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مــن بابی ام و باید بگم از این که باری با من به این ســفرها می آد، 

خیلی هم دِل خوشــی ندارم. امــا یه جاهایی خیلــی به دردمون 

می خوره، مثاًل توی نقشه یابی یا کلک سوار کردن و پیدا کردن راه های 

فرار. راســتش اگه باری نبود که جواب معماهــا رو پیدا کنه، اصاًل 

موفق نمی شدیم به این سفرها بریم. 

راســتی، از این ســفر هم براتون چندتایی آهنــگ آورده ایم. موقع 

خوندن ماجراهای ســفرمون، هرجای کتاب که کیــو-آر کد )همون 

مربع های پر از نقطه ی سیاه و ســفید( رو دیدید، یا آدرس زیرش رو 

توی مرورگری مثل کروم تایپ کنید یا اینکه گوشــی تون رو مستقیم 

روش بگیرید و با کیو-آر کدخوان برید به آدرس مورد نظر. حتمًا این 

کار رو بکنید، چون من و باری واســه آوردن این آهنگ ها از اتریش 

خیلی ماجرا داشــتیم. باید با آقای موتسارت زندگی کرده باشید که 

بدونید دارم چی می گم. آقای موتسارت پرماجرا!

باقی ماجراها رو خودتون دنبال کنید. 

ارادتمند بابک یا همون بابی





ر می فا سل ال سی دو ر...
باران بی آنکه خودش بخواهد داشت نت هایی را که بابک می خواند توی 

ذهنش تکرار می کرد. 
هر بار بابک با یک نت شــروع می کرد و با همان نت هم تمام می کرد. 
کم کم داشــت روی مخ باران می رفت. اما باز هم بی اختیار نت ها را توی 
مغزش با خود مــرور می کرد. باالخره داد زد: »بابک! می شــه بلندبلند 

نخونی؟«
بابک از توی اتاقش گفت: »من به تو چی کار دارم؟«

باران غر زد: »دارم درس هام رو می خونم.«
بابک با بی خیالی گفت: »تو که داری فیلم می بینی.«

باران ُغر زد: »این واسه کالس زبانمه. دارم روی تلفظم کار می کنم.«
- خب کار کن.

باران هرچند سعی داشت روی تلفظ زبان انگلیسی کار کند، اما داستان 
فیلم چنان درگیرش کرده بود که اصاًل زبان را فراموش کرده بود. داستان 
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فیلم درباره ی ملکه ای در فرانســه بود به نام ماری آنتواِنت1 که می گفت 
اگر مردم نان ندارند بخورند، می تواننــد کیک بخورند! ندیمه های ملکه 
که دهانشان چفت وبست نداشــت، همین حرف ملکه را به گوش مردم 
شــهر پاریس رسانده بودند و مردم هم این داستان را مثل جوک برای هم 
تعریف می کردند. اما فقط به جوک گفتــن اکتفا نکرده بودند و بعضی ها 
داشتند نقشه هایی برای ملکه و شوهرش لوئی شانزدهم می کشیدند و قصد 
داشتند بر ضد آن ها قیام کنند. فقر و گرسنگی چنان به مردم فشار آورده 
بود که از قیامی یک روزه گذشــتند و حاال کار به انقالب کشیده بود. بعد 
هم حمله ی مردم به زندانی که اســمش باستیل بود و... نه. صدای پیانو 
بدجــور روی مخ باران رفته بود. ادامه ی فیلم را بی خیال شــد و عصبانی 
رفت سمت اتاق بابک. دِر نیمه باز اتاق را کامل باز کرد و مثل زن گربه ای 
در فیلم بتمن وارد اتاق شــد. تا بابک به خودش بیاید، باران باالی سرش 
چنبره زده بود؛ شبیه مار کبرایی که طعمه اش را حسابی گیر انداخته باشد 
و برای آخرین حمله خودش را آماده کند. بابک با چشم هایی که ترس در 
 آن هــا النه کرده بود به خواهرش نگاه کرد. گفت: »واقعًا می خوای من رو 

له کنی؟«
باران چند ثانیه ای صبر کرد. بعد ِپقی زد زیر خنده. درحالی  که دست ها 

را به زانو زده بود و می خندید گفت: »واقعًا که، بابی تو آخرشی!« 
بابک گفت: »نه... من هنوز حتی وسط هاش هم نیستم.«

باران به کاغذ خالی نت جلوی بابک نگاه کرد و گفت: »منظورم خودتی.«

و دختر ملکه  لوئی شانزدهم  و همسر  فرانسه  به سال 1793 میالدی. ملکه ی  و درگذشته  1. متولد 1755 
ماریا ترزا و امپراتور فرانسیس یکم از فرمانروایان اروپای مرکزی بود. او آخرین ملکه ی پیش از انقالب کبیر 

فرانسه است. در فرانسه با نام اتریشی معروف بود. 
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مکثی کرد. دست به سینه مثل مدیرها ایستاد و گفت: »داری رو آهنگ 
تازه ت کار می کنی؟«

بابک سر تکان داد.
- اوهوم.

