
كنار ساحل با برادرم يك قلعه ي شني درست كرديم. 
قلعه ي قشنگي شده بود. يك دفعه موج آمد و همه ي 
قلعه را خراب كرد. من و داداش خنديديم. داداش گفت: 
«برويم عقب تر و قلعه درست كنيم تا موج خرابش نكند.»

بعد كلي گوش ماهي جمع كرديم. به خورشيد نگاه 
كردم. خورشيد داشت از ما دور مي شد. بابا گفت: 

«دير شده بايد برويم.»
من به بابا گفتم: «فردا چند زنگ جشن انقالب داريم. 

من كار زيادي ندارم. بگذاريد بيش تر بمانيم.»
بابا لبخند زد، گفت: «نيم ساعت ديگر هم مي مانيم.»
من پرسيدم: «بابا، مردم چه طوري انقالب كردند؟»

و  مي آورد  ساحل  به  را  آب  موج هايش  با  دريا 
نگاه  «به دريا  بابا گفت:  پاهايمان را خيس مي كرد. 

كنيد. دريا هميشه در حال انقالب است.»

برادرم پرسيد: «يعني چه كه در حال انقالب است؟»
بابا بطري آبي را كه دريا به طرف ما آورده بود، 
نيستند،  دريا  مراقب  مردم  «وقتي  گفت:  و  برداشت 
دلش پر از زباله مي شود. آن وقت اگر دريا موج نداشته 

باشد، مي دانيد چه مي شود؟»
گفتم: «خب زباله ها در دريا مي مانند و دريا كثيف مي شود.»
بابا گفت: «آفرين دريا هميشه با موج هايش زباله ها 
را از دلش بيرون مي ريزد تا پاك و صاف شود. حاال 

اگر گفتيد ما چه  طوري انقالب كرديم؟»
من گفتم: «فهميدم مثل موج دريا، شاه و پليدي ها را 

از كشور بيرون ريختيد.»

بلند شديم تا به  آفتاب داشت غروب مي كرد. ما 
خانه برگرديم.
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