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  پيش گفتار

تيم پركار از مترجمين و ويراستاران چند هفته يك دست رنج حاصل آن چه پيش روي شما قرار دارد، 

تيم ترجمه سايت دنياي  .مناسب در اختيار داشته باشيدبا كيفيتي نيكو را ترجمه اي خوب و شما است، تا 

داستاني هري از سري كتاب هاي كتاب  –و احتماال آخرين  – هفتمينترجمه را دارد تا افتخار اين جادوگري 

  .تقديم نمايدبه شما پاتر را 

چيزي از كيفيت آن كم گذاشته  تمام فشار هاي رقابتي موجود،به رغم آن است كه اين ترجمه ويژگي ممتاز 

حق : اين استما، تيم ترجمه  شعارمهم ترين  .كيفيتش فداي هيچ يك از عناصر رقابتي ديگر نشدهنشده است، و 

  .با خواننده است

نام تمامي آنان همين جا قدرداني شده باشد، دقيقمان و ويراستاران مترجمين عزيز زحمات از به جهت آن كه 

اند مي  ان گروه كه در اين اثر تيم را ياري دادهمترجمين و ويراستاربراي فهرستي دقيق تر از . را ذكر مي كنيم

  .توانيد به انتهاي كتاب مراجعه نماييد

  :مترجمين

frightlord ،Neo ،mehrnoosh ،mlm ،rainymoon ،The_Undertaker ،proti ،elmira ،arthes ،Hani S ،

hermion ،binke ،Salazar_big_hero_f ،elishabah ،Lockhart  وthebestwizard  

  :ويراستاران

proti ،elmira ،khosrow ،Neo ،frightlord ،harrypotter ،Darcy ،mehrnoosh ،The_Undertaker ،

satataeil ،RobinHood  وmajnoon  

 proti: ويرايش نهايي

 frightlord: مدير تيم ترجمه

  .رضايت شما را جلب نمايدبه اميد آن كه ترجمه حاضر 
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  فصل اول

  لرد سياه بر مي خيزد
  

  
  
  

  

 ثانيه، يك براي. شدند ظاهر بود شده روشن مهتاب نور با كه باريكي خيابان در يارد چند فاصله به مرد دو

 به بودند داشته نگه يكديگر هاي سينه سوي به را هايشان دستي چوب كه حالي در و ايستادند ثابت كامال

 و كردند مخفي هايشان شنل زير در را هايشان چوب شناختند، را يكديگر كه اين از بعد و شدند؛ خيره يكديگر

  .پرداختند زدن گام به يكساني جهت در سرعت با

  "خبر؟ چه ": پرسيد بود بلندتر قدش كه آن

  ".بهترينش": داد پاسخ  اسنيپ سوروس

 هموار و بلند پرچيني با راست سمت از و جنگلي و وحشي تمشك قد كوتاه هاي بوته با چپ سمت از جاده

  .پيچيد مي هايشان قوزك دور به زدنشان قدم هنگام مردان بلند هاي شنل. شد مي محافظت

 مي پنهان نظر از گرفتند مي قرار مهتاب نور مقابل درختان هاي شاخه كه هنگامي باريكش اندام كه ، يكسلي

 فكر كه بود اوني از تر مشكل ذره يه. كردم دير كردم فكر": گفت شدند، مي نمايان نور زير در دوباره و شدند

  "مطمئني؟ گيرن مي تحويلت كه اين از خيلي كه اين مثل گم، مي. باشه شده راضي كه اميدوارم ولي. كردم مي



 هري پاتر و مقدسات مرگ    لرد سياه بر مي خيزد: فصل اول

  -2- 

 راست سمت به. داد تكان پايين و باال به را سرش تنها بدهد گفتن سخن زحمت خود به كه آن بي اسنيپ

 مردان از و يافت مي انحنا ديگر سمتي به پرچين. شد مي دور جاده از كه شدند وارد وسيعي بيراهه به و پيچيدند

 يك هيچ. شد مي گم بود، كرده سد را مردان راه كه سختي و فلزي هاي ميله پشت فضاي در و شد مي دور

 شدند، رد ميانش از مستقيما و كردند بلند نظامي سالم مثل حالتي به را چپشان دست سكوت در. برنداشتند قدمي

  .باشد شده ساخته دود از فلزي هاي ميله كه گويي

 سمت در جايي از صدايي. كرد مي خفه را هايشان قدم صداي بود سرخدار چوب جنس از كه پرچين

 كه جايي سوي به همراهش سر فراز از را آن و كشيد بيرون را اش دستي چوب يكسلي. رسيد گوش به راستشان

 بر ملوكانه كه سفيدي طاووس جز چيزي صدا و سر اين منشا ظاهرا اما. داشت نگاه بوده صدا منبع كرد مي فكر

  . نبود بود، زده تكيه پرچين باالي

 به خوب  لوسيوس اين": گفت و كرد فرو شنلش زير در را چوبش خرناس، يك شبيه صدايي با يكسلي

  "... طاووس رسه، مي خودش

 طبقه در كه هايي چراغ. آمد بيرون ها تاريكي ميان از مستقيم مسير انتهاي در ساختي خوش و بزرگ خانه

 اي فواره پرچين سويي آن جايي. كردند مي افشاني نور بيرون به شكل لوزي پنجره ميان از بودند، روشن پايين

 سمت به كه يكسلي و اسنيپ پاهاي زير در ها ريزه سنگ شدن ساييده هم به صداي. بود پاشي آب حال در

 كرده باز را آن كه كسي اما شد، باز داخل به در رسيدند، در به تا. رسيد مي گوش به شتافتند مي جلويي درب

  .شد نمي ديده باشد

 شد مي سختي به و بود شده بسته آذين مجلل شكلي به. كرد مي روشن را آن كمي نور و بود بزرگ ورودي

 ميان از يكسلي و اسنيپ وقتي. باشد نشده پوشانيده قيمت گران هايي فرش با كه يافت سنگي زمين از جايي

 ها آن بودند، شده خيره بيرون به پريده رنگ هايي صورت از كه نقاشي تابلوهاي چشمان كردند، مي عبور تاالر

 اندازه به ايستادند، شد مي منتهي بعدي اتاق به كه سنگيني چوبي درب مقابل در مرد دو. بودند گرفته نظر زير را

  .چرخاند را اي نقره دستگيره اسنيپ سپس و كردند، توقف قلبشان ضربان يك

 اتاق معمول مبلمان. بودند زده تكيه مرصعي و بلند ميز طرف دو در كه بود ساكتي افراد از مملو پذيرايي اتاق

 اي آينه فرازش بر كه مرمرين اي شومينه زير در كه آتشي ميان از. بود شده كشانده ديوارها سوي به دقتي بي با

 در اي لحظه براي يكسلي و اسنيپ. شد مي پخش اتاق اطراف در نوري غريد، مي داشت، قرار شده طالكاري
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 گشوده اتاق ويژگي ترين غريب به ديدگانشان كرد، عادت نور كمبود به چشمانشان وقتي. ايستادند در آستانه

 بسته نامرئي طنابي با گويي كه چنان و بود، آويزان ميز فراز بر ته و سر بود، بيهوش مشخصا كه انساني هيئتي. شد

 هيچ. خورد مي چشم به ميز خورده صيقل سطح و آينه در تصويرش انعكاس چرخيد؛ مي آرامي به باشد، شده

 پريده رنگ و جوان مرد جز به كردند، نمي نگاه آن به بودند، نشسته عجيب منظره اين پايين كه افرادي از يك

  . نيندازد نگاهي آن به بار يك لحظه چند هر تواند نمي كه آمد مي نظر به. بود نشسته زيرش درست تقريبا كه اي

  ".كردين دير خيلي اسنيپ، يكسلي،": گفت ميز انتهاي از شفاف و بلند صدايي

 تشخيص واردين تازه براي كه طوري بود، نشسته شومينه مقابل در درست بود، زده را حرف اين كه كسي

 به وضوح به تاريكي ميان از اش چهره شدند، تر نزديك كه وقتي اما. بود مشكل بسيار او سايه جز به چيزي

 حدقه ميان از كه درخشان و قرمز چشماني و بيني، جاي به هايي سوراخ با مارمانند، مو، بدون. آمد مي چشم

 ساطع پرتوهايي او از جواهري همچون انگار كه بود پريده رنگ چنان. بودند مشخص چشمانش عمودي هاي

  .شد مي

. اينجا بيان سوروس،": گفت و داد نشان را راست سمت در دستش كنار درست جايي دستش با  ولدمورت

  ". بشين  داالهوف طرف اون يكسلي،

 ولدمورت كه كسي اولين و بودند شده دوخته اسنيپ به چشمان اكثر. نشستند شده تعيين جاهاي در مرد دو

  . بود او نيز داد قرار خطابش مورد

  "خب؟" -

 فعليش امن مكان از رو  پاتر هري آفتاب، غروب موقع آينده شنبه داره قصد  ققنوس محفل من، ارباب" -

  ".كنه منتقل

 تمام. افتادند خوردن تكان تكان به برخي و نشستند سيخ برخي شد؛ جلب محسوسي طرز به همه توجه

  .بودند شده دوخته ولدمورت و اسنيپ به چشمان

   ".آفتاب غروب...  شنبه": كرد تكرار ولدمورت
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 اطراف به ناظرين از برخي كه خورد گره چنان اسنيپ مشكي چشمان با ولدمورت رنگ سرخ نگاه

 صورت به آرامش با اسنيپ وجود اين با. بسوزاند نيز را ها آن نگاه اين شدت كه ترسيدند مي گويي نگريستند؛

 خميده باال به لبخند يك شبيه چيزي در ولدمورت لب هاي گوشه ثانيه، دو يكي پس و ماند، باقي خيره او

  .شدند

  "... از اطالعات اين و. خوبه خيلي. خوبه" -

  ".كرديم صحبت بهش راجع قبال كه مياد منبعي از... ": گفت اسنيپ

  ".سرورم": گفت ببيند را اسنيپ و ولدمورت تا بود شده خم جلو به كه يكسلي

  . چرخيدند او سمت به ها صورت همه

  ".شنيدم اي ديگه جور من" -

 كرده درز خبر اين كارآگاه  داوليش از": داد ادامه بنابراين. نگفت چيزي ولدمورت اما ماند، منتظر يكسلي

  ".بشه منتقل شدنش، ساله هفده از قبل روز ام، سي تا پاتر نيست قرار كه

  .بود نشسته اسنيپ لبان بر لبخندي

 يه شك بدون. همونه اين كه نيست شكي. بشن منتشر دروغي خبرهاي قراره كه گفتن من به من منابع" -

 شه مي راحت خيلي كه كرده اثبات وضوح به اون نيست، اول دفعه اينم. كردن اجرا داوليش روي گيجي افسون

  ".آورد درش كنترل تحت

  ".ميومد مطمئن كامال نظر به داوليش. ارباب دم مي اطمينان بهتون": گفت يكسلي

 محافظت توي اي ديگه نقش هيچ وزارت كارآگاهان دايره كه يكسلي، دم مي اطمينان بهت": گفت اسنيپ

  ".كرديم نفوذ خونه وزارت به ما كه داره باور محفل چون. داشت نخواهد پاتر هري از

  "!فهميده هم درست چيز يه محفل باالخره پس": گفت يكسلي نزديك جايي از چاقي مرد
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 و نخنديد، ولدمورت. شد داده پاسخ ميز طول در ديگر خنده چندين با مانندش ويز ويز خنده صداي

 در كه آمد مي نظر به. كرد معطوف گرديد، مي سرشان باالي در آرامي به كه بدني به و باال، به را چشمانش

  .باشد شده غرق افكارش

  "... پسره انتقال براي قراره كارآگاها از كامل گروه يه كه گه مي داوليش ارباب،": داد ادامه يكسلي

 را ولدمورت توزي كينه با و شد ساكت سرعت به يكسلي و آورد، باال را بزرگي سفيد دست ولدمورت

  .كرد مي اسنيپ به رو دوباره كه نگريست

  "كنن؟ قايم كجا بعدش رو پسره قراره" -

 تمام مكان اون روي گفته منبعمون كه چيزايي به توجه با. محفل اعضاي از يكي خونه": داد پاسخ اسنيپ

 كنم مي فكر. شده داده قرار كنن اعمال تونستن مي هم كمك به وزارت و محفل كه جادويي هاي محافظت

 وزارت آينده شنبه از قبل تا كه اين مگر البته كمه، بياريم چنگش به بتونيم اينكه احتمال اونجا، ببرن رو پسره اگه

 بتونيم كه كنيم خنثي و كنيم كشف رو ها طلسم اي اندازه به كه ده مي رو شانس اين ما به اين كه كنه، سقوط

  ".شيم داخل

 خب،": گفت و انداخت نگاهي ميز پايين به رقصيد، مي چشمانش در غريبي طرز به آتش نور كه ولدمورت،

  "كنه؟ مي سقوط آينده شنبه تا وزارت آيا. يكسلي

  .كرد راست را هايش شانه يكسلي. چرخيد او سوي به سرها تمام دوباره،

 طلسم يه كه شدم موفق زحمت، كلي از بعد و دردسر كلي با. دارم خوبي خبرهاي زمينه اين در ، سرورم" -

  ".كنم اجرا  تيكنس پيوس روي فرمان

 پشت به دستي بدقواره، و كشيده صورتي با مردي داالهوف، و گرفتند، قرار تاثير تحت اطرافيانش از بسياري

  .زد او

 كنم، اقدامي بخوام كه اين از قبل. نفره يه فقط تيكنس ولي. باشه شروع يه تونه مي اين": گفت ولدمورت

 عقب كلي منو تونه مي وزير زندگي عليه ناموفق اقدام يه. باشه شده پر من افراد با  اسكريمجيور بر و دور بايد

  ".بندازه
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 اجراي دايره رئيس عنوان به تيكنس دونيد، مي كه طوري همون اما – درسته شما حرف ارباب، – بله" -

 فكر. بينه مي هم رو ديگه هاي قسمت تمام رئيس بلكه داره، مرتبي هاي مالقات وزير با تنها نه جادويي قوانين

 كنترل تحت هم رو بقيه كه باشه راحت داريم، اختيار در رو بااليي رده كارمند همچين يه كه حاال كنم، مي

  ".كنن ساقط رو اسكريمجيور و كنن كار هم با تونن مي اونا وقت اون و بگيريم

 تاثير تحت هم رو بقيه بتونه نرفته لو تيكنس، ما، دوست كه زماني تا كه شرطي به البته": گفت ولدمورت

 اين از تونيم نمي اگه. بشه من مال آينده شنبه از قبل تا خونه وزارت كه رسه مي نظر به بعيد حال، هر به. بده قرار

  ".مكانه نقل حال در كه بديم انجام وقتي كارو اين بايد بكنيم كاري رو پسره فاصله

 امتياز يه ما مورد اين در": داد ادامه كند، كسب را ولدمورت تاييد از اندكي بود مصمم ظاهرا كه يكسلي،

 بشه ظاهر و غيب پاتر اگه. كرديم جادويي انتقاالت و نقل كنترل بخش وارد رو نفر چندين االن تا. ارباب داريم

  ".فهميم مي بالفاصله كنه استفاده پرواز شبكه از يا

 مربوط ارتباطي هاي راه همه از داره سعي محفل. كنه نمي كارو تا دو اين از كدوم هيچ اون": گفت اسنيپ

  ".اعتماده بي باشه وزارت به مربوط كه چيزي هر به كال كنه؛ اجتناب وزارت به

  ".تره آسون خيلي گرفتنش. كنه مسافرت عادي هاي راه از مجبوره اينجوري. بهتر چه": گفت ولدمورت

. كنم رسيدگي پسره به شخصا خودم بايد": شد معطوف سرش باالي پيكر به ولدمورت چشمان دوباره

 كه اين. بودن خودم اشتباهات اونا از بعضي. دادن رخ زيادي اشتباهاي االن تا بوده، هدف پاتر هري كه جاهايي

  ".اون برتري تا گرده مي بر من اشتباهات به بيشتر اس زنده هنوز پاتر

 مورد وحشت شد مي ايشان يكايك چهره در و كردند مي نگاه را ولدمورت هراس با ميز، دور افراد

 هم كه ولدمورت حال، اين با. خواند را پاتر هري بودن زنده سبب به ولدمورت سوي از گرفتن قرار بازخواست

  .ديگر كسي با تا كند مي صحبت خودش با كه رسيد مي نظر به بيشتر كرد مي نگاه سرش باالي پيكر به چنان

 اما. شدن آب بر نقش هاشون بهترين جز به هام، نقشه تمام بد، بخت همراهي به و كردم، دقتي بي من" -

 كشه، مي رو پاتر هري كه باشم كسي بايد من. فهميدم نمي قبال كه فهمم مي رو چيزهايي. دونم مي بيشتر حاال

  ".كرد خواهم هم رو كار همين و
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 اي آميزه كه دهشتناك و بلند صدايي. شد انداز طنين بلندي قيحه ايشان، جواب در گويي و كلمات، اين با

. آمد مي پايين از صدا كه چرا نگريستند، پاهايشان زير به هراس با ميز، دور افراد از بسيار. بود بدبختي و درد از

 بدن از را چشمانش يا و شود، ايجاد متفكرش و آرام صداي در تغييري كوچكترين كه آن بي ولدمورت،

  "داري؟ نگه ساكت رو ها زنداني كه بودم نگفته بهت مگه ، دمباريك": گفت كند، منحرف متحرك

  "ارباب-ار بله،": گفت سختي به ميز انتهاي از كوچك مردي

 بيرون صندلي از. است خالي صندلي رسيد مي نظر به نگاه، اولين با كه كه بود رفته فرو صندلي در چنان وي

  . نگذاشت جا به خود از ديگري رد رنگ اي نقره برقي جز به و شتافت، سالن انتهاي سمت به و جهيد

 حاال گفتم، مي كه طور همون": داد ادامه نگريست مي پيروانش منقبض هاي چهره به دوباره كه ولدمورت

  ".بگيرم قرض رو شماها از يكي چوب بايد پاتر كشتن براي مثال، براي. فهمم مي بهتر

 كه بود خواسته ها آن از گويي. بود زدگي شگفت بود، پيدا اطرافيانش هاي چهره از كه چيزي تنها

  . دهند قرض وي به را بازوهايشان

 داشته دستي چوب بازم كه بينم نمي دليلي لوسيوس،...  ببينم بذار نداريم؟ داوطلبي": گفت ولدمورت

  ".باشي

 افتاده گود چشمانش و نمود، مي روغني و زرد اش چهره آتش، نور در. آورد باال را سرش مالفوي لوسيوس

  .بود خشن و خشك صدايش گفت، سخن وقتي. بودند

  "ارباب؟" -

  ".دارم احتياج دستيت چوب به لوسيوس، دستيت چوب" -

  "... من" -

 جلو به مستقيما بود، پريده رنگ او خود اندازه به كه وي. كرد نگاه همسرش به چشمانش گوشه با مالفوي

 مچ دور به سرعت به انگشتانش ميز زير در اما. بودند آويخته پشتش از اش طاليي بلند موهاي و بود، شده خيره

 به دست و كشيد بيرون را اي دستي چوب و كرد فرو ردايش در را دستش همسرش، تماس با. زدند حلقه وي

  .كرد بررسي دقت به چشمانش مقابل در و داشت نگه باال را آن وي. رسانيد ولدمورت به دست



 هري پاتر و مقدسات مرگ    لرد سياه بر مي خيزد: فصل اول

  -8- 

  "چيه؟ اين" -

  ".سرورم نارون،": گفت مانند زمزمه صدايي با مالفوي

  "داخلش؟ و" -

  ".اژدها قلب ريسه – ريسه" -

  ".خوبه": گفت ولدمورت

 را دستش ناخودآگاه مالفوي، لوسيوس. كرد مقايسه را هايشان طول و كشيد بيرون را خودش دستي چوب

 او به ولدمورت چوب خودش، دستي چوب قبال در داشت انتظار گويي داد، مختصري تكان آن گرفتن براي

  .شدند گشاده بدخواهانه چشمانش و نماند پنهان ولدمورت ديد از حركت اين. يابد تعلق

  

  "خودمو؟ دستي چوب لوسيوس؟ بدم بهت رو دستيم چوب" -

  .زدند پوزخند حاضران از برخي

 راضي چندان اخيرا ات خانواده و تو كه كردم دقت اما برات؟ نيست بس. دادم رو آزاديت تو به من" -

  "لوسيوس؟ كنه ناراحت رو تو خونت توي من حضور كه شه مي باعث چي...  نيستيد

  "!سرورم هيچي – هيچي" -

  "!لوسيوس گي مي اي مسخره هاي دروغ چه" -

 فش صداي شدن بلندتر با. يافت ادامه مانند هيس هيس آرام صداي اش شيطاني دهان شدن بسته از پس حتي

 مي ميز زير در سنگيني و بزرگ جسم. كردند كنترل را بدنشان لرزش سختي به جادوگران از تا دو يكي فش،

  .خزيد

 بلند را پايانش بي ظاهر به بدن. كرد صعود ولدمورت صندلي باالي به و شد نمايان ميز زير از پيكر، غول مار

 اش عمودي چشمان و بود بالغ انسان يك ران كلفتي به گردنش. زد حلقه ولدمورت هاي شانه دور به و كرد
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 بلندش انگشتان پرتي حواس با بود، مانده خيره لوسيوس به همچنان كه ولدمورت. بودند خيره زدن پلك بدون

  .كشيد مي مار سر بر را

 كه نبوده چيزي همون قدرتم، مجدد آوردن دست به من، بازگشت آيا ناراحتن؟ انقدر ها مالفوي چرا" -

  "بودن؟ منتظرش مشتاقانه سال همه اين كردن مي ادعا

: گفت لرزيد مي وضوح به اش بااليي لب روي از عرق كردن پاك هنگام دستش كه مالفوي لوسيوس

  ".هستيم و – بوديم مشتاقش واقعا ما. سرورم البته،"

 را چشمانش و داد تكاني تصديق نشانه به را اش چانه سختي به و عجيب شكلي به همسرش چپش سمت در

 بود، مانده خيره سرش باالي پيكر به كه ، دراكو فرزندش، راستش، سمت در. گرداند مارش و ولدمورت از

  .بود آلود هراس او چشمان به كردن نگاه از. گرداند را چشمانش انداخت ولدمورت به سريع نگاهي

 خونه در اينجا، شما كه اين ارباب،": گفت ميز ميانه از بود، احساسات از آكنده صدايش كه مويي سياه زن

  ".نيست اين از باالتر لذتي هيچ. بزرگيه افتخار باشين، ما اجدادي

 با ظاهر و شكل در بلند، هايي مژه و مشكي موهايي با كه اندازه همان به بود، نشسته خواهرش كنار كه او

 خود جاي در حالت بي و سخت  نارسيسا كه حالي در. بود متفاوت نيز رفتار و منش در داشت، تفاوت خواهرش

 ولدمورت به شدن نزديك براي او اشتياق گوياي كلمات كه چرا بود، شده خم جلو به  بالتريكس بود، نشسته

  .نبودند

 هيچ": كرد تكرار و كرد خم سو يك به را سرش بود، گرفته نظر زير را بالتريكس كه حالي در ولدمورت،

  ".بال باشي تو اش گوينده كه مخصوصا ارزشه، با خيلي برام اين...  نيست اين باالتراز لذتي

  .گرديد لبريز شوق هاي اشك از بود، شده رنگين شعف احساس از اش چهره كه زن، چشمان

  ".گم نمي چيزي حقيقت جز به من كه دونه مي سرورم" -

 تون خانواده در هفته اين شنيدم اخيرا كه بخشي مسرت اتفاقات حتي...  نيست اين از باالتر لذتي هيچ" -

  "افتاده؟

  .ماند خيره ولدمورت به منگي با بودند، مانده باز هايش لب كه او
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  "ارباب چيه منظورتون دونم نمي" -

 همين. نارسيسا تو، زاده خواهر طور همين و. بالتريكس كنم، مي صحبت ات زاده خواهر به راجع دارم" -

  ".كني افتخار خيلي بايد. كرده ازدواج گرگينه  لوپين با تازگيا

 اي پيروزمندانه هاي نگاه تا شدند خم جلو به بسياري. شد بلند ميز گوشه هر از آميز تحقير هاي خنده صداي

 بدش صدا و سر همه اين از كه پيكر، غول مار. كوبيدند ميز روي بر هايشان مشت با نيز برخي. كنند بدل و رد

 و ها مالفوي تحقير از چنان خواران مرگ اما. كرد فش فش عصبانيت با و كرد باز را دهانش آمد، مي

 شده رنگين اشتياق با پيش چندي تا كه بالتريكس صورت. نشنيدند را صدايش كه بودند سرخوش بالتريكس

 خواهر اون": زد فرياد آميز تحقير هاي فرياد صداي وراي از. آمد در سرخ رنگ به عجيب و كريه حالتي با بود،

 هم چشممون كرده ازدواج گندزاده اون با خواهرمون كه اين از بعد – نارسيسا و من – ما. سرورم نيست، ما زاده

  "!كنه عروسي باهاش كه حيووني هر طورم همين نداره، ما به ربطي هيچ آشغال اون. نيفتاده بهش

: گفت رسيد مي ميز سوي آن به ديگران صداي ميان از روشني به بودن، آرام وجود با صدايش كه ولدمورت

  "كني؟ نمي داري نگه هاشون توله از تو دراكو؟ گي مي چي تو"

 انداخت، بود شده خيره خود پاهاي به كه پدرش به زده وحشت نگاهي. گرفت اوج حاضرين احساسات

 رو به رو ديوار به اش خيره نگاه به و داد تكان طرفين به را سرش نامحسوسي طرز به كه افتاد مادرش به چشمش

  . داد ادامه

  ".بسه. بسه": گفت كرد مي نوازش را خشمگين مار كه ولدمورت

  .شد قطع دفعتا ها خنده صداي

 از برخي شجره": داد ادامه بود، شده خيره او به اميد نا اي چهره و گرفته نفسي با بالتريكس كه حالي در

 اين بمونن، سالم تا كنيد هرس رو ها درخت اين بايد. شدن آلوده زمان گذشت با ما هاي خاندان ترين قديمي

  ".كنين قطع انداختن خطر به رو بقيه سالمت كه هايي قسمت اون نيست؟ طور

 اولين در سرورم، بله": كرد زمزمه بودند، گشته او آميز شكر اشكهاي غرق چشمانش كه بالتريكس

  "!فرصت
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 اون بايد ما جهان، سراسر در. خودته خانواده تازه اين و. داشت خواهي رو شانس اين": گفت ولدمورت

  ".هستن اصيل نژاد از كه بمونن باقي كسايي تنها تا كنيم، نابود كنن مي آلوده رو ما نسب خون كه هايي كثافت

 آن به و گرفت سرشان باالي گردان بدن سمت به و كرد بلند را مالفوي لوسيوس دستي چوب ولدمورت

  .نامرئي هاي بند مقابل در كردن تقال به كرد شروع و كرد اي ناله پيكر آن. داد مختصري تكان

  "سوروس؟ شناسي مي رو مهمونمون": پرسيد ولدمورت

 زنداني به و باال به خواران مرگ همه حال. انداخت نگاهي ته و سر چهره به و كرد بلند را چشمانش اسنيپ

 مي آتش سوي به داشت زن كه هنگامي. بود شده داده كنجكاوي ابراز اجازه ها آن به گويي كردند، مي نگاه

  "!كن كمكم! سوروس": زد فرياد زير و شكسته صدايي با چرخيد،

  ".بله آه،": گفت اسنيپ چرخيد، مي ديگر سوي به داشت زنداني كه هنگامي

  "دراكو؟ تو و": پرسيد كرد، مي نوازش را مار پوزه آزادش دست با كه ولدمورت

 تندي به را سرش نداشت، اش چهره به نگريستن به اي عالقه بود، شده بيدار زن آن كه حاال گويي كه دراكو

 نمي كه شما از كساني اطالع براي. نگذروندي رو هاش كالس تو البته": گفت ولدمورت. داد تكان نفي نشانه به

 فنون و علوم مدرسه در پيش وقت چند تا كه كسي هستيم،  بربيج چريتي ميزبان ما امشب، كه بگم بايد دونن،

  ".كرد مي تدريس هاگوارتز جادوگري

 دندان كه گوژپشتي و پهن زن. بود موضوع درك از حاكي رسيد مي گوش به ميز اطراف از كه صداهايي

 و داد مي ياد مشنگا مورد در رو چيز همه جادوگرا هاي بچه به بربيج پروفسور...  آره": گفت داشت، تيز هايي

  ".ندارن فرقي هيچ ما با چطور كه گفت مي

  .گيرد قرار اسنيپ به رو دوباره تا چرخيد بربيج چريتي. انداخت تفي زمين روي بر خواران مرگ از يكي

  "... كنم مي خواهش...  لطفا...  سوروس" -

  "!باش ساكت": گفت ولدمورت

  . باشند بسته را دهانش گويي شد، ساكت چريتي لوسيوس، دستي چوب به ديگري تكان با و
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 رو كافي رضايت جادوگري جامعه كودكان ذهن كردن آلوده و كردن خراب از كه بربيج پروفسور" -

 مي اون. رسوند چاپ به ز امرو پيام در ها گندزاده از دفاع در رو احساسي پر مقاله قبل هفته بود، نياورده بدست

 نسل كاهش كه گه مي بربيج پروفسور. بپذيرن خودشون بين رو جادوشون و علم دزداي اين بايد جادوگرا گه،

 گرگينه احتماال و...  كنيم ازدواج مشنگا با بايد ما همه كه گه مي...  ممكنه اتفاقات بهترين از يكي ها زاده اصيل

  "... ها

 بربيج چريتي سوم، بار براي. بود محسوس ولدمورت صداي در نفرت و خشم. خنديد نمي كسي بار اين

 چشماني با اسنيپ. شدند مي سرازير موهايش به چشمانش از هايش اشك. شود رو در رو اسنيپ با تا چرخيد

  . گفت پاسخ چرخيد، مي ديگري سوي به دوباره كه را، وي نگاه نفوذ، قابل غير

  "! كداورا آوادا" -

 روي به سختي به اي شكننده صداي با چريتي. كرد روشن را اتاق كنار و گوشه تمام رنگ سبز نور درخشش

 بيرون هايشان صندلي از خواران مرگ از نفر چندين. شد بلند ميز از مانندي اعتراض صداي و افتاد فرو ميز

  . افتاد زمين به اش صندلي از دراكو. پريدند

   ". نجيني شامه، وقت": گفت نرمي به ولدمورت

  .كرد خزيدن به شروع صيقلي و چوبين زمين روي بر و جهيد پايين به او روي از الجثه عظيم مار و
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  دومفصل 

  در ياد بود ها
  

  
  
  

  

 دشنام لب زير و بود، زده چنگ چپ دست با را راستش دست كه حالي در. بود جاري هري دستان از خون

 روي را پايش. رسيد گوش به چيني ظرف يك شكستن صداي. گشود را خوابش اتاق درب اش شانه با داد، مي

  . بود شده داده قرار اتاقش درب بيرون زمين روي بر كه بود گذاشته چايي فنجان

  "... چه اينجا" -

  دادلي ايده فنجان احتماال. بود اي جنبنده هر از خالي  درايو پريوت چهار شماره پاگرد. كرد نگاه اطراف به

 قطعات ديگرش دست با داشت، مي نگه باال را مجروحش دست كه حالي در. بود انفجاري تله يك عنوان به

. كرد پرتاب داشت قرار اتاقش درون كه پري اندازه از بيش سطل درون به و داد قرار هم كنار را شكسته فنجان

  .بگيرد آب شير زير را دستش تا رفت دستشويي سمت به صدا و سر با سپس

 و بيهوده احمقانه، تصور حد از بيش بود، مانده باقي جادو از اش استفاده ممنوعيت از روز چهار هنوز كه اين

. كرد مي مغلوب را او انگشتش كوچك زخم همين كه دانست مي خود درون در اما...  نمود مي آور عذاب

 با مخصوصا – انديشيد مي بيشتر كه حال و كند، ترميم جادو با را ها زخم بايد چگونه كه بود نگرفته ياد هرگز
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 مي شمار به اش جادويي معلومات در بزرگي نقص موضوع اين – نزديكش آينده به مربوط هاي نقشه به توجه

 دسته بپرسد، هرميون از را كار اين انجام نحوه بعدا كه كرد مي يادآوري خود به ذهنش در كه حالي در. رفت

 كه را چاي از قدر هرچه سرش، پشت اتاق درب كوبيدن و اتاقش به ورود از پيش تا كند جا از را توالت كاغذ

  .كند خشك تواند مي

 بود بسته را آن پيش سال شش كه اين از پس بار اولين براي چمدانش كردن خالي به را صبح تمام هري

 با را ها آن و بود كرده خالي را بااليي چهارم سه تنها جديد، تحصيلي سال هر آغاز در. بود داده اختصاص

 انتهاي در را هم بر و درهم هاي آشغال و آت از زخيمي اليه نتيجتا و بود، كرده جايگزين جديدي محتويات

 ديگر كه هايي جوراب لنگه سوسك، شده خشك چشمان قديمي، هاي پر قلم – بود گذاشته جا به چمدان

 دردي اينكه از بعد و بود، كرده فرو داني آشغال اين داخل به را دستش هري قبل، دقيقه چند. نبودند اش اندازه

 خون زيادي مقدار با تا بود كشيده بيرون را آن بود، كرده احساس راستش دست انگشت چهارمين در شديد

  .شود مواجه

 را انتهايش دوباره بود، زده زانو چمدانش كنار در كه حالي در. داد مي ادامه كار به بيشتري دقت با حاال

 ديگوري سدريك از بين ضعيفي طرز به كه قديمي اي سينه سنجاق كشيدن بيرون از پس و كرد، بررسي

 كه طاليي آويزي گردن و كارافتاده، از و شكسته ياب دشمن يك بود، تناوب در بوگندو پاتر و كنيد حمايت

. كرد پيدا را بود رسانده آسيب دستش به كه تيزي نوك جسم نهايتا بود، شده مخفي ب.ا.ر نامه داخلش در

 سيريوس متوفايش، پدرخوانده كه بود سحرآميزي آينه از اينچي دو قطعه يك جسم آن. شناخت را آن بالفاصله

 كه شيشه، از گردي جز به اما گشت، اش بقيه دنبال به دقت با و نهاد كناري به را آن هري.بود داده او به ، بلك

  . بود نمانده باقي اش خوانده پدر هديه ديگري چيز بودند، چسبيده ها آشغال و آت به درخشان هايي ماسه چون

 روشن سبز چشمان انعكاس جز به اما شد، خيره بود بريده را دستش كه اي تكه به و نشست صاف هري

 حمله با كرد سعي و داد، قرار روز آن نخوانده روزنامه روي بر را آن. نبود پيدا آن در ديگري چيز خودش

 آينه هاي تكه كشف كه اشتياقي و پشيماني تلخ، خاطرات چمدانش داخل هاي پرت و خرت باقي به كردن

  .ببرد ياد از را بود شده باعثش

 به كه هايي كپه در مايملكش باقي كردن مرتب و نخور، درد به اقالم ريختن دور چمدان، باقي كردن خالي

. گرفت وقت او از ديگر ساعت يك بودند، شده تشكيل بعد به اين از ها آن به وي احتياج عدم يا احتياج تناسب



 هري پاتر و مقدسات مرگ    در يادبودها: دومفصل 

  -15- 

 گوشه در اش درسي هاي كتاب از بسياري و پر هاي قلم پوستي، كاغذهاي پاتيل، ، كوئيديچ و مدرسه رداهاي

. كرد خواهند چه ها آن با عمويش و خاله كه فكركرد خود با. بمانند باقي جا همان تا بودند، شده جمع اي

 شنل مشنگي، هاي لباس. سوزاندند مي شب نيمه در وحشتناك جنايت يك مدارك مثل را ها آن احتماال

 چوب و نامه، اي دسته بود، داده او به  هاگريد كه عكسي آلبوم خاص، كتب برخي سازي، معجون بسته نامرئي،

 و غارتگر، نقشه كيف، جلويي جيب در. بودند شده جاسازي قديمي پشتي كوله كيف يك داخل در اش دستي

 اين در گرفتن قرار افتخار. داشتند قرار بود داده جا خود در را. ب.ا.ر توسط شده امضا نامه كه آويزي گردن

 به بلكه – نمود مي هم ارزش بي بسيار واقع در – بود شده آويز گردن نصيب بااليش قيمت جهت از نه مكان،

  .بود شده پرداخته آوردنش دست به براي كه بود بهايي دليل

 ازاي به: ماند جاي بر ، هدويگ اش، برقي جغد كنار در و ميز روي بر ها روزنامه از بزرگي دسته كار اين با

  .بود موجود روزنامه برگ يك بود كرده سپري درايو پريوت در هري كه هايي روز از يك هر

 زدن ورق به شروع كه هنگامي. افتاد راه به ميزش سوي به و داد قوسي و كش خود به خاست، بر زمين از

 مي وانمود داشت يا و بود، خواب يا. نداد نشان خود از حركتي هدويگ كرد، ها آن ريختن دور و ها روزنامه

  .بود ناراحت هري دست از قفس از خروجش زمان شدن كم دليل به كه چرا است؛ خواب كه كرد

 دانست مي كه گشت خاصي مقاله دنبال به و كرد كم را سرعتش رسيد، مي روزنامه دسته انتهاي به كه وقتي

 كه آورد ياد به شده؛ منتشر سال همان تابستان ابتداي در درايو پريوت در اقامتش شروع از پس اندك مدتي

 چاپ هاگوارتز مشنگي علوم استاد بربيج، چريتي استعفاي مورد در روزنامه، آن اول صفحه در كوچكي اطالعيه

  . بخواند دوباره جست مي كه را اي مقاله تا رفت فرو صندلي در كرد، مي باز را ده صفحه كه حالي در. بود شده

   دامبلدور آلبوس زندگي بر مروري

   دوژ الفياس

 دو عالقه. ديدم هاگوارتز در روزمان اولين در و سالگي، يازده سن در بار اولين براي رو دامبلدور آلبوس من

 من. هستيم غريبه دو هر كه بود مشتركمان فرض اين مديون شك بدون كرديم پيدا هم به نسبت كه اي طرفه

 از پر چهره نبودم، بيماري ناقل ديگر كه اين با و بودم شده اژدهايي آبله به مبتال مدرسه به آمدن از قبل مدتي

 نا رسوايي يك ننگ با نيز آلبوس. نبود من سوي به سايرين جذب براي مناسبي عامل چندان سبزم رنگ و جوش
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 عليه علني حمالت و گري وحشي به ، پرسيوال پدرش، قبل سال يك به قريب. بود آمده مدرسه به خواسته

  .بود شده متهم ها مشنگ

 بر دقيقا واقع در كند؛ انكار را – بميرد  آزكابان در بود قرار كه – پدرش جرايم نكرد سعي هرگز آلبوس

 من به كنم، سوال رابطه اين در او از كه دادم را جرأت اين خودم به من كه وقتي بود، صادق قضيه اين عكس

 مسائل مورد در زدن حرف از كال دامبلدور ها اين بر عالوه. است مطمئن او بودن كار گناه از كه داد اطمينان

 بعضي حتي. كنند كار اين به وادار را او كردند مي سعي برخي كه چند هر ورزيد، مي اجتناب كننده ناراحت

. است آتشه دو ستيزان مشنگ آن از يكي نيز آلبوس كه كردند مي فكر و كردند مي تحسين را وي پدر اعمال

 او كه دانست مي شناخت مي را آلبوس كه كس هر: باشند كرده اشتباه اين از بيش موردي در نبود ممكن اما

 آتي هاي سال در ها مشنگ حقوق از دريغش بي حمايت واقع، در. ندارد ها مشنگ از نفرتي كمترين حتي

  .تراشيد زيادي دشمنان برايش

 ديگر اولش سال پايان در. برد ها ياد از را پدرش شهرت سوء آلبوس، خود شهرت ماه، چند حدود چيزي در

 تاريخ آموز دانش بهترين عنوان به او از تنها بلكه شناختند، نمي ستيزان مشنگ از يكي فرزند عنوان به را او

 بوديم، داده قرار خود الگوي را او تنها نه داشتيم، را او با دوستي شانس كه ما از كساني. شد مي ياد هاگوارتز

. برديم مي بهره نيز داشت مي عرضه ما به سخاوتمندي با كه اش مضايقه بي هاي تشويق و ها كمك از بلكه

  .بود خواهد تدريس اش زندگي لذت بزرگترين كه دانسته مي موقع همان از كه كرد اعتراف من براي بعدها

  

 افراد ترين مشهور با زودي به بود، شده برنده شد مي عرضه مدرسه در كه را جوايزي تمام تنها نه وي

 ، بگشات باتيلدا مثال، بي كيمياگر ، فالمل نيكوالس شامل افراد اين. بود دايمي تماس در نيز زمانه جادويي

 معروفي هاي مجله در مقاالتش از بسياري. شدند مي جادويي پرداز نظريه ، وفلينگ آدالبرت و آور، نام مورخ

 كامال ظاهرا دامبلدور آينده. شدند چاپ  تجربي سازان معجون و ، ها افسون در برتري ، روز شكل تغيير چون

 چند هر. شود جادو و سحر وزير است قرار كي كه بود اين بود مانده باقي كه سوالي تنها و بود، بيني پيش قابل

 آرزوي در هرگز او است، شغل اين كردن قبول آستانه در وي شدكه بيني پيش بارها نيز بعد هاي سال در كه

  .نبود وزارت
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 نبودند، شبيه وجه هيچ به ها آن. شد مدرسه وارد ، ابرفورث برادرش هاگوارتز، به ما ورود از بعد سال سه

 مرتفع دوئل طريق از را دعواهايش داد مي ترجيح آلبوس خالف بر و نداشت اي عالقه كتاب به اصال ابرفورث

. است اشتباه كامال گفتار يك نبودند دوست هم با برادر دو بگوييم كه اين وجود اين با. منطقي مباحثات تا كند

 را انصاف بخواهيم اگر. بودند يكديگر دوست دارد، امكان هايي تفاوت چنين با پسر دو براي كه جايي تا ها آن

. باشد توانسته نمي راحتي چندان تجربه آلبوس سايه در زندگي كه بگوييم بايد كنيم رعايت ابرفورث مورد در

 بايد برادر يك عنوان به موضوع اين و بود، او با دوستي طبيعي هاي پيامد از يكي بيفتيد عقب دايما كه اين

 دور تور با كه داشتيم تصميم كرديم، ترك را هاگوارتز آلبوس و من كه زماني. آورد همراه به بيشتري رنجش

 خود مسير به يك هر كه آن از پيش و برويم مسافرت به شد، مي برگزار سنتي صورت به موقع آن در كه را دنيا

 كه تلخي حوادث اما. شويم آشنا كشورهايشان و خارجي جادوگران با يكديگر همراهي با برويم، زندگي در

 به خواستيم مي كه شبي در درست. بروند پيش خواستيم مي كه طور آن ها برنامه كه نگذاشتند افتادند، اتفاق

. گذاشت جاي بر خانواده كفيل تنها عنوان به را آلبوس و گذشت در ، كندرا آلبوس، مادر برويم، مسافرت

 كه شدم سفري عازم سپس و باشد، شده كندرا روح به احترام اداي كه انداختم عقب اي اندازه به را مسافرتم

 خواهر و برادر از بايد كه آلبوس، همراهي امكان ديگر. آمد مي شمار به تنهايي و خلوت  در سفري حاال

  .نداشت وجود من با سفر اين در بود، مانده باقي برايش كمي سرمايه و كرد مي نگهداري كوچكترش

 احساسي بي با شايد دوران، اين  در من. داشتيم يكديگر با را ارتباط كمترين ما زندگيمان از دوره اين در

 تا گرفته، يوناني شيمرهاي دست از يافتن نجات از نوشتم، مي آلبوس براي سفرم هاي شگفتي تمام از تمام،

 براي من نظر به كه بودند، اش روزمره زندگي از گزارشي او هاي نامه. مصري كيمياگران آزمايشات مشاهده

 سفر انتهاي به و بودم، شده غرق مسافرتم در كه حالي در. بود كننده كسل نهايت بي مستعدي جادوگر چنين

 مغموم را دامبلدور خانواده ديگري تراژدي. رسيد من گوش به وحشتناك خبري شدم، مي نزديك ام ساله يك

  . آريانا خواهرشان مرگ: بود كرده

 نزديك قدر آن كه حادثه اين برد، مي سر به بدي شرايط در سالمتي نظر از آريانا كه بود ها مدت كه اين با

 آلبوس به كه كساني همه. داد قرار تاثير تحت عميقا را برادرش دو هر بود، افتاده اتفاق مادرشان دادن دست از به

 احساس و آريانا مرگ كه دارند توافق – دانم مي خوشبخت افراد اين از يكي را خودم من و – بودند نزديك

 نقش اش زندگي لوح بر ابد تا ،) بود تقصير بي شك بي وي كه اين با( موضوع اين قبال در آلبوس مسئوليت

  .بست
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. بود شده متحمل را تر بزرگ بسيار فردي هاي رنج كه شدم رو به رو جواني مرد با برگشتم، خانه به وقتي

 سختي به افزودن براي گويي. نمود مي خوشدل قبل از كمتر و بود، شده گير گوشه قبل از بيش بسيار آلبوس

 دو آن كه بود شده باعث بلكه شوند، نزديك يكديگر به برادر دو كه بود نشده باعث تنها نه آريانا مرگ هايش،

 جديد اي رابطه به دو آن – شد حل زمان گذشت با موضوع اين البته( كنند رفتار ها غريبه مثل هم به نسبت

 مي سخن آريانا و والدينش از ندرتا بعد به آن از وجود اين با). بود محكم بسيار نبود، نزديك اگر كه رسيدند

  .نگويند ها آن از چيزي كه گرفتند ياد دوستانش و گفت،

 بيشمار هاي كمك. دارند وجود آتي هاي سال در آلبوس هاي موفقيت شرح براي ديگري هاي قلم

 آتي هاي نسل تمام به اژدها، خون براي كاربرد دوازده كشف جمله من جادويي، دانش ذخاير به دامبلدور

  وايزنگاموت اعظم قاضي كه زماني هايش، قضاوت در كه خردي كه طور همان خواهندكرد، رساني خدمت

 كه دوئلي همانند جادوگري دوئل هيچ كه است اين بر اعتقاد هم هنوز. نمود خواهد چنين بست، مي كار به بود

 از اند، بوده شاهد نزديك از را دوئل اين كه هايي آن. است نبوده داد، رخ  گريندلوالد و دامبلدور بين 1945 در

 براي نتايجش و دامبلدور پيروزي. اند رانده ها سخن مانند، بي جادوگر دو اين بين مبارزه هيبت و وحشتناكي

 برابري برد را اسمش نبايد كه كسي سقوط و  داري راز المللي بين توافقنامه چون وقايعي با جادوگري، جامعه

  . كند مي

 آن كه چقدر هر كرد، مي پيدا دانستن ارزش با براي چيزي كسي هر در. نبود مغرور هرگز دامبلدور آلبوس

 وي در داد، دست از اش زندگي اوايل در او كه كساني كه دارم باور من و. بود انگيز رقت يا عادي شخص

 بتوانم كه آن از بيش را اش دوستي كمبود احساس من. كردند ايجاد زيادي دوستي نوع احساس و انسانيت

 اين. است هيچ ، داده دست از جادوگري جامعه كه چه آن مقابل در من دلتنگي اين اما كنم، مي حس بگويم

 كه درگذشت گونه همان او. ندارد شكي جاي بوده هاگوارتز مدير ترين محبوب و ترين بخش الهام او كه

 به هميشه و اش، زندگي ساعت آخرين تا حتي كرد، مي تالش عالي اهداف براي همواره: كرد مي زندگي

  .گرفته اژدهايي آبله تازگي به كه بود، اي بچه پسر به رساندن ياري مشتاق ديدمش، اول روز در كه اندازه همان

  

 خيره كرد مي همراهي را مقاله كه عكسي به همچنان چشمانش اما رساند، پايان به را مقاله خواندن هري

 اي دايره نيم هاي عدسي باالي از كه حالي در و داشت، چهره بر را پرمهرش و آشنا لبخند دامبلدور. بودند مانده
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 به كند مي عبور ايكس اشعه جلوي از دارد كه را حس اين هم روزنامه ازدرون حتي كرد، مي نگاه عينكش

  . كرد مي القا بود، آميخته در حقارت احساس نوعي با غمش كه هري،

 بود شده مجبور مقاله اين خواندن از پس اما شناسد، مي خوب خيلي را دامبلدور كه كرد مي فكر هميشه

 كه گويي بود، نكرده تصور را دامبلدور كودكي يا جواني هرگز. داند نمي او از چيزي هيچ تقريبا كه كند قبول

 دامبلدور تصوير. مسن و مو سپيد و افتخار پر باشد، شده تبديل شناخت مي هري كه موجودي به ابتدا همان از او

  .باشند داشته دوستانه رفتاري كه انفجاري دم موجودات يا احمق  هرميوني تصوير مثل نمود، مي غريب نوجوان

 و عجيب كامال كار اين شك بدون. بپرسد خودش درباره دامبلدور از كه بود نرسيده فكرش به وقت هيچ

 هري و دانستند مي همه را بود آمده فايق گريندلوالد بر دامبلدور كه اين حال هر در اما نمود، مي گستاخانه حتي

 وي از چيزي دامبلدور مشهور هاي آورد دست باقي مورد در طور همين بود، نكرده سوال نيز مورد اين در حتي

 و...  هري هاي نقشه هري، آينده هري، گذشته بودند، كرده بحث هري مورد در هميشه ها آن نه،. بود نپرسيده

 گذشته از نپرسيدن با كه كرد مي احساس بود، مطمئن نا و خطرناك بسيار هري آينده كه اين رغم علي

 از كه اي خصوصي سوال تنها كه اين وجود با حتي داده؛ دست از را بازگشتي قابل غير هاي فرصت دامبلدور،

  :داده جواب دروغ به وي كرد مي احساس بودكه سوالي تنها بود، پرسيده دامبلدور

  "بينيد؟ مي چي كنيد مي نگاه آينه توي وقتي" -

  ".دستم گرفتم پشمي ذخيم جوراب جفت يه كه بينم مي خودمو من؟" -

 از جلد اولين صفحات الي و كرد تايش دقت با كرد، جدا روزنامه از را مقاله هري تامل، دقيقه چند از بعد

 روي را ها روزنامه باقي سپس. داد قرار  سياه جادوي مقابل در كاربردهايش و دفاعي عملي جادوهاي كتاب

 خود جاي در هنوز كه چيزهايي تنها. بود شده تر تميز خيلي. برگرداند اتاق به را توجهش و انداخت ها آشغال

  .بودند شكسته، آينه قطعه رويش، بر و امروز پيام امروز نسخه بودند، نگرفته قرار

 پس را روزنامه كه اين از بعد. كرد باز را روزنامه و داد سر كناري به را آينه تكه گذشت، اتاق ميان از هري

 افكنده كناري به را آن بود، نيافته ولدمورت از خبري و بود زده ورقي كرد مي حملش كه جغدي از گرفتن از

 فشار تحت را امروز پيام ولدمورت مورد در اخبار نشر از جلوگيري براي خانه وزارت كه بود مطمئن هري. بود

  .است گرفته نديده را چيزي چه كه شد متوجه تازه اما. داده قرار



 هري پاتر و مقدسات مرگ    در يادبودها: دومفصل 

  -20- 

 هايي قدم با و بود خاطر آزرده كه حالي در را دامبلدور كه عكسي باالي روزنامه، اول صفحه پاييني نيمه در

  :بود بسته نقش كوچكتري عنوان داد، مي نشان پيمود مي را عكس طول سريع

  

  است؟ كدام حقيقت دامبلدور،

 عنوان به وي از بسياري و دانند مي نابغه يك را او همه كه كسي زندگي دهنده تكان داستان آينده، هفته

 و سپيد ريش و متين چهره كه حالي در اسكيتر، ريتا. شود مي منتشر كنند مي ياد خود نسل جادوگر بزرگترين

 با دامبلدور كه اي آلوده گناه اسرار و قانون، بي جواني مشقت، پر كودكي نهد، مي كناري به را او مند خرد

 مدير يك كه اين به شود، جادو و سحر وزير رفت مي انتظار كه كسي چرا. كند مي آشكار را برد گور به خود

 دامبلدور، چيست؟ دارد نام ققنوس محفل كه اي مخفي سازمان حقيقي كاربرد بود؟ شده راضي باشد ساده

  گذشت؟ در چگونه حقيقتا

  اسكيتر ريتا توسط كه اي العاده فوق و جديد زندگينامه در را ديگر سواالت بسياري و سوال اين جواب

  . يافت خواهيد دارد نام  دامبلدور آلبوس هاي دروغ و زندگي و شده، نگاشته

  .بخوانيد 13 صفحه در شده انجام  بريثويت بتي توسط كه را اي ويژه مصاحبه زمينه همين در

 مي چشم به ديگري آشناي چهره صفحه اين در. رسيد سيزده صفحه به و گشود را روزنامه خشم با هري

 هايش دندان كه حالي در و بودند، تاب و چين پر موهايش بود، زده چشم به نشان جواهر عينكي كه زني: خورد

 در. بود رفته نشانه او سمت به را هايش انگشت بود، كرده برهنه بود پيروزمندانه لبخندي ظاهرا كه چيزي در را

  :داد ادامه بگيرد، نديده را مهوع تصوير اين كه كرد مي را تالشش تمام كه حالي

  

 كه هايي نقاشي ديدن با كه آنيست از تر نرم و تر مشرب خوش بسيار ببينيد، نزديك از را اسكيتر ريتا وقتي

 آشپزخانه به مرا مستقيما كرد، استقبال دنجش خانه هال در من از كه او. كنيد مي احساس اند كشيده او از

 داغ كه نيست گفتن به الزم. كنيم صرف هم همراه به را كيك برش يك همراه به چاي فنجاني تا كرد، هدايت

  . شدند بدل و رد نيز شايعات ترين
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. كامل و طوالني زندگي يك. نويسيه حال شرح هر روياي دامبلدور زندگي البته، خب،": گويد مي اسكيتر

  ".بشن نوشته قراره كه زيادي بسيار بسيار هاي كتاب از كتاب اولين من كتاب كه مطمئنم

 مرگ از بعد هفته چهار تنها وي اي صفحه چند و نهصد كتاب كه چرا كرده، عمل سريع بسيار اسكيتر مسلما

 تمام را كارش سريع قدر اين شده موفق چگونه كه پرسيدم او از. شده آماده ژوئن ماه در دامبلدور آميز اسرار

  .كند

 معين سررسيد يه با كردن كار ديگه كه دونستي مي داشتي، خبرنگاري سابقه من اندازه به هم تو اگه اوه،" -

 كسي اولين خواستم مي و داره، كامل داستان يه به احتياج جادوگري جامعه كه دونستم مي من. ذاتمونه توي

   ".كنه مي طرف بر نيازو اين كه باشم

 كتاب" بود گفته كه دامبلدور ديرين دوست و وايزنگاموت، ويژه مشاور دوژ، الفياس علني سخنان او به

  .كنم مي آوري ياد را "دارن حقيقت كمتر هم  اي قورباغه شكالت كارت يه پشت هاي نوشته از اسكيتر

  .خندد مي و برد مي عقب را سرش اسكيتر

 دريايي مردم حقوق به راجع باهاش پيش سال سه دو كه اي مصاحبه هنوز كنه، حفظش خدا! عزيز  داجي" -

 مي بهم اش همه نشستيم، ويندرمر درياچه ته ما انگار كه زد مي حرف جوري يه بود، احمقا مثل. يادمه رو داشتم

  ".باشم ها آال قزل مراقب كه گفت

 آيا. شده بيان نيز ديگري جاهاي در اسكيتر مطالب صحت عدم بر مبني دوژ الفياس ادعاهاي وجود اين با

 انگيز اعجاب و طوالني زندگي از درستي تصوير ارائه براي كوتاه هفته چهار كه كند مي فكر واقعا اسكيتر

  است؟ كافي دامبلدور آلبوس

 مي خوبي به خودتم. من خداي اوه،": گويد مي گذارد مي دستانم روي را دستش محبت با كه حالي در

 اطالعات چقدر تونه مي ، خودكار نويس تند قلم يه و نه، جواب نپذيرفتن ، گاليون بزرگ كيسه يه كه دوني

 كردن نمي فكر همه. نداشتن تشويق به احتياجي دامبلدور اسم كردن خراب براي مردم حال هر به ولي. كنه جمع

 از تونه مي پير دوژ داجي ولي. بود گذاشته مهمي خيلي آدماي دم رو پا اون – اس العاده فوق آدم يه اون كه

 چوب براش حاضرن خبرنگارا از خيلي كه داشتم دسترسي منابعي به من چون پايين، بياد هيپوگريفش پشت
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 هاي سال ترين سخت و ترين مهم در و نداشته علني صحبت حاال تا كه كسي. كنن نصف رو هاشون دستي

  ".بوده همراهش دامبلدور زندگي

 از عاري دامبلدور زندگي دارند باور كه كساني كه است اين از حاكي اسكيتر كتاب انتشار از پيش محبوبيت

  بوده؟ چه كرده برمال كه چيزي بزرگترين پرسم مي او از. شد خواهند موجه بزرگي شوك با بوده، خطا

 بخرن اونو قراره كه كسايي براي كتابو هاي نكته تمام خوام مي من كردي فكر نكنه بتي،. بابا خيال بي" -

 خواهد جا بسيار بوده، سفيد ريشش اندازه به دامبلدور كنه مي فكر كي هر كه بگم اينو تونم مي اما كنم؟ فاش

 باور داشته، رو اسمشونبر با مقابله ادعاي جوري چه اون كه باشه شنيده وقتي كس هيچ كه بگم تونم مي. خورد

 پيري سر كه جادوگري عنوان به و. باشه شده ور غوطه سياه جادوي توي جوونيش توي اون خود كه كنه نمي

 گذشته دامبلدور آلبوس بله،. نبوده انديشمند چندان بوده جوون وقتي خودش كرد، مي دعوت صبر به رو همه

  ".كنه پنهانش داشت سعي هميشه كه غريبي و عجيب خونواده اون مخصوصا داشته، كثيفي

 قبل سال پانزده جادو از اش استفاده سوء كه دامبلدور برادر ابروفورث، منظورش آيا كه پرسم مي او از

  است؟ بود، انداخته راه به كوچكي رسوايي

 از تر بد خيلي چيزي از دارم من نه. گندكاريشونه اول تازه ابرفورث نه، اوه": گويد مي و خندد مي اسكيتر

 حال هر در – متنفره مشنگا از كه پدري از بدتر حتي. زنم مي حرف بره ور گوسفندا با داره دوست كه برادري

 و مادر اين نه. شدن محكوم وايزنگاموت توسط دو هر كنه، پنهان نتونست رو اونا از كدوم هيچ دامبلدور

 كرده مخفي رو بزرگ گند يه واقعا كه داد نشون تحقيق ذره يه و برانگيختن منو كاوي كنج كه بودن خواهرش

 االن كه چيزي تنها. بمونيد دوازده تا نه هاي فصل منتظر تر دقيق اطالعات براي گفتم، كه طوري همون اما. بوده

  ".شكسته دماغش چرا نگفته وقت هيچ كه داشته حق دامبلدور كه اينه بگم تونم مي

 به منجر دامبلدور استعداد كه ندارد قبول را اين اسكيتر آيا بگذريم، كه ها بندي استخوان به مربوط مسائل از

  شده؟ آورهايش دست

 داشته حق اون آيا كه دارن شك االن خيليا وجود اين با. نيست شكي بوده باهوش اينكه توي": گويد مي او

 ادعا  ديلونسبي ايوور ديد، خواهيد 16 فصل توي كه طور همون. نه يا بكنه رو آوردا دست اين تمام ادعاي كه
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 كرده پيدا اژدها خون براي كاربرد هشت خودش بگيره قرض رو هاش برگه دامبلدور كه اين از قبل كه كنه مي

  ".بوده

 كه سختي شكست مثال. نيست انكار قابل دامبلدور هاي يافته از برخي اهميت كه گويم مي من اما

  .داد گريندلوالد

 داستان شنيدن با كه اونايي. كردي اشاره گريندلوالد به كه خوشحالم": گويد مي مرموز لبخندي با اسكيتر

 شايد – بزرگ بمب يه براي خودشونو بهتره كه بگم بايد ميشه تا چهار چشاشون گريندلوالد و دامبلدور نبرد

 هم خيلي كه اينه بگم تونم مي كه چيزي همه. كثيفيه بحث كه واقعا. كنن آماده – حيواني كود بمب حتي

 مي باور اين به بخونن، منو كتاب مردم كه اين از بعد. بوده كار در بزرگي و اي افسانه نبرد كه نباشيد مطمئن

  ".كرده تسليم آرامش با خودشو و كرده ظاهر سفيد دستمال يه دستيش چوب ته از گريندلوالد كه رسن

 توجهمان كند، مي داري خود برانگيز بحث موضوع اين مورد در بيشتر جزئيات ارائه از اسكيتر كه جا آن از

  .داد خواهد قرار تاثير تحت بيشتر را خوانندگان احتماال كه كنيم مي جلب اي رابطه به را

-پاتر رابطه به رو كامل فصل يه من. بله اوه": گويد مي كند مي تصديق سرش با سرعت با كه اسكيتر

 هاتون خواننده كه گم مي دوباره. دونن مي شيطاني حتي و ناسالم رو رابطه اين خيليا. دادم اختصاص دامبلدور

 غير عالقه اولش همون از دامبلدور كه نيست پوشيده كسي بر اما بخرن، كتابو بايد داستان كل دونستن براي

. ديد و كرد صبر بايد اينو خوب بوده، پاتر صالح و خير براي رابطه اين واقعا كه اين حاال. داشته پاتر به اي عادي

  ".واضحه همه براي بوده دار مشكل خيلي پاتر بلوغ دوران كه اين

 اي مصاحبه داشت، جنجالي مصاحبه يك او با پارسال كه كسي پاتر، با هم هنوز آيا كه پرسم مي اسكيتر از

   نه؟ يا است ارتباط در بود، برداشته پرده اسمشونبر بازگشت نحوه از پاتر آن طي در كه

 ما و نداره واقعي دوستاي بيچاره پاتر. كرديم برقرار تري نزديك رابطه پاتر منو بله، اوه": گويد مي اسكيتر

 تنها از يكي من احتماال. جادوگر سه مسابقه: كرديم مالقات هم با زندگيش هاي دوران ترين حساس از يكي در

  ".شناسه مي رو واقعي پاتر هري كنه ادعا تونه مي كه هستم اي زنده افراد

. اند بوده جريان در دامبلدور مرگ مورد در اخيرا كه كند مي منحرف هايي شايعه سمت به را ما موضوع اين

   داشته؟ حضور آنجا دامبلدور مرگ هنگام پاتر كه است عقيده اين بر اسكيتر آيا
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 قلعه داخل از عيني شاهدان اما – هست كتاب توي اش همه – بدم لو رو زيادي چيز تونم نمي خب،" -

 دور صحنه از كه ديدن رو پاتر دامبلدور شدن داده هل يا پريدن افتادن، از بعد ثانيه چند تنها كه گفتن هاگوارتز

 طوريه همون چيز همه آيا. زد اتهام داره، اي ديرينه كينه ازش كه كسي اسنيپ، سوروس به پاتر بعدا. شده مي

  ".كرد خواهد تعيين – من كتاب خوندن از بعد – جادوگري جامعه رو اين مياد؟ نظر به كه

 يك هم اول همان از اسكيتر كه نيست شكي. كنم مي تلقي يافته پايان را خود مكالمه جنجالي، سخنان اين با

 كه ببينند تا اند افتاده لرزه به دامبلدور داران دوست و حاميان احتماال حاضر، حال در. نوشته را پرفروش كتاب

  .شد خواهد گفته قهرمانشان مورد در چيزي چه

 و بودن مشمئز احساس. بود مانده خيره مقاله به همچنان حالتي هيچ بدون اما بود، رسيده برگه پايين به هري

 از پس كه جايي كوبيد، ديوار به قدرتش تمام با و كرد مچاله را روزنامه و آمد، باال درونش در تهوع چون خشم

  .كرد خوش جا بودند، افتاده پر لبالب سطل اطراف در كه هايي روزنامه ساير كنار در و افتاد زمين به برخورد،

 و كرد مي باز بيهوده را كشوها. كرد اتاق در زدن قدم به شروع كند، مي چه فهميد مي سختي به كه حالي در

: پيچيد مي سرش در ريتا مقاله از متعددي جمالت. گذاشت مي جايش سر دوباره و كرد مي بلند را كتابي گاهي

 اون خود...  دونن مي شيطاني حتي و ناسالم رو رابطه اين خيليا...  دامبلدور-پاتر رابطه براي كامل فصل يك

 خبرنگارا از خيلي كه داشتم دسترسي منابعي به من...  باشه شده ور غوطه سياه جادوي توي جوونيش توي

  ... كنن نصف رو هاشون دستي چوب براش حاضرن

  "!دروغه": كشيد فرياد هري

 نگراني با كند روشن را اش زني چمن ماشين كرد مي سعي كه حالي در كه ديد را بغلي همسايه پنجره از

 برداشت را آن. خورد ليز تخت ديگر سوي به آينه شكسته تكه. نشست تخت روي هري. انداخت باال به نگاهي

 موردش در اسكيتر كه هايي دروغ به. دامبلدور به. شد كردن فكر مشغول. كرد بازي آينه تكه با انگشتانش در

  ... نوشت مي

 تنها. شد كشيده بران لبه به دوباره اش بريده انگشت. شود خشك جايش در هري شد باعث رنگ آبي برقي

 تهوع طرز به ديوار اما شد، خيره سر پشت ديوار به اش شانه پشت از. بود مي طور همين بايد بود، كرده خيال
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 آينه در كه نداشت وجود رنگي آبي چيز هيچ. بود شده رنگ هلويي رنگ به پتونيا خاله سليقه مطابق آوري

  . نديد ديگري چيز خودش روشن سبز چشمان جز به اما نگريست، آينه در دوباره. باشد شده منعكس

 اين انديشيد مي فقيدش مدير به راجع داشت چون. نداشت وجود ديگري توضيح بود، كرده تصور حتما

 ديگر دامبلدور رنگ آبي چشمان كه بود اين آن بگويد، توانست مي اطمينان با را چيزي اگر. بود كرده را تصور

  .گرفتند نمي نظر زير را او
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  سومفصل 

  خداحافظي با دورسلي ها
  

  
  
  

  

  "!تو! هي": غريد ها پله پايين از صدايي و رسيد گوش به خانه جلويي درب شدن كوبيده صداي

 اين با زند، مي صدا را او عمويش كه فهميد درنگ بي كردند، مي صدايش اينگونه بود سال شانزده كه هري

 چشمان اي لحظه براي كرد مي فكر كه بود كوچكي تكه وارسي مشغول هنوز او. نداد جواب فورا وجود

 سمت به و برخاست جايش از كه بود "!پسر هي" كشيد فرياد عمويش وقتي تنها. است ديده آن در را دامبلدور

 خود با بود قرار كه وسايلي كيف در را آينه قطعه تا كرد صبر اي لحظه راه ميان در. افتاد راه به خواب اتاق درب

  .كند جاسازي ببرد

. پايين بيا! بياي ديرتر ذره يه خواستي مي": زد فرياد  دورسلي ورنون شد، نمايان ها پله باالي از هري وقتي

  ".بزنم حرف باهات خوام مي

 حركت ها پله پايين سمت به خرامان خرامان بود، كرده فرو شلوارش جيب در ته تا را دستانش كه هري

 مسافرت براي همه. حاضرند آنجا در دورسلي سه هر كه ديد انداخت نگاهي نشيمن اتاق اطراف به وقتي. كرد
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 و بور بزرگ، پسرخاله دادلي، و داشت تن به داغاني و درب و كهنه ژاكت ورنون عمو بودند؛ پوشيده لباس

  . بود كرده تن به را اش چرمي ژاكت هري، عضالني

  "بله؟": گفت هري

  "!بشين": گفت ورنون عمو

  ".لطفا": كرد اضافه ورنون عمو. برد باال را ابروهايش هري

 مي فكر. نشست هري. كرد مي گير گلويش در لغت اين انگار كه بود رفته هم در چنان ورنون عمو چهره

 خاله. شد اتاق طول در برگشت و رفت مشغول و شد بلند عمويش. باشد خبر با افتاده اتفاق چه آن از كه كرد

 مقابل ورنون عمو. رفت هم در تمركز از بزرگش و سرخ صورت. نگريستند مي را او نگراني با دادلي و پتونيا

  ".شد عوض نظرم": گفت و ايستاد هري

  ".جالب قدر چه": گفت هري

  ".... با لحن اين با": گفت زير صدايي با پتونيا خاله

 غره چشم هري به مانندش خوك كوچك چشمان با. كرد ساكت را او دستش حركت با ورنون عمو اما

 هيچ و مونيم مي جامون سر ما. كنم نمي باور هم رو اش كلمه يه حتي من. مزخرفه اش همه اينا": گفت و رفت

  ".ريم نمي جا

 بيست هر دورسلي ورنون گذشته هفته چهار در. كرد نگاه عمويش به تعجب، و كالفگي از اي آميزه با هري

 و بست مي را ها بنديل و بار كوچكي جوي تغيير هر با و كرد، مي عوض را نظرش بار يك ساعت چهار و

 كه قبلي بار از نداشت خبر كه ورنون عمو آن در كه بود اي لحظه هري عالقه مورد لحظه. كرد مي باز دوباره

 عقب صندوق درون به را آن بود كرده سعي است، شده اضافه آن به دادلي هاي وزنه اند، شده بسته ها چمدان

  . بود كرده هوا نثار فراواني هاي دشنام و بود شده زمين پخش فريادي با و بياندازد

 يعني –  ما گفتي، تو كه چيزي به توجه با": داد ادامه بود، گرفته سر از را اتاق طول در زدن قدم دوباره كه او

  ".... از...  جانب از خطر اين و خطريم توي االن – دادلي و پتونيا من،

  "درسته؟. منه مثل آدماي": گفت هري
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 بيدار شبو نصف تقريبا ديشب. كنم نمي باور من خب،": كرد تكرار و ايستاد هري مقابل دوباره ورنون عمو

  ".خونه تصاحب براي اس نقشه يه اين كه اينه من عقيده و كردم، مي فكر مورد اين در و بودم

  "خونه؟ كدوم خونه؟": تكرار هري

 به سر قيمتا اينجا االن! ما خونه! خونه اين": كشيد فرياد زد مي وضوح به اش شقيقه نبض كه ورنون عمو

 ما كه اين از قبل وقت اون و مجي اجي ذره يه بعدش و كني دور جا اين از رو ما خواي مي تو! زنه مي آسمون

  "... و شدن تو نام به سندا شده چي بفميم

  "احمقيد؟ ميده نشون قيافتون كه اي اندازه همون به واقعا شديد؟ ديوونه": زد فرياد هري

  "... كني مي جرأت چطور": زد فرياد پتونيا

 مي بزرگتر، خطر با مواجهه در حاضر حال در ظاهرا. كرد ساكت را او دست حركت با دوباره ورنون اما

. دارم خونه يه خودم من كه بگم بايد رفته يادتون اگه": گفت هري. بگيرد نديده را شخصي هاي توهين توانست

 خوبمو هاي خاطره خوام مي نكنه باشه؟ يكي اين دنبال چشمم بايد چرا. گذاشته ارث به برام يكي ام خونده پدر

  "دارم؟ نگه يادم

. داده قرار تاثير تحت را عمويش دليلش اين با كه كرد احساس هري و شد فرما حكم سكوت اي لحظه براي

 كه كني مي ادعا تو يعني": پرسيد رفتن راه حين در بود، شده اتاق كف كردن گز مشغول دوباره كه ورنون عمو

  "... چيز لرد اين

 ادعا يه اين. دم مي توضيح براتون دارم كه صدمه بار تقريبا االن و. ولدمورت... ": گفت قراري بي با هري

  "...  ويزلي آقاي و  كينگزلي و گفت، بهتون پارسال دامبلدور. حقيقته يه نيست،

 منتظره غير مالقات خاطره دارد قصد كه زد حدس هري و كرد صاف خشم با را هايش شانه دورسلي ورنون

 را بودند شده پديدار اش خانه درب مقابل هري تابستاني تعطبالت شروع از پس روز چند كه بالغ جادوگر دو با

 تجربه بدترين ها، آن خانه دربگاه در ويزلي  آرتور و  شكلبولت كينگزلي شدن ظاهر حادثه. كند بيرون سر از

 نشيمن از نيمي ويزلي آقاي قبلي، مالقات در كه جا آن از وجود، اين با. آمد مي شمار به زندگيشان كل در اشان

  .كند خوشحال را ورنون عمو وي حضور كه داشت انتظار اصال هري بود، كرده منفجر را ها دورسلي تميز
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 وقتي. كردن تشريح دوباره رو موضوع همه هم ويزلي آقاي و كينگزلي": داد ادامه ها، آن به توجه بي هري

. ده مي قرار خطر معرض در هم رو شما اين و ره مي بين از خونه محافظتي جادوي بشه، سالم هفده من كه

 و بفهمه، منو جاي و كنه شكنجه رو شما كه اين براي چه ده، مي قرار هدف رو شما ولدمورت كه مطمئنه محفل

  ".بدم نجات رو شما من كه نيت اين به بگيره گروگان رو شما كه اين براي چه

 به دو هر لحظه آن در كه بود مطمئن هري. شدند خيره هم چشمان در ورنون عمو و هري اي لحظه براي

 در محفل و بشيد مخفي بايد شما": گفت هري و داد ادامه رفتن راه به ورنون عمو سپس. انديشيدند مي چيز يك

  ".ممكن محافظت بهترين گيرد، مي قرار خوبي محافظت تحت شما. كنه مي كمكتون زمينه اين

 بود، آمده تر پايين اندكي خورشيد پنجره، پشت. داد ادامه زدنش قدم به بگويد چيزي كه آن بي ورنون عمو

 عمو. بود افتاده كار از دوباره بغلي همسايه زني چمن ماشين. كرد مي افشاني پرتو  برگنو هاي پرچين لبه از و

  "جادو؟ وزارت اسم به هست جايي يه كردم مي فكر": گفت ناگهان ورنون

  ".هست بله،": گفت بود شده زده شگفت كه هري

 پناه جرمشون تنها كه گناهي بي قربانيان عنوان به من، نظر به كنن؟ نمي محافظت ما از اونا چرا پس خب،" -

  ".بگيره تعلق دولتي محافظت بايد ما به داره، عالمت آدم يه به دادن

 به را اميدش همه كه بود عمويش نمونه رفتار دقيقا اين. بگيرد را خودش جلوي توانست نمي خنديد؛ هري

 شنيدين كه شما": داد پاسخ هري. بود اعتماد بي آن به نسبت و بود متنفر آن از كه دنيايي در حتي ببندد، دولت

  ".شده آلوده خونه وزارت كنيم مي فكر ما. گفتن چي كينگزلي و ويزلي آقاي

 پشتش پر سبيل كه كشيد مي نفس عميق چنان. برگشت و كرد طي را شومينه تا جا آن بين مسير ورنون عمو

: گفت بود شده متوقف هري مقابل دوباره كه او. شد مي پخش بود، سرخ تمركز شدت از هنوز كه صورتش در

 رو كينگزلي يارو اون چرا كه فهمم نمي هنوز. كرديم قبول رو محافظت اين ما كه كنيم فرض خوب، خيله"

  "ما؟ به ندادن

 يك حدود هم سوال اين. نگرداند حدقه در سوال اين مقابل در را چشمانش كه كرد تالش سختي با هري

 كينگزلي گفتم، بهتون كه طوري همون": گفت فشرده هم به هايي دندان ميان از. بود شده مطرح دفعه دوجين

  ".شماس – مشن وزير نخست محافظ



 هري پاتر و مقدسات مرگ    خداحافظي با دورسلي ها: سومفصل 

  -30- 

   ".ممكنه آدم بهترين اون! دقيقا": گفت كرد مي اشاره تلويزيون خاموش صفحه به كه حالي در ورنون عمو

 ديده تلويزيون در كرد، مي بازديد ها بيمارستان از يكي از كه وزير نخست كنار در را كينگزلي ها دورسلي

 و خاص ويژگي اينها، بر عالوه و مشنگي، هاي لباس پوشيدن در كينگزلي باالي توانايي و موضوع اين. بودند

 وي به نسبت ها دورسلي بود شده باعث كه داشت، وجود كينگزلي عميق و بم صداي در كه بخشي اطمينان

 هرگز ها آن كه نماند گفته نا. بودند نكرده پيدا جادوگري هيچ به نسبت حال به تا مطمئنا كه كنند پيدا احساسي

  .بودند نديده باشد داشته گوش بر گوشواره كه حالي در را او

 مناسبن كامال كار اين براي  ديگل ديدالوس و  جونز هستيا ولي. شده انتخاب قبال اون خب،": گفت هري

..."  

