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کدام پنجه ی زهره ْشکاف
می یارد
هراس ِمرگبارش را به گیره در آرد

» ویلیام بلیک ، ببر « *

انسان ِتاراجْ گر گمان بُرد اگر این خاک ِدیرساِل مهربان و بخشنده و بی آز را ، به ناسپاسی و نابخردی بویراند یا که پاره پاره 
کند دلش ، ببر ِخشمش سر بر نمی کشد و رام ْ می آساید و پنچه در پنجه ی او در نمی ِفَکَند ؛ که افکند و افکند و شد آن چه 
نمی بایدا ُشدا . و ُشدا چنینا امروز ، که اَبَر ْشهرهای پلشت و جنگل های طاس و کوه های برشته و زمین های مّته در جگر و 

بزرگْ  دریاهای مرده سر برآورد و کرونا تاجی گران شد نه بر سر و سریر ؛ بختکی شد بر سینه که بد می تپد دلش امروز .
    انسان را ببین که اشرفیِ بارگاهش را ، ویروَسکی بس ُخرد و آتشکی ریز ، آب و باد و زمینْ  لرزانکی ناچیز از فراز به زیرش 
می تواند کشید و هشدارش دهد و گویدش هان ای عزیزِ دلبندِ نافرمان ، چرا کرده های ناشایست و زیان بار خود را به ُگرده ی 
ما می اندازی و نه در اندیشه ای که به نیکی بگردانی شان و دل بسپری دوباره به دره های شادان و سر سبزِ  قدیم ؟ و فراخوانی 
هم تباران را به هم گرایی و هم یاری و هم کوشی ، بی رنگ و بی کین و خیمِ ُدَژم و دِل چرکین ؟ و فراخوانی مردمانِ  زمین را 
هم ساز و هم نوا که درخِت دوستی بنشانند در این تنها زیست ْبوم ِتا به امروز شناخته شده در کیهان ؟ و خانه ها بر نیفرازی 
بر گسل ها و فروچاله ها و رودگذرها ؛ و کویرها نیفزایی ؛ پناهی باشی همه ْ خاکیان را و جان داران را و پاس بداری گردِش 

نیکوی چرخ را و میازاری حّتا موری را که دانه ِکش است و هر آن چه را که می بایست ؟
    اگر چنین نشود ، نشود زودا زود ؛ چه بسا پیش ِ رو همه ترس خواهد بود و ترس و مرگ و بال . مگرا که دست در دسِت 

هم به ِمهر و دانش و فن بر دست های مادرْ زمین دوباره بوسه زنیم ؛ پاک و پیراسته و بی نیرنگ .

كیوان نریمانی 

*    ببر    از نامبردارترین شعرهای ویلیام بلیک است که او در آن نیروی سرکش و افسارگسیخته ی هستار یا طبیعت را به ببری پر قدرت و هراس بار همانند کرده و می پرسد برای به 
زنجیر کشیدنش ، کدام دست ها و چشم های نامیرا توان آن دارد او را با اندیشه و زور بازو توأمان مهار کند . آن را از مهم ترین شعرهای جنبش رمانتی سیسم می دانند .

  what dread grasp 
Dare its deadly terrors 
clasp! 
                                                                                      
Tyger, William Blake                                                                                                                                      

تابلو نقاشی The Ancient of Days اثر ویلیام بلیک
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