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  وصيت نامه خدا
  

  ھوشنگ معين راده
  ١٣٨٩چاپ اول شھريور 

  ناشر انتشارات آذرخش
  از رضا اغنمی

  
فصول پنجگانه ، يعنی متن اصلی  کتاب و پيام ...    تعريف خدا  و – ديباچه –تقديم نامه : فھرست کتاب پس از

  . نويسنده را روايت می کند

  

شرح بيماری نويسنده و گله ازپيری و فرسودگی عمر و . ی ديگردرآستانۀ سفر به دنيا: فصل نخست با عنوان 

چاقوی اطباست و اين حس درذھن خواننده قوت می گيرد که نکند اين دفتر وصيتامۀ خود نويسنده است که با خدا و 

  .ندآفريده ھايش درميان گذاشته  که ھرگز چنين مباد؛ به اين آرزو که ھوشنگ سال ھای سال سرزنده باشد و قلم بز

 به ھرحال درادامۀ گله ھای معصومانۀ نويسنده از چرخ بدانديش و ناسازگار روزگار راھش به بيمارستان می افتد 

شبانه بعد از حمام و خوراندن دو قرص خواب آور، به . که ضرورت طبيعِی سن و سال است برای عمل جراحی
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سرکی به دنيای . لی ميان اين دنيا و آن دنيا بزنمپ«تختخواب می رود و به قول خودش می خواھد قبل از خواب رفتن 

  »...ببينم اين حضرات درآنجا چه می کنند . از حال و روز آنانی که مرده اند باخبر شوم. رفتگان بکشم 

اين نيز بگويم آنھائی که درسال ھای اخير با خط و مشی نويسنده آشنايند، می دانند چند سالی است وارسی دربارۀ 

. ش و دستگاه خدا و مذھب ملکه ذھِن نويسنده شده و لحظه ای از ادامۀ اين فکرغافل نبوده و نشده استمعمای آفرين

ھميشه بوی الرحمن به مشام می رسد و " وصيتنامه"اين ھم درست است که طبق روال زيندگان درجھان ھستی، از 

 –مراسم تلقين و تدفين و ختم  خود را است وپيشاپيش " مرحوم شدن"شنونده و بيننده فکر می کند که طرف درراه  

اما پيداست که نويسنده ھنوز بين شک واميد دنبال کشف .    اش را اعالم کند–اينجا، البته ختم بحث وجدل فکری 

قضاياست تا بلکه بتواند  معضل معمای آفرينش را حل کند با ھمه اميد و نا اميدی که فارغ از تالش پيشينيان نيست؛ 

و ميداند آنھا که ازاين طريق رفته اند  اگرچه به ظاھر دست خالی برگشته . ار و تالش خود ايمان داردو به فضيلت ک

اند، اما نمی توان منکر اين ذھنيت شد که ھريک از آن متفکران، بذر پرباری در سرزمين انديشه و فلسفۀ ھستی به 

ی دنيای مدرن امروزی مرھون تالش انسانی است  که بار نشانده و ثابت کرده اند که  تعالِی علم و دانش و پيشرفتھا

عقل و دل، ماھيت اديان و پروردگار را درجايگاه خود : کائنات را ھم زيرنظر گرفته و با طرح مسائلی از قبيل

  .آن ھم درحاليست که جدال انديشه ھا در ھر زمينه روز به روز درجامعه ھای بشری گسترش می يابد. نشانده است

 زاده، درچنين گسترۀ فکری با ايمان و اعتقاد به افکار وانديشه ھائی که درسر دارد، راھی را می ھوشنگ معين

  :رود و دنبال می کند که خودش ميگويد

به خصوص اينکه  بسياری ازمن با . می دانم که احتماال بسياری چنين تصوری را به دور از واقعيت می دانند «

ولی  با اين ھمه » .وبارھا  اين راه را رفته و ناموفق و دستخالی برگشته بودندھوشتر و کنجکاوتر و فضولتر بودند 

