
  ما آتش پرستيم!
  

  

های نماز جمعه اين هفته تبريز تصريح کرد:« جوانان و نوجوانان بايد به اين نکته  آيت هللا محسن مجتهد شبستری در خطبه
هايی برای چهارشنبه آخر سال به طور کامل خرافی بوده و در هيچ منبع و کتابی به مهم توجه داشته باشند که چنين عنوان

.» نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز گفت:« آيين های مربوط به چهارشنبه آخر آن اشاره نشده است
  سال خرافی بوده و در حقيقت تجديد آتش پرستی است.»

  
به ياد داريم که پيش از اين هم آخوند مطهری، ما و پدران ما را به خاطر پاسداشت جشن زيبای چهارشنبه سوری احمق 

  د. سگ های هار اسالم نيز در آستانهء نوروز مرتب نيش های زهرآگين اسالمی خود را به رخ مردم می کشند:خوانده بو
اند در صورت دست زدن به ها را تهديد کرده  « احمدی مقدم و سردار رادان رئيس و معاون پليس جمهوری اسالمی خانواده

نه گوشمالی خواهند شد. فرماندهان نيروی انتظامی به هرنوع جهش و پرش مشکوک از روی آتش و سر و صدای شعارگو
کنند هشدار دادند اگر در روز چهارشنبه آخر سال های چهارشنبه سوری آماده میکسانی که خود را برای شرکت در جشن 

  دست از پا خطا کنند بايد منتظر تنبيهات سنگين و زندانهای طوالنی باشند.»
  

روحانی و آيت هللا و حجت االسالم و روضه خوان و هيئتی، بعالوهء پاسدار و بسيجی و کفتارهای اسالم در لباس امام و 
چماقدار و لباس شخصی که در جمهوری اسالمی اختراع شده اند، گمان برده اند در طی چهارده قرن که شمشير هللا بر گردن 

ن را بپرستيم، امروز روز نيز در بر همان پاشنه ما قرار داشته و ما را مجبور می کرده اند که شغال های بيابان های عربستا
می چرخد و قادرند ملتی بيدار گشته از خواب قرون و اعصار را در پای هللا و مزخرفات و ياوه ها و مضحکهء اسالم و قرآن 

ن خويش را گرم به سجده وادارند. غافل از اينکه ايرانيان با جنبش آزاديخواهی خود بپا خاسته اند تا با آتش اهورايی هم جا
کنند و هم ريش و پشم وحوش مسلمان را بسوزانند. چهارشنبه سوری را گرامی می داريم زيرا که ما آتش پرستيم. ايرانيان 

  اصيل و نژاده آتش پرستند.
  

  منوچهر جمالی، فيلسوف و فرزانهء ايرانشهر، در بارهء جشن چهارشنبه سوری چنين می نويسد:
  

خدا، تحول می يافت و ميشد و ميگشت. زندگی کردن در زمان، خدائی ميشد. زندگی در زمان، « درفرهنگ ايران، خود ِ 
پرستش ميشد. پرستاری از زندگی در زمان، پرستيدن ميشد. پرستيدن، درهزوارش، به معنای شاد کردن و شاد شدن ( 

درشادشدن در زندگی در زمان،« خدا»  شادونيتن ) است. و« شاده » نام ِخود خداست. شادونين، به معنای آنست که انسان،
  ميشود،« رام و فيروز» ميشود. جشن چهارشنبه سوری، برشالوده اين غايت بزرگ درايران، پيدايش يافته است.

آتش ، اصل روشنی (= بينش ) و گرمی (= مهر) است . گذرکردن از درون آتش از روز ِ« فيروز» به« روزهای رام و 
چه معنائی داشت؟ گذشتن از آتش، معنای تحول يافتن آتش به روشنی ( بينش و راستی ) و گرمی  بهرام » که در پی ميآيند،

  (مهر) را دارد .
« سور و عروسی و شادی»، جامه ايست که خدا برای وجود ما بريده و دوخته است. به عبارت ديگر، غايِت گوهری ِ زندگی 

با طبيعت و انسانها و خدا و معنا و گوهر چيزها در زمانست. اين در گيتی، جشن عروسی انسان، يا انبازی و آميزش او، 
شناخت و مهرورزی و کشش بدان، ازکجا آمده است؟ اين سرانديشه ايست که در فرهنگ ايران، در« جشن چهارشنبه 

آن شده، اين سوری» به خود، شکل داده است، ولی در اثر مبارزاتی شديد و درازمدت، که با اين « غايت »، معنا و محتوای 
پيوند ميان جشن چهارشنبه سوری، و غايت زندگی در گيتی، فراموش ساخته شده است، ولی خود ِ آئين ِظاهری جشن، 

ازملت، نگاهداشته شده است. امروزه، رويکرد به سکوالريته يا« زندگانی زمانی»، آتشی است که از زير خاکستر هزاره ها، 
  ، باز افروخته و شعله ور ميشود.ازهمين جشن و از جشنهای ديگر ايران

سيمرغ، با زدن بالش، باد می وزد و آتش را ميافروزد... با چهارشنبه سوری غايت زندگی،« سور و شادی » ميشود...  
  چهارشنبه سوری جشن ِپيدايِش زمان و زندگی ِتازه از آهنِگ موسيقی و از گـرمِی ِمهـر است.» پايان نقل قول.

