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)1(  

اي  ر و لمس نشده كه آماده بود تا با اشارهجهاني بك. شد ي نو بود كه بايد سروده مي سيب پيدايش يك ترانه
اند به  تر نكرده لب بگشايد و بگذارد تا مسافراني كه هنوز عبوديترا رو به بهشت  زمينهاي  دروازه كوچك،
بازي  به رنگ آتش بود سرخ.  ه دنياي خاكستريهايشان را بردارند و دل ببازند ب بار نادانسته كوله هاي رنج، شراب

. انسان به انسانبه طعم دلباختگي  بود شكوه شب و شيرينه پرآسمان هنگام قرباني كردن خورشيد در پيشگا
  .   رفتگ نافرماني كه دست در دست عشق، ذهن حوا را به بازي مييك بهانه بود براي 

)2(  

هاي مرا  شايد اين سيب، طعم بوسه: ((هاي آدم كشيد و آرام در گوشش زمزمه كرد انگشتهايش را روي گونه
كه  غرق بود ي نوخواسته آدم در اين وسوسه. ي آدم لغزاند و لبهايش را روي پوست گر گرفته)) دوچندان كند

دستهايش را گشود همچون كبوتري كه هنوز پس . بيني نشده با عقوبتي پيش همچون عشق نمود شيرين مي
ي  سيب را از شاخه ،اعتماد به هرچه شنيده بود و آموخته بود اندازد به تمام پرهايش و بي ه ميترس از پرواز رعش
زل  .لرزيد براي جاودانه ساختن اين لحظه يكپارچه لبخند بود و خواهش، و آدم دلش ميحوا . ترد آن جدا كرد

  . اش، عطرش را بوييد و سيب را به دندان گرفت وقههاي معش زد در چشم

)3(  

اي، فرمان عذاب  هيچ محاكمه زدند، خبر اين سرپيچي را به عرش بردند و بي فرشتگان كه بر فراز دشت پرسه مي
هنگام پس زدن تاريكي و را  كه مردمك چشمشديد چون نور  روشن بود، گناهاولين را دريافت كردند، چرا كه 

به برهنگي آب در پيش چشم آسمان و شرم بود كه  شدهمه چيز عريان ناگهان بعد . زند ميها  سپر ساختن پلك
ي ممنوعه،  مگر بازتان نداشتم از فهميدن ميوه(( :ندا آمد. نشست مي هاي گناهكار ي  روي گونها هيچ اجازه بي

حوا . و پاسخي نيامد جز اضطراب)) ؟دي دعاهاي هميشه مستجاباز وا مگر هشدارتان ندادم به رانده شدن



هاي  ي آسمان كه راه سفر را به سرزمين رنج و ساكت بود و آدم زل زده بود به گوشه فشرد دستهاي آدم را مي
  .آدم از اين ترسيد و حوا را تنگ در آغوش گرفت. داد نشان مي دار دنباله

)4(  

. هم كه به عاريت بديشان سپرده بودند، در مدخل بهشت بازستاندند هيچ كه از خود نداشتند و هرچه را
جز فرمانبرداري چيزي . شكست ميچيزي در درونشان  ،به تماشاي اين وداع آخرين ايستاده بودندكه فرشتگان 

 زمينآغوشي آسمان و  جاده تا افق هم. نياموخته بودند كه كنون براي بدرقه در سبد خالي آدم و حوا بگذارند
كرد بر ابتداي جاده، اما  آدم درنگ مي. رفت و جز غبارهاي تاريك، چيزي از سرزمين نفرين شده آشكار نبود مي

اي براي  آب هيچ توبه. ديگر مينديش«: هاي آدم گذاشت و دلبرانه گفت سرش را بر شانه. نمود سرخوش ميحوا 
هراس از  رويم، بتوان بي شايد آنجا كه مي. كنيم بيا به جاده و غبار عادت. ابطال اين مجازات كفايت نخواهد كرد

هاي تنومند  و براي دوباره عاشق شدن، از درخت كاشتاي گندم  آبش، دسته بازخواست، كنار نهرهاي كم
دانست تاب  مي. آدم اما دلتنگ بود. ».رانده شدن نباشد ،شايد آنجا تاوان پرسيدن. چيد هاي نوبرانه ميوه
  .  ا نخواهد داشتبهاي عشق در زمين ر خون


