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شديم تا به گردشي دسته جمعي  هوا تاريك روشن بود، اما همه بيدار بوديم و آماده مي
اي پيچيد و دست به كار برداشتن وسايل ديگر شد. پدر  ي لوبياپلو را در بقچه برويم. مادر قابلمه

ما  ي ي خواب را از سر همه  مانده باقي ،مشغول پر كردن دبه از شير آب بود كه صداي زنگ در
آقا مسعود، «گفت:  ،شد طوركه وارد آپارتمان مي پراند. با عجله به طرف در دويدم. آقا جواد همان

  »، تا آفتاب نزده راه بيفتيم بهتر است.اهللاگر حاضريد، يا 
نرگس كه تازه نمازش را تمام كرده بود، چادرش را دور خودش پيچيد و دويد وسط حرف 

  »ريد؟چرا اين قدر عجله دا«آقا جواد: 
گويند، هر چه زودتر  درست مي !اي سالمت كو دختر، چه عجله«مادر مداخله كرد و گفت: 

  »گرديم. مانيم و به موقع به خانه برمي برويم بيشتر مي
  و همه به جنب و جوش افتاديم.

خيلي زود، من و پدر وسايل را پشت وانت آقا جواد، كنار وسايل ديگر چيديم. چون مـن از  
 وانـت كنـار آقـا جـواد بنشـينم.      جلويبودم؛ مجبور شدم  تر يا شايد جاگيرتر بزرگي پسرها  همه

  ها را بهتر بشنوم.  شيشه را پايين كشيدم تا صداي پشت سري
خـورد. وانـت    سوز سردي به سـر و صـورتم مـي    ته آسمان صورتي شده بود كه راه افتاديم.

د توي وانـت بـوديم. آقـا رسـول و     كرد. من و پدر و آقا جوا آقا رسول حركت مي ماشينپشت سر 
 ماشـين سـواري  نرگس و مـادر تـوي    سرش به همراهمه هاي خودش، پسر آقا جواد و خانم و بچه

  بودند.
ها از توي  ي بچه ي خورشيد پيدا شد. صداي خنده و سر و كله كم تيرگي از آسمان پريد كم

سر و گـوش آب دادن  از دست شد. هرچه سرك كشيدم، چيزي دستگيرم نشد.  شنيده مي ماشين
  آدم سر جايم نشستم. ي و مثل بچه برداشتم
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