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عاشق

بلوط ها جوانی ی منند

قلبی را که کنده بودیم

حاال

برای خودش

گاوی شده است
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عوضی

بعضی اسم ها به بعضی ها منی آید

بعضی حرف ها به بعضی ها منی آید

ما حرف های زیادی داریم که زده منی شود

ما اسم های زیادی داریم که برده منی شود

و خیلی چیزهای دیگر

یکی :

همین قربستان که اصلن به من منی آید

***

بعضی مرگ ها

خیلی بزرگ تر از این حرف ها هستند
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خاطره

هیچ چیزی تغییر نکرده است

انگار

ساختامن پشت رس

درخت تربیزی پشت رس

و این گاو که سال های آزگار است

دارد

رس خودش را می خورد

تنها

در این عکس دو نفره ی مان

من نیستم
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……………………………

مرده شورشان بربد

مرده های این جا اصلن

مثل مرده های سابق نیستند

تا لنگ ظهر می خوابند

و شب های بسیاری را

مست می کنند

و برای هر چیز نا چیزی همدیگر را

می کشند
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شاملو

به نوبت

نگهبانی می دهند رسبازان 

مردگان اگر برخیزند

قیامت می شود
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خودکشی

مرده ها هم دل دارند

عاشق که می شوند  گونه هاشان گل می اندازد

عاشق که می شوند   زیباتر دروغ می گویند

درست مثل ما:

سوت می زنند شعر می خوانند   

و به هر جان کندنی

رساغ عشق های شان می روند

وپایش برسد

به خاطرشان

دست به خودکشی می زنند
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آینه

کهن سالی ام را 

در شکست 

پیشانی اش می بینم

و او جوانی اش را در شکست چین چین موهام

زندگی عادت عجیبی دارد

 انگار

پدر   پدر من 

نگران نباش 

مثل کوه پشت رست ایستاده ام 

اصلن خانه ساملندان 

برای همین روزهاست
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نامیرا

چسبیده ای به این همه دیوار

که چه بشود

پایین بیا پرس

پایین بیا

من که گفته بودم

ما دیگر بزرگ شدیم

و خیلی چیزها از ما گذشته است

مرگ هم یکی از همین چیز هاست

 )به دکرت کامران امینیان

به خاطر همه ی کودکی هایی که با هم دویدیم(
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انتقال شتابی 

پارسیان ملی منی شناسد

ملی پارسیان را

کشاورزی رفاه منی شناسد

رفاه مسکن را

تجارت رسمایه منی شناسد

رسمایه صادرات را

این روزها که همه چیز

نابود شده است

حتا پاسارگاد ایرانیان را منی شنا سد

حتا ملت ملت را منی شناسد
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توقع

بهشتت را منی خواهم

جهنمت زیباتر است

حاال که قرار است

همه ی عاشقان

یک جا باشند
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)............(

حق با مادر بود

که همیشه می گفت :

این قلب اصلن به او منی آید

جنایتکار است

پایش برسد دست به هر کاری می زند

حاال پدر رفته است

و پزشک قانونی

از ایست قلبی حرف می زند
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چال

این بنز نوک مدادی می ارزد به همه ی زندگی ام

حاال کمی عقب تر

عقب تر .......

این دست های سیاه زل زدن ندارد آخر

چشم هایت را این گونه مچرخان روی .......

گیرم که چین دامنت

ادامه ی چین پیشانی ی من است

با این همه خانم

رسبه رسم مگذار

می ترسم رست روغنی شود
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ناظم

باور کنید من بودم

قبل از همه من بودم

می خواست خودی نشان دهد

دستش را باال برد

بعد خدا

با خط کش بزرگش از بهشت بیرونش کرد

به دوست و همراهم شیطان عزیز
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روشن فکر

مدام رنگ عوض می کند

پلنگ می شود چنگ می اندازد به صورت دخرت همسایه

چنار می شود رسک می کشد به اتاق خواِب رس کوچه

خواب به چشمش منی رود

لخت می شود می زند به آب

مدام از پله ها باال و پایین می رود

چند تا ......چند تا )یکی یکی (

***

این سایه از دستم در رفته است

سیگارش را روشن می کند

وحرف هایی می زند

بزرگ تر از دهانش
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عینک

همیشه کوه  کوه نیست

دریا دریا   

وشعر

تنها سایه ای که سال های آزگار

شاعری

درونش نشسته

که هیچ وقت نبوده است
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عهد عتیق

درد دندان از عشق بدتر است 

»مادر بزرگ می گفت«    

بعد 

دندان های مصنوعی اش را در می آورد

روبه رو عکس پدر بزرگ 

زار زار می گریست
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نقاشی

.................................

