غروب از هم با
  شدیم بلد رو عاشقی ي قصه
  اینه قصه آخرِِ کردیم می فکر

  بینه نمی رو ما هیشکی خدا جز
  در به در قلبِ تا دو غریبه دو
  تر چشماي این دلواپسِ تا دو

  چین نقطه دو خاطره دو اسم تا دو
  نشین تنها ي افتاده دور دوتا

  ما دستاي شدن جدا عاقبت
  ها غریبه غربت تو شدیم گم

  سرود و لبخند همه اون آخرِ
  بود زمونه حسادته پر چشمِ

  در به در قلبِ تا دو غریبه دو
  تر چشماي این دلواپسِ تا دو

  چین نقطه دو خاطره دو اسم تا دو
  نشین تنها ي افتاده دور دوتا

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 شایان جعفرنژادترانه سرا: 

 خشایار احمدیهنظیم کننده: ت



 

 

      خیالبی    
      یادگاريآلبوم:   

  

  
  

  می ریزه هام روگونه هوا بی که اشکایی
  لبریزه هات خاطره ي همه از که ابري

  بره باید که تنی بمونه خوادمی  که دلی
  بهتره ندونی اما ،دلَمه تو که حرفی

  مونده جا دلم تو که حرفایی بی خیالِ
  مونده تنها همه این که قلبی بی خیالِ

  سنگیه دالي دنیاي تو دنیاي آخه
  رنگیه چه من دلِ نداره فرقی تو واسه

  شدن همسفر تو با می مونه تنهایی مثلِ
  شدن در به در خوديبی عاشقی شهر توي

  رفت تنها نگی که تا ببین روزمو و حال
  رفت پروا بی و نبود عاشقی و عشق اهلِ

  مونده جا دلم تو که حرفایی بی خیالِ
  مونده تنها همه این که قلبی بی خیالِ

  سنگیه دالي دنیاي تو دنیاي آخه
  رنگیه چه من دلِ نداره فرقی تو واسه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 صفا لطفیترانه سرا: 

 نیما وارستهنظیم کننده: ت



 

 

      فرشته   
      یادگاريآلبوم:   

  

  
  

  احوالت؟ و حال چطوره دور، از اومدي فرشته،
  بالت و پر رو غباره راهی، ي خسته تن یه کم

  تابیدم شوق از ببین دور، از فرشته اومدي
  دیدم می خواب من رو تو حاال، میاي دونستم می
  تسکینه یه این هستی تو پیشم، اومدي خوبه چه

  شیرینه حرفات چقدر خوبه، آرامشت چقدر
  بالت تا دو تو خالصست ،انگار آسمون فرشته

  دنبالت ماه از میان شب، یک آخرش گیمی تو
  آسمونایی مالِ تو مونی، نمی ري، می ،میان
  زیبایی که تو براي نیست، قشنگی جاي زمین

  پیشم بمون که نمی گم دونم، می میري آره تو
  میشم عاشقت عالم یه رفتن، ي لحظه تا ولی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 شبنم حکیم هاشمیترانه سرا: 

 فرد میرزانظیم کننده: ت

 



 

 

      خیلی ممنون 
      یادگاريآلبوم:   

  

  
  

  کردي داغون منو آسون انقدر ممنون خیلی
  کردي خون مولَد داشتم که احساسی واسه

  چی واسه نداشتی قصه این به حسی هیچ که تو
  ؟کردي مهمون روزه دو محبت به منو
  می میرم بري که دونستن می عالم همه
  کردي حیرون عالمو همه و رفتی اما

  سرم به آوردي که هرچی واسه ممنون خیلی
  گذرم نمی ازت وقت هیچ من ولی ممنون خیلی

  هوا به سر دلت تو و بود تو به حواسم من
  کردي ویرون منو هواییت به سر همین با

  شدم فرهاد تو شیرینِ نگاه با که من
  کردي؟ مجنون منو که نبود کافی این مگه

  می میرم بري که دونستن می عالم همه
  کردي حیرون عالمو همه و رفتی اما

  سرم به آوردي که هرچی واسه ممنون خیلی
  گذرم نمی ازت وقت هیچ من ولی ممنون خیلی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 محسن شیرالیترانه سرا: 

 مسعود فوالدينظیم کننده: ت

 



 

 

      الکی   
      یادگاريآلبوم:   

  

  
  

  بدونم قلبتو حرف اینم، عاشق فقط من
  نمی تونم که بگی تو ،شیم جدا بگم الکی
  بیزاري همه از بگی اینم، عاشق فقط من

  داري حالی چه ببینم تا نشه پیدام روز سه دو
  بگیرم خدا از عمري اینم عاشق فقط من
  بمیرم تو جاي به تا ،بمونم زنده نقدرا
  تنهام تو با که روزایی اینم، عاشق فقط من