  "... ما به رو سوابقشون برگه اگه حداقل": گفت ورنون عمو

 كه آن بي رفت، مي عمويش سوي به كه حالي در. جهيد پاهايش روي بر بود شده تمام صبرش كه هري اما

 خارج خط از و ها انفجار و ها تصادف اين – نيستن حادثه واقعا حوادث اين": گفت كند اشاره تلويزيون به

 ميرن مي و شن مي ناپديد مردم. افتاده اتفاق ديديم اخبار كه قبلي دفعه از كه اي ديگه كوفت هر و ها قطار شدن

 حتي. كشه مي تفريح براي رو مشنگا اون گفتم، بهتون بارها و بارها اينو. ولدمورت – اونه قضايا اين همه پشت و

  "!بپرسيد پسرتون از هستن، چي اونا كه نمياد يادتون اگه و شن مي ايجاد  سازا ديوانه توسط هم اينا – ها مه اين

 آرامي به ديد، خود بر را والدينش و هري چشمان وقتي. پوشاندند را دهانش و رفتند باال ناگهان دادلي دستان

  "هست؟ اونا از بيشتري تعداد...  يعني": پرسيد و آورد پايين را ها آن

 االن تا هست، كه البته كردن؟ حمله ما به كه دوتايي اون از بيشتر كه اينه منظورت بيشتر؟": خنديد هري

 تغذيه مردم نااميدي از اونا كه قضيه اين به توجه با مخصوصا. هست بيرون اون ساز ديوانه هزاران شايد و صدها

  "... و كنن مي

  "... حاال رسوندي، منظورتو. خب خيله خب، خيله": زد فرياد دورسلي ورنون

 كه –  دوزخيا حتي و سازا ديوانه خوارا، مرگ اونا، همه بشه، سالم هفده وقتي چون اميدوارم،": گفت هري

 شما كه كنن مي ميارن دست به رو امكان اين – ميان در حركت به سياه جادوگر يه توسط كه هستن هايي جسد
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 رقابت جادوگرا با كرديد سعي كه اي دفعه آخرين اگه و. كنن مي حمله شما به شك بدون و كنن، پيدا رو

  ".دارين احتياج كمك به كه كنيد مي قبول بيارين خاطر به رو كنيد

 ، هاگريد توسط چوبي دربي شكستن درهم صداي از پژواكي آن، عمق در كه شد، برقرار كوتاهي سكوت

 عمو انجام سر. بودند مانده خيره هري به دادلي و ورنون عمو به پتونيا خاله. گشت انداز طنين ها، سال وراي از

 هرزه جادوگر مشت يه براي چيزا اين كنم نمي فكر البته دادلي؟ مدرسه ميشه؟ چي كارم ولي": كه پراند ورنون

..."  

 مي من مادر و پدر مثل درست و كنن مي شكنجه رو شما اونا فهميد؟ نمي چرا": زد فرياد عصبانيت با هري

  "!كشنتون

  ".رم مي محفل يارو اين افراد با من – بابا بابا،": گفت بلندي صداي با دادلي

  ".زني مي عاقالنه حرف يه داري زندگيت توي بار اولين براي دادلي،": گفت هري

 را محفل كمك كه كرد مي وحشت كافي اندازه به دادلي اگر. برده را نبرد كه دانست مي موقع همان از

 حتي شوند جدا عزيزشان  داديكينز از كه موضوع اين. كردند مي همراهي را او شك بي نيز والدينش بپذيرد،

  . انداخت شومينه باالي ساعت به نگاهي هري. نبود هم كردن مطرح قابل

  ".ميان ديگه  دقيقه پنج تا اونا": گفت هري

 از – هميشگي احتماال – جدايي. شد خارج اتاق از نداد، جواب ها دورسلي از كسي وقتي و برخاست، هري

 نوعي وجود اين با كند، ياد آن از تمام شادي با توانست مي كه بود موضوعي اش خاله پسر و عمو خاله،

 مي چه يكديگر به محض نفرت سال شانزده پايان در ها آدم معموال. زد مي موج هوا در ناراحتي احساس

  گفتند؟

 هاي ميله الي از جغد غذاي مشتي و كرد بازي اش پشتي كوله با هدف بي بود، برگشته اتاقش به كه هري

 نديده را ها آن هدويگ و افتادند قفس كف به نرمي صداي با غذاها. انداخت داخل به هدويگ قفس آهني

  .گرفت

  ".كني پرواز دوباره توني مي وقت اون. زود خيلي ريم، مي اينجا از زودي به ما": گفت هري
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 زيادي انتظار اين. افتاد راه به پايين طبقه سمت به سپس و كرد تعلل اي لحظه هري. آمد در صدا به در زنگ

  . شوند مواجه تنهايي به ديدالوس و هستيا با بتوانند ها دورسلي كه بود

 افتخار باعث هميشه مثل! پاتر هري": گفت اي زده هيجان صداي گشود را در هري كه اي لحظه درست

  "!منه

 در شد مي كشيده زمين به بود كرده كه بااليي بلند تعظيم با رنگش ارغواني و بلند كاله كه قد كوتاه مردي

 لطف واقعا ديدالوس، ممنون": گفت كرد، مي هستيا نثار اي زده خجالت لبخند كه هري. بود پيدا در آستانه

  "هستن اينجا من پسرخاله و عمو خاله،. داري

  "!پاتر هري اقوام خير، به روزتون": گفت داشت مي بر گام داخل به خوشي با كه ديدالوس

 عوض نظرشان دوباره كه داشت انتظار تقريبا هري و بود، نيامده خوششان عنوان اين از اصال ها دورسلي

  .شتافت مادرش نزديكي به ، ساحره و جادوگر ديدن با دادلي. شود

: گفت كرد، مي نگاهش دقت با و كشيد مي بيرون را بزرگي جيبي ساعت اش تنه نيم زير از كه ديدالوس

 واقعا نقشه گفته بهتون هري كه طوري همون! عاليه. ايد آماده هم خودتون و جمعه وسايلتون كه بينم مي خب،"

 – خطرناكه شما خونه توي جادو از استفاده كه اين خاطر به. كنيم مي ترك رو اينجا هري از قبل ما. اس ساده

 – كنه دستگير رو هري كه باشه خونه وزارت براي خوبي بهانه تونه مي اين و نرسيده قانوني سن به هنوز هري

 شده گرفته نظر در براتون كه امني جاي در و شيم مي غيب بعدش ريم، مي ماشين با رو مايل ده حدود چيزي

  "نه؟ مگه كنيد، رانندگي جوري چه باشيد بلد كنم فكر. شيم مي ظاهر

  "!مردك بلدم كه معلومه ؟ - جوري چه بلدم": گفت عصبانيت با ورنون عمو

 دستگيره و دكمه همه اون ديدن با شخصا من! قربان شماس هوشمندي نشونه واقعا اين": گفت ديدالوس

  ".شن مي چپ چشام

 به نسبت ديدالوس كلمه هر با كه را، ورنون عمو چاپلوسي دارد ها حرف اين با كرد مي احساس مشخصا

 وار زمزمه حالتي با خوردند مي تكان تكان خشم با هايش سبيل كه او. كند مي شد، مي تر اعتماد بي نقشه

  "!كنه رانندگي نيست بلد حتي": گفت
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 منتظر توهمينجا هري،": داد ادامه ديدالوس. نشنيدند را صدايش هستيا نه و ديدالوس نه ظاهرا خوشبختانه اما

  "... شده عوض ذره يه نقشه. موني مي شخصيت محافظ

  "!برره كنه غيب خودش با منو و بياد  باباقوري چشم قراره كردم فكر چي؟ يعني" :گفت ناگهان هري

  ".ده مي توضيح برات باباقوري چشم كرد، كارو اين شه نمي": گفت تلخي با هستيا

: گفت مي كه جيغي صداي شنيدن با كردند مي دنبال را ها صحبت اين تمام گنگ حالتي با كه ها دورسلي

 ساعت از صدا اين كه شد متوجه تا گذراند نظر از بار چند را اتاق تمام هري. پريدند خود جاي از "!كنيد عجله"

  .شده بلند ديدالوس جيبي

 برنامه واقعا. درسته درسته،": كرد جا اش جليقه جيب در را آن و داد تكان ساعتش براي را سرش ديدالوس

 در درست جوري اين. كنيم همزمان ات خونواده شدن غيب با رو تو خروج برنامه داريم سعي. داريم اي فشرده

   ".شه مي باطل طلسم كنين، حركت امني هاي مكان سمت به شما همه كه اي لحظه

  "بيفتيم؟ راه تونيم مي اس؟ آماده چي همه خب،": داد ادامه و كرد ها دورسلي به را رويش

 مانده خيره ديدالوس جليقه جيب روي برآمدگي به انزجار با هنوز ورنون عمو. ندادند را جوابش يك هيچ

  ".باشيم منتظر بيرون ما كه باشه بهتر شايد": گفت هستيا. بود

 پر احتماال و عاشقانه، و احساس پر خداحافظي هنگام جا آن در ها آن ايستادن كه كرد مي احساس مشخصا

  "... نيست احتياجي نه،": گفت آهستگي به هري. نيست درستي كار ها دورسلي و هري آه و اشك

 راحت دستت از ديگه پس خب،": كرد برطرف را توضيحي هرگونه به نياز بلندش صداي با ورنون عمو اما

  ".پسر شديم

 آخرين در و بود، تحمل قابل غير برايش كار اين ظاهرا اما بدهد، دست هري با تا آورد باال را راستش دست

  .كرد آونگ يك مثل دستش دادن تكان به شروع و كرد مشت را دستش لحظه

  "دادلي؟ اي آماده": گفت بنگرد، هري به نباشد مجبور تا كرد مي چك را كيفش وسواس با كه پتونيا
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 نيمه دهاني با انداخت، مي پيكر غول  گراوپ ياد اندكي را هري اش قيافه كه حالي در و نداد، پاسخي دادلي

  ".بريم بيفت راه": گفت ورنون عمو. ايستاد جا همان باز

  ".فهمم نمي": گفت دادلي كه بود رسيده نشيمن درب به

  "دلم؟ عزيز فهمي نمي رو چي": گفت بود شده خيره پسرش به كه پتونيا

  "نمياد؟ ما با اون چرا": كرد اشاره هري به و كرد بلند را مانندش ساندويچ و بزرگ دست دادلي

 عمو. شود بالرين خواهد مي كه بود گفته دادلي گويي. زد خشكشان خود جاي در پتونيا خاله و ورنون عمو

  "چي؟":پرسيد بلندي صداي با ورنون

  "نمياد؟ ما با اونم چرا": داد پاسخ دادلي

  ".خواد نمي دلش – اون خب،": گفت ورنون عمو

  "نه؟ مگه بياي، خواد نمي دلت": افزود هري به رو اي غره چشم با سپس

  ".وجه هيچ به": گفت هري

  ".بريم كه بيفت راه حاال ديدي؟ بيا،": گفت ورنون عمو

 خاله و نخورد تكان جايش از دادلي اما آمد، جلو درب شدن باز صداي. افتاد راه به اتاق بيرون سمت به و

: گفت بود شده پديدار در آستانه در دوباره كه ورنون عمو. ايستاد خود درجاي مردد قدم چند از بعد نيز پتونيا

  "شده؟ چي ديگه"

 دروني تقالي دقيقه چند از بعد. كرد بيانشان بشود كه باشند آني از تر مشكل دادلي افكار آمد مي نظر به

  "بمونه؟ كجا قراره اون پس": گفت آشكاري و دردناك

 با جونز هستيا. بود ترسانده را ها آن دادلي مشخصا. انداختند نگاهي يكديگر به ورنون عمو و پتونيا خاله

  "بره؟ كجا قراره تون زاده خواهر كه دونيد مي مطمئنا...  اما": شكست را سكوت ناباور، اي چهره

 تو بپر دادلي خب، نه؟ مگه شماها، امثال پيش جايي يه بره قراره. دونيم مي كه معلومه": گفت ورنون عمو

  ".داريم عجله ما گفت، چي مرده شنيدي كه تو ماشين،
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: رسيد مي نظر به خشمگين هستيا. نخورد تكان جايش از دادلي اما رفت، خروجي درب تا ورنون عمو دوباره

  "ما؟ امثال پيش"

 كوچك اقوامش ترين نزديك كه اين از گوناگون هاي ساحره و جادوگران. بود آشنا برخورد اين با هري

: گفت بخش اطمينان لحني با هري. شدند مي زده شگفت دادند نمي نشان مشهور پاتر هي به توجهي ترين

  ".نداره اهميتي اصال گم، مي واقعا. نيست مشكلي"

 تو سر به چي كه فهمن نمي اينا واقعا نيست؟ مهم": گفت بود رفته باال محسوسي طرز به صدايش كه هستيا

 پيدا ها ولدمورت ضد همه قلب توي تو كه فردي به منحصر جايگاه از كنه؟ مي تهديد رو تو خطري چه اومده؟

  "ندارن؟ خبر كردي

 اما كنم، مي تنگ جاشونو فقط من كنن مي فكر اونا بخواين راستشو. دونن نمي نه، – اممم": گفت هري

  "... عادت من راستش

  ".كني مي تنگ منو جاي تو كه كنم نمي فكر اصال من" -

 به ثانيه چند وجود، اين با. كرد نمي باور بود، نديده را دادلي لبان خورن تكان خودش چشمان با هري اگر

 هم هري خود. بود شده قرمز دادلي. گفته سخن او خود واقعا كه كند قبول بتواند تا ماند خيره اش خاله پسر

  .بود متعجب و زده خجالت

  ".... دادلي ممنونم...  اممم...  خب" -

  ".دادي نجات منو زندگي تو": كند مي نرم پنجه و دست اي پيچيده افكار با دادلي كه رسيد نظر به دوباره

  "... بردن مي خودشون با رو روحت فقط سازا ديوانه...  نيست طور اين واقع در": گفت هري

 تابستان و تابستان اين طول در هري هاي اقامت كه جايي آن از. شد خيره اش پسرخاله به كاوي كنج با

 نشده مواجه يكديگر با وجه هيچ به تقريبا ها آن بود، مانده اتاقش در مرتبا هري و بودند كوتاه بسيار گذشته

 گذاشته رويش را پايش اتاقش بيرون كه سردي چاي فنجان شايد كه رسيد هري ذهن به موضوع اين تازه. بودند

 را احساساتش بيان توانايي دادلي كه اين از بود، گرفته قرار تاثير تحت واقعا كه اين با. باشد نبوده تله يك بود،
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 باقي ساكت سرخ اي چهره با كرد، باز را دهانش بار سه يا دو كه اين از بعد دادلي. بود خوشحال اندكي نداشت

  .ماند

 و دويد فرزندش سوي به وي وقتي اما نگريست، را او خرسند نگاهي با جونز هستيا. تركيد پتونيا خاله بغض

 پسرش فرخ سينه روي را سرش كه حالي در. شد جايگزين خشم با نگاهش كشيد، آغوش در را او هري جاي به

 مي هم تشكر ازش حتي...   هستي خوبي پسر خيلي تو...  مهربوني خيلي": گفت كنان هق هق بود داده قرار

  ".كني

 كنه نمي فكر كه بود اين گفت كه چيزي تنها! نكرد تشكر وجه هيچ به اون اما": گفت عصبانيت با هستيا

  ".باشه كرده تنگ جاشو هري

 االن همين انگار كه بود شده آويزان دادلي به طوري كه اش، خاله به يا باشد ناراحت دانست نمي كه هري

 مثل دادلي طرف از حرف اين ولي آره،": گفت بخندد است، داده نجات سوزان ساختمان يك درون از را هري

  ".دارم دوستت خيلي باشه گفته كه اينه

 كردم فكر نه؟ يا بريم خوايم مي باالخره": غريد بود، شده ظاهر نشيمن درب مقابل دوباره كه ورنون عمو

  ".اس فشرده خيلي تون برنامه گفتيد

 بله، بله،": گفت و آمد خود به اندكي كرد، مي نظاره را ها صحنه اين متفكر اي چهره با كه ديگل ديدالوس

  "... هري. بريم بايد واقعا ديگه! طوره همين

 همديگه دوباره اميدوارم. همراهت به بخت... ": گرفت را هري دست دستش دو هر با برداشت قدم جلو به

  ".توئه به جادوگري جامعه همه اميد. ببينيم رو

  ".ممنون...  اممم": گفت هري

  ".همراهته به ما دعاي. هري بدرود،": گفت و فشرد را دستش نيز هستيا

  ".بگذره خير به چيز همه اميدوارم": گفت پتونيا خاله و دادلي به نگاهي نيم با هري

 و رفيق پيش ريم مي مطمئنا آره،": گفت كرد، مي جا جابه اندكي را كالهش رفتن بيرون حال در كه ديگل

  ".رفقامون
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  .شد خارج دنبالش به هستيا

 تا گرفت را خود جلوي سختي به هري. افتاد راه هري سوي به و كرد جدا مادرش از را خود نرمي به دادلي

 هاي هق هق صداي فراز از هري. گرفت هري مقابل را بزرگش و صورتي دست دادلي سپس. نكند طلسم را او

  ".گذاشتن كار تو توي جديدي شخصيت سازا ديوانه كه اين مثل واقعا دادلي،! من خداي": گفت پتونيا خاله

  ".هري ديدار، اميد به. دونم نمي": گفت لب زير دادلي

  .فشرد و گرفت دست در را دادلي دست هري

  ".گنده دي باش، خودت مراقب ديدار، اميد به" -

 شده آسفالت زمين بر را سنگينش پاهاي صداي هري. گذشت اتاق عرض از سپس. زد لبخند تقريبا دادلي

  . شنيد را ماشين درب شدن بسته و در بيرون

 انتظار ظاهرا. آورد باال را سرش صدا شنيدن با بود كرده پنهان دستمالش در را صورتش كه پتونيا خاله

: گفت چپاند، مي جيبش در را خيسش دستمال عجله با كه حالي در. بيابد تنها هري با را خودش كه نداشت

  ".خداحافظ خب،"

  ".خداحافظ": گفت هري. رفت در سمت به كند نگاه را وي كه آن بي و

. بگويد او به چيزي خواهد مي كه داد دست هري به حس اين اي لحظه براي. كرد نگاه را عقب و ايستاد وي

 حركت با سپس اما. گرفت قرار زدن حرف آستانه در اي لحظه براي و انداخت هري به غريب و لرزان نگاهي

  .زد بيرون اتاق از فرزندش و همسر دنبال به سرش به مختصري
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  چهارمفصل 

  هفت پاتر
  

  
  
  

  

 ببيند را ها دورسلي ماشين بتواند تا رسيد اتاقش پنجره به موقع به برگشت؛درست اتاقش و باال طبقه به هري

 و پتونيا خاله بين كه ديدالوس كاله باالي.  كرد حركت جاده باالي سمت به و شده خارج پاركينگ از كه

 راست سمت به ، درايو پريوت خيابان انتهاي در ماشين.  شد مي ديده ، بود نشسته عقب صندلي روي بر دادلي

 قفس هري.  شد ناپديد و درآمد قرمز رنگ به اي لحظه براي ، خورشيد غروب نور در هايش پنجره و پيچيد

 نگاهي ، بود تميز عادي غير طرز به كه اتاقش به بار آخرين براي ، برداشت را كيفش و ، آذرخش ، هدويگ

 و ، جارو چوب ، قفس ها پله پايين در. كرد حركت هال سمت به خانه زمخت و زشت هاي پله از بعد و انداخت

 مي تار و تيره هايي سايه از مملو هال و بود شدن كم حال در سرعت به روز روشنايي.  نهاد زمين بر را كيفش

 ترك حال در بار آخرين براي داني مي كه حالي در بايستي، سكوت در كه بود عجيبي احساس خيلي. گشت

 ، تنهايي اين ، ماند مي تنها او و رفتند مي بيرون گذراني خوش براي ها دورسلي كه زماني قبال،.  اي خانه اين

 از سرعت به بعد و كرد مي تلف وقت يخچال از خوشمزه چيزي دزديدن اندازه به تنها.  بود نادر لذتي برايش

 كه را ها كانال از كدام هر و كرد مي روشن را تلويزيون يا ، كند بازي دادلي كامپيوتر با تا رفت مي باال ها پله
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. بود غريب و عجيب خيلي برايش ، احساسي هيچ بدون ، دوران آن آوري ياد.  داد مي قرار آمد مي خوشش

  .  بودش داده دست از اكنون كه آورد مي ياد به را كوچكتري برادر انگار

  

 به بار آخرين براي خواي نمي تو ": پرسيد بود كرده پنهان بالش زير قهر به را سرش همچنان كه هدويگ از

 داشته ياد به را خوب اوقات اون تمام خواي نمي. گرديم نمي بر اينجا به ديگه ما ؟ بندازي نگاهي يه محل اين

 از بعد اونم ، كرد گريه روش دادلي....   خاطره و خاطره.  كن نگاه پادري اين به...  كه اينه منظورم  باشي؟

 دامبلدور ، گذشته تابستون و....  ؟ كرد تشكر من از بعدا اون كه ميشه باورت.......  دادم نجات جونشو من اينكه

  "....  شد وارد در اون از

 همچنان. نكرد آن يادآوري براي كمكي هيچ هدويگ و ، كرد گم را افكارش رشته اي لحظه براي هري

 و " كرد باز را اي پله زير اتاق در هري.  كرد جلويي در به را پشتش هري.  بود كرده پنهان بالش زير را سرش

 خداي – نميشناختي هنوز منو موقع اون تو!  خوابيدم مي اون در معموال من كه بود جايي ، هدويگ ، زير اين

   "...  كوچكه چقدر بودم كرده فراموش ؛ من

 اتاق اين داخل در روز هر او طور چه كه آورد ياد به و ، انداخت ،نگاهي چتر و كفش كمد، اطراف به هري

 كه بود زماني مال اينها.  بود شده تزئين عنكبوت دو الي يك با تنها كه اتاقي. خاست برمي خواب از اي پله زير

 مادرش و پدر دانست نمي هنوز كه بود دوراني به مربوط. دانست نمي اش واقعي هويت از چيز هيچ هنوز او

 آن توانست مي هنوز هري اما.  دهد مي رخ او براي غريب و عجيب اتفاقات هميشه چرا يا شدند؟ كشته چگونه

 سبز نوري شامل كه هم بر و هم در رويايي:  آورد ياد به كرد نمي رها ، زمان آن در حتي را او كه را رويايي

 يك  - كند تصادف بود نزديك تقريبا ورنون عمو ، كرد بيان را آن هري وقتي كه  - ديگر يكي و بود رنگ

  ... پرنده موتور

 پايين به سرش باالي و ايستاد سيخ هري. شد شنيده نزديكي همان از كننده كر غرشي صداي ناگهان و

 ورنون عمو مخصوص نكشيده آب فحش چند كردن بيان براي را اي ثانيه چند تنها. كرد برخورد در چهارچوب

 پشتي حياط به پنجره از ماليد، مي دست با را سرش حاليكه در و ، برگشت آشپزخانه سمت به ، بعد و كرد تلف

  .  كرد نگاه
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 كه  همانطور هايي هيكل يكي يكي...بعد و.  رسيد مي نظر به دار موج هم هوا حتي نبود دست يك تاريكي

 سر بر خودي كاله ، بود هاگريد تر واضح همه از. كردند شدن پديدار به شروع ، شد مي محو   زا توهم  طلسم

.  بود نشسته ، بود شده اضافه آن به هم سياه اتاقكي كه بزرگ موتوري پشت. داشت سر به محافظ هايي عينك و

  .  شدند پياده بالدار استخواني و سياه اسب دو  و شان پرنده جاروهاي از افراد بقيه سرش پشت

 دور به را بازوانش هرميون اينكه محض به.  رفت آنان ميان به سرعت به ، در دستگيره سريع پيچاندن با هري

 گفت هاگريد و زد پشتش بر دستي رون ، خاست هوا به جمعي دست گويي آمد خوش فرياد ، كرد حلقه هري

   " ؟ حاضري رفتن برا ؟ هري خوبي ":

  ".  باشيد همه اين نداشتم انتظار اما ، مطمئنا ": گفت ، زد مي لبخند همه به كه حالي در هري

 مثل جادوييش چشم و كرد مي حمل را سنگين و بزرگ ساك دو كه حالي در ، قوري بابا چشم  مودي

 عوض نقشه ": گفت كنان غر غر ،  ، چرخيد مي باغ و خانه و تاريك آسمان بين آور سرسام سرعتي با فرفره

   ". بگيريم پناه سقفي يه زير بريم ، بزنيم حرف تو با اش باره در اينكه از قبل بذار. شده

 روي بر آنها ، بخندند و كنند صحبت توانستند مي كه جايي ، كرد راهنمايي آشپزخانه به را آنها هري

 دادند؛ لم او ولك عيب بي آالت و اسباب برروي و نشستند پتونيا خاله كار محل براق سطح روي و ها صندلي

 لب؛ بر يكسان لبخندي با ،  جرج و  فرد ؛  اش شده بافته پشت پر موهاي با ، هرميون ؛ كشيده و بلند قد با ،  رون

  عينكي با و شدن، طاس حال در سر ، مهربان صورت ، ويزلي آقاي ؛ بلندش موهاي و شكل بد زخم با ،  بيل

 حفره در كه رنگش آبي جادويي چشم و ، چوبي پايي با ، پوشيده جنگ لباس ، قوري بابا چشم زشت؛ كمي

 لوپين ؛ بودند درآمده صورتيش دلخواه رنگ به كوتاهش موهاي كه ،  تانكس ؛ چرخيد مي فرفره يك مثل اش

 ؛ رنگش اي نقره و بلند موهاي با ، زيبا و ظريف ،  فلور ؛ تر چروك و پرچين صورتي و تر سفيد موهايي با ،

 با سرش برخورد از اجتناب براي كه ، هم در ريشي و مو با ، هاگريد ؛ پهن هايي شانه و طاس سري با ، كينگزلي

 موهايي و پژمرده و ريز چشمان با ، شرمگين و  كثيف ، كوچك  ، فلچر ماندانگاس و ؛ بود شده خم سقف

 طور به كه كرد مي احساس او:  شد مي محبت از سرشار و بزرگ منظره اين ديدن با هري قلب. برهم و درهم

 داشت قصد ، بود ديده را او كه آخري دفعه كه  ماندانگاس حتي ، است آنان ي همه عاشق و شيفته نكردني باور

  .   كند اش خفه

  ".باشي مشنگا وزير نخست مراقب  توبايد كردم مي فكر من كينگزلي": گفت اتاق طرف آن از
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  ".مهمتري تو. كنه سر من بدون شبو يه تونه مي اون ":گفت كينگزلي

    "شده؟ چي بزن حدس هري: گفت بود نشسته لباسشويي ماشين روي كه تانكس

 به تانكس از را نگاهش حاليكه در هري. داد نشان هري به درخشيد مي آن در اي حلقه كه را چپش دست او

  "كردي؟؟ ازدواج": زد فرياد انداخت مي لوپين

  ". بود مختصر خيلي هرچند. هري نبودي تواونجا كه متاسفم" -

  ... مي تبريك عاليه، واقعا         -

 وقت. كافيه كافيه،": گفت برسد گوش به بقيه صداي و سر وجود با تا بود كرده بلند را صدايش كه مودي 

   ".هست كافي حد به بش و خوش واسه

 شايد ":گفت هري به رو و انداخت زمين روي را ساكش مودي. شد حكمفرما خانه آشپز بر سكوت

 به وما كاركرده نقشه اون روي تيكنس پيوس. كنيم فراموش رو  الف ي نقشه بايد ما باشه، گفته بهت ديدالوس

 رمزتاز، كردن نصب پرواز، به خونه اين اتصال كه كرده تالششو تمام اون.  كرديم برخورد بزرگ مشكل يه

 اسم به هم رو كارا اين ي همه. باشه زندان مجازاتش اينجا در شدن ظاهر يا و ديگه جاي به اينجا از شدن غيب

 مادرت طلسم ظاهرا ، بود فايده بي كامال اما. داد انجام اينجا به ولدمورت ورود از جلوگيري و تو از محافظت

 در تو خروج از گيري جلو بده انجام خواد مي واقعا اون كه كاري. آورده وجود به برات رو محافظت اين

  ". كامله سالمت

  ". پابرجاست تو روي  ردياب هنوز كه معناست بدين  اين ، قانونيه سن زير هنوز تو سن:  دوم مشكل "

   "...دو نمي من "

 مشخص را سال 17 زير افراد جادويي هاي فعاليت كه وردي!  ردياب ، ردياب ": گفت صبري بي با مودي

 اون ، كنه استفاده جا اين از تو كردن خارج براي جادويي از تو نزديك اي ديگه كس هر ،يا  تو اگه!  كند مي

  ".  خوارا مرگ بعدشم و ، فهمه مي تيكنس وقت
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 اون تمام ، بشه سالت هفده تو اينكه محض به كه چرا بيفته، كار از ردياب تا بمونيم منتظر تونيم نمي "

 در خوب و كامل رو تو ، كنه مي فكر تينكس پيوس ، اينكه خالصه. رفت خواهد بين از مادرت هاي محافظت

   ".  داره اختيار

  .  نكنه موافقت مرموز تيكنس اين با تونست نمي هري

   "؟ كنيم كار چي قراره حاال پس ، خوب "

 شناساييش تونه نمي ردياب كه چيزي تنها ، كرد خواهيم استفاده مسافرتمون براي مونده باقي راه تنها از ما"

 موتور و ، ها تسترال ، جارو هاي چوب:  نداريم آن از استفاده براي ورد اجراي به احتياجي هيچ ما چون ، كنه

  .  كند بيان را آنها مودي خود تا داشت نگه را زبانش اما ، ديد مي نقشه اين در اشكاالتي هري  ". هاگريد

  -  "... يا ، برسي قانوني سن به تو وقتي:  شد خواهد شكسته مادرت جادوي صورت دو در تنها ، حاال و "

 خاله ، تو.  ندوني خودت ي خونه را اينجا ديگه تو اينكه يا" – پرداخت مرتب اشپزخانه در زدن قدم به مودي

 هم با ديگه ها شما ، بهتر معناي به ، شه مي جدا هم از راهتون كامل آگاهي با امشب از ، ات خاله شوهر و ات

  "؟ درسته ، كرد نخواهيد زندگي

  . داد تكان را سرش هري

 محض به جادو و ، نداره وجود برگشتي ديگه ، شي مي خارج جا اين از تو وقتي ، صورت اين در پس "

 اي چاره تنها كه چرا.  بشكنيم اونو زودتر تا گرفتيم تصميم ما.  ميشه شكسته ، بشي خارج اش محدوده از اينكه

  ".كنه حمله بهت ، شد سالت هفده تو اينكه محض به كه اينه مونده اسمشونبر براي كه

 براي رو جلعي نخ سر يه ما.  بريم مي رو تو امشب ما دونه نمي اسمشونبر كه اينه داريم ما كه شانسي تنها "

 اسمشونبره اين ، حال هر به.  كني نمي ترك جا اين ام سي تا تو ، كنن مي فكر آنها:  كرديم رو خانه وزارت

 زيادي تعداد ؛ بگيره اشتباه رو تاريخ اون كه كنيم حساب روش تونيم نمي ما ، بنابراين ، مواجهيم باهاش ما كه

 ما ، بنابراين.  ميدن پاسباني عمومي فضاهاي در احتياط، جوانب رعايت خاطر به فقط كه داره خوار مرگ

 جورايي يه اونها همه.  كرديم تهيه ، بذاريم روشون تونستيم مي كه هايي محافظت با مختلف هاي خانه دوازده

  "؟ گرفتي رو نقشه – مالي موريل عمه ، كينگزلي محل ، من خونه ميشن؛ مربوط محفل به
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 درآن را خللي توانست مي هم هنوز او كه چرا ، نبود صادقانه هم خيلي حرفش ولي گفت را اين هري " بله"

  .  ببيند

 آنها خانه در ما كه محافظتي ورد محدوده در تو اينكه محض به.  رفت خواهي تانكس والدين خانه به تو "

  "؟ هست سوالي.  بري پناهگاه به پورتكي با توني مي تو گرفتي، قرار داديم قرار

 اما ، روم مي اول دفعه در خانه دوازده اون از كدوميك به من كه ندونن اونا شايد.  بله -اممم ": گفت هري

 به نفرمون چهارده همه اگه -": داد ادامه شمرد مي را افراد سرعت به كه حالي در "- نيست مشخص خيلي اين

  "؟ كنيم پرواز تانكس والدين خانه سمت

 پرواز تانكس والدين خانه سمت به نفرمون چهارده همه.  بگم رو اساسي نكته رفت يادم ، اوه ": گفت مودي

 به گروه هر و ، همراه يك با هم كدوم هر كرد، خواهند پرواز آسمان در امشب پاتر هري هفت.  كرد نخواهيم

  ".  متفاوتي امن ي خانه سمت

 به نيازي ديگر.  آورد بيرون را لجن به شبيه چيزي از سرشار فالسكي ، شنلش داخل از مودي زمان اين در

  . فهميد را نقشه ي بقيه سرعت به هري ، نبود اضافه توضيحِ

  "!  وجه هيچ به!  نه ": گفت شد منعكس آشپزخانه در كه بلند صدايي با

  ".  بود خواهد جوري اين تو العمل عكس بودم گفته بهشون من " گفت خوشنودي كمي با هرميون

   "...! بندازن خطر به رو جونشون نفر شش دم مي اجازه من كرديد فكر اگه "

  ". ماهاست همه براي بار اولين اين چون ": گفت آميز تمسخر لحني با رون

  " – هستيد من خود كه ، كنيد وانمود خوايد مي شما ، داره فرق اين "

 چيزي يه ، كن فكر ، نيستيم مشتاقش هم خيلي ما از كدوم هيچ ، هري ميدوني ، خب ": گفت عالقه با فرد

  ".  موند خواهيم باقي هميشه براي كوچيك و الغر شمايل و شكل همين تو ما وقت اون ، بشه اشتباه

  . نزد لبخندي هري

  ". بدم بهتون مو كمي تا دارين احتياج من به.  بدين انجام كارو اين من كمك بدون تونيد نمي شما "
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 خودت كمك بدون ما از كدوم هيچ حقيقت در.  خورد مي شكست نقشه كه جاست اين ": گفت جرج

  ".  باشيم داشته را موهايت از كمي تونيم نمي

  ".  نداريم شانسي هيچ ما ، نداره كردن جادو اجازه كه هستيم كسي مقابل در ما همه ، درسته ": گفت فرد

  ".  است بامزه خيلي ، داره خنده ": گفت هري

 ": گفت كنان غرغر و شد  خيره هري به لرزيد مي اش حدقه در كمي جادوييش چشم كه حالي در مودي

 ، پاتر ، اند قانوني سن باالي ، جان اين كه كساي همه.  نيست اي چاره ديگه ، بشيم زور از استفاده به مجبور اگه

  ".  بكنند ريسكو اين حاضرن اونها همه و

 پشت در كه را او بتواند تا چرخيد پهلو به جادويي چشم ، درآورد ادايي و انداخت باال اي شانه ماندانگاس

  .  ببيند بود مودي سر

  ".  حاال همين پسر... خوام مي موهاتو از كمي من.  درگذره زمان.  نباشه بحثي ديگه بهتره "

  " – نيست احتياجي هيچ ، ديونگيه اين اما "

 افراد نصف و ، جا اين از خارج در اسمشونبر حضور با! ؟ نيست احتياجي هيچ ": گفت خشمگين مودي

 حمله تو به ام سي و خورد خواهد را قالبي طعمه فريب او ، بياريم شانس ما اگه ، پاتر اونند؟ با كه خانه وزارت

 اين و ، باشه نگذاشته بيرون اون را مراقب دو يا خوار مرگ يك ، اگر بود خواهد ديوانه قطعا اما ، كرد خواهد

 ، است خانه اين روي بر مادرت جادوي كه زماني تا آنها. دادم مي انجام حتما بودم اون جاي اگه من كه كاريه

 اين زبر و زير از آنها و ، هست شدن شكسته حال در جادو اين اما ، كنند حمله خانه اين يا تو به توانست نخواهند

 به خودشو تونه نمي هم ميدوني كه هموني خود حتي. غافلگيريه عنصر از استفاده ، ما شانس تنها.  خبرن با محل

  ".  كنه تبديل قسمت هفت

  .  كرد نگاه ديگري جاي به لحظه در و افتاد هرميون چشمان به هري نگاه

  "...  موهات از كمي لطفا – پاتر بنابراين "

  . بدهد انجام را كار اين گفت مي نگاهش با داشت كه كرد نگاه رون به هري
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   "! حاال ": كشيد فرياد مودي

  .  كشيد و گرفت دست به را مويش از اي حلقه و كرد بلند را سرش هري ، آنها همه چشمان مقابل در 

   ". لطفا ، اينجا دقيقا ، خوبه ": گفت و برداشت را معجون فالسك در ، لنگيد مي جلو به كه حالي در مودي

 به شروع معجون ، شد مماس سطحش با اينكه محض به.  انداخت مانند لجن مايع درون در را مويش هري

  .    شد رنگ طاليي و شفاف مايعي به تبديل ، لحظه يك در بعد و كرد كردن، دود و كف

 گويل و گراب از تو اووه": گفت بيافتد بود برده باال را ابروهايش كه رون به نگاهش آنكه از قبل هرميون

 گويل معجون. چيه منظورم كه دوني مي": داد ادامه و شد قرمز كمي رون ديدن از بعد ".تري خوشمزه خيلي

  ".داد مي گندي خيلي ي مزه

  ".اينجا بيان قالبي پاتراي هري خوبه، خيلي": گفت مودي

  . ايستادند پتونيا خاله درخشان سينك جلوي فلور و جرج فرد، هرميون، رون،

  ".كمه مون يكي": گفت لوپين

 روي فلور كنار را او و آمد جلو بود گرفته اش يقه پشت از را ماندانگاس حاليكه در هاگريد ".اينجاست"

  . بگيرد قرار جرج و فرد بين تا كرد حركت صف در و داد تاب و پيچ را اش بيني وضوح به فلور. انداخت زمين

  ".باشم محافظ يه دم مي ترجيح و سربازم يه من": گفت ماندانگاس

 پاترو خواد مي بخوريم بر بهش كه مرگخواري هر گفتم، ترسو كرم تو به هم قبال. خفه": زد فرياد مودي

 اين. بكشه پاترو خودش شخصا كه خواد مي نبر اسمشو گفت مي هميشه دامبلدور. بكشتش اينكه نه كنه دستگير

   ".بكشن اونارو خوان مي مرگخوارا باشن، نگران همه از بيشتر بايد كه محافظان

 ي اندازه به ليوان شش كشيدن بيرون حال در مودي ديگر اما رسيد، نمي نظر به مطمئن خيلي ماندانگاس

  . داد افراد به و ريخت ليوانها از يك هر درون مركب معجون كمي او. بود شنلش درون از مرغ تخم

  ".هم با همه"  -
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  كرد، خورد بر گلويشان با معجون اينكه محض به. نوشيدند ماندانگاس و فلور جرج، فرد، هرميون، رون،

 هرميون. كرد زدن حباب به شروع داغ موم مانند  آنها ظاهر ناگهان. كردند اخم و شد حبس سينه در را نفسشان

 به فلور و هرميون تن و شد سياهتر موهايشان رفتند؛ آب جرج و فرد ، رون و شدند بلندتر ماندانگاس و

 باز بود آورده خود با كه را ساكهايي از يكي بند آرامي به و بود توجه بي كامال مودي. چسبيد استخوانشان

  .زدند مي نفس نفس همگي كه بودند ايستاده پاتر هري شش جلويش كرد، بلند را سرش وقتي.كرد

  ".هميم عين بازم ما واي،": گفتند هم با و كردند نگاه  هم به جرج و فرد

 خودم كنم فكر... ولي  دونم، نمي": گفت كرد مي بررسي كتري در را صورتش بازتاب حاليكه در فرد 

  ". خوشگلترم خيلي

 زشت خيلي. نكن نگاه من به بيل واي، ":گفت كرد مي چك مايكروويو در روي را صورتش كه فلور

  ".شدم

 و.هست كوچيكترشم اينجا گشاده لباسشون كه اونايي": گفت كرد مي اشاره اول ساك به حاليكه در مودي

 لباس وقتي. ساكه همون بغل جيب توي عينك تا شش نكنيد، فراموش عينكهارو. عكسش بر طور همين

  ".ساكه يكي اون تو چمدونا شديد، آماده و پوشيديد

 عجيب اين كه فكركرد خود با بود، داشته كار و سر هم عجيب العاده فوق چيزهاي با  واقعي هري آنكه با

 مي را ساكها درون كه كرد مي نگاه بدلش شش به او. شده رو به رو آن با حال به تا كه است چيزي ترين

 مي قرار اي گوشه در را خودشان وسايل و زدند مي چشم به را عينكها كشيدند، مي بيرون را لباسها گشتند،

 آنها به خواست مي دلش هري كردند، لباسهايشان آوردن در به شروع خجالتي هيچ بدون همه وقتي. دادند

 مشكلي هم خيلي او بدن دادن نشان با آنها انگار. بكنند را اش خصوصي ي محدوده مراعات هم كمي بگويد

  .   خودشون هاي بدن برعكس درست نداشتن

 دروغ خالكوبي اون مورد در جيني دونستم مي من": گفت كرد مي نگاه اش برهنه ي سينه به حاليكه در رون

  ".گفت مي

  "!افتضاحه ديدت وضع هري، ":گفت زد مي چشم به را عينكها از يكي حاليكه در هرميون
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 بود قالبي سفيد جغد يك آن در كه جغد قفس و پشتي كوله يك كدام هر پوشيدند، را لباسها همه كه همين

  .برداشتند دوم ساك از

   " خوبه " -

  . بود انداخته دوش به را كوله و زده عينك ، پوشيده لباس نفر هفت هر كه گفت مي حالي در را اين مودي

  "...  كنيم مي سفر جارو با من و ماندانگاس شيم؛ مي جفت هم با گم مي من كه ترتيبي اين به":  گفت و 

  " باشم؟ تو با بايد من چرا":  گفت كنان غر غر عقبي در به هري نزديكترين

 شدن تمام از پس مودي هم واقعا و ".داري مراقبت به نياز كه هستي كسي تنها تو چون ":  غريد مودي

  .نگرفت بر او از را اش جادويي چشم حرفش

  ... فرد و آرتور  -

 مارو تونين نمي هستيم هري ما كه هم وقتي حتي جرجم، من":  گفت بود كرده اشاره او به مودي كه كسي

  " بدين؟ تشخيص هم از

  ... !! جرج ببخشيد  -

  . فردم واقعا من ، كردم مي شوخي باهاتون داشتم  -

. ره مي  ريموس با ، هست كه كي هر يا جرج يا فرد يكي؛ اون! بسه ديگه بازي مسخره ": غريد دوباره مودي

  "...  كور دال دوشيزه

   ". آد نمي خوشش جارو از خيلي اون. برم مي تسترال با فلورو من ": گفت بيل

 كه كرد آرزو وجودش ي همه با هري و. بايستد بيل كنار تا رفت جلو عاشقانه اي احمقانه طرز به نگاه با فلور

  . نبيند خود چهره بر هرگز ديگر را نگاه اين

  ".تسترال با  دوباره كينگزلي، با  گرنجر دوشيزه "
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 مورد در هم هرميون كه دانست مي هري. داد جواب را كينگزلي لبخند بود، شده آرام حاليكه در هرميون

  .ندارد زيادي نفس به اعتماد سواري جارو

   ".رون هميم با تو و من پس ": گفت خوشرويي با تانكس

 نظر به هرميون آسودگي به رون. كرد خورد بر  چوبي ليواني به دستش رون براي دادن تكان دست حين در

  .رسيد نمي

 جارو آخه ريم، مي موتور با ما چطوره؟. هري مني با هم تو": گفت رسيد مي نظر به نگران كمي كه هاگريد

 به. مونه نمي باقي تو واسه جايي بشينم موتور رو من اگه كه هرچند. كنن تحمل منو وزن تونن نمي ها تسترال و

  ".بشيني موتور بغل كابين توي تو بايد همين خاطر

  ".عاليه":  گفت صادقانه چندان نه هري

 با تورو دارن انتظار مرگخوارها كنيم مي فكر ما": گفت دارد احساسي چه هري زد مي حدس كه مودي

 با اگر بندم مي شرط. داشته زيادي وقت نداشت فرصتشو قبال كه چيزايي گفتن براي حاال تا اسنيپ. ببينن جارو

   ". خوب خيلي. باشه جارو سوار كه ره مي پاتري دنبال اون كنيم برخورد مرگخوار يه

 قفل. كنيم مي حركت ديگه دقيقه سه": داد ادامه و كرد راهنمايي در دم به را آنها ، بست را ساكها مودي

  "...بياين. داره نگه بيرون رو مرگخوارها تونه نمي قفل نداره، اي فايده هيچ پشتي در كردن

 پشت ي باغچه به گروه دنبال به و گرفت دست به را هدويگ قفس و آذرخش پشتي، كوله عجله با هري

 تسترال يك پشت كينگزلي كمك با هرميون داشتند؛ قرار افراد دست در جاروها گوشه هر در. رفت خانه

 ايمني عينك و بود ايستاده موتور كنار هاگريد. ديگر تسترال روي بيل كمك با فلور و بود نشسته مشكي بزرگ

  .بود زده چشم به را

  سيريوسه؟ موتور اين همينه؟-

  . بدم جات دستم يه تو راحتي به تونستم مي كردي سفر اين با كه قبل ي دفعه. دقيقاٌ-
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 تر پايين فوت چند همه از او. بگيرد را حماقتش احساس جلوي توانست نمي شد مي كابين داخل وقتي هري

 كوله هري. زد خند پوز بود، نشسته كودك مخصوص صندلي در كوچك ي بچه يك مثل كه او به رون. بود

  . كرد نمي راحتي احساس اصال او. چپاند هايش زانو بين را هدويگ قفس و گذاشت پايين را آذرخش و پشتي

   ".كرده دستكاريش خورده يه آرتور ": گفت بود خبر بي هري احساس اين از كامال كه هاگريد

 انگشت با او. رفت پايين اينچ چند و داد ناخوشايندي صداي موتور. كرد صاف موتور پشت را خود او

  ".بره مي باال راييشو كا. بود من ي ايده اين": گفت و كرد اشاره شمار سرعت نزديك بنفشي دكمه به بزرگش

 من. هاگريد باش مراقب لطفا ":  گفت بود ايستاده آنها كنار و  داشت دست در را جارويش كه ويزلي آقاي

  ".ضروري مواقع در فقط. باشه اي عاقالنه كار ازش استفاده كه نيستم مطمئن هنوز

 اين غير در. كنن حركت لحظه يك در همه كه خوام مي. لطفا باشن آماده همه. خوب خيلي": گفت مودي

  ". شه مي خراب مون نقشه صورت

  . دادند تكان را سرشان همه

   ".رون بگير منو تر سفت": گفت تانكس

 لوپين به گناهكارانه نگاهي اجبار با تانكس بدن طرف دو دستهايش دادن قرار از قبل كه ديد را رون هري

  .كرد لرزيدن به شروع كابين و غريد اژدها مانند موتور. كرد روشن را موتور هاگريد. انداخت

... يك  سه؛ ي شماره با. بينيم مي پناهگاه تو رو همه ديگه ساعت يه. باشيد موفق همگي": زد فرياد مودي

  ".سه ؛...دو

 در سرعت به داشت او. خورد تكان خطرناكي طرز به كابين كرد احساس هري و كرد ديگري غرش موتور

 باال هم جاروها او اطراف. بودند افتاده آب كمي چشمهايش و بودند رفته عقب به موهايش رفت، مي باال هوا

 هدويگ قفس و اش پشتي كوله بين كه پاهايش. كردند مي پرواز عقب به تسترالها مشكي و بلند دم و آمدند مي

 براي كرد فراموش كه بود زياد آنقدر او ناراحتي. شدند مي حس بي كم كم و گرفتند درد بودند افتاده گير

 بياندازد اطرافش به نگاهي توانست باالخره وقتي. بياندازد درايو پريوت چهار ي شماره به نگاهي بار آخرين

  . است چهار ي شماره خانه كدام دهد تشخيص توانست نمي ديگر
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 معلق هوا در كه پوش شنل پيكر سي حداقل. شدند محاصره طوري، چه و كجا از بفهمند اينكه بدون ناگهان،

  . بودند شناور هوا در محفل اعضاي آن وسط در كه دادند تشكيل بزرگ اي دايره بودند،

. كرد واژگون را موتور و كشيد فرياد هاگريد. درخشيد جهات ي همه در سبزي نور و شد شنيده فريادهايي

 صداي اطرافش در و بودند سرش باالي خيابان چراغهاي. بود داده دست از را اش يابي جهت حس كلي به هري

 و پشتي كوله هدويگ، قفس. بود زده چنگ كابين به جانش از محافظت براي او. رسيد مي گوش به فرياد

  . خوردند مي سر زانوهايش زير از آذرخشش

  "كمك... نه" -

 قفس و پشتي كوله ي لبه توانست او شد راست دروباره موتور اينكه محض به اما چرخيد، مي هم جارويش

 جغد. شد ديده سبز نور از ديگري انفجار بعد اما كرد آسودگي احساس لحظه يك براي. بگيرد را هدويگ

  .افتاد قفس كف و كشيد جيغي

  "!! نه!...  نه" -

 شان دايره به هاگريد شدن نزديك با كه كرد نگاه مرگخوارها به هري و كرد حركت جلو به سيكلت موتور

  .شدند مي متفرق

  "!! هدويگ!!...  هدويگ" -

 از ترسش طرفي از و كند هضم را اين توانست نمي هري. بود افتاده حركت بي ، غمناكي طرز به جغد اما

 حركت هوا در كه ديد را افراد از زيادي تعداد و انداخت نگاهي اش شانه روي از او. بود زياد بسيار بقيه موقعيت

 ارتفاع در سوارها جارو از جفت دو.  كشيدند مي زبانه رنگ سبز طلسم هاي شعله طرف هر در و كردند مي

  . هستند كساني چه آنها كه بدهد تشخيص توانست نمي هري و كردند مي پرواز زيادي

 اش چوبدستي ". گرديم بر بايد. برگرديم بايد ما هاگريد ": زد فرياد موتور وحشتناك صداي از بلندتر هري

 ". كند باور را او مرگ توانست نمي حاليكه در ، گذاشت زمين روي را هدويگ قفس و كشيد بيرون را

  "! برگرد گم مي بهت هاگريد

  .  داد فشار آخر تا را گاز و ". هري اونجا برسونم امنيت در تورو كه اينه من ي وظيفه": زد فرياد هاگريد
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  "!وايسا... وايسا ":زد نعره هري

 چهار. گذشتند چپش گوش كنار از كه ديد را رنگ سبز نور دسته دو برگشت عقب به دوباره كه همين اما

 عظيم پشت هدفشان استثنا بال و كردند مي تعقيب را آنها و بودند شده جدا مرگخوارها ي دايره از مرگخوار

 دنبالشان به طلسم بيشتري تعداد. كردند مي تعقيب را او مرگخوارها ولي چرخيد سرعت به هاگريد. بود هاگريد

 استيوپفاي": زد فرياد و چرخيد او. بماند امان در آنها از تا برود فرو كابين درون شد مجبور هري و شدند روانه

!"  

