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 شـناسـنـامـه اثـر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 :نویسنده

 (هدیه قلی زاده)

 :نام اثر

 (منیم داغیم)

 :نوع اثر

 )دلنوشته(

 :سطح اثر

 الماسی()

  

 

 :ژانر اثر

 (عاشقانه)

 :تعداد صفحات

 (دوازده)

 :اختصاصی بودن اثر

 (بله)

 :حقوق اثر
 (تمامی حقوق این اثر نزد رمانیک محفوظ است.)

 اثر: اطالعات 

 اثر: لینک های 

 
 :لینک تاپیک اثر در انجمن

 (کلیک کنید)

 :لینک نمایه نویسنده

 (کنیدکلیک )

 :انجمن رمانیکلینک 

 کنید()کلیک 

 :لینک سایت اصلی رمانیک

 )کلیک کنید(

 آثارتایپ 
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 تیم اجرایی اثر: 

 :طراح جلد

(ROYA) 

 :کپیست

 (لیانا رادمهر)

 ویراستار:

 (هانی.میم)

 :منتقد

 (سوما غفاری)



 

 

 
3 

 هدیه قلی زاده |منیم داغیم

 

 :مقدمه

 .ام کرده نهادینه قلبم در و ساخته مرواریدی عشقش از

 دلیل مراورید این کرد، خواهد محافظت عشقش مروارید از همیشه برای قلبم صدف

 .ندارد تپیدن برای دلیلی قلب این دیگر نباشد، اگر و است قلب این های تپیدن

 .داد من به تولدم از قبل خدا که بود   ای هدیه ترین خاص و زیباترین این پدرم، عشقِ

*** 

 :بخوانید شروع، از قبل

 همچنین شده، نوشته پدرم تولد مناسبت به و واقعیت اساس بر ای دلنوشته داغیم منیم

 .میشه ترجمه من کوه معانی به و هست ترکی که داغیم منیم دلنوشته، اسم معنی

 بشینه دلتون به که امیدوارم

 .مهربونتون نگاه به تقدیم

 بخشد؛ می زندگی که خدایی نام به

 داغیم منیم

 زاده قلی هدیه قلم به

*** 

 و است من کس همه که بگویم کسی از خواهم می

 .شود می آمیزی رنگ حضورش و لبخندش با ام زندگی

 .گیرد می دوباره جانی هایش حرف با

 .کند می پیش از بیش را نفسم به اعتماد هایش تجربه از گفتن با

 بگویم خواهم می
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 هدیه قلی زاده |منیم داغیم

 او از

 نیستم هم من نباشد، الل، زبانم اگر که اویی از

 گویم می کسی از

 هست کنارم من لحظات تک تک در که

 پدرم از گویم می

 خودم بابای از

 .است من کوه که کسی از

*** 

 زند، می صدایم که وقتی زیباست

 بابا، دختر زند می صدایم

 من، دختر

 !دخترم

 .ست قشنگی حس چه مالکیت "میم " آن

 نیست، من از قدرتمندتر کس هیچ کنم می حس و کنم می غرور احساس زمان آن

 است، همراهم که دارم پدری چون

 بر در را وجودم تمام غرور زند می صدا مرا وقتی که دارم پدری است، پشتم که دارم پدری

 .گیرد می

 دارم، زندگی در که است افتخاری تمام دلیل پدرم

 کنم می عزت احساس برایش که است دلیلی ترین بزرگ همچنین او

 اوست، روز امروز. دانم می ارزشمند را خودم و

 .نیست کافی او برای روز یک بودند، او نام به روزها تمام کاش
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 هدیه قلی زاده |منیم داغیم

*** 

 پدرم،

 عاشقی،

 مهربانی،

 عطوفت،

 بخشندگی،

 محبت

 .ام آموخته تو از را است خوب حس چه آن هر و

 .هستی من خوب های حس تمام منشأ سر تو کنم می حس

 باشم، وضعیتی چه در نیست مهم باشی که تو

 .داشت خواهم را ممکن احساس بهترین وضعیت همان در

 دهد، می قدرت احساس من به گویی تو وجود

 به ها آن پس از و بروم مشکالت و ها سختی جنگ به توانم می آن واسطه به که احساسی

 .بیایم بر راحتی

*** 

 بختم خوش من

 باشم باید که آن از بیش

 هستم خود خدای مدیون را این و

 آفرید را پدرم که خدایی

 کردنش نگاه بار هر با که پدری

 رفتم اش صدقه قربان دل در
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 هدیه قلی زاده |منیم داغیم

 دارم دوستش عاشقانه کهی پدر

 منی زندگ در کهی پدر

 .دارد را نور پری جواهر حکم

*** 

 .ستین من کار تو وصف

 .کنند وصف را تو توانند ینم هم ها واژه نیتر خاص و نیتر قشنگی حت

 ؟یشو وصف تو که اند شده وصف ابینای گوهرها موقع چه آخر

*** 

 استوارترین مرد زندگیم

 ترین مهربان

 بهترین

 ترین فرد زندگی من زیباترین وخاص

 دارم؟دانی که عاشقانه دوستت  می

*** 

 ات، هزاران شاخه گل تقدیم چشمان نورانی

 هزاران بوسه تقدیم بر دل مهربانت

هایت بر دستان همیشه پرمهر و  هایت، بخشندگی هایت، مهربانی و به خاطر تمامی خوبی

 زنم. گرت بوسه می حمایت

*** 



 