با شک و ترديد اما بيشتر . نميتواند حريف وسواس ھای کنجکاوانۀ خود شود و از دنبال کردن مسأله دست بردارد

در دلش » ی زيبا ودلنشينسيما«درحاليکه چھرۀ پرستاری با .  اميدوار، به آينده ای ناشناخته راه را ادامه می دھد

نقش بسته دنبال روزنه ای ست برای گشودن رازھای ھستی ونيستی و جھان خيال انگيز بھشت و جھنم وباقی 

  .قضايا که برای تداوم جھل و سرگرمی عوام غنوده در فرھنگ ماتم و عزا، الزم و ضرورت اجتماعی ست

ی که، به احتمالی، ھمان پرستار زيبا روئی است که  در ھمين فکر وخياالت است که به خواب می رود با ھمسفر

اما . چرا که ھمه زيبايان و زيبا پرستان جايگاه ويژه ای پيش خدا دارند. حتما ارج و قربی ھم نزد خدای مھربان دارد

اين فرشته چيز «طوری که خودش ھم اقرار می کند که  . زيبا روی ھمسفر اين بار، انگار ازنوع ديگری است

بعد شرح آرايش لباس واندام خوش تراش و سن و سال اين فرشته با تمام برجستگی جاھای حساس . ». بودديگری

با چشمان خمارش که رنگ روشنی داشت و به سبزی ميزد نگاھش را که پرازھوس بود به ديدگان «... تن و اندام 

  ». فرو ريختپرتمنای من دوخته بود و بلھوسانه عطش وصالش را قطره قطره به دل و جانم

صحنۀ زيبا و ھنرمندانه ای  که نويسنده، در چند برگ اين فصل از جمال و خال ھندو وعطروبوی فرشتۀ بی ھمتای 

  .                    الھی آفريده است، ذوق زيباشناِس برجسته ای را در ذھن خواننده زنده می کند

ھمان " (بنت براق"و سوار . می پذيرد. تم نزد خدا ببردفرشته از نويسنده درخواست می کند که او را به آسمان ھف

دوترکه، يعنی فرشته درجلو و نويسنده درعقب، .) که در روايِت معراج، پيامبر اسالم را به بارگاه خدای متعال بُرد

من ھم با ذوق و وشوق دودست . درجلوی من بربنت براق سوار شدم«درحالی که کمر فرشته را ِسفت چسبيده او 

منای خود را به اندام او گره زدم و سرم را برشانه اش نھادم و چشمانم را بستم تا ھرچه بيشتر گرمای لذت بخش پرت

  ».اندام او را به تن پرتمنای خود بريزم
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اين بار برای چه مرا  :درآسمان ھفتم پياده می شوند و جبرئيل به نزد نويسنده می آيد و بعد از خوش وبش، پرسيدم

  ست؟ا احضار کرده

خودش ھم گوئی به اوضاع وخيم ناخوشی اش پی برده و . ھمۀ ما نگران حال او ھستيم. گفت طرف سخت بيماراست

  » .با اين حال، نمی دانم چرا به فکرديدار تو افتاده است. نگران شده است

ی مشغولند درتاالر بزرگی که خدای بيمارخوابيده، فرشتگان سفيدپوش دراطرافش گرد آمده اند و ھريک به کار

  . از زبان خدا شنيده می شود"امن يجيب المظطر اذا دعاء و يکشف السوء"ناگھان صدای دعای 

  ».دير يا زود خواھد مرد، چه بسا قبل ازاين که بتواند با من گفت و گو کند. به نظرم رسيد که خدا ھم ُمردنی است«

با . ن که ھمگی آنجا  دعوت شده اند، آشنا می شودبا فرزانگان کھن وبا بزرگان علم و ھنر جھا... : نويسنده در 

ازميکروب وآنتی بيوتيک  و . زکريای رازی و ابن سينا راجع به پيشزفتھای علم و دانش امروزی بحث می کند

