
 

 
 
نامه چادر  

 باران ساکت
 

 



 
 
 

  اجاق اتاق دارمیمن يك فمنيست دو آتشه ام آه رو ـ ١

 

  
! فمن يعمل ی فمنيستهایآها  

 مشكل من اين نيست آه من زنم

  منممشكل زن اين است آه من

 

 قبل از اينكه مشكل من را حل آنيد

 اشكال حل را من آنيد

  برگشتيد از رفتنیتا وقت

!ال هول نشويد در اين حّل  

 

  دارم ؟ی زن بودنم نياز به زنانگیآنيد آه من برا یفكر م! هه 

  وضع حمل نياز به حمل اين وضعيت ؟ یيا برا

 اين وضعيت وضعيت نيست 

!بيشتر يك وظيفه است ضعيفه   

! شما ضعيفه ها ضعيف ايد یهمه   

! ظريفم یمن ول  

! اين آشپزخانه را يك زنه حريفم یو تمام ظرفها  

 

  يك پياز است ِ زنده آردن،  من رنده آردن یبرا

! شما زنانگي جنده آردن يك نيازاست یبرا  

 



  هميشه نيست باشيد یپس فمنيست باشيد تا برا

  آلوی آه اين هسته یمن هستم تا وقت

  من قابليت آاشتن داردیبرا

 نه خاصيت داشتن

!يا مثل شما آه هميشه داريد نداشتن   

 

 

 

! ـ در آشپزخانه ی من ، ابن زياد پيازداغش را کم می کند ٢  

 
 

 چرا چادر مثل پياز چاره پذير نيست

  اش پنير نيستی آه الیمثل نان

  آه دم در یيا مثل پاترول

 منتظر تو نيست

 منتظر در است 

 

  نرفتن دير نيست ؟یچ وقت براچرا هي

 

 هيچ وقت دير نيست 

  اگر دير وقت باشد یحت

 و تو بايد بخوابي

ی آه اگر انجام ندهی آار داریچون صبح آل  

! دهند یانجامت م  

 

! من دوست دارم لخت بشوم   



  بيند یمثل سنجاب آه دنيا را فندق م

 مثل سينه بند

! يك سينه حرف دارد یآه به اندازه   

 

ست دارم لخت بشوممن دو  

 مثل همين پياز

  همين ميزیآه رو

  همين بشقاب لخت آردمیتو

رنده پياز و تا با همين  

! بشقاب پرنده برگردم یبه روزها  

  گردم اما اين برگشتن بازگشتن نيست ی برممن

                                      پياز گشتن است

 

 

 اينجا

 بين من و تو 

! شود رنده است ی م آه برندهیتنها آس  

 

  دهد ؟ی پياز میچرا ؟ چرا هميشه حرفهايم بو

 شايد به اين خاطر است 

  اين آشپزخانهیآه تو

  آنمیه روز دارم پيازداغم را زيادتر مروز ب

  زياد نبودِ ابن زياد پسر! نه 

  بودیزياد

!چون زياد هم پسر نبود   

 



 

 

  ـ ساالد٣

 
 

  من دوتا در ساختیمادر برا

  بيرون بيايمیيكاز تا 

  خارج نشومیاز يك

 

   بي دليلمیمن دلبر تمام مردها

  برمیمن با بيل دل م

  دارمیو با داس دوست م

  آارمیزخانه م اين آشپیدارم خودم را تو

در بيايمدوباره  آه یتا وقت  

 يك آارد باشم

  تو یآه ميان دستها

! زند یبا گوجه ها حرف م  

 

 پدر به من دوتا پا داد

  ،قت خواستم بدومهروتا 

!زمين بخورم   

 

 

 

 

 



 

 

!اگر زنی بادبزن ات را بينداز دور و داد بزن  ـ ٤  

 

 

  !او را زير نظر بگيريد
؟مگر نظر زير دارد   

 اگر روی نظر بايستم ناظرم

 اگر نه منظره 

 

!چه مسخره ! هه   

بزنمی توان زن بود ، هم می توان بادهم   

 نبود
 کسی که نبود بيشتر از کسی که بود  هست

 رفته است 

 منتها با بادبزنی که توی دستهاش داد می زند 

 

 

 راهی که رفتم ، توی راه رفته بود

!وقتی که برگشتم    برنگشته بود   

 

 
 

 اگر هوای من حواسش بود 

نکه هست نبوداز ايگرمتر   



 حواس پرتی ام پرتم کرده توی هوا

 دارم هوار می زنم

دار شدند از در که وارد شدند  روسری ام دارم  جار می زم دارايی ام را و همه با  

 هواسم نيست

 حواست هست ؟

!هار شدند چرا حواريون   

 

!همه سوار شدند . . . نمی يای ؟ اتوبوس رفت ! هی   

 

 

 

 

 

  فمنيستی که همنجسباز است چيست ؟اصل اول ـ ٥

!، بلکه بازی ست يست نيست اصل دوم همجنسبازی فمن ، يا به بيان بهتر  

 

 
 

 دختر خوبی که عاشق من نيست

 صورتی مايل به صورتی دارد

 او لزبين نيست 

 او بينِ  من هست

 اما بين من و لوزالمعده

می گيردهميشه طرفِ  لوزی را   

 او چرا با تفنگ ليزری ام نمی ميرد ؟



 

 من نشسته ام گوشه ی اين لوزی 

ترو چيزی الزم ندارم به جز آن دخ  

 که از من خيلی تر تر بود تر

 

 دارم تراشيده می شوم

 توی اين مداد تراش 

 که کاش سرم نبود

 سرم نبود کاش 

 

 چادرم هميشه مادر به سر داشت 

 مادرم دوتا پسر داشت 

 يکی اش همجنسباز 

 يکی دارو ساز

 

 

!دارو را به برادر همنجسبازم داديم   بسته شد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!قفل و زنجير کن درهای چادرت را  ـ ٦  

 
 

 اين چادر چهار در دارد 

 که پشت هر چهارتاش

 هيچکس منتظرت است

!پس مواظب باش   

 

 شبيه هنرپيشه های هاليوود 

 سوار بنزی شدم که بنزين نداشت 

!ولی عاليجناب اش خيلی جنابِ  عالی بود   

 تمام شهر برای من چادر است 

 اگر در بياورم همه می فهمند 

در خالی بود که چرا توی چا  

 

 

 

 تو هميشه ضعيفه بوده ای

 فمنيست هم که باشی 

 يک نيستِ  ضعيف هستی 

 يک بودِ  ناشی 

 يک ليفِ  کثيف و چروکيده 

 که افتاده کفِ  حمام 

 روی کاشی

 

 



کليه ی نظريه پردازان و ! فمينيستها دقت کنند !  دقت کن . . . هيچ وقت . . .  کاش هيچ وقت 

 در ايران و ساير نقاط ويران و آشپزخانه داران و طرفداران حق طالق و رهبران جنبش فمنيست

. کاش هيچ وقت .  ، همه دقت کنند که اينجا حرف اصلیِ  شعر گفته می شود قمهريه و االغ و چال

چه . . . چ وقت  يک بيانيه باشد پس دقت کنيد کاش هياين شعر می تواند مابينِ  شما! دقت کنيد . . 

. . . !گويم ؟ يادم رفت می خواستم ب  
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