 كه چرا ، كرد ايجاد اي حفره مرگخوار چهار ميان و  شد خارج اش چوبدستي نوك از قرمز نور اي دسته

  .بودند شده متفرق آن از اجتناب براي مرگخوارها

 هاگريد تا گرداند بر را سرش موقع به هري "!! كنه مي سره يه كارشونو اين هري، بشين ": زد فرياد هاگريد

  .زد مي ضربه بنزين باك نزديك رنگ سبز اي دكمه به ، كه ببيند را

 هوا در كه ديد را آن و آورد باال را سرش هري. شد خارج اگزوز لوله از رنگ سياه جامد ديوار يك

 خوش چندان چهارمي اما. نكردند برخورد آن به و چرخيدند موقع به مرگخوارها از تا سه. كرد مي پيدا گسترش

. شد تكه هزاران جارويش و افتاد زمين به سنگ مانند ديوار ديگر طرف از سپس و شد ناپديد او. نبود شانس

 در ديوار و دو آن كرد زياد را سرعتش هاگريد كه همين اما دهد نجات را او تا رفت پايين همراهانش از يكي

  .شدند پديد نا تاريكي

 آنها. گذشت هري سر كنار از و شد فرستاده باقيمانده مرگخوار دو طرف از بيشتري ي كشنده طلسمهاي

 هم به هوا در سبز و قرمز. ميداد كننده بيهوش طلسمهاي با را آنها جواب هري. بودند گرفته هدف را هاگريد

 آن دانستند نمي كه مشنگهايي مانند هم هري. كردند مي ايجاد رنگي هاي جرقه از باراني و كردند مي برخورد

  . افتاد بازي آتش ياد شدت به است خبر چه باال

  "... كنيم مي فرار ديگه بار يه بشين، سفت": زد فرياد داد مي فشار را ديگري ي دكمه حاليكه در هاگريد

 برخورد براي تنها نه. يودند آماده مرگخوارها بار اين اما شد خارج اگزوز از بزرگي تور لحظه همين در

 به نيز بود رفته پايين بيهوششان دوست نجات براي كه مرگخواري بلكه كردند، عوض را مسيرشان آن به نكردن



 هري پاتر و مقدسات مرگ    هفت پاتر: چهارمفصل 

  -52- 

 مي سمتشان به طلسمهايي همگي بودند، دنبالشان نفر سه حاال و پريد بيرون تاريكي از ناگهان او. پيوست آنها

  .فرستادند

 دست تمام با كه ديد را او هري و ".آد مي جا حالشون ديگه دفعه اين هري، بشين سفت": زد فرياد هاگريد

  .زد مي ضربه شمار سرعت نزديك رنگ بنفش ي دكمه به بزرگش

 كشيد، شعله بيرون به ماشين اگزوز از اژدها آتش و رسيد گوش به اژدها مهيب غرش صداي شك بدون

 هري.  شد پرتاب جلو به اي گلوله مثل فلز پيچيدن هم به صداي با سيكلت موتور و آبي، و درخشان سفيد

 همين در و چرخيدند ديگري سمت به آن مرگبار هاي شعله با نكردن خورد بر براي كه ديد مي را مرگخوارها

  .بود شده داغان ناگهاني گرفتن شتاب اثر در موتور با آن فلزي اتصاالت. خورد تاب شومي طرز به كابين زمان

   ". هري نيست چيزي": زد فرياد هاگريد

 خشونت طور به كابين و كرد نمي هدايت را موتور كس هيچ. شد مي رانده عقب به او زياد سرعت دليل به

  .خورد مي تاب هوا در موتور متعادل نا حركت دليل به آميزي

   ". نباش نگران. هري كنم مي درسش االن" -

  . كشيد بيرون را صورتي چتري و كرد ژاكتش جيب درون را دستش او

  "!بدم انجام كارو اين من بذار! هاگريد نه" -

  "!! ريپارو" -

 دليل به و شد پرتاب جلو به هري. شد جدا موتور از كامل طور به كابين و رسيد گوش به بلندي بنگ صداي

 را اش چوبدستي هري اضطراب اوج در. كرد سقوط به شروع كوتاهي مدت از پس اما ماند هوا در موتور فشار

  "! سا ويو له وينگارديوم": زد فرياد و گرفت كابين طرف به

 در صورت هر در اما داشت، تعادل نه و رفت مي خاصي جهت به نه پريد، هوا به اي پنبه چوب مثل كابين

 مي طرفش به فراواني طلسمهاي و شدند مي نزديك مرگخوار سه كه چرا نپاييد، ديري آرامشش اما. بود هوا

  .   فرستادند
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   "!هري آم مي دارم": رسيد گوش به تاريكي از هاگريد فرياد صداي

 وسط و رفت پايين اش صندلي در توانست مي كه جايي تا او. رود مي پايين كابين كرد احساس مجددا هري

  "!! ايمپديمنتا ":زد فرياد و گرفت نشانه را شدند مي نزديك او به كه اشكالي

 شد پهن درهوا اي مسخره طرز به مرگخوار. كرد برخورد وسطي مرگخوار ي سينه وسط به درست طلسم

  .  كرد برخورد او به درست مرگخواران از يكي تقريبا و. باشد كرده برخورد نامرئي مانعي به كه انگار

 فرستاد او نزديك قدر آن را طلسمي مانده باقي مرگخوار و كرد سقوط به شروع جدي طور به كابين سپس

  . افتاد بيرون دهانش از و شكست صندلي به برخورد از پس دندانش. بخزد كابينش كف به شد مجبور هري كه

  ".آم مي دارم هري، آم مي دارم"  -

 اش پشتي كوله هري كشيد؛ بيرون سقوط حال در كابين از را او و گرفت را هري رداي پشت بزرگي دست

 باال آنها كه همين. بود هاگريد پشت به پشتش كه يافت موتور روي حالي در را خود و كشيد بيرون كابين از را

 كابين طرف به را اش چوبدستي و كرد تف را دهانش خون هري شدند، دور باقيمانده مرگخوار دو از و رفتند

  "! كانفرينگو ":زد فرياد و گرفت

  ، بود خواهد هدويگ براي تحمل قابل غير و وحشتناك دردي كه دانست مي ، شد منفجر اينكه محض به

 تاريكي در و ماند عقب نيز او همراه. رفت بيرون آنها ديد از و شد منفجر كابين به مرگخوار نزديكترين جاروي

  .شد پديد نا

 اصال تو حاال. كنم درست اونو كه كردم مي سعي خودم نبايد من... متاسفم متاسفم، هري": كرد ناله هاگريد

  ".نداري جا

 به فقط هاگريد، نيست مشكلي": زد فرياد هري. شدند نزديكتر و آمدند بيرون تاريكي از مرگخوار دو

  "!بده ادامه پروازت

 زاگ زيگ و چرخيدن به شروع هاگريد آمدند، در گردش به اطرافشان فضاي در دوباره طلسمها كه همين

     از مجدد ي استفاده جرئت هاگريد نبود، مطمئن و امن اصال جايش كه هري وجود با كه بود مشخص. كرد رفتن

 به كه فرستاد مي كنندگانشان تعقيب طرف به بيهوشي طلسم هم سر پشت هري. ندارد را اژدها آتش ي دكمه
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 نزديكترين. كرد روانه آنها سوي به ديگري ي بازدارنده طلسم او. كرد مي عبور آنها نزديك از حتي ندرت

 طلسم رنگ قرمز نور در هري. رفت كنار نقابش اثنا همين در و نكند برخورد او به طلسم تا چرخيد مرگخوار

  ...!استن... شناخت را  شانپايك استنلي ي پريده رنگ بسيار صورت اش شي بيهو

  "! اكسپليارموس": زد فرياد هري

  "!واقعيه پاتر هري اين! همينه! خودشه" -

 بعد ي لحظه. رسيد مي گوش به هم سيكلت موتور غرش وراي از حتي پوش نقاب مرگخوار فرياد صداي

  . شدند پديد نا كننده تعقيب دو هر

  "رفتن؟ كجا اونا هري؟ شد چي": زد فرياد هاگريد

  "!دونم نمي" -

  "!واقعيه پاتر هري اين": بود زده فرياد پوش نقاب مرگخوار. بود شده نگران هري اما

. شد آن در نهفته تهديد و خطر متوجه و كرد نگاه خالي ظاهرا تاريكي به هري بود؟ فهميده كجا از

  بودند؟ كجا مرگخوارها

  . گرفت را هاگريد ژاكت پشت و نشست جلو به رو و چرخيد هري

  ". بيرون بريم زودتر جا اين از بيا. بده انجام رو اژدها آتش مثل چيز اون ديگه بار يه هاگريد" -

    ".بچسب سفت بهم پس" -

 با هري. شد خارج اگزوز از آبي و سفيد آتش و رسيد گوش به فلزات پيچيدن هم به شديد صداي دوباره

 به شد، پرتاب او طرف به و عقب به هاگريد. است افتادن شرف در كه كرد احساس داشت كه كمي جاي

  . بود داشته نگاه را فرمان سختي

  "!شد تموم كنم فك. هري كردن گممون كنم فكر": زد فرياد هاگريد
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 تا كرد مي نگاه راستش و چپ به وقتي آمد مي در جريان به وجودش در ترس. بود نشده متقاعد هري اما

 درست را اين آنها "همينه... خودشه ". شود مي پيدايشان باالخره بود مطمئن كه كند پيدا را اي كننده تعقيب

  .  كند سالح خلع را استن بود صدد در هري كه بودند گفته هنگامي

  ".هري رسيديم تقريبا هري، نزديكيم ":زد فرياد دوباره هاگريد

 هاي ستاره دوري به هم هنوز شهر چراغهاي كه چند هر رفت، تر پايين كمي موتور كرد احساس هري

  ... رسيد مي نظر به آسمان

 شدند، مي نزديك او به طرف دو از مرگخوار دو كه همين:  سوخت آتش مانند اش پيشاني روي زخم سپس

  . شدند مي فرستاده سر پشت از كه شدند، رد كنارش از متري ميلي چند ي فاصله به كشنده طلسم دو

 را او كه چيزي هر يا تسترال يا جارو بدون رسيد، مي نظر به باد در دود مانند ولدمورت. ديد را او هري سپس

 چوبدستي دوباره اش رنگپريده و سفيد انگشتان. درخشيد مي اطراف سياهي در مانندش مار صورت. كند حمل

  . بردند باال را اش

 به محكم دستش يك با  هري. زد شيرجه پايين سمت به عمودي حالت به و زد ترس از اي نعره هاگريد

 از كسي. فرستاد مي كننده گيج طلسم طرف هر به اتفاقي صورت به ديگرش دست با و بود زده چنگ هاگريد

 هنگام همين در اما. كرده خورد بر آنان از يكي به حداقل طلسمش كه دانست هري و افتاد زمين به كنارش

 چرخيد، مي هوا در سيكلت موتور. شد خارج موتورش از هايي جرقه و  رسيد گوش به موتور از بنگي صداي

  .بود شده خارج كنترل از كامال

 و باالست به رو راه كدام دانست نمي اصال هري. گذشت سرشان باالي از دوباره رنگ سبز نور هاي دسته

 پوش نقاب پيكر. برسد پايان به اش زندگي بود آماده لحظه هر و سوخت مي هنوز زخمش. پايين به رو كدام

  ...تا برد باال را بازويش بود، آنها از تر پايين فوت يك حدود

  "!!نه " -

 هاگريد فراوان وحشت با هري. كرد پرتاب موتور بيرون به را خود زد مي نعره ترس از كه حالي در هاگريد

  . بود زياد بسيار جارو براي دو هر وزن. كردند سقوط باهم كه ديد را مرگخوار و
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  "!منه مال": شنيد را ولدمورت فراد صداي بود؛  چسبيده را سقوط حال در موتور زانوهايش با سختي به هري

 كه انداخت ديگر مرگخوار به نگاهي او. كجاست ولدمورت ببيند يا بشنود تواست نمي هري. بود شده تمام

  ...ك آوادا: شنيد و رفت مي كنار راه سر از

 احساس.  كرد عمل خود به خود چوبش ، ببندد را چشمانش او تا بود شده باعث زخمش درد آنجاييكه از

 اش، بسته نيمه چشمان ميان از ، كشيد مي اطراف به پيكر غول رباي اهن يك مانند به را دستش چيزي كرد مي

 و ، زدند فرياد خواران مرگ باقي.  شنيد را خشم سر از فريادي و ترق صداي. ديد را طاليي آتشي فوران

   "! نه ": زد جيغ ولدمورت

 اي ضربه چوبش بدون دست با او.  يافت اژدها آتش دكمه اينچي يك در را اش بيني هري ، طريقي يك به

  . افتاد راه به زمين سمت به مستقيما و ، كرد روانه هوا به را بيشتري آتش موتور و ، زده آن به

  "!هاگريد  اكسيو... هاگريد؟  هاگريد؟": زد صدا بود چسبيده زندگيش براي موتور به حاليكه در هري

 را هايي چراغ توانست مي تنها هري ، موتور منحني تراز سطح از.  كرد برخورد زمين به و رفت باال موتور

.  بده انجام توانست نمي هم كاري هيچ و كرد مي تصادف داشت او:  شدند مي تر نزديك و نزديك كه ببيند

  "!من به بده چوبتو ، سلوين ، چوبت " شد مي شنيده جيغي صداي سرش پشت

 هري. شد خيره سرخش چشمان به مستقيم و كرد بلند را سرش. ايستاده جلويش مورت ولد كرد احساس

   –بفرستد طرفش به ديگري طلسم تا شد آماده ولدمورت. بيند مي كه ايست صحنه آخرين اين بود مطمئن

 شده زمين نقش پايش زير در  كه ديد را هاگريد و كرد نگاه پايين به هري.  شد ناپديد ولدمورت بعد و

 صدايي با اما داد فشار محكم را ترمز نكند، خورد بر او به تا داد فشار را ها دسته سختي به هري.  است

  .افتاد الي و گل از اي چاله درون ، آورد در لرزه به را زمين كه گوشخراش
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  پنجمفصل 

  از دست رفتهشواليه 
  

  
  
  

  

  "هاگريد؟" -

 برخاستن براي تالش در آورد، بيرون بود كرده احاطه را او كه فلزي ي توده ميان از را خود تا كوشيد هري

 هر داشت انتظار  است، رفته كجا ولدمورت بفهمد نميتوانست. رفت فرو آلود گل آب در اينچ چند دستش

 قطره اش پيشاني و چانه روي از خيس و گرم چيزي. كند حمله او سمت به سرعت به تاريكي درون از لحظه

 بر كه عظيمي سياه ي توده  -هاگريد سمت به سختي به و خزيد بيرون آب حوضچه از. ريخت مي فرو قطره

  .كرد حركت-بود افتاده زمين روي

  "-بزن حرف من با هاگريد، هاگريد؟" -

  .نكرد حركتي عظيم ي توده ولي

  "هستي؟ پاتر هري تو پاتر؟ اونجاست؟ كي" -

  "!كردن سقوط باغچه توي!  تد. كردن سقوط اونا ":زد فرياد زني سپس. نشناخت را مرد صداي هري
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  .ميشد منفجر داشت درد شدت از سرش

  .نكردند مقاومت ديگر زانوهايش.  "هاگريد":گفت احمقانه

 شديدي سوزش احساس  خوابيده، تشك مثل  چيزي روي بر كه بود اين فهميد آن از بعد كه چيزي اولين

 هنوز اش پيشاني روي زخم. بود آمده در دوباره اش شكسته دندان. داد مي آزارش راستش دست و ها دنده در

  .سوخت مي

  "هاگريد؟" -

 ورزشي ساك. يافت نوراني و آشنا نا نشيمن اتاق يك در مبل يك روي بر را خود و كرد باز را چشمانش

  .كرد مي نگاه را او نگراني با بور موهاي با چاق مردي. بود افتاده زمين روي طرفتر آن قدم چند آلودش گل

 هات، دنده من ؟ نشكسته ديگت جاي چطوره؟ حالت. مراقبشه همسرم پسر، خوبه حالش هاگريد":گفت مرد

  ". دورا پدر -تانكس تد. هستم تد من حال، هر به. كردم ترميم دستتو و دندونت

  .رفت مي گيج سرش  زد، مي را چشمانش نور. نشست سرعت به هري

  "-ولدمورت" -

  "باش آروم" -

 اتفاقي چه. داشتين بدي سقوط ". خواباند تشك روي بر را او دوباره و گذاشت او شانه روي بر را دستش 

 آب به گل دست مشنگيش اختراعات با دوباره ويزلي آرتور اومد؟ پيش موتورسيكلت براي مشكلي ؟ افتاد

  "داد؟

  "كردن مي تعقيب رو ما -اونا از خيلي خوارا، مرگ ".تپيد مي باز  جراحت يك مثل پيشانيش زخم ،"نه" -

 منتقل امشب تو كه ندارن خبر اونا كردم مي فكر من چيه؟ منظورت خوارا؟ مرگ":داد پاسخ تندي به مرد 

   "-شي مي

  ".دونستن مي اونا":داد پاسخ هري

  .ببيند را آسمان تواند مي آن ميان از انگار كه كرد نگاه سقف به چنان تانكس تد 
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 از نزديكتر جهتي هيچ از بتونن نبايد اونا درسته؟ پابرجاست، حفاظتيمون هاي افسون دونيم مي ما...خب" -

  ".بشن اينجا ياردي صد

 حفاظت محدوده وارد سيكلت موتور كه بود زماني دقيقا بود، شده ناپيد ولدمورت چرا كه فهميد حاال هري

 تصور خود از باالتر يارد صد را ولدمورت: بمانند باقي همچنان افسونها كه بود اميدوار فقط. بود شده محفل

 حباب يك را آن هري كه بود چيزي به نفوذ براي روشي دنبال به او كردند مي صحبت آنها كه حالي در. كرد

 هاگريد كند باور كه اين از قبل داشت نياز. گذاشت زمين برروي را پاهايش. بود كرده تصور بزرگ شفاف

 به آن ميان از هاگريد و شد باز  ناگهان دري  برخاست، سختي به. ببيند خودش چشمان با را او است سالم

 زنده آسايي معجزه طور به ولي لنگيد مي كمي. بود شده پوشيده گل و خون با صورتش آمد، بيرون زحمت

  .بود

  "!هري" -

 در آنچنان را هري و كرد طي را اتاق طول بلند قدم دو  با  زد، كنار را  آسپيدسترا يك و ظريف ميز دو

  .شكست  دوباره اش شده ترميم تازه دنده چند تقريبا كه گرفت آغوش

  ".تمومه جفتمون كار كردم فكر ؟ اومدي بر پسش از جوري چه  هري، اوه" -

  "-كنم باور نميتونم. همينطور منم آره،" -

  .بود شده اتاق وارد هاگريد از بعد كه شد زني متوجه. كرد قطع را حرفش هري

   "!تو" -

  .بود خالي جيبش ولي آورد، بيرون را اش دستي چوب تا برد جيبش سوي به را دستش و

 برش من بود، افتاده كنارت ". زد هري دست روي بر آرامي به آنرا تد  "پسر، اينجاست دستيت چوب"

  ".كشي مي فرياد سرش داري كه منه همسر اون و...داشتم

  ".متاسفم من -من...اوه" -
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 قهوه اكثرا او موهاي: شد معلوم كمتر بالتريكس خواهرش با شباهتش شد اتاق وارد تانكس خانم كه زماني

  .رسيد مي نظر به مغرور كمي هري فرياد از بعد اين وجود با. بود تر مهربان و تر عريض چشمهايش و روشن اي

  "؟ كجاست نيمفادورا بودي؛ شده مخفي تو گفت افتاد؟هاگريد دخترمون براي اتفاقي چه":گفت او

  ".افتاده اتفاقي چه بقيه براي نميدونيم ما نميدونم، من":داد جواب هري

 هري صورت روي بر گناه احساس و ترس از مخلوطي. كردند بدل و رد هايي نگاه تد و تانكس خانم 

 موافقت آنها نقشه با او. بود او تقصير كامال بود، او تقصير اين بود، شده كشته آنها از كسي اگر شد، آشكار

  ...بود داده آنها به را خود موي بود، كرده

 به تونيم مي وقت اون - بفهميم و برگرديم پناهگاه به بايد ما ".آمد يادش به ناگهان "پورتكي،":گفت هري

  "-اون كه اين محض به ميزنه، تانكس يا  - يا بزنيم پيغامي شما

 به رو و ".بوده ها آرور با سخت موقعيتاي از خيلي در اون بلده، كارشو اون  درومدا خوبه، حالش دورا" -

  ".برين باهاش بخواين اگر دارين، وقت دقيقه سه. اينجاست پورتكي":كرد اضافه هري

  "-من". انداخت اش شانه روي بر را اش ورزشي ساك. " كنيم مي كارو اين. بله"

 به آن خاطر به هم خودش و كرده ايجاد او در كه وحشتي خاطر به او از تا برگشت تانكس خانم طرف به

 فريبنده و رو دو را او كه نرسيد ذهنش به كلمه هيچ ولي كند خواهي عذر كند مي مسئوليت احساس شدت

  .ندهد جلوه

 همه براي كردين، مداوا مارو كه ممنون... اون كه وقتي بفرسته پيغام كه -دورا – گم مي تانكس به من" -

  "– من ممنونم، چي

. شد خوابي اتاق وارد و گذشت راهرويي از تانكس تد دنبال به كرد، مي ترك را اتاق كه بود خوشحال او

  .نخورد اتاق درگاه به تا بود كرده خم را سرش كه حالي در شد وارد آنها از بعد هاگريد

  "پورتكيه اون. پسر ايناهاش" -

  .كرد مي اشاره آرايش ميز روي رنگ اي نقره شانه يك به تانكس آقاي
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  .شود آماده حركت براي و بگذارد آن روي بر را انگشتش تا رفت آن سمت به "ممنون"-

  "؟ كجاست هدويگ...هري":گفت كرد مي نگاه را برش و دور كه حالي در هاگريد "كن، صبر دقه يه"

  "خورد بهش طلسم يه...اون"

 رابط تنها بود، او همدم جغد. شد اشك از پر چشمانش كرد، شرمندگي احساس: آمد ذهنش به جغدش فكر

  .بازگردد ها دورسلي نزد شد مي مجبور كه زمان هر جادوگري دنياي با او

 زندگي اون نكن، فكرشو ": گفت نخراشيده صدايي با.  گذاشت او شانه به دستي همدردي با هاگريد

  "-داشت اي عالي و طوالني

 هاگريد و "!هاگريد":گفت هشدار به تانكس تد كرد ساطع خود از كمرنگي آبي رنگ شانه كه وقتي

  .گذاشت آن روي بر را خودش سبابه انگشت بزنگاه سر درست

 بدون چرخاند، مي جلو به و گرفته را او نامرئي طناب و قالب يك انگار شد، ايجاد نافش باالي در انقباضي

. شدند مي دور تانكس آقاي از هاگريد و او. بود چسبيده پورتكي به انگشتش چرخيد، مي خودش دور به كنترل

 صداي. آمد فرود پناهگاه باغ در خود زانوهاي و دست با  و كرد برخورد سخت زمين با هري پاهاي بعد اي ثانيه

 مي تاب و پيچ كمي كه حالي در و انداخت  كناري به را -نميدرخشيد ديگر كه-شانه هري. شنيد را فريادهايي

 او كه -هاگريد آمدند، مي پايين عقبي در هاي پله از  جيني و ويزلي خانم كه زماني. برخاست زمين از خورد

  .  ايستاد مي خود پاهاي روي سختي به -بود افتاده زمين روي هم

  "كجان؟ بقيه افتاد؟ اتفاقي ؟چه هستي واقعي هري تو هري؟":زد فرياد ويزلي خانم

   "؟ برنگشته اي ديگه ؟كس چيه منظورتون" -

 پريده رنگ صورت از كامال جواب. پرسيد ويزلي خانم از كشيد مي نفس بريده بريده كه حالي در هري

  .بود معلوم ويزلي خانم

 مي اونا -شديم محاصره شديم بلند زمين از كه اي لحظه  ما بودن، ما منتظر خوارا مرگ":داد چواب هري

 كاري تمام اين كردن، تعقيب مارو اونا از تا چهار افتاده، بقيه براي اتفاقي چه نميدونم من -امشبه كه دونستند

   "-اومد ما دنبال ولدمورت بعد و بكنيم، كردن فرار براي تونستيم مي كه بود
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 چرا كند درك ويزلي خانم كه اين براي اي بهانه دهد، تشخيص را صدايش كننده توجيه لحن توانست هري

  -ولي ندارد، خبري پسرانش از هري

  .نداشت را آن لياقت خودش نظر به كه گرفت آغوشي در را او و "خوبه، حالت كه شكر رو خدا"

  "درماني؟ مصارف براي "پرسيد، لرزان طور به هاگريد "مالي؟ نداري براندي مقدار يه" -

 متوجه هري كرد، حركت خانه سمت به كه آنجايي از ولي كند، احضار  مقداري توانست مي ويزلي خانم

 ناگفته درخواست به لحظه همان در او  برگشت، جيني سمت به. كند پنهان را صورتش  خواهد مي او كه شد

  .داد پاسخ اطالعات گرفتن براي هري

 "برگشت، اونا بدون پورتكي موندن، جا پورتكي از اونا ولي گشتن برمي همه از اول بايد تانكس و رون" -

 افتاده زمين روي كهنه اي ورزشي كفش ،"يكي، اون و ".كرد اشاره زمين روي در روغني زده زنگ ظرف به و

 و انداخت ساعتش به نگاهي جيني ".سوم هاگريد و تو و. باشن دوم بود قرار اونا باشه، فرد و پدر مال بايد "، بود

  ".باشن اينجا ديگه دقيقه يك تا بايد لوپين و جرج بتونن، اگه ":گفت

 دم يك در و برداشت را آن پنبه چوب او. داد هاگريد به را آن شد، ظاهر براندي اي بطري با ويزلي خانم

  .نوشيد را آن كل

  .كرد مي اشاره طرفتر آن فوت چند اي نقطه به جيني "!مامان"

 مي كه حالي در جرج و لوپين شد، بيشتر اش روشنايي و بزرگتر نور:  بود شده نمايان تاريكي در اي آبي نور

 غرق صورتش كه بيهوش جرج به لوپين: نيست درست چيزي كه فهميد لحظه همان هري. شدند ظاهر چرخيدند

  .كرد مي كمك بود خون در

 بر را او و كردند حمل نشيمن اتاق تا آشپزخانه از را جرج لوپين و او. گرفت را جرج پاي و رفت جلو هري

 هري و بريد را نفسش وحشت از جيني افتاد، جرج صورت روي چراغ نور كه وقتي. دادند قرار مبلي روي

 و صورت طرف يك. بود داده دست از را هايش گوش از يكي او: كرد حس خود شكم در اي ناگهاني شورش

  .بود شده خيس سرخي خون با گردنش
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 او و گرفت را هري بازوي  خشونت با لوپين كرد مي جرج طرف به را رويش ويزلي خانم كه زماني درست

  .دهد عبور در از را خود كه داشت قصد همچنان هاگريد. داد تكيه خانه آشپز ديوار به را

  "!بره بذار! بره بذار! هي": گفت هاگريد

  .گرفت ناديده را او لوپين

 در لوپين "بود؟ من دفتر گوشه در حيووني چه شد هاگوارتز در من دفتر وارد بار اولين پاتر هري كه وقتي"

  " بده جواب ":گفت داد مي تكان را هري كه حالي

  "درسته؟ آكواريوم، يك در آبي ديو يك"

  .برگشت آشپزخانه گنجه سمت به و كرد رها را او لوپين

   "بود؟ چي قضيه ": غريد هاگريد

 منتقل امشب قراره كه دونست مي ولدمورت. شده خيانت ما به. شدم مي مطمئن بايد ولي هري، متاسفم" -

  ".باشي خائن تو بود ممكن. باشن نقشه جريان در كه باشن گفته اون به ممكنه كساني تنها  بشي،

  "نميكني؟ كنترل منو چي براي خب": گفت رفت مي كلنجار در با هنوز كه حالي در هاگريد

 استفاده براي فقط مركب معجون "داد، جواب ميكرد نگاه او به كه حالي در لوپين ،"هاگريد غولي نيمه تو"

  " شده طراحي انسان

   ".كنيم مي حركت امشب ما كه بگن ولدمورت به نميتونستن ها محفلي از كدوم هيچ":گفت هري

. كرد تعقيب منو كار آخر فقط ولدمورت". كند باور نداشت امكان بود، وحشتناك او براي واقعا ايده اين

  ".هاگريدم با من كه فهميده مي بايد اول همون از پس داشته خبر نقشه از اون اگه.  كدومم من نميدونست اول

  "كردي؟ فرار جوري چه افتاد؟ اتفاقي چه كرد؟ تعقيب رو تو ولدمورت "پرسيد، سرعت به لوپين

 طوري ولدمورت به و كرده، رها را او  كردند، شناسايي  و تعقيب را او خواران مرگ  كه كرد تعريف هري

  .بود شده ظاهر تانكس، مادر و پدر پناهگاه به هاگريد و هري رسيدن از قبل درست كه بودند داده خبر
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  "كردي؟ كار چي تو جوري؟ چه ولي شناختن؟ رو تو اونا" -

 استن من ".بود پريشاني و ترس از محو اي لكه مثل او براي سفر تمام آورد، ياد به كرد سعي "...من"

-اينكه جاي به كنم سالحش خلع تا كردم سعي من شواليه، اتوبوس راهنماي دوني، مي...ديدم شانپايكو

 مي نظر به مبهوت لوپين "!بوده فرمان طلسم تاثير تحت حتما اون نه؟ كنه، مي كار چي نميدونست اون...خب

 حداقل! بكشنت يا كنن دستگيرت كنن مي سعي آدما اين!  اومده سر به كردن سالح خلع زمان...هري": رسيد

  "!نيستي كشتن آماده هنوز اگه كن بيهوششون

  كردم مي بيهوشش اگه  نبود، خودش استن! بوديم زمين باالي فوت ها صد ما": گفت مخالفت روي از هري

 جلوي منو جون پيش سال دو اكسپليارموس! باشم كرده  استفاده آواداكداورا از كه انگار! مرد مي و افتاد مي

   "داد نجات ولدمورت

 روش آموزش خاطر به را هري كه انداخت، مي  اسميت زاخارياس ، هافلپافي آموز دانش ياد به را او لوپين

  .كرد مي مسخره دامبلدور ارتش به سالح خلع

 اين ولي ببخش، منو! بودن اون شاهد خوارا مرگ از زيادي تعداد و هري، بله":  گفت دردمندي با لوپين 

 كه هايي خوار مرگ جلوي كار اين تكرار. بود معمولي غير واقعا شدي مي مواجه مرگ با داشتي وقتي حركت

  "!بود خودكشي به نزديك چيزي شنيدن حركت اون درباره يا بودن اون شاهد احتماال

  "؟ كشتم مي شانپايكو استن بايد كني مي فكر پس": گفت عصبانيت با هري

! كني حمله بهشون هم تو كه داشتن توقع - !مردم اكثر واقع در و-خوارا مرگ ولي نه، كه البته" -

 مخصوص حركت اين كنن مي فكر كه رسه مي نظر به خوارا مرگ ولي هري، كارآمديه طلسم اكسپليارموس

  "! باشه اينجوري نذاري كه دارم انتظار ازت  توئه،

  .كرد مي فوران او درون  طلبي مبارزه احساس هنوز كند، حماقت احساس هري شد مي باعث لوپين

  "ولدمورته كار نميكشم،اين گرفتن قرار راهم سر كه اين خاطر به مردمو من" -
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 نشست؛ اي صندلي روي بر كند عبور در از بود توانسته باالخره كه هاگريد. بدهد جوابي نتوانست لوپين

 نگاه لوپين به دوباره هري كرد مي خواهي عذر اتفاق آن بابت هاگريد كه حالي در. فروشكست هم از صندلي

  .كرد

  "شه؟ مي خوب حالش جرج" -

  .رفت بين از سوال اين با هري از لوپين نااميدي تمام كه رسيد نظر به

  "... باشه شده طلسم كه وقتي نه كنيم، جايگزين گوشي كه نداريم شانسي كه  اين وجود با كنم، مي فكر" -

  .شد باغ وارد و كرد عبور هاگريد كنار از هري رفت؛ عقبي در سمت به لوپين. برخواست بيرون از غوغايي

 اش اصلي شكل به كه-هرميون آنها فهميد رفت نزديكتر وقتي بودند، شده ظاهر باغ در جديد چهره دو

 او سمت به را خودش هرميون. زدند مي چنگ جارختي يك به دو هر كه هستند كينگزلي و -بود برگشته

 كينگزلي هري هرميون، ي شانه روي از. نداد نشان آنها از كدام هيچ به اشتياقي هيچ كينگزلي ولي كرد پرتاب

  .گرفت نشانه لوپين سينه طرف به و آورد باال را اش دستي چوب كه ديد را

  "! گفت جفتمون به دامبلدور آلبوس كه اي كلمه آخرين" -

  ".كنيد اعتماد بهش. ماست اميد بهترين هري": داد پاسخ آرامش با لوپين

  ".كردم كنترلش. خودشه": گفت لوپين ولي برگرداند هري سمت به را چوبش كينگزلي

 اونا! كرد خيانت ما به نفر يك ولي" كرد، مخفي شنلش در را اش دستي چوب و "!خب خيله خب، خيله" -

  "!امشبه دونستن مي اونا دونستن، مي

  ".باشه هري تا هفت قراره كه نداشتن خبر ظاهرا ولي آد، مي نظر به جوري اين" -

  "؟ برگشته كي ديگه! بخشي مسرت خبر چه":  كه كرد غرغر كينگزلي

  ". من و جرج هاگريد، هري، فقط" -

  .نشاند فرو دستانش پشت را اش ناله هرميون
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  "افتاد؟ ها شما براي اتفاقي چه ":پرسيد كينگزلي از لوپين

 رو اسمش  كشته، يك احتماال زخمي، نفر دو كردن، مي تعقيبمون نفر پنج": گفت وار مسلسل كينگزيلي

  "… تونه مي اون ريموس. شد ناپديد سرعت به ولي شد ملحق بهشون راه نيمه از اون ديديم، هم رو نبر

  ".اومد هاگريد منو دنبال اون. ديدمش منم كنه پرواز": داد جواب هري

 باعث چي ولي. شد ناپديد چرا بفهمم نميتونستم من! تو دنبال بياد اينكه براي شد، ناپديد اين براي پس" -

  "كنه؟ عوض هدفشو شد

  ".كرده رفتار شانپايك استن با دوستانه ذره يك هري": داد جواب لوپين

  "آزكابانه؟ تو اون كردم مي فكر من ولي  استن؟": كرد تكرار هرميون

 اونو خونه وزارت و افتاده اتفاق جمعي دسته فرار يك كه روشنه هرميون،": كرد تلخ اي خنده كينگزلي

 براي اتفاقي چه ولي. باشه آزكابان تو االن قراره هم اون كردم، طلسمش وقتي افتاد  تراورز نقاب. كرده مخفي

  "؟ كجاست جرج ريموس؟ افتاد تو

  ".داد دست از گوششو يك اون": گفت لوپين

  "گوششو؟": كرد تكرار بلندي صداي با هرميون

  ".بود اسنيپ كار": داد جواب لوپين

  "... نگفتيكه  تو اسنيپ؟":  زد فرياد هري

 منم بگم تونستم مي كاش. اسنيپه مخصوص هميشه  سمپرا سكتوم. داد دست از تعقيب در نقابشو" -

 جارو روي اونو شد زخمي جرج كه اين از بعد كه بود اين بكنم تونستم مي كه كاري همه ولي كردم طلسمش

  ".رفت مي ازش خون خيلي داشت.دارم نگه

 مي ستارگان نبود، حركتي از اثري هيچ. كردند نگاه آسمان به  شان همه شد، برقرار نفر چهار هر بين سكوت

  .تفاوت بي چشمك، بدون درخشيدند،

  ؟ ماندانگاس و مودي تانكس، فلور، بيل، ويزلي؟ آقاي و فرد بود؟ كجا رون
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  "!بكن كمكي يك هري،": كرد درخواست بود كرده گير كه دري ميان از خشني صداي با هاگريد

 اتاق وارد و گذشت خالي آشپزخانه ميان از كرد، آزاد را او دهد، مي انجام كاري بود خوشحال كه هري

 آورده بند را ريزي خون ويزلي خانم. كردند مي مراقبت جرج از هنوز جيني و ويزلي خانم كه جايي شد نشيمن

  .ديد بود، آن در قبال جرج گوش كه را شكافي چراغ، نور در هري بود،

  "چطوره؟ حالش" -

 جادوي وسيله به كه وقتي نه كنه، رشد دوباره كنم كاري نميتونم ":گفت و كرد نگاه اطراف به ويزلي خانم

  ".زندس اون...باشه اين از بدتر خيلي تونست مي ولي. شده برداشته سياه

  "شكر رو خدا ، آره،" -

  "شنيدم؟ حياط توي رو اي ديگه كس صداي": گفت جيني

  "كينگزلي و هرميون": داد جواب هري

   "شكر رو خدا":كرد زمزمه جيني

 خانم كه نبود مهم او براي حتي كند، تكيه او به بگيرد، آغوش در را او خواست هري كردند، نگاه هم به آنها

  .برخاست آشپزخانه از بلندي صداي دهد، انجام را كار اين كه اين از قبل ولي آنجاست، ويزلي

 مي اگه كنار برو راهم سر از حاال ديدم، پسرمو كه اين از بعد  كينگزلي، هستم  كي كنم مي ثابت بهت" -

  "!خوبه برات چي دوني

 عرق و مو بي سر شد، نشيمن اتاق وارد سرعت به او. بزند داد اينطور ويزلي آقاي بود نشنيده وقت هيچ هري

 سالم ولي پريده رنگ دو هر بود، او سر پشت دقيقا فرد بود، شده كج عينكش درخشيد، مي نور در اش كرده

  .بودند

  "! شكر رو خدا اوه،!  آرتور":  گفت بغض با ويزلي خانم

  "چطوره؟ حالش" -
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 نظر به شناخت مي را فرد هري كه زماني از بار اولين براي. نشست جرج كنار زانوهايش روي ويزلي آقاي

  .است كرده گم را كلمات رسيد مي

  .خورد تكاني جرج فرد، و ويزلي آقاي آمدن صداي با 

  "جرجي؟ چطوره حالت": كرد زمزمه ويزلي آقاي

  .رفت سرش كنار  به كورمال كورمال جرج انگشتان

  "قديسام مثل": كرد زمزمه لب زير

  " داره؟ مشكلي چه اون": گفت قارقار مثل صدايي با فرد

  "؟ گذاشته تاثير مغزش روي ":گفت.آمد مي نظر به زده وحشت كه حالي در

  "قديسام مثل": كرد تكرار جرج

  "!فرد. مقدسم هالي  من...بيني مي". كرد نگاه برادرش به و كرد باز را چشمانش 

  .بازگشت فرد ي پريده رنگ صورت به رنگ.كرد هق هق قبل از تر شديد ويزلي خانم

  " انگيزه رقت" -

  "هالي؟ سراغ رفتي تو گوش، به مربوط جك دنيا يك وجود با! انگيزه رقت": گفت جرج به او 

  "...خب": گفت جرج

 هم از مارو بعد اين از توني مي": بود شده خيس اشك از صورتش كه زد مادرش به موذيانه لبخندي 

  "مامان بدي تشخيص

  "درسته؟ اي، هري تو-هري سالم".:كرد نگاه را برش و دور او

   ".خودمم آره، ": داد پاسخ هري

  .شد تر نزديك مبل به و
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  "من؟ تخت كنار نميان بيل و رون چرا رسونديم، سالم به رو تو حداقل خب ": گفت جرج

   ".جرج برنگشتن، هنوز اونا": داد پاسخ ويزلي خانم

  .بيايد بيرون به او همراه تا كرد اشاره او به  انداخت، جيني به نگاهي هري. شد محو جرج لبخند

 دور اينجا از خيلي موريل خاله ي خونه نبود؛ طوالني مسيرشون. برميگشتن حاال تا بايد تانكس و رون" -

  ".نيست

 دارد نگه خودش درون را ترسش بود كرده سعي بود شده پناهگاه وارد كه زماني از او. نگفت چيزي هري

 گلويش تپد، مي اش سينه خزد، مي پوستش روي به ترس رسيد مي نظر به بود، كرده احاطه را او ترس حاال ولي

  .گرفت را او دست جيني گرفتند مي پيش را تاريك باغ راه  كه زماني. شد بسته

 عمو ياد هري. انداخت مي آسمان به نگاهي چرخش هر با رفت، مي عقب و جلو باغ در پريشاني با كينگزلي

. بود گذشته كرد مي متر گونه اين را نشيمن اتاق طول كه وقتي از سال ميليون يك گويي كه افتاد ورنون

 شب به جيني و هري وقتي. بودند زده زل آسمان به سكوت در هم شانه به شانه هنوز هرميون و لوپين هاگريد،

  .نكردند نگاه را اطرافشان آنها از كدام هيچ. پيوستند آنها ساكت داري زنده

 مي مجبور را آنها كوچكي نسيم. بود كشيده طول ها سال انگار كه شدند مي سپري طوالني قدر آن ها دقيقه

 اعضاي از يكي شايد كه اين اميد با برگردند، نجواكنان درختي يا بوته سوي به و بپرند خود جاي از تا كرد

  -آيد بيرون آن هاي برگ زير از سالمت به محفل

  .شد نزديك زمين به و كرد عبور آنها سر باالي از جارويي چوب  سپس و

  "! خودشونن": زد فرياد هرميون

: زد فرياد.شد پراكنده اطراف به خاك و ريزه سنگ كه طوري آمد فرود طوالني مسير يك روي در تانكس

   "!ريموس"

 لوپين آمد مي نظر به. بود سفيد و روشن صورتش. گرفت جا لوپين بازوان ميان در و شد پياده جارو روي از 

  .رسيد مي نظر به گيج آمد، هرميون و هري سمت به رون كند، صحبت نميتواند
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  "خوبين؟ ها شما": گفت لب زير

 فك-كنم مي فك": گفت هري بگيرد آغوش در را او محكمي به و برود سمتش به هرميون اينكه از قبل 

  "...ميكنم

  ".خوبم من خوبم، من ": زد  هرميون پشت به آرام رون

  "بود عالي واقعا رون": گفت گرمي به تانكس

 به درست كرد، بيهوش خوارارو مرگ از يكي. بود انگيز شگفت": گفت شد مي جدا لوپين از كه حالي در 

  "......گيري مي نشونه پرواز حال در جاروي يه روي از كه وقتي و. زد سرش

  "كردي؟ كارو اين تو ": پرسيد او از بود رون گردن دور همچنان دستانش كه حالي در هرميون

  "بوديم؟ نفرا آخرين ما". كرد رها را خودش و "متعجب لحن با هميشه مثل": گفت ترشرويي با رون

 حالت بگم بابا و مامان به رم مي.  هستيم ماندانگاس و مودي ، فلور ، بيل منتظر هنوز  ، نه": داد جواب جيني

  .برگشت خانه به دوباره و "رون خوبه

  " افتاد؟ اتفاقي چه داشت؟ نگهتون چي خب ": گفت تانكس به عصباني تقريبا صدايي با لوپين

 ريموس، خواد، مي هم رو من خواد مي رو هري كه اي اندازه همون به اون بالتريكس": داد جواب تانكس

  رودلفوسو قطعا ولي. بدهكاره من به اون بگيرمش، تونستم مي كاش اي. بكشه منو تا كرد سعيشو تمام اون

  "زد مي غر سرمون داشت دائم اون. مونديم جا پورتكي از ، رون ماريل خاله خونه به رفتيم بعد...كرديم مجروح

  .بگويد ديگري چيز نميتواند كه رسيد مي نظر به ولي داد، تكان سري. كرد باز اندكي را دهانش لوپين

  " ؟ افتاد اتفاقي چه ها شما براي خب ": كرد كينگزلي و هرميون هري، سوي به را رويش

 برفكي مانند ماندانگاس و مودي بيل،فلور، غيبت ادامه ولي كردند بازگو را خود سفر داستان كدام هر آنها

  .شد مي گرفته ناديده تر سخت و سخت سردش گزش گرفت، مي قرار آنها روي

 يك ، داونينگ خيابون به برگردم بايد من": گفت آخر، بار براي آسمان به دوختن چشم از بعد كينگزلي

  ".بدين خبر بهم برگشتن وقتي بودم، مي اونجا بايد پيش ساعت
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 هري. برداشت قدم پناهگاه  بيرون تاريكي سمت به و داد تكان دستي همه براي كينگزلي.داد تكان سر لوپين

  .است شنيده شد مي خارج پناهگاه مرز از وقتي را او شدن غيب ضعيف صداي كرد فكر

 را رون نفرشان دو هر. بود آنها سر پشت جيني آمدند،  پايين عقبي در هاي پله از ويزلي آقاي و خانم

  .برگردند تانكس و لوپين سوي به كه اين از قبل گرفتند درآغوش

  "پسرامون ممنون،براي": گفت ويزلي خانم

  ".مالي  نباش احمق": داد جواب بالفاصله تانكس

  "چطوره؟ جرج": پرسيد لوپين

  "؟ اومده پيش براش مشكلي چه": گفت ناگهان رون

  "....اون" -

 طرفتر آن فوت چند و شده وارد تسترال يك. شد محو فريادي صداي در ويزلي خانم جمله ي ادامه ولي

  .شكسته بسيار ولي سالم آمدند، مي پايين آن پشت روي از آهستگي به فلور و بيل. بود آمده فرود

  "!شكر رو خدا! شكر رو خدا! بيل" -

  .نكشيد آغوش در هميشگي گرمي با را مادرش بيل ولي رفت او سمت به ويزلي خانم

  ".مرده مودي": گفت و كرد نگاه پدرش به مستقيم

 از كند، مي سقوط او داخل در چيزي كرد احساس هري. نكرد حركت كس هيچ نگفت، چيزي كس هيچ

  .ميكند ترك هميشه براي را او كند، مي سقوط زمين ميان

  "ديديمش ما": گفت بيل

  .درخشيد مي تابيد مي آشپزخانه پنجره از كه نوري در اش گونه روي اشك قطرات داد، تكان سر فلور 

 شمال سمت به هم اونا بودن، ما نزديك دانگ و مودي: شديم خارج حلقه از ما كه افتاد اتفاق وقتي" -

 فرياد كه شنيدم من بود، كرده وحشت دانگ. رفت اونا دنبال -كنه پرواز تونه مي-ولدمورت.كردن مي حركت
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 مودي صورت به كامال ولدمورت طلسم. كرد غيب خودشو اون ولي بشه مانعش كرد سعي مودي زد، مي

  "بودن ما سر پشت اونا از دوجين نيم هيچي، بكنيم، نميتونستيم كاري ما -كرد سقوط جاروش از اون خورد،

  .شكست بيل صداي

  ".بكنيد نميتونستيد كاري هيچ كه البته": گفت لوپين

 نميتونه اين مرده، مودي. بود نكرده درك كامال هنوز هري. كردند مي نگاه يكديگر به و بودند ايستاده همه

  ...كمال و تمام بازمانده شجاع، خشن، مودي،...باشه درست

 بود، نگفته چيزي كسي كه اين وجود با بود، شده روشن مطلب اين همه براي باالخره كه رسيد مي نظر به

 اتاق و پناهگاه وارد ويزلي خانم و آقا دنبال به سكوت در  كنند، صبر باغ در اين از بيشتر كه نداشت لزومي هيچ

  .خنديدند مي هم با جرج و فرد كه جايي شدند، نشيمن

  "؟ شده چي": گفت فرد

  "؟ افتاده اتفاقي چه": كرد نگاهي صورتهايشان به شدند اتاق وارد كه وقتي

  "؟....  كي" -

  ".مرده مودي، ":گفت ويزلي آقاي

 بر آرامي به  تانكس. كند كار چه نميدانست كس هيچي. شد تبديل ناگهاني هراسي به ها دوقلو پوزخند

 در او عالقه مورد شخص مودي دانست، مي هري بود، نزديك مودي به او: ريخت مي اشك دستمال يك روي

 مانندش سفره دستمال با بود نشسته داشت بيشتري فضاي كه اتاق از اي گوشه در كه هاگريد. بود جادو وزارت

  .كرد مي پاك را هايش چشم

 حركت با و. آورد بيرون آن از ليوان تعدادي و آتشين ويسكي بطري يك و رفت ديواري پا ميز سمت به بيل

  ".مودي". گرفت باال را سيزدهمين كرد، تقسيم آنها بين اتاق در را پر ليوان دوازده خود دستي چوب موجي

   ".مودي": گفتند يكصدا همه

  .نوشيدند و
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  ".مودي" -

 رسيد نظر به. سوزاند را هري گلوي آتشين ويسكي. شد همراه سكسكه با و دير كمي هاگريد صداي طنين 

  .بخشيد شهامت مثل چيزي او به و خنثي را او ناباوري و لختي سوزش اين

  "زد؟ غيبش ماندانگاس پس": گفت لوپين

 مي او از و كنند مي نگاه را لوپين عصبي همه كه رسيد هري نظر به. كرد تغيير باره يك به هوا و حال

  .ترسيد مي بشنود بود ممكن كه چيزي از. دهد ادامه خواهند

  "كني مي فكر چي درباره دونم مي" -

 بودن، ما منتظر اونا كه رسيد مي نظر به اينجا، به برگشت راه تو كردم، تعجب ازش منم و": گفت بيل 

 ما كه اي لحظه  هست، هري تا هفت نميدونستن اونا. باشه كرده خيانت ما به نميتونه ماندانگاس ولي درسته؟

 اون پيشنهاد كه بود ماندانگاس اين باشين، كرده فراموش كه صورتي در و بودن، شده گيج اونها شديم ظاهر

. راحتي همين به ترسيد، دانگ كنم مي فكر من ؟ نگفته رو اساسي نكته اونا به چي براي. داد رو زيركانه روش

 هر تا كافيه اين. بود اونا دنبال هم نبر اسمشو كرد، مجبورش مودي ولي كنه بازي رو هري نقش نميخواست اون

  "بترسونه رو كسي

  "داشت انتظارشو مودي كه كرد رفتار طوري دقيقا نبر اسمشو" -

  .گرفت را اش بيني تانكس 

  ".آرور ماهرترين باشه، ترينمون سرسخت با واقعي هري كه داره انتظار اون گفت مودي" -

  ...داد مسير تغيير كينگزلي طرف به داد، لوشون ماندانگاس وقتي و رفت مودي دنبال اول اون

 درسته؟.كنيم مي منتقل رو اري امشب ما دونستن مي كجا از اونا نميده توضيح اين ولي بله ": گفت فلور

 اونا كه توضيحيه تنها اين. گفته خارج از نفر يك به رو تاريخ دقتي بي روي از كسي. نكرده احتياط اتماً نفر يك

  "نميده توضيح نقشه درباره چيزي ولي بدونن، تاريخو
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 بود اين منتظر سكوت در.بود جاري زيبايش صورت روي بر همچنان اشك قطرات كرد، نگاه شان همه به او

 شكست مي را سكوت كه صدايي تنها. نكرد را كار اين كس هيچ. كند مخالفت او با و كند جرات كسي تا

  .بود اش سفره دستمال پشت از هاگريد سكه سك صداي

  "نه": گفت بلندي صداي با هري

: است كرده تقويت را صدايش آتشين ويسكي رسيد مي نظر به: كردند نگاه او به تعجب با آنها ي همه و 

  "....كرده، اشتباهي كسي اگر...اينه منظورم"

 اونا تقصير اين. بكنن كارو اين نميخواسن كه دونم مي من رفته، در دهنش از چيزي و ":داد، ادامه هري

   ".نيست

 اعتماد شما همه به من. كنيم اعتماد هم به بايد ما": كرد تكرار ديگر مواقع از تر بلند اندكي هم باز هري

  ".بفروشه ولدمورت به منو بشه حاضر اتاق  اين تو كس هيچ نميكنم فكر من دارم،

 احساس دوباره هري كردند؛ مي نگاه هري به آنها همه. شد فرما حكم تري سنگين سكوت حرفش اين با

 مودي به نوشيد مي كه وقتي. نوشيد آتشين ويسكي مقداري باشد كرده كاري كه اين براي  است، شده داغ كرد

  .بود ناراحت داشت مردم به اعتمادكردن به زيادي دامبلدورتمايل كه اين از هميشه مودي. كرد فكر

  ".هري زدي، خوبي حرف": گفت ناگهان فرد

  "... آره،" -

  .بود زده را حرف اين بود، شده جمع دهانش گوشه كه فرد به نگاهي با ، جرج 

 به نزديك چيزي.  است نشسته صورتش روي عجيبي حالت شد متوجه كرد نگاه لوپين به هري كه وقتي

  .ترحم حس

  "احمقم؟ من ميكني فكر": گفت هري

  ".هستي پدرت مثل كنم مي فكر  نه،" -

  ".ديد مي ننگي لكه مثل دوستانشو به نداشتن اعتماد كه كسي ":داد ادامه لوپين 
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 خيانت او به پدرش دوستان از يكي  گرو پتي پيتر كه اين: كند مي اشاره چيزي چه به لوپين دانست مي هري

 ليوانش  بود، برگردانده روي او از لوپين ولي كند بحث خواست مي.  شد عصباني نامعقولي طور به او. بود كرده

 كينگزلي از تونم مي من. بشن انجام بايد كه هست كارايي":  گفت بيل به و گذاشت ديوار كنار ميز روي بر را

  ".... كه كنم سوال

  ".ميام من دم، مي انجامش من نه، "گفت لحظه همان بيل

  "رين؟ مي دارين كجا": گفتند هم با فلور و تانكس

  ".گردونيم برش بايد ما. مودي بدن ": داد جواب سادگي به لوپين

  "؟.......نميشه": گفت بيل به  نگاهي با ويزلي خانم

  ".ببرنش خوارا مرگ بدي ترجيح كه اين مگر نه كنيم؟ صبر": گفت بيل

  .رفتند و كردند خداحافظي بيل و لوپين. نگفت چيزي كس هيچ

  .بود ايستاده هنوز كه هري از غير به همه نشستند، خود هاي صندلي روي آنها بقيه

  .بود شده متجلي آنها حضور در مرگ تماميت و ناگهاني

  ".برم بايد منم": گفت هري

  .زدند زل او به چشم جفت ده

  "زني؟ مي حرف چي درباره هري، نباش احمق" -

  بود ويزلي خانم اين

  ".بمونم اينجا نميتونم من" -

  .بود نيامده پيش اين مثل گذشته سال يك در سوخت، مي دوباره گرفت، را اش پيشاني

  "-نميخوام من. خطرين در شما هستم اينجا من تا" -
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 شكر رو خدا و اينجا برسونن سالمت به رو تو كه بود اين امشب ماموريت هدف تنها نباش، احمق ولي" -

 با هممون تا كرديم مرتب چيزو همه ما كنه، برگزار عروسيشو مراسم همينجا تا كرده قبول فلور.   شديم موفق

  "-كنيم مراقبت تو از بتونيم و باشيم هم

  .بهتر نه باشد، داشته بدتري احساس هري كه كرد مي كاري او نميفهميد؛ ويزلي خانم

  "....اينجام من بفهمه ولدمورت اگه" -

 هيچ هرياون باشي اونجا ممكنه تو كه هست خونه دوجين بفهمه؟يك بايد چي براي": پرسيد ويزلي آقاي

  "... هستي ها خونه از يكي كدوم توي تو بفهمه كه نداره راهي

  "... نگرانشم كه نيستم خودم اين": گفت هري

  ".بري تو اگه كنه مي بيهوده مارو امشب تالش كار اين ولي دونيم، مي ما": گفت ويزلي خانم

 رسوندن براي كه كارايي همه اون از بعد هري، اوه نميري، جا هيچ تو": گرفت را او حرف ي دنباله هاگريد.

  "كرديم؟ اينجا به تو

   "شه؟ مي چي من  گوش پس آره،": گفت جرج

  .شد بلند تشكش روي از و

  "...دونم مي من" -

  ".....نميخواست مودي" -

  "!دونم مي": زد فرياد هري

 كرده برايش كاري چه نميداند هري كرند مي فكر آنها: است شده محاصره آنها طرف از كرد احساس هري

 زجر هم باز او خاطر به كه اين از قبل برود؟ خواهد مي او دليل همين خاطر به دقيقا كه فهميدند نمي آنها اند؟

 ويزلي خانم باالخره. تپيد مي و سوخت مي هنوز زخمش شد، حكمفرما اتاق بر اي طوالني سكوت بكشند؟

  .شكست را سكوت

  ".بديم بهش خوردن براي چيزي و خرچال پيش بزاريمش تونيم مي هري كجاست هدويگ" -
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 نوشيد را آتشينش ويسكي بقيه. بگويد را حقيقت ويزلي خانم به توانست نمي او. شد گره مشتي مثل درونش

  .ندهد جواب او سوال به تا

 درست وقتي جنگيدي باهاش كردي، فرار دستش از هري دادي انجامش تو": آمد حرف به دوباره هاگريد

  "!بود سرت باالي

  ".كرد عمل خودش اختيار به دستيم چوب. بود دستيم چوب.. نبودم من ": گفت رودروايسي بي هري

 بخواي اينكه بدون تو كه اينه منظورت. هري ممكنه غير اين ولي": گفت آرامي به هرميون لحظه چند از بعد 

  "غريزي؟ طور به كردي، جادو

 دستم تو دستيم چوب ولي بود كجا ولدمورت بگم نميتونم من. كرد مي سقوط داشت سيكلت موتور نه،" -

 هاي شعله وقت هيچ من. بشناسم من كه نبود طلسمي حتي و انداخت، طلسم طرفش به و كرد پيدا اونو  چرخيد،

  ".بودم نكرده درست طاليي

 كه كني اجرا جادوهايي توني مي هستي فشار تحت موقعيت يك در كه وقتي اغلب":  گفت ويزلي آقاي

  "....ببينن آموزش كه اين از قبل فهمن، مي معموال كوچيك هاي بچه. نديدي هم رو خوابشون حتي

   ".نبود اينجوري": گفت سابيد مي هم به را دندانهايش كه حالي در هري

 آنها كه داشت نفرت ايده اين از كرد، مي خشم و بيهودگي احساس. سوخت مي آتش مثل زخمش جاي

  .كند مقابله ولدمورت با تواند مي كه دارد قدرتي او كردند مي فكر همه

 كرد، مي فكر اش درباره داشت كه حاال. اند نكرده باور را حرفش كه دانست مي. نگفت چيزي كس هيچ

  .كند جادو خود خودي به دستي چوب يك بود نشنيده هرگز

  .نكند ناله بلند صداي با كه بود اين بكند توانست مي كه كاري تنها كرد، مي درد زخمش جاي

  .كرد ترك را اتاق و گذاشت را عينكش كرد مي صحبت تازه هواي درباره جويده جويده كه حالي در



 هري پاتر و مقدسات مرگ    شواليه از دست رفته: پنجمفصل 

  -78- 

 آورد در صدايي مانندش خفاش بالهاي با-كرد نگاه او به جسته بزرگ تسترال كرد، مي عبور باغ از كه وقتي

 پيشاني كرد، مي نگاه آن الجثه عظيم گياهان به شد، متوقف باغ ورودي جلوي  هري. شد خيره او به دوباره و

  .كرد مي فكر دامبلدور به و ماليد مي را دردناكش

 تنهايي به او دستي چوب چگونه و چرا دانست مي دامبلدور. دانست مي او كرد، مي باور را حرفش دامبلدور

 دامبلدور دانست، مي ها دستي چوب درباره هري داشت؛ جوابي سوالي هر براي هميشه دامبلدور كرد، عمل

 مثل مودي، مثل دامبلدور ولي...بود داده توضح را ولدمورت و او دستي چوب بين عجيب رابطه او براي

 با دوباره نميتوانست هرگز و بودند رفته هري پيش از همه اش بيچاره جغد مثل مادرش، و پدر مثل سيريوس،

 بعد، و... نداشت آتشين ويسكي به ربطي كه سوزشي كرد، احساس سوزشي گلويش در. كند صحبت آنها

 سرش داخل در صدايي بود، بسته چشمانش زد، مي چنگ اش پيشاني به. شد شديد اش پيشاني درد ناگهان

  .كشيد فرياد

  "!ميشه حل مشكل كنم استفاده اي ديگه دستي چوب از اگه گفتي من به تو" -

 فرياد بود، افتاده سالني سنگي كف روي مندرس لباسي با مرد شد، وارد پيري و الغر مردي تصوير ذهنش در

  ...تحمل از خارج دردي از حاكي فريادي دهشتناك، فريادي كشيد، مي

  "...كنم مي خواهش كنم، مي خواهش! نه! نه" -

  "! اليوندر گفتي، دروغ ولدمورت لرد به تو" -

  "...نگفتم دروغ خورم مي قسم...نگفتم دروغ" -

  "!كنه فرار من دست از كني كمك بهش كني، كمك پاتر هري به خواستي تو" -

  "...كنه مي كار ديگه دستي چوب يك كردم مي فكر من...نكردم كارو اين خورم مي قسم" -

  "!شده نابود لوسيوس دستي چوب.افتاد اتفاقي چه بده، توضيح پس" -

  "...شماست هاي دستي چوب...بين فقط...ارتباط...بفهمم نميتونم من"  -

  "!دروغه" -
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  "...كنم مي خواهش...لطفا" -

 پير كرد، احساس را ولدمورت خشم از موجي آورد، مي باال را دستي چوب كه ديد را سفيدي دست هري 

  -پيچيد مي خود به درد از زمين روي كه ديد را نحيف مرد

  "هري؟" -

 در به شد، بلند زمين از تاريكي در لرزيد مي كه حالي در هري: شد تمام بود شده شروع كه سرعت همان به

 هرميون و رون فهميد كه بود قبل لحظه چند. سوخت مي هنوز زخمش تپيد، مي قلبش زد، مي چنگ باغ

  .هستند كنارش

  "نميكني؟ فكر رفتن به كه هنوز خونه، توي بريم بيا هري، ": گفت لب زير هرميون

  "..رفيق بموني، بايد آره،": گفت زد مي هري پشت به آرام كه حالي در رون

  "!مياي نظر به افتضاح". ببيند را هري صورت تا شد نزديك اي اندازه به "خوبه؟ حالت": پرسيد هرميون

  "...بهتره اليوندر از وضعم احتماال...  خب ": گفت لرزان هري

 صرفا هرميون ولي رسيد مي نظر به زده وحشت رون كرد، بازگو دو آن براي را بود ديده كه اتفاقاتي  وقتي

  .وحشتناك و عصباني

 دوباره ارتباط اين ذاشتي مي نبايد تو! بشه اينجوري دوباره نبود قرار-زخمت! بشه متوقف بود قرار ولي" -

  "!ببندي ذهنتو خواست مي ازت دامبلدور -بشه ايجاد

  .گرفت را او بازوي هرميون نداد، پاسخي كه وقتي

 هم تو سر وارد نذار! گيره مي رو جادوگري دنياي نصف و ها روزنامه ، خونه وزارت داره اون هري،" -

"!بشه



 

-80- 

  

  

  

  
  
  
  

  ششمفصل 

  غول پيژامه پوش
  

  
  
  

  

 ساير مانند مودي تا داشت انتظار هنوز هري.بود كرده رخنه خانه در بعد روز تا مودي دادن دست از شوك

 پيدا جز كاري هيچ كه ميكرد احساس هري. كند پخش را جديد اخبار و برسد خانه در به خسته محفل افراد

  .دهد آرامش را او گناه احساس نميتواند ها ساز جاودانه كردن نابود و كردن

 تا بكني -" كرد، ادا را ساز جاودانه لغت لبش حركات با رون ،"– مورد در نميتوني كاري هيچ تو خوب،" 

 هر از بهتر كه اينجا ميتونيم ما و داري اختيار در رو جادويي محافظت اون هنوز تو. بشه ات ساله هفده كه زماني

  "نميتونيم؟.بكشيم رو نقشمون ديگست جاي

  "كجان؟ ميدوني كه هايي چيز همون ميدوني ميكني فكر":گفت كنان نجوا و آورد پايين را صدايش رون

   ".نه":  كرد تصديق هري

  ".بگه بعد اينجا بياد تا كرده صبر كه گفتش.باشه كرده هايي تحقيق هرميون ميكنم فكر من": گفت رون

 به ويزلي خانم. بودند كرده ترك كار براي را خانه بيل و ويزلي آقاي.بودند نشسته صبحانه ميز سر آنها     

  .بگيرد دوش تا رفت حمام سمت به فلور هنگام همين در.كند بيدار را هرميون و جيني تا بود رفته باال ي طبقه
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 اينجا روز چهار بايد فقط ما اينكه يعني ميشه شكسته يكم و سي دامبلدور محافظ طلسم": گفت هري     

  "—ميتونيم بعدش. بمونيم

  "نباشيم عروسي تو اگه ميكشن رو ما اونا. بمونيم عروسي براي بايد ما ، روز پنج ":كرد تصحيح رون

  .است فلور و ويزلي خانم "اونا" از منظور كه فهميد هري

  "هست اضافه روز يك همش اين":گفت ديد را هري نگاه وقتي رون

  "؟-- مهم چقدر كه نميفهمن اونا"

 موردش در ميخواستم من و كردي مطرحش تو كه هم حاال.نميدونن ازش چيزي هيچ نميفهمن،اونا كه البته"

  "كنم صحبت باهات

 و كرد نزديك هري به را خود سپس برنگشته هنوز ويزلي خانم كه كند چك تا كرد نگاه در به رون

 نفر.هستيم كاري چه انجام حال در ما كه بيرون بكشه هرميون و من از رو ماجرا اين كه كرده سعي مامان":گفت

 ما از رو سوال اين جفتشون هم لوپين و بابا.دار نگه خودتون پس.هري هستي تو پرسيد خواهد ازش كه اي بعدي

 ديگه نگي تا دو ما از غير ايي ديگه كس هيچ به كه گفته بهت دامبلدور كه گفتيم بهشون ما وقتي اما پرسيدن

  "بدونه رو قضيه كه هست مصمم مامان هرصورت در.نكردن سوالي

 كمك به تا كرد جدا بقيه از را هري ويزلي خانم وقتي ناهار از قبل درست و بعد ساعت چند رون حرف    

 شويي لباس تشت به هري كه زماني درست.آمد در آب از درست دهند تشخيص را لنگه تك هاي جوراب هم

 فكر هرميون و رون كه ميرسه نظر به":گفت بچگانه و اتفاقي صورت يه ويزلي خانم رسيد آشپزخانه كنار در

  "برنميگردين هاگوارتز به تا سه شما كه ميكنن

  "برنميگريم ما بله خوب،...اوه":گفت هري

  "كنيد؟ ترك ميخوايد رو مدرسه چرا شما كه بپرسم كه ممكنه": گفت ويزلي خانم

 و ميدونن اينو هرميون و رون...گذاشته دادن انجام واسه كاري من براي دامبلدور.خوب":كرد من من هري

  "بيان ميخان هم ها اون
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  كاري؟ جور چه"

  "– نميتونم.متاسفم"

 با هم گرنجر خانم و آقا همينطور و بدونيم كه داريم حق آرتور و من.بگم حوب،رك":گفت ويزلي خانم

  "!هستن موافق من

 مستقيما ويزلي خانم هاي چشم به تا كرد مجبور رو خودش. ميترسيد "والدين مندي عالقه" ي حمله از هري

 نيز ويزلي خانم هاي چشم در هست جيني چشماي در كه رنگي اي قهوه ي سايه كه شد متوجه و كند نگاه

 من. ويزلي خانم بشه متوجه اي ديگه كسه كه نميخواد دامبلدور":گفت سپس.نكرد كمكي اين اما دارد، وجود

  "– خودشونه انتخاب اين بيان، كه نيستن مجبور هرميون و متاسفم،رون

  "بري نبايد هم تو كه ميكنم فكر من"

 خيلي اين! تاتون سه رسيدي،هر قانوني سن به سختي به االن تو": گفت و گذاشت كنار را تظاهر ويزلي خانم

 احتماال تو هري،!داشت اختيار در رو محفل ي همه بده انجام داست نياز رو كاري اگه مزخرفه،دامبلدور

 تو ميخواسته كه كردي فكر تو و بشه انجام ميخواسته كه گفته چيزي تو به اون شايد.فهميدي اشتباه رو منطورش

  "—بدي انجامش

 ني به مزين جورابي لنگه و "منه ي عهده به كار نشدم،اين متوجه اشتباه من": داد جواب روراست نيز هري

 نيست من مال اين":گفت و برگرداند ويزلي خانم به ميداد تشخيص را صاحبش بايد كه را رنگ طاليي هايي

  ".نيستم  يونايتد پادلمير طرفدار من

 رو تو ما كه زماني تا هري خب،.  نه كه اوه،البته ": گفت اي كننده دلسرد صداي با و ناگهاني ويزلي خانم

 مونده كارا خيلي كني؟هنوز كمك فلور و بيل عروسيه براي شدن آماده واسه ما به كه نداره اشكال داريم اينجا

  "بشه انجام بايد كه

  "نه كه البته-من-نه":گفت هري

  .كرد ترك را آشپزخانه داشت همراه به كه لبخندي با و "هري مرسي"
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 براي زماني سختي به آنها ميكشيد كار عروسي تداركات هرميون و رون هري، از ويزلي خانم كه زماني از

 رخ  سفرشان  درجريان كه حوادثي و مودي به زياد ميشد باعث كه بود اين كار اين خوبي. داشتند كردن فكر

 و روبان رنگ، يك كوچك هداياي چنگالها، و ها قاشق شستن وقفه بدون روز دو از بعد. نكنند فكري ميداد

 او ي انگيزه به هري شريني زيادي بسيار مقدار پختن در ويزلي خانم به كردن كمك و باغ كردن هرس گل،

 و رون هري، كه بودند منظور اين براي سپرد مي آنها به كه كارهايي تمام ظاهرا.كرد شك ها كار اين براي

 ولدمورت و اليواندر مورد در كه هري اقامت اول شب در صحبتشان از بعد آنها. بمانند دور يكديگر از هرميون

  .بودند نكرده صحبت همديگر با بود

 حال هر به": گفت هري به لبي زير ميكردند آماده شام براي را ميز كه هنگامي جيني اقامتش، شب سومين در

  "بندازه تاخير به رو رفتنتون ميتونه داره نگه دور هم از رو تا سه شما اگه كه ميكنه فكر مامان كه ميكنم فكر من

 زماني ميكشه رو ولدمورت ميره ديكه نفر ميافته؟يه اتفاقي چه كه ميكنه فكر بعدش و":زد غر لب زير هري

  "ميكنيم؟ تاتي تاتي داريم اينجا ما كه

  .شد سفيد جيني صورت كه شد متوجه و بود كرده صحبت فكر بدون او

  "ميدي؟ انجام داري تو كه كاريه همون اين حقيقته؟و اين پس"

  "ميكردم شوخي داشتم فقط-نه-من":گفت برود طفره قضيه از داشت سعي كه هري

 متوجه هري ناگهان. ميشد ظاهر جيني ي قيافه در بهت از بيشتر چيزي اوقات كردند،گاهي نگاه يكديگر به

 و هستند، تنها هم با درياچه كنار و هاگوارتز در ها زدن قدم و تفريح همه آن بعد آنها كه است بار اولين اين شد

 اتاق وارد بيل و ويزلي،كينگزلي آقاي و شد باز در كه زماني. ميكند فكر همين به نيز جيني كه بود مطمئن هري

  .پريدند جايشان سر از شدند

  

 سازمان مقر عنوان به پناهگاه زيرا پيوستند مي هم به شام براي نيز محفل افراد از ديگر بعضي اوقات گاهي

 بود محفل دار راز كه دامبلدور مرگ از بعد كه بود داده توضيح ويزلي آقاي. بود شده  گريمولد خانه جايگزين

 محل ميتوانست و بود شده تبديل رازدار يك به خودش كسي هر حاال ميداد، نشان ديگران به را سازمان مكان و

  .دهد نشان ديگران يه را محفل
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 كاهش شدت به رو طلسم قدرت اين و رازدارند االن كه هستن ما از نفر بيست حدودا":گفت ويزلي آقاي

  "بيرون بكشن نفر يك زبون زير از رو راز اين كه ميكنه ايجاد شانس خوارا مرگ براي برابر بيست و ميده

  "!داده ها خوار مرگ به حتما حاال تا رو آدرس اسنيپ اما":كرد سوال هري

 من و بگه رو مكان اسم نتونه كرد اقدام ما عليه اون اگه تا گذاشت اسنيپ روي طلسم نوع دو خوب،مودي"

 و ميذارن اثري چه ها طلسم اون كه نميدونيم ما باشند،اما قوي كافي ي اندازه به ها طلسم اون كه اميدوارم

  ".شدند ضعيف محافط هاي طلسم كه حاال مخصوصا ميمونديم اونجا در ما كه بود حماقت اين همينطور

 را خود هري.بود شده سخت ها چنگال و ها كارد دادن حركت كه بود شده شلوغ آشپزخانه آنقدر شب آن

 آرزو هري كه شد باعث جيني با اش دايمي جسمي هاي تماس و بود نشسته جيني كنار كه كرد پيدا حالي در

 او و خود دست بين مالش از تا ميكرد تالش سختي به او. بودند شده جدا هم از نفر چند توسط كاش اي كند

  .كند اجتناب

  "نداري؟ مودي مورد در خبري هيچ":پرسيد بيل از هري

  "هيچي": داد پاسخ بيل

 سخت بسيار.بود نشده پيدا هنوز او بدن چون كنند برگزار جنازه تشييع مراسم موردي براي نميتوانستند آنها

  .بود تاريك نيز هوا و بودند دوئل وسط آنها موقع ؟آن زيرا. است افتاده كجا او بفهمند كه بود

 مهم زياد اين نداده،اما شده پيدا او بدن اينكه يا مودي مرگ مورد در خبري هيچ امروز پيام":داد ادامه بيل

  "ميكنه مخفي رو چيز همه روزا اين امروز پيام.نيست

 مبارزه هنگام در كه من قانوني سن زير جادوي مورد در چيزي هيچ هنوز اونها": پرسيد ويزلي آقاي از هري

  "اند؟ نشنيده دادم انجاد ها خوار مرگ با

 اي ديگه راه من كه اند فهميده اونها شايد":گفت هري و داد تكان نفي عالمت به را سرش ويزلي آقاي

  "كرده؟ حمله من به ولدمورت كه بفهمند مردم نميخوان اونا اينكه يا نداشتم

 قدر اين اسمشونبر كه كنه قبول نميخواد اسكريمجيور كه ميكنم فكر من اصل در":داد پاسخ ويزلي آقاي

  "بگه جامعه به رو آزكابان از جمعي دسته فرار نميخواد طور همين و قويه
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  "بگه؟ رو حقيقت مردم به بله،چرا":گفت عصبانيت با هري

 نمايان دستش روي "بگم دروغ نبايد من"عبارت كه فشرد محكم قدر آن بود دستش در كه را وچاقويي

  .شد

 شدن آماده حال در اون مقابل در ايستادگي براي كه هست خونه وزارت تو كسي":پرسيد عصبانيت با رون

  "باشه؟

 كه اي بعدي نفر كه دارند وحشت اين از.هستن وحشتزده مردم رون،اما آره كه البته":داد جواب ويزلي آقاي

 زيادي شايعات!ميشه حمله بهشون كه باشند اي بعدي نفرات فرزندانشون اينكه يا باشن، خودشون ميشه ناپديد

 ناپديد كه هست هفته يك حاضر حال در بود داده استعفا پيش وقت چند كه مشنگي مطالعات معلم. داره وجود

 خوب نقشه يه طرح مشغول اميدوارم فقط من.نشسته ساكت خودش دفتر در رو روز تمام اسكريمجيور و. شده

  ".باشه

 نان كه را دسر و كرد تميز جادو با را ها بشقاب ويزلي خانم هنگام همين در و گرفت بر در را خانه سكوتي

  .كرد ظاهر بود مربايي شيريني

 تغيير اي قيافه چه به تو كه ايم نگرفته تصميم هنوز ما": گفت بودند دسر خوردن مشغول همه كه زماني فلور

  "عروسي براي فقط البته اري، ميدي شكل

 خوار مرگ ما هاي مهمان از كدوم هيچ البته": گفت ديد را هري ي زده بهت و متعجب ي قيافه وقتي و

  ".ندن بروز رو چيزي  شامپاين وقتي اونا كه بديم اطمينان نميتونيم ما اما نيستن

  .است مشكوك هاگريد به هنوز او كه شد متوجه هري جمله اين با

   "درستيه حرف بله،": گفت ويزلي خانم

 حاال،رون،اتاقت":گفت ببيند بهتر تا گرفته دماغش جلوي را كارها ليست از كاغذي لوله كه حالي در سپس

  كردي؟ تميز رو

  .بود افتاده دستش از قاشقش و بود زده فرياد تعجب از رون را اين "چرا؟"
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  ".نداريم مشكلي داره االن كه وضعيتي اين با هري و بشه؟من تميز بايد من اتاق چرا"

  "-جوون مرد ميكنيم برگزار اينجا را چارلي و بيل ازدواج داريم ما"

  "-غلطي هيچ من پس.نه بگيرن؟ من اتاق تو رو عروسيشون ميخوان اونا":پرسيد رون

 كه رو كاري و نكن صحبت اينطور مادرت با":گفت و پريد رون هاي حرف ميان جديت با ويزلي آقاي

  "!بده انجام شده گفته بهت

  .شد دسرش بزرگ هاي تكه خوردن به شروع و كرد اخمي والدينش به رون

  "منه مال ها آشغال اون از ميكنم،بعضي كمك بهت هم من":گفت رون به هري

 هرميون،اين و كنه تميز رو مرغدوني تا كني كمك آرتور به بهتره عزيزم،تو هري.نه":گفت ويزلي خانم

 ساعت صبح فردا كه، ميدوني.كني عوض رو دالكور موسيو و مادام تخت هاي مالفه تو اگه ميشه عالي خيلي

  ".اينجا ميرسن يازده

  .شد تموم سريع خيلي و بود آساني كار مرغداني كردن تميز رسيد مي نظر به كه همانطور

 كه نيست نيازي هيچ": گفت بود گرفته مرغداني به ورود براي را هري جلوي كه حالي در ويزلي آقاي