من که به کار کرد اين دارو اطمينان داشتم، خطاب به آنان و جبرئيل « . فوائد آنھا اطالعات تازه ای به آنھا می دھد

من يقين دارم در بھبود حال او . اجازه بدھيد اين قرص ھا را به خدا بدھيم! بی جھت اين دست و آن دست نکنيد: گفتم

دراين ھنگام جالينوس که کمتر حرف می زد به سخن درآمد وگفت اين مرد راست می گويد ما . مؤثر خواھد بود

  »... ضرری از مصرف اين داروھا نخواھيم ديد 

خداوند متعال سوپ مرغ و کباب برۀ . ند قرص آنتی بيوتيک خداوند متعال شفا پيدا می کندبايک کاسه ماست و چ

و حيرت آوراين که ساعت مچی نويسنده موجب شگفتی علماء و . لذيذ ميل می فرمايد و حالشان بھتر می شود

  ».دانشمندان جھان عھد عتيق، در طبقۀ ھفتم آسمان در تاالر با عظمت الھی قرار می گيرد

  » .تا جائی که که ناچار شدم ساعت خود را از دستم باز کنم و آن را برای تماشا دراختيارشان قراردھم« 

نويسنده درخلوت با خدا پيشنھاد می کند که به زمين بيايد و دربيمارستان ھا برای شفای دردھای کھنش فکر اساسی 

 آخر سر خدا پيشنھاد مفيد علمی به نويسنده می کند فرشتگان خدا مانع می شوند و رأی اورا برمی گردانند و. بکنند

بنويس، اگر . بکوش در کوتاه زمانی که ازعمرت باقی است، ھمه آگاھی ھای خود را به ديگران منتقل کنی«که 

توانستی منتشر کن و در اختيار عالقمندان قراربده و اگر قادر نيستی، آنھا را آماده کن تا پس ازتو ديگران منتشر و 

اين که چرا تو را برای شنيدن آخرين سخنان خود انتخاب کرده ايم خود دليل محکمی است ...   ...   کنده کنند   پرا

پرسيدم چطور ...  ...  ...  و به مؤثر بودن آنھا باور داريم . که حتی ماھم تحت تأثير نوشته ھای تو قرار گرفته ايم

واقعيت . حقايق را به گوش مردم برسانيد. کشيد؟  گفت ساده استمی شود پای خدا را ازباور اعتقادی مردم بيرون 

. نھيب بزنيد وآنھا را با سرزنش يا با خود ھمراه کنيد و يا رسوا سازيد... ھا را فاش و دروغگويان را رسوا کنيد 

  »...نترسيد . نھراسيد ازاين که جماعتی شما را شماتت کنند

رکت نويسنده دراين نشست باعظمت و بزرگ خدائی درطبقه ھفتم ازمشا. من به نوبت خود خيلی خوشحال شدم

آسمان و گفت وگويش با خدا و ماليکه و با بزرگان علم و ھنر جھان و به خصوص از پيشرفت وھمگانی شدن زبان 

ايکاش نويسنده کنجکاو جست و جوگر زمانۀ ما معلوم می کرد که . فارسی وتسلط ھمه حاضران به يک زبان واحد

  سمی سخنگويان درآن نشست چه زبانی بوده است؟ زبان ر

   

  درفصل دوم 

انشاء هللا تعالی بھبودی  خداوند متعال را آماده کرده اند که برای مداوا به زمين بياورند تا بلکه حالش خوب شود و

فرشته ای . پاپ اعظم از اين سفر آگاه نشودبه شرطی که کسی جز . برنامه سفر خدا به زمين آماده می شود. پيدا کند
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قرار براين شده که بيمار درامريکا با . فرشته می رود و پاپ را مالقات می کند.  حامل پيام جبرئيل به واتيکان است

