
  با صدا علي عبدالمالکيآلبوم مخاطب خاص 
   ۱ :شماره آهنگ 

  هوا دو نفرس :نام اثر 
   عليرضا مرتضي قلي :ترانه سرا 

  علي عبدالمالکي :آهنگساز 
    مهران عباسي:تنظيم 

   مهران عباسي :ميکس و مسترينگ 
  

  من دلم تنگه واسه با تو قدم زدنههوا دو نفرست تو نيستي پيش

  منها تو خاليه کجايي ببيني کجايي عشقهوا دو نفرست ج

  خيسمو داره بارون مياده من خيسشتيههوا همون جور که تو دوست دا

خواد م مي کنن منو دلم تنگه برات دلم تو رو ميبي تو خيابونا گُ  

کنم فراموشت شده منو به اين زود من عاشقت بودم باور نمي  

که تو عاشقش بودکنم همون آهنگي  هوا دو نفرست دارم گوش مي  

  من دلم تنگه واسه با تو قدم زدنههوا دو نفرست تو نيستي پيش

 هوا دو نفرست جا تو خاليه کجايي ببيني کجايي عشق من

و اين هوا جون ميده راه بروهوا دو نفرست قصه همون روزا با تو ت  

 من با تو حاضرم هر جا بگي بيام هوا دو نفرست بگو کجا بريم

  خيسمو داره بارون مياده من خيسداشتيه که تو دوست هوا همون جور

خواد م مي کنن منو دلم تنگه برات دلم تو رو ميبي تو خيابونا گُ  

کنم فراموشت شده منو به اين زود من عاشقت بودم باور نمي  

کنم همون آهنگي که تو عاشقش بود هوا دو نفرست دارم گوش مي  

تنگه واسه با تو قدم زدنهوا دو نفرست تو نيستي پيش من دلم   

  منههوا دو نفرست جا تو خاليه کجايي ببيني کجايي عشق

و اين هوا جون ميده راه بروهوا دو نفرست قصه همون روزا با تو ت  

 من با تو حاضرم هر جا بگي بيام هوا دو نفرست بگو کجا بريم



  با صدا علي عبدالمالکيآلبوم مخاطب خاص 
   ۲ :شماره آهنگ 

  وايسا  :نام اثر
   عليرضا مرتضي قلي :ترانه سرا 

  علي عبدالمالکي :آهنگساز 
   معين راهبر :تنظيم 

  محمد فالحي :ميکس و مسترينگ 
  

و بد روايسا بايد جواب قلبي که عاشق کرد  

 وايسا هنوز يه چيزايي مونده که بايد به من بگي

به من پس بد وايسا بايد تموم خاطرهامو  

قت اينجور به سرت زد بروايسا نمي توني هر و  

ونه بشي بعد برو خودم ديهوايسا تو هم بايد مثل  

اومد براين بال سرت هر وقت بايد وايسا تو هم   

ورکنم ن  بر هق هق مي کنم نرو بي تو من دق مي  

کنم نرو ار اينجور تموم بشه تو رو عاشق ميذن  

کنم پس نرو  بر هق هق مي کنم نرو بي تو من دق مي  

کنم نرو ر اينجور تموم بشه تو رو عاشق مياذن  

ارم صبر کنکو ساطره دارم صبر کن بي تو من بي کَبا تو من خ  

  دنيا کار با دنيا ندارم صبر کن صبر کن صبر کنو تو ازاگه تو کم بشي

کنم نرو  بر هق هق مي بي تو من دق ميکنم نرو  

کنم نرو ار اينجور تموم بشه تو رو عاشق ميذن  

کنم نرو  بر هق هق مي  من دق ميکنم نروبي تو  

کنم نرو ار اينجور تموم بشه تو رو عاشق ميذن  

 

 



