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  نسیم جعد گیسویت 
  

 د گیسویتــم جعــــدارد نسیدامم مست میـــم

 ر دم فریب چشم جادویتــد هـــکنم میـــخراب

 ان یک سر بیاراییـــو گر خواهی که جاویدان جه

تــــــرقع از رویـــصبا را گو که بردارد زمانی ب 

 لــــحاصرگردان بیــمن و باد صبا مسکین دو س

 من از افسون چشمت مست و او از بوي گیسویت
 

کنم، بسان با خود زمزمه می دانم حافظ چه کرده و چه معجونی در دل این ابیات گنجانده که هر وقت آنها رانمی
یابد. شنیدن این اشعار با صداي خوش ساالر گردد و جال میشود و ضمیرم تازه میقندي مکرر، کامم شیرین می

م جعد نسی«همچنین از  فظ هم از باد صبا یاد کرده،کند. در این ابیات، حاچندان میلطف آنرا صد عقیلی نیز، البته
انگیز است، هم بوي خوش گیسو که صبا آنرا کننده و دل هم وزیدن نسیمِ جعد گیسو مست». بوي گیسو«و » گیسو

 :پراکندگشاست و بوي خوش را میکند. در ابیات زیر نیز، باد صبا گرهمعطرو مطرا می پراکند و فضا رامی

 دـــهر که ز باد صبا شنی وـــوي خوش تـــب

 دـــــا شنیــنِ آشنـــا سخـــار آشنــــاز ی

 و داريـــک بـــو نکهت آن زلف مشـصبا ت

 وي او داريــــی که بـــانـــادگار بمـــبه ی

 دــــاي کاخر صبا زان طره بگشایبه بوي نافه

 هاز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل
 

 تجارب اگزیستانسیل کم برخی ازاند؛ تو گویی، دستجهان حافظـ  از مفاهیم مهمِ زیست» بوي خوش«و » صبا«
 .انددر قالب ابیاتی چند سروده شده شناختیِ ناب او به مدد این مفاهیم مصور شده وو زیبایی

معنوي  از جمله نمادهاي» باد«ام، آورده» سمت خیال دوست«تنهاي بادهاي جهان و  مخاطب« چنانکه در مقاالت
 :سپهري است» هشت کتاب«و عرفانیِ 

رفت به سروقت چنار/ ها حوضشان بی آب است/ باد میاگر در تپش باغ خدا را دیدي، همت کن/ و بگو ماهیتو «
 ».من به سروقت خدا می رفتم

آید/ و من مخاطب تنهاي بادهاي جهانم/ و رودهاي جهان رمز پاك محو شدن را/ به من صداي همهمه می«
 ».آموزند/ فقط به منمی

 کودکی شور آبها برسانید/ .. و اتفاق اي همواره!/ مرا به وسعت تشکیل برگها ببرید/ مرا بهو من مسافرم اي باده«
 .»ارتباط گمشدة پاك وجود مرا کنار درخت/ بدل کنید به یک
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و  وییسکنندة بیوزد و تداعیجاست و از هر سو به هر سو میسمت و بیتعین و بیبادي که به نزد سهراب، بی

الف سپهري، خمهر است؛ در عین حال، بر است. حافظ نیز با باد صبا و نسیم صبحگاهی بسیار بر سرکرانگیِ هستی بی
، »ادب«تعبیر دیگر، براي سپهري، رسند. بهمیعنان است و با هم درعجین و هم »بوي خوش«با » باد صبا«در تجارب او 

است که  ، پیغامبري»باد صبا«نزد حافظ،  ؛ اما بهسویی و بیکرانگیِ هستی را تداعی می کندخود، حیرت زاست و بی
کند. هم مواجهۀ سپهري برد و شامۀ مخاطب و یار آشنا را نوازش میجایی می وزاند و از جایی بهبوي خوش را می

ارتباط گمشدة « و» خلوت ابعاد زندگی« نوازند و آموختنی و یاد آور، روح»باد صبا«، هم معاشقۀ حافظ با »باد« با
 ».پاك
 

 