..................

.............................................

تا دیر نشده باید

برای این سایه ی تا شده ی روی دیوار

زنی را برتاشم
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خود کفایی ...

الف (

تور را می اندازم

قوطی ی کنرسو را می کشم باال

ناهار امروز سبزی پلو با ماهی ……

ب (

عرص

رس می زنم به همه ی دام هایم

یکی یکی ...رس زده

اولی گیر کرده در گوشت یخ  زده ی بز کوهی

- همراه یک دست کت و شلوار چرمی -

دومی چهار چفت بلدرچین پر کنده/مرتب

 یک دست تشک و لحاف پر .....

سومی اما خالی است

_درست مثل جای شام _

تنها صنوبر کناری الواری شده بود

الواری برای خودش
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2۳

می خواست میز و صندلی ی باشد برای کنفرانس ساالنه ی طبیعت 

.…

ج (

دم غروب به کوه می زنم به همراه ........ 

سبزی های مصنوعی /گزنه های مصنوعی

طمع شام امشب کاملن شاعرانه است

کنار رودخانه ای پر از خواب ماهی

)د(

تور را می اندازم

این بار

خودم را می کشم باال

صبحانه چیز خوبی منی تواند باشد

شاعران گوشت تلخ اند

این را یک بار

سیاست مداری می گفت

در صحن علنی مجلس
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 محمد جنت امانی 

استخوان هایم را 

- با احتیاط -

می چسبانم کنار هم

دلتنگی هایم را

و معشوقه هایی را که نفس نکشیدم 

راه خانه ترا جمع آوری می کنم  می چسبانم کنار هم 

آبان پنجاه وچهار را 

هفت سالگی ام را

و باران های جهان را یک جا 

با دقت چهارده سالگی ام را 

با لبخندی بر لب بیست و شش سالگی ام را

و همه دوشنبه ها را 

****

آرزوهایم را اما.......

منی شود

...

این شاعر 

محمد

جنت  امانی منی شود 
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محل

دود می رود این همه سیگار

پشت شیشه هیجده سالگی ی نگران

باکره گی ی پانزده سالگی ی این همه گرد 

- گرد و این همه خیابان-

خیابان این همه شلوغ

شلوغ این همه بوق 

کرم زده زیر این همه پوست

پارک این پا و ان پا می شود - دراز به دراز پرسان بلوغ -

خیابان این پا و ان پا می رود 

دراز به دراز دخرتان پنجه ی آفتاب 

دانشگاه پله هایش را می لرزد

مدرسه چرت می شود دور از چشم ناظم

***

دست به دست می رود

سفید این همه سفید

سیاه این همه سیاه

شهر خفته در خاکسرتی عمیق

انگار خدا رد نشده است

                          هیچ گاه
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فردوسی

دارد آسامن می خورد 

روی رسم       

پرت می شوم در شاهنامه 

باال می آورم

سهراب را به خون نشسته 

پدر ......آه پدر

دارد آسامن 

دور رسم ....        

 

اصلن منی گویم 
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تبلیغات 

    الف

دست به دست می چرخم همراه تراکت ها

جرز می روم الی دیوار

دیوار به دیوار این آجرم

کشیده می شوم روی صورت خودم

رسخ رسخ

دنبال مردی ناشناسی

که

رس از شاهنامه ی دیگری در آورد

     ب

له می شوم همراه تراکت ها

پا به پای

جرز می روم الی کاشی ها

بند به بند این همه

هم سلولی ام :

یکی شعر

مانده پشت چهره ی شاعری

باال منی رود

حتا از پله های برقی شهر
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     ج

خوانده می شوم همراه تراکت ها

به تعداد بند های

دست  ناشناس

رسی تکان می رود

جسد شاعری

از چشم هایش

                 می زند بیرون

در ساعت 12 ولیعرص

دورتادور جمع شده اند هم بندی هایم

یکی شعر    دیگری را منی گویم
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کاسپین 