  با صدا علي عبدالمالکيآلبوم مخاطب خاص 
   ۳ :شماره آهنگ 

  دلم مونده رو دستم :نام اثر 
   عليرضا مرتضي قلي :ترانه سرا 

  علي عبدالمالکي :آهنگساز 
  علي عبدالمالکي :تنظيم 

  مهران عباسي :رينگ ميکس و مست
  

 دلم مونده رو دستم هنوز منتظر هستم برم يا که بمونم آخه بد جور خستم

 واست دل بي قراره چشات گيرايي داره دلم مونده رو دستم چي ميشه بگي آره

  تو اصالََهبيا قلبمو نشکن نگير عشقتو از من همه دنيا رو گشتم نبود مثل

بدون تو نميشه نميشه نمي تونمار تنها بمونم ذآها آرومه جونم ن  

ار رو شونمو آرومم کنذديوونمو ميدونمو من بي تو نمي تونمو واسه تو ميدم جونمو سر ب  

  تو وسواسيه بيا خوبم کنه عاشقآسيه بي رو درواسيه از دور دلم ماين قلب من احساسيه عشق

شه دوست دارمخوام ون که ميهم تو وا بشه اين ه قفل قلبه آرامشه برق چشمام از خواهشپردستات   

  دوست دارم هستموتا هر جا بگي  و تو خستمهو از دوريمه چشات بستمو بدجور به تو وابستمن دل ب

 دلم مونده رو دستم هنوز منتظر هستم برم يا که بمونم آخه بد جور خستم

 واست دل بي قراره چشات گيرايي داره دلم مونده رو دستم چي ميشه بگي آره

  تو اصالََهو نشکن نگير عشقتو از من همه دنيا رو گشتم نبود مثلبيا قلبم

ار تنها بمونم بدون تو نميشه نميشه نمي تونمذآها آرومه جونم ن  

ار رو شونمو آرومم کنذديوونمو ميدونمو من بي تو نمي تونمو واسه تو ميدم جونمو سر ب  

  تو وسواسيه بيا خوبم کنه عاشقهآسي بي رو درواسيه از دور دلم ماين قلب من احساسيه عشق

شه دوست دارمخوام همون که مي تو وا بشه اين ه قفل قلبه آرامشه برق چشمام از خواهشپردستات   

  دوست دارمتا هر جا بگي هستمو  و تو خستمهو از دوريمه چشات بستمو بدجور به تو وابستمن دل ب

 

 



  با صدا علي عبدالمالکيآلبوم مخاطب خاص 
   ۴ :گ شماره آهن

  عشق من  :نام اثر 
   مهرزاد اميرخاني :ترانه سرا 
  علي عبدالمالکي :آهنگساز 
  فرشاد يزد :تنظيم 

  محمد فالحي :ميکس و مسترينگ 
  

  منه بشکنه عشق روتوه ي تونسته بغضچچي باعث شده چشمات اشکي بشه 

  منه عشقه منه غما تو سهمه تو تمامها من مالهتمام خوشي

  منهاينجور دلخور چي مي خوا بگي حرفاتو مي خور عشقچي باعث شده 

  منه عشقهو ماتم حرفات يه دنيا غموچي باعث شده خسته ا از همه تو

  منهو چشات جمع بشه نبايد يه مو از سرت کم بشه عشقونبينم که اشک ت

  منه غماتو به جون مي خرم من از جونمم واسه تو ميگذرم عشقهتمام

  منهاز عشقو يادت بيار عشق پر روزاار ذتو خالي ن دنيا من جاوتو

  منهو تنهاييام ديگه تنها تويي عشقول دنيا تويي ت دنيا من کُوتو

  منهجز گريه کار کني عشقه قرار کني نتوني ب چي باعث شده بي

  منهچي باعث شده حس کني بي کسي تو دار به جا بد ميرسي عشق

  منه چرا از چشام ديگه سير بگو عشقچي با عث شده گوشه گير بگو

  منه دوريه عشقه غمات از غمهچي باعث شده حالت اينجوريه تمام

  منه چشات جمع بشه نبايد يه مو از سرت کم بشه عشقونبينم که اشک تو

  منهز جونمم واسه تو ميگذرم عشقامن  غماتو به جون مي خرم هتمام

  منهاز عشقو يادت بيار عشقر ار روزا پذو دنيا من جاتو خالي نوت

  منه تنهاييام ديگه تنها تويي عشقول دنيا تويي تو دنيا من کُوتو

 

 



