
بود .  شده  تعطيل  مدرسه ها  بود  روزى  چند 
مادربزرگ در اتاقم را باز كرد و با تعّجب به آن نگاه 
كرد و گفت: "مگر مى شود خداى منّظم، بنده اى به 

اين نامنّظمى آفريده باشد؟"
خجالت  كشيدم. فورى بلند  شدم به جمع و جور 
كردن اتاقم. وقتى همه چيز را مرتّب و منّظم كردم، 
مادربزرگ را صدا زدم و گفتم:" بياييد اتاق مرتّب من 

را ببينيد."
اصال  ريخت.  هم  به  اتاقم  دوباره  بعد  روز  چند 
نمى دانم چرا اين قدر زود به هم مى ريزد. حوصله 
جمع كردنش را نداشتم. باز هم مادربزرگ به سراغم 
آمد و گفت:" خدا را شكر كه نظم جهان به دست 

تواناى خود خداست." 

از اين حرف مادربزرگ خنده ام گرفت.گفتم: "حاال 
مگر به دست من بود، چه مى شد؟"

مادربزرگ گفت:"حتما خورشيد هفته اى يك بار 
طلوع مى كرد." 

دوتايى خنديديم و من مشغول مرتّب كردن اتاقم 
شد. مادربزرگ گفت: "سعى كن دست كم خورشيد 

هفته اى يك بار در اتاقت طلوع كند."
افسانه موسوى گرمارودى

خورشيد اتاق من هفته اى يك بار طلوع مى كند
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افسانه موسوي گرمارودي

چند روزى بود مدرسه ها تعطيل شده بود . مادربزرگ 
در اتاقم را باز كرد و با تعّجب گفت: »مگر مـى شود 

خداى منّظم، بنده اى به اين نامنّظمـى آفريده باشد؟«
خيلي خجالت  كشيدم. فورى شروع كردم به جمع وجور 
كردن اتاقم. بعد مادربزرگ را صدا زدم و گفتم: »بياييد 

اتاق مرتّب من را ببينيد.«
چند روز بعـد دوباره اتاقـم بـه هـم ريخت. همـيشه 
همين طـور است. خيلـي زود، دوباره بـه هـم مـى ريزد. 
حوصلـه ي جمع كردنش را نداشتم. باز هم مـادربزرگ 
آمد و گفت: »خدا را شكر كه نظم جهان به دست تواناى 

خود خداست.« 

از اين حرف مادربزرگ خنده ام گرفت.گفتم: »حاال 
مگر به دست مـن بود، چـه مـى شد؟«

مـادربزرگ گفت: »حتماً خـورشيـد هفته اى يك بـار 
طلوع مـى كرد.« 

دوتايـى خنديديم و مـن مشغول مرتّب كردن اتاقـم 
شدم. مـادربزرگ گفت: »سعى كن دست كم خورشيد 

هفته اى يك بار در اتاقت طلـوع كند.«
افسانه موسوى گرمارودى