1

اب 

اب 

اب 

خزر و این همه عطش

2

خدا 

آمد 

نشست

خزر با دامن پر چین چین رقصید

3

درست روبروی من آب می شوی

کاری 

از دست من 

ساخته نیست

خزر من

4

منی دانم خزر از کجا آب می خورد

گامنم 
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 از پستان های 

باکره ای   

5

حقیت دارد 

خزر 

شب ها 

لخت می خوابد 
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آستین شعر

……و بعد هستند 

کسانی که

در من 

می زنند زیر آواز 

و هستند کسانی که 

راه به راه 

چای می نوشند 

و فکر می کنند به خدا

)قبل از این که 

اتفاق بیافتد اسامن (

به فرشته هایی می اندیشند 

که از آستین شعر 

می زنند بیرون 

***

به دخرتان 

زنده به گوری که 

در من 

این گونه می رقصند و 

هیچ گاه 

عاشق 

منی شوند
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از این طهران آبی گرم نمی شود

الف

دهان این روزهای تهران را بستند 

قفلش 

در جیب شاعری 

که به دنیا نیامده است

ب

این روزها تهران خون می اندیشد 

اندام ها     

می نویسند    

ج

الستیک ها را آتش بزنید

سطل ها و زباله ها را

از این طهران 

آبی گرم منی شود   

د

نام دیگر خزر تهران است 

وقتی موجی می شود 
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پرنده

گوش تا گوش این همه رسخ

رسخ و این همه 

سبز   

سبز و این همه عاشق

انگار 

همه چیز در کلامت 

زاده می شود 

حتا خدا
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بیرون گود

به رست می زند 

این همه نام 

نام و نامه ها 

ده صبح پشت میز 

بیرون کلامت نشسته باشی 

وفکر کنی 

به این همه قهوه ای 

قهوه ای و این همه چشم 

چشم می دوزی 

به سطر باال 

پایین بیا

پایین بیا پرس 

از 

خر کلامت پایین بیا !
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اعجاز

الف

این رِس

دنیا 

من هم 

پیغمرب ی کوچکم 

دارم 

برای گوسفندانم 

نی نوازی می کنم

ب

دنیا را منی توانم 

عوض کنم

اتاقم را 

جابجا 

می کنم   



۳6

نسب

جمع شده –جمع آوری شده 

سطل زباله ام )پرت شده در گوشه ی انباری (

چمدانی بالتکلیف )در غبار اتوبوس این همه بی چای (

درختی ام خیلی رسو )دم کشیده ی قربستان (

دچاری ام که راه نربده است به شعری 

شاشیده شده )دیوار سفارت خانه ام (

نم کشیده ی سیگاری در برجک پادگانی مرتوک 

و شاعری که این روزها 

بیشرت میلش می کشد »هاپ هاپ »

وهر جور فکر می کند 

پشتش منی رسد 

به سگ اصحاب کهف
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اعتماد

این دیوار که 

موش ندارد ......

حتم دارم ای شعر

کار سایه ی من بود

که 

حاال نیست
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خاله بازی

یکی  شعر شود گیتار بزند

می شوم کلمه  من  

خدا هم صورتش را سیاه کند برقصد

-رشاب........

رشاب بگذار 

هامن رشاب باشد
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۳۹

انتظار

گفته بودم 

خالصه شعر از راه می رسد

تنهایش می گذارم 

وصحنه ی جرم را 

ترک 

می کنم 
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میز

امن ترین جای جهان 

همین جاست 

پشت همین میز 

ای میز 

میز

میز عزیز 

تنها تو می دانی 

پشت این شعر 

چه طوفان عظیمی 

خوابیده است
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مسابقه

این بوسه 

بین مان 

داوری خواهد کرد

حتم دارم 

هر دوی مان 

خواهیم مرد
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خبرگزاری

حتا با درخت ها منی شود 

درد دل کرد

فردا 

کالغ های لعنتی 

متام شهر را جار خواهند کرد

حتا به این سایه ها 

که به تعقیب ات نشسته اند 

به خیابان به کوچه می ریزند   با تو  

به این آسامن 

همین آسامن که تکیه کرده است 

بر ستون جهان 

منی شود درد دل کرد

همه چیز این جا مرده است

***

باید برای خود خدا هم 

اگهی ی تسلیت بفرستم 

برای خود خدا

.........



