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است شده اماده تک رمان درسایت کتاب این  

www.taakroman.ir 

 

 

 شناسنامه کتاب:

  شعردسته بندی:

قلب خاموش نام اثر:  

 نگین بای نام نویسنده:

 قالب:غزل،مثنوی

 طراح:فاطمه تاجیکی

 Rifle~girlکپیست:
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 سخن نویسنده: 

چیزی باید بگم این شعر هام قبل از هر   

ی دوستان عزیزم کنم به همه و تقدیم می    

 با تمام وجود 

 

 

 اگر باران ببارد؛ 

 اگر دریا بخواهد ؛ 

 اگر ساحل نشیند؛ 

 اگر دنیا نمیرد ؛ 

 اگر عاشق نَِگریَد ؛ 

 اگر سوسن بروید ؛ 

 به تو خواهم که گویم، 

 به جز تو کس ندارم. 

:خالصه
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 تقدیم به جیرجیرک آبی )ثنا( 

همانی که بخواهم ، تو   

 تو همانی که بدانم . 

 تو ثنایی تو شفایی، 

 همه نوری و وفایی.

*** 

 تقدیم به کیانا 

ای بر قلب و جانم . کیانا شده   

ای بر این زبانم . بیانی شده   

*** 

 تقدیم به شبگرد تنها 

کند ،شبگرد تنها گریه از هر غصه هایش می   

کند .می با صد نوشتن گریه بر هر قصه هایش   

*** 

 تقدیم به گلبرگ 

 گلبرگ تنها غِم جانی دارد . 

 در این زمستان، غِم داغی دارد. 
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 تقدیم به یلد 

 یلدا شده یارم پس کجایی؟ 

 تنها شده یارت تا بیایی ! 

*** 

آبی تقدیم به   

 غِم سرمای آبی دارم و گرمای آتش . 

 همه جانم خنک ، چون آب و چو آتش جهنم.

*** 

نهایت تقدیم به بی   

دانی. گرفتارت شدم؛ اما نمی   

خواهی.هوادارت شدم؛ اما نمی   

مانمت جانم . من اینجا منتظر می   

مانی. تو را گویم بمان؛ اما نمی   

*** 

تاجیکی تقدیم به فاطمه    

 همراه تو باشم من ، 

 مهمان دلت گشتم. 
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 هر لحظه به نامت من، 

 پرواز پرت گشتم . 

 من با تو در این دنیا ، 

همسرت گشتم گویا   

*** 

 تقدیم به آشوب

 قلب من خاموش شد با رفتنت . 

 قلب من بی هوش شد از دیدنت . 

دوزم به در تا بینمت، دیده می   

بینمت . کنی میقفل در وا می  

*** 

Rifle~girl به تقدیم    

 گر پریشانم، تو را دیدم پریشان جان من . 

 گر گلستانم، تو را من چون گلستان دیدمت . 

.  وابسته بر احوال معشوقم شدهحال من   

.ام گر بیابانم، تو را در خود بیابان دیده   

*** 
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 تقدیم به مهدیس 

بینی. کنم؛ اما نگاهم را نمی نگاهت می   

گیری .کنم، افسوس !دستانم نمی صدایت می   

 به این عاشق نگاهی کن که محتاجت بمانم من.

شینی .خواهمت، افسوس! در قلبم نمی تو را می  

*** 

بیتا یم به تقد  

 پرستو بس که شوقی در پرواز دارد ، 

 منم شوقی گران از دیدنت دارم .

*** 

 تقدیم به قسم همدم 

 قسم دادم بمانی با دلم جانا ! 

ام باشی پرم حاال. قسم ها داده   

 ولی همدم نشد با من هراسانم ، 

 نه پر دارم، نه احوالی ز پروازم 

*** 

Mandalorian تقدیم به 
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یادگاری در سرم ،یاد تو صد   

 فکر تو هر لحظه ماند در سرم 

*** 

 تقدیم به ستایش 

 ستایش کنم من تو را با دلم، 

 نیایش شدی بر زبانم، لبم. 

 مرا قابلی دان که خواهم تو را، 

 که خواهش کنم لحظه لحظه تو را

*** 

 تقدیم به نسا 

 فراموشم مکن، من گرفتارتم . 

 در این دنیا فقط من، هوادارتم 

*** 

Mah.k.sunny  تقدیم به 

 راز میان من و تو ، 

مان .ساز زند ز عشق   

ی عشق، با تو در این خانه   
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ی غم بی تو در این خانه   

*** 

۸۵تقدیم به فاطمه   

 به دریا رسیدم، صدایش شنیدم. 

 .  رها بود و تنها، ولی با تسّلا

 به دور از لئیمی، وفا در کریمی. 

ت بغل کرد.   صبا را خبر کرد، مروا

ام را. ای باد عاشق، ببَر نامه که   

 به باری تعالی، بگو این وفا را. 

 بگو با مرادم، بیاید سراغم. 

 بگو از خدایی، نگو از جدایی. 

 که گر جان بخواهد؛ کنم جان فدایش. 

جهانش که باشد به دور از بدی در   

*** 

 تقدیم به زیبا 

بارد امشب کنج چشمانم، ولی آسمان می   

شده تا تو را دارم، ز شوقم خنده مهمانم   
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 تقدیم به ملیکا قائمی 

زند این دل، ولی آگاه باش. خنده بر لب می   

ام همراه باش. خنده ها دیدی ز من، با گریه   

*** 

 تقدیم به سارا 

 تا به خود آمده این دل ز جهان،

 دیدمت این دلم از دست برفت. 

*** 

 تقدیم به زهرا 

بودن، در هوای بی تو   

 بی تو گوشه گیر و تنها، 

کنم من،سخت پیدا می   

 هر نفس های خودم را. 

برد جهانِ مرگ، می  

ام را. از نفس افتاده   
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*** 

این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری 

. پیگرد قانونی دارد  

. مراجعه کنیدبرای منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان   

TaakRoman.IR 

Forums.TaakRoman.IR 

http://taakroman.ir/
http://forums.taakroman.ir/
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