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 دلنوشته: بندیدسته 

 :جسمش بیآغو عنوان 

  :مذهبیژانر 

 
 :آیالر نظام دوست  نویسنده 

  :منتخبسطح اثر 

 :نژاد درویش صدف ناظر 

  :ویراستارElla 

 :نازلی  طراح 

  :کپیستSH.EL 

 !ایمایم، بلکه تیز کردهنکشیده ز دردهایمان به ستوه آمدیم، دندان طمع و گناه را

 مان از رنج و مشقت تیره شده، اما به چه قیمتی؟قلب

 ناجی عشق کجاست؟

 راهنمای قلب کجاست؟

 .گر قلبم استام، گویا عطش روحت نوازشات را به خود فشردهجسمدر تیرگی دنیا آغو*ش بی
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 .دهدمان مزه غفلت میدهد، سخنانهایم طعم انزجار میسکوت

 جای ما در این گیتی کجاست؟

 شنوی؟هایمان را میصدا

 گسترانی؟آغوشت را به رویمان می

 ای؟اندازم را در آغو*ش گرفته گشایی کردی؛ اما جسم طنیناز ازل تا غزل برای غمم گره

*** 

 ات پی برد؛شود به فرهیختگیاز تاللو آغوشت می

 ایم؟شود، اما ما در این طین رایق چه کردهجهان با تو مملو از دادگری می

 خواهی مرا در آغو*ش بکشی؟کند، چگونه میمت بیداد میدر این آفاقی که ظل

 خواهی در برابر این همه اجحاف، غفور باشی؟چگونه می

 .تر از هر چیزی هستیبه راستی که تو بدیع

*** 

 .ایمحالی محبوس شدهدر این عیش به عطش خوش

 !کردن وجود تو است حالی حسبرهان خوش

 و بپردازم؟توانم با دستانم به ستودن تچرا نمی

 ور شوم؟توانم در آغو*ش حفاوت تو غوطهچرا نمی

*** 

 .آسمان و زمین در انتظار آغو*ش تو هستند

 .برندلیل و نهار در نگرش حکمت تو، به سر می

 !مان شدی، سراج مسیرمان شدیهور زندگی
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 .کشیپناهان را در آغو*ش میبی

 .ام هستیجاه و جالل دهرم هستی، موجر هستی

 .گیر آغوشت نیستمافسوس که گریبان

*** 

 .آسمان و زمین در انتظار آغو*ش تو هستند

 .برندلیل و نهار در نگرش حکمت تو، به سر می

 !مان شدی، سراج مسیرمان شدیهور زندگی

 .کشیپناهان را در آغو*ش میبی

 .ام هستیجاه و جالل دهرم هستی، موجر هستی

 .گیر آغوشت نیستمافسوس که گریبان

*** 

 .ی کژی داردهایمان، صبغهتبسم ما فان جفا و نگاه

 مان هنوز ریشه داری؟دهد، چگونه در قلبخردی میی تلخ بیتعقل ما مزه

 مان استوار است؟چطور بنیاد تو در ذهن

 توانی در آغو*ش محبتت، بندگانت را مجذوب کنی؟چگونه می

 !همتایییبه راستی که تو ب

*** 

 !ای که تمامی هستی مرا در عزب گذاشتند، تو بودیدر لحظه

 !*ای که اختتام ملت باعث گریستنم شدند، تو دلیل لبخندم شدیدر آن لمحه

 !جسم به حضن خود گرفتیزمانی که نیاز به آغو*ش کسی داشتم، تو من را بی
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 هایت قدردان باشم؟تاز کدام نعم