 رو اونا من و فرستاد من براي را بود مونده سيريوس موتور از كه قطعاطي تانكس تد بگي،اما مالي به... اممم

 بسيار موفقيت اين و هست، باتر ترين قوي باتريش.هست اي عالي بسيار چيز.ميكنم داري نگه...اممم قايم اينجا

 مالي كه وقتي كنم بازسازيش رو وسيله اين ميخوام من و ميكنه كار شكلي چه ترمزش بفهميم كه هست بزرگي

  "داشتم وقت كافي ي انذازه به وقتي كه اينه منظورم...اممم

 را رون تا رفت باال ي طبقه به هري پس شود ديده كه نبود جايي ويزلي خانم برگشتند خانه به آنها وقتي

  "تويي اين!اوه -ميدم انجامش ميدم،دارم انجامش دارم":گفت رون شد اتاق وارد هري وقتي.ببيند

 جابه فقط ظاهرا كه بود كشيده دراز تخت روي رون.بود نيز هفته تمام در كه بود كثيف همانقدر اتاق 

 نشسته پايش روي نيز پا كچ رنگش، قرمز و پشمالو ي گربه كه حالي در هرميون خوشبختانه. بود كرده جايش

 تشخيص را بود خودش مال كه ها كتاب از بعضي هري ميكرد؛ بندي طبقه را ها كتاب اتاق ديگر سوي در بود

 مينشست سفري تخت روي كه حالي در هرميون.بودند گرفته قرار كتاب از بزرگ ي دسته دو در كه داد
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 سقوط و گسترش" كتاب كه داد قرار اي دسته روي را  "اعدادي و رمزي معاني"كتاب و "هري سالم":گفت

  . داشت قرار "سياه جادوي

  "!نمرده مودي كه ميكنم فكر من ميكرديم، صحبت مودي مورد در داشتيم ما":گفت هري به رون

  ".كرده برخورد بهش طلسم يك ديده كه گفت بيل اما"

  باشه؟ مطمئن ميتونه چطوري.بوده دوئل وسط و فرار حال در خودش بيل بله،اما":داد جواب رون

 طلسم اون اگه حتي":گفت بود دستش در "ايرلند و بريتانيا كوييديچ هاي تيم"كتاب حاال كه هرميون

  "!كرده سقوط پايي هزار ارتفاع از تقريبا مودي باشه رفته خطا كشنده

  ".باشه كرده استفاده حفاظت طلسم از ميتونسته اون":گفت رون

  ".شده جدا ازش سقوط هنگام دستيش چوب ميگه فلور":گفت هري

 دوست شما خوب،اگه خيلي":گفت ميكرد تنظيم را سرش زير بالش و بود كرده اخم كه حالي در رون

  "...باشه مرده اون كه دارين

 دردناكه واقعا باشه،اين مرده اون نميخوايم ما كه البته":گفت ميرسيد نظر به زده بهت كه حالي در هرميون

  ".بوديم واقعبين فقط ما.مرده اون كه

 و بود باز چشمش يك.كرد فرض بود كرده سقوط دامبلدور بدن مثل كه را مودي بدن هري بار اولين براي

 گرفته بر در را او بود شده آميخته خنديدن به غريب ميلي با كه شديدي تنفر احساس.بود مانده تابت كاسه در

  .بود

  ".كنن پيداش نميتونن كه همينه خاطر به و بردن خودشون با اونو ها خوار مرگ احتماال":گفت عاقالنه رون

 دفنش هاگريد حيات جلوي در و كردند استخوان به تبديل اول كه كراوچ بارتي بله،مثل":گفت هري

  "... . و دادند شكل تغيير چيزي يك به هم رو مودي احتمال اونا.كردند

 را خود ميكند سعي كه ديد را هرميون آلود اشك صورت و برگشت موقع به هري و "نه"كشيد جيغ هرميون

  .كند پنهان "جادويي هاي ورد"كتاب پشت در
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  "كنم ناراحتت كه نميخواستم من نه،هرميون.اوه":گفت ميرفت هرميون سمت به كه حالي در هري

 با را اتاقش كه رو دستمالي و كرد حلقه هرميون دور را هايش دست و رسيد آنجا به هري از تر زود رون اما

 و ميامد نظر به تميزي بسيار حاال و شد بلند دودي دستمال از "! ترگيو":گفت لب زير و آورد در ميكرد تميز آن

  .داد هرميون به را آن بود خوشحال كارش از كه حالي در

 وحشتناك واقعا اين":گفت و گرفت اش بيني جلوي را دستمال سپس".متاسفم من...رون مرسي...اوه"

 نظر به سخت واقعا اين جورايي يه مرده، مودي كه كنم تصور نميتونم فقط من...دامبلدور از بعد نبود؟درست.بود

  ".ميرسه

  "بود؟ اينجا االن اگه ميگفت ما به چي ميدونم،اون.آره ":گفت ميداد مالش را پشتش كه حالي در رون

  "!دائمي هوشياري"

  .گفت ميكرد پاك را هايش چشم كه حالي در هرميون را اين

 كه گرفتم من كه درسي و بگيريم، درس افتاده برايش كه اتفاقي از كه ميگفت درسته،بهمون":گفت رون

  ".نكنم اعتماد ماندانگاس كوچولو، خوك اون به وقت هيچ

 هرميون اي شانه دور از رو دستش رون و برداشت ديگر كتاب دو و شد خم و كرد ضعيفي ي خنده رون

  .گرفت گاز را رون پاي قوزك و شد باز افتاد،كتاب دستش از "ها غول آساي غول" كتاب هرميون برداشت،

  "متاسفم متاسفم،من من":گفت كنان ناله كرد جدا رون از را كتاب هري وقتي هرميون

  حال؟ هر به ميكني كار چي داري كتاب همه اين با":پرسيد رون

 كدوم ميكنيم شروع رو ها ساز جاودانه واسه جستجو وقتي كه ميگيرم تصميم دارم من":داد جواب هرميون

  ".ببريم خودمون با رو كتاب

 ي خونه كتاب تو رو ولدمورت كه بود رفته يادم من البته اوه،":گفت و زد پيشانيش كف به دست با رون

   ".ميكنيم شكار همراهمون
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 نياز كتاب اين به ما آيا كه متعجبم من":گفت ميكرد نگاه "كدها و ها طلسم" كتاب به كه حالي در هرميون

  "نه؟ يا داريم

 كه ميدونم من": داد ادامه هري.كردن او به داري معني نگاه هرميون و رون و ".كنين گوش":گفت هري

  ".بياييد من با ميخواييد كه گفتيم من به دامبلدور خاكسپاري از بعد شما

   "كنه شروع ميخاد كه اينجاست":گفت هرميون به رون

   ".ميدونستيم هم خودمون كه همونطور":گفت هرميون و

 هاگوارتز تاريخ كتاب بهتره كه ميكنم فكر چيه؟من ميدوني":گفت و شد مشغول ها كتاب بندي دسته به و

 با اونو اگه باشم داشته خوبي احساس كه نميكنم فكر نميگرديم،من بر اونجا به ما اينكه با حتي. بردارم رو

  ".نبريم خودمون

  "كنيد گوش":گفت دوباره هري

  "پيش ها سال واقع در-شده گرفته پيش ها ماه تصميم اين و مياييم تو با ما.كن گوش نه،تو":گفت هرميون

  " -اما"

  ".هري شو خفه":داد پيشنهاد رون

  "كردين؟ رو فكراتون خوب كه ميكنين فكر":پرسيد هري

 كه روزه چندين من. ببينم بذار": گفت ميگذاشت اي گوش را "ها ترول با سفر "كتاب كه حالي در هرميون

 اينجا از كني، اشاره كه زماني درست كه ايم آماده كامال ما و تداركاتم مشغول و ميكنم جمع رو وسايل دارم

 بگم نخوام اگه شه، مي پيچيده خيلي جادوي چندتا شامل تداكرات اين كه بگم بايد هم شما اطالع براي و بريم؛

  .كرديم بلند رون مامان چشماي جلوي درست رو مودي مركب معجون ذخيره كل كه

  ويلكينز  مونيكا و  وندل ميكنن فكر اونا االن و كردم اصالح رو مادرم و پدر همچنين،خاطرات من"

 براي رو كار اون و. دادن انجام كارو اين هم حاال تا كنن،كه زندگي استراليا برن كه آرزشونه و ميزنن صداشون



 هري پاتر و مقدسات مرگ    غول پيژامه پوش: ششمفصل 

  -90- 

 به من اينكه خاطر هري،به تو يا – بدونه چيزهايي من مورد در و كنه پيداشون كه ميكنه سخت بسيار ولدمورت

  "گفتم ها چيز خيلي تو به راجع اونا

 رو طلسم و كرد خواهم پيدا رو مامان و بمونم،بابا زنده ها ساز جاودانه جستجوي در من محال فرض بر اگه"

 خوشحال و امن اونها تا كه كردم استفاده اونا براي اي كافي طلسم من.خوب نتوستم، اگه و ميبرم بين از

  ".دارند دختر يه كه نميدونن ويلكينز مونيكا و ميبيني؟وندل.باشند

 در را هرميون شانه و رفت تخت سمت به ديگر بار يك رون. شد پر دوباره اشك با هرميون هاي چشم

 براي هري ذهن به چيزي هيچ.هست نزاكت و عقل فاقد او انگار كه كرد اخم هري به چنان و گرفت آغوش

  .بدهد ياد نزاكت كسي به رون كه بود عادي غير كامال او براي و آمد نمي گفتن

  " – نميخواستم من – متاسفم من – هرميون – من"

 به. ميدونيم،رون ما بيفته؟خوب برات ممكنه اتفاقي چه كه ميدونيم خوب كامال من و رون كه نشدي متوجه"

  "كردي؟ كار چي كه بده نشون هري

  "اون خورده غدا نه،تازه"

  "بدونه كه داره نياز ديگه،هري برو"

  ".اينجا بيا هري.خوب اوه،خيلي"

  .كرد حركت در سمت به پاچگي دست با و برداشت هرميون ي شانه دور از رو دستش رون دوم بار براي

  "اينجا بيا"

  .كرد حركت ها پله و اتاق بيرون طرف به رون دنبال به و "چرا؟":پرسيد هري

 و شد باز دريچه سپس "ديسندو":كرد زمزمه و گرفت سقف در كوچي ي دريچه سمت به را عصايش رون

  .كرد نفود خانه به فاضالب مثل بويي سپس امد پايين نردبان يك

  "شماست،نيست؟ ي خونه غول اين":گفت هزي

  "بنداز بهش نگاهي يه و هست،بيا بله":گفت رون
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 از اي منظره هري كه بودند شده اتاق وارد اش شانه و سر.  رفت شيرواني اتاق فضاي به رون دنبال به هري

  .بود رفته خواب به باز دهان با به و بود كرده جمع را خود تر طرف آن طرف چند كه ديد را جانور آن

  "ميپوشن؟ پيجامه طبيعي طور به غوال...شبيه اين...اين اما"

  ".ندارن هم مك كك همه اون و نيسشت قرمز موهاشون همينطور و...نه"

 انسان يك ي اندازه و شكل در غول اين. كرد بررسي دوباره را موجود بود شده منزجر اندكي كه هري

 واضح طور به آن.شد مشخص برايش تاريكي به هري هاي چشم كردن عادت با حاال بود پوشيده كه چيزي.بود

 و لجز اينكه تا بود مو بي و لجز كامال غول كه بود مطمئن همينطور. بود رون قديمي هاي پيژامه از دست يك

  .باشد ازغواني موهاي با شده پوشيده

  

  "ميفهمي؟.منه اون":گفت رون

  ".نه،نميفهمم":گفت هري

 به رفت پايين ازنردبان و ".ميكنه خفه رو من داره بو اين ميدم، توضيح من اتاق تو رفتيم وقتي":گفت رون

  .پيوست بود ها كتاب بندي تقسيم مشغول هنوز كه هرميون به و اتاق

 ميخواد اون كه ميكنم فكر من و ميكنه زندگي من اتاق در و مياد غوله كرديم ترك رو اينجا ما كه زماني"

 ياوه و كردن ناله بده انجام ميتونه اون كه كاري تنها چون سخته گفتنش خوب،اين.بكنه هم رو كار اين كه

 ي آبله البته كه باشه من كه قراره اون حال هر به.ميده تكون رو سرش كني صحبت باهاش وقتي اما. سراييه

  "نه؟ خوبه.داره اژدهايي

  .بگيرد خودش به مبهوت ي قيافه توانست فقط هري

   "خوبيه ي نقشه اين": گفت رون

  .بود شده اميد نا كمي بود گرفته خودش به رو قيافه اين هري اينكه از
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 درسته؟كه.توييم پيش حتما من و هرميون كه ميكنن فكر همه امسال نميريم هاگوازتز به تا سه ما وقتي.ببين"

  "رفتيم كجا ما كه بفهمن تونستن شايد تا برن هامون خانواده سمت به مستقيم خواران مرگ ميشه باعت

 در ها زاده ماگل از خيلي حاضر حال استراليا،در رفتم مادرم و پدر با من كه اين مثل اين اما":  گفت هرميون

  "شند قايم حايي و برن كه ميكنن بحث اين مورد

 نميتونن بقيه همينطور و مشكوكه بسيار كار اين چون شه قايم و بره نميتونه من ي خانواده و":گفت رون

 همين خاطر به و  مريضم شدت به من كه ميكنيم درست داستان يه ما همين خاطر به.كنن ترك رو شغلشون

 پس. داره زيادي هاي آبله كه ميدن نشون رو غول بابا و مامان بياد من خاطر به كسي اگه و مدرسه برم نميتونم

  "بزنه حرف نميتونه غوله كه كرد نخواهد ايجاد مشكلي اين و نميشن نزديك بهش اونا

  "هستن؟ نقشه اين تو مادرت و پدر و":گفت هري

 چه كه ديدي خودت خوب...مامان اما بدن شكل تعيير رو غول تا كرد كمك جرج و فرد به و هست بابا"

  ".باشيم رفته ما كه زماني تا بريم ما كه نميكنه قبول شكليه؟اون

 تقسيم مشغول هنوز هرميون.شد شكسته كتاب شدن انداخته ي خفه صداي با كه شد برقرار اتاق در سكوتي

 چيزي بتواند آنكه بي هري.انداخت مي شده بندي نقسيم هاي كتاب ي كپه سمت به را ها كتاب و بود ها كتاب

 مجبور را هري بودند گرفته نظر در اشان خانواده امنيت براي كه هايي راه. ميكرد نگاه ديگري به يكي از بگويد،

 راه اين چقدر كه ميدانستند دقيقا آنها و بيايند او با كه دارند عالقه چيزي هر از بيشتر آنها كه بفهمد تا كرد

 مناسب ي كلمه نميتوانست اما دارد او براي اي معني چه اين كه بگويد آنها به ميخواست هري. است خطرناك

  .كند پيدا را خوب و

  .ميامد تر پايين طبقه چهار از كه داد ويزلي ي كننده كر هاي جيغ به را جايش سكوت اين

 ها دالكور چرا نميدونم من گرفته، لك اونجا و گذاشته جايي يه رو سفره دستمال جيني احتماال":گفت رون

  "بيان؟ عروسي از قبل روز دو بايد

 خودش نميتونه و جونه خيلي اما ميومد بايد تمرين براي و عروسه ساقدوش اون خواهر":داد جواب هرميون

  "بياد تنهايي
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  "بكنه كمكي مامان استرس ي درجه به اين كه نميزنم خوب،حدس":گفت رون

 مي آشغال سطل در آن به كردن نگاه بدون حتي را "جادويي دفاع تئوري" كتاب كه حالي در هرميون

 داريم نياز ما كه چيزي":گفت برميداشت را "اروپا در جادوگري تدريس هاي روش ارزيابي" كتاب و انداخت

 به ميخايي اول تو كه ميدونم ؟من بريم بايد كجا به ما كرديم ترك رو اينجا كه وقتي كه اينه بگيريم تصميم كه

  "بدونيم؟ ها ساز جاودانه رو اوليت كه نبايد...خوب...چرا،اما ميفهمم من و هري بزني سر  گودريك ي دره

  ".بودم عقيده هم تو با من اونوقت هستن كجا ها جاودانه كه ميدونستيم ما اگه":گفت هري

 قبر.برگردد آنجا به و ببيند را آنجا كه دارد آرزو او چرا كه باشد فهميده واقعا هرميون كه نميكرد باور هري 

 داشت اي قوي بسيار احساس او همچنين و ميكرد مجذوب آنجا به را هري كه بود داليلي از يكي مادرش و پدر

 طلسم از هري آنجا در كه بود اين خاطر به هم شايد.ميرسد دارد نياز و ميخواهد كه هايي جواب به آنجا در كه

 قرارش موقعيت همان معرض در سرنوشت دوباره بود قرار كه حاال و بود برده در به سالم جان ولدمورت لرد

  .ميشد كشيده مكان آن سمت به هري دهد،

 كه باشه زده حدس كه ممكنه گذاشته؟اون مراقب اونجا براي ولدمورت كه نميكني فكر":پرسيد هرميون

  ".زماني ببيني رو مادرت و پدر قبر و برگردي  بخواي بري، خواست دلت كه جايي هر آزادي كه حاال

 در حرف به رون كند پيدا ديگري استدالل تا ميكرد تالش او كه زماني و بود نشده قضيه اين ي متوجه هري

 مگه. كنه نابودش ميخواد كه بوده گفته اون دزديده، رو اصلي گردنبند كه هموني. ب.ا.ر يارو اين":گفت و آمد

  "نه؟

  :كرد خواندن به شروع و آورد در را همراهش كاغذ و گردنبند و رفت پشتي كوله سراغ به هري

  ".كرد خواهم نابود بيام كه فرصتي اولين در را آن و برداشتم را واقعي ساز جاودانه كه بودم من اين"

  "باشه؟ كرده نابودش مرده، اين اگه ميشه چي. خوب":گفت رون

  ".باشه زن هم شايد":گفت هرميون

  ".ما نفع به و كمتر دونه يه ، چي هر حاال"
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  ".بياريم دست به رو واقعي گردنبند و و بكنيم رو سعيمون بايد هنوز ما اما. بله":گفت هرميون

   "كنيم؟ نابود رو اون بايد چطوري آورديم دستش به ما وقتي و": گفت رون

  ".ام كرده تحقيقاتي موضوع ابن مورد در من خوب،":داد پاسخ هرميون

  ".بده توضيح ها ساز جاودانه مورد در كه باشه كتابي خونه كتاب تو نميكنم فكر من چطوري؟":پرسيد هري

 جمع رو همشون دامبلدور. نبودند خوب":داد جواب بود شده صورتي صورتش رنگ كه حالي در هرميون

  ".بود نكرده نابودشون ولي بود كرده

 آن به تونستي چطوري كه بگو مرلين شلوار به رو تو و":پرسيد آمده در حدقه از چشمان با و شد بلند رون

  "كني؟ پيدا دسترسي ها كتاب

 كتاب هنوز اونا! نبود دزدي اين":گفت ميكرد نگاه رون و هري به اميدي نا نوعي با كه حالي در هرميون

 جدا رو ها كتاب جلد اون اگه و برسه بهشون كسي دست نميخواست دامبلدور اگه حتي بودن كتابخونه هاي

  "!نبود آسون اصال آوردنشون دست به. بود كرده

  "!مطلب اصل سر برو":گفت رون

 اتاق ي پنجره از اونا و – اكسيو – ميدونيد كه خودتون كردم، احضارشون بود، آسون خيلي اين..خوب"

  ".اومدن ها دختر خوابگاه طرف به مستقيم دامبلدور

  "كردي؟ كارو اين كي اما":پرسيد ميكرد نگاه تعجب و ديرباوري از مخلوط نگاهي با هرميون به كه هري

 رو مدرسه گرفتيم تصميم ما كه زماني از بعد درست. دامبلدور...  خاكسپاري مراسم...   از بعد درست"

 ما رسيد فكرم به كنم جمع رو وسايلم تا باال طبقه رفتم من وقتي. بريم سازا جاودانه جستجوي به و كنيم ترك

 انجام كار اين و....كردم سعي من خب...بودم تنها گاه خواب توي هم همينطور و بدونيم بيشتر موردشون در بايد

  "گذاشتم كيفم تو رو اونا هم من و اومدن پنجره از مستقيم اونا. شد

 باشه، شده ناراحت دامبلدور كنم نمي فكر": گفت گونه التماس حالتي با و داد فرو را گلويش آب سختي به

  "خوايم؟ مي كنيم، درست ديگه ساز جاودانه يه اطالعات اين با خوايم نمي كه ما
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 كجا كتابا اين خيال، بي حاال كني؟ مي دفاع خودت از داري كه كرديم شكايتي ما مگه": گفت رون

  "هستن؟

 كهنه چرمين پوسته در كه قطوري كتاب ها كتاب ميان از و شد جو و جست مشغول اي لحظه براي هرميون

 گويي بود، داشته نگه خود از دور را كتاب و آمد مي نظر به بد حالش. كشيد بيرون را بود شده پيچيده اي

  .است مرده تازه كه است موجودي

 واقعا – جادوها ترين تاريك اسرار. ده مي رو ساز جاودانه يه ساخت دقيق هاي العمل دستور كتاب اين" -

 اگر...  آورده درش خونه كتاب از كي دامبلدور دونم نمي. هاس جادو ترين شيطاني از پر وحشتناكيه، كتاب

 اون روي از رو خواسته مي كه چي هر ولدمورت مطمئنم باشه، نكرده كارو اين باشه شده مدير اينكه از قبل

  ".فهميده

  "كرده؟ مي سوال موردش در  اسالگهورن از بايد چرا بوده خونده اونو قبال اگه": پرسيد رون

 قسمت چند روحشو كه ميفته كسي براي اتفاقي چه بفهمه كه پرسيد اسالگهورن از فقط اون": گفت هري

 درست كنم فكر. ساخت ساز جاودانه بايد جوري چه كه دونسته مي قبلش ريدل كه بود مطمئن دامبلدور. كنه

  ".زياده باشه آورده دست به رو اطالعاتش كتاب همين از اينكه احتمال هرميون، باشي زده حدس

 كه شه مي باورم كمتر و شدن، مي تر وحشتناك خوندم، مي موردشون در بيشتر چي هر": گفت هرميون

 نامتعادل شدت به باقيش روح كردن تكه تكه با كه ده مي هشدار كتابه اين تو. بسازه تا شيش باشه شده حاضر

  ".اس دونه يه ساختن مورد در تازه اين و شه، مي

  .آورد ياد به را "صفتي شيطان عادي مرزهاي از ولدمورت عبور" مورد در دامبلدور هاي حرف هري

  "كنه؟ هم سر روحشو هاي قطعه آدم كه نيست راهي" پرسيد رون

  ".دردناكه تصوري فوق طرز به ولي چرا،": گفت محو لبخندي با هرميون

  "كرد؟ كارو اين شه مي جوري چه اصال چرا؟": پرسيد هري

 درد ظاهرا. گفته پاورقي يه تو اينو. كنه حس رو كرده كه كاري واقعا بايد. وجدان عذاب با": گفت هرميون

  "چي؟ شما كنه، امتحانش كه بزنه سرش به ولدمورت كنم نمي فكر. داره اي كشنده
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  "كرد؟ نابودش شه مي شكلي چه كه گفته كتابه اين تو حاال نه،": داد پاسخ هري از قبل رون،

 آره،": گفت زد مي ورق حيواني گنديده احشاء و امحاء چون را كتاب شكننده هاي برگه حاال كه هرميون

 رو سازشون جاودانه روي محافظ جادوهاي بايد كه ده مي هشدار سياه جادوگراي به كه داره قسمتي يه چون

 خاطرات دفترچه با هري كه كاري كه شده دستگيرم اين جا اين تا خوندم من كه چيزي اون از. كنن قوي چقدر

  ".سازاس جاودانه نابودي مطمئن هاي راه معدود از يكي كرده ريدل

  "؟ باسيليسك نيش با كردنش سوراخ يعني": گفت هري

 داشتم كرديم، جمع باسيليسك نيش از بزرگي ذخيره كه بوده يار ما با بخت واقعا پس اوه،": گفت رون

  ".كنن باد دستمون رو كه شدم مي نگران

 قدرت انقدر كه باشه چيزي يه الزمه باشه، باسيليسك نيش حتما نيست الزم": گفت صبري بي با هرميون

 كه داره پادزهر يه فقط باسيليسك زهر. كنه ترميم خودشو نتونه ساز جاودانه كه باشه باال كنندگيش تخريب

  "... نايابه خيلي اونم

  ".ققنوس اشك": گفت و كرد تصديق سرش با هري

 واقعن باشن مخرب باسيليسك زهر اندازه به كه اي كننده نابود مواد كه اينه ما مشكل. دقيقا": گفت هرميون

 و كردن له كردن، پاره چون كنيم، حلش بايد كه مشكليه اين ولي. خطرناكه بسيار هم شون همه حمل و كمن،

  ".نباشه ترميم قابل جادو با كه كني كاري يه بايد. نيست كارساز ساز جاودانه شكستن

  "كنه؟ زندگي ديگه جاي يه نره چرا كنيم نابود رو كنه مي زندگي توش كه جايي اگه اما": پرسيد رون

  ".آدمه يه متضاد نيمه دقيقا ساز جاودانه يه چون" -

 و بردارم شمشيرو يه االن همين من اگه رون، ببين": داد ادامه سرعت به هري و رون گيج هاي چهره ديدن با

  ".بينه نمي اي صدمه ترين كوچيك روحت كنم، نصفت وسط از

  "دستت؟ بدم شمشير االن همين خواي مي شد، راحت خيالم ديگه باش مطمئن": گفت رون

    . خنديد هري
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 بياد، جسمت سر كه باليي هر كه اينه من منظور اما. باشه شده راحت خيالت بايد واقع در": گفت هرميون

 كه روحي تكه. برعكسه دقيقا ساز جاودانه يه مورد در اما كنه، مي پيدا نجات و مونه مي نخورده دست روحت

  ".بده ادامه اون بدون تونه نمي. داره جادوييش جسم به احتياج موندن زنده براي داره قرار توش

 روح تكه جيغ صداي و داشت، خاطر به خون قطرات مثل خاطرات دفترچه از را جوهر زدن بيرون كه هري

 جورايي يه كردم، سوراخ رو دفترچه من وقتي": گفت بود، گوشش در ولدمورت شدن محو حال در

  ".كشتمش

 قبل جيني. بده ادامه حيات به تونست نمي داخلش روح تكه ديگه شد، نابود خاطرات دفترچه كه وقتي و" -

  ".بود سالم اولش روز مثل كردي، پيداش كه وقتي اما بيرون، بندازدش سيفون كمك با اونو كه كرد سعي تو از

 جيني بدن خواست مي دفترچه داخل روح تيكه كن، صبر لحظه يه": گفت و انداخت پيشاني به چيني رون

  "ميفته؟ اتفاق جوري چه اين نه؟ مگه كنه، تسخير رو

 خيلي كسي اگه ساز، جاودانه داخل روح تكه بمونه، باقي نخورده دست جادوييش جسم كه وقتي تا" -

 با ارتباطي اصال داري، نگهش زيادي مدت كه نيست اين منظورم. بشه فرد اون جسم وارد تونه مي بشه نزديكش

  ".نداره كردنش لمس

 اون با دلشو درد تمام جيني. احساسيه نظر از منظورم": داد ادامه بگويد چيزي بتواند رون كه آن از قبل

 بهش با بشي مند عالقه ساز جاودانه يه به خيلي اگه. بود پذير آسيب وحشتناكي طرز به و كرد، مي دفترچه

  ".ميفتي دردسر توي شي وابسته

 ازش وقت هيچ چرا بود؟ كرده نابودش جوري چه رو حلقه دامبلدور كه شگفتم در واقعا": گفت هري

  "... وقت هيچ واقعا نپرسيدم؟

 احساسي و كرد، مي فكر پرسيد مي او از بايد كه چيزهايي تمام به داشت: شد گم افكارش رشته در صدايش

 بودن زنده هنگام را هايي فرصت چه كه اين يافت؛ مي قوت دوباره بود شده ايجاد او در وي مرگ از بعد كه

  ... شود مند بهره بيكران دانشي از توانست مي اش طي در كه هايي فرصت...  است داده دست از دامبلدور

 زمين را جادوها ترين تاريك اسرار و كشيد جيغي هرميون. شكست هم در سكوت در شدن باز بلند صداي با

 پوست روي بر پايش پريد، تخت روي از رون برد؛ پناه تخت زير به خشمگيني هيس هيس با پا، كج انداخت،
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 سمت به غريزي طور به هري و كرد؛ برخورد مقابل ديوار به سر با و خورد ليز ايش قورباغه شكالت شده رها

 با اش چهره كه ويزلي، خانم به دارد كه فهميد بود كشيده بيرون را آن وقتي تنها و زد، شيرجه اش دستي چوب

  . كند مي نگاه بودند، آشفته موهايش و بود رفته درهم خشم

 كه مطمئنم و زنم، مي هم به رو تون صميمانه مالقات اين كه متاسفم": گفت لرزيد مي صدايش كه او

 و مرتب بايد و شدن تلنبار من اتاق توي كه هست ازدواج هداياي سري يه اما دارين، احتياج استراحت به همتون

  ".كنيد كمك بود قرار شما باشه مونده يادم درست اگه

 پرت اطراف به را كتاب چندين كارش اين با و جهيد پاهايش روي به نمود، مي زده وحشت كه هرميون

  "... ببخشيد....  االن همين....  حتما.... بله....  اوه": گفت و كرد،

  .شد خارج اتاق از ويزلي خانم پس از رون، و هري به دردآلود نگاهي با

 كه فرق اين با خونگي، جن شديم": گفت آميز گاليه لحنه با لب زير ماليد، مي را سرش هنوز كه رون

  ".شم مي تر خوشحال برسه سر به عروسي اين زودتر هرچي. نيستيم كردن كار عاشق

 مگه مونه مي تعطيالت مثل سازا، جاودانه كردن پيدا جز به مونه نمي كاري ديگه بعدش آره،": گفت هري

  "نه؟

 تا شد باعث داشتند، وجود ويزلي خانم اتاق در كه هدايايي كپه منظره اما بخندد، تا كرد باز را دهانش رون

  .بزند خشكش جا در

 بدشان فلور خانواده از كامال موقع آن تا جيني و هرميون رون، هري،. رسيدند بعد روز صبح يازده ها دالكور

 را موهايش هري و بروند باال طبقه به مناسب هاي جوراب پوشيدن براي هري و رون شد قرار وقتي و بود، آمده

 كافي اندازه به كردند احساس كه هنگامي. بودند داده انجام را كار اين تمام ناخشنودي با دو هر كند، صاف

  . بمانند هايشان ميهمان منتظر تا افتادند راه به پشتي حياط سمت به اند، شده مرتب

 كه ولينگتوني كثيف هاي پوتين و زده زنگ هاي پاتيل. بود نديده تميز آنقدر را جا آن حال به تا هري

 گياه از بزرگ شاخه دو به را خود جاي و بودند شده ناپديد شدند، مي داده تكيه در كنار هاي پله به معموال

 صحنه و خوردند مي تكان اطراف به زيبايي به هايش برگ وزيد، نمي بادي كه اين با كه بودند، داده زن موج

 هرس، باغچه و بود، شده جارو حياط بودند، شده حبس داني مرغ در ها جوجه. كردند مي ايجاد زيبايي و مواج
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 مي بيشتر برهمش و هم در صورت همان به را آن هري كه چند هر بود، شده مرتب كالم يك در و وجين

  . آيد مي نظر به مرده كامال باغچه جوشش و جنب پر خاكي هاي بج بدون كه كرد مي فكر و پسنديد

 چيزي تنها. بود رفته در دستش از محفل و وزارت سوي از شده اعمال محافظتي هاي جادو تعداد ديگر هري

 جهت همين به. بيايد جا آن به جادو با مستقيما كسي كه ندارد وجود امكان اين ديگر كه بود اين بود يادش كه

 نشانه اولين. آورد عمل به استقبال ورودشان هنگام دالكورها از تا بود رفته نزديكي آن در اي تپه به ويزلي آقاي

 بر را زيادي اثاثيه كه حالي در بعد لحظاتي او. ويزليست آقاي به متعلق شد معلوم كه بود زيري خنده ورودشان،

 مي راهنمايي را بود، فلور مادر احتماال كه رنگ، يشمي و بلند ردايي در پوشيده و زيبا خانمي و كشيد مي دوش

  .شد نمايان ورودي درب جلو كرد

  "!بابا! مامان": زد فرياد و دويد جلو به زن آن گرفت درآغوش براي فلور

 به قامت راست نهايت بي و بود تر كوتاه او از گردن و سر يك. نبود همسرش جذابي به اصال دالكور موسيو

 قلبي خوش آدم وجود اين با. بود كرده مزين را اش چهره رنگ سياه و تيز نوك كوتاه، ريشي و رسيد مي نظر

 هايش گونه بر كه اي بوسه دو با و خراميد ويزلي خانم سوي به دارش پاشنه ها كفش با. رسيد مي نظر به

  .كرد عصبي را او گذاشت،

  ".كشيديد زحمت خيلي شما كه گفت فلور افتاديد، زحمت به خيلي": گفت عميقي صداي با

  "!نبوده زحمتي اصال! نكردم خاصي كار! ابدا": گفت شادي با ويزلي خانم

 بيرون سر زن موج شده كاشته تازه هاي شاخه پشت از كه اي خاكي جن به زدن لگد با را احساساتش رون

  .داد بروز آورد مي

 با بود، داشته نگه آلودش گوشت و چاق دست دو ميان را ويزلي خانم دستان همچنان كه دالكور، موسيو

 كنم، معرفي رو امسرم بذاريد! مفتخريم نهايت بي آمون خونواده مالقات از ما! من بانوي": گفت خوشي

  "!آپولين

  . كند روبوسي ويزلي خانم با تا آمد جلو نيز همسرش

  "!گفتن مي جالبي هاي قصه واقعا امسرتون!  آنشانته" -
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 كسي مثل ناگهان اش قيافه كرد، او به ويزلي خانم كه نگاهي با ولي داد، سر واري ديوانه خنده ويزلي آقاي

  .شده بستري بيمارستان در دوستش ترين نزديك كه شد

  ".شناسيد مي رو  گابريل دخترم اتما": گفت دالكور موسيو

 لبخند. رسيدند مي كمرش تا كه رنگ، اي نقره و درخشان موهايي با بود، فلور شده كوچك نمونه گابريل

 هري به درخشاني نگاه سپس. كرد حلقه دورش به را دستانش رفته، سويش به و زد ويزلي خانم به دلفريبي

  .كرد صاف را گلويش بلندي صداي با جيني. زد هم بر را هايش مژه و انداخت

  "!ديگه بجنبيد تو، بريد خب،": گفت شادماني با و كرد مي هدايت داخل به را ها آن كه ويزلي خانم

  .شد مي شنيده كه بود "!نداره امكان" و ، "!شما از بعد" ،"!اصال نه" صداي آن از بعد و

 خوشحال چيز همه از ها آن. هستند رسان كمك و پذير دل هايي مهمان دالكورها كه شد معلوم زودي به

 ها ميهمان هاي صندلي از چيزي هر به دالكور موسيو. كردند مي كمك عروسي تداركات تمام در و شدند مي

  "!اس فريبنده": ميگفت ساقدوشان، هاي كفش تا گرفته

 را اجاق تمام ثانيه سوم يك از كمتر چيزي در و بود ماهر نهايت بي داري خانه هاي افسون در دالكور مادام

 كه كاري هر در كرد مي سعي كه حالي در و پلكيد مي بزرگترش خواهر اطراف مدت تمام گابريل. كرد تميز

  .كرد مي بلغور فرانسوي كند، كمك است ممكن

 اعتراض بر كه اين از بعد ويزلي خانم و آقا. نداشت را آدم همه اين گنجايش پناهگاه كه بود اين بدش جنبه

 را خوابشان اتاق و بودند كرده مكان نقل نشيمن اتاق به بودند، آمده فايق دالكور مادام و موسيو پايان بي هاي

 ساق چارلي، اتاق بيل و خوابيدند، مي پرسي قديمي اتاق در فلور و گابريل. بودند داده قرار ايشان اختيار در

 فرصتي. بگذارد اشتراك به را اتاق او با روماني از وي رسيدن از بعد بود قرار و بود گفته اختيار در را دوشش

 ها مرغ به تا شدند داوطلب هرميون و رون هري، كه بود ناچاري روي از تنها و نداشت، وجود نقشه طرح براي

  .بگريزند جمعيت پر خانه از بتوانند شايد و بدهند، غذا

 خانم ناگهاني ورود با پشتي، حياط در كوچكشان گردهمايي كردن برگزار براي ها آن اقدام دومين وقتي

  "!بذاره تنهامون نميخواد هنوزم": گفت خشم با رون ماند، ناكام داشت، دست در رخت سبدي كه ويزلي
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 برسن فردا مردا كه اين از قبل بهتره! دادين غذا مرغا به! عالي چه": گفت شد مي نزديك ها آن به كه او

   ".كنيم باز زدن چادر براي جا و قفساشون توي بندازيمشون دوباره

  .رسيد مي نظر به خسته واقعا دهد، تكيه مرغداني به تا ايستاد باز دادن توضيح از اي لحظه

 بهتره هري،. كنه راهنماييشون اينجا به قراره بيل بلدن، خوب كارشونو واقعا...  ميالمانت جادويي چادراي" -

  ".سخته خيلي محافظ طلسم همه اين با عروسي يه انداختن راه واقعا. بموني خونه توي تو اينجان اونا وقتي

  ".خوام مي معذرت": گفت فروتني با هري

 مي واقع در. تره مهم خيلي تو امنيت بخواي راستشو – نبود اين منظورم...  نشو احمق": گفت ويزلي خانم

  "...مهميه روز سالگي هفده تولد حال هر به كني؟ برگزار جوري چه رو تولدت داري دوست كه بپرسم خواستم

 به شود، متصور را كرد مي فراهم ها آن براي كار اين كه اي اضافه زحمت توانست مي راحتي به كه هري

 قبل روز درست عاليه، خيلي ساده شام يه ويزلي، خانم گم مي واقعا باشه، پلوغ شلوغ خوام نمي": گفت سرعت

  ".عروسيه از

 كنم؟ دعوت هم رو تانكس و لوپين كنيم، مي كارو همين خواد، مي طور اين دلت واقعا اگه عزيزم، باشه" -

  "هاگريد؟ و

  "... نندازين زحمت توي زياد خودتونو لطفا ولي! بكنين كارو اين اگه شه مي عالي": گفت هري

  "... نيست زحمتي هيچ....  اصال...  نزن حرفشم" -

 كرد راست را كمرش زد، او به غمناك لبخندي سپس انداخت، هري به اي طوالني و گر جو و جست نگاه

 روي را خودشان كه را رقصان هاي لباس و داد مي تكان را چوبش كه را او هري. رفت حياط ديگر سوي به و

 دردي و نارضايتي همه اين از پشيماني از موجي ناگهان و نگريست كرد، مي بلند هوا در كردند، مي پهن ها بند

  .گرفت بر در را او كرد مي تحميل وي بر كه
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  هفتمفصل 

  وصيت نامه آلبوس دامبلدور
  

  
  
  

  

  شهر ي سايه ، پايين در دورتر.  رفت مي راه كوهستاني راه ي ميانه در دم سپيد سرد آبي نور ي ميانه در او

 او. داشت نياز او به شدت به بودكه مردي ديد مي پايين آن در او كه مردي آيا.  بود شده احاطه مه در كوچكي

  ؟...  را مشكلش پاسخ ، داشت اختيار در را پاسخ كه مردي كند فكر هم ديگري كوچك چيز به توانست مي

  . شو بيدار ، هوي

.  بود كشيده دراز مسافرتي خوابي تخت در رون شيرواني زير اتاق در اودوباره.  كرد باز را چشمانش هري

 خوابيده و بود برده كوچكش بال زير را سرش خرچال.  بود تاريك هنوز اتاق و بود نكرده طلوع هنوز خورشيد

  .  سوخت مي هري پيشاني روي زخم جاي.  بود

  .  زدي مي حرف خواب تو ، تو

  ؟ من

  .گريگوروويچ گفتي مي هي تو.   گريگورويچ.  آره



 هري پاتر و مقدسات مرگ    وصيت نامه آلبوس دامبلدور: هفتمفصل 

  -103- 

  .  رسيد مي نظر به محو كمي رون صورت ؛ بود نزده را عينكش هري

  ؟ كيه گريگورويچ

  . گفتي مي اينو كه بودي كسي تو ؟ دونم نمي من

 نمي يادش اما بود شنيده قبالً را اسم اين ، داشت مبهمي حدس هري.  كرد فكر و گرفت را پيشانيش هري

  .  كجا آمد

  . گشت مي دنبالش ولدمورت كنم مي فكر من

  . بيچاره آدم

 در كه بياورد ياد به كامالً تا كرد مي سعي هري.  بود بيدار كامالً.  بود گرفته را زخمش هنوز.  شد بلند هري

 ي دهكده كلي نماي و كوهستاني اي منطقه آورد ياد به كه چيزي تنها اما ، بود افتاده اتفاقي چه دقيقا خواب

  .  بود داشت قرار عميق اي دره ميان در كه كوچكي

  .  بود كشور از خارج او كه كنم مي فكر

  ؟ گريگورويچ ؟ كي

 جايه هيچ به اونجا.  گشت مي گريگورويچ دنبال ، بود كشور از خارج او كنم مي فكر من.  ولدمورت

  . نداشت شباهت انگليس

   ؟ ديدي مي اون ذهن توي از دوباره كني مي فكر تو

  . بود نگران رون

  . نگو چيزي هرميون به و بكن من به لطفي يه

  :  گفت هري

  ....كنم متوقف ، خواب تو چيزارو اين ديدن كه داره انتظار من از اون چند هر

  ؟ آشناست گريگورويچ اسم چرا....  كرد مي فكر ، كرد مي نگاه خرچال قفس به خيره او
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  : گفت آهستگي به او

 بگم تونم نمي – تونم نمي من اما ، هست ارتباطي يه ، كرده كوييديچ درباره مهمي كار او.  كنم مي فكر من

  ؟ چيه اون كه

  : گفت رون

    ؟ كني نمي فكر گورگويچ ي درباره تو ، حتماً ؟ كوييديچ

  ؟ كي

 دار ركورد. شد منتقل كنونز چادلي به اي شده معين دستمزد با پيش سال دو ، مهاجم ، گورگويچ  دراگومير

  .فصل يك در پرتاپ بيشترين

  .  كنم نمي فكر گريگويچ ي درباره دقيقا من: گفت هري. نه

  : گفت رون

  .  مبارك تولدت حال هر به ، خوب.  كنم نمي تالشي هم من

  !  سالمه هفده االن من!  بود رفته يادم.  درسته – اوه

 را عينكش كه داد،جايي مي صدا كه ميزي طرف به اونو ، برداشت مسافرتي تخت كنار از را چوبدستي هري

 نهايت بي چيزي اما بود فوت يك حدود فاصله اين چه اگر  "!عينك اكسيو":  گفت و گرفت بود گذاشته آنجا

 روي را عينك كه موقعي تا حداقل ، بود رفت مي او طرف به سرعت با كه آن، ديدن ي درباره بخش رضايت

  .  گذاشت چشمش

  : غريد رون  

  . بود جذاب

 بيدار خرچال تا شد باعث ، آورد پرواز به اتاق دور تا دور را رون وسايل هري ردياب، رفتن بين از از بالذت

  ببندد، جادو با را هايش كفش بند تا كرد تالش همچنين هري.  بزند بال بال قفسق اطراف در هيجان از و شود
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 پوشش.  بود كار اين خوشي براي بكلي و. گرفت وقت دقيقه چند شود باز دست با كه اين براي شده ايجاد گره

  .  داد تغيير الجوردي به را رون  كنونز چادلي هاي پوستر رنگ نارنجي

  : داد هشدار هري به رون

  .  كنم مي پرتت دست با اين وجود با

  .  خنديد لب زير رون كرد درست را تصوير هري وقتي و

  .  ببينش مامانم خوام نمي ، كن بازش همينجا.  تو ي هديه اينم

  : پرسيد هري ، گرفت مي را شكل مستطيل ي بسته كه حال همان در

    ؟ نيست سنت مطابق كت حر از اي ذره كتاب اين  ؟ كتاب يه

  : گفت رون

  .  نيست تو عاديه كتاب اين

 فقط اگر.  ده مي شرح دخترها ي درباره رو چيز همه. ها ساحره افسون براي خطر كم راه 12.  نابه طاليه اين

 رفتار.....  با چطور دونستم مي من و بشم خالص  الوندر دست از بايد چطور دونستم مي من داشتم پارسال اينو

 چه اگر ، شي مي سورپريز تو.  گرفتم ياد چيزا خيلي من و ، دادن  نسخه يه من به جرج و فرد ، خوب.  كنم

  .  نيست چوبدستي با كار ي درباره همش

 كه  طور همان. آنهاست منتظر ميز روي هديه زيادي مقدار شدند متوجه شدند، آشپزخانه وارد  ها آن وقتي

 مي تمام را خود ي صبحانه دالكور ماژور و ،بيل زد مي حرف آنها با داشت تابه ماهي پشت از ويزلي خانم

  .  كردند

  .بگم تبريك سالگيتو  17تولد تو به تا گفته من به آرتور

  : گفت هري به خوشرويي با ويزلي خانم

  .ست ما طرف از باال اون ي هديه اون.  گرده مي بر شام براي اما.  كار سره بره زود شد مجبور ويزلي آقاي
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 داخل در.  كرد باز و برداشت را بود كرده اشاره آن به ويزلي خانم كه گوشي چهار ي بسته و نشست هري

 رون سالگي  17ي هديه عنوان به ويزلي آقاي و خانم كه بود ساعتي شبيه بسيار كه داشت قرار ساعت يك بسته

  . گشتند مي قاب در ها عقربه جاي به كه داشت هايي ستاره بودو طال از ، بودند داده او به

  : گفت ويزلي خانم

  .بديم ساعت يه رسه مي بلوغ سن به كه كي هر به كه سنته يك اين

  . كرد مي نگاه او به مشتاقانه فر نزديكي از ويزلي خانم

 مورد در اصالً اون و فابيانه برادرم ماله اين حقيقت در ، نباشه نو رون ماله مثل يكي اين كه ترسم مي من

  .... اما ، شده غر پشتش هم كمي يه.  نيست محتاط وسايلش

 ي ناگفته چيزهاي كرد سعي و گرفت آغوش در را ويزلي خانم و شد بلند هري ، شد قطع صحبت ي بقيه

 رها را او هري وقتي زيرا ، فهميد را آنها ويزلي خانم احتماالً و بگويد ويزلي خانم كشيدن آغوش در را زيادي

 و داد حركت نامنظم ، كوتاهي مسير در را چوبدستيش بعد و كرد نوازش را هري ي گونه ناشيانه طور به كرد

  .  بيفتد زمين روي بر فر داخل از شلپي صداي با زده نمك گوشت نصف شد باعث

  : گفت و گذاشت ها هديه ديگر روي بر را خودش ي هديه و شد آشپزخانه وارد شتاب با هرميون

  ؟ دادي چي اون به تو.  بياد خوشت ازش اميدوارم اما نيست زيادي چيز.  هري مبارك تولدت

  . گفت نشنيده هيچي آمد مي نظر به كه رون به را اين هرميون

  :  گفت رون

  . كن باز هرميونو ي هديه حاال ، بيا

 فلور و بيل طرف از جادويي اصالح تيغ يك شامل ديگر هاي بسته.  بود خريده جديد ياب دشمن يك او

 بايد اما " كرد جمع خاطر را او دالكور ماژور و.  ده مي انجام داشتيو حاال تا كه اصالحي بهترين اين ، آره اوه(

 مو خواستي مي كه چيزي اون از كمتر كه بيني مي اينصورت غير در خواي مي چي كه بگي بهش واضح طور به
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 هاي شوخي فروشگاه محصوالت آخرين از بزرگ ي بسته يك و دالكورها طرف از شكالت) "... داري ريش

  .بود جرج و فرد طرف از ويزلي آميز سحر

 بسيار آشپزخانه گابريل و فلور و دالكور مادام ورود با ، نكردند درنگ ميز روي ديگر هرميون و رون ، هري

  .  شد شلوغ

  :  گفت روشني به هرميون

  . كنم مي بندي بسته برات اينارو من

  .  افتادند زمين هاروي هديه از تا سه نتيجه در گرفت او دست از را هري هداياي و

  ....رون ، بشن شسته زيرپوشات ي بقيه تا منتظرم فقط من.  دادم انجامش تقريبا من

  . شد قطع  اول ي طبقه پاگرد درهاي از يكي شدن باز با رون كردن چلوپ چلپ صداي

  ؟ اينجا بياي دقيقه يه توني مي هري

 هري.  برود باال پله از تا داد هل را او و زد او به آرنج با هرميون اما ، كرد مكس ناگهاني رون.  بود جيني اين

  .  شد اتاقش وارد جيني دنبال به بود، عصبي كه حالي در

 جادويي گروه از بزرگ پوستر يك آنجا.  بود روشن اما كوچك.  بود مده نيا جيني اتاق به تاكنون اصالً او

 ديواري روي بر هد هالي هارپي زنان تيم كاپيتان جونز گويناگ از عكسي و ديوار يك روي بر عجيب خواهران

 جيني و هري بار يك كه باغي سوي به پنجره آن ، قرارداشت باز ي ا پنجره جلوي ميز يك. داشت قرار ديگر

 مثل و بزرگ چادري آن در االن كه جايي بود باز بودند كرده بازي كوييديچ هرميون و رون با دو به دو

  .بود سطح هم جيني ي پنجره با چادر باالي طاليي پرچم.  بود شده واقع آن در سفيدي مرواريد

  :  گفت و كشيد عميقي نفس ، كرد نگاه هري ي چهره به جيني

  .مبارك سالگيت 17تولد جشن

  . ممنون.....  آره
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 يك به كه بود اين مثل دهد جواب را او نگاه كه بود اوسخت براي اما.  بود شده خيره هري به جيني

  .  شود خيره نوراني العاده فوق روشنايي

  : گفت ناتواني روي از او

  . زيباييه ي منظره

  .  كرد اشاره پنجره از خارج به دست با و

  . كند سرزنش را او توانست نمي هري و گرفت  ناديده را اين جيني

  :  گفت جيني

  . بدم بهت چي بگيرم تصميم نتونستم من

  .  بدي چيزي من به نيستي مجبور تو

  .  گرفت ناديده نيز را اين جيني

  .  كني حملش باخودت نتوني تا باشه بزرگ زياد كه چيزي نه.  باشه مفيد ممكنه چيزي چه دونستم نمي من

 بندرت او ، بود جيني ي العاده فوق چيزهاي از يكي اين ؛ نبود گريان او.  كرد نگاه را جيني نظر يك او

  .  است آورده بار گونه اين را او برادر  6 با شدن بزرگ كه كرد مي فكر گاهي او.  كرد مي گريه

  : شد نزديكتر هري به قدم يك جيني

 يه دي، مي انجام رو مشغولشي كه كاري هر دونم، مي چه داري، و رفتي كه وقتي بخواد دلت شايد گفتم

  بندازه يادت منو كه باشي داشته چيزي

  . شه مي كم داره حدي تا زمين روي مالقات فرصت باشيم صادق اگر كنم مي فكر من

  .  اميدم سوي كور يك دنبال من
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 و.  داد را او ي بوسه جواب هري و ، بود رانبوسيده او حاال تا اينكه مثل بوسيد را هري بعد و ، كرد نجوا او

 احساس ، جيني.  بود جهان در حقيقي چيز تنها جيني ، بود آتشين ي نوشابه از بهتر خوشايند فراموشي يك اين

  .-- او معطر بلندو موهاي دورن ديگري و كمرش روي دست يك ، داشت او به نسبت كه

  .  گرفتند فاصله هم از فوراً آنها و.  شد باز آنها سر پست بلندي صداي با در

   اوه

  :  گفت كنايه گوشه با رون

  .  ببخشيد

  ! رون

 بعد.  بود حاكم اجباري سكوت يك آنجا.  داد بيرون را نفسش تحقير با.  بود رون سر پشت درست هرميون

  : گفت ضعيف و صاف صدايي با جيني

  . هري ، مبارك تولدت حال هر به

 آنها صورت به محكم را در خواست مي هري.  رسيد مي نظر به ناراحت هرميون.  شد سرخ رون گوشهاي

 هاي لحظه و است شده اتاق وارد سردي هواي جريان در شدن باز با اينكه مثل داشت احساسي اما.  بكوبد

 دور ، جيني با روابطش دادن پايان داليل ي همه رسيد مي نظر به.  تركيد سوپ روي حبابي مثل درخشانش

  .بود رفته كننده خوشحال فراموشي تمام و شدند غرق اتاق در رون ي وسيله به او از ماندن

 ،اما چيزي چه دانست مي سختي به او اينكه وجود با بگويد چيزي او به خواست مي ، كرد نگاه جيني به او

 باشد شده تسليم اشكها مقابل در بار اولين براي بايست مي جيني كه كرد مي فكر او.  بود كرده پشت او به جيني

  .  كند آرام را جيني تا كند كاري رون جلوي توانست نمي او. 

  : گفت هري

  .  ميبينمت بعداً

  .  رفت بيرون خواب اتاق از ديگر دونفر همراه و
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 قدم او با راه طول تمام در هري و رفت حياط به آشپزخانه شلوخي خاطر به.  رفت پايين ي طبقه به رون

  .  رسيد مي نظر به زده وحشت و ميدويد آنها سر پشت هرميون ، برداشت

  .  برگشت هري سمت به و. رفت ، بودند زده را آنجا چمن تازگي به كه اي گوشه به او يكمرتبه

   ؟    كني مي االفش داري كني مي كار چي داري اآلن تو.  ميندازي گودال تو اونو تو

  : گفت هري

  .كنم نمي االفش من-

  : رسيد هرميون موقع همان

  ... رون

  .  كند ساكت را او تا گرفت باال را دستش رون اما

  . شه مي خرد واقعا اون ، كني مي قطع روابطو اين تو كه وقتي

 اينطوري كه خوام مي من كه نيست اين خاطر به اين و گيرم مي جلوشو من چرا دوني مي تو.  بودم من پس 

  .  بشه

  .  بياره بدست اميدهاشو دوباره ميخواد فقط او و بوسيدي مي عاشقانه اونو داشتي االن تو اما. آره

 گير غافل ازدواج با تا. . .  تا نداره توقع ما از اون.  بيفته اتفاق نداره امكان كه دونه مي اون.  نيست ابله اون

  .... يا ،  بشيم

 ناخوشايند ، شخصيت فاقد ، بلند قد شخصي با كه سفيد لباس در جيني از روشن تصويري زد را حرف اين تا

  .       بست نقش هري ذهن در ، كند مي ازدواج غريبه و

 كه هنگامي ، بود مانع بي و آزاد جيني ي آينده: زند ضربه او به اين رسيد نظر به كننده گيج لحظه يك در

  .   را يش رو پيش ولدمورت مگر ببيند چيزي توانست نمي او. . .  گرفت مي نظر در را خود ي آينده

  . . . بگردي اون دنبال  مياري دست به كه فرصتي هر در كني سعي اگه



 هري پاتر و مقدسات مرگ    وصيت نامه آلبوس دامبلدور: هفتمفصل 

  -111- 

  : گفت خشونت با هري

  .  افته نمي اتفاق دوباره هيچوقت

  .  ابرهاست پشت خورشيد كرد مي احساسي او اما.  بود ابري بي روز

   باشه

  : گفت بعد ، خورد مي تكان عقب و جلو به دقيقه يك او ؛ ترسو نيمي و رسيد مي نظر به ميل بي نيمي رون

  .   خوبه....  اين ، خوبه ، درسته

 آنها كه نداد نشان رفتاري با نه نگاهي با نه.  نگشت روز طول در هري كردن مالقات تنها دنبال ديگر جيني

 اين تماشاي.  شد هري رهايي عامل بعنوان چارلي آمدن ، وجود اين با.  اند داشته معمولي گفتگوي يك بيشتراز

 و برد مي باال آميزي تهديد طرز به را اش چوبدستي و نشاند مي صندلي روي زور به را چارلي ويزلي خانم كه

  . شد پرتي حواس باعث ، دارد قرار مناسبي سر اصالح شرف در كه دهد مي اخطار

 و تانكس ، لوپين ، چارلي رسيدن از قبل تا حتي پناهگاه ي آشپزخانه كه شد مي باعث هري تولد چون

 فانوس چند جرج و فرد.  بود شده چيده باغ در هم سر پشت ميز زيادي تعداد ،  رود پيش انفجار حد تا  هاگريد

 مهمانها سر باالي هوا ميان در و ببندد نقش بزرگ 17 يك آنها ي همه روي تا بودند كرده  جادو را ارغواني

 درباره دوقلوها زياد هاي شوخي وجود با ، بود شده پاكيزه و تميز جرج زخم ويزلي خانم كمك با.  بودند معلق

  . دانست نمي جرج سر كنار تاريكي گودال ي درباره چيزي هري هنوز اما آن ي

 و ها بوته دور هنرمندانه را خودشان و كرد مي فوران ارغواني و طاليي نوارهاي هرميون دستي جوب ته از

  . پيچاندند مي درختان

  :  گفت رون هرميون تزيينات آخرين با

  .  قشنگه

  .  آورد در طاليي رنگ به را)  صحرايي سيب(  ترش سيب درخت برگهاي هرميون

  . واردي كارها اين تو واقعا تو
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  : گفت هرميون

  .  رون ، ممنون خيلي

 او.  خنديد خودش با و برگشت هري. هستند درگم سر هم كمي و  خوشحال نفرشان دو هر رسيد مي نظر به

 را ساحرانش كردن افسون براي راه 12كتاب نسخه  تا كرد پيدا فرصتي كه هنگامي كه داشت داري خنده فكر

 وقبل شد قفل جيني نگاه با نگاهش او. كند مي پيدا را كردن تمجيد و تعريف  ي باره در قسمتي ، كند بررسي

 نيشخندي او به ، كند آغاز دالكور ماژور با را بحثي عجله با و آورد ياد به بود داده رون به كه را  قولي اينكه از

  .زد

  . كنار بريد.  كنار بريد

 صاحلي توپ ي اندازه در و بزرگ بسيار چيزي و شد وارد در ميان از خواند مي كه حالي در ويزلي خانم

 تولدش كيك آن كه شد متوجه هري بعد اي ثانيه.  شد ظاهر بود شناور هوا در او جلوي در گويي شبيه كه

 كه وقتي.  بود كرده معلق را آن دستيش چوب با ناصاف زمين روي بر آن حمل  خطر به ويزلي خانم كه است

  : گفت هري ، آمد فرود ميز مركز در نهايت در كيك

  .  ويزلي خانم انگيزه شگفت نظر به

  : گفت عالقه با او

  .  عزيزم نيست چيزي ، اوه

  .  بود خوبي چيز.  گذاشت هري دهان در و زد ناخونكي رون

 ، بودند ايستاده پله راه پايين كه جورج و فرد توسط و رسيدند مهمانان ي همه شد 7 ساعت كه زماني

 احترام مجلس به رنگش  اي قهوه خز لباس ووحشتناكترين بهترين پوشيدن با هاگريد.  به. شدند راهنمايي

 ناراحت نسبتاً او كه كرد مي فكر هري اما خنديد مي داد مي دست هري با لوپين وقتي چه اگر.  بود گذاشته

  . رسيد مي نظر به افروخته بر واقعاً او كنار تانكس.  بود عجيب بسيار او.  است

  :  گفت او
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  .  هري مبارك تولدت

  .  گرفت آغوش در محكم را او و

  !  آره ،  17

  .  گفت را اين ، گرفت مي فرد دست از بود سطل ي اندازه به شراب ليوان يه داشت كه حال در هاگريد

  ؟ ياد مي يادت اونو تو ، گذره مي كرديم مالقات هم با بار اولين براي كه زماني از سال6

  . مبهم طور به

  . زد هاگريد به نيشخندي. گفت هري

  ؟ جادوگرم يك من كه گفتي اونا ب و ، دادي خوك دم يك دادلي به ، جاكندي از درو كه نبودي تو آيا

  .  كردم فراموش رو جزئيات من

  . خنديد هاگريد

  ؟ هرميون رون، ، خوب بسيار

  : گفت هرميون

  ؟ چطوره حالت ،تو خوبيم ما

،كه وقتي دم مي نشونتون انارو من.  داريم شده متولد تازه تكشاخه تا چند ما شلوخه، سرم ،كمي نيستم بد ا 

  .-- برگشتين

  . ،شد گشت مي آشفتگي با را هايش جيب داشت او وقتي هاگريد به هرميون و رون شدن خيره مانع هري

  . آوردم ياد به اينو اينكه تا بيارم برات چيزي چه بگيرم تصميم تونستم نمي – هري اينجاست

 را بود آويزان گردنش ظاهرا دور به دراز ريسماني با كه خز جنسه از كوچك ي كيسه يك گزدنش از او

  .  كشيد بيرون
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 در اونو تونه نمي صاحبش جز به كس هيچ.  كنه مي پنهان خودشو درون چيزو همه.  غيبشوست پوسته اين

  . يابه كم خيلي.  بياره

  .هاگريد ممنون خيلي

  : داد پاسخ بود سطل يك بزرگي به كه دستانش دادن تكان با هاگريد

  . چارلي!  هي-- مد مي خوشم ازش هميشه!  اونجاس چارلي و.  نبود مهمي چيز

.  برد بود، شده كوتاه وحشتناكي طور به كه جديدش موهاي ميان اندوهدر با را دستش و شد نزديك چارلي

  . ايش ماهيچه بازوهاي روي زخم و سوختگي اثر تعدادي با ، قويتر ، بود تر كوتاه رون از او

  ؟ چطوره اوضاع ، هاگريد سالم

  ؟ كنه مي چكار  نوربرت ، بنويسم نامه برات خواستم مي كه وقته خيلي خوبه،

   ؟ نوربرت

  . خنديد چارلي

  . حاال گيم مي نوربرتا اون به ما ؟ نروژي دار دندانه آهان

  ؟ دختره يه نوربرت – چي

  .داد جواب چارلي

  .آره

  .  پرسيد هرميون از

  ؟ بگي اينو توني مي چطور

  : گفت چارلي

  . داره وجود زيادي نادرست چيزهاي
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  . آورد پايين را وصدايش انداخت نگاهي اش شانه باالي از اون

  . شه مي نگران داره مامان.  اينجا بياد و كنه عجله بابا كاش اي

 كه طوري به كند صحبت دالكور مادام با تا كرد مي سعي داشت او. كردند نگاه ويزلي خانم به آنها ي همه

  .انداخت مي در به گذرا نگاهي مداوم طور به

  .كنيم شروع آرتور بدون باشه بهتر كنم فكرمي من

  : گفت همه به به دوباره دقيقه دو يكي از بعد او

  ! اوه -- داشتن نگه اونو حتما

 به را خودش كه جايي ميز روي بر و كرد مي پرواز حياط عرض در كه نور از نواري.  ديدند را آن هم با همه

 ويزلي آقاي صداي با و گرفت قرار بود ايستاده عقبيش پاهايه روي كه كرد تبديل شفاف اي نقره راسوي يك

  : زد مي حرف

  . مياد من با داره جادو وزير

 ناپديد كه جايي به وشگفتي دقت با كه حالي در را فلور ي خانواده و ، شد تبديل رقيق غباري به سپرمدافع

  . گذاشت تنها ، نگريستند مي بود شده

  : گفت باره يك لوپين 

  .-- دم مي توضيح برات بعدا من—متاسفم من – هري.  باشيم اينجا نبايد ما

 نگاه جلوي از و  رفتند باال آنها از و رسيدند ها نرده به ها آن.  كشيد بيرون به اورا و گرفت را تانكس مچ او

  . شدند غيب ويزلي خانم گم در سر

  .... فهمم نمي من ؟...  چرا ولي...  وزير

 از "فورا  كه اسكريمجيور همراه ويزلي ،آقاي بعد اي لحظه ، نبود موضوع اين ي درباره بحث براي وقتي اما

  . شد ظاهر دروازه از خارج رقيق هواي از خارج در شد شناسايي رنگش خاكستري يال روي
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 سكوت در همه. زدند مي قدم بودند شده روشن فانوس با كه ميز و باغ طرف به حياط در وارد تازه دو

 كه ديد هري شد فانوس نور وارد اسكريمجيور تا.  كردند مي نگاه شدند مي نزديكتر كه آنها به و بودند نشسته

  . شده ترسناك و خشن و قبل  ي دفعه از تر پير

  : گفت اسكريمجيور

  .  شدم مزاحمتون زده سر ببخشيد

  .  كرد توقف ميز از قبل لنگيد مي كه حالي در

  . زدم بهم رو مهماني يك من كه بينم مي كه زماني "مخصوصا

  .  كرد توقف مانند گوي كيك روي بر اي لحظه چشمانش

  . باشه ها خوشي اين از باشه تا

  : داد جواب هري

  .  ممنون خيلي

  .  كنم صحبت تنهايي تو با بايد من

  . افتاد راه  اسكريمجيور

  . گرنجر هرميون خانم و ويزلي رونالد آقاي با البته

  : گفت انگيزي شگف باصداي رون

  ؟ ما چرا ؟ ما

  : داد جواب اسكريمجيور

   ؟ شه مي پيدا جايي همچين اينجا.  گفت خواهم گرفتيم قرار تري خلوت مكان در كه وقتي شما به من

  .  بود كرده درخواست ويزلي آقاي از او
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  : داد جواب ناراحتي با ويزلي آقاي

  . كنيد استفاده نشيمن اتاق از تونيد مي.  حتماً ، بله

  : گفت رون به اسكريمجيور

  .  آرتور ، باشي ما همراه كه نيست نيازي.  كنيد راهنمايي مارو تونيد مي

 در كه هنگامي.  كردند بدل و رد را نگراني نگاه هرميون و رون مكث با كه ديد را ويزلي خانم و آقا هري

 فكر او كه كنند مي فكر چيزي آن به ديگرهم نفر دو كه فهميد هري شدند، مي راهنمايي خانه سمت به سكوت

  .  ريزند مي برنامه هاگواتز ترك ي درباره دارند آنها كه است فهميده طريقي به اسكريمجور:كند مي

 حرف ، رسيدند پناهگاه نشيمن اتاق به و گذشته شلوغ ي آشپزخانه از كه راهي طول تمام در اسكريمجيور

 با او اتاق به هري ورود با.  بود تاريك هوا اينجا در اما بود عصرگاهي طالييه انوار از پر باغ چه اگر. نزد

.  كردند گرم را اتاق اما شدند روشن ضعيف نوري با آنها و زد ها نفتي چراغ به تلنگري چوبدستيش

 و رون ، وهري شده اشغال ويزلي آقاي توسط اوقات اغلب كه نشست  راحتي صندلي روي اسكريمجيور

 جيور اسكريم ، نشستند آنها اينكه محض به. بنشينند مبل روي يكديگر تاكنار كرد رها خود حال به را هرميون

  . كرد صحبت به شروع

 به(  دوتا شما اگر.  بديم انجام فردي اينو كه بهتر كنم مي فكر من و دارم نفر سه شما از سوال تا چند من

  .  كنم شورو رونالند از من تا باشيد منتظر باال ي طبقه ميتونيد)  كرد اشاره هرميون و هري

  : گفت هري

  .  ريم نمي جايي هيچ ما

  .  داد تكان شدت به هري با موافقت ي نشانه به را سرش هرميون و

  . بزنيد حرف هم با ما با توني مي  شما

 كه بود شده متعجب وزير گفت مي كه داشت احساسي هري. انداخت ارزيابانه و سرد نگاهي اسكريمجيور

  .   كند شروع را خصومت زودي اين به كه دارد ارزش آيا
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  :گفت گرفت مي اوج صدايش كه حالي در وزرير    

  . هم با ، خوب خيلي

  . كرد صاف را گلويش او

  .اينجام دامبلدور ي نامه وصيت خاطر به دوني مي كه ميدونم من

  .  كردند نگاه هم به هرميون و رون و هري

  ؟ گذاشته چيزي شما براي دامبلدور كه نداشتين خبر شما ، شدين غافلگير ظاهراً

  : گفت رون

  ؟ همينطور هرميونم و من.  ما ي همه...  ه

  .... ي همه بله

  . كرد قطع را حرف هري اما

 گذاشته برامون اون كه بدين ما به رو چيزي تا كشيد طول اينقدر چرا.  مرده كه ماهه يك از بييشتر دامبلدور

  ؟

  : گفت هرميون

  .  واضحه اين

  . دهد جواب بتواند اسكريمجيور اينكه از قبل

  : گفت لرزيد مي صداش كه حالي در  او

  .  بكنيد كارو اين نداشتيد حق شما.  كنن امتحان گذاشته برامون كه چيزيرو هر كه خواستن اونا

