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گاس توی یک پارک بزرگ، وسط یک شهر بزرگ تر زندگی می کرد. ساختمان ها دور و برش 
قد می کشیدند و قیافه ی آسمان را تغییر می دادند. نگهبان های باغ وحش به حیوان ها 

سر می زدند و مردم برای دیدنشان می آمدند و می رفتند. 



کلیدها و  با همه ی این ها، هر روز صب�، وقتی تلیک تلیک 
گاس از غارش بیرون می زد  کفش ها بلند می شد،  تل�  تلوق 

تا روزش را با آیدا بگ�راند. آیدا آنجا بود. همیشه! 



که بگیردش. گاس توپ را پرت می کرد، آیدا آنجا بود  وقتی 

که  و وقتی آب می پاشید، آیدا آنجا بود 
کند.  با او آب بازی 

آن ها دنبال هم می کردند و باهم مساب�ه 
می دادند تا اینکه صدای زنگ مدرسه ها 

بلند می شد.



که شهر اطرافشان در تب و تاب بود، دو  آن وقت همان طور 
که بیشتر از همه دوست داشتند، ولو می شدند.  دوست روی تخته سنگی 

گفت: »کاش می شد ببینیمش.« کشید و  گاس آهی  روزی از روزها 
کنی.   آن را ببینی تا حسش 

ً
گفت: »الزم نیست حتما آیدا 

کن.« گوش 



کامیون ها، سوت پلیس،  ناله ی اتوبوس  ها، ُغرُغر 
که  کبوترها، صدای آدم ها  کسی ها، َبغ بغوی  بوق تا
کن، آهای، سالم» و صدای  می گفتند: «هی، صبر 

گوششان رسید. خنده ی بچه ها به 

گفت: »این صدای نبض شهر است.  آیدا 
کنار ماست. همیشه.« درست همین جا 



گاس و آیدا برای هم دست تکان  بعد هوا تاریک می شد. 
می دادند و شب به خیر می گفتند و چهاردست وپا برمی گشتند 
که از  به غارشان. صدای ُخروپفشان همراه با زمزمه ی مترو 
زیِر زمین می آمد، به صداهای شهر اضافه می شد. هر روز 

همین طور می گ�شت.


