
 

 

 قصه آدم و حوا
 

 
اول خلقت بود. حوا توی بهشت يه گوشه تنها نشسته بود. آدم رفته بود خرما بچينه. حوا داشت با خودش فکر می کرد که 

چقدر مزه خرما دلشو زده. ديگه ميلی به  خوردن انار و امبه و موز و .... نداشت. چون همه براش تکراری شده 
هم ديگه نداشت. چون حرفاشون برای هم تکراری شده بود.آخه ميدونيد اون بهشتی  بود.راستش رو بخوای حوصله آدم رو

که آدم و حوا توش زندگی می کردند. از بهشتی که محمد به مسلمونا قول داده خسته کننده تر بود. چون توی بهشت محمد 
توش بودند. فقط خودشون دوتا  کلی مسلمون زن و مرد هست با کلی حوری و غلمان. اما بهشتی که اول خلقت آدم و حوا

 اونجا بودند. حوا از اين بهشته کالفه شده بود.
 

چون نه بچه ای داشت که نصف روز سرشو با اون گرم کنه و گاهی کهنه های اونو بشوره. نه همسايه ای که بره پيشش  
ک هم بهشتی ديگه داشت که از بشينه غيبت مادرشوهرشو بکنه. نه اختراعی شده بود که خبرشو توی روزنامه بخونه. نه ي 

 سرگذشتش بپرسه. نه راديو بود.
 

خالصه حوا کالفه شده بود. صبح تا شب بايد توی اين بهشت اينور و اونور سرک می کشيد. غذا هم آماده بود  الزم نبود 
يالش نبود. يک نصف از وقتشو توی آشپزخونه بگذرونه. بايد يه جوری به اين زندگی يکنواخت خاتمه ميداد. آدم عين خ

لحظه با خودش گفت حاصل اين همه تلف کردن وقت چيه. تازه قرار نبود توی بهشت مرگی وجود داشته باشه که باالخره يک 
روز از اين زندگی خسته کننده راحت بشه. حداقل اگه با آدم هم دعواش ميشد روز بعد از دعوا احساس ميکرد يه تنوعی توی 

اينجا بود که موضوعی هم نداشتند که با هم دعواشون بشه. چون توی بهشت به جز خودشون زندگيش پيش اومده. بدبختی 
کسی نبود که بخوان با اون چشم هم چشمی کنند. يا مثال آدم نمی تونست به حوا بگه چرا موقعيکه داشتی خريد ميکردی 

 روسريت کنار رفته بود و موهاتو مرد سبزی فروشه ديد.
 

می کرد همينکه آدم اومد بهش ميگم بريم پيش خدا بگيم يه تجديد نظر بکنه .آخه خدا وقتی حوصله   حوا داشت با خودش فکر
اش از تنهايی به سر اومده بود نشست و گل بازی کرد و ما رو ساخت. ما بايد چکار کنيم. تازه اون از خودش اختيار داشت. 

گفت نکن نبايد بکنيم. اون گفته از اين درخت سيب نخور اما من ما که نداريم هر کاری خدا گفت بکن بايد بکنبم . و هر کاری 
نمی دونم چرا نبايد بخورم. اگه سيب بده چرا اينجاست. اگه خوبه چرا نبايد استفاده بشه. اگه برای آزمايش منه مگه خودش 

تنها چيزی هست که مزشو  از نتيجه آزمايش خودش خبر نداره. ناسالمتی اون خداست و از همه چيز خبر داره. در ثانی اين 
نچشيدم حد اقل خوردن اين ميوه که تا حاال نخوردم يه کمی به زندگيم تنوع ميده.توی همين فکرها بود که شيطون از راه 

 رسيد.تا شيطون دهنشو باز کرد که بگه با زندگی توی بهشت چطوری.
 

مناسب ديد گفت اگه از اين ميوه بخوری دانا  حوا از خستگی مالل آور بهشت برای شيطون حرف زد. شيطون هم که وقت رو
ميشی. خدا هم هيچ دليلی نداشته که به تو گفته از اين ميوه نخوری . فقط حسوديش ميشده تو هم مثل خودش بشی. حوا به  

شيطون گفت آره با تو موافقم. وگرنه چه دليلی داره که درختی وجود داشته باشه  اما خدا که ميگن همه چيزش از روی 
حکمت هست بی دليل اونو خلق کرده باشه. چرا من  بايد مثل يک بره معصوم فقط هر چی خدا گفت گوش کنم پس کی خودم 

 باشم. کی از اراده ام استفاده کنم.
 