  . اتاق مشورت ھم اتاق خواب خداوند متعال است. ھزينۀ آن دولت معالجه شود

ما آماده ايم بھتراست ھرچه زودتر : ا نگاه شيطنت آميزی گفت خداوند ھم  پس از شنيدن برنامۀ سفرخود، ب«

سفرمان را آغاز کنيم و به جبرئيل ھم گفت ھمانطور که اراده کرده ايم، دوست ما دراين سفر و درتمام مراحل ھمراه 

ازاين و» . ...به خصوص درزمانی که پزشکان به معاينه ومعالجه ما مشغول خواھند شد. و در حضور ما خواھد بود

ھمراه خدا، جبرئيل امين وسه فرشته که «. پس نويسنده کتاب به مقام مشاور خداوند بزرگ جھان ارتقاء پيدا می کند

دوتن آنھا لباس سفيد پرستاری به تن داشتند و نفرسوم ملبس به لباس کشيشی بود از بارگاه  پر جالل و جبروت خدا 

کاروانی از ده ھا حيوان بالدار پير و جوان شبيه براق را ...  ارگاه،  درآستانۀ  درب خروجی ب...  ...  بيرون آمديم

عحيب تر از ھمه اين که برپشت بعضی ازاين حيوانات کجاوه ھايی بود که شبيه آن . ديدم که به صف ايستاده اند

 غيرازآن البته» ھارا درفلم ھای تاريخی و درعکس ھای قديم کشورھای مسلمان و درکتابھا و مجالت ديده بودم

حيوانان بالدار، لشگر بزرگی ھم از فرشتگان با تيرو کمان و مشعل و گرز و سايراداوات جنگی آسمانی و 

و جبرئيل پاسخ می دھد که خداوند درھمه مسافرتھايش با اين دبدبه " محافظين خدا در طبقات ھفتگانه آسمان ھستند"

تگاه الھی ھم از شر شيطان و اجنه درامان نيست و اين اينجاست که معلوم می شود دس. و کبکبه مسافرت می کند

خداوند با جبرئيل و نويسنده درکجاوه ھای مخصوص وارد ! لشگر نگھبان برای حفاظت خدای متعال ازشرآنھاست

ھم خدا وھم جبرئيل و ھم راننده آمبوالنسی که بيماررا ازواتيکان به فرودگاه می برد، لباس . واتيکان می شوند

کلمات پدر و «فقط دستش را از پنجرۀ بيرون آورده، با ادای . پاپ مشايعتی از بيمار نمی کند. ی به تن دارندکاردينال

بيمار را بدون تشريفات رسمی با ھواپيمای ال ايتاليا از رم به امريکا . می کند» پسر و روح القدس را بدرقه سفر خدا

ک ھای نيويورک درمعيت تنی چند ازبزرگان کليسای اين شھر کاردينال بزرگ کاتولي«و آنجا در حالی که . می برند

را روی برانکاری خوابانده ) خدای عز وجل(و ما بيمارمان ...  و شھرھای اطراف در آنجا  به انتظار ما بودند 

  .بدين ترتيب، بيمار دربيمارستان بستری می شود» ...بوديم، ھمراه پرستاران به آمبوالنس نھاديم

  دربيمارستان شروع می شود و نرسی که برای گرفتن خون به بالين بيماررفته موفق نمی شود ازتن مقدمات معاينه

  .به اتاق ديگر برای اسکن می برند، پزشک ھا دچار حيرت می شوند. بيمار خون بگيرد

ی زيرا ھيچ يک از اعضای الزمه حيات اعم از قلب و ريه و رگ و پی و استخوان و غيره دراين عکسبردار« 

  ».مدرن و حساس ديده نميشود

ھجوم . حال جسمانی و معايناِت اين کاردينال کھنساِل بيمارمحيرالعقول به بيرون از بيمارستان درزمی کند

خبرنگاران و فيلمبرداران نويسنده را دستپاچه کرده، بيم وھراس از فاش شدن مقام بيمار او را به وحشت می اندازد 