از این تهران آبی گرم منی شود/ مجموعه شعر /محمد تقی جنت امانی   

4۳

نامه 

حاال که قرار است به دیدنت بیایم 

کت و شلوار دامادی ام را بپوشم

بلوز زرد اولین قرار عاشقانه ام را چه طور؟

بپوشم اولین شلوارک خیس شهوت سیزده سالگی ام را؟

حاال که قرار است به دیدنت بیایم 

اضطراب اولین هم خوابگی ی هیجده سالگی ام را بیاورم

بوسه گرم شانزده سالگی ی دخرت همسایه را بیاویزم به گردنم

از رسوده هام کدام یک 

حاال که همه ی درها بسته شدند 

نه دعایی که   پشت اش پنهان شوم

نه آیه ای که   مرا به آواز بنشیند!

با این همه 

زیباترین فرشته هایت را به دیدنم بفرست

با دامن رسخ چین چین 

با تنی پر از عطر معشوقه هایم
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روایت فتح

الف

آن دخرت را بیشرت از همه دوست دارم مادر

هامن دخرت 

هامن دخرتی که چادر را روی شانه هایش ریخته 

بلند بلند گام بر می دارد 

او می تواند زندانی ی سیاسی خوبی شود بعدها

زندانی سیاسی خوبی برای خودش

ب

آن دخرت را بیشرت از همه دوست دارم مادر 

هامن دخرتی که پیشاپیش همه 

گام برمی دارد     

مقنعه اش  را پشت گوشش ریخته 

هامن که بلند بلند گام بر می دارد

بلند بلند آواز می خواند

و دهن کجی می کند به همه ی خدایان
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ج

از بین این  دخرتان مادر 

همه ی شان را دوست دارم 

آن ها ارزو های محال مادران شان هستند 

با غمی عاشقانه 

همه ی این سالیان را 

راه می روند    بلند بلند

می خندند    بلند بلند

و چون فاحشه هایی مقدس 

معصومیت مریم را در چهره دارند
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دلتنگی ها

الف

بعضی ها مست می کنند 

الکی می خندن 

الکی می گرین

بعضی ها هم پشت جامناز هاشون قایم می شن

منم رسم رو می گیرم می زنم راست خیابون 

آن قد 

واسه ی خودم و خدا 

سوت می زنم و آواز می خونم 

تا هر دوی مان خسته شیم 

بعد –دست از پا دارزتر –

به تخت خوابم بر می گردم 

ب

بعضی ها الکی خوشن

واسه ی حرفای الکی ساعت ها می خندن 

ساعت ها می گرین

منم رسم رو می گیرم توی دستام 

هی می گریم هی می خندم   

که بعضی وقتا یادم می ره کجام



از این تهران آبی گرم منی شود/ مجموعه شعر /محمد تقی جنت امانی   

47

اون وقته که رسم از دستم می افته

از شام چه پنهان

بعضی وقتا توی توالت های عمومی 

اتفاق می افته     

ج

بعضی ها  مثل بعضی ها عاشق می شن

سوت می زنن

اواز می خونن

گاهی شاعر می شن 

منم رسم رو می گیرم می زنم توی خط بی خیالی 

هی سوت می زنم 

سیگار می کشم 

و زیر لب چیزهای رو می گم 

که تنها از لب خدایان 

رسوده می شه
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دلشوره ها

فرقی واسم منی کنه که باورتون بشه  یا......

بارها شده زیر بارون

من و خدا

سیر گریه کردیم سیر شعر خوندیم  

ودم دم های صبح 

هر کی راهشو می گیره و میره پی کارش....

بعد –مثل همیشه –

همرسم میاد

دهنمو بو می کنه

بدمنو بو می کنه

بعد زل می زنه توی چشام 

آروم می گیره    
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بی قراری ها

گاهی وقتا 

این قد 

سایه ها می گردن و می گردن و می گردن 

تا آدم های دل خواهشنو پیدا کنن

مثل شعرهام 

که توی خیابونا پرسه می زنه

بعد یهو

یقه مو می چسبه

 



50

همراه

خودم می دونم با خیلی ها فرق دارم

ولی یادتون باشه

منم دالیل خودم رو دارم

گریه های خودم رو

خنده های خودم رو

اما تنها

شعر می دونه چه مرگمه

که بعضی وقتا

با صدای بلند می گه

خفه شو عوضی



به همین قلم منتشر شده است:

مرگ پیراهنش را عوضی پوشیده است 

چاپ اول 1389