از اونجا که حوا يک پيش زمينه از يکنواختی بهشت داشت حرفای شيطون زود کار خودشو کرد. ميدونی از اينجا معلوم شد 
ی بهشت بيشتر روی حوا اثر گذاشته بود تا آدم.تازه شيطون از حوا خداحافظی کرده بود که آدم با يک مشت خرما که يکنواخت

از دور پيداش شد. همينکه آدم به نزديکيهای حوا رسيد حوا به استقبالش رفت و با يک عشوه گری گفت : عزيزم بهتر 
ت سيب بچشيم ببينيم چه مزه ای داره . من ديگه از خوردن اين همه  نيست خوردن خرما رو کنار بزاريم. بيا بريم از اين درخ

ميوه تکراری خسته شدم.آدم گفت : چی داری ميگی . وای تو ميخوای خالف دستور خدا عمل کنی. زود باش بگو استغفرهللا. 
توی سر من هست   اما حوا گفت مگه من عروسک کوکی هستم که فقط هر چی خدا گفت انجام بدم. پس فايده اين مغزی که

چيه. اين مغز منه که به من ميگه من هستم .اما اگه ازش استفاده نکنم يعنی همش خداست و من هيچی نيستم. اما آدم زير  
 بار برو نبود.

 



از حوا اصرار و از آدم انکار. چون غم توی بهشت معنی نداشت. تا حاال حوا گريه نکرده بود . اصال بلد نبود گريه کنه تا 
ری دل آدم رو نرم کنه. ناچار بهش گفت: اگه نيای از سيب بخوری امشب من ميرم يه جايی می خوابم که دستت بهم اينجو

نرسه. آدم تا حاال فکر اينجاشو نکرده بود. توی بهشت زن ديگه ای نبود که بهش بگه به جهنم. ميرم با يکی ديگه. مجبور 
بزاره و دو دستی بچسبه به حرف حوا خانم.شد به خاطر اين حرف هم که شده حرف خدا رو زمين   

 
آدم رفت باالی درخت سيب و دو تا سيب کند يکيشو خودش خورد يکيشو هم داد به حوا. همينکه سيب از گلوشون پايين  

رفت. ديدند که ای وای لخت هستند. اما من نفهميدم چرا از لخت بودن ناراحت شدند و خودشون رو با برگ پوشوندند.آخه 
که به جز خودشون دو تا کس ديگه ای نبود. بگذريم از همين لحظه که بنای نافرمانی رو ميزارن شعورشون باال ميره.  اونجا

همينکه داشتند دنبال يه برگ می گشتند که خودشون رو بپوشونن يه دفه صدای خدا بلند ميشه. آخ آخ چقدر خدا حسوديش 
کرده بودند .خدا با غضب از اونها خواست که از بهشت خارج بشن. خالصه  شده بود که آدم و حوا به راز دانايی  دست پيدا

هر چی آدم به خدا التماس کرد که ببخشتش توی گوش خدا نرفت. اما حوا قند تو دلش آب شده بود. ميگفت ای کاش خدا 
 دلش به رحم نياد تا ببينيم خارج از اين جا چه شکليه. 

 
نفهميدند رو بال کدوم فرشته به زمين رسيدند.از اينجا بود که نق نق های آدم شروع  هنوز آدم در حال التماس بود که اصال

شد. هی ميگفت زن هر چی ميکشم از دست تو می کشم. حوا بهش گفت حاال هر چقدر نق بزنی چيزی عوض نميشه . پاشو 
ه . بايد تالش می کردند. خالصه برو يه چيزی پيدا کن بخوريم. ديگه اينجا مثل بهشت نبود که همه چيز دم دستشون باش

 روزای اول خيلی به سختی گذشت.
 

اما همينکه چند روز گذشت. آدم به حوا گفت. راستی چه کيفی داره که انسان از زحمت خودش استفاده کنه. واقعا توی بهشت 
استراحت را برام   خسته شده بودم . از بيکاری و پر خوری حوصلم سر رفته بود. چون اينجا خستگی تالش روزانه  را

دلچسب می کنه.اينجا ميتونم مثل خدا آفرينش کنم . اما توی بهشت فقط بايد می خوردم. روی زمين که هستم مثل خدا هستم  
توی بهشت هيچی نبودم. حوا به آدم گفت فکرش را بکن اگه توی بهشت مونده بوديم ، هميشه تو آدم بودی و من حوا. هيچ  

د. هيچ حرکتی برای بهبودی نبود.  مثل اينکه زمان ايستاده. آدم ديروز با آدم هزار سال بعد هيچ تغييری در انتظارمان نبو
تفاوتی نداشت.اما در اينجا می توانيم رازهای هستی را بگشاييم.امروز ما می تواند با ديروز ما متفاوت باشد. در اينجا می 

او سپاسگزاری کرد که او را از آن زندگی خسته کننده بهشتی نجات  توانيم بگوييم که هستيم. آدم پيشانی حوا را بوسيد و از
 داده. 
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