  با صدا علي عبدالمالکيآلبوم مخاطب خاص 
   ۵ :شماره آهنگ 

  مخاطب خاص  :نام اثر 
   عليرضا مرتضي قلي و علي عبدالمالکي :ترانه سرا 

  علي عبدالمالکي :آهنگساز 
  سيمهران عبا :تنظيم 

  مهران عباسي :ميکس و مسترينگ 
  

 من تو رو دلم مي خواد دوست دارمت خنده هات بهت مياد دوست دارمت

 اگه حتي تو منو يه کم بخوا من تو رو خيلي زياد دوست دارمت 

واسه مهربونيات دوست دارمت  تو رو واسه خوبيات دوست دارمت  

ست دارمتشيات دوواسه عاشق کُ شي با اون چشاتدار منو مي کُ  

و حواس من نذاشتي هوشهبرا اين دل  آها مخاطب خاص دلم يهو تو رو خواست  

بوله هر چي بگي عاشقت اينجورياست  ق شماسته آها مخاطب خاص اجازه دست  

 من تو رو دلم مي خواد دوست دارمت خنده هات بهت مياد دوست دارمت

  دارمت اگه حتي تو منو يه کم بخوا من تو رو خيلي زياد دوست

واسه مهربونيات دوست دارمت  تو رو واسه خوبيات دوست دارمت  

شيات دوست دارمتواسه عاشق کُ شي با اون چشاتدار منو مي کُ  

و حواس من نذاشتي هوشهبرا اين دل  آها مخاطب خاص دلم يهو تو رو خواست  

بوله هر چي بگي عاشقت اينجورياست  ق شماسته آها مخاطب خاص اجازه دست  

 

  

 

 

  
  
  
  



  با صدا علي عبدالمالکيآلبوم مخاطب خاص 
   ۶ :شماره آهنگ 

  عکس لب دريا  :نام اثر 
   نرگس جعفر :ترانه سرا 
  علي عبدالمالکي :آهنگساز 

  معين راهبر :تنظيم 
  محمد فالحي :ميکس و مسترينگ 

  

مي دريا گرفته با هم ديگه لب عکسايي کهوچقد زيبا شد تو  

  ديگه رفتيم چقد با هم از اين عکسا گرفتيمچه جاهايي که با هم

رفتيم تو بود هيج جا تنها نرفتم و ساحل راهو تهمچقد با  

 تو خيلي بعد من دريا رو ديد يه بارم بعد تو دريا رفتم

فته اين عکسات چقد آرومه چشمات چقد دريا باهات زيبا مي اُوتو  

فتهه مي اُو چشمام راواالن نيستي ببيني مثل هر شب داره دريا ت  

 چقد زيبا شد با اين لباسا که با موجا درست هم رنگ بوده

  دريا جنگ بودهو چشمات توهچقد طوفانيه ساحل گمونم سر

 تو اين عکسا رو تا االن نديد من هر شب با اين عکسا خواب رفتم

  فکر دريا خواب رفتموهمش دريا رو از نزديک ديد همش تو

  من هر شب با اين عکسا خواب رفتم االن نديد تا تو اين عکسارو

و فکر دريا خواب رفتموهمش دريا رو از نزديک ديد همش ت  

 

  
  

 

 

  

 



  با صدا علي عبدالمالکيآلبوم مخاطب خاص 
   ۷ :شماره آهنگ 

  يهويي  :نام اثر 
   علي عبدالمالکي :ترانه سرا 
  علي عبدالمالکي :آهنگساز 
  علي عبدالمالکي :تنظيم 