باران پرسید: »چیه؟«
بابک جواب داد: »یه اپرا.«

لحظه ای سکوت شد. بابک به چشم های بهت زده ی خواهرش نگاه کرد 
و پرسید: »چی شده؟«

- اپرا؟!
بابک به قیافه ای که باران به خــودش گرفته بود خندید. گفت: »چرا 

صورتت این شکلی شده؟«
باران گفت: »اپرا همون نیست که آدم ها توش آواز می خونن و خیلی هم 

صداهاشون گوش رو اذیت می کنه؟«
بابک گفت: »آواز می خونن اما گوش رو اذیت نمی کنه؛ مگر گوشــی که 

تعلیم ندیده.«
باران دوباره گفت: »همون که توش لباس های عجیب وغریب می پوشن 

و خیلی هم مسخره ست؟«
بابک گفت: »گاهی لباس های عجیب وغریب می پوشــن اما همیشه هم 

مسخره نیست.«
باران کمی فکر کرد و دوباره پرســید: »کــه معمواًل دو نفر توش با آواز 

باهم حرف می زنن و... بعد هم یه عده هی می آن و می رن؟«
بابک خسته شده بود. بی حوصله گفت: »آره باری!... تقریبًا همین جوریه. 
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اما همیشــه هم این جوری نیست. گاهی دو نفرن، گاهی سه نفر، گاهی هم 
یه نفر. اصاًل می تونی خودت از کانال ِمّزو هر چند تا اپرا خواستی ببینی.«

باران با بی میلی گفت: »نه... حوصله م رو سر می برن...« 
دست به سینه زد و رو کرد به بابک.

- حاال یه بار رفتیم دیدن باخ؛ اون هم شانســی. می خوای بگی این قدر 
خفن شدی که می تونی از اون آهنگ ها بنویسی؟

بابک تازه متوجه منظور خواهرش از این همه ســؤال شد. مصمم از روی 
صندلی بلند شــد و رودرروی خواهرش ایســتاد. گفت: »به باخ چی کار 
دارم؟ وقتی موتســارت می تونست توی هفت سالگی اولین سمفونی و توی 

دوازده سالگی اولین اپراش رو بسازه، چرا من نتونم؟«
باران ناباورانه به برادرش نگاه کرد.

- موتسارت این کار رو کرده؟!
بابک ســر تکان داد. باران کمی فکر کرد و گفت: »شاید... شاید براش 

درآوردن. شاید از اون شایعات زرد باشه.«
بابک داد زد: »نه! دروغ نیســت. بعد هم شایعه ی زرد به یه چیزهای 

دیگه می گن. تازه نت های اون اپرا هنوز وجود داره.«
باران که  اولین بار بود خشم بابک را می دید، سعی کرد جلوی خنده اش 
را بگیــرد. بعد فکر کــرد باید قضیه را جدی بگیرد وگرنه ممکن اســت 
بابک بدجور جوش بیاورد. گفت: »خب... هرچی تو بگی داداشــی! شاید 

همین طوره. اما...«
سکوت کرد. با ترس به بابک نگاه کرد. بابک گفت: »اما چی؟«

باران با کمی مالحظه گفت: »اما من شنیده م موتسارت یه نابغه بوده!«
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سکوت ســنگینی توی اتاق حاکم شد. بابک طوری گارد گرفته بود که 
معلوم بود زیادی به او برخورده است. تا آمد حرفی بزند، صدای مادر توی 

خانه پیچید.
- بچه ها!... ناهار حاضره. بیایین تا سرد نشده.

باران  ازخداخواســته قدمی سمت در اتاق برداشــت. اما هنوز  جرئت 
نکرده بود رویش را از بابک برگرداند. قبل از اینکه از در اتاق بیرون برود، 
 بابک گفت: »یادت باشــه آبجی! داداشــت هم یه نابغه ست. اما تو باور 

نداری.«
باران  خجالت زده از در اتاق بیرون رفت. 

***
ســر میز ناهار وقتی مامان متوجه سکوت بابک شد، گفت: »بابک! چرا با 

غذات بازی می کنی؟«
بابک زورکی قاشقی برنج خورد. مامان به باران نگاه کرد.

- داداشت چرا غذا نمی خوره باران؟!
باران متعجب به مامان نگاه کرد. غذایش را قورت داد و گفت: »من از 

کجا باید بدونم مامان؟!«
مامان گفت: »وقتی یه برادر زانوی غم بغل می گیره، اولین کسی که باید 

خبر داشته باشه خواهرشه.«
باران پقی خندید.