  : داد جواب باپرخاش اسكريمجيور
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 را ها نام وصيت محتواي كه ده مي وزارت به امكانو اين موجه توقيف قانون.  دارم رو كاري هر ي اجازه من

  ... كنند توقيف

  : گفت هرميون

 را آنها آنكه از قبل بايد وزارت و.  بگيره و سياه ابزار گذشتن جلوي تا آمده وجود به اين براي قانون اين

 كه بگين من به خواين مي شما! هستند قانوني غير متوفا امالك كه باشه داشته محكمي مدرك ، كند توقيف

  ؟ بده ما به شده نفرين چيزي كرده سعي دامبلدور كردين مي فكر

  : پرسيد اسكريمجيور

   ؟ گرنجر خانم باشين داشته جادويي قوانين در دوره يك تا كردين ريزي برنامه شما آيا

  : داد جواب هرميون

  . بدم انجام دنيا در خوبي كارهاي دارم آرزو اما. ندارم من ، نه

 صحبت هري چون كرد دور او از دوباره را نگاهش و كرد نگاه را او اسكريمجيور لحظه يك.  خنديد رون

  .  بود كرده

 نگه براي نتونستيد ؟عذري برسيم چيزهامون به بدين اجازه به ما كه گرفتين تصميم شما االن چرا پس

  ؟ كنيد جور داشتنشون

  : گفت هرميون يكباره به

 كنن ثابت اينكه مگر دارن نگه وسايلو اين از بيشتر تونن نمي اونا.  گذشته روز 30 كه اينه خاطر به اين ، نه

  ؟ درسته. خطرناكن اونا

  :پرسيد هرميون گرفتن ناديده براي اسكريمجيور

  ؟ رونالد ، بودين نزديك دامبلدور به خيلي شما كه كه بگين خواستين مي

  .  بود زده وحشت رون
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  .... كه بود هري هميشه اين....  واقعاً نه...  ؟نه من

 "ديگه زدن حرف" نوع از كه انداخت نگاهي اون به هرميون ، كرد نگاه اطرافش در هرميون و رون به رون

 كه رو چيزي اينكه مثل رسيد مي نظر به جوري اسكريمجيور.  بود گذاشته را خودش تخريبي اثر اما ، بود كافيه

 حمله ي آماده  رون جواب محض به شاهين مانند او.  بشنود كه خواست مي و است شنيده رو داشت توقع واقعاً

  .  شد

 به رو تو نامش وصيت در او كه واقعيت اين براي توني مي چطور تو ، نبودي نزديك زياد دامبلدور به تو اگر

 ، خصوصيش ي كتابخانه(  مايملكش از زيادي قسمت.  داره استثنايي ي ارثيه چند اون ؟ بياري دليلي آورده ياد

  ؟ اي برگزيده فرد چرا كني مي فكر.  مونده هاگوارتز در)  اثاثيه از ديگري هاي چيز و ، جادويش لوازم

  : گفت رون

 منو اون كنم مي بود،فكر اين منظورم...  نبوديم نزديك هم به ما كه گفتم وقتي من....  من.  دونم نمي...  من

  ... داشت دوست

  :  گفت هرميون

  .  بود عالقمند تو به خيلي دامبلدور.  دي مي خرج به تواضع داري تو رون

 تنها هم با هيچگاه دامبلدور و رون ، دانست مي هري كه تاجايي.  شد مي كشدار داشت زيادي موضوع

 او.  دهد مي گوش اسكريمجيور   كه رسيد نمي نظر به اما.  بود ناچيز بسيار آنها بين مستقيم ارتباط و نبودند

 هري به هاگريد كه بود كيسه آن از بزرگتر بسيار كه كشي ي كيسه يك آن از و برد ردايش درون را دستش

 كرد آن خواندن به شروع و كرد بازش ، درآورد را پوستي كاغذ ي لوله يك آن درون از. كشيد بيرون بود داده

:  

 بيليوس رونالد براي...  اينجاست آهان...  دامبلدور برايان والفريك پرسيوال آلبوس ي نامه وصيت آخرين-

  .بياورد ياد به را من كند مي استفاده آن از وقتي اينكه به اميد با ، گذاارم مي جا به را كنم خاموش من ، ويزلي

 اي نقره فندك يك مثل چيزي به شبيه آن – بود ديده قبالً هري كه آورد در كيسه از شي يك اسكريمجيور

 را مكان يك نور تمام ساده فشار يك با توانست مي كه - دانست مي هري -داشت قدرتي آن اما – بود رنگ
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 نظر به گيج كه رون. داد رون به را كن خاموش و شد خم جلو به اسكريمجيور.  دارد نگه را آنها و كند جذب

  .  كرد وته سر و گرفت آنرا ، رسيد مي

  :  گفت اسكريمجيور

  . ارزشه با خيلي وسيله اون

  .  كرد نگاه رون به و

 براي رو كميابي چيز همچين اوبايد چرا.  دامبلدوره خود اختراعات از يكي اينً  دقيقا.  نظيره بي حتي بلكه

  ؟ باشه گذاشته تو

  .   رسيد مي نظر به سردرگم و داد تكان را سرش رون

  : كرد پافشاري اسكريمجيور

 وصيت در او كه بودين كساني تنها نفر سه شما تاحاال.  باشه كرده فكر آموز دانش هزارها به بايد دامبلدور

 بكنيد توانستين مي كن خاموش از اي استفاده چه شما كه كرد مي فكر او ؟ چرا.  كرده اشاره آنها به اش نامه

  ؟ ويزلي آقاي

  : كرد زمزمه رون

  ؟ بدم انجام اون با تونم مي اي ديگه كار چه.   فكرميكنم من ، ها چراغ كردن خاموش

 نامه وصيت به كرد نگاه چپ چپ رون به كه دقيقه دو يا يك از بعد.  نداشت نظري هيچ اسكريمجيور ظاهراً

  .  برگشت دامبلدور ي

 او كه اين اميد با ام، گذاشته جا به را شاعر بيدل هاي افسانه از اي نسخه من ،  گرنجر جين هرميون خانم براي

  .   بيابيد توجه جالب و آموزنده را آن

 به باستاني باال ي طبقه در سياه جادوي رازهاي كتاب ي اندازه به كه كوچك كتاب يك اكنون اسكريمجور

 از حرفي هيچ بدون را آن هرميون.  بود شده كنده قسمتي در و بود دار لكه آن جلد.  آورد بيرون رسيد مي نظر

 خط صورت به عنوان كه ديد هري.  شد خيره آن به و گذاشت دامنش روي را كتاب.  گرفت اسكريمجيور
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 روي بر اشكي ي دانه كرد نگاه وقتي.است شده نوشته بخواند را آن كه نگرفت ياد هيچوقت او كه باستاني

  . ريخت كتاب ي برجسته سمبل

  : پرسيد اسكريمجيور

  ؟ گرنجر خانم ، است گذاشته شما براي را كتاب اين دامبلدور چرا كنيد مي فكر شما

  : ،گفت كرد مي پاك آستينش ي يقه با را چشمانش كه حالي در ضعيفي صداي با هرميون

  . دارم دوست كتاب خيلي من كه دونست مي اون.....  اون

  ؟ بخصوص كتاب اين چرا اما

  .  برد خواهم لذت كتاب اين از كه كرده فكر شايد.  دونم نمي من

  ؟ دامبلدور به خصوصي هاي نامه دادن مثل چيزي هر يا كردي گشايي رمز تاحاال تو

  : گفت ، كرد مي پاك آستينش با را چشمانش هنوز كه حالي در هرميون

 من نكنم فكر. كنه كشف روز 31 طول در كتاب اين در را پنهان رمزهاي نتونسته وزارت اگر و.  نكردم... نه

  . بتونم

 توانست سختي به رون كه بودند چسبيده هم به سفت قدر آن آنها.  گرفت مي را هقش هق جلوي هرميون

 خواندن به شروع و برگشت نامه وصيت به اسكريمجيور.  بگذارد هرميون ي شانه روي و بكشد رابيرون دستش

  :كرد

   پاتر جيمز هري براي

  . شد منقبض ناگهاني هيجاني با هري درون

 عنوان به را بود آورده چنگ به هاگوارتز در اش كوييديچ مسابقه اولين در او كه را زرين گوي اين من

  . گذارم مي جا به توانايي و پشتكار يادآورنده
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 كوچكش اي نقره هاي بال ، آورد در گردو يك ي اندازه به كوچكي زرين توپ اسكريمجيور كه وقتي

  .  كند پنهان را اينها شدن اهميت كم به نسبت او آشكار حس نتوانست هري و زدند مي بال بال ضعف ازروي

  : پرسيد اسكريمجيور

  ؟ گذاشته جا به و زرين گوي اين تو براي دامبلدور چرا

  : گفت هري

 كند يادآوري من به اينكه براي...  كنم مي فكر من...  خوندين فقط شما كه داليلي به توجه با...  ندارم نظري

  .  بود كه چيزي هر و كني استقامت بايد بياري بدست خواي مي رو چيزي اگر كه

  سمبليكه؟ يادگاري يك از قسمتي اين كني مي فكر تو پس

  :  گفت هري

  ؟ باشه تونه مي اي ديگه چيز چه.   كنم مي فكر طوري اين من

  : پرسيد و كشيد مبل سمت به كمي را صندليش اسكريمجيور

  . كردم سؤال من

 شبحي صورت به و برافراشته قد پنجره انسوي در بزرگ چادر.  بود شده تاريك واقعاً بيرون هواي حاال

  .  رسيد مي نظر به پرچين درباالي سفيد

  :  گفت هري به اسكريمجيور

  ؟ طوريه اين چرا.  زرينه گوي يك مثل تولدت كيك كه شدم متوجه من

  . خنديد آميز تحقير صورت به هرميون

  : گفت او

 پيغام حتما.  شه مي يكيم اين ، عاليه گر جو و جست يك اون كه باشه حقيقت اين خاطر به تونه نمي اين اوه

  ! شده مخفي كيك تزيينات درون دامبلدور طرف از سري
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  : گفت اسكريمجيور

 براي بسيارخوبي جاي زرين گوي يك اما.  باشد شده پنهان كيك تزيينات در چيزي كنم نمي فكر من-

  ؟ مطمئنم من چرا دوني تومي.   است كوچك شي يك كردن پنهان

 به صحيح دادن جواب كردكه مي فكر هري:  داد جواب هرميون حال درهر.  برد باال را اش شانه هري

  .  بگيرد را آن ي وسوسه جلوي تواند نمي او كه هست شديد ذاتي عادت يك ها پرسش

  .  بسپارد خاطر به را زند مي دست آن به كه كسي تواند مي زرين گوي اينكه براي

  چي؟-

  .كردند توجه كوييديچ ي درباره هرميون جزئي اطالعات به ها آن: گفتند هم با دو هر رون و هري

  : گفت اسكريمجيور

 بشود آزاد اينكه از قبل. كند نمي پيدا تماس پوشش بدون دست با -اجبار با حتي - زرين  گوي يك.  درسته

 زمان در را اون كه را فردي اولين بتونه تا شود مي افسون و شود مي حمل پوشيده كش دست كه كسي توسط

 تو تماس تونه مي- گرفت باال را كوچك طاليي توپ اون – زرين گويه اين.  كند شناسايي است گرفته مسابقه

 اشتباه به توجه با – داشت جادو در شگرفي توانايي كه كسي – دامبلدور كه رسد مي نظرم به.  بياره بياد را

  .  بشه باز تو براي فقط كه كرده جادو جوري را زرين گوي اين شايد ، ديگرش

 از توانست مي اوچگونه.  گويد مي راست اسكريمجيور كه بود مطمئن او.  زد مي سريع نسبتاً هري قلب

  ؟ كند ممانعت وزير جلوي در پوشش بدون دستان با زرين  گوي گرفتن

  : گفت اسكريمجيور

   ؟ چيه زرين گوي اين محتواي كه دوني مي احتماالً تو شايد. نگفتي هيچي تو

  : داد جواب هري

  . نه
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 او فقط اگر.  باشد داده انجام را واقعاآن اينكه بدون گيرد مي را گوي كه بدهد نشان بتواند بود اميدوار او

 توانست مي او ، بخواند را هرميون فكر توانست مي -دانست مي هم واقعاً – دانست مي شدگي ازچفت چيزي

  . بشنود خود كنار در را او مغز وز وز صداي تقريبا

  : گفت سريع اسكريمجيور

  .  بگير اينو

 را دستش هري.  ندارد كردن اطاعت جز به ديگري راه هيچ فهميد و ديد را وزير زردرنگ چشمان هري

 گذاشت هري دست كف توي قصد از و آرامي به را گوي و شد خم جلو به دوباره اسكريمجيور و گرفت جلو

 .  

 زرين گوي ي خسته هاي بال كرد مي حلقه گوي دور به را انگشتانش هري كه موقعي دو.  نداد رخ اتفاقي

 حاال كه توپي به خود ي حريصانه شدن خيره به هرميون و رون ، اسكريمجيور.  ايستاد بعد و كرد حركت

  .  دهد شكل تغيير طريقي از اين  شايد  باشد اميدي هنوز اگر تا.  دادند ادامه بود پنهان اندكي

  : گفت سردي به هري

  . بود مهيج

  . خنديدند دو هر هرميون و رون

  : پرسيد ، كشيد مي بيرون مبل درون از را خود كه درحالي هرميون

  ؟ بود همين همش

  : داد پاسخ ، بود بد حالش كه اسكريمجيور

  .  نه دقيقاً

  .  گذاشته هم دومي ي ارثيه تو براي دامبلدور پاتر

  : كرد سوال ، بود شده برافروخته هيجان از حالي در هري
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  ؟ چيه اون

  : گفت او

  . گريفيندور گودريك شمشير

.  كرد نگاه آن شده نشان ياقوت ي قبضه از نشاني براي بر دورو به هري.  شدند سيخ دو هر رون و هرميون

 خارج ، رسيد مي نظر به كوچك بسيار آن در شمشير گرفتن جا براي كه اي كيسه از را شمشير اسكريمجيور اما

  .   نكرد

  :  پرسيد گماني بد روي از هري

  كجاست؟ اون پس

  : گفت اسكريمجيور

 گريفيندور گودريك شمشير.  بده ديگه يكي به اونو بخواد كه نيست دامبلدور مال شمشير اون..  متاسفانه

  ..... تعلق كسي به خاطر همين به و اهميته با تاريخي شي يك

  : گفت مزاجي تند با هرميون

 كاله از اون براي شمشير.  كرد پيدا اونو كه بود كسي او.  كرد انتخاب رو هري اون.  داره تعلق هري به اون

  .  اومد بيرون گروهبندي

  : گفت اسكريمجيور

 را آن اين و.  كنه مي     ظاهر شايسته گريفيندوري يك براي خودشو شمشير ، موثق تاريخي منابع به باتوجه

  . باشه گرفته تصميم دامبلدور اگر حتي ، كنه نمي پاتر آقاي شخصي دارايي يك

  .  كرد بررسي را هري موشكافانه و خاراند را خود ي شده اصالح بد ي چانه اسكريمجيور

  ؟..... كني مي فكر چرا تو

  ؟ بده من به شمشيرو تا خواسته دامبلدور
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  .  كرد مي كنترل را خودش سختي به.  بود داده ادامه هري

  .  شه مي قشنگ من ديوار روي كه كرده فكر اون شايد

  : گفت خشمگين اسكريمجيور

 گودريك شمشير توسط كه داشته باور دامبلدور كه بوده اين خاطر به اين آيا..  پاتر آقاي نيست شوخي اين

 ، پاتر ، شما به شمشير اون دادن با كه بوده اميدوار اون آيا ؟ بده شكست اسليترينو ي نواده تونه مي گريفيندور

  ؟ نبر اسمشو كردن نابود براي اي بگزيده فرد تو كه – ديگه هاي خيلي مثل– داره باور اون كه اينه براي

  : داد پاسخ هري

 چند وزارت كه بهتره ؟ فروكنه ولدمورت در شمشير يك كه كرده سعي كسي حاال تا.  بود جالبي ي فرضيه

 اين براي آزكابان از گروهي فرار كردن پنهان يا كن خاموش كردن بررسي روي بر كردن تلف وقت بجاي نفرو

 – بودم اونا از يكي "تقريبا من كه -ميرن مي دارن مردم دين؟ مي انجام شما كه چيزيه اين پس. بزاره كار

 منتشر وزارت از خبري هيچ اما ، كشت باباقوريو چشم مودي او.  كرد جابجا منو كشور سه اندازه به ولدمورت

  ؟ شد نشد،

  : زد فرياد اسكريمجور

  . كردي درازتر گليمت از پاتو

 چوبدستي ي وسيله   به و لنگيد هري سمت به اسكريمجيور.  شد بلند بسرعت هري و شد بلند اسكريمجيور

  .  گذاشت جا به هري شرت تي روي بر سيگار سوختگي مثل سوراخ يك كار اين.  زد ضربه او ي سينه به اش

  : گفت رون

   اوه

  : گفت هري اما.  كشيد بيرون را اش چوبدستي و شد بلند سرعت به و

  ؟ بدي اون به ما دستگيري براي بهانه يه خواي مي نه

  : گفت زد مي نفس نفس هري صورت در سختي به كه حالي در اسكريمجيور
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 رو شما نافرماني و گستاخي ،كه نيستم دامبلدور من كه باشه يادتون ؟ هستين ، نيستين مدرسه در باشه يادتون

 من كه نيست مربوط ساله 17  پسر يك به اما گذاشتي سرت روي قهرماني تاج يه مثل زخمتو شايد تو.  ببخشم

  ! بگيري ياد گذاشتن احترام كم يه كه اينه زمانه!  دم مي انجام رو كارم چطور

  : گفت هري

  .  آوردي بدست اونو االن تو

  .  دويدند داخل به ويزلي آقاي و خانم و شد باز محكمي به در سپس.  آمد مي دويدن صداي ، لرزيد زمين

  : كرد شروع ويزلي آقاي

  .... شنيديم كرديم فكر ما....  ما

  .  شد اوضاع متوجه كامالً بودند ايستاده هم بيني به بيني واقعاً كه حالتي در وزير و هري ديدن با ويزلي آقاي

  : گفت زد مي نفس نفس كه ويزلي خانم

  . بردين باال صداتونو كه

 زودگذر نگاهي بود كرده درست هري شرت تي در كه سوراخي به ، شد دور هري از قدم دو اسكريمجيور

  . داده دست از را كنترلش كه بود پشيمان.  انداخت

  : گفت كنان غرغر او

  . نبود چيزي....  چيزي

  :  گفت و

  . متأسفم نگرشت ي باره در من

  . كرد نگاه هري صورت به مسقيم ديگر يكبار و

   ؟ خواين مي  – دامبلدور و – تو خوادكه رونمي چيزي وزارت كه كنيد مي فكر شما رسه مي نظر به 

  : گفت هري
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   مياري؟ ياد به.  ندارم قبول شمارو روش من وزير

 مي نشان را عبارت اين آن پشت بر سفيدي زخم هنوز كه گرفت باال را راستش دست مشت بار دومين براي

 اتاق بيرون به و برگشت ديگري حرف بدون اون.  شد سخت اسكريمجيور حالت.  بگويم دروغ نبايد من داد

 از بعد.  كرد توقف عقب در جلوي ويزلي خانم كه شنيد هري.  رفت او دنبال به شتابان ويزلي خانم و.  لنگيد

  : زد اوفرياد اندازه همين يا دقيقه يك

  .  رفت

  : پرسيد  ويزلي آقاي

  ؟ خواست مي چي اون

  .  برگشت آنها پيش شتاب با ويزلي خانم كه وقتي تا كرد نگاه وهرميون رون ، هري به و

  : گفت هري

  . كردند آزاد رو وصيتنامه محتواي تنها اونا. بده ما به بود گذاشته برامون دامبلدور كه چيزايي اون تا

 از همه.  گشت مي دست به دست بود داده آنها به اسكريمجيور كه چيزي ،سه شام ميز روي ، باغ در خارج

 كه حقيقت اين خاطر به و شاعر بيدل هاي افسانه و كن خاموش خاطر به زدند مي فرياد تعجب روي

 اينكه ي درباره نتوانست آنها از كدوم هيچ اما. خوردند مي حسرت ، كرد ممانعت شمشير دادن از اسكريمجيور

 چهار از بار سومين براي وقتي. بدهد پيشنهادي ، است گذاشته قديمي زرين گوي يك هري براي دامبلدور چرا

  :  گفت مرددانه ويزلي خانم كرد مي امتحان را كن خاموش ويزلي آقاي بار

  ؟ بكشم شامو. ....  كنيم توشروع بدون نداريم دوست ما و ان گرسنه وحشتناك همه عزيزم ، هري

 با و خواندند هم با را مبارك تولدت عجوالنه آن از بعد و خوردند را غذايشان سريع نسبتاً آنها ي همه 

 اما – بود شده دعوت عروسي مراسم به بعد روزهاي براي كه هاگريد.  شد تمام ،مهماني كيك بيشتر خوردن

 خودش براي كناري زمين در تا شد داده اجازه او به – بخوابد شده داده گسترش پناهگاه در تا بود بزرگ زيادي

  .  بزند چادر
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  : گفت هرميون به گوشي در برگرداند اول حالت به را باغ تا كرد مي كمك ويزلي خانم به كه زماني هري

  .  بخوابن رفتن همه اينكه از بعد.  منتظرتيم باال

 با نه را هاگريد ي شونده غيب پوست هري و  كرد امتحان را كنش خاموش رون شيرواني زير اتاق در باال

 ي نقشه آنها از بعضي كه بودن ارزش بي "ظاهرا اما داشت بيشتري ارزش او براي كه چيزهايي با بلكه طال

 را كيسه و بست محكم را سرش او. كرد پر ، ب.الف.ر قوطي و ، سيريوس جادويي ي آينه هاي تكه و ، غارتگر

 ، سرانجام.  كرد نگاه زدنش بال به و داشت نگه را قديمي زرين گوي و نشست بعد و.  انداخت گردنش دور به

  . شد وارد و زد در هرميون

  : كرد زمزمه او

   مافلياتو

  . داد حركت راهرو سمت به را چوبدستيش و 

  : گفت رون

  ؟ نداري قبول و ورد اين تو كردم فكر

  : گفت هرميون

  . بده نشونمون كنو خاموش.  حاال.  شده عوض زمان

 كرده روشن آنها كه تكي المپ نور. داد فشار را آن و گرفت خودش جلوي را آن.  داد انجام فورراً رون

  . شد خارج فورا بودند

  : گفت تاريكي توي از هرميون

  .  بديم انجام پرو فوري تاريكي  پودر با تونستيم مي كارو اين كه اينه مسئله

  .  شد روشن چراغ دوباره و آمد در پرواز به سقف سمت به نور از توپي و داد فشار دوباره را آن

  : گفت دفاعي حالت كمي با رون
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  .  ساخته اونو دامبلدور خود گفتند مي اونا كه خاطر اين به.  سرده هنوز

 كمك ما به تا باشي نامش وصيت تو كه نكرده انتخاب رو تو خاطر اين به فقط اون مطمئناً اما دونم مي من

  .  كني خاموش هارو المپ كه كني

  : پرسيد هري

 جا به ما براي كه چيزيرو هر و كنه مي توقيف نامشو وصيت وزارت كه دونسته مي اون كني فكرمي تو

  ؟ كنن مي آزمايش گذاشته

  : پرسيد رون

  ؟ بده ما به نشوني يه بود زنده وقتي تونست نمي چرا اون

  : داد پاسخ هرميون

  .  دقيقاً خوب

  . زد مي ضربه شاعر بيدل هاي افسانه كتاب روي اكنون او

 نمي فكر ديگه تو ، بشن رد وزارت هاي تجسس زير از كه اند داشته اهميت كافي بقدر ها چيز اگراين

  .  واضحه خيلي كرده فكرمي اون...  ارزشي بي هاي چيز باشه گذاشته جا برامون اون كه كردي

  : گفت رون

 ديوانه اما است چيز همه و نابغه ذهني نظر از اون كه گفتم مي هميشه من ؟ نه ، كرده فكر اشتباه اينبار پس

  ؟ چيه واسه لعنتي اون آخه – هري براي قديمي زرين گوي يه گذاشتن.  است

  : داد جواب هرميون

 خواهد اتفاقي كه بودم مطمئن من بگيري گويو كردكه وادار تورو اسكريمجيور وقتي هري.  ندارم نظري

  . افتاد

  : گفت هري
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  . خوب ، آره

  . شد تند قلبش ضربان آورد باال انگشتانش با را زرين گوي وقتي

  ؟ كردم ، نكردم تالش اسكريمجيور مقابل زياد من

  : پرسيد هرميون

  ؟ چيه منظورت

  : گفت هري

  ؟ نيست يادتون ؟ گرفتم كوييديچ در من كه زريني گوي اولين

 گوي بروي هري رو از را نگاهش بار ديوانه اما زد مي نفس نفس اگرچه رون.  بود افكارش در غرق هرميون

  : شد شنيده صدايش اينكه تا انداخت مي عكس بر و زرين

  ؟ دادي قورتش تقريباً كه بود اوني

  : گفت هري

  دقيقاً

  .  گذاشت دهانش در را زرين گوي زد مي تندي به قلبش كه حالي در

 فرياد هرميون بعد اما.  آورد بيرون را زرين گوي او.  گرفت اوج او درون در ياس و اميدي نا.  نشد باز آن

  : زد

  .  كنيد نگاه ، سريع ، روشه نوشته يك!  نوشته

 ي پوسته روي بر.  گفت مي درست كامال هرميون.  انداخت را گوي تقريباً شگفتي  و هيجان روي هري

 كج و نازك دستخطي با كه ي كلمه   5.  نبود هيچي پيش لحظه چند تا كه جايي ، بود بسته نقش چيزي صاف

  . بود ، است دامبلدور خط دست فهميد هري كه

  .شوم مي باز شدن بسته در من



 هري پاتر و مقدسات مرگ    وصيت نامه آلبوس دامبلدور: هفتمفصل 

  -133- 

  . خوند اشكال  سختي به را ها آن او شدند مي ناپديد دوباره كلمات كه وقتي

  ؟ باشه ميتونه معني چه به. . . شوم مي باز شدن بسته در من

  . دادند تكان را سرشان رسيدند مي نظر به احساس بي كه حالي در رون و هرميون

  ...  شوم مي باز شدن بسته در من....   ام شده بسته..... شوم مي باز شدن بسته در من

 آنها از كه نبودند قادر آنها ، مختلف هاي تركيب با ، كنند مي تكرار را عبارت اين چقدر آنها كه نبود مهم

  .  كنند استخراج ديگري معني

 رون پايان در شد متوقف گوي روي عبارت معني كردن استنباط براي را شان سعي آنها كه وقتي سرانجام

  :  گفت

  . شمشير مورد در و

  ؟ بده هري به اونو خواست مي چرا

  : گفت سرعت به هري

 طول تمام در بود دفتر ديوار روي دقيقاً اون پارسال.  بود اونجا شمشير. بگه من به تونست چرانمي و

  ؟ ندادش من به موقع اون چرا ، باشم داشته اونو من كه خواست مي اون اگر!  گفتگوهايمان

 بازرسي مورد بدهد را جوابش او جلوي در بتواند بايستي او كه سوال يك با اينكه مثل كرد مي احساس او

 دامبلدور با طوالنيش گفتگوهاي در گذشته سال آيا.  بود توجه بي و كرد نمي كار فكرش. است گرفته قرار

 او از دامبلدور آيا. باشند داشته توانند مي معنايي چه اينها ي همه كه بداند بايد ؟او است كرده فراموش را مطلبي

  ؟ بفهمد را موضوع كه دارد توقع

  : گفت هرميون

  . ام نشنيده چيزي اينها ي درباره هرگز من...   شاعر بيدل هاي افسانه...  كتاب اين مثال عنوان به

  : گفت ناباورانه رون



 هري پاتر و مقدسات مرگ    وصيت نامه آلبوس دامبلدور: هفتمفصل 

  -134- 

  ؟ كني مي شوخي....  ؟ نشنيدي شاعر بيدل هاي افسانه به راجع چيزي تاحاال تو

  :  گفت حيرت با هرميون

  ؟ دوني مي اينا به راجع چيزي تو پس..... نشنيدم من ، نه 

  . دونم مي كه مسلمه خوب

 با هنوز رون.  بود اي سابقه بي پيشامد نخوانده هرميون كه خوانده را كتابي رون اينكه. شد منحرف هري فكر

  .  بود رفته فرو فكر در حيرت

  ؟ نيست طور اين ، هستند بيدل مال ها بچه قديمي هاي داستان ي همه...  ديگه بسه اوه

  ... وراجش ي كوتوله و رابيتي بابيتي....  آرزوها پاتيل و جادوگر....  خوشبختي ي فواره.... 

  : گفت خنده با هرميون

  ؟ بود چي آخريش...  ببخشيد

  : انداخت هري به هرميون از را حيرانش نگاه رون

   ؟ دونيد نمي رابيتي بابيتي از چيزي شما.... كنيد تمومش

  : گفت هرميون

 بوديم كوچيك وقتي ما.....  شديم يزرگ مشنگا ميان هري و من كه دوني مي خوب خودت تو رون

  .... شنيديم رو سيندرال و كوتوله هفت و برفي سفيد داستانهاي ما....  نشنيديم اينارو شبيه داستانهايي

  :  پرسيد رون

  ؟ هستن بيماري نوعي ، چين اينا

  : پرسيد ، بود شده خم نوشته خوندن براي كه حالي در هرميون

  ؟ هستن كودكان هاي قصه اينا پس
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  : داد جواب نامطمئن رون

 بيدله از قديمي داستانهاي ي همه....  دوني مي...   شنيدي خودت كه اوني مثل.....  كه اينه منظورم.....  آره

  .... شكلين چه اصلي ي نسخه تو اونا دونم نمي من...

  ؟ بخونم اينو بايد من كه كرده مي فكر دامبلدور چرا تعجبم در من اما

  .  شد منفجر پايين ي طبقه در چيزي

  : گفت ناراحتي با رون

  . كنه مي بلند موهاشو داره دزدكي ، خوابه مامان كه االن ، چارليه احتماالً

  : گفت آهسته هرميون

  . بمونم خواب فردا خوام نمي من. ....  بخوابيم بريم بايد ما ، همن مثله همشون

  : كرد تاييد اورا حرف رون

 چراغو من.  كنه خراب رو عروسي فضاي ذره يه داماد مادر توسط نفر سه رحمانه بي قتل كنم مي فكر.....  نه

  .  كنم مي خاموش

  . كرد كليك  كن خاموش روي بر ديگر يكبار او ، شد خارج اتاق از هرميون وقتي و
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  هشتمفصل 

  عروسي
  

  
  
  

  

 منتظر باغ، در بزرگ، و سفيد چادر از بيرون جرج و فرد رون، هري، روز، همان ظهر از بعد سه ساعت

 موقرمز پسر شبيه وحاال بود خورده) پيچيده مركب( معجون زيادي مقدار هري. بودند عروسي ميهمانان رسيدن

. بود دزديده احضار افسون با را او موهاي از مقداري فرد كه بود پل كچ سنت اوتري محلي روستاي در مشنگي

 مي ها ويزلي مهم اقوام از يكي "بارني عمو پسر" عنوان به كردنش معرفي شامل او استتار براي ها آن ي نقشه

  . شد

 صحيح جاي در نشستن در ميهمانا به بتوانند تا داشتند دست در را ها نشستن جاي ي نقشه ها آن نفر چهار هر

 رسيده رنگ طاليي هاي ژاكت با گروهي همراه قبل ساعتي سفيد رداهاي با خدمتكار چندين. كنند كمك

 بخار شدن بلند توانست مي هري. بودند نشسته درختي زير دورتر كمي اكنون هم جادوگران اين ي همه و بودند

  . ببيند منطقه آن باالي در را پيپ رنگ آبي

 بنفش طويل قالي دور كه را ظريفي طاليي هاي صندلي متعدد هاي رديف چادر ورودي هري سر پشت

 شده وصل بهم طاليي و سفيد هاي گل با دارنده نگه هاي تيرك. ساخت مي نمايان را بودند شده چيده رنگي
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 مي عروسيشان براي فلور و بيل كه اي نقطه باالي را رنگ طاليي بزرگ بادكنك چندين جرج و فرد. بودند

  . كردند مي پرواز ها علف و ها چمن سر باالي تنبلي با ها زنبور و ها پروانه بيرون،. بودند بسته ايستادند،

 تابش در هايش لباس و بود تر چاق كمي داشت، را ظاهرش او كه مشنگي پسر. بود ناراحت كمي هري

  . بودند تنگ و گرم تابستاني، روز يك خورشيد كامل

 اين هيچكدوم با رو كنم،خودم ازدواج من وقتي ":گفت كشيد مي را لباسش ي يقه كه حالي در فرد

 بدن كامل نفرين يك من و. بپوشيد خواست دلتون هرچي تونيد مي شماها. كنم نمي اذيت معني بي كارهاي

   ".شه تموم همش كه وقتي تا كنم مي اجرا مامان روي رو پرنده

 اونو كي اما كرد، گريه جشن اين در پرسي نبودن خاطر به يكمي. نبود بد هم ها اونقدر صبح امروز اون "

   ".كنيد نگاه ميان دارن. كنيد مرتب رو خودتون من، خداي اوه خواد؟ مي

 جمعي دسته حركت دقيقه چند ظرف. شدند مي پديدار حياط مرز در ناكجا از يكي يكي روشني پيكرهاي

 در زدند مي بال بال ها ساحره كاله روي جادويي هاي پرنده و تزئيني هاي گل. گرفت شكل چادر سوي به

 چادر سمت به جمعيت كه همچنان. كرد مي تزئين قيمتي هاي سنگ را جادوگران از بسياري كراوات كه حالي

  . كرد گم خود در را زنبورها سروصداي و شد بلندتر و بلند مهيجي هاي صحبت ي همهمه شدند، مي نزديك

 ببيند بهتر تا كرد مي دراز را گردنش كه همانطور جرج ".بينم مي هم خارجي فاميل چندتا كنم فكر. عاليه "

   ".كنم مي رسيدگي بهش من. داشت خواهند مشكل ما انگليسي رسوم و آداب درك در ها اون ":داد ادامه

 به را خود داشتند سعي كه سال ميان ي ساحره گروهي از و گفت را اين فرد "!واال حضرت نكن عجله"

 كه گفت فرانسوي زيباي دختر چند به را اين " كنم كمكتون تا بيايد دنبالم -اينجا ". گذشت برسانند جمعيت

  . كند زاهنمايي داخل به را ها آن دادند اجازه و خنديدند

 كرد، راهنمايي را پركينز آقاي ويزلي آقاي قديمي همكار رون و رفت ميانسال هاي ساحره گروه سراغ جرج

  . ماند تنها كري تقريباً زوج با هري كه حالي در

. يافت صف جلوي در را لوپين و تانكس و شنيد را آشنايي صداي آمد بيرون چادر از بارديگر هري وقتي

  . بود كرده بلوند مناسبت اين براي را موهايش تانكس
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 راهرو باالي به را ها آن هري كه همانطور تانكس ".ببخشيد ديشب مورد در. مجعده تو موهاي گفت آرتور"

 كرديم فكر ما و ست ضدگرگينه خيلي موزه توي وزارتخونه ":افزود واري زمزمه لحن با كرد مي هدايت

   ".داشت نخواهد سودي هيچ تو براي حضورمون

 اما زد كوچكي لبخند لوپين. تانكس تا كرد مي صحبت لوپين با بيشتر هري ".متوجهم من. نيست مشكلي"

 وقت حاال اما نشد اش متوجه او. شد پر فالكت خطوط با دوباره كه ديد را اش چره هري شدند دور ها آن وقتي

  . نبود مسئله اين به رسيدن

 شده متوجه اشتباه بود داده نشانش فرد كه را جهتي كه او. آورد مي بار به بزرگي نسبتاً خرابي داشت هاگريد

 پنج روي بود، شده محكم و بزرگ جادو با كه عقب رديف در شده آماده صندلي روي نشستن جاي به بود،

  . مانست مي طاليي هاي چوب تكه از بزرگي ي كپه به اكنون هم كه بود نشسته صندلي

 مي عذر فرياد با داد مي گوش كه كسي هر از هاگريد و كرد مي تعمير را خرابي ويزلي آقاي كه حالي در

 هاي قيافه ترين عجيب از يكي با جادوگري ي چهره به چهره را رون تا برگشت چادر ورودي به هري خواست،

 بود پوشيده كالهي رسيد، مي اش شانه تا كه سفيدي موهاي و بود لوچ كمي كه چشماني با. ببيند جادويي دنياي

 چشم يك به بيشتر كه عجيبي عالمت. روشن زرد رنگ به لباسي و بود آويزان بينيش جلوي اش منگوله كه

  . كرد مي خودنمايي گردنش بر زنجيري روي داشت شباهت شكل مثلثي

 زندگي تپه باالي دخترم و من. الوگود زنفيليوس ":گفت كرد مي دراز هري سمت به را دستش كه همانطور

 لوناي شما كنم فكر اما ":كرد اضافه رون به رو سپس ".كردن دعوت مارو كه بود ها ويزلي مهرباني. كنيم مي

   "شناسين؟ مي رو من

   "نيومده؟ شما با هم اون بله":گفت رون

 هجوم چه. بده سالم خاكي هاي جن به تا كرد درنگ شما كوچيك جادويي ي باغچه جلوي اون "

 باهوش و كوچك خاكي هاي جن از رو چيزهايي چه تونيم مي ما دونن مي كمي جادوگران فقط! باشكوهي

   ".گاردنسي جرنومبلي كنيم صداشون صحيحشون اسم به بخوايم اگر يا. بگيريم ياد

   ".دادند يادشون جرج و فرد رو ها اون كنم فكر اما. بلدند آبدار هاي فحش كلي ما مال ":گفت رون

  . رسيد رون كه كرد هدايت چادر داخل به را پيكر غول زنان از گروهي او



 هري پاتر و مقدسات مرگ    عروسي: هشتمفصل 

  -139- 

   ".هري سالم"

   ".بارنيه من اسم... ا ":گفت عاجزانه هري

   "كردي؟ عوض هم رو اون اوه":پرسيد روشني به لونا

   "؟...فهميدي چطوري تو "

   ".ت قيافه از فقط اوه"

 هماهنگي موهايش روي بزرگي آفتابگردان گل با كه داشت تن به روشني زرد لباس پدرش مانند نيز لونا

 گوشواره آن از ديگر حداقل. بود دلپذير كلي تأثير گذشتيد مي ها اين تمام روشني از كه وقتي. داشت كامل

  . نبود خبري اي تربچه هاي

 بعد. نشد دخترش و هري بين ي مكالمه اين متوجه بود ها آشنا از يكي با صحبت مشغول عميقاً كه رنفيليوس

 و بود گرفته باال را انگشتش يك كه برگشت دخترش سمت به كرد، خاحافظي جادوگري روش به كه آن از

   ".گرفت گاز واقعاً منو خاكي هاي جن از يكي كن، نگاه بابا ":گفت مي

 را او انگشت روي زخم جاي كه همانطور سپس ".داره بسياري فوايد خاكي جن بزاق. العاده خارق چقدر "

 به ناگهاني ي عالقه مثل -شدي رو روبه اي نوشكفته استعداد با امروز اگر عزيزم لونا ":داد ادامه كرد مي بررسي

   "!باشه جرنومبليس طرف از اي هديه شايد. نزن پس اونو لطفاً مرميش به سخنراني يا اپرا خواندن

  . كشيد خرناس بلندي صداي با شد مي دور مخالف جهت در كه رون

 تونه مي رون ":گفت آرامش با لونا برد مي هايشان صندلي سمت به را پدرش و لونا هري كه همانطور

   ".داده انجام جرنومبلي جادوي مورد در زيادي تحقيقات پدرم اما. بخنده

 اين با واقعاً؟ ":گفت نطلبد مبارزه به را پدرش و لونا عجيب عقايد بود گرفته تصميم قبل ها مدت از كه هري

   "بگذاري؟ زخم اون روي چيزي يك خواي نمي حال
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 كرد مي برانداز را هري سرتاپاي و مكيد مي را زخمش جاي خيالي بي با كه حالي در لونا ".خوبه نه اوه "

 كه گفت اون ولي. پوشن مي سفيد لباس همه احتماالً كه گفتم پدرم به من. رسي مي نظر به باهوش تو ":گفت

   ".كه دوني مي شانس خاطر به. پوشيد خورشيد رنگ به لباسي بايد ازدواج مراسم براي

 دماغ. گشت پديدار بود زده چنگ او بازوي به كه مسني زن با رون. شد دور پدرش دنبال به او كه وقتي

 مي جلوه بدخلق فالمينگوي يك مانند را او رنگش صورتي چرمي كاله و قرمز حاشيه هاي چشم مانند، منقار

  . داد

 كه چيه اون مرلين ريش يا. هستي جينروا تو كردم فكر لحظه يك براي. رونالد بلندند خيلي تو موهاي و "

 هري به رو مانندي پارس لحن با را اين "هستي؟ كي تو و. شده خاگينه مثل كرده؟ تنش الوگود زنفيليوس

  . گفت

   ".بارنيه پسرعمومون اون موريل خاله بله اوه "

 اينجا بودم اميدوار نيست؟ اينجا پاتر هري. كنيد مي ولد و زاد خاكي هاي جن مثل شما ديگه؟ ويزلي يك "

   "زدي؟ مي الف فقط شايد يا هستين دوست هم با كردم مي فكر. ببينمش

   "-بياد تونست نمي اون -نه "

 من بعد. نيست) gormless( ده مي نشون ها روزنامه هاي عكس در كه اونقدرهم نه؟ كرد خواهي عذر هوم"

 ".بگذاره سرش روي شكل بهترين به رو من تاج نيم چطوري كه دادم مي توضيح عروس به داشتم اآلن همين

 زيباييه دختر. بوده من ي خانواده در قرن چندين براي و. دوني مي سازه جن ":گفت فرياد و داد با هري به رو

 زياد نبايد و سالمه هفت و صد من. رونالد كم پيدا برام خوب صندلي يك خب خب،. فرانسوي -هنوزم ولي

   ".وايسم سرپا

 ديگر بار كه وقتي. نشد پيدايش مدتي براي و انداخت هري به داري معني نگاه گذشتند مي كه همانطور رون

 بود پر تقريباً چادر. بود كرده راهنمايي جايشان به را ديگر ميهمان چندين هري ديدند ورودي جلوي را يكديگر

  . نبود صفي ديگري بار اولين براي و

 ميومد كريسمس هر قبالً. كابوسه موريل ":گفت كرد مي پاك اش شانه با را پيشانيش كه همانطور رون

 بابا. شد عصباني هم اون و گذاشتن حيواني كود بمب صندليش زير شام جرجسر و فرد يكبار اما ما ي خونه
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 هر از آخرش ها اون. دن مي اهميت ها اون انگار -زده خط اش نامه وصيت از رو جرج و فرد اون گه مي هميشه

 هرميون ورود با كه حالي در را اين ".واي... دارن كه وضعي اين با. شن مي تر مند ثروت خانواده تو كسي

   ".شدي زيبا واقعاً تو ".كرد اضافه زد مي پلك تندتند

 با كه بود پوشيده سبكي رنگ ياسي لباس او. زد لبخندي بعد اما ".متعجب لحن هميشه":گفت هرميون

. نبود موافق بزرگوارت موريل خاله ". بود براق و صاف موهايش. بود هماهنگ بسيار بلندش پاشنه هاي كفش

 همون اين من خداي اوه ":گفت اون. داد مي فلور به رو تاج نيم داشت كه ديدمش باال ي طبقه اآلن همين من

   "!بداندام و الغر ":بعد و "است؟ زاده مشنگ

   ".ادبه بي همه با اون. نكن شخصيش زياد ":گفت رون

 آمده بيرون چادر از بارديگر فرد و او "كنيد؟ مي صحبت موريل خاله مورد در ":گفت قراري بي با جرج

 با هنوز بيليوس عمو كاشكي. پير خفاش. هستن وري يك هام گوش كه گفت من به اآلن همين اون آره ".بودند

   ".بود خنده خوراك ها عروسي تو. بود ما

   "مرد؟ بعد چهارساعت و بيست و ديد شوم ي نشانه كه نبود هموني ":پرسيد هرميون

   ".بود شده عجيب كمي اواخر اين. بله خب ":كرد تصديق جرج

   ".بود ها مهموني روح بده، دست از رو عقلش اينكه از قبل اما ":گفت فرد

 باال رو لباسش رقص، سكوي روي بره بعد و كنه نفله رو آتشين نوشيدني پر ي شيشه يك داشت عادت "

   "...توي از گل درآوردن به كنه شروع و بكشه

 زير زد كنان غرش هري و گفت را اين هرميون ".بوده حسابي و درست باز شعبده يك رسه مي نظر به آره "

  . خنده

   ".نكرد ازدواج وقت هيچ دليلي به ":گفت رون

   ".كن طرح معما برام آره ":گفت هرميون
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 و كج و درشت دماغي با مشكي مو جوان مرد رسيده دير مهمان متوجه كه خنديدند مي چنان ها آن ي همه

 هرميون به رو و داد نشان رون به و آورد بيرون را اش دعوتنامه او آنكه تا نشدند رنگ مشكي كلفت ابروهاي

   ".شدي زيبا كيلي واقعاً ":گفت

 تلپ صداي كه انداخت زمين روي را كوچكش ي شده دوزي مهره كيف و "!ويكتور ":كشيد جيغ هرميون

 ":گفت دارد برش كرد مي سعي و بود شده سرخ كه همانطور. بود عجيب كمي اندازه آن با كيفي براي بلندش

   "چطوره؟ حالت -بينم مي كه عاليه خيلي -من خداي اوه -اينجاي هم تو دونستم نمي

 يك انگار كه طوري كرام، ي دعوتنامه به سريع نگاه يك از بعد. بود شده سرخ دوباره رون هاي گوش

   "اينجا؟ اومدي چطور ":گفت بلندي بسيار صداي با كند نمي باور را آن از كلمه

   ".كرد دعوتم فلور ":گفت كشيده ابروهاي با كرام

 تر محتاطانه كه نكته اين درك با سپس. فشرد را كرددستش نمي احساس كرام به نسبت بيزاري كه هري

  . كند راهنمايي صندليش به را او كرد پيشنهاد كند دور رون مجاورت از را كرام است

 شايد يا. نيست خوشحال زياد من ديدن از دوستت ":گفت كرام شدند مي چادر وارد ها آن كه همچنان

 "عمو پسر ":گفت كنان من من هري. كرد اضافه قرمزش مجعد موهاي به كوتاهي نگاه با را اين "باشه؟ فاميلت

 هرچه. خارجي اقوام بين در خصوص به كرد، مي ايجاد را جنبشي داشت ظاهرش. داد نمي گوش واقعاً كرام اما

 ببينند، بهتر را او تا كردند مي دراز را گردنشان مردم كه همچنان. بود كوئيديچ معروف بازيكن يك او باشد

 مي زيرمون عروس وگرنه نشسته وقت ":گفت هري به فرد. آمدند راهرو از سرعت با جرج و فرد هرميون، رون،

   "!كنه

 و بود شده رنگ صورتي تقريباً هرميون. نشستند جرج و فرد سر پشت دوم رديف در هرميون و رون هري،

 ريش يك كه كردي دقت ":گفت هري به غرغركنان او چندلحظه از بعد. بود قرمز همچنان رون هاي گوش

  . داد را جوابش نامشخصي خرخ صداي با هري "درآورده؟ كوچيك ي احمقانه

 شده قطع ناگهاني آلود شوق هاي خنده توسط هميشگي هاي پچ پچ. بود كرده پر را گرم چادر عصبي انتظار

. دادند مي تكان دست دوستان و ها فاميل به و كردند مي حركت زنان قدم راهرو ويزليدر خانم و آقا. بودند

 جلوي در چارلي و بيل بعد اي لحظه. بود پوشيده رنگ هم كاله يك با رنگي ارغواني نو لباس ويزلي خانم
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 گرگ صداي فرد. داشتند تن به دكمه جاي به بزرگ سفيد رز هاي گل با رداهايي هردو. شدند بلند چادر

 آنچه از موسيقي صداي برخاستن با جمعيت سپس. شد ايجاد خارجي هاي فاميل ي خنده در اي وقفه و درآورد

  . شد ساكت بود بادكنك نظر به

   "اووووووووه ":گفت ببيند را ورودي تا چرخيد مي صندليش روي كه هرميون

 جمعيت از بلندي آه صداي كردند، مي طي را رهرو زنان قدم را راهرو فلور و دالكور موسيو كه هنگامي

 كه رفت مي راه نرمك نرم طوري فلور و بود بشاش و عضالني دالكور موسيو. برخاست ها ساحره و جادوگران

 شديدي اي نقره درخشش رسيد مي نظر به و داشت تن به اي ساده بسيار سفيد لباس فلور. كند مي پرواز گويي

 گرفت مي دربر كه را هركسي امروز كرد، مي مغلوب را ديگري هركس همواره او درخشش كه حالي در. دارد

 بيل به فلور وقتي و بودند زيباتر هميشه از داشتند، تن به طاليي لباس هردو كه گابريل و جيني. كرد مي زيباتر

  . باشد كرده مالقات را بك گري فنرير هرگز بيل كه رسيد نمي نظر به رسيد،

 مرد همان تعجب كمال در هري و گفت چيزي چنين بود آهنگين اندكي كه صدايي "ها خانوم و آقيان"

 مقابل در اكنون هم و داشت عهده به را دامبلدور تدفين مراسم سرپرستي كه ديد را اسبي دم موهاي با كوچك

   "...بگيريم جشن رو متعهد و پاك روح دو اتحاد تا شديم جمع اينجا امروز ما ".بود ايستاده فلور و بيل

 كه بگم بايد اما. داده جلوه خوب رو چيز همه تقريباً من تاج نيم بله ":گفت بلندي نسبتاً صداي با موريل خاله

 دوباره و زد هري به چشمكي. كاويد سريعي نگاه با را اطراف پوزخندزنان جيني ".كوتاهه زيادي جينروا لباس

 به جيني همراه به كه افتاد بعدازظهرهايي ياد به. زد مي پرسه دورتر بسيار چادر از هري ذهن. شد خيره رو روبه به

 مي نظر به هميشه. بودند دور خيلي نظر به ها آن. بود گذرانده هاگوارتز هاي قسمت ترين خلوت در تنهايي

. بود دزديده عادي انسان يك ذهن از را ها آن او كه انگار خوبند، زيادي بودن واقعي براي ها آن كه رسيد

  ... . پيشانيش روي مانند صاعقه زخم يك بدون شخصي

   "...به را ايزابل فلور آرتو، ويليام تو آيا"

 را همه مانند شيپور صداي. كردند مي گريه آرامي به هردو دالكور مادام و ويزلي خانم جلو رديف در

 هرميون. آورده بيرون را روميزيش ي اندازه هاي كاغذي دستمال آن از يكي دوباره هاگريد كه كرد متوجه

  . بودند اشك از پر هم او چشمان. شد خيره هري به و گرداند روي
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   ".كنم مي اعالم شوهر و زن عمر باقي براي را شما من بنابراين... "

 روي رنگي اي نقره هاي ستاره و داد تكان فلور و بيل سر باالي را دستش داشت اسبي دم موهاي كه مردي

 كردند مي رهبري را تشويق از موجي جرج و فرد كه همانطور. گرفت باريدن آنان ي گرفته درآغوش پيكرهاي

 و آمدند بيرون ها آن داخل از رنگي طاليي كوچك هاي زنگوله و بهشتي هاي پرنده و تركيدند ها بادكنك

  . فرستادند ديگر سروصداهاي ميان به را موسيقيشان و آواز صداي و كردند پرواز به شروع

   "...شيد بلند جاتون از و كنيد لطف اگر ها خانوم و آقايون ":گفت داشت اسبي دم موي كه جادوگري

 رويشان ها آن كه هايي صندلي كه همچنان. كرد غرغر بلندي صداي با موريل خاله و كردند چنين همه

 با كه بزرگي بان سايه زير در ها آن تا شد چادرناپديد كتان ديوار خاستند، برمي جا از زيبايي به بودند نشسته

 آفتاب نور زير در كه باغي از باشكوهي ي منظره را اطرافشان و باشند ايستاده شد مي حمايت طاليي هاي تيرك

 تا يافت گسترش چادر وسط از مذاب طالي سپس. باشد گرفته فرا اطرافشان ييالقي ي محوطه و بود شده روشن

 سفيد روميزي با ميزهايي كنار در دند مي چرخ هوا در كه هايي صندلي. دهد شكل را نوراني رقص سكوي

  . رفتند ويژه سكوي سمت به داشتند تن به طاليي ژاكت كه گروهي و آمدند فرود

 نوشيدني هاي بطري برخي و حلوايي كدو آب اي نقره هاي پارچ برخي كه خدمتكاراني كه همچنان رون

 هرسو از كردند، مي حمل ساندويچ و مربايي شيريني نيز اي عده و داشتند دست در آتشين نوشيدني و اي كره

   ".نقصه بي ":گفت شدند پديدار

 آرزوي براي كه جمعيتي ميان در را فلور و بيل بتواند تا بود شده بلند پايش نوك روي كه همانطور هرميون

   ".بگيم تبريك بهشون و بريم بايد ":گفت ببيند بودند كرده احاطه را ها آن خوشبختي

 مي بر اي كره نوشيدني بطري سه گذشت مي مقابلشان از كه پيشخدمتي لرزان سيني از كه حالي در رون

 پيدا ميز يك بيايد. هرميون داشت، خواهيم وقت براش بعداً ":گفت داد مي هري دست به را يكي و داشت

   "...نباشه يوريل نزديك جايي. نه اونجا نه. كنيم

 مي نگاه را اطرافش تند تند گذشت مي كه همانطور و كرد مي هدايت خالي رقص سكوي در را ها آن رون

 اشغال ميزها اكثر رسيدند چادر ديگر طرف به ها آن كه وقتي. است كرام مراقب او كه بود مطمئن هري. كرد

  . بود نشسته آن سر تنهايي به لونا كه بود يكي آن ها آن ترين خالي. بودند شده
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   "بشيم؟ ملحث بهت اگر نداره اشكالي ":پرسيد رون

   ".بده فلور و بيل به رو عروسي ي هديه تا رفت اآلن همين بابا. نه كه البته اوه ":داد پاسخ خوشحالي با

   "چرخك؟ ي ريشه عمر تمام ي ذخيره هست؟ چي ":پرسيد رون

 خاطر به هايش چشم كه حالي در. گرفت هدف را هري اشتباهاً اما كرد اش حواله لگدي ميز زير از هرميون

  . داد دست از اي لحظه براي را مكالمه باقي بودند شده اشك پراز درد

 از بعد. شدند تشويق شدت به رفتند رقص سكوي به همه از اول فلور و بيل. نواختن به كردند شروع گروه

  . رفتند فلور پدر با نيز ويزلي خانم و برد رقص سكوي به را دالكور مادام ويزلي آقاي مدتي

 و باال صندلي روي مانند والتز موسيقي همراه اي لحظه چند ".دارم دوست رو موسيقي اين من ":گفت لونا

 بسته چشماني با تنها ي تنها و زد چرخي رفت رقص سكوي سوي به خرامان و شد بلند سپس و رفت پايين

  . هايش دست دادن تكان به كرد شروع

   ".ارزشه با هميشه نه؟ ست العاده فوق اون ":گفت تحسين با رون

. بود كرده رها لونا خالي صندلي روي را خودش كرام ويكتور. شد محو اش چهره از يكباره به لبخند اما

 اون ":گفت اخمي با. بود نيامده او از تعريف براي كرام بار اين اما كرد نگاه او به خوشايندي گيجي با هرميون

   "پوشيده؟ زرد لباس كه كيه

 قرار كه كرد تصديق اش طلبانه مبارزه لحن ".ما دوستان از يكي پدر. الوگوده زنفيليوس اون ":گفت رون

   ".برقصيم بيا ":گفت هرميون به تندي به. بخندد زنفيليوس به كسي نبود

 بين در يكديگر با ها آن. شد بلند رسيد، مي نظر به خوشحال حال عين در و متحير اندكي كه هرميون

  . شدند گم رقص سكوي روي فزوني روبه جمعيت

   "هستن؟ هم با ها اون حاال پس... اوه ":گفت اي لحظه پرتي حواس با كرام

   ".يكجورايي ":گفت هري

   "هستي؟ كي تو ":پرسيد كرام
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   ".ويزلي بارني"

  . فشردند را يكديگر دست ها آن

   "شناسي؟ مي خوب رو الوگود يارو اين -بارني تو "

   "چطور؟ ديدمش امروز همين نه "

 ديگر سمت در پيكر غول ي ساحره چند با داشت كه شد خيره زنفيليوس به اخم با ليوانش روي از كرام

 به رو حسابش اآلن همين و جا همين نبود فلور مهمون اگر چون ":گفت سپس.كرد مي صحبت رقص سكوي

   ".رسيدم مي پوشيده اش سينه باالي كه عالمتي اون خاطر

 ". زد مي سوسو اش سينه روي شكل مثلثي چشم نشان. بود شده خيره زنفيليوس به هم هري "عالمت؟ "

   "چيه؟ اون مگر چرا؟

   ".گريندلوالده نشان اون. گريندلوالد "

   "داد؟ شكستش دامبلدور كه پليدي جادوگر... گريندلوالد؟"

   "دقيقاً"

 افراد گريندلوالد ":گفت سپس. جود مي چيزي دارد گويي كه كردند مي كار طوري كرام فك عضالت

 از اون گفتن مي. نبوده قدرتمند كشور اين در هرگز اون البته. من پدربزرگ مثال براي. كشته رو زيادي

 -كرد اشاره زنفيليوس به انگشتش با - "-اين اما. شد تموم كارش چطور ديديم دقيقاً و ترسيده مي دامبلدور

 دورمشترانگ ديوارهاي از يكي روي رو اون گريندلوالد. دادم تشخيصش نگاه اولين در من. اونه نشان اين"

 و كشيدن هاشون لباس و ها كتاب توي رو اون ها احمق بعضي و كرد حك كرد مي تحصيل درش كه جايي

 گريندلوالد خاطر به رو خانوادمون اعضاي كه كساني ما كه وقتي تا -بشن جذاب تونن مي اينطوري كردن فكر

   ".داديم ياد بهشون رو بهترش بوديم داده دست از

 گيجي احساس هري. زد زل زنفيليوس به اخم با و شكست اي كننده تهديد حالت با را انگشتانش بند كرام

 كس هيچ كه رسيد نمي نظر به و كند، حمايت سياه جادوي از لونا پدر كه بود غيرممكن نظر به. كرد مي

  . باشد شده عجيب شكل مثلثي عالمت متوجه چادر در ديگري
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   "گريندلوالده؟ مال اون كه مطمئني كامالً -ام -تو "

 مي خوب رو اون. گذشتم عالمت اون جلوي از ها سال من. كنم نمي اشتباه من ":داد پاسخ سردي به كرام

   ".شناسم

 درواقع الوگودها. داره معني چه عالمت اون دونه نمي واقعاً زنفيليوس كه. هست امكان يك ":گفت هري

 سر مانند صليب ي تكه كه باشه كرده فكر و باشه ديده جايي رو اون تونسته مي راحتي به اون. عجيبن... خيلي

   ".شاخه كج گوزن يك

   "چي؟ يك مانند صليب ي تكه "

   "...گردن مي دنبالش تعطيالت در دخترش و او ظاهراً اما هستن چي ها اون دونم نمي... خب "

  . نيست خوبي كار پدرش و لونا كارهاي دادن توضيح كرد احساس هري

 تكان سرش باالي طوري را هايش دست و رقصيد مي تنهايي به همچنان كه كرد اشاره لونا به او ".اونه لونا "

  . كند دور خودش از را ها پشه خواهد مي انگار كه داد مي

   "كنه؟ مي رو كار اون داره چرا ":گفت كرام

) wrackspurt( شر از كنه مي سعي داره شايد ":گفت داد مي تشخيص را هايي نشانه كه حالي در هري

   ".شه خالص

 بيرون لباسش جيب از را هايش دست او نه؟ يا كند مي مسخره را او هري كه داند نمي كرام رسيد مي نظر به

  . زد بيرون آن انتهاي از هايي جرقه. گرفت ضرب رانش روي اي كننده تهديد طور به و آورد

 بود زده هيجان آن از بيش هري اما شد خيره او به كرام و گفت بلندي صداي با را اين هري ".گرگوويچ "

 را آن جادوگر سه ي مسابقه از قبل اوليوندر: آمد يادش كرام چوبدستي ي منظره از اي خاطره. بدهد اهميتي كه

  . كرد بررسيش دقت با و گرفت

   "مهمه؟ موردش در چيزي چه ":گفت بدگماني با كرام

   "!سازه چوبدستي يك اون "
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   ".دونم مي اينو ":گفت كرام

   ".-كوئيديچ-كردم فكر من همينم براي ساخته رو تو چوبدستي اون "

  . شد مي تر بدگمان لحظه به لحظه كرام

   "ساخته؟ منو چوبدستي گرگوويچ دوني مي كجا از "

 را اين خشونت با ".طرفدارها ي مجله يك توي -توي. خوندمش يكجايي كنم فكر من، -من ":گفت هري

  . فرونشست اندكي كرام ظن و گفت

   ".باشم كرده صحبت چوبدستيم مورد در طرفدارها با وقت هيچ كنم نمي فكر ":گفت او

   "كجاست؟ روزها اين گرگوويچ حاال... ام... خب "

  . بود شده گيج نظر به كرام

 گرگوويچ هاي چوبدستي از يكي كه بودم افرادي آخرين از يكي من. شد بازنشست پيش سال چندين اون "

   ".كنيد مي خريد اوليوندر از هميشه ها انگليسي شما كه دون مي اگرچه. بهترينن ها اون. خريد رو

 مي فكر سختي به داشت درواقع اما كرد، مي نگاه ها رقاص به كرام همانند داشت ظاهراً او. نداد پاسخ هري

 به زياد كه نداشت نيازي هري و گشت مي معروف ساز چوبدستي يك دنبال به داشت ولدمورت پس. كرد

 كرده تعقيب آسمانها در را او ولدمورت كه بود شبي در هري چوبدستي كار دليل به مطمئناً. بگردد دليل دنبال

 كه را چيزي بود ممكن. بود شده پيروز سانش هم چوبدستي بر راش، درخت چوب و ققنوس پر چوبدستي. بود

 او آيا بود؟ بهتر اوليوندر از واقعاً او آيا بداند؟ بهتر گرگوويچ بود، نشده متوجه و بود نكرده بيني پيش اوليوندر

   بود؟ اطالع بي ها آن از اوليوندر كه دانست مي ها چوبدستي از اسراري

   ".زيباست خيلي دختر اون ":گفت خواند مي باز پيرامونش به را هري كه حالي در كرام

   "شماست؟ اقوام از هم اون ".كرد مي اشاره بود شده ملحق لونا به تازه كه جيني به داشت كرام

 دلت. هيكل درشت. دوسته غيرتي پسر يك با اون و. بله ":گفت بود شده خشمگين ناگهاني طور به كه هري

   ".شي درگير باهاش خواد نمي
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  . كرد خرخر كرام

 بازيكن ي فايده پس ":گفت بود ايستاده پاهايش روي دوباره و بود كرده خالي را جامش كه حالي در

   "شدن؟ گرفته خوشگل دختراي تمام وقتي چيه بودن كوئيديچ جهاني

 از و بردارد ساندويچي گذر حال در پيشخدمتي سيني از او تا شد دور هري از بلندي هاي گام با سپس و

 در هم هنوز او اما. كند صحبت او با گرگوويچ درمورد تا بيابد را رون خواست مي. بگذرد رقص سكوي كنار

  . رقصيد مي هرميون با داشت سكو وسط

 لي جرج و فرد دوست با اكنون هم كه كرد نگاه جيني به و داد تكيه رنگ طاليي هاي ستون از يكي به هري

  . نباشد ميل بي بود داده رون به كه قولي به كرد سعي. رقصيد مي جوردن

 اما دارد، مشنگي جشن با تفاوتي چه جادوگري جشن دانست نمي. نبود عروسي يك در هرگز حال به تا او

 بريدند را كيك وقتي كه شد نمي بااليش در ققنوس مدل دو با كيكي شامل مشنگي مراسم يك كه بود مطمئن

  . كردند مي پرواز جمعيت ميان در كمكي هيچ بدون كه شامپايني هاي بطري يا و درآمدند پرواز به

 پرنده طاليي هاي چراغ توسط حاال كه باني سايه زير در ها پشه و رفت مي پيش عصر شب كه همانطور

 از تا دو با كه بود ها مدت جرج و فرد. شد مي خارج حد از خوشگذراني كردند، مي پرواز بود، شده روشن

 آواز اي گوشه در بنفش كاله با قوزكرده جادوگر يك و هاگريد چارلي،. بود زده غيبشان فلور عموهاي دختر

  . خواندند مي را "قهرمان ادوي"

 يا است پسرش هري داشت شك كه رون مست عموهاي از يكي از و زد مي پرسه جمعيت در كه همانطور

 قاصدك يك به را او سفيدش موهاي ابر. بود نشسته تنها ميزي جلوي كه شد پيري جادوگر متوجه كند فرار نه

 را مغزش. بود آشنا مبهمي طور به او. كرد مي خودنمايي رويش رنگي قرمز دار منگوله كاله كه كرد مي مانند

 فوت آگهي ي نويسنده و ققنوس محفل عضو. است داج الفياس او كه شد متوجه ناگهان هري. كرد مي تميز

  . رفت او سمت به هري. دامبلدور

   "بنشينم؟ تونم مي "

  . رفت فرو صندلي در هري ".البته البته ":گفت مانند وزوز و زير تقريباً صدايي با داج
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   ".هستم پاتر هري من داج آقاي "

 واقعاً من... مبدل ي چهره با. هستي اينجا تو گفت آرتور! من عزيز پسر اوه ":گفت بريده بريده داج

   "!مفتخرم واقعاً خوشحالم

 خواستم مي من ": گفت وار زمزمه. كرد پر شامپاين با را هري جام داج عصبي خوشي احساس يك فوران با

   "...كه مطئمن من تو براي و... شوك... دامبلدور از بعد. بنويسم برات

  . شد پر ناگهاني هاي اشك از داج كوچك چشمان

 مدت براي رو دامبلدور شما كه نرسيد نظرم به. ديدم فرستادين امروز پيام براي شما كه رو فوتي آگهي من "

   ".شناختين مي طوالني

 اون من حقيقت در. همه مثل درست ":گفت كرد مي پاك اي سفره دستمال با را چشمانش كه همانطور داج

 واقعاً وقت هيچ مردم يكجورايي، و... نكني حساب رو آبرفورث اگر. شناختم مي تري طوالني مدت رو

   ".كنن نمي حساب رو آبرفورث

   "؟-داج آقاي نه يا ديديد شما دونم نمي... امرز پيام مورد در "

   ".عزيز پسر. كن صدا الفياس رو من كنم مي خواهش اوه "

   ".نه يا ديديد دامبلدور مورد در رو اسكيتر ريتا ي مصاحبه شما دونم نمي. الفياس "

  . شد پر عصبانيت رنگ با داج صورت

 آورد ستوه به رو من كردن صحبت در باشه، بهتري ي واژه كركس شايد يا زن، اون. ديدمش. هري بله اوه "

 اش نتيجه كه مزاحمه آالي قزل ماهي يك گفتم اون به و شدم ادب بي كمي بگم بايد كه متأسفم من و

   ".منه عقلي سالمت به اهانت بيني مي كه همونطور

 جووني در دامبلدور پروفسور كه كنه مي بيان رو نكته اين اسكيتر ريتا مصاحبه اون در خب ":داد ادامه هري

   ".داشته دست سياه جادوي در نوعي به
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 هيچ نده اجازه. رو اش كلمه يك حتي. هري نكن باور هم رو ش كلمه يك حتي ":گفت يكباره به داج

   "!كنه خراب ذهنت در رو دامبلدور آلبوس خاطرات چيزي

 واقعاً آيا. اطمينان تا كرد بيهودگي احساس بيشتر و كرد نگاهي داج ي چشيده درد و مشتاق ي چهره به هري

 نياز داج آيا كند؟ انتخاب را نكردن باور راحتي به تواند مي هري كه سادگيست؟ آن به كه كرد مي فكر داج

   را؟ چيز همه دانستن به احتياجش كرد؟ نمي درك شدن مطمئن به را هري

 طرز به اسكيتر ريتا هري ":گفت و كرد نگاه مضطربانه كه چرا شد هري احساسات متوجه داج شايد

   "...وحشتناكي

   "!خونم مي رو هاش مقاله هميشه. اونم عاشق من اسكيتر؟ ريتا ":كرد ساكت را او تيزي غدغد صداي اما