  مهران عباسي :ميکس و مسترينگ 
  

  خودم نيست که هر روز مي پامتهاصال يه دفعه ا شد که گفتم مي خوامت دست

 خيلي دوست دارم دستاتو بگيرم اگه اشاره کني من برات ميميرم ميميرم

من داده و چشمت افتاد اصال يهويي شد خدا تو رو بواصال يهويي شد چشمام ت  

ه چشاتو رو همه بستيو دلم نشستي ممنونم کواصال يهويي شد که ت  

سم شديهويي عزيز دلم شد يهويي تو همه کَ  

نفسم شدههرت به دلم نشست يهويي خوديهويي م  

سم شد دلم شد يهويي تو همه کَهيهويي عزيز  

نفسم شدههرت به دلم نشست يهويي خوديهويي م  

  خودم نيست که هر روز مي پامتهاصال يه دفعه ا شد که گفتم مي خوامت دست

 خيلي دوست دارم دستاتو بگيرم اگه اشاره کني من برات ميميرم ميميرم

من داده اصال يهويي شد چشمام تو چشمت افتاد اصال يهويي شد خدا تو رو ب  

و دلم نشستي ممنونم که چشاتو رو همه بستيواصال يهويي شد که ت  

سم شد دلم شد يهويي تو همه کَهيهويي عزيز  

نفسم شدههرت به دلم نشست يهويي خوديهويي م  

سم شد دلم شد يهويي تو همه کَهيهويي عزيز  

نفسم شدههرت به دلم نشست يهويي خوديهويي م  

 

 



  با صدا علي عبدالمالکيآلبوم مخاطب خاص 
   ۸ :شماره آهنگ 

  سخته  :نام اثر 
   امير پيرنهان :ترانه سرا 

  الکيعلي عبدالم :آهنگساز 
  پازل بند :تنظيم 

  پازل بند :ميکس و مسترينگ 
  

و اون نه شي  تو تنهاهوقتي که مير   نهو اون کسي باشيهسخته دلتنگ 

ر از غما دنياشي اون نهسخته نبودنش عذابه تو پ  

 سخته سخته سخته

  آرزوهاشي و اون نههبه فکرتو  م اما داشتيآروزها زياد

  اون خونه پيدا شي و اون نههاطرافم بشي باز سخته که قدم زنون گُ

  خوشبختي فرداشي و اون نههسخته آيندتو پاش بباز اما فکر

فتي ببيني خيره به عکساشي و اون نه لحظه ها رفتنش مي اُهياد  

  فکر تو هنوز منتظرش باشي و اون نهوسخته وقتي که دلت گيره تو

اشي و اون نه تماشهرو ميشي تو فقط محوه ب سخته وقتي که باهاش رو  

 سخته سخته سخته

  آرزوهاشي و اون نههبه فکرتو  م اما داشتيآروزها زياد

  اون خونه پيدا شي و اون نههم بشي باز اطرافسخته که قدم زنون گُ

 

 

 

 

 

 

 



  با صدا علي عبدالمالکيآلبوم مخاطب خاص 
   ۹ :شماره آهنگ 

  تيکه کالم :نام اثر 
   علي عبدالمالکي :ترانه سرا 

  علي عبدالمالکي :نگساز آه
  مهران عباسي :تنظيم 

  مهران عباسي :ميکس و مسترينگ 
  

 فکر نکن ميگم دوست دارم از رو عالقمه

 به همه ميگم دوست دارم تيکه کالممه

  خيالمههتو نمي دوني چه چيزايي توي

 واسه تو نقشه کشيدم خيلي يه عالمه

 تيکه کالمه ميگم مي خوامت يه عالمه

کسي نيستم فرق دارم با همه هيچ همن مثل  

 تيکه کالمه ميگم مي خوامت يه عالمه

 کسي تو زندگيم نيست خيلي خوش به حالمه

 يه روز دلمو شکستي ميدونم که يادته

 دار مي شنو صدامو همينم زيادته

 هي ازم نپرس که ميشه برگرده رابطه

  سوالتههديگه دوستت ندارم جواب

عالمهتيکه کالمه ميگم مي خوامت يه   

  هيچ کسي نيستم فرق دارم با همههمن مثل

 تيکه کالمه ميگم مي خوامت يه عالمه

  زندگيم نيست خيلي خوش به حالمههکسي توي

  
  
  
  



