چيست در نام که زنجير منت در گردن

سعيد يوسف

"نام گل سرخ"
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چيست در نام که تيغ تو مرا در پھلوست؟
چيست در نام اقاليم که معلوم کند

چيست در نام که ھر فتنه درين عالم ازوست؟

چه کس از خطّۀ قفقاز و کدامين زولوست؟

دشمنی سنگ و سبوست؟
چيست در نام کزو
ِ

گر خليج عربش خوانی و گر گوئی فارس

حافظ رند؟
ننگِ نام از چه نخواھد به جھان
ِ

ماھيان را چه غم از نامش و زين ھايَت و ھوست؟

جنگِ ھفتاد و دو ملّت ھمه دانست کزوست

گر به آواز حزين گويد و گر ان ُدھگين

گل سرخ ار گل خرزھره بخوانيش ار خار

چون ز حافظ شنوی ،صحبت جانان دلجوست

دگر آيا شودش رنگ و دگر نکھت و بوست؟

گوئی ار غاليه ور ُمشک ،يکی باشد بوی

ی و عنب
نقل انگور و اوزون گر که شنيد ّ

نرگس ار نرجس خوانيش ھمان عربده جوست

نامھا ديگر و در کام ھمه نغز و نکوست

ای خوشا سيطرۀ دانش و تحکيم خرد

حجت اگر؟
رگِ گردن چه کند نيست قوی ّ

که ز جھل است که ھمنوع به چشم تو عدوست

بی دالئل نتوان کرد جدا مغز ز پوست

کودک از جھل کشد مويت و بخراشد روی

دھن موری و مار
چه تفاوت کند اندر ِ

کودک از جھل به چشمش ھمه چيزی لولوست

گر سپيدست تو را ور سيھت عارض و روست؟

ای خوشا سيطرۀ شادی در دولت عشق

آريائيم اگر خوانی و گر تازی و ترک

وآنچه با عشق توان کرد ز اسرار مگوست

آدمم نام و ز نوع بشرم خصلت و خوست

چون در آغوش کشد بيد کھن افرا را

ھم از آن روز که از حضرت ميمون زادم

باغ خندان شود و باد صبا ھلھله گوست

نام فرخندهام آدم شد و ميمون ياھوست
وز پس گفتن يک ياحق و ياھوست که حال
نامھا گبر و مسلمان و جھود و ھندوست
چيست در نام کزان خون خاليق جاری ست؟
چيست در نام کزو دشمن من گردی و دوست؟

1. Shakespeare: “What's in a name? That which we
call a rose / by any other name would smell as
”sweet.