 می ترسيدم که به من اطمينان کرده و با طناب پوسيدۀ من به چاھی فرو رفته بود که من از واکنش  خود خدا نيز« 

  » .بيرون آمدنش با کرام الکاتبين بود

  

  .با مشاورت جبرئيل خدا را به  جايگاه اوليه اش بر می گردانند

به گردن ما چه ضرورتی داشت که چنين سفر پر مشقتی را «و خداوند در مقابل پرسش نويسنده  که می پرسد 

ما برای رضای ... ... خدا با نگاه سرزنش آميز گفت  ...   گذاشتيد؟ قصد و ھدفتان ازاين کار بيھوده چه بود؟  

خاطر تو ناچار شديم ترتيبات اين سفررا فراھم کنيم تو را ھمراه خود ببريم تا با چشم خود ببينی و با گوش خود 
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ل قضيۀ ما و شما انسانھا درکجاست؟ و اينکه چرا ما اين ھمه اصرار بشنوی و با درک و فھم خود دريابی  که مشک

  » .داريم که دست ازسرما برداريد

نگران . کارت را ادامه بده و به پايان برسان«: سفارش می کند و َدَمد  درپايان اين ديدار خدا نفس اميد برنويسنده می

. دوستداران افکار وانديشه ھای تو آيندگان ھستند. ردھم مباش که امروزه سخن تو به قدر و قيمت خود خريدار ندا

  »...کسانی که حتی ھنوز چشم به دنيا نگشوده اند   

  

  .  خداۀفصل سوم وصيتنام

خدای پنھان و بی مکان و حاضردر ھمه . گيرد با ظھور اديان ابراھيمی، موضوع مقام الوھيِت يکتائی خدا شکل می

خدا که تا آن زمان بين مردم و از مردم . ريزد ھم میه کھن خدائی وخدايان را بجا و ناظر درھمه اموردنيا ماھيِت  

حضور فعال مايشاء . دھد دور واز دسترس بشر،  به آسمانھای اليتناھی تغييرمکان می. رود بود، به دور دستھا می

راھنمايش جبرئيل . رود پيامبر بزرگواراسالم به مالقات خدا می. کند خداوند يکتا، به فرھنگ بشری راه پيدا می

مالقات رسول هللا با خدای . کند مالئکه ای از مقربان درگاه خداوندی، که پيامبر را در سفر آسمانی ھدايت می. است

درادامۀ ديدار موسی ونزول ده فرمان درکوِه سينا . گشايد ، در فرھنگ اسالمی فصل تازه ای می"معراج"يکتا با نام 

  .و معراج، يادگاری ابدی از آن مالقات بی ھمتا درتاريخ بشری ثبت و ضبط ميشودو عروج عيسی به آسمانھا؛ 

 نويسندۀ اثر، با اعتماد به نفس کاملی که به باورھای ايمانی خود دارد وحقانيِت الھی را پذيراست از قول خدا می

  : نويسد

ازاين . يد کند که درستی آن را تأئور داشته باشدرسم است که در موقع تنظيم وصيتنامه بايستی شاھد و گواھی حض«

  » ... خود انتخاب کرده ايم  ۀرو ماھم تورا به عنوان شاھد و گواه وصيتنام

  . از تشريفات بندگی و خدائی خبری نيست. گوی بين آن دو ساده و خودمانی، عاری از ھرگونه تکلف است و گفت

ند عادل ومھربان را به اذھان تنيده درخشونِت مطلِق ھماھنگی خدا با سخنان ساده دالنۀ نويسنده، طبع واالی خداو

  .کند ھموطنان تداعی می

طرح معضالت  با آفريدگار جھان  به زمانه ای که ظلم و فساد حاکم سراسر جھان را پوشانده است، عجز و 