  با صدا علي عبدالمالکيآلبوم مخاطب خاص 
  ۱۰ :شماره آهنگ 

  بي جهت نيست :نام اثر 
  مريم اسد :ترانه سرا 

  علي عبدالمالکي :آهنگساز 
  ر بهادر دهقانامي :تنظيم 

  محمد فالحي :ميکس و مسترينگ 
  

و اوج جووني به پير رسيدمواميدم ت ببين بي جهت نيست که من نا  

 ببين بي جهت نيست که من بي قرارم ديگه بيشتر از اين تحمل ندارم

 ببين بي جهت نيست که بغضم شکسته مي دوني چه کرد با اين خوبه خسته

کسي رو ندارم ، ارم آخه من که جز تو کسي رو ندارمببين بي جهت نيست که چشم انتظ  

 من از تو يه بارم محبت نديدم تو شايد ندوني من چي کشيدم

  قريبم که گفتن نداره تو خوش باش عزيزم تو و من ندارهرمن اون قد

  من چي کشيدم کهمن از تو يه بارم محبت نديدم تو شايد ندوني

تو و من نداره ، وش باش عزيزم تو و من نداره قريبم که گفتن نداره تو خرمن اون قد  

  بود که بي طاقتم کرد يه روز ساده رفتي يه روز ساده برگرد   رفتنتهغم

 ببين بي جهت نيست که چشم انتظارم آخه من که جز تو کسي رو ندارم

  بود که بي طاقتم کرد يه روز ساده رفتي يه روز ساده برگرد   رفتنتهغم

  ، کسي رو ندارمچشم انتظارم آخه من که جز تو کسي رو ندارمببين بي جهت نيست که 

 من از تو يه بارم محبت نديدم تو شايد ندوني من چي کشيدم

  قريبم که گفتن نداره تو خوش باش عزيزم تو و من ندارهرمن اون قد

 من از تو يه بارم محبت نديدم تو شايد ندوني من چي کشيدم

تو و من نداره ،  تو خوش باش عزيزم تو و من نداره قريبم که گفتن ندارهرمن اون قد  

 

 



  با صدا علي عبدالمالکيآلبوم مخاطب خاص 
  ۱۱ :شماره آهنگ 

  هوا بارونيه :نام اثر 
  علي عبدالمالکي :ترانه سرا 
  علي عبدالمالکي :آهنگساز 
  کاووس حسيني :تنظيم 

  مهران عباسي :ميکس و مسترينگ 
  

نيهوشيهوا بارونيه آره من خوده پر   

 هوا بارونيه حال من همون که ميدونيه

  من منتظر اونيهههوا بارونيه قلب

  اين همه گريه و داغونيههکه خودش باعث

 هوا بارونيه هوا بارونيه هوا بارونيه هوا بارونيه

  روزاشهبيزارم از پاييز و از تموم

 مخصوصا غروباش مخصوصا غروباش

  بارونه خيابون تنها زيروتنها تو

امونمون واسه هر دوت مي کنم من واسه هر دوتاگريه  

نيهيشوهوا بارونيه آره من خوده پر   

  من همون که ميدونيهههوا بارونيه حال

  اونيهه من منتظرههوا بارونيه قلب

 که خودش باعث اين همه گريه و داغونيه

 هوا بارونيه هوا بارونيه هوا بارونيه هوا بارونيه

 

 

 

 



   علي عبدالمالکيبا صداآلبوم مخاطب خاص 
  ۱۲ :شماره آهنگ 

  تو حق ندار :نام اثر 
  عليرضا مرتضي قلي :ترانه سرا 

  علي عبدالمالکي :آهنگساز 
   امير فتحي:تنظيم 

  محمد فالحي :ميکس و مسترينگ 
  

و اين شرايط کم بيارو اين شرايط تنهام بزار تو حق ندار توتو حق ندار تو  

غير خوبي مگه چي ديد تو حق نداربه بگو تو از من ريد گي بو اين شرايط بوتو حق ندار ت  

 حق من اين نبود از اون روزا خوب اينجور رد بشي حق من اين نبود من عاشقت بشم اين همه بد بشي

رو بشمورم حق من اين نبود دلم رو بشکني من از تو دلخورم حق من اين نبود با گريه بعد تو روزا  

امو ازم بگير هميشه وقتي بايد بموني ميزار ميرتو حق ندار دلخوشي  

دوسم ندار دوسم ندار دوسم ندارکه بگي  تو حق ندارو اين شرايط دووم نيار وتو حق ندار ت  

غير خوبي مگه چي ديد تو حق ندار حق من اين نبود من عاشقت بشم اين همه بد بشيه بگو تو از من ب  

رو بشمورم حق من اين نبود دلم رو بشکني من از تو دلخورمزا تو روق من اين نبود با گريه بعد ح  