 مي مويش روي تزئيني پرهاي. بود ايستاده آنجا كه ببينند را موريل خاله تا كردند بلند را سرشان داج و هري

   "!دوني مي نوشته كتاب يك دامبلدور مورد در اون ".داشت دست در شامپايني بطري رقصيدند

   ".-كه كرديم مي بحث مورد اين در داشتيم ما بله. موريل سالم ":گفت داج

   ".سالمه هفت صدو من. بگذار من براي رو صندليت. اونجا تو "

 قدرت با موريل خاله و آمد مي هوشيار نظر به پريد، صندليش روي از ديگر موي سرخ ويزلي پسرعمو يك

  . انداخت هري و داج بين را خودش و كرد بلند را صندلي باورنكردني

 در داشتي الفياس خب ":داد ادامه سپس ".هست اسمت كه هرچيزي يا باري سالم دوباره ":گفت هري به رو

 صبر خوندنش براي تونم نمي من نوشته؟ رو دامبلدور بيوگرافي كه دوني مي گفتي؟ مي چي اسكيتر ريتا مورد

   ".بسپارم بالتز و فلوريش به كه بمونه يادم بايد. كنم

 پيشخدمت از يكي وبه كرد خالي را جامش موريل خاله اما رسيد مي نظر به رق و شق و رسمي حاال داج

  . كند پر دوباره را آن تا كرد اشاره عبور حال در هاي

! بود افتاده مد از ي قورباغه تا چند مثل نيست نيازي ":گفت و زد آروغي نوشيد، شامپاين از بزرگي ي جرعه

 مورد در بزرگي و دار خنده شايعات اينها، ي همه و بشه محترم و بگذارن احترام بهش همه اين اونكه از قبل

   "!بود آلبوس
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   ".اساس بي حمالت ":گفت بود آمده در تربچه رنگ به اش چهره ديگر بار كه حالي در داج

 اون توي طوري چه تو كه شدم متوجه من. الفياس بگي اينطوري توني مي ":گفت كنان قدقد دوباره موريل

   "!كردي سرهم رو چيزايي يك فوتت آگهي

 از رو اون من كه بدم اطمينان بهت بگذار. كني مي فكر اينطوري كه متأسفم ":داد پاسخ قبل از سردتر داج

   ".نوشتم قلب صميم

 چشم به او به همچنان تو گم مي جرأت به من. پرستيدي مي رو دامبلدور تو كه دونيم مي ما ي همه اوه "

   "!داده شو فشفشه خواهر ترتيب اون كه شد مي معلوم اگر حتي كردي مي نگاه قديس يك

   "!موريل ":زد فرياد داج

  . يافت مي گسترش هري ي سينه در نداشت زده يخ شامپاين با ارتباطي هيچ كه سرمايي

   "بوده؟ مريض كردم مي فكر من بوده؟ فشفشه خواهرش گفته كي چيه؟ منظورتون ":پرسيد موريل از

 فكر اشتباه پس ":گفت رسيد مي نظر به خوشنود بود آورده وجود به كه تأثيري از كه حالي در موريل خاله

 از پيش ها سال اين بدوني؟ مورد اين در چيزي تونستي مي چطور حال هر به نيست؟ اينطوري باري كردي

 هيچ بودن زنده كه هم هايي اون كه اينه حقيقت و! عزيزم باشه شده تشكيل تو ي نطفه حتي كه افتاد اتفاق زماني

 دامبلدور! كرده فاش رو چيزي چه اسكيتر ببينم منتظرم صبرانه بي من كه همينه براي. چيه حقيقت نفهميدن وقت

   "!داشت نگه صدا سرو بي ها مدت رو خواهرش اون

   "!محضه دروغه. دروغه ":گفت كنان خس خس داج

   ".بوده فشفشه خواهرش نگفت من به هرگز اون ":گفت تفكر بدون بود سرد درون از همچنان كه هري

 به چيزي چنين بايد چه براي و ":زد فرياد و كند تمركز هري روي بهتر تا شد جا جابه صندليش روي موريل

   "گفت؟ مي تو

 نكرد صحبت آريانا از هرگز آلبوس كه علتي ":گفت بود شده پر احساسات از كه صدايي با الفياس

   "-بود اندوهگين بسيار مرگش خاطر به اون. روشنه بسيار شدم مي متوجهش بايد من كه همونطوري
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 كه وقتي تا ما از نيمي چرا الفياس؟ نديد اونو هرگز كس هيچ چرا پس ":گفت اعتراض از فريادي با موريل

 كجا قديس آلبوس داشته؟ وجود آريانا دونستن نمي هرگز نگرفتن تدفين مراسم براش و نبردن بيرون رو تابوت

 در كه اتفاقاتي نگران هرگز و كرد مي خودنمايي هاگوارتز در بود؟ شده محسور سرداب در آريانا وقتي بود

   "!نبود افتاد مي خودش ي خانه

   "چيه؟ ديگه اين بود؟ شده محفوظ سرداب توي كه چيه منظورتون ":پرسيد هري

 بود، وحشتناك زن يك دامبلدور مادر ":داد جواب هري به قدقدكنان موريل. رسيد مي بدبخت نظر به داج

   "-كرد مي تظاهر ديگري طور كه شنيدم من اگرچه زاده، مشنگ وحشتناك،

   ".بود خوبي زن كندرا! كرد نمي تظاهر چيزي به هرگز اون ":كرد زمزمه فالكت با داج

 آوردن وجود به از كه هايي تيپ همون از. جو سلطه و مغرور – ":گفت و گرفت ناديده را او موريل خاله اما

   "-بودن ناراضي فشفشه يك

   "!نبود فشفشه آريانا ":زد فرياد داج

 موريل خاله "!نرفت هاگوارتز به هرگز چرا. الفياس بده توضيح كمي ولي زني مي حرف همش تو خب "

 يك واقعاً كه جايي تا كردن، مي قايم رو ها فشفشه اغلب ما زمان در ":گفت هري به دوباره و گفت را اين

   "-نداشته وجود اصالً كه كنن وانمود طوري و كنن زنداني خونه در رو كوچولو دختر

   "!افتاده اتفاق كه نيست چيزي اين گم مي بهت من ":گفت داج

 و شدند مي فرستاده ها مشنگ ي مدرسه به اغلب ها فشفشه ":داد ادامه هري به رو همچنان موريل خاله اما

 جايي براشون بخوان كه بود اين از تر مهربانانه خيلي... بپيوندن ها مشنگ ي جامعه به كه كردن مي تشويقشون

  . موندن مي دو ي درجه هميشه كه جايي كنن، پيدا جادوگري ي جامعه در

   "-داد نمي اجازه بهش كه بود وضعيتي در هميشه سالمتيش. بود حساس خيلي آريانا ":گفت فالكت با داج

 يك يا نبردنش مانگو سنت به هرگز چرا پس كنه؟ ترك رو خونه داد نمي اجازه -":گفت قدقدكنان موريل

   "نبردن؟ اش معاينه براي رو درمانگر
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   "-كه باشي مطمئن اينقدر توني مي چطور موريل؟ واقاً "

 اطمينان با اون و. بوده درمانگر مانگو سنت توي زمان اون در لنسالت من عموي پسر الفياس اطالعت براي "

 زيادي همش كرد، مي فكر لنسالت. نشده برده مانگو سنت به درمان براي هرگز آريانا كه گفت كامل

   ".مشكوكه

 براي برد، مي لذت خودش از شدت به داشت انگار كه موريل خاله. بود كردن گريه شرف در نظر به داج

 دور نظر از كردند، محبوس را او ها دورسلي كه افتاد زماني ياد به حسي بي با هري. زد بشكني بيشتر شامپاين

 به: باشد داشته عكس به را تجربه همين دامبلدور خواهر بود ممكن آيا. بودن جادوگر جرم به فقط داشتند، نگه

 كند ثابت هاگوارتز در تا بود رفته و بود كرده رها سرنوشتش با را او واقعاً دامبلدور آيا و جادو؟ كمبود خاطر

   عاليست؟ و بااستعداد كه

   "-ساخته رو دخترش كار اون گفتم مي من بود نمرده اول كندرا اگر حاال ":داد ادامه موريل

   "!كن فكر گي مي داري كه چيزي به بكشه؟ رو دخترش مادر يك! موريل توني مي چطور ":غزيد داج

 زنداني مستعد زنيم مي حرف درموردش كه مادري اگر ":گفت و انداخت باال را هايش شانه موريل خاله

 -مرد آريانا از قبل كندرا چون شه نمي جور گفتم، كه همونطور اما نه؟ كه چرا باشه ها سال براي دخترش كردن

 كم يك براي آريانا ممكنه بله ":داد ادامه متفكرانه موريل خاله " -نبود مطمئن ازش هرگز كس هيچ كه چيزي

 سرت خواي مي كه هرقدر آره. باشه كشته رو كندرا درگيري يك در و باشه كرده اي مفلوكانه تالش آزادي

   "مگرنه؟ بودي آريانا تدفين مراسم در تو. الفياس بده تكون رو

  . بود شكسته آلبوس قلب. نديدم اون از تر اندوهناك را چيزي هيچ و بودم بله ":گفت لرزان هايي لب با داج

   "نشكست؟ را آلبوس دماغ مراسم وسط در ابرفورث آيا. نبود چيز تنها اون قلب "

  . بود هيچ كنونيش حالت مقابل در رسيد مي نظر به ترسيده اين از پيش داج اگر

 سرازير اش چانه از كه نوشيد شامپاينش از ديگري ي جرعه او. باشد زده خنجر او به موريل رسيد مي نظر به

  . شد

   "؟-چطور تو ":گفت كنان غرش داج
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 من وقتي رو چيز همه باتيلدا. بود پير باگشات باتيلدا دوستان از يكي من مادر ":گفت شادمان موريل خاله

 يك تابوت كنار در گفت مي باتيلدا كه اونطوري. كرد تعريف مادرم براي دادم مي گوش در پشت از داشتم

 صورت توي مشت با بعد و مرده آريانا كه بوده آلبوس تقصير همش كه گفته آبرفوزث. شده درست دعوايي

. هست مشكوك كافي ي اندازه به اين و نكرده هم دفاع خودش از حتي آلبوس باتيلدا ي گفته طبق. زده آلبوس

   ".كنه نابود دوئل يك توي بودن بسته پشتش رو هردودستش كه حالي در رو آبرفورث تونست مي آلبوس

 را او ترساند مي را داج كه همانقدر ها رسوايي آن بازخواني رسيد مي نظر به. خورد بيشتري شامپاين موريل

 و خواست مي را حقيقت او. كند باور را چيزي چه و كند فكر چيزي چه به دانست نمي هري. آورد مي سرحال

 توانست مي سختي به هري. بوده مريض آريانا كه بگويد كنان بع بع كه بود اين كرد مي داج كه كاري تمام

 عجيبي چيز شك بي اما كرد، نمي مداخله دامبلدور شد مي دامبلدور ي خانه در ظلمي چنين اگر كه كند باور

  . بود داستان در

 اون باتيلدا كنم فكر. ديگه چيز يك و ":گفت آورد مي پايين را جامش كه حالي در كنان سكسكه موريل

 نزديك دامبلدورها به كه مهمي منبع مورد در اش مصاحبه در نكات اون ي همه. داده لو اسكيتر ريتا به رو ها

   "!مياد در جور اين و بوده آريانا ماجراي تمام در اون كه دونه مي خدا -بوده

   "!زد نمي حرف اسكيتر ريتا با هرگز باتيلدا ":گفت كنان زمزمه داج

   "جادو؟ از اي تاريخچه ي نويسنده باگشات؟ باتيلدا ":گفت هري

  . باشدش خوانده دقت با او كه ها آن از يكي نه اما. بود شده نوشته هري هاي كتاب از يكي روي اسم اين

  . گويد مي سخن وارثي با كه است مرگ حال در مردي انگار كه داد پاسخ را هري سؤال طوري داج ".بله "

   ".آلبوس قديمي دوستان از يكي و استعداد با جادويي مورخ يك "

   ".كرده قاطي حسابي روزها اين شنيدم ":گفت شادماني با موريل خاله

 به هم اعتمادي هيچ ضمناً و كنه استفاده اون از كه شرميه بي واقعاً اسكيتر براي اينطوره اگر ":گفت داج

   ".نيست باتيلدا هاي حرف
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 رو ها اون ي همه اسكيتر ريتا مطمئنم من و هست حافظه برگرداندن براي هايي راه اوه ":گفت موريل خاله

 رو دامبلدورها اون. داره رو هايي نامه شايد يا ها عكس هنوز مطمئناً باشه، شده خل واقعاً باتيلدا اگر تازه و بلده

   ".بزنيم گودريك ي دره به يكسري كه ارزه مي نظرم به... شناخت مي ها سال براي

 هري و زد سرش پشت به داج. افتاد خفگي حال به و كرد گير گلويش در هري اي كره نوشيدني ي جرعه

 ":گفت آورد دست به را صدايش كنترل دوباره وقتي. شد خيره موريل خاله به اشك از پر چشماني با كرد سرفه

   "كنه؟ مي زندگي گودريك ي دره در باگشات باتيلدا

 همسايه باتيلدا و رفتن جا اون به پرسيوال شدن زنداني از بعد دامبلدورها! بوده جا اون هميشه اون بله اوه "

   ".بود شون

   "كردن؟ مي زندگي گودريك ي دره در هم دامبلدورها "

   ".گفتم اآلن من كه همونيه اين باري بله ":گفت تندي با موريل خاله

 در ها آن هردوي كه بود نگفته او به هرگز دامبلدور سال شش اين تمام در. كرد مي پوچي احساس هري

 و ليلي آيا چرا؟. اند داده دست از آن در داشتند دوستشان كه را افرادي و كردند مي زندگي گودريك ي دره

 جلوي از شايد زد؟ مي سر ها آن قبر به دامبلدور آيا بودند؟ شده دفن دامبلدور خواهر و مادر نزديكي در جيمز

 بود نداده زحمت خودش به هرگز... بود نگفته هري به هرگز و بكند؟ را اينكار تا گذشت مي جيمز و ليلي قبر

  ... بگويد

 يك با برابر اين كه كرد مي فكر اما بود، مهم آنقدر اين چرا كه بفهماند خودش به توانست نمي حتي هري

 توجه و بود شده خيره جلويش به. دارند را مشترك احساس اين و مكان اين ها آن نگويد او به كه است دروغ

 ميان از او كه نشد متوجه نشست كنارش و برداشت صندلي يك هرميون كه وقتي تا و. داشت اطراف به كمي

  . آمده بيرون جمعيت

. برقصم تونم نمي ديگه من ":گفت داد ماساژ را پايش كف و آورد در را هايش كفش از يكي كه حالي در

 داد لونا باباي سر كه ديدم رو ويكتور اآلن همين من. عجيبه كمي اين. بياره بيشتري اي كره نوشيدني رفته رون

 هري ":آورد پايين را صدايش بود شده خيره او به كه حالي در ".كنن مي دعوا دارن رسيد مي نظر به. زد مي

   "خوبه؟ حالت
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 سايه داخل به رنگي اي نقره بزرگ چيز. نبود مهم اين لحظه آن در اما كند شروع كجا از دانست نمي هري

  . آمد فرود متعجب رقصندگان ميان در نوراني، و باوقار. ايستاد رقص سكوي وسط و دويد بان

 با و شد باز مدافع سپر دهان سپس. زدند يخ رقص وسط در آن به ها ترين نزديك كه طوري چرخيد سرها

  : گفت شكلبوت كينگزلي آرام و عميق بلند، صداي

  ".ميان دارن ها اون. مرده اسكريمجيور. كرده سقوط وزارتخانه "
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  نهمفصل 

  مكاني براي مخفي شدن
  

  
  
  

  

 چوب و ايستادند خود پاهاي روي هرميون و هري. رسيد مي نظر به كند اي كننده گيج طور به چيز همه

 سر است؛ افتاده اتفاق  عجيب چيزي كه فهميدند مي فقط ميهمانان از خيلي. آوردند بيرون را خود هاي دستي

 موج مانند سكوت. چرخيد مي -بود شده ناپديد قبل اندكي كه-رنگي اي نقره گربه سمت به هنوز آنها همه

  .كشيد جيغ كسي. شد مي منشر بود آمده فرود پاترونوس كه محلي از سردي

 مي غيب را خودشان ها خيلي دويدند؛ مي طرفي هر به مهمانان. شدند هراسان جمعيت وارد هرميون و هري

  .بودند كرده سقوط بارو اطراف حفاظتي هاي افسون كردند،

  "كجايي؟ رون،  ،!رون": زد فرياد هرميون

 ظاهر جمعيت ميان در كه ديد ردا و نقاب با هايي چهره هري كردند، باز رقص سالن ميان از را راهشان آنها

 را فريادهايشان صداي بودند، كرده بلند را هايشان دستي چوب ديد، را تانكس و لوپين بعد و شوند؛ مي

  -انداخت طنين جا همه در كه فريادي ،"!پروتگو":شنيد
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 جمعيت راه سر در سپري مانند هري و او كه وقتي ،"!رون! رون":زد صدا آلود بغض صدايي با هرميون

 با نور از خطي نميشوند، جدا يكديگر از شود مطمئن تا گرفت را او دست هري: گرفتند مي قرار زده وحشت

  -دانست نمي او خطرناكتر، چيزي يا دفاعي افسون كرد، عبور آنها سر باالي از درست تيز صدايي

 تاريكي ؛ چرخد مي باره يك به  هرميون كرد احساس هري گرفت، را هرميون آزاد بازوي او. بود آنجا رون

. بود هرميون دست كرد مي حس كه چيزي تنها بود؛ داده دست از را اش شنوايي و بينايي گويي شد، غالب او به

  ...ولدمورت از دور احتماال و فرود حال در خواران مرگ از دور بارو، از دور گذشت، مي زمان و فضا ميان از

  "كجاييم؟ ما ":گفت رون صداي 

 نظر به اند؛ نكرده ترك را عروسي جشن هرگز آنها كه كرد فكر لحظه يك براي. كرد باز را چشمانش هري

  .اند شده محاصره اي عده وسيله به هنوز رسيد مي

 بايد ما بياين، فقط بياين،  كورت، تاتنهام خيابان": گفت كشيد مي نفس بريده بريده كه حالي در هرميون

  ".كنين عوض لباساتونو شما تا كنيم پيدا رو جايي

 هجوم مورد كه هم كنار هاي مغازه با تاريك و عريض خياباني در. داد انجام بود خواسته او كه كاري هري

 چشمك سرشان باالي ستارگان -دويدند مي نيمي رفتند، مي راه نيمي -رفتند مي پيش داشت قرار شبانه عياشان

  .زدند مي

 كردند، دنبال را ها آن عياشانه نگاهي با شاد و مست گروهي كرد، عبور كنارشان از اي طبقه دو اتوبوس

  .داشتند تن به شب رداي هنوز رون و هري

 ي خنده به شروع آنها ديدن با جوان دختري ، ".بپوشيم كه نداريم چيزي ما هرميون،":  گفت رون

  .كرد ناهنجاري

 تمام ".  كرد نفرين را خودش حماقت ، "همراهمه؟ نامرئي شنل كه نشدم مطمئن من چي براي": گفت هري

   "-بود باهام گذشته سال

 – تا كنين رفتار عادي كنين سعي فقط آوردم، براتون هم لباس آوردمش، من. نيست چيزي": گفت هرميون

  ".كافيه همين
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  .تاريك رويي پياده به سپس كرد، راهنمايي فرعي خياباني سمت به را آنها هرميون

 از غير به هرميون ،"...همراهته ها لباس و شنل كه ميگي وقتي ": گفت كرد مي اخم او به كه حالي در هري

  كوچك دستي  كيف يك

  .كرد مي جو و جست را آن درون داشت اكنون كه كيفي كرد، نمي حمل خود با ديگري چيز 

 جفت يك خود، دستي كيف داخل از رون، و هري شديد حيرت وجود با و "اينجان، آره، ":گفت هرميون

  .آورد بيرون را رنگ اي نقره نامرئي شنل آخر در و رنگ، خرمايي جوراب تعدادي سويشرت، يك  جين،

  "؟-چطوري"

 به دادم؛ انجامش درست كنم مي فكر ولي داشت، خاصي لم كشف، قابل غير انبساط افسون": گفت هرميون

 و داد تكاني خود ظريف دستي كيف به او ".بدم جا اينجا داشتيم الزم كه رو چيزي هر تونستم من حال، هر

 با "باشن، كتابا بايد اونا لعنت، اوه،". شد انداز طنين بزرگ هاي محموله در سنگين اشياي غلتيدن مثل صدايي

 نامرئي شنل بهتره تو هري،....خب...كردم مرتبشون موضوع ترتيب به من " انداخت، نگاهي آن درون به دقت

  "...كن عوض لباستو و كن عجله رون،. بگيري رو

  "كردي؟ كارارو اين همه كي تو ": پرسيد هري كه آورد درمي را ردايش رون

 محض فقط دوني، مي بودم، كرده آماده روزي همچين براي رو ضروري وسايل من گفتم، بهت بارو تو"

 عوض لباستو كه اين از بعد هري، كردم بندي بسته صبح امروز من ورزشيتو ساك. نياز مواقع براي سريع فرار

  "...داشتم احساسي يك من...گذاشتيش اونجا و كردي

  .داد او به بود كرده گلوله كه را شبش رداي و "!اي خارقالعاده تو": گفت رون

 ".زد كوچكي لبخند دهد، قرار اش دستي كيف در را ردا خواست مي وقتي "ممنونم، ":داد پاسخ هرميون

  "!بپوش شنلو اون هري، لطفا

 ياد به. شد محو همه ديدگان از كشيد، سرش روي بر را آن و انداخت اش شانه روي را نامرئي شنل هري

  .افتاد شب آن اتفاقات
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  "-بودن عروسي تو كه كسايي بقيه – بقيه"

 برگشتنمون با ما هري، دنبالشن، اونا كه تويي اين باشيم، اونا نگران االن نميتونيم ما ": كرد زمزمه هرميون "

  ".اندازيم مي خطر تو بيشتر رو بقيه

 اين وجود با حتي دارد، بحث در سعي هري كه داند مي رسيد مي نظر به "ميگه، درست اون ": گفت رون

  ".هستن همه مراقب اونا بودن، اونجا ها محفلي بيشتر". ديد نمي را او صورت كه

 كرد، فكر جيني به ،"آره": گفت ببينند، را او توانند نمي آنها كه آمد خاطرش به بعد داد، تكان سري هري

  .جوشيد اش معده در اسيدي مانند ترس

  ".باشيم حركت در بايد كنم مي فكر باشين، زود": گفت هرميون

 مردان از گروهي كه جايي كردند، جركت اصلي خيابان سمت به دوباره سپس و فرعي خيابان سمت به آنها

  .خوردند مي تلو تلو رو پياده روي و خواندند مي خيابان ديگر سمت در

  "كورت؟ تاتنهام خيابان چرا پرسم، مي عالقه محض فقط": پرسيد هرميون از رون

 كه نيست جايي اين تره، امن ماگال دنياي تو جامون كه مطمئنم ولي رسيد، ذهنم به دفعه يك ندارم، نظري "

  ".باشيم رفته دارن انتظار ما از اونا

 بي – ذره يك كني نمي احساس ولي درسته،":  گفت كرد مي نگاه برش و دور به كه حالي در رون

  "پناهيم؟

 گرگي مثل خيابان طرف آن مردان از يكي كرد، جمع را خودش ، "داريم؟ رو كجا ديگه": پرسيد هرميون

 اگه گريمولند ميدان و تونيم؟ مي بگيريم، درزدار پاتيل تو اتاقي بتونيم كنم نمي    فكر ". بود شده خيره او به

 بعيد اينكه وجود با كنيم، امتحان منو مادر و پدر خونه تونيم مي كنم مي فكر...ره مي كنار اونجا بره بتونه اسنيپ

  "!ميشدن خفه اونا كاش! او...كنن چك هم رو اونجا نيست

 نكردي؟ مشروب هوس".زد مي فرياد حيابان طرف آن رو پياده از مرد ترين مست "عزيزم؟ خوبه، حالت"

  "!باال بنداز بيا
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 فرياد خيابان طرف آن به تا بود كرده باز را دهانش رون "بشينيم، جا يك بياين":  گفت عجله با هرميون

  "!خوبه اينجا ببينين، ".بكشد

 حداقل ولي بود، نمايان فورميكا ميزهاي روي بر چربي از نازكي اليه. بود شبانه و قديمي كوچك، كافه يك

 كرده ورودي در به را پشتش كه هرميون مقابل در و او كنار شد،رون ها اتاقك از يكي وارد هري. بود خالي

 نگاه سر پشت به اش شانه روي از دفعات به چنان آن او: بود نيامده خوشش محل آن از وجه هيچ به. نشست بود،

 را تصور اين رفتن راه باشد، ساكن جا يك در نداشت دوست هري. بود گرفته عصبي تيك انگار كه كرد مي

 كند، مي ترك را او مركب معجون اثرات آخرين كرد حس شنل زير در. دارند مقصدي كه بود كرده القا او در

 روي  دوباره و آورد بيرون جيبش داخل از را عينكش. گشت مي باز اش طبيعي حالت و اندازه به دستش

  .گذاشت صورتش

 چيرينگ توي اون نيستيم، دور دار درز پاتيل از زياد ما دوني، مي": گفت رون دقيقه، دو يا يك از بعد

  "-كراسه

  "!تونيم نمي ما رون،": گفت باره يك به هرميون

  ".افته مي داره اتفاقي چه بفهميم بايد بمونيم، اينجا تونيمم نمي و "

  "بدونيم؟ الزمه چيزي چه ديگه گرفته، رو خونه وزارت ولدمورت! افته مي داره اتفاقي چه دونيم مي ما"

 به -جويد مي آدامس كه-پيشخدمت. شد برقرار بينشان سكوت دوباره "!بود نظر يك فقط اين باشه، باشه،"

 او براي اگر بود طبيعي غير بود، نامرئي هري كه آنجايي از. داد سفارش كاپيچينو دو  هرميون و آمد آنها سمت

 هرميون. گرفتند جا كناري اتاقك در زور به و شدند كافه وارد مند و تن كارگر دو. داد مي سفارش يكي هم

  .آورد پايين زمزمه حد تا را صدايش

 اونجا كه اين محض به. شهر حومه به بريم و كنيم پيدا شدن غيب براي خلوت جاي يك گم مي من"

  ".بفرستيم محفل به پيغام يك تونيم مي رسيديم،

  "؟ پس كني، درست گو سخن پاترونوس اون مثل توني مي":  پرسيد رون

  ".بتونم كنم مي فكر كردم، مي كار روش ": داد جواب هرميون
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 خدايا،. باشن باشه شده دستگير االنم ممكنه كه اين با نندازه، دردسرشون تو كه زماني تا البته": گفت رون

 سمت به او شنيد؛ خدمت پيش. كرد اضافه آلود كف قهوه چشيدن از بعد را آخر جمله "!آوره تهوع اين

 اندام درشت كامال و بور كه تر هيكل درشت كارگر. انداخت رون به  اي زننده نگاهي رفت، جديد مشتريان

 نگاه هيكل درشت مرد به مستقيم او. كرد دور را پيشخدمت اي اشاره با - كرد مي نگاه او به هري كه حاال -بود

  .كرد

 همراهت مشنگي پول هرميون،":كرد اضافه ،"بخورم، آشغالو اين نميخوام من پس، بريم بياين ": گفت رون

  "اين؟ براي داري

 پس انجمن انداختن راه براي كه رو پولي تمام بيام بارو به كه اين از قبل آره، ":  گفت حسرت با هرميون

. كرد دراز دست اش دستي كيف سمت به و "كيفن، ته خردا پول تمام بندم مي شرط. برداشتم بودم، كرده انداز

 چوب آنها نفر سه هر: كرد عمل دو آن مانند غريزي طور به هري دادند، انجام يكساني حركات كارگر دو هر

 روي را هرميون افتاده، اتفاقي چه شود متوجه تا كشيد طول لحظه چند كه رون. آوردند بيرون را هايشان دستي

 سر پيش لحظه چند تا كه جايي كرد، خرد را سرشان پشت ديوار ها خوار مرگ طلسم نيروي. نشاند اش صندلي

  "!استيوپفاي ": زد فرياد -بود نامرئي هنوز كه -هري بود، رون

 او همراه. بيهوش افتاد، كناري به: كرد برخورد هيكل درشت و بور خوار مرگ صورت به رنگي قرمز نور

 از درخشاني و سياه هاي طناب: فرستاد رون سمت به ديگر يكي است، فرستاده را طلسم كسي چه ديد نمي كه

 -كرد حركت در سمت به و كشيد جيغي پيشخدمت -كرد پيچ طناب را رون و شد خارج او دستي چوب نوك

 هدف به ولي ، فرستاد بود كرده طلسم را رون كه خواري مرگ سمت به ديگري كننده بيهوش طلسم هري

  .افتاد زمين به در جلوي نمود، اصابت  پيشخدمت به و كرد كمانه برخورد، پنجره به طلسمش. نخورد

 احساس كوبيد، ديوار به را او انفجار قدرت: شد منفجر هري جلوي ميز ،"!اكسپالسو ":  زد فرياد خوار مرگ

  .بود رفته كنار رويش از شنل افتد، مي دستش از دستي چوب كرد

 روي خفه صدايي با اي مجسمه مثل خوار مرگ "!توتالوس پتريفيكس  ": زد فرياد اي گوشه از هرميون

 ريخته سرش روي كه را هايي خرده شيشه خزيد، بيرون ميز زير از هرميون. كرد سقوط قهوه و ميز چيني، بقاياي

  .لرزيد مي داد، تكان بودند
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 موقع هرميون: داد سر درد روي از اي ناله گرفت،رون رون سمت به را اش دستي چوب ،"ديفندو، -دي"

  "!ديفندو! ميلرزه دستام رون، متاسفم اوه،". بود كرده ايجاد او زانوي روي عميقي زخم اشتباه به ها طناب بريدن

 هري. برگردد آنها به حس تا داد تكاني را دستانش شد، بلند پاهايش روي رون. شدند جدا او از ها طناب

 درشت خوار مرگ سمت به و كرد عبور بود ميز قبال كه چيزي مانده باقي روي از  برداشت، را اش دستي چوب

  .رفت بود افتاده نيمكت كنار كه بور و هيكل

 را سياهرو خوار مرگ پايش با "بود، اونجا اون مرد دامبلدور كه شبي اون ميشناختمش، بايد": گفت هري

  .چرخيد مي هرميون و رون هري، بين سرعت به مرد چشمان چرخاند؛

 رول ترفين تره گنده اون كنم مي فكر. شناختمش قديمي پوستر اون روي از داالهوفه، اين":  گفت رون

  ".باشه

 بايد حاال كردن؟ پيدا مارو جوري چه! چيه اسمشون داره اهميتي چه ": گفت هيستريكي حالتي با هرميون

  "كنيم؟ كار چي

  .بود كرده روشن را هري ذهن هرميون وحشت انگار 

  ".كن خاموش چراغارو رون، و ":كرد اضافه رون به رو "كن، قفل درو ":گفت او به هري

 شد، شنيده در قفل چرخيدن صداي كرد، مي كار سرعت به ذهنش كرد، نگاه شده فلج داالهوف به هري

 هرميون به قبال كه را مردي صداي توانست هري. برد فرو تاريكي در را كافه كن خاموش چراغ وسيله به رون

  .كشيد مي فرياد ديگري دختر سمت به دور اي فاصله در بشنود، دوباره را بود انداخته متلك

 تر آرام حتي صدايي با سپس "كنيم؟ كار چي باهاشون بايد حاال ":كرد زمزمه تاريكي ميان از رون

  ".ميكشتن مارو حتما اونا بكشيمشون؟":گفت

  .داد تكان سري هري. برداشت عقب به قدمي لرزيد، مي كه حالي در هرميون

 معلوم بكشيمشون اگه. شن مي محو صحنه از بهتره، اينجوري كنيم، پاك حافظشونو بايد فقط": گفت هري

  ".بوديم اينجا ميشه
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  ".نكردم اجرا حافظرو طلسم وقت هيچ من ولي تويي، رئيس": گفت بخش تسلي صداي با رون

  ".دونم مي روششو ولي همينطور، منم": گفت هرميون

  ".ابليوييت  " گرفت، داالهوف پيشاني سمت به را اش دستي چوب كشيد، بخش آرامش و عميق نفسي

  .شد متمركز غير و آلود خواب داالهف چشمان بالفاصله،

 تميز اينجارو رون منو تا برس پيشخدمته همينطور و يكي اون به "زد پشتش به آرام "!بود عالي": گفت هري

  "چرا؟ كنيم؟ تميزش": گفت كرد مي نگاه شده ويران كافه به كه حالي در رون ".كنيم

  ".شده منفجر بمب كه اينه مثل اينجا ظاهر افتاده؟ اتفاقي چه نميكنن تعجب بشن بيدار اونا وقتي نظرت به "

  "...آره گي، مي درست اوه "

 كه نيست عجيب". آورد بيرون آن از را اش دستي چوب شد موفق تا رفت كلنجار جيبش با لحظه چند رون

  ".شده تنگ كردي، بنديش بسته تو هرميون، بيارم، درش نميتونم

 كناري به پنجره ديد جلوي از را پيشخدمت او "متاسفم، اوه،": گفت مانندي هيس هيس صداي يا هرميون

  .بگذارد كجا را اش دستي چوب تا داد مي پيشنهاد رون به آرامي به  كه شنيد هري آورد،

 روبروي و برگرداندند خود اتاقك به خواران مرگ  برگشت، قبلش وضعيت به كافه كه اين محض به

 مي خواران مرگ بين نگاهش "كردن؟ پيدا رو ما جوري چه اونا ولي ":پرسيد هرميون. دادند قرار همديگر

  "كجاييم؟ ما دونستن مي جوري چه " گشت،

  .برگشت هري سمت به او

  "هري؟ روته، رديابي طلسم هنوز كني نمي فكر كه تو -تو "

 جادوگريه، قوانين از اين ميشه، برداشته سالگي هفده به ورود محض به طلسم باشه، نميتونه ": گفت رون

  ".بذاري بالغ بك روي طلسمو اين نميتوني

 روي اونو كه باشن كرده پيدا راهي خوارا مرگ اگه ولي آره، دونيم مي ما كه جايي تا": داد جواب هرميون

  "چي؟ بذارن هم ها ساله هفده
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 روش خواسته مي كسي چه. نبوده خواري مرگ هيچ نزديك گذشته ساعت چهار و بيست توي هري ولي"

  "بذاره؟ رديابي طلسم

 را آنها گونه اين خواران مرگ واقعا: است شده آلوده چيزي با  كرد مي احساس هري. نداد جواب هرميون

   بودند؟ كرده پيدا

 اينكه بدون كنين، جادو من بر دورو نتونين هم شما و كنم، جادو نتونم من اگه":  كرد شروع هري

  "-بديم دست از موقعيتمونو

  "!زنيم نمي جا ما": داد پاسخ محكمي به هرميون

  ".كنيم فكر بده وقت داريم، الزم امن جاي يك ما":  گفت رون

  ".گريمولند ميدان ": گفت هري

  .كردند نگاه را او  خيره باز دهان با نفر دو آن

  "!اونجا بره تونه مي اسنيپ هري، نكن، حماقت "

 او كند، بحث خواست مي هرميون "نكنن، كار اگه حتي و -گذاشتن طلسم اون روي كه گفت رون باباي"

  "!نميكنه خوشحال منو اسنيپ ديدن از بيشتر چيز هيچ خورم، مي قسم چي؟ خب":داد ادامه

  "-ولي"

 هنوز اگه. خواره مرگ يك فقط اسنيپ. ماست شانس بهترين اين داريم؟ اي ديگه جاي چه هرميون،"

  ".بريم كه جا هر ميان، دنبالمون اونا همه باشه، من روي رديابي طلسم

 نيامده بدش پيشنهاد اين از هم خيلي داد مي نشان ظاهرش اينكه وجود با كند، موافقت توانست نمي هرميون

 آنجا به را روشنايي دوباره كنش خاموش چراغ با رون كرد، مي باز دوباره را كافه در داشت او هنگاميكه. است

 پيش كه اين از قبل و برداشتند، خود قرباني سه روي از را افسون آنها هري، سه ي شماره با سپس،. برگرداند

  تاريكي در بالفاصله هرميون و رون هري، بدهند، خود به تكاني بتوانند ها خوار مرگ از كدام هر يا خدمت

  .بودند شده ناپديد
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 قديمي و آشنا ميدان يك ميان در: كرد باز را چشمانش شد، پر تازه هواي از هري هاي شش بعد ثانيه چند

 مرئي آنها براي دوازده ي شماره. بودند كرده شان محاصره طرف هر از مخروبه و بلند هاي خانه. بودند ايستاده

 حركت كه يارد چند هر كردند، حركت سمتش به بود، گفته آنها به را آن وجود -آنجا رمزدار -دامبلدور  بود،

 آرام اش دستي چوب با هري رسيدند، سنگي هاي پله به. كردند مي نگاهي و گشتند مي بر عقب به كردند مي

 مي كنار قيج قيج صداي با زنجيري لغزيدند، هم روي مانندي تيك تيك صداي با فلزي قطعه چند. زد در به

  .كردند عبور در چوب چهار از سرعت به شد، باز ممتد غژي غژ صداي با در بعد و رفت،

 در را لرزاني نور شدند، روشن قديمي گازي هاي چراغ بست، سرشان پشت را در هري كه اين محض به

 عنكبوت، تار از پر ترسناك،: آمد مي يادش به هري كه بود طور همان دقيقا. كردند مي پراكنده راهرو امتداد

 پرده. انداختند مي پله راه روي بر عجيبي هاي سايه كه ديوار، روي خانگي هاي جن هاي سر از اي مجموعه

 از شده ساخته چتري جا نبود، جايش سر كه چيزي تنها. بود پوشانده را سيريوس مادر تابلوي سياهي و بلند هاي

  .باشد انداخته را آن پرتي حواس با دوباره تانكس كه انگار بود، افتاده زمين روي كه بود غول پاي

  "بوده، اينجا نفر يك كنم مي فكر ": كرد زمزمه آرام كرد مي اشاره آن به كه حالي در هرميون

  "رفتن، مي اينجا از داشتن كه وقتي باشه، محفل كار تونه مي":  گفت لب زير رون

  "؟ كجاين گذاشتن، اسنيپ ضد بر كه طلسمايي اين خب":  پرسيد هري

  "بده؟ نشون اينجا خودشو اون كه شن مي فعال وقتي فقط شايد ":گفت رون

  .كنند حركت خانه داخل به ترسيدند مي در، به پشت بودند، ايستاده در جلوي فرش روي هم كنار هنوز

  .برداشت را گام اولين و ".بمونيم اينجا ابد تا نميتونيم خب،": گفت هري

  "اسنيپ؟ سوروس "

 غار غار صدايي با هري. برگشت آنها بين دوباره ترس آمد، بيرون تاريكي ميان از مودي آي مد صداي

 دور زبانش گذشت، سرش باالي از سردي هواي مانند تيز صداي با چيزي ،"!نيستيم اسنيپ ما ":  گفت مانندي

  .كند صحبت نميتوانست شد، جمع خورد
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 نظر به هم ديگر نفر دو. است شده باز دوباره زبانش كرد احساس كند دهانش داخل را دستش كه اين از قبل

 اون":  گفت لكنت با هرميون: آورد در اوغي صداي رون. اند كرده تجربه را ناخوشايد احساس اين رسيد مي

  "!اسنيپ براي باشه، مودي زن گره زبون-ز افسون بايد-ب

 كدام هر كه اين از قبل و شد، جا به جا راهرو ته سايه در چيزي. برداشت جلو به ديگري قدم احتياط با هري

 و رنگ، خاكي بلند، قد آمد، باال پايشان زير فرش از مانند شبح شخصي بگويند، چيزي بتوانند آنها از

 شخص بودند، شده كشيده جلويش از ها پرده بلك، خانم او از بعد همينطور و كشيد جيغ هرميون وحشتناك،

 افراشته دنبالش به -ميرسيد كمر تا كه -ريشش و مو سريعتر، و سريع خورد، سر او سمت به رنگ خاكستري

 به بود، آشنا وحشتناكي طور به: چشمانش خالي هاي سوراخ با گوشت، بدون يود، خالي صورتش بود، شده

  . كرد دراز هري سمت به اشاره به را دستش بود، شده دگرگون مهيبي طوري

 ذهنش به طلسمي هيچ بود، گرفته نشانه او سمت به را اش دستي چوب كه اين وجود با "!نه": زد فرياد هري

  "-نكشتيم رو تو ما! نبوديم ما! نه ". نرسيد

 كرد، مي سرفه: شد تبديل غبار و گرد از اي توده به تصوير آن كرد، تلفظ را كشتن كلمه كه اين محض به

 بود، شده دوال در كنار زمين روي هرميون كرد، نگاه را بر دورو هري بود، شده سرازير چشمانش از اشك

 همه ": گفت و زد هرميون پشت به ناشيانه -لرزيد مي پا تا سر كه - رون و بود، گرفته سرش روي را دستانش

  "...رفته-ر  اون...مرتبه-م چي

 مي جيغ همچنان بلك خانم گرفت، را رنگ آبي گازي چراغ بود، گرفته را او دور مه مانند خاك و گرد

  .كشيد

  "-من پدري خونه ننگ باعث شما ،!ننگ هاي لكه ،!ها هرزه ،!ها دورگه "

 پرده رنگ، قرمز اخگري  و بلند صدايي با گرفت، سمتش به را اش دستي چوب! شو خفه ": زد نعره هري

  .داشت وا سكوت به را او شد، بسته دوباره

  .بايستد پاهايش روي تا كرد كمك او به رون ،"...اون...اون": ناليد هرميون

  ".بود اسنيپ ترسوندن براي فقط نه؟ نبود؟ خودش واقعا ولي آره، ": گفت هري
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 كه راحتي همان به اسنيپ كه اين يا بود ترسانده را اسنيپ تصوير آن آيا كه كرد فكر خودش با هري

 نفر دو تپيد، مي شدت به هنوز قلبش بود؟ كرده نابود هم را وحشتناك تصوير آن بود كشته را واقعي دامبلدور

 به ولي كند، آشكار را خود كه داشتند را ديگري وحشتناك چيز انتظار رفتند، پيش راهرو در دنبالش به ديگر

  .نخورد تكان ديگري چيز كرد مي خيز و جست آنجا كه موشي  از غير

 بلند را اش دستي چوب "كنيم، چك بهتر بايد كنم مي فكر بريم، جلوتر كه اين از قبل": كرد زمزمه هرميون

   كرد،

  ".روليو هومنوس"

  .نيفتاد اتفاقي هيچ

  "؟ كنه كار چي بود قرار ورد اون شده، وارد بهت بدي شك خب،": گفت مهرباني با رون

 حضور تشخيص براي بود ورد يك اون! داد انجام ميخواستم كه رو كاري": گفت ترشرويي با هرميون

 تصوير كه فرش از اي تكه به "قديمي، خاك و گرد و ": گفت رون "!نيست كسي ما از غير به اينجا انسان،

  .انداخت نگاهي بود آمده بيرون آن از مرده

 ها پله از او دنبال به  رون و هري "باال، بريم بياين": گفت و انداخت جا همان به زده وحشت نگاهي هرميون

  .شدند اول طبقه در نشيمن اتاق وارد برخاست، ها پله از غيژي غيژ صداي رفتند، باال

 مبلي روي  لرزيد، مي كمي كند، روشن را قديمي گازي چراغ تا داد تكاني اش دستي چوب به هرميون

  نشست،

 كنار اندكي را سنگين مخملي ي پرده و رفت پنجره سمت به رون. بود پيچيده خودش دور كامال را دستش

  .زد

 نمي دونم مي. باشن اومده ما دنبال ممكنه اونا باشه، هري روي رديابي طلسم هنوز اگه نيست، بيرون كسي"

  "هري؟ شده، چي – ولي خونه، تو بيان تونن
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 ذهنش از اي نوراني و سريع برق مثل چيزي سوخت، مي دوباره زخمش: كشيد درد از فريادي هري

 شوك يك مثل شديد، و كوتاه. نبود خودش آن از كه كرد حس غضبي و خشم  ديد، بزرگ اي سايه. گذشت

  .الكتريكي

  "ديدي؟ ما خونه تو اونو ديدي؟ چي ": پرسيد رفت مي او سمت به كه حالي در رون

  " -عصبانيه واقعا اون – كردم احساس خشمشو فقط نه،"

 طلسم رو كسي داشت ؟ نديدي چيزي چي؟ ديگه باشه، بارو در تونه مي اون ولي": گفت بلندي به رون

  "ميكرد؟

  "-بگم نميتونم – كردم احساس خشمشو فقط من نه،"

 زخمت؟ بازم" نكرد، او به زيادي كمك اش زده وحشت صداي با هرميون و رسيد مي نظر به گيج هري

  "!شده قطع ارتباط اون كردم مي فكر ؟من خبره چه ولي

. كند تمركز گذاشت نمي همين سوخت، مي هنوز زخمش "بود، شده قطع مدت بك": گفت لب زير هري

  "-جوري اين شه، مي برقرار دوباره ده مي دست از كنترلشو اون وقتي ارتباط اين كنم مي فكر من – من "

 ارتباط اين از تو خواست نمي دامبلدور هري،! ببندي ذهنتو بايد تو ولي": گفت تيزي صداي با هرميون

 وگرنه! گرفتي مي ياد آكلومنسي بايد تو كه بود اين براي كني، متوقفش كه خواست مي اون كني، استفاده

  "– يادته كنه، ذهنت وارد غلطي تصاوير تونه مي ولدمورت

 او به هرميون  نداشت نيازي او "ممنونم، آد، مي يادم آره،:  گفت اش فشرده هم به هاي دندان ميان از هري

 مرگ به كه چيزي بود، كرده استفاده او دادن فريب براي ارتباط اين از بار يك ولدمورت كه كند آوري ياد

 را ولدمورت اين گفت؛ نمي آنها به را بود كرده احساس و ديده كه چيزهايي كاش اي. بود شده ختم سيريوس

 با بود مجبور گذاشت، نمي آرامش زخمش درد بود، چسبانده اتاق پنجره به را اش ني پيشا  كرد، مي خطرناكتر

  .كند مبارزه بودن بيمار وسوسه با كه بود اين مثل درست: بجنگد آن

 اي ديواري چه قالي روي كه - را  بلك خانواده نامه شجره  كرد وانمود كرد، هرميون و رون به را پشتش

  .كند مي نگاه-داشت قرار
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 از رنگي اي نقره پاترونوس چرخيد، و آورد بيرون دوباره را اش دستي چوب هري: كشيد جيغي هرميون

 صداي آمد، در راسويي صورت به آمد، فرود زمين روي آنها جلوي در و شد وارد نشيمن اتاق ديوارهاي ميان

  .رسيد گوش به رون پدر

   ".نظريم تحت ما ندين، جواب امنه، خانواده همه جاي "

 رفت، او پيش هرميون: نشست مبل روي و آورد در فرياد و ناله بين صدايي رون. رفت بين از پاترونوس

  .گرفت را دستش

  .گرفت آغوش در را او و كرد اي خنده نيم رون "!خوبه حالشون اونا خوبه، حالشون اونا": گفت او

  "-من هري،":گفت هرميون شانه باالي از رون

 منم باشي، نگران بايدم خانوادتن، نيست، مشكلي": داد پاسخ برد مي رنج سرش درد از كه حالي در هري

  ".دارم احساسو همين منم " افتاد، جيني ياد به "-اگر   داشتم احساسو همين

 مي كه شنيد را هرميون ضعيف صداي. بود بارو باغ در كه زماني مثل درست بود، حد از خارج سرش درد

  بخوابيم؟ همينجا شب و كنيم استفاده آوردم كه خوابايي كيسه از توينم مي. باشم تنها خوام نمي من" گويد

:  گفت لب زير. شد مي تسليم بايد. بجنگد سرش درد با نميتوانست ديگر. كند مي موافقت رون كه شنيد

  "حمام،"

 زد چنگي دردناكش سر به كرد، رها را در لرزان دستاني با. كرد ترك توانست مي كه سرعتي تمام با را اتاق

 را روحش نبود او به متعلق كه خشمي كرد احساس بميرد، درد شدت از خواست مي حالي در افتاد، زمين به و

 زمين روي بور و بزرگ خوار مرگ بود، شده روشن آتش نور با تنها كه ديد را اي طوالني اتاق كند، مي پر

 طرفش به او دستي چوب بود، ايستاده سرش باالي تر الغر اي چهره پيچيد، مي خود به و زد مي فرياد بود، افتاده

  بود،

  .كرد مي صحبت رحم بي و بلند سرد، صدايي با هري
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 هم دفعه اين كه نيست مطمئن ولدمورت لرد بشي؟ ناجيسا غذاي و كنيم تمومش بايد شايدم يا رول، بيشتر،"

 بهش مارو خشم مزه دراكو، كرده؟ فرار دوباره پاتر هري كه گي مي من به گي، مي من به تو...بخشه مي را تو

  "!كني مي حس منو خشم يا بكن، كارو اين...بده نشون

 احساسي با -افتاد سفيد و وحشتناك  اي چهره به آن نور شد، تر بلند آن شعله: افتاد آتش درون كاغذي تكه

  .كرد باز را چشمانش و كشيد عميقي نفس هري آب، از آمدن بيرون مثل

 براي كه اي نقره دم  مارهاي آن از يكي با اينچ چند اش بيني بود، افتاده وسياهي سرد مرمري زمين روي

 كه اين از بود، شده بد بود ديده كه چيزي از حالش.داشت فاصله بود، شده گرفته كار به حمام وان پشتيباني

  .بود گرفته قرار فشار تحت ولدمورت وسيله به دراكو

  .شد بلند جايش از شنيد را هرميون صداي تا هري زد، در به كوچكي ضربه كسي

  ".منه پيش خواي؟ مي مسواكتو هري، "

 او به و شد بلند زمين از برسد نظر به طبيعي صدايش خواست مي كه حالي در ".ممنون عاليه، آره، ":گفت او

  .بيايد داخل داد اجازه
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  دهمفصل 

  قصه كريچر

  

  
  
  

  

 از بود پذيرايي اتاق وسط درست خواب ي كيسه يك در كه شد بيدار  حالي در زود صبح هري بعد روز

 ازنوري صبحگاهي صاف آسمان گويي بود پيدا آسمان بود شده ايجاد  سنگين هاي پرده در كه منفذي الي البه

 همه. نمانده  دم سپيده به چيزي كه  ميكرد يادآوري و  بود زالل زالل. بود شده آبياري روشن آبي  از مركب

  .  هرميون و رون عميق تنفس صداي جز به البته  نميامد صدايي هيچ و بود آرام چيز

 شجاع  داشت اصرار انگار رون. انداخت تاريكي ميان در و زمين روي در آنها اندام به مختصري نگاه هري

 و  بود آزاد رون صورت  باالي در رخش نيم داشت تكيه نرم صندلي روي كوسني بر هرميون و. برسد نظر به

 شده متعجب هري.داشت فاصله رون با اينچ چند تنها انگشتانش و بود شده كج زمين سمت به هرميون بازوي

  بودند؟ گرفته را هم دستهاي خواب در آنها آيا بود

 شد خيره سقف هاي سايه به هري. كند تنهايي احساس عجيبي طور به كه شد باعث  تصور اين

  چادر به نور ورود منفذ برابر در. بود قبل ساعت ي خانه چهار و بيست از كمتر خيلي چلچراغها تارعنكبوتهاي

 اتفاقي چه. ميرسيد نظر به دور چقدر بود عروسي جشن مهمانان براه چشم زمانيكه كه كرد فكر اين به و  ايستاده
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 دامبلدور. كند فكر سازها جاودانه به حتي نداشت وجرات بود كشيده دراز زمين روز بود؟او وقوع شرف در

  ... بود گذاشته او ي عهده بر را ترسناكي و پيچيده ماموريت

 مرگ از بعد  اندوه و حزن. بود كرده احساس را متفاوتي حاالت دامبلدور مرگ زمان از.... دامبلدور

  ...حاال و بود ديگر اي گونه به اكنون دامبلدور

 و بود كرده خوش جا ذهنش در بيماري، يك چون هم بود، شنيده عروسي هنگام موريل از كه اتهاماتي

  .آلود مي را بود داده قرار خود الگوي كه جادوگري از خاطراتش

  بيوفتد؟ اتفاقاتي چنين دهد اجازه ميتوانست دامبلدور بيوفتد؟آيا ها اتفاق اين داد اجازه عمدا دامبلدور آيا

  شود؟ گردان روي بودند، كرده پنهانش و بود شده زنداني كه خواهري از توانست مي آيا

 مرموزي اهداف مورد در.  بود نبرده نام آنجا از هرگز دامبلدور. كرد فكر گودريك ي دره قبرهاي به هري

 گير آن در كه اي تيرگي براي دليلي شايد تا بود نداده توضيحي آنها مورد در هرگز دامبلدور كه كرد فكر

   بيابد بود افتاده

 او براي هري بود؟يا مند عالقه هري به واقعا او نداد؟ايا او به توضيحي نياورد؟چرا او براي دليلي دامبلدور چرا

 اي محرمانه چيز هرگز و نكرد اعتماد او به وقت هيچ داشت؟چرا بازي اسباب و دست آلت يك حد در ازرشي

  نگفت؟ او به

 انتخاب بايد او چرا كه نكند را دهنده آزار فكر اين و بايستد آنجا نميتوانست  وجه هيچ به هري

 را اش چوبدستي و زد كنار خوابش رخت روي از را ملحفه. بود شده گيج ميكرد بيچارگي ميشد؟احساس

  لوموس:كرد زمزمه ها پله پاگرد در. شد خارج اتاق از آهسته و برداشت

  .رفت باال ها پله از  آرامي به و

  نگاه. ميخوابيد آن در رون با  بودند اينجا كه وقتي گذشته در  كه بود اتاقي در روبروي بعد اي لحظه

 بود شده  پاره خواب رخت و  بودند باز كمد درهاي. كرد باز آنرا و ايستاد در روبروي. كرد آن به كوتاهي

 كرده ترك را خانه آنها كه زماني  از ظاهرا. آورد بياد پايين ي طبقه در را شده واژگون غارنشين غول پاي هري
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  چه و قبل چه كه كسي...ماندانگاس شايد يا اسنيپ؟... بود ريخته بهم چيزي جستجوي در را خانه  كسي بودند

   بود رفته كش خانه از را بسياري لوازم سيريوس مرگ از بعد

 در  سيريوس پدربزرگ پدر...بلك نايجليوس فينياس اوقات بعضي كه افتاد تابلويي به هري سرگردان نگاه

 در را شب فينياس معلوم قرار از. ميشد ديده زمينه پس  دار گل ي پرده تنها بود خالي تابلو آن االن اما بود آن

  . ميكرد سر هاگوارتز مدير دفتر

 روي. داشت قرار آن در در دو تنها كه جايي. رسيد پاگرد باالترين به تا  داد ادامه پلكان از رفتن باال به هري

  !!!  سيريوس: بود شده نوشته درها از يكي روي بر شده نصب پالك

   بود نشده وارد اش پدرخوانده خواب اتاق به هرگز  اين از پيش هري

  .باشد داشته را ممكن نور بيشترين تا آورد باال را اش وچوبدستي كند باز را آن تا داد فشار را در

 آن برباالي كه داشت بزرگ خواب تخت يك. باشد بوده زيبا گذشته در ميرسيد نظر به و بود جاداري اتاق

 و بود شده پوشانده اي تيره ي پرده ي وسيله به كه بلند ي پنجره يك. داشت قرار اي شده حك بزرگ ي تخته

 هاي پايه در خاموش كوتاه هاي شمع با بود شده پوشانده غبار و گرد از ضخيمي روكش با كه چلچراغ يك

   بود آويزان چلچراغ از قنديل مثل جامد موم...  شمع

 بااليي قسمتهاي و  چلچراغ ي ها شاخه بين تارعنكبوتها و بود پوشانده را ديوار روي عكسهاي غبار و گرد

 را موشها حضورش ميرسيد نظر به. كرد حركت اتاق در تر عميق هري هنگاميكه بودند شده كشيده گنجه

   كرده ناراحت

 تار زير در ديوار قسمت آن. بود آراسته كوچكي عكسهاي و پوسترها با را ديوارها نوجوان سيرويوس

 چسب افسون كه كنه تصور طور اين توانست فقط هري. بود مشخص فامي نقره ابريشم صورت به عنكبوتها

 بزرگترين از آنها كه بود مطمئن او. داشته امان در سيريوس والدين  پاكسازي از را اتاق  ديوارهاي دائمي

 رنجاندن براي را روش اين سيريوس كه آمد مي نظر به. نميكردند قدرداني اتاقش آراستن سبك براي پسرشان

  . كرده انتخاب والدينش

 به آن زير متن و بود رفته بين از تقريبا قرمز مخمل ي پارچه بود گريفندور از بزرگ پرچم چندين آنجا در

 در. بكشد رخ به اش اساليتريني ي خانواده رابا تفاوتش داشت تمايل اتاق صاحب ظاهرا.ميشد خوانده سختي
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 بود مجبور هري - همچنين و داشت وجود مشنگي  هاي سيكلت موتور از عكس زيادي بسيار تعداد آنجا

 ميتوانست هري....  تكه دو مايوي به ملبس مشنگ دخترهاي از پوستر چند - كند تحسين را سيريوس شجاعت

 چشمهاي و بود پژمرده لبخندهايشان. بودند ثابت كامال عكسهايشان در چون. هستند مشنگ آنها قطعا كه بگويد

 آن در كه عكسي. داشت قرار اتاق جادويي عكس تنها عكس اين مقابل در.بود ثابت كاغذ روي كامال براقشان

  .كردند مي نگاه عكاسي دوربين به لبخند با و بودند ايستاده هم بازوي در بازو هاگوارتز محصلين از نفر چهار

 او هري مثل درست و بود جسته باال سياهش برهم هم در موهاي  شناخت را پدرش هري لذت نهايت در

 صورت. ميرسيد نظر به مباالت بي عجيبي طور به و بود ايستاده سيريوس او كنار در. داشت چشم به عينكي

 كنار در. ميرسيد نظر به تر خوشحال بود ديده را او هري كه مدتي تمام از و بود  جوان بسيار و متكبر زيبايش

 بود پوشيده كوتاهي شلوار و بود كوتاهتر سيريوس از گردن  سرو يك درست. بود ايستاده گرو پتي سيريوس

 چپ سمت. بود سركش غارتگران به  برانگيزش تحسين نگاه بار اشك چشماني با گروه عضو ترين خنگ اين.

 را شدن پذيرفته از ناشي شعف احساس همان اونيز. رسيد مي نظر به مودار نيز موقع آن حتي بود، لوپين سيريوس

 چنين تصوير از كرد مي درك را حس اين هري چون صرفا كه اين يا بودند واقعي ها اين آيا داشت، خود در

   كرد؟ مي برداشتي

 گذاشته او ي برا را چيز همه سيريوس. بود او به متعلق عكس حاال بردارد ديوار از آنرا كرد سعي هري

 تغيير براي شانسي هيچ والدينش به كه بود كرده تالش سيريوس ظاهرا. نميخورد تكان عكس اما...بود

   ندهد اتاقش دكوراسيون

 از كاغذي قطعه نور شعاع يك. ميشد تر روشن و روشن بيرون آسمان كرد نگاه بيرون به پنجره از هري

 جستجوواقع  هدف هم سيريوس خواب اتاق معلوم قرار از. بود شده پخش فرش روي كه كرد روشن را  كتابي

 زمين روي چندكتاب. بود ارزش بي تماما واقع در. باشد داشته ارزشي با چيز نميرسيد نظر به كه هرچند بود شده

 را كاغذ تكه چند و شد خم هري. بود پخش زمين روي صفحاتشان و بود شده كنده جلدهايشان بود شده پخش

  بگشات باتيلدا ي نوشته جادوگري تاريخ كتاب از اي قديمي چاپ نگاه يك با كرد بررسي را  انها و برداشت

  ...شده مچاله اي نوشته دست بعدي و بود سيكلت موتور از نگهداري العمل دستور ديگر ي كتابچه.  شناخت را

  : كرد صاف و برداشت را آن

   عزيز پانمدي
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 وقبال سالشه يك.بود اش عالقه مورد عجيبي خيلي طور به ممنونم واقعا هري تولد ي هديه بابت از.ممنونم

 تو كه كردم نامه ي ضميمه برات رو عكسي من. اومده خوشش خيلي مياد نظر به. نداشته بازي اسباب جاروي

 تقريبا اما كنه پرواز بشه بلند زمين از پاهاش كه حدي در ميتونه فقط اون جارو اين با كه ميدوني. ببينيش بتوني

 شكايتي من البته(كرد خورد بود فرستاده من براي كريسمس در پتونيا كه  را گلدان يك و كشت رو گربه

 تمام شديم مجبور. ميشه بزرگ كوييديچ بازيكن يه هري ميگه اون...داره خنده خيلي ميكنه فكر جيمز اما) ندارم

  .    بره د ميخوا جا هر بذاريم راحت خيال با و ببنديم رو چشمامون. كنيم جمع رو تزييني لوازم

 زن كه پير باتيلداي جيمزو و من فقط.داشتيم ساكت خيلي تولد چاي مهماني يك ما تولدش مناسبت به

 متاسف خيلي.داشته خوبي برخورد بوده هري دار دوست كه كسي هر و ما به نسبت وهميشه ايه داشتني دوست

 بفهمه كه نشده بزرگ انقدر هري حال هر به و داره قرار اول درجه در محفل اما  بياي نتونستي تو كه شديم

 من خب، اما نده، بروز چيزي كنه مي سعي البته اس، كالفه خيلي شده محبوس اينجا كه اين از جيمز.  تولدشه

 بده آب سروگوشي و بره كه اين امكان بنابراين و داشته، نگه رو نامرئيش شنل هنوز هم دامبلدور. فهمم مي

 ، بود افسرده خيلي. بود اينجا قبل هفته آخر دمباريك. شد مي خوشحال خيلي بياي تونستي مي اگه. نداره وجود

. كردم گريه شبو همه شنيدم جريانو وقتي. بود شده جوري اين ها كينون مك ماجراي خاطر به احتماال ولي

 اگه. كنه مي تعريف دامبلدور مورد در جالبي هاي قصه. نازنينيه و پير موجود واقعا ميزنه، سر ما به گهگاه باتيلدا

 عجيب واقعا چون كنم، باور چقدرشو دونم نمي! شد مي خوشحال كه نيستم مطمئن چندان دونست مي خودش

  ... دامبلدور كه مياد نظر به

 انگشتان با را انگيز اعجاب نامه كه حالي در ايستاد، حركت بي جا آن هري. بودند شده خشك هري مفاصل

 به تعادلي بي با. داشتند جريان مساوي مقدار به غم و خوشي هايش رگ درون در و بود، داشته نگاه حسش بي

  .نشست و رفت تختش سمت

 ها g نيز او ماند، خير نامه خط دست به تنها و نشد، دستگيرش اول بار از بيشتر چيزي اما خواند، را نامه دوباره

 و كوچك اجسام كه كرد احساس و كرد لمس نامه طول در را ها آن تمام. بود نوشته هري مثل درست را

 گنجي نامه اين. بودند پرده پشت از دادني تكان دست مثل يك هر كه كند مي لمس را اي داشتني دوست

 اين روي زماني گرمش دستان. است كرده زندگي واقعا و بوده زنده پاتر ليلي كه داد مي نشان بود، شگرف
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 هري، براي كلماتي است، كرده ترسيم رويشان را كلمات اين مركب خطوط و اند كرده حركت پوستي كاغذ

  . پسرش

 مي تالش بار اين گرفت، سر از را نامه خواندن دوباره و كرد پاك را هايش چشم درون رطوبت تابي، بي با

 يك آنها. دهد مي گوش آشنايي نيمه صداي به كه بود اين مانند درست. كند تمركز آن معناي روي بر تا كرد

 ديگر كه خاطر اين به يا... گودريك ي دره در مادرش و پدر مانند... بود مرده حال به تا شايد... داشتند گربه

 مادرش و پدر... خريد برايش را جارويش چوب اولين سيريوس... است كرده فرار بدهد غذا او به تا نبوده كسي

  بود كرده معرفيش آنها به دامبلدور شناختند، مي را بگشات باتيلدا

 چرا. كرد فكر مادرش هاي حرف به و ايستاد هري...  بود عجيب چيزي...  داشت را شنلش هنوز دامبلدور

 گفته او به مديرش پيش سال چند كه آورد مي ياد به خوبي به هري.  رابگيرد جيمز نامرئي شنل دامبلدور بايد

  :بود

  .  ندارم نامرئي شنل به نيازي شدن نامرئي براي من - 

 و.  دارد نياز خودش از محافظت به هم عضو ؟ بوده كار در محفل براي تري اهميت كم شخص شايد

  كرد مي عمل حامل يك مثل دامبلدور

  : . گذشت قسمت اين از هري

 دارد كه ميدانست او شده؟آيا آنها دلتنگ كه بود كرده وانمود آيا...خائن... گروي پتي. اينجابود دمباريك

 دامبلدور مورد در نكردني باور داستانهاي كه كسي...باتيلدا ميبيند؟و زنده را پاتر جيمز و لي لي بار آخرين براي

 مسلما...داشت معنايي چه جمله ؟اين....!!!چي دامبلدور كه...)  دامبلدور كه مياد نظر به عجيب...( ميگفت

 تك نمره شكل تغيير در بار يك كه اين مثال براي.  بود زياد بسيار دامبلدور مورد در نكردني باور چيزهاي

  .... بود آورده روي گوسفندان كردن افسون به ابرفورث مثل يا بود، گرفته

 را كاغذها او. بود اطراف همين جايي يك نامه ي بقيه شايد. گذراند نظر از دقت با را زمين و شد خم هري

  . كرد رو و زير را انها شتياق باا و برداشت
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 تمام توجهي بي با اصلي محقق خود همانند ها آن با هيجان شدت از كه حالي در و زد، چنگ را ها برگه

 به بتواند تا ايستاد صندليشس روي. آورد مي در را كتابها دسته دسته ميكشيد بيرون را ها كشو كرد، مي برخورد

   كرد جستجو را صندلي زير زمين روي و خزيد خواب تخت زير. كند جستجو را كمد باالي دستش كمك

 تكه شبيه كه ببيند بود كشويي ي گنجه زير كه را چيزي توانست خوابيد شكم  به زمين روي  وقتي انجام سر

 توضيح اش نامه در لي لي كه است عكسي همان اين كه شد متوجه برداشت آنرا وقتي بود شده پاره كاغذ اي

 صداي عكس ي زمينه پس در و بود حركت در كوچكش جاروي بر سوار  مشكي مو ي بچه يك.  بود داده

 ميكرد حركت او دنبال به كه ميبود جيمز پاهاي بايد كه بود نمايان پا جفت يك  و ميامد اي خنده ي قهقهه

 كرد نامه دوم برگ يافتن براي جستجو به شروع دوباره و گذاشت جيبش در لي لي ي نامه با را  عكس هري.

 از يا شده گم سال شانزده اين طي در يا مادرش ي نامه ي بقيه كه شد متوجه او جستجو ديگر ربع يك از بعد.

