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شیدا  اکبر  علی:  از شعر و آهنگ  

منصوری  ابراهیم: موزیک  

 پسنده  مشکل

 ( ماهور)

 

   از  من مستم اگر                                                                                             از من مستم اگر

 مستم  تو عشق                                                                                               مستم تو عشق

 دل  که بنشین بیا                                                                                                 مستم تو عشق

 زدستم  بردی                                                                                                زدستم بردی 

 بند  تو پیش دلم                                                                                                زدستم بردی

 پسند  مشکل جانم                                                                                               بنده تو پیش 

   پسنده مشکل                                                                                                پسنده مشکل

   پسنده خوشگل پسنده، مشکل                                                                                             پسنده، مشکل

 رخت  عشق  مرا                                                                                           رخت  عشق مرا

 کرده  بیچاره                                                                                               کرده بیچاره  

 کرده  بیچاره                                                   

 

 شیدا  اکبر  علی:  از شعر و آهنگ

 منصوری  ابراهیم: موزیک

 لشکری  بزرگ: از تنظیم

 زندوکیل : خواننده
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 فکر  در

 

 یکی که  بودم تو فکر در                                                                                                                     فکر در فکر، در

 زد  در به حلقه ببم                                                                                  زد در به حلقه  جانم زد، در به حلقه 

 باشی  تو باشی، تو بلکه نما قبله                                                                                                                    صنما گفتم  گفتم، 

   وای، من  حبیب   تویی                                                                                                                 باشی تو باشی، تو

 وای   من حبیب   تویی                                                                                                             وای   من طبیب  تویی

  سوزم  می من که نبینی خیر                                                                                                            وای   من طبیب  تویی

 سازم  می ولی جفایت   از                                                                                                    سازم می ولی جفایت  از

 نبودی جفا  و  جور  پر                                                                                                           نبودی وفا بی که تو 

  نبودی جفا  و  جور  پر                                                                                                             نبودی وفا بی که تو

 کند  می ها چه  که نبیند خیر                                                                                          کند می جدا تو از مرا که آن 

 نبودی  جفا و  جور پر نبودی وفا  بی که تو                                                                                           کند می ها چه که نبیند خیر

 نبودی  جفا و  جور پر نبودی وفا بی که  تو                                                    

 

محجوبی مرتضی: از آهنگ معیری رهی: از شعر     

بنان  غالمحسین:  خواننده  
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نی نوای  

(دشتی)   

 زد  جان   بر آتش                                                                                                    نی بانگ چنانم

   زد نیستان  در آتش                                                                                                    کس گویی که 

 زد دامان  آن  بر امشب   نی نوای                                                                 بود پنهان  غم سوز عمری دل در مرا

 کند  ناله و کند شکایت  چو ها زجدایی                                                         کند الله از تر تازه مرا داغ محزون  نی 

   من؟ گل  از کجایی به                                                                     زد یاران  هجر آتش جانش به که 

 من  دل                                                                                  زغمت  بنالد  نی همچو که

 زغمت  بنالد  نی همچو که                                                                                       من؟ گل  ای کجایی به

 نبود دل ۂ نال جز                                                                                                                  من دل

   ترم چشم  بر نظری سرم، به گذری                                                                                         من حاصل  عشقت  در 

  شد برون  دیده از شده خون                                                                                           رهی قلب  تو، غم کز

 شد  چون  عشقت   کز                                                                                                : گوید نی نوای

 

 

تیمورتاش  ایرج : از شعر  

لشکری  جواد:  از آهنگ   

دلکش : خواننده  
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   شکسته پر

( اصفهان )  

 

 سفر از آیی که در، به کن کمنظر                                                                            سحر  شد که بیا خبر،  نشد تو ز جا

  حرمان   نوای زند دل بر                                                                                     هجران  شب  غم مرا دم هر 

   پیمان  و عهد  تازبُ یادی                                                                                گل ای من به دگر جفا   کن کم

 شکسته پر مرغ چو  الن نا                                                                                         تو  ماه روی یاد به امشب 

 نشسته تو روی یاد با                                                                                یادی جهان  از ندارد دل این 

 را  دل صحرا مندا                                                                              آرا دل موج دریا، لب  این بار 

   یاری رخ  با کناری، به شب  هر                                                                                                     رؤیا شب  به ماند

 داری  لب  به سهبو  دص                                                                                           گل ای آری سر به شب 

 آرا دل موج دریا، لب  این باز                                                                                 تو آرزوی در تو، روی یاد با

   رؤیا شب  به ماند                                                                                                را دل صحرا  دامن 

 ل گ ای  آری سر به شب                                                                              یاری رخ با کناری، به شب  هر

 داری  لب  به سه شد                                                                     

 

نیاکان  نادر: از آهنگ  

شفیعی  منوچهر: خواننده  
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 پریشان 

 

 تو  شیرین لبان  عشقت   شور ز بوسم که بیا                                                               تو مشکین موی چو قرارم  بی که کنارم بیا

 جفا   و  جور  تو مکن کن  صفا  دمی وفاکن بیا                                                               مرا غمین  دل هجران  سوز ز پریشان  مکن 

 تو  هجران  سوز ز ماللم در که ننالم چرا                                                              شررم در ای  نشانده  پرم، و بال ای شکسته 

 پریشان  منم...  آه تو پریشان  منم                                                                                            سوز شمع چو پریشان  منم

 پریشان  منم... آه تو پریشان  منم                                                                                       سوزان  شمع چو پریشان  منم

 خویش  یار  و خسته  و پریشان  و  دل بی عاشق  ز                                                      خویش راز عاشق به نکردی  نظر نکردی، گذر 

   ای داده دل کار به جانی  خسته و  ناتوانی از                                                      ای  افتاده راز ز بریدی دل که دیدی چه  مگر 

   تو هجران  سوز ز ماللم  در که ننالم چرا                                                            شررم در  ای  نشانده پرم، و بال ای شکسته

   پریشان  منم... آه تو پریشان  منم                                                                                    سوزان  شمع چو پریشان  منم

 یاریت  بتا شد چه شکستی دلم گسستی  چرا                                                           کاریت  جفا  شد که فزودی غمم ربودی دلم

 محفلی  هر  شمع تو توانی می تا دانی چه  مرا                                                        دلی و جان   تو مرا  لقایی مه تو ربایی، دل تو

 ماللم  در که ننالم چرا                                                                 شررم در ای نشانده پرم بال ای شکسته 

 

 

   نگهبان  تورج : از شعر

خرم   عطااهلل: از آهنگ  
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ن ا غمرا   

 باز  تو دیار به                                                                                                       سفرها ز من آمدم

 دراز  و  دور ره                                                                                                 آن  از آمدم برت به

 شب  و روز خدا به                                                                                                 بودم  تو یاد جا همه 

  لب  به باشد  تو نام                                                                                                     جدا تو خاک ز که

 فشاند  خود  نور                                                                                         تو روشن ماه و  خورشید

 کشاند می خاکت   را جانم                                                                                                           تو دامن رب تا 

 تو  دیدن  دم یک                                                                                                         جهانی بر ارزد

 من  چنگ  در                                                                                               است  خوش  آهنگی 

 من  آهنگ ارمغان  باشد                                                       
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