 تو حق ندار دلخوشيامو ازم بگير هميشه وقتي بايد بموني ميزار مير

  اين شرايط دووم نيار تو حق ندار که بگي دوسم ندار دوسم ندار دوسم نداروتو حق ندار تو

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  لي عبدالمالکيبا صدا عآلبوم مخاطب خاص 
  ۱۳ :شماره آهنگ 

  گريه نکن :نام اثر 
  مهرزاد اميرخاني :ترانه سرا 
  مرتضي پاشايي :آهنگساز 

   پازل بند:تنظيم 
  پازل بند :ميکس و مسترينگ 

  

ه کن حواست کجاستيبه من تک  

من بگو هنوز عاشقي هنوز عاشقم غماتو به  

 با دلتنگيا عذابم نده

  عاشق شدن بگومثه اون روزا فقط با خودم از

 گريه نکن ستاره  من يه روز تموم ميشه فاصله ها

  دلم ما رو بهم ميرسونه خداهحوصله کن عزيز

 نيمه شبا اين دستا ما بازم بلند ميشه رو خدا

 اشکا ما کوتاه نمياد بگو بگو بگو به خدا

نيکُ کنم تو دق مي ب ميتَ  

  هميم هنوزهني ميميرم برات ما پشتکُ ب ميتو تَ

  مني کنار توام نگاتو به شب ندوزهه روز ميرسه که دور از غما کناري

 گريه نکن ستاره  من يه روز تموم ميشه فاصله ها

  دلم ما رو بهم ميرسونه خداهحوصله کن عزيز

 نيمه شبا اين دستا ما بازم بلند ميشه رو خدا

 اشکا ما کوتاه نمياد بگو بگو بگو به خدا

 

 

 



  صدا علي عبدالمالکيبا آلبوم مخاطب خاص 
  ۱۴ :شماره آهنگ 

  همسايه :نام اثر 
  زهرا عاملي :ترانه سرا 

  علي عبدالمالکي :آهنگساز 
   شجاعت شفائي:تنظيم 

  شجاعت شفائي :ميکس و مسترينگ 
  

 من از خودم بهت دروغ گفتم شبيه اون که ميديد نبودم

بودم بد نبودم با نگاهت ولي اوني که فهميد نبودم نرمن اون قد  

ار اين خونه رو از هم بپاشيمذن من باش هتو با من قهر اما پيش  

ار همسايه همديگه باشيمذبمن اين شب خونه رو تقسيم کردم   

ار اين خونه رو از هم بپاشيمذنتو با من قهر اما پيش من باش   

ار همسايه همديگه باشيمذبمن اين شب خونه رو تقسيم کردم   

  ولي چشمات منو محدود کردهيه وقتايي هوا جاده دارم

  خونه نشستم که آتيشت هوامو دود کرده اينمنه بد پا

ار اين خونه رو از هم بپاشيمذن من باش هتو با من قهر اما پيش  

ار همسايه همديگه باشيمذبمن اين شب خونه رو تقسيم کردم   

 

  

 

 

  
  

 

  

 



  با صدا علي عبدالمالکيآلبوم مخاطب خاص 
  ۱۵ :شماره آهنگ 

  نشد :م اثر نا
  علي عبدالمالکي :ترانه سرا 
  علي عبدالمالکي :آهنگساز 

   امير فتحي:تنظيم 
  سعيد شايان :ميکس و مسترينگ 

  

 هر کار کردم که بموني نشد حسمو از چشام بخوني نشد

جز تو مهربون نبودم دلت اسيره مهربوني نشده با هيچکي ب  

اهات يکي شمهر کار کردم که بموني پيشم باهام بموني تا ب  

  تو خسته ميشمههر چي دلت مي خواد بهم بد کن کي گفته از دست

 هر کار کردم که دلت نگيره هر کار کردم عشقمون نميره

 خدايا از خودم دلم گرفته هر کار کردم ولي داره ميره

 هر کار کردم رد نشي ازم هر کار کردم بد نشي باهام

خوام ا خوبمو ميه ازت روزاين روزا حالم بدتر از بد  

 هر کار کردم که دلت نگيره هر کار کردم عشقمون نميره

  هر کار کردم ولي داره ميريخدايا از خودم دلم گرفت

 

  

 

 

  

 

  
  
 

 
 

 