 

 
7 

 هدیه قلی زاده |منیم داغیم

 تپش قلب من،

 دلیل بودن من،

 کنم؟ قدر بابت داشتنت شکر می دانی خدا را چه می

 و من تمام عشق دخترانه خودم را همچو تو که اسمم را به من هدیه کردی

 کنم. هدیه می

*** 

 تر است دوستی مثل تو از هر چیز دردنیا با ارزش

 تو نه تنها فردی قوی و باهوش هستی

 بلکه فردی مهربان و متفکر نیز هستی

 این یک فرصت مناسب برای بیان خوشحالی

 ام از توست و قدردانی

 کوه من هستی.تو 

 ***خوشبختی و آرامشم را مدیون صفای باطنش هستم

 کسی که در فراز و نشیب زندگی

 کوه من

 ترین راهنمایم بود ام را جهت بخشید و شایسته او که فکر و اندیشه

 و

 او که قلب پاکش منبع دعای خیر و وجودش خورشید آسمان زندگی من است.

*** 
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 هدیه قلی زاده |منیم داغیم

 اویی

 یک بار دم از شکست نزد که هزار بار ترک برداشت و

 کهنه را پوشید و ذوق لباس نو را به من بخشید

 غرورم را خرید و یک بار مغرورم نگشت

 . پرواز یادم داد و پریدنم را نگریست

*** 

 زنم بر دستانت بوسه می

 ام است، دلگرمی  بر دستانی که وجودت مایه

 که وجودت برایم همه مهر است!

 های من است ر حضورت، تکرار خوشیام و عط های همیشگی دلخوشی

 آرامشم  و صفای وجودت مایه

 در این لحظه بیشتر از همیشه دوستت دارم.

*** 

 چرخید، صدایت نزنم!  دانم اگر تو نبودی، زبانم چطور می  پشتم به تو گرم است. نمی

 بابا!زنم؛  راستش را بخواهی، گاهی، حتی وقتی با تو کاری ندارم، برای دل خودم صدایت می

 زند، دستانم را بگیری.  ام که گاهی دلم لک می  هایت انس گرفته  قدر با دست  آن

 شود؛  گیری، خیالم راحت می  هر بار دستانم را می

 دانم که هوایم را داری و من میان ازدحام غریبی،  می

 کنی... .  شوم و تو هیچ وقت دستم را رها نمی  گم نمی

*** 
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 هدیه قلی زاده |منیم داغیم

 دنت،کند چطوری بو فرقی نمی

 همین که هستی

 دلگرمی من را بس است

 دهد هایت به من آرامش می صدای گام

 است؛  ظاهرت جدی

 اش به وسعت یک اقیانوس است! اما دلی داری که مهربانی

 چشمانت آبی نیست؛

 اما عمق دلت رنگارنگ

 و

 تر، طرز فکرت دریایی

 عاشقانه دوستت دارم.

 

 تولدت مبارک بابا حسینم.

*** 

 پایان.

 

 ساعت هشت و بیست و چهار دقیقه یک بهمن ماه هزارچهارصددر

 میداغ میمن دلنوشته

 

 

 .زاده یقل هیهد: قلم به
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 هدیه قلی زاده |منیم داغیم

*** 

 :سندهینو گرید اثرات از

 !بودم غافل کهیی ازخدا و دلنوشته.1

 .جنگل دری دیمروار داستان. 2

 خطرناک اما ن؛یریشیی بال طونیش کودکانه شعر مجموعه. 3

 اول جلد افکارمیی سرباال دلنوشته. 5

 افکارمیی سرباال دوم جلد اذهانی ریسراز دلنوشته. 6

 ییدایشی سو به رمان. 7

 .کوچکم ماه دلنوشته. 8

 هجران موژ دلنوشته. 9

 :پیتا درحال

 .چهیدر یب آئورت پرطرفدار رمان.1

 .عشق صائقه رمان. 2

 .کمان مه رمان. 3

*** 

 :آخر در و

 "آغازها دینو"

ی رو ،یهست نیا در. است نیکم در احساس حهیرا ازی مینس عشق، برگ و شاخی ال به ال از

 ی.هستی زندگ لیدل تنها! تو ،یآسمان سقف ریز ،یخاک نیزم

 ها اسطوره از م،یبگو ها بودن از تا ام آمده من نکیای. کن یم زنده را بودن لبخندت، و تو

 !کوهی سنگ دل در احساس نهری جار خون، یبی ها گرگ و مظلومی آهوها از بخوانم،
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 هدیه قلی زاده |منیم داغیم

 ...ها انیپای برای انیپا و لذت طعم بای آغاز دهم، یم آغازها از دینو منی! آر

ی برا و کنم یم پراکندهی ها واژه تک تک بر نوازش دست را وجودم هیهد اکنون، هم من

 .میسرو یم عشق،ی آوا ها، عاشقی تمام

 ی!ا نهیزم هر در ناب و جذاب نوشته هزاران با وی زندگی ها هیهَدی تمامی برای ا هیهِد

 

 زاده یقل هیهد: سندهینو

 .حق ای
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 هدیه قلی زاده |منیم داغیم

 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

 فرمایید. برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید

این  برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک

 

 

 :های اجتماعی رمانیک در شبکه
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