
 

به سری  تا هبه سراغ کمپیوتر رفت .بودم دلتنگسخت خسته و  ،برگشته رتازه از کا 

و شاکی از بر خورد نچندان مناسبم با  حاکینامه ای  .بزنمنامه های برقی اخبار و 

خیره  یارانهشفاف به شیشِه لحظه ای  .غلطیدم. در فکر جبران بود زنجهانی روز 

مرا در بستر خواب رها کرد. و  خیال لبا. شهپر خیالم پروازی شدشاعرانه  وشده 

که داشت روز  ،اقلیما دختر حضرت آدم علیه السالم یافتم بانو خیمهخود را در برابر 

 زن را تجلیل میکرد. 

و با شمع و چراغ  را خیمهدعوتم کرد.  خیمهاخل دبه  مهربانیاجازه ورد خواستم، با 

 .را بدار آویخته بود سیبیولی در وسط خانه  ؛یاسمن، نسترن و نرگس آراسته

  

 

 

 

 

 

 ؟دبدار زده ایچرا میوه ای از بهشت را  سیب  :پرسیدم 
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 اگر میوهِ  در زمین دوزخی چه میکند؟ ؛: اگر میوه ای از بهشت بود گفتاقلیما 

از بهشت رانده و بر زمین تبعید  آن حوا بخاطر خوردن ماز بهشت بود؛ چرا مادر

 شد؟

 .خوردنش ممنوع بودراوی: 

بود  آفرین؛ اگر خطردینخور اشاز میوه و  ددر بهشت باشیمگر میشود اقلیما: 

 ؟چه میکردپس در بهشت 

نیامده ام، اتفاقی گذرم به  سیاه و سفید کردن این مسایلمن برای راوی: 

 ؟این مجسمه از کیست  خوب بهر حال اینسو افتاد.

 قابیلاز اقلیما: 

 ؟دکرده ای شچرا سنگسارراوی: 

 از همان روزی که دست حضرت قابیل"اقلیما: 

 خون حضرت هابیل به گشت آلوده

 .با سنگ کشترا او بود که عشق و آدمیت . "گر چه آدم زنده بود آدمیت مرد ،

 ؟دیویگ می هاز کی و از چ ؛کدام عشقراوی: 

از اولین نسل آدم  از اقلیما و عشقش به هابیل ؛مویگ خود میاز  اقلیما: 

 .من ریشه در تیشِه او دارد این روز سیاهِ  .میگویم

 چطور ؟راوی: 

عشق اقلیما را سنگسار  که او بود ؛کشت را عاشق او بود که هابیلِ اقلیما: 

و و او بود که ناخواسته ؛ زن را داغدار ساخت و قتل را ماندگار که او بود ؛کرد

 .من شدهمبستر همسر و بزور 

 

 چرا مگر با هم ازدواج نکردید؟راوی: 

http://www.miyanali.com/


 

تب مگر ؛ !ازدواج  و خطبه عقد ،در آن زمان و مکان و حال و هوا !عجباقلیما: 

 ؟دداری

 ؟دچرا بر من قهری دمی بخشیراوی: 

 !است شده انت ؛ مگر فراموشهستید قابیلمان ههم از نسل  شمااقلیما: 

 من نمیدانستم. دمی بخشیراوی: 

 ؟دبدانی د، یا نمی خواهیدنمی دانستیاقلیما: 

 .من از طرفدارن حقوق زن هستم، است تفاهم شده ءسوراوی: 

چند ثانیه فقط ؛ دقیقه٦٠و  ساعت ٢٤روز و  ٣٦٥، در دیوئگ راست میاقلیما: 

 ؟مویگ میندرست مگر  ، دطرفدار حقوق زن هستی

 

 

او چه  درا گلباران کرده ای زاغآن راستی چرا این  نمیدانم چه بگویم.راوی: 

 زده است؟ شما گلی بر سرِ 

ن قابیل بی شعور با جسد غرق در خون آاگر آن زاغ هوشیار نبود؛ اقلیما: 

او جسد آن پاک را زیر تا زاغ برایش یاد داد  ؟.چه میکردبرادر عاشقش هابیل 

می  آدمچه بالی بر نسل  دانستیش نبود؛ میدبکر خاک کند. اگر زاغ و فکرِ 

ها؛ آدمی بر روی زمین شده شته آمد؛ از بوی بد و تراکم اجساد  ک  

این  ؛؟می گویید زندگی ،اگر شما آقایون به این کند. زندگینمیتوانست 

 مال خوتان باشد. زندگی

و قطرِه  دریدرم شاز  مشرنگ شوق ،حباب خوابم ترکید زندگی کلمهِ با شنیدن 

 اللهم اغفر لي .... چکیدگوشه ای چشمم  ازاشکی 

 