- وا! مامان! حرف هایــی می زنین ها. مگه من رادار بابی ام که بدونم کی 
ناراحته، کی  خوش حاله یا اصاًل چشه؟

مامان به بابک نگاه کــرد و دوباره رو کرد به باران و گفت: »دوره ی ما 
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که این طور بود. حاال نسل شــما خواهربرادرها اگه این قدر نسبت به هم 
بی خیال شدین، من نمی دونم.«

باران آمد چیزی بگوید که بابک گفت: »من چیزی م نیست مامان!«
باران گفت: »مامان! چرا شــما بزرگ ترها همیشــه فکر می کنین خیلی 

خفن تر از ما بودین؟«
مامان گفت: »من کی گفتم خفن بودیم؟«

باران گفت: »همین که می گین هوای هم رو داشتین... خب منم هوای 
داداشــم رو دارم. و چون هواش رو دارم، دلم نیومد بگم ناراحتی ش واسه 

اینه که فکر می کنه نابغه نیست.«
مامان به بابک نگاه کرد. دوباره ســر چرخاند ســمت باران. باز هم به 
بابک زل زد. معلوم بود اندوه پسرش ذهن او را هم درگیر کرده. رو کرد به 
بابک و گفت: »بابک جون! چرا تو نابغه نیســتی؟ تو نابغه ای، اگه بخوای 

می تونی خیلی نابغه تر هم بشی.«
بابک گفت: »آدم ها نابغه نمی شن مامان! نابغه به دنیا می آن.«

مامان بالفاصله گفت: »چرنده!«
بابک و باران بــا تعجب به او نگاه کردنــد. مامان خودش هم انگار از 
کلمــه ای که به کار بــرده بود کمی خجل بود اما ســعی می کرد به روی 
خودش نیاورد. بابک گفت: »ولی موتســارت نابغه ی مادرزاد بوده. اگه 
نبود چطور می تونست توی هفت سالگی اولین سمفونی و توی دوازده سالگی 

اولین اپراش رو بنویسه؟«
مامان لحظه ای در ســکوت به بابک نگاه کرد. کمی آب از لیوان نوشید 
و گفت: »من وقتی مدرســه می رفتــم یه کتاب دربــاره ی زندگی نوابغ 
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می خوندم. یادمه توش نوشــته بود همه ی خانواده ی موتسارت توی کار 
موسیقی بوده ن. می دونی اون نابغه به دنیا نیومد، فقط توی فضایی به دنیا 

اومد که از بچگی هلش داد به سمت موتسارت شدن و ستاره شدن.«
بــاران هیجان زده گفت: »مثل اون خواننده سیاه پوســته که با باباش و 

خواهربرادرهاش از بچگی آواز می خوند.«
مادر گفــت: »دقیقًا مثل اون، دقیقًا. پس اگه تو هم مثل موتســارت، 
پدرت آهنگ ساز و نوازنده بود و خواهرت هم آهنگ می ساخت و مادرت 
هم فقط توی کار موســیقی بهت کمک می کرد، اصاًل عجیب نبود که از 

بچگی نابغه ی موسیقی می شدی.«
باران گفت: »یا مثاًل اگه شما ماری کوری و شوهرش بودین...«

مــادر نگاه چپ چپی به دخترش کرد و گفت: »ولی یادتون باشــه فقط 
توی یه رشــته نابغه بودن به هیچ دردی نمی خوره. مهم اینه که آدم اول 

باالوپایین زندگی رو یاد بگیره.«
باران رو کرد به بابک: »من با حرف مامان موافقم.«

مامان با صدای گرفته ای گفت: »اصــاًل خودتون بگین، کدوم مامانی 
نمی خواد بچه ش نابغه به دنیا بیاد؟«

باران بالفاصله گفت: »من.«
بابک متعجب از خواهرش پرسید: »چرا؟«

باران گفــت: »برای اینکه من ترجیح می دم خــودم تو زندگی دانش و 
تجربه به دست بیارم تا اینکه مادرزادی بهم داده بشه.«

مادر برایش دســت زد و رو به بابک گفت: »درضمن یادت باشه کار و 
زحمت تو خیلی با ارزش تره که می خوای یه آهنگ ساز بزرگ بشی. چون تو 
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از خودت شروع کردی ولی موتسارت از خانواده ش شروع کرد.«
از سر میز بلند شد. بشقاب غذایش را برداشت و رفت سر ظرفشویی.