 ممكن يا  بود گذشته  سال شانزده  بود شده گرفته يا شده نوشته نامه كه وقتي از بود؟ شده گم آيا. است رفته بين

  باشد؟ برداشته را آن بود كرده جستجو خانه در كه كسي بود

 ارزشمند را اول برگه بود ممكن كه گشت هايي سرنخ دنبال به بار اين و خواند را اول برگه دوباره هري

 تنها باشد، بوده جالب خواران مرگ براي اش بازي اسباب جاروي چوب كه داشت كمي احتمال. باشند كرده

 مياد نظر به عجيب واقعا چون: بود دامبلدور به مربوط اطالعات كند بيان را مهمي مطلب داشت امكان كه چيزي

  شد؟ مي نوشته بايد آن از بعد چيزي چه – دامبلدور كه

  !هري... هري...هري-

  :داد پاسخ او

  افتاده؟ اتفاقي چه... اينجام من_

  :گفت نفس يك او.شد داخل سرعت به هرميون و رسيد گوش به در بيرون از گامهايي صداي

  يي كجا تو نميدونستيم و شديم بيدار ما...نيست چيزي _

  .كردم پيداش من...رون: زد فرياد پايين سمت به و برگشت او
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 غيبش ديگه بار يه كافيه فقط بگو بهش من طرف از.خوبه:شد انداز طنين پايين ي طبقه از رون عصبي صداي

  .....بزنه

  اينجا؟ اومدي چرا.كرديم وحشت ما نزنه غيبت ديگه لطفا  ميكنم خواهش هري -

  ميكردي؟ چيكار اينجا...: ميكرد نگاه ريخته هم در اتاق به كنجكاوي با او

  !!!كردم پيدا چي ببين -

  بخونش بگير: داد نشان هرميون به را مادرش ي نامه هري

 اوه:كرد نگاه او به رسيد صفحه انتهاي به وقتي ميكرد تماشا را او هري ميخواند را نامه هرميون كه مدتي در

  ...هري

  اينجاس هم ديگه چيز ويه -

 جاروي سوار عكس در كه كودكي به لبخندي هرميون و گرفت هرميون طرف به را شده پاره عكس او

 بهم رو جا همه ميگشتي نامه ي بقيه دنبال وقتي مياد نظر به: ميكرد حركت اطراف به مدام و.زد بود بازي اسباب

  بود؟ ريخته بهم اينجا بكني كارو اين تو اينكه از قبل... يا ريختي

  .بود گشته رو اينجا من از قبل نفر يه -

 فكر چي تو.بود ريخته بهم طوري همين كردم نگاه بهش راه تو كه اتاقي هر.كردم رو فكر همين منم -

  بودن؟ چي دنبال نظرت به ميكني؟

  ...باشه اسنيپ كار اگه...محفل اطالعات -

  ....  بوده محفل عضو اون كه اينه منظورم. داشته دسترسي اطالعات ي همه به اين از قبل اون كه ميدوني تو اما

  ...پس خب -

 كه باتيلدا اين ميدوني تو مثال...  نامه دوم ي دامبلدورصفحه مورد در اطالعاتي: كرد بيان را اش نظريه هري

  كيه؟ اون ميدوني تو كيه؟ برده نام ازش مامانم
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  كي؟ -

   ي نويسنده...بگشات باتيلدا -

  جادوگري ي تاريخچه كتاب -

 تاريخ ي زمينه در بزرگ جادوگر يه ميشناختن؟اون اونو والدينت:شده مند عالقه هرميون ميرسيد نظر به

  جادوگريه

 موردش در عروسي جشن در رون موريل خاله. ميكنه زندگي گودريك ي دره در و زندس هنوز اون و -

  ميشناسه هم رو دامبلدور ي خانواده اون... ميزد حرف

  نيست؟ طور اين باشه جالب بايد اون با زدن حرف -

 به را نامه و عكس او. دارد عالقه كار اين به هري كه بود فهميده و بود داده خرج به زكاوت هم باز هرميون

 تو چرا ميفهمم من: ميكرد نگاه او به همچنان هرميون اما گذاشت جيبش در را آنها هري و  برگرداند هري

 سازها جاودانه جستجوي در ما به ميتونه اون آيا اما... دامبلدوره موضوع... بزني حرف اون با داري دوست

  كنه؟ كمك

 واقعا تو كه ميدونم من.هري:داد ادامه را اش حمله هرميون و نداشت سوال اين براي جوابي هيچ هري

 فقط اين...ديروز مثل كنن پيدا رو ما مرگخوارها كه نگرانم.ميترسم من اما. بري گودريك ي دره به ميخواي

 كه مطمئنم. كنيم دوري والدينت دفن محل از بايد ما كه كنم حس هميشه از بيش من كه ميشه باعث

  ...بري اونجا به تو كه دارن انتظار مرگخوارها

  ...نيست اين فقط -

 من. گفت دامبلدور مورد در پرتهايي و چرت عروسي جشن در موريل:ميرفت طفره او به كردن نگاه از هري

  .بدونم رو حقيقت ميخوام

 هرميون شد كامل حرفش ي همه وقتي كرد تعريف هرميون براي بود گفته موريل كه را چيزهايي ي همه او

  ... هري اي آشفته تو چرا كه بفهمم ميتونم من. البته:گفت
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   نيستم آشفته من -

  ......يا باشه غلط حرفها اين چه. بدونم دارم دوست فقط من: كرد سكوت موقتا او

 واقعا!اسكيتر؟ ريتا يا ميگه دششمني روي از موريل مثل يكي كه چيزيه حقيقت ميكني فكر واقعا تو...هري -

  ....ميشناسي رو دامبلدور كردي؟تو باور رو اونا

  كرد زمزمه هري

  ميشناسم ميكردم فكر -

 بدي اجازه ميتوني چطور...نوشت رو حقيقت خودت مورد در چقدر ميدوني...ميدوني رو ريتا روش تو اما -

  كنن؟ خراب مردم ذهن در رو دامبلدور كه

  :كرد شروع دوباره. كند پنهان را رنجشش كه كرد سعي و برگرداند را رويش

  ...كني باور ميخواي رو چي كه كن انتخاب -

  يابد؟ دست حقيقت به نبايد او كه بودند مصمم همه چرا  ميخواست را حقيقت او

 پيدا صبحانه براي چيزي ببينيم آشپزخونه، تو... پايين بريم بايد: داد پيشنهاد سكوت مدتي از بعد هرميون

  ميشه؟

 دوم در به چشمش رسيد ها پله پاگرد به و شد خارج اتاق از  هرميون دنبال به و. كرد موافقت اكراه با  هري

 ي نوشته برود پايين ها پله از اينكه از قبل هري و بود شده نصب اي تيره پالكارد در روي در. بود بسته كه افتاد

 مورد ي جمله ياد به را هري بود شده نوشته آن دور به باسليقه كه حروفي و خطر عالمت يك.خواند را آن روي

  : بود شده نوشته در روي بر.ميانداخت ويزلي پرسي ي عالقه

  نشويد وارد بلك اكتوريوس ريگوالس از اجازه كسب بدون

  ...چرا كه نبود مطمئن هري اما. گرفت را هري وجود  سراسر شوري

   خواند را عالمت دوباره
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  ...اينجا  برگرد...بيا!هرميون:زد صدا را او هيجان با. بود پايين ي طبقه هاي پله پاگرد در هرميون

  چيه؟ موضوع -

  .كرديم پيداش ما ميكنم فكر من....ب.ا.ر -

   آمد باال ها پله از سرعت به هرميون. بود امده بند هيجان از نفسش

  ...نديدم من اما!!!مادرت؟ ي نامه در -

 آنرا هرميون. كرد اشاره ريگوالس ورودي عالمت به سر با و داد تكان را سرش مخالفت ي نشانه به هري

  !!!سيريوس؟ برادر:كرد نجوا آهسته.زد چنگ هري بازوي به محكم و  خواند

 و ترسيد بعد و شده متحد اونا به بوده جوون وقتي...گفت من به دربارش سيريوس... بوده مرگخوار اون -

  ...كشتنش اونا كرد ول رو اون  وقتي كنه تركشون كرد سعي

  ...مياد در جور اين -

  بود آمده بند هرميون نفس

 رو اون كرده سعي شده پشيمون  وقتي و داشته دسترسي ولدمورت اطالعات به پس مرگخواربوده يه اون اگه

  ...بكشه پايين

  باش زود... باال بيا.... رون...رون:زد جيغ و شد خم ها نرده روي كرد رها را هري دست او

  . بود داشته نگه دستش در آماده را اش چوبدستي.شد پديدار زنان نفس نفس  رون بعد دقيقه يك 

  بخورم صبحانه ميخوام من عنكبوته يه دوباره چيه؟اگه -

   كرد اي اشاره در به سكوت در هرميون ايستاد ريگوالس اتاق در روبروي كشيده هم در اي چهره با او 

  بلك اركتوريوس نيست؟ريگوالس طور اين.سيريوسه برادر اون چي؟ -

  !!!ميكنين؟؟؟ فكر شما...قوطي اون...ب.ا.ر -

  كنيم پيداش بذارين -
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  آالهومورا:گفت و آورد باال را اش چوبدستي نوك هرميون. بود قفل در داد فشار را در و گفت اينرا هري

 خواب اتق. كردند بررسي را اطراف نگاه با و شدند وارد هم با سه هر. شد باز ماليمي تيك باصداي در

  .ميرسيد نظر به تر باعظمت چه اگر بود سيريوس اتاق از كوچكتر كمي ريگوالس

  

  

 كه بود كرده تالش ريگوالس ، بود كرده اعالم را اش خانواده رسوم به اعتقاد عدم سيريوس كه آنجايي از

 و ديوارها ، آويخته هاي پارچه ، بودند جا همه اي نقره و زمردي اساليتريني رنگهاى.  بكند عمل آن خالف بر

 ، شعارش با همراه ، بود شده  رنگ رختخواب روي بر زياد زحمت با بلك خانوادگي عالمت.  ها  پنجره

  ! پور توژورس

 ي تخته يك به هم با همه كه  ، داشت وجود زرد ي شده بريده هاي روزنامه كلكسيون يك آن درزير و

  .  بود شده چسبانده كهنه

  !!! هستن ولدمورت مورد در همه اينا: كرد طي آن بهتر كردن بررسي براي را اتاق هرميون

 فوت يك با.  بود كرده جمع را ها آن مرگخوارها به پيوستن از قبل سال چند ريگوالس ميرسيد نظر به

 از شده بريده خبرهاي خواندن براي او نتيجه در.  شد بلند آنها جلد روي از غبار و گرد زيادى مقدار كوچك

  . نشست روزنامه

 دست و زدن لبخند حال در هاگوارتز كوئيديچ تيم يك.  بود شده ديگري عكس متوجه هري ، بين اين در 

  .  ديد هايشان سينه روي بر را  مارساليترين نشان و رفت جلوتر او.  بودند قاب از بيرون طرف به دادن تكان

    

 نگاه و سياه موى همان دقيقا بود نشسته جلو رديف ميان در پسريكه چون بود شناسايى قابل فورا ريگوالس

  . بود زيبا سيريوس از كمتر نسبتا و تر الغر ، بود كوچكتر او اينكه وجود با داشت را برادرش متكبر

  !!!بوده جستجوگر اون-



 هري پاتر و مقدسات مرگ    قصه كريچر: دهمفصل 

  -185- 

  !چي؟-

  . بود ولدمورت به مربوط هاي روزنامه هاي بريده در غرق هنوز او.  پرسيد مبهم طور به هرميون

  . خيال بي...  گر جستجو كه هست جايي اون ، نشسته جلو رديف در اون  -

  .كند نمي گوش  حرفش به كس هيچ كه بود مطمئن  هرى

 احتمالي هاى مكان يافتن براى هرى.   ميكرد جستجو را لباسها كمد زير پا و دست چهار ،و بود زده زانو رون 

 آنجا آنها از پيش نفر يك ، وضوح به.  شد نزديك تحرير ميز به و كرد نگاه اتاق اطراف به اشياء كردن مخفي

 با چيز هيچ اما بود شده پراكنده غبار و گرد ، بود شده جا به جا اخيرا كشوها محتويات.  بود كرده جستجو را

  . نبود آنجا ارزشي

 ، بود خشن و زبر هايي دست وجود گواهي كه سوراخ قديمى درسى هاى كتاب ، كهنه خالى تو هاى ساقه 

  . بود پوشانده را كشو كف چسبناكش محتويات  و بود شده خرد تازه جوهر شيشه يك

   داره وجود آسونتر راه يه:آمد حرف به هرميون بالخره

  گردنبند اكسيو:  گفت و برد باال را چوبدستيش او.  كرد پاك جينش شلوار با را مركبيش انگشتهاى هرى. 

 اينجا يعني. نگريست مأيوس ، ميكرد جستجو را شده تا رنگ كم هاى پرده بين كه رون.  نيفتاد اتفاقي هيچ

  ؟ نيست

  :داد توضيح هرميون

 احضار جادويى طور به اون تا ميشن مانع كه هايي طلسم. ، طلسمها ضد زير اما باشه اينجا ميتونه هنوز ، آه -

  .  ميدوني ، بشه

  :داد توضيح هري

 احضار را ساختگى گردنبند نميتوانست كسي ، بود گذاشته غار توي درياچه كنار ولدمورت كه ظرفي مثل -

  . بكند

  ؟ كنيم پيدا رو اون بايد چطور ما حاال پس  -



 هري پاتر و مقدسات مرگ    قصه كريچر: دهمفصل 

  -186- 

  .بگرديم دنبالش  دست با بايد: داد تكان سري رون جواب در هرميون 

  :كرد تاييد رون

  .  داد ادامه دوباره را ها پرده بررسي و گرداند را هايش چشم ، خوبه فكر يه اين -

 كه رسيدند نتيجه اين به سرانجام اما ، كردند جستجو را اتاق از اينچ هر ساعت يك از بيشتر براى آنها

 را چشم خيره سياه كثيف هاى پنجره ميان از حتى آن نور و بود آمده باال خورشيد. حاال..نيست آنجا گردنبند

  .  ميكرد خيره

  :زد صدا را آنها هرميون

  .باشه خونه تو اي ديگه جاى ممكنه

 اميدوارتر نظر به هرميون بودند شده نااميدتر رون و هرى كه زماني.  برگشتند پايين طبقه به آنها بنابراين 

  . ميشد

 نه  مگه ، داره نگه مخفي ولدمورت از رو اون ميخواسته اون ، نه يا كنه نابود رو گردنبند تونسته اون يعني -

 اون  ؟ بياريم بياد كرديم پيدا بوديم اينجا وقتي قبل ي دفعه كه رو وحشناكي چيزهاى اون ي همه مجبوريم ؟

 براي ريگولوس ممكنه.  ميكردند خفه را رون داشتند كه كهنه رداهاي آن و  كرديم ش تعمير كه خراب ساعت

  ...  در...  در اون نميهفميم ما وجود اين با حتي.  باشه گذاشته مخفي جاي يه توي رو اون گردنبند حفظ

 دچار كه شخصي فقط كه مبهوت نگاهي با ، بود ايستاده هوا در پا يك با او.  كردند نگاه او به رون و هري

 صدايش وقت، آن در.  بودند شده متمركز مركز بيرون حتي او هاى چشم.  داشت بود شده فراموشي طلسم

  كرد سكوت سرانجام شدو تر ضعيف

  . اومده؟ پيش مشكلي -

  .  بود گردنبند يك -

  ؟ چي -

  . گفتند هم با رون و هري
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  ... ما...  ما و.  كنه باز رو اون نميتونست كس هيچ.  پذيرايى اتاق تو كابينت توي  -

.  آورد ياد به او.  است خورده سر شكمش درون به اش سينه ميان از آجر يك اينكه مثل كرد احساس هرى 

 بودند كرده تالش نوبت به يك هر ، بودند كرده عبور كنارش از آنها كه وقتي بود زده دست شيء آن به حتي

 جعبه و زا تاول پودر ي جعبه با همراه ، بود شده  پرت آشغال ي كيسه يك به گردنبند.   بكنند باز را آن تا

  .  بود كرده آلود خواب را همه كه اي موسيقى

  .، برميداشت رو انداختيم مي دور ما كه رو چيزهايي كريچر-

 رها به مجبور تا بچسبد را آن داشت قصد هري و داشتند آنها كه ضعيف اميد تنها ، بود  آنها شانس تنها  اين 

  . نشود آن كردن

  . داشت آشپزخونه تو اش قفسه توي وسايل از كامل انبار يك اون  -

 صداي آنها.  كردند دنبال را او سرعت به ديگر نفر دو ، كرد طي يكي تا دو را ها پله و دويد پايين او 

  . كردند بيدار را سيريوس مادر تصوير كردند عبور راهرو از آنها كه زماني و كردند ايجاد بسياري

   ها پست!ها لجني خون!ها كثافت-

  ميزد جيغ او

 هم به شدت به آنها سر پشت درآشپزخانه و  شدند آشپزخانه زمين زير وارد سرعت به آنها كه زماني از پس 

  .  كرد باز و داد رافشار آن و شد متوقف كريچر ي قفسه در پشت ، دويد را آشپزخانه طول هرى.  كرد برخورد

 كه براقي جواهرات از اما ، داشت وجود هنوز خوابيد مي خانگي جن كه جايي در كثيف ي كهنه پتوهاى

 خانوادگي ي نامه شجره از قديمي ي نسخه يك بود آنجا كه چيزي تنها.  نبود خبري ، بود داده نجات كريچر

  . جادويي ي نامه شجره يك.  بود

 مرده موش يك.  داد تكان را آنها و گرفت را پتوها باالى هرى.  بپذيرد ميديد كه را چيزي نميخواست  

 آشپزخانه در صندلي يك روي بر را خودش رون.  غلتيد زمين روي بر آوري چندش طور به و افتاد بيرون

  آورد در نفرت از صدايي  و انداخت
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  . بست را هايش چشم هرميون

  . اينجاست هنوز اون _

  . كريچر:  زد صدا بلند صداي با و  اينراگفت  هري

 مقابل در ناگهاني طور به بود برده ارث به سيريوس از هري كه اي خانگي جن و شد بلند ترقي صداي

 چين در اش پريده رنگ پوست ، بزرگ انسان يك نصف  تقريبا بود كوچك.  شد ظاهر خالي و سرد ي شومينه

 هنوز او.  بود كرده رشد خفاشش شبيه هاى گوش از زيادي سفيد موهاى ، بود شده كشيده بدنش چروكهاي و

 زماني او تحقيرآميز نگاه و بود پوشيده را بودند ديده او تن به ديدارشان اولين در آنها كه كثيفي ي پارچه همان

:  بود نكرده تغيير لباسش تغيير از بيشتر مالكيتش تغيير خاطر به رفتارش كه داد نشان كرد تعظيم هري به كه

 ويزلي با ،: ميكرد زمزمه تعظيم حالت در.  شد خم پايين به و "ارباب": گفت مانندش قورباغه صداي با كريچر

  . برگشته  من محبوب خانم قديمي ي خونه به زاده گند و نسب به خائن

 دماغ با كريچر به او. ، بزني صدا زاده گند يا نسب به خائن رو كسي هر تو كه ميكنم قدغن من: غريد هري

 جن اگر حتي نبود داشتني دوست مشخص طور به كه موجودي ، كرد نگاه روشنش هاي چشم و مانندش پوزه

  .  بود نكرده خيانت ولدمورت به سيريوس تحويل مورد در خانگي

  ، دارم تو از سوال تا چند من -

  . ميكرد نگاه حقارت با خانگي جن به او كه زماني تپيد مي تر سريع قلبش ، گفت اينرا  هرى 

  ؟ شد مفهوم.  بدي پاسخ صادقانه اونها به تو ميدم دستور من و -

  .ارباب بله: ميكردگفت تعظيم دوباره حاليكه در كريچر

 بياورد زبان به را آنها  كه بود كرده ممنوع او كه حاال ترديد بدون كه  ديد را لبهايش حركت هري

  . ، ميكرد ادا را صدا بدون هايى توهين

  . ... پيش سال دو-
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 اون ما.  بود پذيرايى اتاق در باال طبقه بزرگ طالئى گردنبند يك:كوبيد مي اش سينه در شدت به هري قلب

   ؟ دزديدي رو اون آيا.  انداختيم بيرون رو

 او بالخره.  كرد نگاه هري صورت به كامال و آورد باال را سرش كريچر اينكه تا ، بود سكوت لحظه يك

  .بله: داد جواب

  ؟ كجاست حاال  -

 بست را هايش چشم كريچر.  ميرسيدند نظر به شادمان هرميون و رون كه زماني پرسيد خوشحالي با هرى 

  .  رفته:  بيند بعديش ي كلمه گفتن از بعد را هايشان العمل عكس كه بكند تحمل نميتوانست گويا

  :كرد تكرار هرى

  ؟ رفته -

   ؟ رفته كه چيه منظورت. رفت ميان از ش شادماني ،

  . جنبيد او.  لرزيد خانگي جن

  گفت شدت با هرى

  .  ميدم دستور تو به من.  كريچر -

  :گفت مانند قورقور صدايي با با كريچر

  .  فلچر مانداناگاس-

  . بود داشته نگه بسته محكم هنوز را هايش چشم

 ، محبوبم خانم دستكش ، سيسي خانم و بال خانم هاي تصوير.  دزديد را آنها ي همه فلچر مانداناگاس -

  . و..  و..  خانوادگى نشان با هاي جام يك، ي درجه مرلين نشان

 او و شدند باز ناگهان هايش چشم سپس ، ميرفت پايين و باال تندي به اش سينه كشيد عميقي نفس كريچر 

  .  كشيد زده وحشت جيغ يك
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  ! خورد شكست دستوراتش در كريچر ، بده كريچر.  ريگولوس ارباب گردنبند ، گردنبند و -

 بخاري كنار كه بخاري سيخ براي خودش كريچر كه زماني:  داد نشان العمل عكس طورغريزى به هرى

   كند متوقف را اوا كرد سعي و.  كرد پرت خانگي جن طرف به را خودش او كرد پرتاب داشت قرار ديواري

 ميدم دستور من ، كريچر:  كرد غرش آنها دوى هر از بلندتر هرى اما كشيد جيغ كريچر با همزمان هرميون 

  .  بموني حركت بي كه

 سرد ي شده فرش سنگ سطح روى كريچر.  كرد آزاد را او و شد حركت بي خانگي جن كرد احساس او

  .  داشت جريان چشمانش از اشكها ، نشست

  :كرد زمزمه هرميون

  .. شه بلند بذار ، هري -

   ؟ بزنه كتك بخاري سيخ با رو خودش ميتونه اون بنابراين  -

  .  زد زانو خانگي جن نزديك.  كرد خر خر هرى

 رو گردنبند فلچر مانداناگاس ميدوني چطوري تو.  ميخوام رو حقيقت من ، كريچر. خب خيله. نكنم فكر -

   ؟ دزديده

  !  ديد رو اون كريچر-

 دندانهاى از پر كه دهانش در و اش  پوزه روى بر اشكها بود داده جواب زنان نفس نفس خانگي جن

  ريختند مي بود خاكسترى

 گفت دزد دله به كريچر.  مياد بيرون كريچر جواهرات از پر دستهاي با كريچر ي قفسه از اون ديد كريچر  -

  .  برد رو داشته تعلق ريگولوس ارباب به كه رو گردنبندي...  و خنديد فلچر مانداناگاس اما كنه توقف كه

 چيزي هر و بشين درست كريچر ؟ داشت ربطي چه اون به ريگوالس ؟ اومد كجا از ؟اون چرا: پرسيد هرى

  .  ريگوالس مورد در رو چيز همه و بگو من به ميدوني گردنبند اون مورد در كه رو
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 به و داد قرار زانوهايش بين را خيسش صورت ، شد جمع توپ يك مانند به ، نشست راست خانگي جن

 وضوح به صدايش انعكاس اما پيچيد صدايش ، كرد صحبت كه وقتى.  كرد نوسان به شروع جلو و عقب سمت

 و بود بد پسر يه محبوبم خانم براي اون  ، رفت خونه از سيريوس ارباب: بود آشپزخانه در كامل سكوت خاطر به

 اون ؛ كرد انتخاب رو درست روش ريگوالس ارباب اما.  شكست قانونش خالف هاى راه با رو اون قلب

 صحبت سياه لرد مورد در ها سال او.   زاده اصيل موروثي لقب و داشت رو بلك نام چي خاطر به ميدونست

  ها زاده مشنگ و ها مشنگ بر تا بياره بيرون پنهانى زندگي از رو جادوگران داشت قصد كه كسي ، ميكرد

  بود خوشحال خيلى.  پيوست سياه لرد به ريگوالس ارباب.  بود سالش شانزده اون كه زماني كنن حكومت

 اون به  اينكه از بعد سال يك ، روز يك و ميكنه خدمت  سياه لرد به كه  ميكرد افتخار ،  ميكرد افتخار خيلى

 دوست رو كريچر هميشه ريگوالس ارباب.  ببينه رو كريچر كه اومد آشپزخانه به ريگوالس ارباب ، بود پيوسته

 لرد گفت اون.  هست اي ديگه كس هر از سريعتر پير كريچر كه گفت اون ، گفت ريگوالس ارباب و.  داشت

  . داره الزم خونگي جن يه سياه

   ،!!! ؟ داشت احتياج خونگي جن يه به ولدمورت _

  . شد خيره ميرسيدند نظر به مبهوت او مثل كه هرميون و رون به هري

   ، بله اوه -

  .  كرد ناله كريچر

 افتخار يك افتخاره يه اين كه گفت ريگوالس ارباب بود كرده داوطلب رو كريچر ريگوالس ارباب و-

  برگرده خونه به بعد و بده انجام خواست سياه لرد هرچيزي بايد كريچر كه گفت ، كريچر براى و او براى

 لرد.  رفت سياه لرد خواست براي كريچر:  بود شده تبديل گريه به نفسش ، جنبيد مي تندتر هنوز كريچر

 غار درون و.  رفت دريا نزديك غار يك به او با كريچر اما بدن انجام جيزي چه قراره كه نگفت كريچر به سياه

  . بزرگ سياه درياچه يك گودال در و بود گودال يك

 سياه ي درياچه اعماق از كه ميرسيد نظر به كريچر غار غار صداي.  بود شده سيخ هري گردن پشت موهاي

  .  حال زمان روشنى به درست افتاده، اتفاقى چه ديد مي گويي. ميرسد گوش به

  . بود قايق يك -
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 يك و جادوگر يك بردن براى.  كوچك و مانند روح سبز ، شناخت را قايق هرى ؛ بود قايق يك البته 

 اطراف تدافعي هاي افسون كردن آزمايش ي نحوه بود اين ، بنابراين.  مركزدرياچه در جزيره طرف به قربانى

   ، مصرف بي جانور يك گرفتن  قرض با ، بود ساز جاودانه

 مجبور را كريچر سياه لرد...ل.. .. ل.  جزيره روي بر معجون از پر ظرف يك.  بود آنجا خانگي جن يك -

  . بنوشه اونو كه كرد

 ، ديد را آور وحشت چيزهاي خورد رو اون كه زماني و نوشيد اونو كريچر: ميلرزيد پا تا سر از خانگي جن 

 محبوبش بلك از اون.  بده نجات رو اون كه كرد تقاضا ريگوالس ارباب از كريچر ، سوخت كريچر درون

 يك اون.  بخوره رو معجون ي همه كه كرد مجبور رو كريچر اون ، خنديد فقط سياه لرد اما.  كرد تقاضا

 كريچر ، رفت قايق با سياه لرد بعد و.  كرد پر بيشتري معجون با رو ظرف اون.  انداخت خالي ظرف در گردنبند

  .  كرد ترك جزيره روى را

 تاريكى در سفيد باريك و دراز صورت ، كرد تماشا را ولدمورت او.  ببيند را اتفاق آن ميتوانست هرى

 مانده ثابت ، افتاد مي اتفاق زودي به مرگش كه اي خانگي جن روى بيرحمانه قرمز هاى چشم آن ميشد، ناپديد

  . ميشد تسليم ، شد مي سبب قربانيش در سوزان سم كه اي تشنگي برابر در كه زماني.  بود

 به جان چگونه كريچر ببيند نميتوانست او اينكه براي.  برود پيش بيشتر نميتوانست هري تصورات ، اينجا اما 

  . است برده در

 از ، مرده دستهاى ، دستها و سياه درياچه از او و خزيد جزيره ي لبه به او ، داشت احتياج آب به كريچر -

  :نكرد تعجبي خودش مانند زمزمه صداي شنيدن از هري. كشيد آب سطح زير به را كريچر و اومد بيرون آب

 نگاه او به روشنش بزرگ چشمهاي با و برد باال را زشتش سر كريچر. ؟ رفتي بيرون اونجا از چطوري تو -

  .برگردد كه گفت كريچر به ريگوالس ارباب: كرد

   ؟ كردي فرار ها اينفري از چطوري تو اما ميدونم  -

  :كرد تكرار كريچر. باشد فهميده كريچر نميرسيد نظر به

  . ، برگردد او كه گفت كريچر به ريگولوس ارباب -
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  ... اما ميدونم من -

  شده غيب ؟اون هري نيست ، معلومه اين.  خب خيلي -

  ...  دامبلدور صورت اين غير در....شي ظاهر و غيب غار خارج يا داخل نميتوني تو اما - 

 و داخل ميتونن اونا ، كه اينه منظورم. ؟ هست ، هري نيست جادوگر يه جادوي مثل خانگي جن جادوي -

  .  نميتونيم ما كه حالي شن،در غيب هاگوارتز خارج

  ؟ باشه كرده اشتباهي چنين اين يه ميتونسته چطور ولدمورت:   ميكرد هضم را رون حرف درسكوت هري

   كرد رو كار اين اون وجود اين با اما  -

 ميدونست حدي از تر پايين رو خانگي هاي جن ولدمورت ، البته: بود سرد صدايش و كرد صحبت هرميون 

  . باشن داشته جادو توانايي اونها ممكنه كه نكرده خطور فكرش به هرگز.  بگيره نظر در خطر يه رو اونها كه

  :داد توضيح كريچر

  . كنن اجرا رو اربابشون دستورات كه هست اين خانگي هاي جن قانون بزرگترين _

  گفت صميمانه هرميون

 بود چيزي اين ، بنابراين.  برگشت خونه به خوبي به بنابراين برگرده خونه به كه بود شده گفته كريچر به _

  . كني سرپيچي دستورات از نميتوني هرگز ؟تو نه ، كريچر گفتي تو كه

  . زمين روي بر جنبيدن حال در ، داد تكان را سرش كريچر 

 كه گفتي اون به تو كه وقتي گفت چي ريگوالس. ؟  افتاد اتفاق چه برگشتي تو كه وقتي ، خب:پرسيد هرى

  افتاد؟ اتفاقي چه

  . نگران خيلى ، بود نگران خيلى ريگوالس ارباب  -

 بعد و.  نكنه ترك رو خونه و بمونه خونه در كه گفت كريچر به ريگوالس ارباب: كرد غارغار كريچر 

 ارباب و.  اومد اش قفسه به كريچر كردن پيدا براي شب يه ريگوالس ارباب كه بود اون از بعد كمي مدت
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 و بود ناراحت ذهنش در بگه ميتونست كريچر ،، بود معموال كه وقتي مثل نه.  بود غريب و عجيب ريگولوس

  .  رفتند آنها بنابراين....   و بود رفته سياه لرد با كريچر كه غاري.  ببره غار به رو اون كريچر خواست اون

 الغري سياه مو جستجوگر و بود ترسيده پير خانگي جن ، كند تجسم را آنها ميتوانست روشنى به كامال هرى

  . داشت سيريوس به زيادي شباهت كه

 قايق چطور كه ميدانست ، كند باز را زمينى زير گودال به مخفى ورودى چطور كه ميدانست كريچر -

  . آمد مي معجون ظرف آن با ي جزيره به او با كه بود محبوبش ريگولوس اين بار اين ببرد باال را كوچك

  گفت بيزاري با هري 

  ؟ بنوشي رو معجون تو كه خواست اون و _

  .  كرد گريه و داد تكان نفي عالمت به  را سرش كريچر اما. 

  . ميفهميد چيزهايي يك داشت او ميرسيد نظر به.  گرفت دهانش مقابل را دستش هرميون

   ،.  آورد بيرون جيبش از داشت سياه لرد كه هموني مثل گردنبند يك ريگوالس ارباب..  ا -

 وقتي تا ميبره را اون كه گفت كريچر به اون و:  ريختند مي پايين اش پوزه به شبيه دماغ طرف هر از اشكها

  .   كنه عوض را گردنبندها ، شد خالي ظرف كه

 حرفهاي فهميدن براي هرى.  بودند شده تبديل اي طوالني مانند سوهان صداي به حاال كريچر  هاي هق هق

  .  بود شده متمركز سخت او

 خانم به هرگز و ، بره خونه به ، گفت كريچر به اون.  اون بدون ، برگرده كريچر ، داد دستور اون و -

 ، رو معجون ي همه ، نوشيد  رو معجون ارباب و.  كنه نابود رو گردنبند اول اما.  افتاده اتفاقي چه نگه محبوبش

 تماشا رو اون  ميشد كشيده آب زير به ريگوالس ارباب زمانيكه و ، كرد عوض هم با رو ها گردنبند كريچر و

  .. و ميكرد

  . كريچر اوه -

  . كند بغل را او كرد سعى و زد زانو خانگي جن به نزديك او.  كرد ناله ، ميكرد گريه داشت كه هرميون 



 هري پاتر و مقدسات مرگ    قصه كريچر: دهمفصل 

  -195- 

:  بود كرده دفع آشكارا كامال ، ميشد دور او از ترسان كه حالي در ، ايستاد پاهايش روى فورا كريچر

  ؟ ميگه چي محبوبش خانم ، نميده رو اين ي اجازه اون ، زد دست كريچر به گندزاده

  ! بزني صدا زاده گند رو اون نبايد گفتم تو به من -

 روي را خودش او. ميكرد مجازات را خودش داشت خانگي جن قبال اما بود گفته را اين عصبانيت با هري 

  ميزد زمين به محكم را پيشانياش و انداخت زمين

  . كن متوقف رو اون ، كن متوقف رو اون -

 داشته شنوي حرف اونها كه هست راهي ؟ مريضه چقدر هم حاال همين نميبيني ، اوه.  زد فرياد هرميون 

   باشن؟

  :زد فرياد هري

  .  وايسا ، وايسا ، كريچر_

 كبودى يك ، ميدرخشيد بينيش دور سبز مخاط. ، نشست زمين روي بر  لرزان و زنان نفس خانگي جن  

 خيس و كرده ورم هايش چشم ، بود زده را خودش او كه جايى.  بود شده ايجاد اش رفته  رو و رنگ پيشانى روى

  :گفت بيرحمي با او.  بود نديده آن از انگيزتر رقت چيزي هيچ هرگز هرى.  بود اشك

  ؟ كني نابود رو اون كردي سعي و ، آوردي خونه به رو گردنبند تو بنابراين -

  .  بداند كامال را او داستان كه بود مصمم  

  :كرد ناله خانگي جن

 كه چيزي هر ، كرد امتحان رو چيز همه كريچر. ،  بده انجام اون مورد در نتونست كاري كريچرهيچ-

 راه بود مطمئن كريچر.  نكرد كار اون پوشش روي نيرومند هاي طلسم از كدوم هيچ ، چيز هيچ اما ، ميدونست

 ، كرد سعي دوباره اون.  كرد مجازات رو خودش كريچر ، نشد باز اون اما.  اونه طرف اين توي اون كردن نابود

 بود شده داده بهش كه دستوراتي در كريچر.  كرد سعي دوباره اون ، كرد مجازات رو خودش دوباره اون

 ارباب چون ، بود ناراحت و عصباني محبوبش خانم و.  بكنه نابود رو گردنبند نميتونست كريچر ، خورد شكست
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 ريگوالس ارباب اينكه براى ، نه ، بود افتاده اتفاقى چه بگه اون به نميتونست كريچر و بود شده ناپديد ريگوالس

  .  افتاده اتفاقي چه غار در كه بگه كسي هر براي كه بود كرده ممنوع..  م..  م

 اشك آرامي به ميكرد نگاه كريچر به كه همانطور هرميون. كرد كردن گريه به شروع سخت خيلى كريچر

   ميريخت

 او به  آشفتگي با ، نداشت كريچر به اي عالقه هيچ كه ، رون حتي.  كند نوازش را او دوباره نكرد جرئت اما

  . كند درك را او ميكرد سعى ، داد تكان را سرش و نشست ساكت هايش پاشنه روى هرى.  ميكرد نگاه

  :آمد حرف به هري بالخره

 كشيدن پايين براي ريگوالس ، بكشه رو تو كرد سعى ولدمورت. ، كريچر كنم درك رو تو نميتونم من _

 تو ؟ بودي خوشحال ولدمورت به اون دادن و سيريوس به خيانتت مورد در هنوز تو اما ، مرد ولدمورت

   ميدي اونها توسط اطالعاتي ولدمورت به و ميري بالتريكس و نارسيسا پيش كه بودي خوشحال

  .  نداشت اون به اي عالقه كريچر هري -

 خونگي هاي جن.  است برده يه اون: داد ادامه ميكرد پاك دست پشت با را چشمهايش كه حالي در هرميون

 انجام كريچر با ولدمورت كه كاري.  ميشه رفتار باهاشون رحمانه بي حتي ، ميشن گرفته كار به بد كارهاي براي

 ؟ داده كريچر مثل خونگي جن يه براي اي فايده چه جادوگري جنگهاى.  نبود راهش سر از اون برداشتن ، داد

 ريگوالس مطمئنا و باشه بوده مهربون اون با بايد بلك خانم و بودن مهربون اون با كه هست وفادار كسانى به اون

  . ميگفته وار طوطي رو عقايدشون و ميكرده خدمت تمايل با اونها به اون بنابراين.  بود طور اين هم

   ، بگي ميخواي چي تو ميدونم من-

 نميرسيد نظر به اون اما ، شده عوض ريگوالس ذهنيت كه: بود كرده قطع را هرميون حرف معترضانه هري

 امن همه ريگوالس ي خانواده و كريچر.  چرا ميدونم ميكنم فكر من و ؟ داده ، باشه داده توضيح كريچر به كه

.  كنه محافظت اينها ي همه از ميكرد سعي ريگوالس.  ميكردن حفظ رو اصيلشون خون خط اونها اگه بودند

  .... سيريوس
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 كه وقتي.  حقيقته اين ميدوني تو ، نبود خوب كه ميرسه نظر به اين و ، هرى بود متنفر كريچر از سيريوس -

 رو محبت مقدارى انتظار احتماال اون و بود تنها زيادي مدت براى كريچر كنه زندگى تا اومد اينجا به سيريوس

. داشتن اي دوستانه رفتار كريچر به نسبت شد پيداش اون وقتي  بالتريكس و نارسيسا كه مطمئنم من.  داشته

 من كه چيزي ي همه.  گفت رو بدونن بودن مايل رو چيزي ي همه اونا به و كرد لطف اونها به اون بنابراين

 ولدمورت ،  كه اشتباهي.  ميكنن رفتار خونگي هاي جن با چطور كه باشن متوجه بايد جادوگرها كه اينه گفتم

  ...سيريوس طور همين و داد انجام

 تماشا ميكرد گريه زمين روي بر كه را كريچر او كه زماني.  نداشت پاسخي هيچ  حرف اين مقابل در هرى

 ميكنم فكر من: آورد ياد به را بود گفته او به سيريوس مرگ از بعد ساعت چند دامبلدور، كه را چيزي ، كرد مي

  . نميديد انسان يك احساسات مثل احساساتي با رو كريچر هرگز سيريوس

  . شو بلند لطفا...  ام: گفت او به تر ماليم حالتي با مدتى از پس هرى 

 موقعيت يك در را خودش او بنابراين.  ميكرد سكسكه خودش سكوت در كريچر كه بود قبل دقيقه چند از 

 ، كريچر:  كوچك ي بچه يك مثل درست ميداد فشار چشمهايش در را انگشتش بندهاى.  داد قرار نشسته

  .  بدي انجام كاري يه ميتوني تو بپرسم ميخوام

 مهربانانه دستور يك او به ميخواست.  انداخت نگاهي هرميون به كمك گرفتن براى او.  اينراگفت  هري

 نظر به لحنش در تغيير ، وجود اين با.  نبود دستور يك اين كه كند وانمود نميتوانست ، زمان همان در اما ، بدهد

  . ميزد لبخند اي كننده دلگرم طور به او.   كرده جلب را هرميون رضايت كه رسيد

 رو گردنبند جاي تا داريم احتياج ما.  كني پيدا رو فلچر ماندانگاس و بري ، لطفا ، تو ميخوام من ، كريچر -

 ارباب كه كاري ميخوايم ما.  مهمه واقعا اين.  اونجاست ريگوالس ارباب گردنبند كه جايي.  كنيم پيدا

  .  نمرده هيچ خاطر به اون كه بشيم مطمئن...  ام...  كه ميخوام ما ، كنيم تموم رو كرد شروع ريگولوس

  . كرد نگاه هرى به و انداخت را هايش مشت كريچر

  ؟ ميكني پيدا رو فلچر مانداناگاس_-

  .  كرد غارغار او  
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   ؟ بدي انجام ما براي رو كار اين بتوني ميكني فكر. ، گريمولد به ، بياري اينجا به رو اون  توني ومي-

  . كشيد آهي هرى ، شد نزديك پاهايش به تعظيم حالت وبا كرد تصديق سر با كريچر كه زماني

 يادداشتي ريگوالس كه جايگزيني گردنبند.  آورد بيرون را تقلبي گردنبند و كرد باز را هاگريد كيف او 

 كه حالي در او... باشي داشته رو اين تو دارم دوست...  من كريچر:  بود گذاشته آن در را ولدمورت براي

 اون كه مطمئنم من و داشت تعلق ريگوالس به اين:. گفت را اين ميگذاشت خانگي جن دست در را گردنبند

  باشي داشته ، داري كه حدي از بيش هاي توانايي براى قدردانى عنوان به رو اون تو ميخواد

  . رفيق _

  .  گفت را اين ميكرد نگاه گردنبند به خانگي جن كه زماني رون 

 يك نزديك.  كرد پرتاب زمين روي پشت از را خودش و كشيد كوتاه و ناگهاني ي زوزه يك  كريچر

 خانوادگي ي وسيله يك آوردن دست به خاطر به كه ، كنند آرام را كريچر تا كردند صرف وقت آنها ساعت

.  بايستد ميتوانست درستى به حتي بود ضعيف خيلي زانوهايش.  بود شده زده هيجان بسيار خودش براي بلك

 او آنها ، كردند همراهى اش قفسه به را او آنها ي همه ، بخورد تلوتلو را قدم چند كه توانست او باالخره كه وقتى

 كه زماني مدت در كه دادند اطمينان او به و گذاشت كهنه پتوهاي بين آرامي به را گردنبند كه كردند تماشا را

 حتي و كرد رون و هرى به تعظيم دو او بنابراين. ، كرد خواهند آن  از را محافظت بهترين بود خواهد بيرون او

 احترام با و مودبانه بود ممكن كه جايي تا كرد كوشش كه داد هرميون تحويل نيز كوچك مضطرب لبخند يك

  . شود ناپديد بلندي پاق صداي با آنكه از قبل ، باشد باشد

  



 

-199- 

  

  

  

  
  
  
  

  يازدهمفصل 

  رشوه
  

  
  
  

  

 دستگيري گريخته، راحتي به ها دوزخي از مملو اي درياچه ميان از كه كريچر براي بود مطمئن هري

 انتظار به باال اي روحيه با را صبح تمام جهت همين به و گرفت، خواهد وقت ساعت چند نهايتا ماندانگاس

 و نااميد هري غروب، هنگام. بازنگشت  ظهرش بعد تا نه و روز آن صبح آخر تا نه كريچر وجود اين با. گذراند

 بود نتوانسته گوناگونش شكل تغيير هاي افسون تمام با هرميون كه بياتي نان از عمدتا كه شام و بود، شده نگران

  . نكرد شرايط به كمكي نيز ببخشد، بهبود را وضعش

 شماره خانه بيرون ميدان در پوش شنل مرد دو وجود اين با. بعدش روز طور همين نيامد، بعد روز كريچر

 مانده خيره شد نمي ديده كه اي خانه سوي به و بودند مانده باقي جا همان شب تا و بودند، شده ظاهر دوازده

  . بودند

 ندارم شك": گفت بودند شده خيره بيرون به پذيرايي اتاق پنجره از وي همراه كه هرميون و هري به رون،

  "توييم؟ اين ما كه دونن مي كنين مي فكر خوارن، مرگ كه
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 توي فرستادن مي دنبالمون اسنيپو وگرنه. نكنم فكر": گفت كرد مي حس كه وحشتي رغم به هرميون،

  ".خونه

  "خورده؟ گره مودي طلسم با زبونش و اينجا اومده اون كني مي فكر": پرسيد رون

 احتماال نه؟ مگه تو، بيان بايد جوري چه كه بگه شون بقيه به تونست مي كه وگرنه آره،": گفت هرميون

  ".شده خونه صاحب هري كه دونن مي حال هر به نه؟ يا شه مي پيدامون ببينن كه منتظرن

  "... جوري چه اونا": گفت هري

 كه دونن مي االن تا حتما اونا شه، مي بازبيني خونه وزارت توسط جادوگرا نامه وصيت رفته؟ يادت مگه" -

  ".گذاشته تو براي رو اينجا سيريوس

 مدافع سپر توسط كه خبري از بعد. بود افزوده خانه داخل جو شومي بر خانه، بيرون در خواران مرگ حضور

 اين از ناشي عصبي فشار كم كم و بودند، نياورده دست به بيرون از خبري بود، رسيده ها آن به ويزلي آقاي

 بود كرده پيدا كني خورد اعصاب عادت بود، قرار بي و عصبي كه رون. داد مي نشان را خودش داشت موضوع

 براي كه اي وسيله تنها كه را، هرميون همه از بيش كار اين كرد؛ مي بازي كن خاموش با جيبش در مرتبا و

 وي. كرد مي آزرده بود، گو قصه بيدل هاي افسانه كتاب داشت، كريچر رسيدن انتظار اوقات كردن سپري

  .نبود راضي شد مي روشن و خاموش مرتبا چراغ كه اين از چندان

 مي": زد فرياد هرميون شدند، خاموش پذيرايي اتاق نورهاي تمام دوباره وقتي كريچر، غيبت شب سومين در

  "!كني بس شه

 حواسم اصال! ببخشيد ببخشيد،": برگرداند اولش حالت به را نور و داد فشاري را كن خاموش دوباره رون

  "!كنم مي كارو اين دارم كه نيست

  "كني؟ پيدا خودت براي بخور درد به كار يه توني نمي چيه؟" -

  "كودكان؟ داستان كتاب خوندن چي؟ مثال" -

  "... رون گذاشته من براي كتابو اين دامبلدور" -
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  "!كنم استفاده ازش بايد واقعا شايد گذاشته، كنو خاموش من براي طورم همين... " -

 به. زد بيرون اتاق از شوند، متوجهش ديگران كه آن بدون بود، شده خسته ها كردن كل كل اين از كه هري

. افتاد راه به است، بيشتر آن در كريچر شدن ظاهر احتمال كرد مي فكر كه جايي آشپزخانه، و پايين طبقه سمت

 آن از پس و آهن شدن كشيده هم بر ورودي، درب بر اي ضربه صداي كه بود نرسيده بيشتر ها پله نيمه به اما

  .رسيد گوشش به ها زنجير شدن ساييده

 بريده سرهاي مقابل از و هال ميان از آهسته كشيد، بيرون را جادويش چوب: شدند تحريك اعصابش تمام

 نورافشاني ميدان اي لحظه: شد باز در. ماند منتظر و شد پنهان در كنار هاي سايه در و گذشت خانگي هاي جن

 قدم متجاوز. بست سرش پشت را در و آمد، داخل به پوش شنل پيكري خورد، چشمش به در بيرون شده

  "اسنيپ؟ سوروس": پرسيد مودي صداي و برداشت جلو به ديگري

  . آورد باال را جانش بي دست و آمد، مرد سوي به تاالر انتهاي از آلود، غبار پيكر

  ".آلبوس كشتم، رو تو كه نبودم كسي من": گفت آرامي صداي

 نداشت امكان گذاشت جا به خود از كه متراكمي ابر در و پاشيد هم از گون غبار پيكر: شد شكسته طلسم

  .نداشت وجود وارد تازه فرد هويت تشخيص

  .گرفت وي بدن ميانه سمت به را چوبش هري

  "!نخور تكون" -

 به بودند، داشته نگه محبوس را او كه هايي پرده وي، فرياد پايان در: بود كرده فراموش را بلك خانم تابلوي

  ... كنن مي احترامي بي من خونه به دارن كثافتا و ها گندزاده: شد انداز طنين جيغش صداي و جهيدند، كناري

 سمت به را چوبشان او مانند و دويدند، ها پله پايين با هري پس از زياد صداي و سر با هرميون و رون

  .گرفتند بود، ايستاده هال ميان در بود، كرده بلندشان كه دستاني با كه ناشناسي

  "!ريموس منم،! داريد نگه دست" -

  "!شكر رو خدا! اوه": گفت ضعيف صدايي با هرميون
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 جا همه و شدند بسته بنگي صداي با دوباره ها پرده. گرفت بلك خانم تابلوي سمت به را چوبش عوض در و

  .نكرد چنين هري اما آورد، پايين را چوبش نيز رون. شد ساكت

  "!بده نشون خودتو": زد فرياد هري

  .آمد چراغ نور زير به بود، داشته نگه باال تسليم نشانه به را هايش دست همچنان كه لوپين

 مخترع چهار از يكي ميشناسنش، مهتابي مستعار اسم با گاهي كه اي گرينه هستم، لوپين جان ريموس من" -

 مدافع سپر جوري چه دادم ياد تو به كه هري بودم من اين و تانكس، به مشهور نيمفادورا، همسر غارتگران، نقشه

  ".هست هم گوزن يه شكل به تو مال كه كني، درست

  "نه؟ مگه كردم، مي چك بايد ولي خب، خيله": گفت آورد مي پايين را چوبش كه هري

. كردي كنترل منو كه كردي درستي كار كه بگم بايد سياهت جادوي برابر در دفاع سابق معلم عنوان به" -

  ".شدين مي غافل سريع انقدر نبايد هرميون رون،

 پيچيده ذخيمي و مشكي سفري شنل در او. دويدند بود، ايستاده وي كه جايي ها، پله پايين سمت به همگي

  .بود شده خوشحال ها آن ديدن از آشكارش، خستگي وجود با ولي. بود شده

  "نشده؟ سوروس از خبري پس": پرسيد

  "خوبن؟ بقيه خبره؟ چه بيرون. نه": گفت هري

  "... خوار مرگ تا دو ميدون كنار بيرون اون. نظريم تحت مون همه ولي آره،": گفت لوپين

  ".... دونيم مي" -

. بشم ظاهر در پشت پله باالترين روي دقيقا كه شدم مجبور بينندم، نمي كه بشم مطمئن كه اين براي" -

 داره ربطي تو به كه جايي هر. بودن بيرون اون بيشتري آدماي حتما وگرنه هري، اينجايي بدونن كه نداره امكان

 كه بدونم خوام مي طور همين بگم، بهت خوام مي كه هست زيادي چيزاي پايين، بريم بهتره. كردن مستقر آدم

  افتاده؟ اتفاقي چه رفتين پناهگاه از كه اين از بعد
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 شد؛ روشن آتشي درنگ بي. كرد روشن را شومينه هرميون ورودشان بدو در و رفتند آشپزخانه سمت به

 تعدادي اش سفري شنل زير از لوپين. انداخت درخشش به را طوالني ميز و داد خشن هاي سنگ به جاني نورش

  .نشستند همگي و كشيد بيرون اي كره نوشيدني

 مي گم كردو مي تعقيب منو كه خواري مرگ بايد قبلش ولي اينجا، ميومدم پيش روز سه بايد": گفت لوپين

  "اينجا؟ اومدين مستقيم عروسي از بعد. كردم

 كرديم برخورد كورت تاتنهام خيابون تو كافه يه توي خوار مرگ تا دو با كه اين از بعد نه،": گفت هري

  ".اينجا اومديم

  "؟!چي": ريخت پيراهنش جلو روي لوپين نوشيدني عمده قسمت

  . رسيد مي نظر به ترسيده بسيار لوپين. كردند تعريف را بود افتاده كه اتفاقاتي ها آن

 اين به شه مي ظاهر و غيب كه نفرو يه بشه نداره امكان كردن؟ پيداتون سرعت اين به جوري چه ولي" -

  ".بهش بچسبي شه مي غيب داره اي لحظه همون درست كه اين مگه كرد، ردگيري سرعت

 باشه، بوده افتاده كورت تاتنهام خيابون به گذارشون موقع اون جوري همين كه بعيده خيلي": گفت هري

  "نه؟ مگه

  "باشه؟ نشده فعال غير هري روي ردياب طلسم هنوز نكنه...  كه كرديم فكر ما": گفت ترديد با هرميون

  ".نداره امكان": گفت لوپين

 از": داد ادامه لوپين. بود شده آسوده بينهايت هري. انداختند يكديگر به راضي خود از نگاهي رون و هري

 هنوزم اما نه؟ مگه اينجاس، هري كه دونستن مي االن اونا بود، هري روي ردياب هنوز اگه بگذريم، كه اين

 نگران خيلي اس، كننده نگران باشن، كرده پيدا كورت تاتنهام خيابون توي رو شما ممكنه طوري چه نميفهمم

  ".اس كننده

  .كرد پيدا بعدا شد مي را جوابش كه بود سوالي اين هري نظر از اما رسيد، مي نظر به مضطرب وي
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 اش خونواده بگه كه بود  فرستاده رون باباي كه مدافعي سپر جز به. شد چي رفتيم ما كه اين از بعد بگو" -

  ". نكرديم دريافت اي ديگه خبر سالمن،

 رسيدن از قبل مهمونا نصف از بيش كينگزلي، هشدار لطف به. داد نجاتمون كينگزلي واقع در": گفت لوپين

  ".بودن شده غيب اونا

  "خونه؟ وزارت آدماي يا بودن خوار مرگ اونا": پرسيد هرميون

 از دوجين يه تقريبا. شن مي محسوب يكي اونا نظر همه از حاضر حال در. تا دو ازهر مخلوطي": گفت لوپين

 سعي اسكريمجيور قتل از قبل كه شنيده آرتور. هري بودي، اونجا هم تو كه دونستن نمي اما بودن، جا اون اونا

 اون كه معناس اين به باشه داشته صحت شايعه اين اگه. بكشن بيرون زبونش زير از رو تو مكان شكنجه با كردن

  ".نداده لو رو تو جاي

 مي منعكس را كرد مي حس او كه امتناني و زدگي شگفت هايشان قيافه كرد؛ نگاه هرميون و رون به هري

 اقدامات آخرين بود، مي درست بود، گفته لوپين كه چيزي اگر اما بود، نيامده خوشش مرد آن از هرگز. كردند

  .بودند گرفته صورت او سالمت از مراقبت جهت در نيز وي

 نداشتن قصد اما كردن، پيدا غولو اونا. گشتن پناهگاهو هاي سنبه سوراخ همه خوارا مرگ": داد ادامه لوپين

 دنبال. دادن قرار بازجويي مورد ها ساعت بودن مونده باقي كه رو ما از كسايي بعدش. بشن نزديك بهش خيلي

 به. اونجايي تو كه دونست نمي كسي محفل اعضاي جز به مشخصا اما هري، گشتن مي تو به راجع اطالعاتي

 هاي خونه وارد زور به بيشتري خواراي لحظه هر مرگ و بودن عروسي ريختن هم به مشغول همزمان طور

  ".شدن مي محفل اعضاي

 خيلي اونام ولي. نشده كشته كسي": كرد اضافه سرعت كردبه مي بيني پيش را نپرسيده سوال كه حالي در

 خودش موقع اون دوني مي كه طوري همون اما سوزوندن، ديگلو ديدالوس خونه اونا. كردن مي برخورد خشن

 اين از بعد كه بفهمن خواستن مي به بازم. دادن قرار گر شكنجه طلسم تحت رو تانكس خونواده و نبود، خونه

 جز به ولي شده، وارد بهشون بزرگي شوك البته – خوبه حالشون اونا. زده غيبت كجا رفتي اونا پيش از تو كه

  ".ندارن اي ديگه مشكل اين

  "اومدن؟ بر محافظتي طلسماي اون همه پس از خوارا مرگ": پرسيد هري



 هري پاتر و مقدسات مرگ    رشوه: يازدهمفصل 

  -205- 

 بود افتاده تانكس والدين خانه امنيتي حوزه داخل به كه شبي در ها طلسم اين كه آورد مي ياد به خوبي به

  .بودند شده واقع موثر چقدر

 االن. برخوردارن خونه وزارت كامل حمايت از خوارا مرگ االن كه بگم بهت اينو بايد هري،": گفت لوپين

 انجام بشن شناسايي يا بگيرن قرار گرد پي تحت كه ترس اين بدون رو وحشتناكي طلسماي كه دارن قدرتو اين

 علت نكردن سعي اصال داخل، اومدن كه هم وقتي و بگذرن ما دفاعي جادوهاي تمام از بودن تونسته اونا. بدن

  ".دارن نگه مخفي رو شون حمله

 دن مي زحمت انقدر خودشون به واقعا يعني": پرسيد بود كرده پيدا خصوصي به حالت صدايش كه هرميون

  "بدن؟ توضيح رو هري مكان فهميدن براي مردم كردن شكنجه علت كه

  "... خب": گفت لوپين

 از را آن كه حالي در. كشيد بيرون را امروز پيام از اي شده تا نسخه شنلش زير از سپس كرد، تامل اندكي

 تعقيبت براي اونا بهانه. بفهمي بايد زود يا دير حال هر به بگيرش،": گفت داد مي سر هري سمت به ميز روي

  ".اينه

  :خواند را بااليش عنوان. بود پوشانده را اول صفحه خودش از بزرگي تصوير. كرد صاف را برگه هري

  دامبلدور مرگ مورد در بازجويي براي تعقيب تحت

 به نيازي ديگر داد، هل كناري به را روزنامه. نگفت چيزي هري اما غريدند، خشم با هرميون و رون

 حضور برج باالي موقع آن در كه كساني جز به. بود خبر با بودند نوشته چه آن از خوبي به نبود؛ خواندنش

 اطالع به قبال اسكيتر ريتا كه طور همان و رسانيده، قتل به را دامبلدور كه واقعا دانست نمي ديگري كس داشتند،

 حادثه محل از كه بود شده ديده دامبلدور افتادن از پس لحظه چند درست هري بود، رسانده جادوگري جامعه

  .شده مي دور

  ".هري متاسفم خيلي": گفت لوپين

  "آوردن؟ در كنترل تحت امروزم پيام خوارا مرگ پس": گفت عصبانيت با هرميون

  .كرد تصديق سر با لوپين
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  "!خبره چه كه فهمن مي مردم مطمئنا اما" -

 كه اينه اسكريمجيور قتل رسمي روايت. زدن شبيخون صدا و سر بي عمال و نرمي به خيلي اونا": گفت لوپين

  ".فرمانه طلسم تحت خودش كه شده، جايگزين تيكنس پيوس با بعدا و داده، استعفا

  "نكرده؟ اعالم وزير خودشو ولدمورت چرا": پرسيد رون

  .خنديد لوپين

 پشت خودش كه هست احتياجي چه اما جادوئه، وزير اون حقيقت در. رون نداره، كار اين به احتياجي" -

 رو وقت اين و ده، مي انجام براش رو روزمره كاراي تيكنس، بازيش، شب خيمه عروسك بشينه؟ وزارت ميز

  .كنه تثبيت وزارت حد از فراتر رو قدرتش كه ده مي بهش

 شده باعث كه داده موضعي تغيير چنان وزارت روزه چند اين. افتاده اتفاقي چه فهميدن مردم اكثر طبيعتا"

 به كنن نمي جرات. كنن مي زمزمه اونا: همينه هم موضوع اما. اس قضيه پشت ولدمورت كه كنن زمزمه خيليا

 بزنن حرفي علنا كه اين از طور همين. كرد اعتماد شه مي كي به كه دونن نمي چون بدن، خبري ديگه هم

 بازي ولدمورت بله،. بگيرن قرار هدف هاشون خونواده باشه درست شكاشون اگه ترسن مي چون دارن، وحشت

 چهره به كه نقابي اما. شد مي عمومي شورش باعث كرد، مي اعالم وزير خودشو اگه. كرده شروع رو كثيفي

  ".كنه پيدا جريان وحشت و اعتمادي بي سردرگمي، نوعي جامعه توي شه مي باعث زده،

 جادوگري جامعه ولدمورت جاي به كه شه مي اين شامل وزارت ناگهاني موضع تغيير اين و": گفت هري

  "نه؟ كنن، بسيج من برعليه رو

 بود قرار مطمئنا – موند زنده كه پسري – تو مرده، دامبلدور كه حاال. همينه قسمتش يه مسلما": گفت لوپين

 تنها نه داشتي، دستي قبلي رهبر مرگ توي تو كه موضوع اين طرح با. بشي ولدمورت با مبارزه مركز و سمبل كه

 دفاع ازت بود ممكن كه كساني از خيلي بين در بلكه شه، مي تعيين جايزه سرت براي كه كرده كاري ولدمورت

  ".كرده ها زاده مشنگ عليه اقدام به شروع وزارت حاضر حال در. كرده وحشت و شك ايجاد كنن

  ".دو صفحه": گفت كرد، مي اشاره امروز پيام به كه حالي در
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 شروه داشت، ها جادو ترين سياه اسرار كتاب گرفتن دست در هنگام كه اي چهره مثل اي چهره با هرميون

 و سحر وزارت! زادگان مشنگ ثبت طرح": كرد خواندن به شروع بلندي صداي با. كرد روزنامه زدن ورق به

 زاده مشنگ را خود كه كساني توسط جادو آمدن بدست نحوه فهميدن براي طرحي برگزاري به اقدام جادو

  .دارد اجرا دست در كنند مي معرفي

 كه شود مي منتقل زماني تنها جادويي قدرت كه كرد روشن را موضوع اين اسرار سازمان اخير تحقيقات"

 احتماال زاده مشنگ باشد، نداشته وجود اثباتي قابل جادويي تبار كه زماني اين بنابر. كند مثل توليد جادوگري

  .است كرده تصاحب سرقت به اقدام يا زور با را خود قدرت

 از منظور همين به و بگيرد، را جادويي قدرت از استفاده سوء نوع اين جلوي تا است مصمم جادو وزارت"

 مشنگ ثبت التاسيس جديد بخش با مصاحبه براي را خود تا كند مي دعوت ها زاده مشنگ اصطالح به تمام

  ". كنند معرفي ها زاده

  ".بيفته اتفاق اين دن نمي اجازه مردم": گفت رون

 ها زاده مشنگ دارن مردم زنيم، مي حرف داريم ما كه االن همين! رون ميفته داره اتفاق اين": گفت لوپين

  ".دن مي تحويل رو

 رو جادو شد مي اگه. ديوونگيه اين. دزديدهباشن رو جادو تونستن مي جوري چه اونا آخه ولي": گفت رون

  "!نداشت وجود فشفشه اسم به چيزي دزديد،

 جادوگر فاميل يه حداقل كه كني ثابت نتوني كه وقتي تا وجود، اين با ولي دونم، مي اينو من": گفت لوپين

 بايد و آوردي دست به قانوني غير صورت به رو جادوييت قدرت كه شه مي گذاشته اين بر فرض داري،

  ".بشي مجازات

 اعضاي از زاده مشنگ يه كه بخوره قسم زاده اصيل يه اگه": گفت انداخت هرميون به نگاهي نيم رون

  ".... منه عموزاده هرميون كه گم مي همه به من ميفته؟ اتفاقي چه وقت اون شونه، خونواده

  .فشرد نرمي به و پوشاند، خود دست با را رون دست هرميون

  "... كه بدم اجازه تو به تونم نمي ولي رون، ممنونم" -
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 نامه شجره بهت من. نداري اي ديگه راه": گفت محكم لحني با فشرد، مي را وي دست پاسخ در كه رون

  ".باشي بلد كردن سوالي ازت اگه كه دم، مي ياد رو خونوادگيم

  .كرد لرزاني خنده هرميون

 تعقيب تعداد بيشترين جادوگري جامعه كل توي كه كسي كنيم، مي فرار پاتر هري با داريم ما رون،" -

 ولدمورت. كرد مي فرق قضيه گشتيم مي بر هاگوارتز به اگه. بياد پيش اي مسئله كنم نمي فكر داره، رو كننده

  "كرده؟ فكري چه هاگوارتز براي

 اعالم ديروز اينو. شده الزامي نوجوون هاي ساحره و جادوگرا همه براي مدرسه به رفتن االن": داد پاسخ وي

 تمام تقريبا كه چند هر نبوده، اجباري مدرسه وقت هيچ قبال كه چرا مياد، حساب به تغيير يه اين. كردن

 خونه توي رو ها بچه كه بودن مختار هميشه اونا وجود اين با. خوندن درس هاگوارتز توي بريتانيا جادوگراي

 خودش نظر تحت كمي خيلي سن از رو جامعه همه ولدمورت جوري، اين.بفرستن ديگه مدارس به يا بدن، تعليم

 شرايط بايد آموزا دانش چون هاست، زاده مشنگ برداشتن راه سر از براي ديگه راه يه اين طور همين. گيره مي

 رو اصالتشون خونه وزارت به بايد يعني بشه، داده بهشون هاگوارتز به ورود اجازه تا باشن داشته مشخصي نسبي

  ".باشن كرده اثبات

 مشغول اي، زده هيجان ساله يازده كودكان لحظه، درهمين درست: كرد مي خشم و تهوع احساس هري

 ديگر هرگز بدانند كه آن بي بودند، جادوگريشان هاي كتاب شده خريده تازه هاي دسته با كردن بازي

  .ديد نخواهند را شان خانواده احتماال و هاگوارتز،

 واقعا اين": گفت لب زير بيابد كنند بيان كار اين از را احساسش كه مناسبي لغات كرد مي سعي كه حالي در

  "... خيلي... 

  ".دونم مي": گفت آرام صدايي با لوپين

 محفل اما هري، كنم مي دركت كامال ، كني تاييد رو حرفم توني نمي اگر": داد ادامه و كرد مكث اي لحظه

  ".كرده تعيين ماموريتي تو براي دامبلدور كه كنه مي فكر

  ".بيان من با قراره و هستن مطلع اون از هم هرميون و رون و درسته،": گفت هري
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  "هست؟ چي ماموريت اين كه بگي من به توني مي" -

 موعد از پيش پيري خطوط و بود شده گرفته قاب رنگ خاكستري و پرپشت موهاي با كه او چهره به هري

 مي كه جوابي از غير جوابي توانست مي كاش اي كه كرد آرزو خود با انداخت نگاهي بودند، بسته نقش آن بر

  .بگذارد اختيارش در بدهد خواست

  ".بگم بهت تونم نمي منم نگفته بهت دامبلدور اگه. متاسفم واقعا ريموس، تونم، نمي" -

 دردت به كه ممكنه هنوزم ولي. بزني حرفو اين كه كردم فكرمي": گفت بود شده نااميد اندكي كه لوپين

. كنم مراقبت ازت و بيام باهات تونم مي. اس ساخته ازم كارايي چه و هستم كي من كه دوني مي تو. بخورم

  ".داري رو كاري چه انجام قصد كه بگي بهم دقيقا نيست احتياجي

 كه آن بي كه بيابد راهي توانست نمي وجود اين با. بود انگيزي وسوسه واقعا پيشنهاد. كرد تامل اندكي هري

  .باشد همراهشان هميشه شود آگاه رازشان از لوپين

  "شه؟ مي چي تانكس پس": پرسيد بود، شده گيج هرميون وجود اين با

  "داره؟ ربطي چه اون به قضيه اين": پرسيد لوپين

 بياي ما با تو كه اين مورد در اون نظر! كردي ازدواج تو خب،": گفت و انداخت پيشاني به چيني هرميون

  "چيه؟

  ".والدينشه خونه االن اون امنه، كامال جاش تانكس": گفت لوپين

 پناهنده والدينش خانه مثل امني جاي به تانكس كه فكر اين ضمنا. بود سرد تقريبا و عجيب صدايش حالت

 هميشه دانست مي هري كه جا آن تا و بود محفل اعضاي از يكي او حال، هر به نمود؛ مي غريب اندكي شود

  .باشد معركه وسط در داشت دوست

  "... با ات رابطه منظورم مرتبه؟ چي همه ، ريموس": گفت مردد لحني با هرميون

  ".ممنونم ازت مرتبه، چيز همه": گفت داري معني لحن با لوپين
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 به خواهد مي كه كسي حالت با لوپين. شد برقرار اي شرمسارانه و كننده ناراحت سكوت. شد سرخ هرميون

  ".شه مي دار بچه زودي به تانكس": گفت كند اعتراف زشت كاري

  "!اس العاده فوق اين": كشيد جيغ هرميون

  "!عاليه": گفت احساس پر صدايي با رون

  ".گم مي تبريك": گفت هري

: گفت و كرد عوض را لوپين صورت حالت مانست، مي كشيدن هم در چهره به بيشتر كه تصنعي، لبخندي

 مخالفتي بود دامبلدور اگه كه نكنم فكر كنين؟ مي چهار رو نفرتون سه كني؟ مي قبول رو پيشنهادم خب،"

 بهت بايد و. كرد استخدام سياهتون جادوي برابر در دفاع معلم عنوان به منو كه بود اون خود حال هر به داشت،

 حتي يا نديديمشون قبال كدوممون هيچ كه داشت خواهيم سروكار جادوهايي با راه اين توي دارم باور كه بگم

  ".نكرديم هم رو تصورشون

 مي تو...  شه راحت خيالم كه اين براي فقط – فقط": گفت او.  كردند نگاه هري به دو هر هرميون و رون

  "بياي؟ ما با و بذاري تنها مادرش و پدر با رو تانكس خواي

 اون": گفت است، تفاوت بي كه گفت شد مي حتي و زد، مي موج آن در قاطعيت نوعي كه لحني با لوپين،

 و بچسبم تو به من خواست مي جيمز كه مطمئنم من هري،. ميشه مراقبت از خوبي به امنه، كامال اونجا جاش

  ".نشم جدا ازت

 مي بود، جا اين پدرم اگه كه مطمئنم واقع، در. نيستم مطمئن من راستش خب،": گفت آرامي به هري

  "چسبي؟ نمي خودت بچه به تو چرا كه بدونه خواست

 و در به چنان رون. بود كرده پيدا افت اي درجه ده آشپزخانه هواي دماي گويي. پريد لوپين رخسار از رنگ

 و لوپين بين هرميون چشمان. بسپارد خاطر به را جزئياتش تك تك خواهد مي گويي كه كرد مي نگاه ديوار

  . بود حركت در هري

   ".كني درك توني نمي تو": گفت سرانجام لوپين

  ".بده توضيح پس": گفت هري



 هري پاتر و مقدسات مرگ    رشوه: يازدهمفصل 

  -211- 

 بر رو كار اين. شدم بزرگ اشتباه يه مرتكب تانكس با كردن ازدواج با من". داد فرو را دهانش آب لوپين

  ".پشيمونم اش همه االن تا موقع اون از و دادم، انجام عقليم استداللهاي خالف

  "كني؟ فرار ما با و كني ترك رو اش بچه و اونو خواي مي پس فهميدم،": گفت هري

 كه رفت ها آن به خشمگيني غره چشم چنان و افتاد، كناري به اش صندلي جهيد؛ پاهايش روي به لوپين

  .كرد مشاهده اش انساني چهره بر را گرگ سايه اول بار براي هري

 باهاش نبايد وقت هيچ ام؟ آورده ام نيومده دنيا به بچه و همسرم سر باليي چه كه بفهمي توني نمي" -

  ".كردم تبديل مطرود آدم يه به اونو من كردم، مي عروسي

  .انداخت ديگر سوي به لگدي با را زمين بر افتاده صندلي

 به جامعه آدماي اكثر كه دوني نمي. ديدي دامبلدور نظارت تحت محفل و مدرسه توي منو فقط تو" -

! كنن مي صحبت باهام ندرت به چيه، مشكلم فهمن مي كه وقتي! كنن مي نگاه ديدي چه با من مثل موجوداتي

  كردم؟ كار چي من فهمي نمي

 با دخترشون تنها باشن حاضر كه هستن مادري و پدر كدوم ناراحتن، ما ازدواج از هم خودش خانواده حتي"

  "... بچه – مون بچه و كنه؟ ازدواج گرگينه يه

  . آمد مي نظر به آشفته كامال و زد، مي چنگ را موهايش مشت مشت كلمه واقعي معناي به ريموس

 خودم تونم مي طور چه. بود خواهد خودم مثل هم ام بچه كه مطمئنم شن، نمي دار بچه معموال من امثال" -

 يه اگه تازه، گرفتم؟ ناديده معصوم بچه يه به مشكلو اين انتقال احتمال كامل آگاهي با كه وقتي ببخشم رو

 كه اين تا باشه نداشته پدري اصال كه بهتره بار، صدها بارها، باشه، نداشته مشكلو اين اون و بشه، اي معجزه

  "!باشه ننگش مايه كه باشه داشته پدري

 ننگ مايه تو كه ممكنه چطور! نزن حرفو اين ريموس،": گفت بود، كرده پر را چشمانش اشك كه هرميون

  "باشي؟ ات بچه

  "!شدم مي شرمنده هم واقعا بودم من اگه": گفت هري
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 روي بر نيز او كه بود شده باعث خشمش اما كرده، خشمگين چنين را او چيز چه كه دانست نمي هري

  .است زده را او هري گويي كه كرد، مي نگاه طوري لوپين. بايستد پاهايش

 توي باباش كه گرگينه نيمه يه سر بدن، ها زاده مشنگ كه كنه مي فكر جديد حكومت اگه": گفت هري

 كنه مراقبت اش بچه و زن از كرد مي سعي كه شد كشته حالي در من پدر بياره؟ خواد مي باليي چه بوده محفل

  "ماجراجويي؟ بياي ما با و كني ول خودتو بچه و زن كه گفته مي تو به كني مي فكر تو وقت اون و

 كردن افتخار يا كردن خطر به – به من عالقه خاطر به اين كني؟ مي جرات چطور تو – تو": گفت لوپين

  "... همچين كني مي جرات چطور تو – نيست

 سيريوس پاي جا تو بذاري پا خواي مي! داده دست بهت تهور احساس ذره يه كنم مي حس": گفت هري

..."  