  .دھد درماندگِی انديشۀ آفريدگارھستی را توضيح می

ھا با لقب ھای سه گانه  ءامضا. شود تکميل می» هللا اکبر/ سمانی پدرآ/ خدای يکتا، يھوه" خدا با امضای ۀوصيتنام

حال آنکه رفتاروکردارانبيا . شود که درمتن وصيتنامۀ خدا آمده است، عدالت خدائی و يکسانی اديان را يادآورمی

ھای تضادھا وتفاوت . وکتب آسمانی و احکام وشارحان و مناسک مذھبی چنين چيزی را روايت نکرده اند و نيست

عنوان نماينده خدا پايه واساس جنگ وجدال ه فاحش اديان و، بی خبری از تمايالِت آزمندانۀ خود برگزيده ھا، که ب

مذھبی را پی ريخته اند و، دراين ميان خدای متعال نيز با سکوتش ياروياورآنھا شده؛ ازنظرگاه نويسنده دور نيست، 

ه  معلوم نشده که  نويسنده با چه زبانی با خدا حرف زده  بهرای خوانندگذشته ازآن ب. خواھد پا پيچ شود اما زياد نمی

داند، آيا خدای قرآنی عرب با زبان ھای فارسی و فرانسه آشناست ؟ البته در افسانه ھا  طور قطع ايشان عربی نمی

 افسانه ای ايران با آمده است که حضرت سليمان و نوح با زبان اجنه و مالئکه و جانوران آشنا بوده يا رستم، پھلوان

اينکه نويسنده دراين باره سکوت کرده واصال به فکرتوضيح . اژدھا سخن گفته و حرف ھمديگررا کامال فھميده اند

  . کند نيفتاده، از يگانگی خود و خدايش روايت می

  :سرودۀ زيبا و پرمغز بيدل يادم آمد 
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  .آنجا ھم ھمين من بوده ام اينقدر دانم که      نيستم آگه چه دارد خلوت يکتائی اش 

  

   منۀفصل چھارم وصيتنام

به روايت از . کند دنيای پس از مرگ را با آذين بندی ھای زيبا توصيف می"  خداۀوصيت نام"نويسنده خوش ذوق 

شرح کوتاھی دارد دربارۀ مراسم تدفين مسيحيت و اسالم، البته  . گويد قرآن ازشخصيت ھای عزرائيل و عزازيل می

جای  بيند و ری مزايای پيشرفتۀ مسيحيان؛ غرقه دررؤياھای مرگ و پس ازمرگ، عنکبوت کوچکی را میبا يادآو

کشد که لحظاتی بعد  گيرد، خوشحال از اينکه حداقل باھيبت و شکل شمايل ان آشناست، نفس راحتی می عزرائيل می

به اين نتيجه رسيدم که «: پندارد که میگويد يا  که می تا جائی. ريزد چرت زدن آن حشره، افکارنويسنده را بھم می

ھم ريختن خيال و واقعيت و تسری اين صفت، به حالت موت شيوۀ ه البته  ب» ...من ُمرده ام وبايد خاک بشوم و 

  .خاص نويسنده است که بايد درقالب آن پيام اصلی خود را به  مخاطبين برساند

و عزرائيل با . ين خوف وھراس، حتا بدون پرسش وپاسخکند، بی کمترين و کوچکتر  با نکير ومنکر مالقات می

  .کند دھد و نويسنده را درخواب ابدی رھا می مھربانی مراسم کفن و دفن را انجام می

برگ . شود روزنه ای ازدنيای ديگر، دريچه ای ازدنيای تازه و شاداب وعطرآگين است که  به روی او گشوده می

 در بيداری خواب رفتگان از گران خوابی قرون و اعصار؛ تلنگريست به انبوه ھای پايانی کتاب، پيام نويسنده است

  .معتادان جھل که با زبانی ساده و دلسوزانه دردھای کھن عقب ماندگی را توضيح داده است

  

  ٢٠١١والی ج يکم -لندن 

 

 