  مفردا براي بزارم زندگیمو بارِ و کار
  کالفم همه از وقتی ،اینم عاشق فقط من

  ببافم رو تو موهاي ،دنج ي گوشه یه بشینم
  بشینم پنجره پشت که ام لحظه اون عاشقِ

  ببینم رو تو دزدکی ،نباشه من به حواست
  بگیرم خدا از عمري ،اینم عااشق فقط من
  بمیرم تو جاي به تا ،بمونم زنده نقدرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 افشین مقدمترانه سرا: 

 خشایار احمدیهنظیم کننده: ت



 

 

      بن بست   
      یادگاريآلبوم:   

  

  
  

  کردم کج راهمو نرسیدم، بست بن من به
  کردم لج خودم با ندارم، مشکلی تو با

  اینجا از نه تو از فرارم، راه دنبالِ
  رویا دیگه بسه نداره، فایده می دونی

  دیوونه منِ از نمیشی خسته تو چرا
  می مونه هم مثلِ روزام و شب که منی از
  کابوسه خودش این نمیگی؟ چیزي چرا تو

  می پوسه یهو دل می گیره، جون کم کم غصه
  رویاتو ي خونه بسازم نمیتونم من
  دنیاتو همه ي بریزي من پاي هحیف

  میشی اسیرم تو راهم، اسیرِ خودم من
  باشی کنارم تو سختی توي نمی خوام من

  کردم کج راهمو نرسیدم بست بن من به
  کردم لج خودم با ندارم مشکلی تو با

  اینجا از نه تو از فرارم راه دنبالِ
  رویا دیگه بسه نداره فایده می دونی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 زینب عالقهترانه سرا: 

 خشایار احمدیهنظیم کننده: ت



 

 

      بی تو (رمیکس)
      یادگاريآلبوم:   

  

  
  

  پنجره دو نگاه دو دریچه دو
  حنجره دو همنشین دو رفیق دو

  زندگی مسیرِ تو مسافر دو
  همیشگی همدمِ دو عزیز دو

  شدیم رد سایه و غروب از هم با
  شدیم بلد رو عاشقی ي قصه
  اینه قصه آخرِ کردیم می فکر

  بینه نمی رو ما هیشکی خدا جز
  در به در قلبِ تا دو غریبه دو
  تر چشماي این دلواپسِ تا دو

  چین نقطه دو خاطره دو اسم تا دو
  نشین تنها ي افتاده دور دوتا

  ما دستاي شدن جدا عاقبت
  ها غریبه غربت تو شدیم گم

  سرود و لبخند همه اون آخرِ
  بود زمونه حسادته پر چشمِ

  در به در قلبِ تا دو غریبه دو
  تر چشماي این دلواپسِ تا دو

  چین نقطه دو خاطره دو اسم تا دو
  نشین تنها ي افتاده دور دوتا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 شایان جعفرنژادترانه سرا: 

 مسعود فوالدينظیم کننده: ت



 

 

      کالفه   
      یادگاريآلبوم:   

  

  
  

  من واسه نسوزه بري، دلت می خواي اگه برو
  بکن دلُ خب، اي بدتره کالفه که اینجوري

  آب روي هاي خاطره همه این از دلُ بکن
  خواب توي بارم یه حتی همو، ما ندیدیم کن فکر

  من چشمِ نداره گریه هم قطره یه برو راحت
  بکن دل بریزه می خواد تو، پاي پشت اشکاشو

  بري اینجا از تو بخواي میرم اگه نمی که من
  افريمس راه اول از تو که می دونستم چون

  بگی چیزي تو اون که بی من، که نفهمیدي شاید
  نري خدافظی بی که داخ دست سپردمت

  بمونم همینجا شاید نخور، راهمو ي غصه
  نمی دونم فقط خودم رسیدم، مقصد به شاید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 ساحارا مناديترانه سرا: 

 شیرزادالیاس نظیم کننده: ت

 



 

 

      هدیه (رمیکس) 
      یادگاريآلبوم:   

  

  
  

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

  بودم داده هدیه تو به، دنیا مالِ از دلمو
  بودم داده تکیه تو به، پناهیم بی تمومِ با
  کشیدم که زجري همه، اومد سرم بالیی هر

  نبریدم تو از ولی، خریدم جون به رو همه
  دیدم رو تو رفتم هرجا، بودم تو با بودم هرجا

  رسیدم تو به جا همه، رویا تو شدن سبک تو
  بردي منو یاد از اگه، کشتی احساسمو اگه
  سپردي سر غریبه به، تفاوت بی رفتی اگه

  طلسمت به جادو شده، من دلِ که اینو بدون
 اسمت مونده یادش تو که، دنیا اینورِ هست یکی

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود هوشمندترانه سرا: 

 مسعود فوالدينظیم کننده: ت