 .سپاس در مقابل علو* تو ناچیز است

 علو: بزرگواری

 لمحه: لحظه

*** 

 !صبر یعقوب را ندارم، شجاعت یوسف را ندارم

 !اما در فواد وجودم، فقط نام توست

 .از مور گرفته تا طایر صباحت، همه راهوار تو هستند

 .اینعمتت مستغرق کردهزیباتر از همه، تو عام را در آغو*ش 

*** 

 که استطاعت هر چیز را داری؟چه بگویم از این

 !ایهمچون روزی که دوزخ را بر ابراهیم)ع( گلستان کرده

 ریای ابراهیم را با روحت به آغو*ش کشیدی؟چگونه جسم بی

 !تو همان خالق قادر هستی

*** 

 .کنندهور و قمر در تاالب طارم به ماهیت تو، تأمل می

 !ماهیت تو چیست؟

 .شاید اصل هویتت همان تبسم امید باشد

 !و قلبم باشجان آفرینم، زنهار روح 
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 جزء تو ملجای دیگری است؟

 گر سرمست گیتی، نیستی؟مگر تو همان آغو*ش

*** 

 .فانوس قلبم نور نومیدی دارد

 .پذیر در وجودم، معنایی نداردپرتوی اطاعت

 !ات باشمتوانم همچون موسی)ع( مطیع ضابطهنمی

 !گر خوب و بد، تابع تو هستم

 !امدادار کیهان، مترصد آغو*ش ایستاده

*** 

 .پروردگارا؛ موضع گرفتاری روح فخیم تو، وجودم را به مسیر سعادت کشاند

 قدم نشد؟چگونه کنعان در این مسیر هم

 .تلهف برکسی که تو را خالق نداند

 !ام جای شیفتگی داریمبدع افکارم، در ذهن آشفته

*** 

 !ی احزان یعقوب، محفل شادی برپا کردیدر کلبه

 !در افکار خبط، مرا رهنمونی

 !در قلبم، ضیافت عبودیت برپا کردی

 !بهایم را، در آغو*ش خود مسرور کردی پیکر کم

 .کنمموجد آپژه، امتنان می

*** 
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 .رودها در افکارم تصوف تو رژه میساعت

 .آسمان و زمین همه مطیع، مشیت انتصاب تو هستند

 !ی سرنوشت گیتی، هستیتو همان نویسنده

 ه است؟آیا در تقدیر من، آغوشت ترقیم شد

 .پروردگارا! قضای مرا با آغوشت ممزوج کن

*** 

 .در انحصار خبط و خطا هستم

 !امهای سر به فلک کشیده، حبس شدهمیان غم

 !امهمانند یوسف در چاه تطاول، غرق شده

 !امهمه تیرگی و تفریط، درمانده شدهاز این

 !روحت مرا در آغوشت، غیب کنبا جسم بی

*** 

 !هنم حک شده است، مدتی پریشان بودمام، در ذروزهای آوارگی

 !دانی چرا؟می

 !دهدها بودند، دیگر آفاق بوی گل نمیهایم انسانمسبب تمام آشفتگی

 !شود، حاشا در این حیات، صداقت نیستور نمیهرگز عالم در عدالت غوطه

 !ی بندگی تیره شده استدر این گیتی، صفحه

*** 

 .افکارم در برهوت نادانی، مفقود گشت

 .رودکند و در ذهنم به عرشه میی قلبم خودنمایی میامت در گوشهن
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 !ایزد گیتی در وجودم اشتعال کن

 !از این همه تعب به ستوه آمدم، عنفوان این ظلمت کجاست؟

 آغازش شکوهی ندارد، کاش اختتامش

 !آغو*ش تو باشد

*** 

 .آیدای که منشأ آن به چشم نمیآن قدر نعمت داده

 منبع این متنعم کجاست؟

 !از غفلت خود شرمسار و از آغوشت غافلم

*** 

 !های راستین را افشاندیتو همانی که در این گیتی دروغین، گرده

 !قادر به توصیف کماالتش نیستم

 !مگر من هم چون ایزد توانا هستم؟

 .های وجودم راغب حضن تو هستندتمام سلول

*** 

 .امزار گمراهی غلتیدهام و ساعاتی در چمنم مرگ رفتهروزگارانی در حسرت یک آغو*ش، به کا

 .پروردگارم، از این همه افکار بیهوده به ستوه آمدم

 آور است؟های من رنجدر این حوالی فقط صدای خنده

 !شاید سزاوار تبسم نیستم
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 ه و با ما تماسمنتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرد

 .بگیرید

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/ 

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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