- امروز هرکی خودش ظرف خودش رو می شوره.
مشغول شستن بشقابش شد. 
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فصل دوم

باران روی تختش دراز کشــیده بود و داشــت زندگی نامه ی مادام کوری 
را برای هشــتمین بار می خواند. به فصلی جذاب رسیده بود و حسابی به 

هیجان آمده بود. 
بابک بی آنکه در بزند وارد اتاق شد. باران فقط یک لحظه نگاهش کرد و 
دوباره سرگرم خواندن شد. بابک اهمیتی نداد و رفت باالی سرش ایستاد 
و منتظــر به او زل زد. باران درحال خواندن آن بخش از داســتان بود که 
ماری کوری فرمولی پیدا می کند تا درنهایت موفق به کشف رادیوم شود. 
از گوشه ی چشم برادرش را می دید. باالخره طاقت نیاورد و گفت: »دیگه 

چی کار داری؟«
بابک گفت: »باید یه جوری از دل مامان دربیاریم.«

- اواًل من رو با خــودت قاتی نکن. بعد هم می خوای چه جوری از دلش 
دربیاری؟ بهش بگی: »مامان! تقصیر شــما نیست که من نابغه نشدم؟« 

البته من که نابغه م. تو رو می گم.
- حاال واقعًا ربط داره؟



باران ناباور به بابک نگاه کرد. نمی دانســت جدی می گوید یا... کاماًل 
معلوم بود دارد جدی می گوید. 

- به نظر من هیچی تو این دنیا عادالنه نیست.
باران با تعجب به برادرش نــگاه کرد. بابک گفت: »چیه؟ حرف بدی 

زدم؟«
باران آهی کشید و گفت: »مهم نیســت چی گفتی. مسئله اینه هرچی 

خونده بودم، پرید.«
بابک به عکس ماری کــوری روی کتاب باران نگاه کرد و گفت: »مثاًل 
همیــن مادام کوری، بااینکه کور بوده ولی نابغه بوده. خب حتمًا یه چیزی 

توی خودش داشته دیگه.«
باران داد زد: »وای... بابی! چند بار بگم ماری کوری کور نبود. فامیلی ش 
کوری بود. تازه ش هم، این همه آدم نابینا تو دنیا داریم که کلی علم و هنر 

دارن. می دونستی آدم های نابینا گوش های خیلی تیزی دارن؟«
بابک بی حوصله سری تکان داد.

- آره می دونم. خیلی هاشــون نوازنده های خوبی می شــن. تازه یه مرد 
ایتالیایی هست که اپرا می خونه. اسمش یادم نیست اما خیلی خوش تیپه.

باران منتظر و در سکوت به برادرش نگاه کرد. گفت: »بوچلی، اسمش 
بوچلیه. خب؟«

بابک گفت: »خب دیگه. همین. عجیبه تو اسمش یادت بود!«
- این چه ربطی به بحث ما داشت؟

بابک تازه یادش افتاد می خواسته چه بگوید.
- آهان... برای این گفتم که بگم طرف نابیناست.
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باران بی حوصله کتاب را جلوی صورتش گرفت که یعنی دارد می خواند. 
بابک فهمید خواهــرش دیگر حوصله ی ادامه ی بحــث را ندارد. مدتی 
به ســکوت گذشــت. بابک از پنجره ی اتاق باران به کوچــه نگاه کرد. 
دو گنجشــک را دید که روی شــاخه های چنار دنبال هم گذاشته بودند. 
 گفت: »خوش به حال این ها. همه جوره صداشون خوبه. حداقل یه هنری 

دارن.«
باران از همان پشت کتاب گفت: »تو هم هزار تا استعداد داری.«

- ولی نابغه نیستم.
باران لبه ی تخت نشست. کتاب را گذاشت روی عسلی. گفت: »شاید 

هم به قول مامان نابغه ای، فقط باید یکی این نبوغت رو کشف کنه.«
بابک گفت: »حاال تا اون یکی پیدا بشه...«

باران گفت: »خیلی ناامیدی.«
دوباره هر دو ســاکت شــدند. کمی بعد بابک یکهو بشکنی زد. باران 
نگاهش کرد. بابک گفت: »فهمیدم! چطوره بریم پیش خود موتسارت و 

راز نابغه بودنش رو از خودش بپرسیم.«
باران گفت: »با همون مزقونه؟ یعنی بازم کار می کنه؟«

بابک شانه باال انداخت و گفت: »امتحانش که بد نیست.«
باران کمی فکر کــرد. گفت: »از کجا معلوم ما رو درســت ببره پیش 

موتسارت؟«
خب این هم ســؤالی بود که بابک بــه آن فکر نکرده بود. گفت: »حاال 

مزقون رو باز می کنیم. شاید هم ما رو برد پیش خود آقای موتسارت.«
باران بلند شــد و یواش در اتاق را بســت. رو به برادرش انگشتش را 
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