  
ک اتفاق ساده نيست. يک بازگشت ژرف به آينده است، يک گم شده ايست که باز يافته ايم. هرساله جشن چهارشنبه سوری ي

در جشن چهارشنبه سوری وجود و اصالت و گوهر ايرانی ِ خود را به خويشتن يادآوری می کنيم. يادآوری می کنيم که ما اين 
بنده و برده و عبدهللا نيستيم. تازی نيستيم. ما از جنس شغال های بيابان های  چيزی که از ايرانيان ساخته اند نيستيم. ما

حجاز نيستيم. اين اسالم و استعمار عرب و آخوند مطلقاً هيچ ربطی به ما ايرانيان نداشت و ندارد. آن خدا و آن وحدانيت و 
  ن سيمرغی و خدای خوشه ای ايرانيان بود.جهان بينی ِ پروردهء آن از اساس بيگانه و متضاد و مغاير و متنافر با جها

ايرانيان تخمهء هستی و زندگی و شادی و خرد جشن ساز را در درون خويش يافته بودند و همگام با ضربان قلب زمين و  
همنوا با آهنگ گردش کائنات می رقصيدند و بی هيچ واسطه ای، بی دخالت هيچ رسول و فرشته و مالئکه ای جان جهان را 

يدند و مست بادهء ناب، در مهر و همبستگی و هماهنگی با ذره ذرهء وجود، با باد و آتش و خاک و آب و گياه در می نوش
  جشنی بی پايان و در پرديسی رنگارنگ و در آغوش تن گرم سيمرغ و در خدايگی ِ خود رستگار و سعادتمند بودند.



ايی ما، سرتاسر قلمروی اهريمن گرديده است. زمانی که  امروز به آشکارا مشاهده می کنيم که ايرانشهر، سرزمين اهور
 28فردوسی پاکسرشت دريغ می دانست که ايران کنام پلنگان و شيران شود، اگر روزگار ما را ديده بود که فقط در تهران 

مانند   هزار مسجد و حسينيه و هيئت مذهبی و تکيه و مهديه و دارالقران کنام ددان و وحوش مسلمان گشته، ای بسا به
صادق هدايت شير گاز(!) اتاق خوابش را باز می گذاشت و چنين بخت شوم و زندگی ِ نکبت بار و ايران اشغال شده توسط 

  کفتاران مسلمان را لحظه ای تحمل نمی کرد.

( جالب اينجاست که اعجوبه های روشنفکری که دم از تبعيض در حکومت اسالم می زنند، شاکی اند که چرا سنی ها در 
تهران حتا يک مسجد ندارند. گويا رفع تبعيض زمانی صورت می گيرد که عالوه بر شغال های شيعهء مذهب حقنهء جعفری و 

اثنی عشری که قدم به قدم سرزمين اهورايی را کنام خود ساخته اند، انواع تروريست وهابی و سلفی و حنفی و علفی و 
سجد و مقبره و مدرسهء اسالمی در تهران داير کنند و پايتخت ايرانشهر شافعی و شيافی و حنبلی و چنبلی نيز هريک صدها م

را تبديل کنند به« پارک وحش سرنگتی» تا به گمان ايشان عدالت برقرار شود. از خود هم نمی پرسند که در اين صورت 
  خودشان در ميان اين همه النه و کنام وحوش چگونه می توانستند زندگی کنند؟)

  
شنبه سوری افزون بر بنيادهای فرهنگی و تمدنی و آيينی ِ خود، اما امروز باری مبارزاتی با اشغالگران باری، جشن چهار

بيگانه پرست را نيز حمل می کند. امروز چهارشنبه سوری تنها و تنها آيين و جشن ايرانی است که اهريمن چشم ديدنش را 
نتوانسته اند تحريفش کنند، لوثش کنند و معجونی اسالمی از آن  ندارد. آيت هللا ها و اسالمفروشان تاکنون به هيچ طريقی 

  بسازند. به همين دليل است که چهارشنبه سوری همواره آماج تيرهای کينه و نفرت اسالمی و الهی ِ آيت هللا ها بوده است.

ی به اندازه ای به جان و ما با جشن چهارشنبه سوری از هر داشتهء باستانی و کهن خود ايرانی تريم. ما با چهارشنبه سور 
  گوهر ايرانی ِ خود نزديک می شويم که اهريمن را به وحشت می اندازيم. ما با چهارشنبه سوری اهريمن را کالفه کرده ايم.

در فرهنگ ايران از اهريمن به يک دهان ياد شده است. اهريمن فقط و فقط يک دهان است. اين اهريمن، اين اسالم و آخوند 
ا و داشته ها و فروزه های نيک ما را بلعيده است، به جز جشن چهارشنبه سوری. حتا نوروز را هم با نهادن همهء يادگاره

هرزنامهء قرآن بر سفرهء هفت سين و عبارات زشت عربی ِ حول حالنا الی احسن الحال... و حديث و روايت هايی که از 
  شغال های تازی نقل کرده و جعل کرده، آلوده کرده است.

  
  ا اهريمن چهارشنبه سوری را هرگز نمی تواند ببلعد، چون دهانش خواهد سوخت. به شدت هم خواهد سوخت!ام

  
siamakmehr@yahoo.com 
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