
١ 
 

سه مطرح کردم که سالها پيش نقدهائی دنباله دار زير عنوان "طنز و شهرآشوبی در زبان زنانه" نوشتم. در آنجا 
. و اعتراض ات مذکر فارسی يا بار پورنوگرافی و تجاوز داشته و يا بار طنزدر ادبيّ يا سه کاف سرائی  کاف نويسی

جا می زد. در آن  اروتيسم"و زير نام " جلوه می دادمنزه  ت ادبی ديرينه راکه اين سنّ گرايشی بود اين در پاسخ به 
آنها  و از تفاوتهای نقدها نگاهی به آثاری از مه ستی گنجه ای، ايرج ميرزا، يدهللا رؤيائی و اکبر سردوزامی داشتم

منع  رطب خورده: با اين پرسش که به گونه ای ادامۀ همان نگاه انتقادی است در فضائی ديگرضر سرودۀ حاگفتم. 
 رطب چون کند؟

 
  نامش همين است

  
  نامش همين است
  ؟گوينداگر بد است چرا 

  ويم؟نگاگر خوب است چرا 
  

  نامش همين است
  اشارهبه يک 

  درْ هاشان باال آوَ ل کيرواژه گوگِ 
  بودنامش همين 

  ست که بود گفت سه کاف سرائی بيرقی
  زادی؟آاز برای                                                 

  آری
  *ساد صريحِ  نِص همان 

  به کام پورنوکه 
  ی کندق

  کند قضات حاجی حاجتا 
  فی می نيسخيس حاج آقا 
  کو مو نيسنيس حاج آقا 
  ليس فيل سوفيسحاج آقا 

  
  امش همين استن

  يبش کيرآهن کوه مردیاد
  و ادب به ُکسزار شعر

  سنائیسوزنی سعدی 
  چنانکه افتد و دانی
  فخر و غنای شعر
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  نامش همين است
  ايرج ُکسی از کوچه کشيد گائيد

  آها! انقالب مشروطه شد! ندگفت
  گذاشتپسر ايرج به کون 

  شکسته شد! ئیآها! تابو ندگفت
  

  نامش همين است
  ادبيات انزال

  ابلها مردا
  ازنابلها 

  ه گوکه بود گفت َسرِ 
  است؟شيک پارسی                           

  گفتنرؤيائی 
  تو به آخر رسيده است"؟ س"دنيا در کُ 

  نبود؟ نامش همين
  نداد؟ کشان به جایِ جن شاعرش 

  با کير نکيرش 
  ه صادر نکرد؟بياني
  ش انقالب شعری نکرد؟س منکرکُ با 

  اين طرز خوب است؟ با اتيکت؟
  

  استنامش همين 
  نقيض انِ ناقض ِض نقای 

  سفيهچپ نمای  انِ بُنجل َخر
  ای بازاريان
  ای انزاليان

  يوثمهره داراِن د
  يانای خنگِ خدا

  ؟يدچرا کنم وارونه حرف
  

  نامش همين است
  ايست سر گذربِ حال 

  خائنانه
  به آفتاب

  به روِز روشن تف کن!
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  نامش همين است
  منجوان بگذار باال بلند 

  و جفنگ جلقو جعل بيشرفکدۀ اين  بر ديوارِ 
  وارونه نويسد: سه کافِ 

  فاک فاک فاک
  
  
  

 زادۀ پورنو نويس و عشق ستيز) است. (اشراف * اشاره به مارکی دو ساد