  "!نه هري،": كرد التماس هرميون

 مردي كه كردم، نمي باور وقت هيچ": داد ادامه. بود مانده خيره لوپين خشمناك صورت به همچنان هري اما

  "!بزدل يه جز نباشه چيزي بجنگم سازا ديوانه با چجوري داد ياد من به كه

. ببرد خود دستي چوب سمت به را دستش نكرد وقت حتي هري كه كشيد را چوبش سرعتي چنان با لوپين

 روي و خورد مي آشپزخانه ديوار به وقتي. شود مي پرتاب عقب به كه كرد احساس و آمد بلندي بنگ صداي

  .ببيند شد مي پنهان در پشت كه را لوپين شنل دنباله لحظه يك براي توانست افتاد، مي زمين

  "!برگرد! ريموس! ريموس": كشيد فرياد هرميون

  .رسيد گوش به ورودي درب شدن كوبيده صداي بعد اي لحظه. نشد شنيده پاسخش در صدايي اما

  "!تونستي چطور! هري": كشيد جيغ هرميون

  ".بود راحت خيلي": گفت هري

 چنان هنوز. كند حس را آمد مي وجود به ديوار با سرش برخورد نقطه در كه تورمي توانست مي. ايستاد

  "!نكن نيگا من به اينجوري": زد فرياد هرميون سر بر. لرزيد مي وقفه بي بدنش كه بود خشمگين
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  "!نزن داد سرش": گفت خشم با رون

  "!بشيم درگير هم با نبايد ما – نه – نه": گفت انداخت مي دو آن بين را خود كه هرميون

  "!گفتي مي لوپين به رو حرفا اون نبايد تو": گفت هري به رون

  "!شد باعث خودش بود، حقش": گفت هري

 افتاد؛ مي داخل به پرده ميان از كه سيريوس: گرفتند مي سبقت يكديگر از ذهنش در مختلفي تصاوير

 مي رحم تقاضاي كه مادرش صداي و رنگ سبز نوري بود؛ آويزان هوا ميان در معلق و شكسته كه دامبلدور،

  ... كرد

 الزم واقعا كه اين مگه...  كه اين مگه...  كن ول رو هاشون بچه ندارن حق...  مادرا و پدر": گفت هري

  ".باشه

  "... هري": گفت و كرد، دراز هري سوي به دادن دلداري براي را دستش هرميون

 گم بود كرده ظاهر هرميون كه آتشي در را چشمانش و رفت، ديگري سوي به و كرد رد را دستش هري اما

 اطمينان اطالعات پدرش مورد در سيريوس و او از و بود كرده صحبت لوپين با دان آتش همين از بار يك. كرد

 سفيد و كشيده درد چهره گويي حاال. بود داده دلداري را او لوپين موقع آن بود، كرده درخواست را بخشي

 نه و رون نه. گرفت بر در را وجودش تمام وجدان عذاب احساس. بود معلق چشمانش مقابل هوا ميانه در لوپين

 نگاه از استفاده با و كالمي بدون يكديگر با دارند سرش پشت كه بود مطمئن هري اما نگفتند، چيزي هرميون

  .كنند مي قرار بر ارتباط هايشان

  . گرداندند مي يكديگر از را هايشان چهره سرعت به كه ديد را ها آن و برگشت هري

  ".كردم مي خطابش بزدل نبايد كه دونم مي" -

  ".كردي مي كارو اين نبايد نه،": گفت درنگ بي رون

  ".كرد مي رفتار بزدل يه مثل داشت دقيقا ولي" -

  "... وجود اين با": گفت هرميون
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  "نه؟ مگه داشته، ارزششو تانكس پيش برگرده بشه باعث كار اين اگه ولي. دونم مي": گفت هري

 را او ترديد با رون و همدردي، با هرميون. كند مخفي توانست نمي را صدايش گونه التماس حالت

 پشتيباني او از بود كرده هري كه كاري در جيمز آيا. كرد فكر پدرش به و آورد پايين را سرش هري. نگريستند

  كرد؟ مي سرزنش بود كرده دوستش با كه برخوردي خاطر به را او يا كرد مي

 شده سنگين  هرميون، و رون كالم بي هاي سرزنش و بود افتاده كه اتفاقي با آشپزخانه، ساكت جو گويي

 هنوز بود، شده خيره سقف به اولش صفحه از هري عكس كه حالي در بود، آورده لوپين كه امروزي پيام. بود

 كرد وانمود و كرد باز تصادفي طور به را اي صفحه داشت، برش رفت، روزنامه سمت به. داشت قرار ميز روي

 زنده بسيار برايش لوپين با دعوايش خاطره هنوز كردند، نمي درك را كلمات ذهنش. است خواندن مشغول كه

 صفحه. اند شده مشغول كالم بي اي مكالمه به هم باز روزنامه، سوي آن از هرميون و رون كه بود مطمئن. بود

 معني تا كشيد طول دقيقه دو يكي. كرد جلب را توجهش دامبلدور اسم ناگهان و زد، ورق بلندي صداي با را اي

: راست به چپ از دامبلدور، خانواده: بود شده نوشته عكس پايين. بفهمد را ديد مي كه خانوادگي عكس

  .ابرفورث و كندرا، دارد؛ آغوش در را آمده دنيا به تازه آرياناي كه پرسيوال، آلبوس؛

 خوش مردي پرسيوال، دامبلدور، پدر. كرد نگاه بيشتري دقت با را عكس بود، شده جلب توجهش كه هري

 تنها نوزاد، آرياناي. زدند مي برق نيز قديمي و رفته رو و رنگ عكس آن داخل از حتي چشمانش كه بود قيافه

 سياه موهاي كندرا، مادرشان. بود پيدا او از بيشتري جزئيات سختي به و بود، نان قرص يك از تر بزرگ اندكي

. بود تراشيده هاي مجسمه مانند بيشتر صورتش. بود كرده جمع سرش باالي خرگوش دم شكل به را دستش يك

 پيدا دارش يقه ابريشمين لباس باالي از كه را صافش بيني و گونه، برآمده هاي استخوان تيره، چشمان كه هري

 با يكساني هاي ژاكت ابرفورث و آلبوس. بود افتاده امريكايي پوستان سرخ ياد به شدت به نگريست، مي بود،

 سال چند آلبوس. بود افتاده فرو هايشان شانه روي تا يكساني شكل به موهايشان و بودند پوشيده قيطاني هاي يقه

 دماغ شكستن از قبل عكس اين كه چرا رسيدند، مي نظر به شبيه بسيار اين جز به اما. رسيد مي نظر به تر بزرگ

  .بود شده گرفته عينك از او استفاده شروع و آلبوس
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 داخل از آريانا دستان. بودند شده خيره بيرون به عكس از خوشي با و رسيدند مي نظر به شادي كامال خانواده

 عنوان و نگريست را عكس باالي هري. خوردند مي نامحسوسي هاي تكان بود شده پيچيده دورش به كه شالي

  .خواند را مطلب

  

  چاپ دست در كتاب از اي بريده

  دامبلدور آلبوس زندگينامه

  اسكيتر ريتا

  

  :كرد خواندن به شروع كند، پيدا حاضرش حال از بدتر احساسي نيست ممكن كرد مي فكر كه حالي در

 آزكابان، به وي انتقال و پرسيوال همسرش علني دستگيري از بعد بود، مقاوم و مغرور زني كه دامبلدور كندرا

 كرد، منتقل گودريك دره به آنجا از را خانواده علت همين به. نداشت را  دولد-آن-ملد در زندگي طاقت ديگر

  .يافت خاصي شهرت برد، را نامش نبايد كه كسي دست از پاتر هري عجيب فرار دليل به ها بعد كه جايي

 كه جا آن از اما بود، زيادي جادوگري هاي خانواده سكونت محل دولد-آن-ملد همانند نيز هالو گودريك

 او. نبود رو به رو همسرش جرايم مورد در ها همسايه كنجكاوي مشكل با و شناخت، نمي را او كسي جا آن در

 به اش خانواده كه اين بابت از را خود خيال آمدند، مي اش خانه در به مهرباني با كه هايش همسايه كردن رد با

  .كرد راحت شد، خواهند رها خود حال

 صورتم توي درو بگم آمد خوش بهش رفتم خونگي پاتيلي كيك سبد يه با وقتي": گويد مي بگشات باتيلدا

 اونا كه دومي سال زمستون توي شب يه اگه. ديدم رو پسراش تا دو فقط بودن، اونجا كه سالي اولين. كوبيد بهم

 كار در هم دختري كه فهميدم نمي اصال كنم، جمع  پالنجنتين مهتاب نور زير نداشتم قصد بودن اومده اونجا

 كه حالي در بار يه. كرد مي هدايت خونه پشتي باغ سمت به رو آريانا كه ديدم رو كندرا موقع اون. هست

 چه ماجرا اين از بايد دونستم نمي. داخل بردش دوباره بعدش گردوند، باغ دور اونو بود، چسبيده سفت دستشو

  ".بكنم برداشتي
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 ها سال شايد كه را اي نقشه تا آورده فراهم كندرا براي را مناسب فرصت گودريك دره به مكان نقل ظاهرا

 كامال رخداد اين وقوع زمان. سازد مخفي ها نظر از هميشه براي را آريانا و كند عملي را پرورانده مي سر در

 اكثر كه سني بود، مانده اش سالگي هفت به اندكي هنوز شد، محو ها نظر از آريانا وقتي. است دار معني

 هيچ. باشد كار در جادويي اگر البته دهد، مي بروز را خود هاي نشانه اولين جادو آن در دارند عقيده متخصصين

 از جادويي كوچكترين حتي آريانا كه آورند نمي بياد هستند حيات قيد در حاضر حال در كه كساني از يك

 دخترش وجود داده ترجيح كندرا كه رسد مي نظر به طور اين قرائن و شواهد طبق اين بنابر. باشد داده بروز خود

 وجود از كه همسايگاني از شدن دور البته و. بپذيرد را فشفشه يك آوردن دنيا به ننگ كه اين تا كند، مخفي را

 آن از پس كه معدودي افراد تعداد. شود تر آسان هرچه آريانا كردن حبس كه شد مي باعث بودند، مطلع آريانا

 باشد، مانده مخفي اند، خواسته مي كه گونه همان راز اين كه كنيم فرض اگر بودند، مطلع آريانا وجود از

 مي پاسخ بود آموخته ايشان به مادرشان كه جوابي با تنها را سوالي هر كه شود، مي وي دوبرادر به محدود

  ".مدرسه بره بتونه كه اونيه از تر ضعيف خواهرم": گفتند

   ريا و رنگ – هاگوارتز در دامبلدور آلبوس: آينده هفته

 آن عكس به دوباره. بود كرده قبل از بدتر را حالش شك بدون بود خوانده چه آن: بود كرده اشتباه هري

 دره به خواست مي بفهمد؟ توانست مي چگونه بود؟ درست آيا. انداخت نگاهي شادمان ظاهرا خانواده

 هم و او هم كه جايي خواست مي كند؛ صحبت بتواند كه نبود شرايطي در باتيلدا اگر حتي برود، گودريك

 هرميون و رون نظر كه آورد مي پايين را روزنامه داشت. ببيند بودند داده دست از را عزيزانشان آن در دامبلدور

  .پيچيد آشپزخانه در اي كننده كر پاق صداي كه بپرسد را

 لوپين كه بود اين فكرش اولين. بود برده ياد از را كريچر مسئله هري گذشته روز سه ظرف زمان اولين در

 تقال و زد مي پا و دست اش صندلي كنار در درست كه را اي توده اصال اي لحظه براي و برگشته، اتاق به دوباره

 غرايي تعظيم اش محموله از خود كردن جدا از بعد كه ديد را كريچر و جهيد پاهايش روي به. نديد كرد مي

  ".ارباب برگشت دزد فلچر ماندانگاس با كريچر": گفت ها كالغ مثل صدايي با و كرد

: بود او از تر سريع خيلي هرميون اما. كشيد بيرون را اش دستي چوب و شود، بلند كرد سعي ماندانگاس

  "اكسپيارموس"
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 بود، شده هراسان كه ماندانگاس. گرفت دست در را آن هرميون و آمد در پرواز به هوا در ماندانگاس چوب

 به اي خفه صداي با ماندانگاس و كرد، حلقه او پاهاي دور را دستانش جهشي با رون. زد شيرجه ها پله سمت به

 جن يه چي برا باز؟ كردم غلطي چه چيه؟": زد فرياد كرد مي تقال رون دستان در كه او. كرد برخورد زمين

  "... وگرنه...  كنين ولم كنين ولم...  نكردم كاري من...  ما نخ تو بره گذاشتين نكبتو خونگي

   ".كني تهديد بخواي كه نيستي جايگاهي در تو": گفت هري

 كه ماندانگاس كنار در و كرد، طي بلند قدم چند با را آشپزخانه عرض انداخت، كناري به را روزنامه هري

 و برخاست، زنان نفس نفس رون. زد زانو رسيد، مي نظر به زده وحشت و بود برداشته كردن تقال از دست حاال

 دود و گندعرق بوي ماندانگاس. نگريست بود گرفته ماندانگاس دماغ سمت به را چوبش عمدا كه هري به

  . بودند شده نما نخ هايش لباس و بوند ژوليده موهايش. داد مي تنباكو

 كه بود بلد فلچر. ارباب خواد، مي عذر داشت دزد گرفتن در كه تاخيري از كريچر": گفت خانگي جن

 رو دزد كريچر حال اين با. داشت دست هم و گاه مخفي هم كلي و كنه فرار شدن دستگير از بايد چطور

  ".گرفت

  ".كريچر دادي انجام عالي رو كارت واقعا": گفت هري

 سواالي از چندتا به كه اينه وقت حاال خب،": گفت ماندانگاس به هري. كرد بااليي بلند تعظيم خانگي جن

  ".بدي پاسخ ما

 دلم اولشم همون از! همين بود، تركيده ام زهره فقط من": كرد كردن هوار و داد به شروع ناگهان ماندانگاس

 تو بندازم تو واسه جونمو كه نشدم داوطلب وقت هيش من ولي رفيق، ها ندارم جسارت قصد بيام، خواست نمي

 از بست، مي فلنگو بود من جاي هم ديگه كي هر طرفم، اومد كاره يه ناكس اسمشونبر اين اي دفعه يه و خطر،

  "... ولي بيام خوام نمي كه زدم مي زر اولش همون

  ".نكرد فرار اي ديگه كس هيچ كه بگم بايد اطالع محض": گفت هرميون

 بگم كه نيومد در نفسم وقت هيش كه من ولي نه؟ خرين، كله قهرمان مشت يه شما كه اينه واسه اين خب" -

  "... كنن پخم پخ دارم دوس
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 اي عالقه هيچ": گفت و كرد تر نزديك ماندانگاس سرخ و كرده پف چشمان به را چوبش اندكي هري،

 بي آشغال يه تو كه دونستيم مي اولشم همون از گذاشتي، تنها رو مودي و كردي فرار چرا بدونم ندارم

  ".مصرفي

 اون سر دوباره مشكل نكنه من؟ سر كردين هوار رو نكبت خونگي جن اين چرا كه بنالين ميشه پس خب،" -

  "... كردم مي كش پيش رو همه وگرنه ندارم، كدومشونو هيش كه بگم باهاس جاماس؟

 خونه اينجا كه كردي احساس خيلي ظاهرا ولي نداره، كردي بلند كه جامايي به ربطي مسئله": گفت هري

  ".كن گوش و ببند دقيقه يه گشادتو دهن اون. اس خاله

 چند هر را، حقيقت بتواند او از كه بود كسي و داشت، وجود دادن انجام براي كاري باالخره كه اين

 بود نزديك ماندانگاس بيني برآمدگي به چنان هري دستي چوب نوك. داشت خوبي حس كند، طلب كوچك،

 بود اينجا كه ارزشي با چيز هر داشتي وقتي": گفت هري. كرد مي چپ را چشمانش بايد ديدنش وي براي كه

  "... كردي مي بلند رو

  "... داد نمي اهميتي آشغاال اين به وقت هيچ سيريوس": كردم قطع را حرفش ماندانگاس

 هوا به دردآلودي فرياد. پيچيد فضا در فلز صداي و درخشيد، مسي شيئي شد، شنيده پاهايي نرم صداي

  .بود كوفته سرش به اي ماهيتابه با و بود رسيده را ماندانگاس حساب كريچر. خاست

: زد فرياد و بود، كرده قوز وحشت از كرد، مي بلند را سنگين ماهيتابه دوباره كه كريچر ديدن با ماندانگاس،

  "!قفس تو بكني رو لعنتي اين باهاس! كنار بكشش! كنار بكشش"

  "!نه كريچر": زد فرياد هري

  . لرزيدند مي بود داشته نگهش باال هنوز كه ماهيتابه سنگيني از كريچر كوچك دستان

  "!مياره شانسي خوش كه اين براي اونم هري، ارباب ديگه، يكي فقط" -

 تطميعش كه داشت احتياج اگه اما كريچر، باشه هوشيار فعال كه الزمه": گفت هري. افتاد خنده به رون

  ".شه مي خودت نصيب افتخار اين كنيم،
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  ".ارباب ممنون خيلي": گفت و كرد بلندي تعظيم كريچر

. داشت نگه ثابت ماندانگاس روي بر را بزرگش و پريده رنگ هاي چشم و رفت، تر عقب اندكي سپس

 بلند آشپزخونه كمد توي از پرت و خرت سري يه كردي، مي لختش رو خونه داشتي وقتي": گفت دوباره هري

  ".بود اونجا آويز گردن يه. بودي كرده

  .كند حس نيز را هرميون و رون هيجان توانست مي و بود شده خشك گلويش

  "كردي؟ كارش چي" -

  "بوده؟ ارزشي با چيز طور؟ چه": پرسيد ماندانگاس

  "!توئه دست هنوز": كشيد فرياد هرميون

  "زياد؟ يا گرفته پول كم كه بفهمه كنه مي سعي داره. نيست طور اين نه،": گفت زيركي با رون

  ".البته نداشتم هم ديگه چاره. بره كنم ردش شدم مجبور...  نبود ساده اصال زياد؟": گفت ماندانگاس

  "چيه؟ منظورت" -

 رو جادويي اجناس فروش جواز كه پرسيد اومد زنه اون يهو كه كردم مي آب دياگون تو رو جنسا داشتم" -

 بهش اگه و اومده خوشش آويزه گردن از كه گفت اما كنه، ام جريمه خواست مي. لعنتي فضول. نه يا دارم

  ".بدونم شانس خوش خودمو و كنم گم گورمو تونم مي بدمش،

  "بود؟ كي زنه اون": پرسيد هري

  "!ديگه بود وزارت هاي عجوزه همين از يكي! دونم مي چه من" -

  . كرد تامل و انداخت چين پيشانيش به اندكي ماندانگاس

  ".بود زده تل سرش رو كه كوچولو، خپل زن يه" -

  "!بود وزغ شبيه": افزود و كرد فكر ديگر اندكي
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 و زدند بيرون آن از رنگي قرمز هاي وجرقه خورد ماندانگاس بيني به چوب نوك: انداخت را چوبش هري

  "! آگوامنتي": زد فرياد هرميون. كردند مشتعل را ابروهايش

 كلمات داشت كه ماندانگاس صورت به و جهيد بيرون اش دستي چوب نوك از آب از اي فواره و

  .كرد اش خفه تقريبا و خورد كرد مي بلغور هم سر پشت را نامفهومي

  .كرد مشاهده هرميون و رون چهره در را كرد مي احساس كه حيرتي از انعكاسي و آورد، باال را سرش هري

  .اند افتاده خارش به دوباره راستش دست پشت هاي زخم كه كرد مي احساس
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  دوازدهمفصل 

  جادو قدرت است
  

  
  
  

  

 نمي رسيدگي آنها به كسي كه ، گريمولند محله  در واقع ، ميدان هاي چمن و بود اتمام به رو اگوست ماه

 نه گان همسايه از يك هيچ.  بودند شده اي قهوه و ترد ديگر كه جايي تا پژمردند خورشيد نور زير در ، كرد

 گريمولند ميدان در كه هايي مشنگ.   ديدند نمي ، را 12 شماره خانه خود حتي نه و ، را 12 شماره خانه ساكنان

 شماره خانه كه چرا داده، رخ اشتباهي گذاري شماره در ، بودند كرده باور كه بود ها مدت كردند مي زندگي

  .  بود 13 شماره خانه كنار دقيقا 11

 در كه شد مي سپري روزي ندرت به. بودند افراد ترين عادي غير از كه داشت مهمان تعدادي ، ميدان حاال و

 مي نظر به كه طوري اين حداقل يا ، هدفي هيچ بي كه ، شدند نمي گريمولند ميدان وارد شخص دو يا يك آن

 مي چشم خانه دو اين مشترك خط به و ، داده لم 13 و 11 شماره هاي خانه مقابل خانه هاي نرده به ، آمد

 با ها آن همه ظاهرا وجود اين با باشد، داشته يكساني مراقبين كه نبود همي سر پشت روز دو هيچ.  دوختند

 كه افرادي ديدن به گذشتند مي ها آن كنار از كه لندن ساكنين اكثر. داشتند مشكل معمولي هاي لباس پوشيدن

 ديگر نگاهي اش شانه روي از ها آن از يكي گاه گه اما داشتند، عادت پوشيدند، مي غريب و عجيب هاي لباس

  بپوشد؟ شنل تابستان اوج در نفر يك بايد چرا كه كرد مي فكر اين به و انداخت مي سر پشت به
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 حالتي با ها آن از يكي گاهي. بودند نرسيده خاصي نتيجه به جا آن گرفتن نظر تحت از مراقبين اين ظاهرا

 مي بر عقب به نااميدي با گام چند از بعد اما باشد، ديده چيزي كه انگار كرد، مي حركت جلو به زده هيجان

  .گشت

  

  

 در پوشيده مرد شش. بودند كرده كمين ، ميدان در هميشه به نسبت بيشتري افراد ، سپتامبر ماه روز اولين در

 اما بودند، مانده خيره سيزده و يازده خانه فاصله به هميشه مانند تيزبين چشماني با و ساكت بلند، هايي شنل

 خود با متمادي هاي هفته از بعد و رسيد فرا شب وقتي. نمود مي دسترس از دور جستند مي چه آن همچنان،

 ديده چيزي كردند مي فكر آن در كه انگيزي هيجان لحظات آن از يكي آورد، همراه به را نمناك و سرد باراني

 رنگ و فربه مردي كه همراهش، ترين نزديك و كرد اي اشاره داشت درهم اي چهره كه مردي. رسيد فرا اند،

 ادامه شان بيهوده انتظار به خود قبلي جاهاي در نااميد و كالفه دو، هر بعد اي لحظه اما. رفت جلو به بود، پريده

  .دادند

 روي شدن ظاهر موقع او.  بود شده وارد هال داخل به تازه هري ، 12 شماره خانه داخل در ، حين همين در

 توانسته خواران مرگ شايد كرد مي فكر و ، داد دست از را خود تعادل تقريبا ، خانه جلويي در  مقابل بااليي پله

 شنل ، بست سرش پشت را جلويي در دقت با. باشند كرده آرنجش اي ثانيه شدن ظاهر به اجمالي نگاهي ، باشند

 را امروز پيام روزنامه از دزدي اي نسخه كه حالي در و انداخت، بازويش روي  برداشت سرش از را نامرئي

  . برسد رساند مي خانه زمين زير به را او كه دري به تا كرد طي را تاريك كريدور  عجله با ،  بود زده چنگ

  .  شد قفل ، ثانيه يك براي زبانش و خورد  او به سردي باد " اسنيپ سوروس " گفت او به زيري صداي

 آلود غبار پيكر كه چرا كرد حبس را نفسش ، گفت را اين اينكه محض به "نكشتم رو تو من ": گفت او

 شده دور بلك خانم شنوايي محدوده از هم تا رفته پايين را ها پله نصف تا كرد صبر.  بود شده منفجر جادويي

 ياد نمي خوشتون ازش زياد ها شما كه دارم خبري يه ": زد داد بعد و بشود، پاك ، آلوده خاك ابر هم و ، باشد

 ."  
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 داده صيقل قدري به مسي هاي قابلمه ، زدند مي برق سطوح تمام.  بود شناختن قابل غير هم آشپزخانه حتي

 شام براي كه هايي بشقاب و ها گيالس ؛ ميزد برق ميز روي چوبي سطح  درخشيدند؛ مي گل مثل كه بودند شده

 جوشيدن حال در رويش ديگي كه آتشي.  درخشيدند مي فروزان، و مشتعل آتشي نور زير در ، بودند شده چيده

 جن.  آمد نمي چشم به خانگي جن تغيير اندازه به ، اتاق داخل در چيزي هيچ تغير هرچند. بود كردن قل قل و

 و تميزي به گوشش موهاي و تن بر رنگي سفيد اي حوله لباس ، آمد مي هري سوي به سرعت به كه خانگي

  .  شد مي پايين و باال  باريكش  سينه بر ريگوالس آويز گردن و ، بود پنبه نرمي

 قبل دستاتونو و بيارين در كفشهاتونو كنم مي خواهش ، هري ارباب ": گفت مانندش كالغ صداي با كريچر

   "بشوريد شام از

 تازگي به كه قديمي رداي تعدادي كنار در قالبي به را آن تا رفت خميده خميده و قاپيد را نامرئي شنل بعد

  . كند آويزان ، بودند شده كشيده اتو و شسته

   "؟ شده چي ": پرسيد نگراني با رون

 و ريخته آشپزخانه دراز ميز انتهاي در كه دستي هاي نقشه و بدخط هاي نوشته با اي تپه روي هرميون و او

 مي آمد مي  آنان سمت به بلند هايي قدم با كه هري به داشتند اكنون اما بودند، كار سرگرم ، بودند پاشيده

  .  انداخت پوستي هاي ورق آن تمامي روي بر را اي روزنامه كه ، نگريستند

 اينگونه كه تيتري زير درست بود؛ شده خيره آنان به ، تيره موهايي با عقابي بيني مردي از آشنايي تصوير

  :  شد مي خوانده

  شد منصوب هاگوارتز مدير عنوان به اسنيپ سوروس

  "! نه ": گفتند بلند صداي با رون و هرميون

  .  كرد بلند صداي با ضميمه خواندن به شروع و قاپيد را روزنامه ، جنبيد زودتر هرميون

 به امروز ، هاگوارتز جادوگري فنون و علوم مدرسه هاي معجون درس باسابقه مدرس ، اسنيپ سوروس "

 سابق معلم استعفاي پي در. شد انتخاب قديمي، مدرسه رتبه عالي اعضاي تغييرات ديگر درميان مدير عنوان
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 پست جايگزين ،  اميكوس وي برادر كه حالي در ، پذيرفت را پست اين  كارو الكتو ، ها مشنگ علوم درس

  ".  گشت سياه جادوي برابر در دفاع  استادي

  »–.  گويم مي آمد خوش ، آمده دست به هايمان سنت و ها ارزش از دفاع براي كه شانسي اين به من«"

 دامبلدور مطالعه اتاق تو اسنيپ!  مدرسه مدير ، اسنيپ!   كشتنشون و مردمو گوش بريدن مثل حتما ، آره اوه

   "!  مرلين شلوار –

  ": زد فرياد ، شد مي خارج اتاق از و دويد مي سرعت به كه حالي در.  پراند جا از را هري و رون ، او فرياد

  "! گردم مي بر االن

   "!باشه ناراحت واقعا بايد ؟ مرلين شلوار ": گفت رسيد مي مبهوت نظر به كه رون

  .  پرداخت اسنيپ درباره مقاله خواندن به و كشيد خودش سمت به را روزنامه او

 ، دونند مي رو حقيقت اونها همه ، ويك ،فليت اسپراوت ، گوناگال مك ، كنند نمي قبول اينو ها معلم بقيه "

 كاروها اين و.  كنند قبول مدير عنوان به رو اسنيپ محاله اونها.  شد كشته جوري چه دامبلدور دونند مي اونها

   "؟  اند كي ديگه

 دامبلدور داشت اسنيپ وقتي اونها همه.  هست اونهاهم از هايي عكس توش ، خواران مرگ ": گفت هري

 و كشيد و جلو را صندلي هري  " و.  بوده جمع دوستان جمع  بنابراين ، بودند برج باالي ، رساند مي قتل به را

 هم و خانه وزارت هم اگه.  بينم نمي موندن جز ها معلم بقيه براي هم اي ديگه حل راه هيچ و " داد ادامه

 خنك آب سال چندين يا و دادن درس و موندن بين انتخابي ، انتخاب وقت اون ، باشن اسنيپ پشت ولدمورت

.  كنند حمايت آموزان دانش از تا بمونند آنها كنم مي فكر.  باشند شانس خوش اگه البته – آزكابانه تو خوردن

"  

 سوت كه حالي در و ، شد نزديك ميز به زحمت به داشت دست به بزرگي خوري سوپ ظرف كه كريچر

  . كرد سرو  نخورده دست ظرف در را سوپ ، زد مي

 متشكرم ": گفت كند نگاه اسنيپ قيافه به نباشد مجبور تا ميگرداند بر را امروز پيام صفحه كه حالي در هري

   ".  كجاست دقيقا اسنيپ دونيم مي ديگه االن حداقل ، خب ، كريچر
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 به رو ، بود گرفته را رگوالس آويز كه زماني از كريچر آشپزي قابليت.  كرد سوپش خوردن به شروع او

  .  بود خورده حال تا هري كه بود چيزي ترين خوشمزه ، امروز فرانسوي پياز سوپ:  بود پيشرفت

 جا اين مراقب ، خوارا مرگ از زيادي تعداد هنوز ": گفت وي به بود خوردن مشغول رون كه همانطور او

 و بيرون بريم در از ، دستمون گرفتيم هامونو چمدون كه حالي در ما اميدوارند انگار.  هميشه از بيشتر. هستند

  ". بشيم هاگوارتز قطار سوار كه بريم

  .  دوخت چشم ساعتش به رون

 كردم مي فكر بهش داشتم روز طول تمام "نيست؟ طور اين داره، غريبي حس يه نيستيم سوارش ما كه اين "

  . كردم ترك رو اونجا پيش ساعت شش تقريبا من. 

 ميديد را ، بودند كرده تعقيبش هوا در رون و او بار يك كه را رنگي قرمز بخار موتور سرش در هري گويي

.  رفت مي پيش و خزيد مي كه قرمز كرم يه مثل  درست ، گذشت  مي زنان سوت ها تپه و ها زمين بين از كه

  هرميون و رون ، او كه اند عجب در شايد و اند نشسته هم كنار در لونا و نويل ، جيني لحظه، اين در بود مطمئن

  . چيست اسنيپ حكومتي مركز در كاري خراب راه بهترين كه كنند مي بحث دارند يا ، هستند كجا

 سرم رو از شنل و اومدم فرود بد بااليي پله رو ، ديدن ، اومدم مي داشتم كه منو تقريبا ها اون ": گفت هري

   ".لغزيد

   ".  اومد باالخره ، اوه ": كرد اضافه و ".  كنم مي كارو اين همين دفعه هر من":گفت رون

 موضوع بگو مرلين شلواري زير به رو تو ". ببيند شد مي آشپزخانه وارد كه را هرميون تا چرخاند را گردنش

  "بود؟ قررا چه از

  ".  افتادم اين ياد ": گفت زنان نفس نفس هرميون

 از را ايش خرمهره كوچك كيف اينكه از قبل كه ، كرد مي حمل خود با داشت را بزرگي عكس قاب او

 بلكه تا دادن فشار به كرد شروع و ، بازكرد را كيفش در.  گذاشتش زمين روي  ، بردارد آشپزخانه ميز كنار

 ، شود نمي جا كوچكي كيف چنين در بزرگي آن به عكسي قاب كه واقعيت اين برخالف را عكس قاب بتواند

  .  شد ناپديد كيف ژرفاي در قاب ، خوردن آب مثل ، ثانيه چند ظرف. بدهد قرار كيف داخل
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 فينياس ": داد توضيح انداخت مي ميز روي هميشگي صداي سرو همان با را كيفش كه حالي در هرميون

   ".نايجلوس

   "؟ چي ": پرسيد رون

 در يكي كه هايش قاب بين توانست مي ، بلك ناجيلوس فينياس تصوير.  بود فهميده را منظورش هري اما

 اي دايره دفتر همون. كند آمد و رفت ، داشت قرار هاگوارتز مدرسه مدير دفتر در ديگري و ها بلك خانه

 جادويي ظريف وسايل مجموعه و ، بود نشسته آن در اكنون اسنيپ شكي هيچ بي و بود و برج باالي كه شكلي

 مگر ، گريفندور شمشير و ، بندي گروه كاله ، انديشه قدح ، بود شده متصرف پيروزي با را دامبلدور اي نقره و

  . باشد شده منتقل اي ديگه جاي به شمشير اينكه

 جا اين در بخواد نايجلوس فينياس از  تونه مي اسنيپ": داد توضيح رون به ، نشست سرجايش وقتي هرميون

 ، ديد خواهد نايجلوس فينياس كه چيزي تمام ، بكنه كارو اين بخواد االن اگه اما ، كند جاسوسي برايش

   ". منه كيف محتويات

   "! فكري چه": گفت بود گرفته قرار تاثير تحت كه رون

 اتفاقي چه امروز ديگه ، هري ، خب.  متشكرم ": گفت كشيد مي خودش جلوي به را سوپش كه هرميون

  "؟ افتاده

 ازش نشوني هيچ.  كردم مي نگاه را خونه وزارت ورودي داشتم ساعت هفت براي.  هيچي ": گفت هري

   ".  رسيد مي نظر به خوب و ديدم هم پدرتو رون راستي.  نبود

 آقاي با كردن برقرار ارتباط كه ، بودند كرده قبول آنها.  داد تكان تشكر به را سرش اخبار اين مقابل در رون

 او اغلب كه چرا ، بود خطرناك خيلي ، شد مي داخل آن به يا خارج خانه وزارت از كه وقتي هم آن ، ويزلي

 قلبي قوت باعث هم دزدكي هاي ديدار اين ، هرچند.  داشت قرار خانه وزارت كاركنان از ديگر گروهي بين در

  .  رسيد مي نظر به نگران يا و خسته نهايت بي اش چهره اگر حتي ، بود

 سر به رفتن براي پرواز پودر شبكه از خانه وزارت كاركنان اغلب گفت مي ما به اغلب پدر ": گفت رون

  ".  كنند مي استفاده كارشون
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 خيلي كنه مي فكر البته و.  ره نمي پياده وقت هيچ اون.  نديديم آمبريجو وقت هيچ ما كه همينه خاطر به "

  ". مهميه شخصيت

 رنگ كبود رداي اون تو ، ميزه ريزه جادوگر اون و مضحك و پير ساحره اون مورد در و ": پرسيد هرميون

  "داري؟ خبري چه

  "جادوييه تعميرات اداره مال كه يارو همون ، آره ، اوه ": گفت رون

 تعميرات قسمت تو اون كه ميدوني كجا از تو ": پرسيد بود مونده متوقف هوا وسط قاشقش كه هرميون

   "؟ جادوييه

  ".  ميپوشه سير آبي  رداي ، باشه جادويي تعميرات قسمت تو هركي گفت مي پدر "

   "! نگفتي ما به اينو وقت هيچ تو اما "

 هري شدن وارد از قبل تا رون و او كه را هايي نقشه و يادداشت ورق دسته و انداخت را قاشقش هرميون

  .  كشيد خودش جلوي را كردند مي كار رويش بر داشتند

 ، نيست سير آبي رداهاي درباره هيچي جا اين ": گفت گشت مي صفحات بين داشت قراري بي با كه او

   "!  هيچي

   "؟ مهمه واقعا ايا ، خب "

 متجاوز دستگيري آماده اونها وقتي و ، خونه وزارت داخل بريم ما باشه قرار اگه!  مهمه اش همه اين ، رون "

 ، كرديم كار روش بارها و ها بار ما!   ميشه مهم اي جزئي مسئله هر.  بديم نشون خودمونو ،نخوايم هستند ها

   " – بگي ما به كه ندي زحمت خودت به حتي تو اگه ، اگه چيه ها شناسايي اين همه هدف ، كه اينه منظورم

   " – بود رفته يادم كوچيك خيلي چيز يه فقط من ، هرميون بيا كوتاه! من خداي"

   " -نداره خطر ما براي وزارتخونه اندازه به جايي هيچ دنيا تمام در شايد كه فهمي نمي  نه فهمي؟ مي تو"

   ".  بديم انجامش فردا بايد ، كنم مي فكر ": گفت هري

  .  پريد گلويش به رون سوپ و  ؛ موند باز دهنش و حركت بي مرده يه مثل هرميون
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  "؟ هري نيستي كه جدي ؟ فردا ": كرد تكرار هرميون

 كشيك خانه وزارت بر و دور دزدكي هم ديگه ماه يك اگه حتي كنم نمي فكر.  هستم چرا ": گفت هري

 بهترين االن.  ميشه تر دور ازمون آويز ، بندازيمش تاخير به بيشتر هرچه.  بشيم االن از تر مهيا و تر آماده ، بديم

   ". نشده باز هنوز اون و ، گذاشتتش كنار آمبريج ، داريم شانسو

   ".  شده تسخير االن اون وقت اون و باشه كرده پيدا بازكردنش براي راهي اون ، اينكه مگه ": گفت رون

  "بود شيطان يه اول از خودشم.  نداره حالش به فرقي هيچ ": انداخت باال را هايش شانه هري

  .  بود رفته فرو فكر تو سخت و جويد مي را هايش لب داشت هرميون

 ، ميدونيم.  دونيم مي مهمه كه چيزيو اون همه ما ": گفت داد مي قرار مخاطب رو هرميون كه حالي در هري

 وزارت باالي مقامات ، تنها ميدونيم ؛ كردن متوقف را خونه وزارت از خارج و داخل شدن ظاهر و غيب اونها

 ها كه نپرس نگو تا دو اون هاي حرف رون كه ،چرا كنند وصل هايشون خانه به را پرواز شبكه دارن اجازه  خونه

 كه چرا ، كجاست آمبريج دفتر دونيم مي تقريبا ما و. وايساده گوش فال رو ميزدند غر خصوص اين در داشتند

   " – گفت مي دوستش به ريشو كارمند اون شنيدي تو

   ".  ببينه منو خواد مي دلورس اول، طبقه ميرم دارم ": گفت بر از بالفاصله هرميون

 كه چيزي هر يا ، ها عالمت  يا ، مسخره هاي سكه اون از يكي وقتي كه ميدونيم و ، دقيقا ": گفت هري

 مي قرض داشت دوستش از يكيشو كه ديدم رو ساحره اون من كه چون تو، بره تونه مي كنه استفاده ، هستن

   " –  كرد

  "! كه نداريم هيچي ما اما "

  ".  داشت خواهيم ، بگيره مون نقشه اگه ": داد ادامه ارامي به هري

 تكيه وقت اون ، بشه خراب چيز همه بشه باعث تا داره وجود چيز ها صد...  دونم ،نمي  هري دونم نمي: 

   "....  هم شانس روي زيادي
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 ديگه االن.  بيافته اتفاق ممكنه هم باز ، كنيم كار روش هم ديگه ماه سه ما اگه حتي مسئله اين ": گفت هري

  ". رسيده عمل وقت

 مطمئن حال اين با ، نبود مطمئن خيلي هم خودش ؛ اند ترسيده كه خواند مي هرميون و رون هاي چهره از او

 كرده اين صرف نوبت به  را گذشته چهارهفته آنها.  كنند عملي را شان نقشه تا رسيده فرا آن وقت ديگر كه بود

 رون، كه ، بگذرانند خانه وزارت رتبه عالي كارمندان ورود از مراقبت و جاسوسي به نامرئي شنل زير كه بودند

 مي تعقيب ورود هنگام به را خانه وزارت كارمندان آنها. شناختشان مي گي بچه از ، ويزلي آقاي لطف به

 مي ، آنان از يك كدام سر بر كه  فهميدند مي دقيق مشاهداتي با و  ، دادند مي گوش را هايشان حرف كردند،

 شخصي كيف از تا داشتند را شانس اين گاه به گاه.  شد ظاهر تنهايي به مشخصي ساعت راس روز هر شود

 به هرميون روي روبه  االن كه را هايي يادداشت و ناقص اي نقشه تدريج به.  بدزدند را امروز پيام ،روزنامه

  . بودند كرده تهيه ، بود آمده در اي تپه صورت

 فقط كنم مي فكر. ...  ميريم كار اين انجام براي فردا كه بگيم تونيم مي ، خوب خيله ": گفت آرامي به رون

   ".  باشيم هري  و من  بايد

 و زديم حرف اش درباره قبال كردم مي فكر " داد ادامه و كشيد آهي هرميون "!  نكن شروع دوباره ، اووه"

  ".شده تموم

 رون ".  هرميون كنه مي فرق اين اما ، چيزه يه خونه وزارت ورودي در دم اونم شنل زير گذراندن وقت "

 افراد ليست توي تو " داد ادامه زد مي تلنگر امروز پيام رونامه پيش روز ده نسخه به انگشتش با كه حالي در

  ". ! نكردن معرفي  بازجويي براي خودشونو كه ، اي زاده مشنگ

 اون ، هريه شخص اون ، نره كسي باشه قرار اگه! باشي مرده پناهگاه تو اژدهايي آبله خاطر به قراره هم تو و "

   " –.  داره ارزش گاليون هزار ده سرش االن

 منم به خبرشو ، داديد شكست رو ولدمورت هروقت فقط.  ميمونم جا همين من ،پس  خوبه ": گفت هري

  "نه؟ مگه ، ميديد
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.  يافت گسترش هري پيشاني زخم در دردي كردند، خنديدن به شروع هرميون و رون اينكه محض به

 تا كرد سعي ، كنه مي نگاه او به شده تنگ چشماني با دارد هرميون ديد وقتي.  برد باال را دستانش ناخودآگاه

  .  كند جبران چشمانش روي از موهايش زدن كنار با را كارش اين

 حال هر ،در بشيم ظاهر جداگانه هركدوم بايد وقت اون ، بريم ما سه هر اگه ، خب ": گفت مي داشت رون

   ".  شيم نمي جا هم شنل زير تامون سه هر ديگه

  .  آمد جلو عجله با كريچر ، بالفاصله و برخاست جايش از.  ميشد بيشتر و بيشتر هري زخم درد

 شيره تارت يا ، دن مي ترجيح رو خوشمزه كباب تاس يه ارباب آيا ، نكردن تموم رو سوپشون هنوز ارباب "

   "؟ طرفدارشه خيلي ارباب كه رو

  ". دستشويي ميرم – آه – گردم مي بر االن من اما ، كريچر ممنون "

 شد هال وارد ، رفت باال ها پله از عجله با ، كند مي نگاه شك با را او دارد هنوز هرميون كه دانست مي چون

 ناليد، مي درد از كه حالي در.  زد هم به محكم دوباره را در و شد حمام وارد سرعت به ، پاگرد اولين در بعد و ،

  .... بست را چشمانش و افتاد فرو ، بود باز دهان با ماري مانند به آن آب شير كه اي مشكي دستشويي روي

 هاي ساختمان. رفتن راه تا مانست مي پرواز به بيشتر البته رفت؛ مي راه ، روشن و تاريك خياباني در داشت

 ، شد نزديك آنها از يكي به او.  بودند شده زنجبيلي نان هاي خانه به شبيه و ، داشتند بلند هايي شيرواني اطرافش

  .كرد مي احساس رگهايش به را آدرنالين هجوم.  زد در.  ديد در مقابل در را اش كشيده انگشتان سپس

 خنده. رفت درهم صورتش هري چهره به كردن نگاه با. گشت پديدار ميانش در رو خنده زني و شد باز در

  .داد وحشت به را خود جاي و بست بر رخت لبانش از

   "؟ گرگرويچ ": پرسيد روح بي و سرد صدايي

 داشت نگه ثابت جايش در را در رنگ سفيد دستي. ببندد را در كرد سعي و داد تكان طرفين به را سرش زن

  .بماند در بيرون هري كه نگذاشت و

   ".  ببينم رو گرگرويچ خوام مي من "
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 من!  نه جا اين زندگي او!  نه اينجا زندگي اون! !  مر نيخ نير ونت ار ": داد تكان سرشو و زد فرياد زن اون

   "!  اونو نشناخت

 هري و كرد، تاريك تاالر در رفتن عقب عقب به شروع بود، شده خسته در بستن براي تالش از ديگر كه او

  .كشيد بيرون را اش دستي چوب بلندش، انگشتان با و كرد، دنبال را او لغزيد مي هوا روي كه

   "؟ كجاست اون"

   "! ندانست من ، ندانست من!  رفت او!  نيخ ايچ وفت داس"

 كرد سعي زن. آمدند تاالر داخل به دوان دوان خردسال كودك دو. كشيد جيغ زن. كرد بلند را دستش هري

   - كرد روشن را جا همه رنگ سبز نوري. كند محافظت ها آن از دستانش با

   "!  هري!  هري "

  .كوبيد در به دوباره هرميون. بود افتاده زمين روي گشود؛ را چشمانش

   "!  كن باز درو ، هري "

 به را تعادلش افتاد، داخل به ناگهان هرميون كرد؛ باز را در قفل و شد بلند. است زده فرياد كه بود مطمئن

 حالتي با و بود، ايستاده سرش پشت درست رون. گذراند نظر از را اطراف وار مظنون حالتي با و آورد دست

  .داد مي تكان نمور شويي دست كنار و گوشه سوي به را اش دستي چوب عصبي

   "؟ كردي مي كار چي ": پرسيد تندي به هرميون

   "؟ كردم مي كار چي ميكني فكر تو ": پرسيد رنگ كم شجاعتي با هري

  "!زدي مي فرياد وجودت همه با داشتي": گفت رون

   "...  يا بود برده خوابم كنم مي فكر...  خب ، اووه "

 پايين اون دونيم مي. نكن توهين ما شعور به كنم مي خواهش ، هري ": گفت و كشيد عميقي نفس هرميون

   ".  بود شده ديوار سفيدي به صورتت و بود گرفته درد زخمت
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  .نشست وان لبه روي هري

 كرده نابود رو اش خانواده كل ديگه كنم فكر االن تا و.  كشت زنو يه كه ديدم ولدمورتو من ، خوب خيله "

 اونجا زمان اون فقط اونها ، سدريك به شبيه درست.  نبود كار اين به مجبور اصال او ميدونيد و.  باشه كشته و

   "....  بودند

 ها اتفاق اين از بازهم بدي اجازه نبايد تو هري ".  شد منعكس حمام توي وصدايش كشيد فريادي هرميون

 – خطرناكه ارتباط اين كرد مي فكر اون!  كني استفاده شدگي چفت از بود خواسته تو از دامبلدور!  بده رخ

 چه ، ببيني مردمو شكنجه و مرگ تو كه خوبه كجاش اين!  هري ، كنه استفاده سوء ازش ميتونه ولدمورت

   "؟ كنه مي كمك تو به امر اين جوري

   ".  كنه مي كار چي داره اون فهمم مي من كه راهيه تنها اين چون ": گفت هري

   "؟ بگيري جلوشو نكردي تالش هم بار يه حتي تو بنابراين "

 خوب اونو وقت هيچ من.  ضعيفم خيلي شدگي چفت تو من كه ميدوني خوب تو.  تونم نمي من ، هرميون "

   ".  نگرفتم ياد

 واقعا تو– هري فهمم نمي چيزو يه من!  نكردي تالش واقعا وقت هيچ تو ": داد پاسخ تيز و تند هرميون

   "–؟ بشه حفظ ، هست كه اي ديگه چيز هر يا رابطه يا ارتباط اين داري دوست

 دارم دوست ": گفت آهسته.  شد قطع انداخت او به شدن بلند موقع هري كه اي خيره نگاه با هرميون صداي

   "؟ دارم دوست واقعا ؟

   " – خواستم نمي من ، هري متاسفم – نه – من "

 اون وقتي ميشم مجبور من اونوقت و ، متنفرم بشه بدنم وارد ميتونه اون كه حقيقت اين از ، متنفرم ازش "

   ".  كرد خواهم استفاده ازش من اما.  ببينمش خطرناكه خيلي

   " – دامبلدور اما "
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 دنبال اون چرا بدونم ميخوام.  ديگه كس هيچ نه منه، انتخاب اين ، كن فراموش و دامبلدور ": گفت هري

   ".  گرده مي گرگرويچ

   "؟ كي "

 با خيلي اون ميگه كرام و ساخته كرامو دستيه چوب او.  خارجيه ساز دست چوب يه اون ": گفت هري

   ".  است نابغه و استعداد

 ساز دست چوب يه او اگه.  كرده زنداني جايي يه رو اوليوندر ولدمورت ، گفتي خودت اما ": گفت رون

   "؟ هست هم ديگه يكي دنبال چي برا ديگه ، داره

 گرگروييچ شايد ميكنه فكر يا...  بهتره خيلي گرگرويچ كنه مي فكر شايد ، باشه موافق كرام با اونم شايد "

 اوليوندر چون.  داد انجام كاري چه كرد مي تعقيبم داشت اون كه موقعي من دست چوب بده توضيح تونه مي

  ". نميدونست اينو كه

 بدل و رد مردد نگاهي سرش پشت كه ديد را هرميون و رون و كرد نگاهي خورده ترك و آلود غبار آينه در

  .كردند

 خودت تو اما ، ميزني حرف داده انجام دستت چوب كه كاري مورد در داري دايم تو هري ": گفت هرميون

   " ؟ كني باور رو نيروت نميخواي چرا تو!  بودي باعثش

!  افتاد اتفاقي چه واقعا دونيم مي ما هردوي!  هرميون ، ميدونه هم ولدمورت و!  نبودم من اون ميدونم چون "

"   

 بر هم دارد االن همين از او و كند قانع را هرميون نتوانسته كه دانست مي هري. رفتند غره چشم ديگر يك به

 شود، ولدمورت ذهن وارد بود داده اجازه خود به كه حقيقت اين هم و اش دستي چوب مورد در اش نظريه عليه

  .كرد دخالت رون مسرتش، كمال در. كند مي تراشي علت

 نمي فكر ، خانه وزارت بريم فردا ما باشه قرار اگه و.  مربوطه خودش به ، كن ولش ": گفت هرميون به رون

   "؟.  كنيم كار مون نقشه رو بايد كنيد
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 وي كه بود مطمئن هري و گذشته، موضوع اين خير از ميلي بي با تنها هرميون كه ديدند وضوح به نفر دو هر

. رفتند همكف طبقه آشپزخانه به حاضر، حال در اما. گرفت خواهد سر از را حمالتش دوباره فرصت اولين در

  . بود كرده آماده شيره تارت و كباب تاس برايشان كريچر

 واو توانستند مي كه كردند تكرار خود با را شان نقشه قدر آن و نرفتند، هايشان تخت به وقت دير تا شب آن

 نور و كشيد دراز تختش در خوابيد، مي سيريوس اتاق در كه هري. كنند تكرار يكديگر براي بر از را واوش به

 را نقشه ديگر دقيقه ده براي و داشت، نگه پتيگرو و لوپين سيريوس، پدرش، از عكسي روي را اش دستي چوب

 هاي نبات آب و پيچيده معجون به نه كرد، مي خاموش را اش دستي چوب نور وقتي اما. كرد تكرار خود با

 متوجه افكارش بلكه جادويي؛ تعميرات دايره افراد رنگ اي سرمه رداهاي به نه و انديشيد مي استفراغي

 قدر چه بود، يافتنش به مصمم چنين اين ولدمورت كه حالي در كه اين و بود ساز دست چوب گريگورويچ

  .دارد نگه پنهان را خود تواند مي ديگر

  .بود رسيده فرا شب نيمه پي از وافري عجله با آفتاب طلوع نظر به

  .  كند بيدار خواب از را هري تا بود آمده كه بود رون بخير صبح جمله اين " مياي نظر به افتضاح "

   ".  نيست وقت خيلي آخه ": گفت و كشيد اي خميازه هري

 هري كه مضطرب شديدا اي چهره كه او از داشت كريچر. يافتند پايين طبقه آشپزخانه در را هرميون ها آن

  . كرد مي پذيرايي ديد، مي او از امتحانات هنگام معموال

 معجون ، رداها ": گفت شده آنها حضور متوجه داد نشان سرش دادن تكان با كه حالي در نفس يك هرميون

 ضروري هاي موقعيت براي جفت يه بايد هركدوم... انفجاري هاي چاشني...  نامرئي شنل....  پيچيده، مركب

  "...  پذير گسترش هاي گوش ، دماغي خون هاي تافي استفراغي، هاي نبات آب...  باشين داشته

 كرد مي تعظيم ايشان به خروجشان هنگام كه كريچر. افتادند راه باال طبقه سمت به و بلعيدند، را شان صبحانه

  .كند آماده قلوه و استيك كلوچه برايشان برگردند وقتي كه داد قول

 ، ديوار روي گذاشتنش سرشو بريدن درباره من روز يه ميشه باورت ، بده عمرش خدا ": گفت عالقه با رون

   "كردم؟ مي پردازي رويا
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 پف چشماني با كه ببينند را خوار مرگ دو توانستند مي. گذاشتند گام در بيرون پله اولين به مثال بي دقتي با

  .بودند گرفته نظر تحت را خانه ميدان سوي آن از كرده

  .ببرد را هري تا آمد سپس و شد غيب رون با ابتدا هرميون

 نقشه قسمت اولين دادن رخ مكان كه باريكي كوچه در را خود هري خفگي، و تاريكي آشناي حس از بعد

 آنجا هشت ساعت تا وزارت كاركنان معموال. نبود آنجا ديگري چيز آشغال سطل دو جز به فعال. يافت بود، شان

  .شدند نمي ظاهر

 بي من وقتي ، اينجا برسه دقيقه 5 ظرف بايد او ، خوب خيله ": گفت كرد مي نگاه ساعتش به كه هرميون

   " – كردم هوشش

 درو بايد ما اينجا به اون رسيدن از قبل كنم مي فكر من ضمن در و.  دونيم مي ، هرميون ": گفت عصبي رون

   ".  كنيم باز

   " – بايست عقب!  ميرفت يادم داشت واي ". : كشيد جيغي هرميون

 صداي با در و گرفت كنارشان حريق ضد نقاشي از پر و شده زنجير و غل درب سمت به را اش دستي چوب

 خالي سالن يك به پشتش، تاريك راهروي كه دانستند مي شان محتاطانه هاي وري ديده لطف به. شد باز بلندي

 آن در كه حالي در. است بسته هنوز كه بيايد نظر به تا كشيد خودش سوي به را در هرميون. شود مي منتهي تئاتر

   " – نامرئي شنل زير ميريم دوباره ما ، االن و ": گفت گشت برمي دو آن سمت به باريك راه

 مي پرنده قفس روي كه پتويي مثل را شنل و كرد تمام برايش را اش جمله رون ". ميمونيم منتظر و – "

  .  دوخت هري به را چشمانش و كشيد هرميون سر روي كشند،

 با ، باز و خاكستري موهاي با خانه وزارت هاي ساحره از يكي كه بود گذشته دقيقه يك از بيشتر كمي تنها

 كردن عادت براي شد مجبور او و بود، آمده بيرون ابري پشت از تازه خورشيد. شد ظاهر كوچكي پاپ صداي

 كالم بي طلسم كه چرا. ببرد لذت آن از بيش ناگهاني گرماي اين از نكرد فرصت اما. بزند پلك اي لحظه نور به

  .كرد برخورد او به هرميون كننده بيهوش
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: گفت آمد مي بيرون تئاتر در كنار هاي آشغال سطل از يكي پشت از كه رون. زد كنار را نامرئي شنل هري

   ".هرميون بود عالي"

 سر از مو چند هرميون. كشيدند شد مي ختم صحنه پشت به كه راهرويي به را قد كوتاه ساحره هم كمك به

 بود كشيده بيرون اش دوزي خرمهره كيف از كه مركبي مانند لجن معجون فالسك داخل به و كند ساحره

  .گشت مي ساحره دستي كيف ميان در رون. انداخت

 از جا به نا استفاده قسمت در دستياري عنوان به كه خواند مي را قربانيشان شناسايي كارت كه حالي در او

   ".  ها نشان از اينم ، هرميون باشي داشته اينو بهتره.  هاپكيركه مافلدا اسمش ": گفت كرد، مي كار جادو وسايل

 به بود برداشته ساحره كيف از و بودند M.O.M حروف به مزين همه كه را رنگ طاليي سكه چندين و

  .داد هرميون

 بدل بعد لحظه چند و نوشيد، بود، آمده در زيبايي ارغواني رنگ به اكنون كه را مركب معجون هرميون

 گذاشت، مي چشم بر و داشت مي بر را مافلدا عينك او كه حالي در. بود ايستاده ها آن جلوي هاپكيرك مافلدا

  .كرد چك را ساعتش هري

   ".  بشه ظاهر ممكنه لحظه هر ورودي در. كرديم دير ما "

 كشيدند، خود روي را نامرئي شنل هري و رون بستند؛ حقيقي مافلداي روي بر را آن و شتافتند در سمت به

 و كوچك جادوگري و شد شنيده پاقي صداي بعد لحظه چند. شد منتظر و ماند باقي عام مال در هرميون ولي

  .شد ظاهر مقابلشان مانند موش

   " مافلدا سالم ، اوه "

   "؟ چطوري امروز!  سالم ": گفت لرزان صدايي با هرميون

   ".  نيستم خوب خيلي واقع در ، خب ": گفت رسيد مي نظر به افسرده واقعا كه ميزه ريزه جادوگر

 مي سرشان پشت هري و رون بودند، افتاده راه به اصلي خيابان سمت به جادوگر و هرميون كه حالي در

  .آمدند
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 ".  نيستي راه به رو ميشنوم كه متاسفم ": گفت و كرد صحبت نقش ريز جادوگر با محكمي لحن با هرميون

 كنند متوقف اونو خيابان به رسيدن از قبل بود الزم ، بدهد را بيماريش از مبسوطي شرح تا كرد شروع جادوگر و

   ".  بخور شكالت يه ، بيا ". 

   "– متشكرم نه ، اوه ؟ ها "

   ".  دارم اصرار من اما ": گفت داد مي تكان صورتش جلوي را ها پاستيل كيسه حالي در ، گير پي هرميون

  .برداشت را يكي بود، جاخورده اندكي كه جادوگر

 كه كرد استفراغ به شروع چنان و شد خم جادوگر رسيد، زبانش به پاستيل كه اي لحظه. بود آني تاثيرش

  .كند را سرش باالي موهاي از اي دسته هرميون نشد متوجه

 مرخصي امروزو باشه بهتر شايد ، عزيزم اوه ": گفت هرميون ، شد پهن خيابان كف بيماري از او وقتي

   "!  بگيري

 راهش به ، رفتن راه در ناتوانيش رغم علي كرد مي سعي و ، داشت گي خفه احساس و كرد مي استفراغ

   " – برم بايد – امروز – بايد من!  نه – نه " ، بدهد ادامه

 تو كنم مي فكر من – كار سر بري موقعيتت اين با توني نمي تو!  است احمقانه اين اما ": داد هشدار هرميون

   ".  كنند درمانت بخواي ازشون و ، مانگو سنت بايد

 داشت سعي هنوز ولي افتاد، پا و دست چهار روي به زد، مي نفس نفس كه حالي در و خورد، زمين جادوگر

  .برود اصلي خيابان سمت به

   "! كار سر بري جوري اين توني نمي كه تو اما ": زد فرياد هرميون

 يافته شكل تغيير هرميون از كه حالي در. كرد قبول را هرميون حرف بودن درست كه رسيد نظر به سرانجام

 رون كه كيفي جز به چيزي و شد، ناپديد و برگشت درنگ بي برسد، اي نشسته موقعيت به تا گرفت، مي كمك

  .نگذاشت خود از باقي استفراغ مقداري و بود قاپيده دستش از لحظه آخرين در
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 اونم اگه. اه": گفت نرود، فرو زمين بر ريخته ترشحات در تا بود گرفته باال را ردايش پايين كه هرميون

  ".شد مي كاري كثافت تر كم خيلي كرديم مي بيهوش

 هنوزم من اما ، آره ": گفت ، بود برداشته را جادوگر كيف و بود شده پديدار نامرئي شنل زير از كه رون

 دوست كارشو خيلي فكركنم. كنه مي جلب خودش به رو بيشتري هاي توجه هوش بي هاي بدن كنم مي فكر

   ".  بياد بده معجونو و مو ؟ نه ، داشت

 آبي رداي و بود، درآمده داشت مريض جادوگر كه مانندي موش و كوچك شكل به رون دقيقه، دو ظرف

  .بود پوشيده داشت قرار شده تا صورت به كيفش در كه را اي تيره

 توجه با حال، هر به. بود نپوشيده رداشو امروز كار سر بره داشت دوست آنقدر كه اين با كه عجيبه خيلي" -

  ".كترمولم رگ من پشتش، نوشته به

 مو تار چند با زود خيلي ما ، بايست جا همين حاال ": گفت بود نامرئي شنل زير هنوز كه هري به هرميون

   ".  گرديم مي بر تو براي

 كه استفراغي از مملو كوچه طول در تنهايي به كه هري نظر به اما كند، صبر اي دقيقه ده كه بود مجبور وي

 و رون انجام سر. كشيد طول ها اين از بيش رفت مي رو قدم داشت، قرار بيهوش مافلداي به منتهي درب بغل

  .شدند ظاهر دوباره هرميون

 با اون اما ، كيه اون دونيم نمي ما ": گفت داد مي مشكي مجعد موي تار چند هري به داشت كه هرميون

   "...  داري احتياج رو بزرگه ردا تو همين برا ، بلنده قد خيلي اون ، بگير!  خونه رفت وحشتناك دماغي خون

 تا ايستاد هري و كشيد بيرون را بود شسته برايشان كريچر كه را اي كهنه هاي ردا از دست يك هرميون

  .كند عوض را لباسش و بخورد را معجون

 عضالتش از چه آن با و داشت قد فوت شش از بيش رسيد، پايان به دردناكش شكل تغيير كه وقتي

 را عينكش و نامرئي شنل كه حالي در. بود اش چهره به هم ريشي. داشت تنومندي هيكل شد، مي دستگيرش

  .شد ملحق ديگر نفر دو به كرد، مي پنهان جديدش رداي زير

   ".  ترسناكه من، خداي ": گفت و انداخت نگاهي بود قدبلندتر او از االن كه هري به رون
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   ". شده نه تقريبا ، بريم بيا و ، بردار رو مافلدا هاي نشان از يكي":  گفت هري به هرميون

 نوك هاي ميله با پله سري دو آسفالته، زمين طرف آن يارد پنجاه حدود. شدند خارج كوچه از هم همراه به

  .كشيد مي يدك را آقايان عنوان ديگري و بانوان عنوان يكي. بودند شده جدا ديگر يك از سياهي تيز

 و هري. افتاد راه به بانوان هاي پله سوي به و "خداحافظ ديگه لحظه چند تا": گفت عصبي حالتي با هرميون

 به ظاهرا كه شدند كاني پله وارد و پيوستند بودند پوشيده غريب و عجيب هايي لباس كه ديگر مرد چند به رون

  .شد مي وارد داشت، سفيد و سياه هايي كاشي كه مترو، ايستگاه معمولي هاي شويي دست از يكي

 داخل به رنگ طاليي اي سكه انداختن با كه حالي در داشت، تن به اي سرمه ردايي كه جادوگراني از يكي

 برا! اينا دن مي گير الكي انقدر چرا دونم نمي! رگ خير به صبح": زد صدا شد، مي اتاقك وارد مخصوص جاي

  "پاتر؟ هري ، شه پيدا طرفا اين  اش كله و سر كي دارن انتظار كار؟ سر بيايم اينجوري كنن مي مجبور مارو چي

  .داد بروز اي ساختگي خنده رون. خنديد بلند خودش تيكه به جادوگر

   "؟ نه مگه ، است احمقانه ، آها ": گفت او

  .شدند داخل ورودي درب از هري و او

 جفت يك درها از يكي زير از و برد پايين را سرش. رسيد مي گوش به سيفون صداي هري چپ و راست از

 بر را هايش پلك او به رو كه ديد را رون و كرد نگاه چپ سمت به. رفتند مي باال شويي دست از كه ديد را پا

  .زند مي هم

  "تو؟ بريم سيفون با بايد": كرد زمزمه

   ".  مياد خوشش ازش مياد نظر به ": گفت كنان زمزمه خسن و عميق صدايي با هري

  . گذاشت پا شويي دست داخل به هري. كردند مي حماقت احساس بسيار. ايستادند دو هر

 كفش پاها، بود، ايستاده آب در ظاهرا كه اين با. داده انجام درست را كارش كه فهميد اول لحظه همان در

 سقوط كوچكي كانال داخل از. كشيد و گرفت را زنجير برد، باال را دستش. بودند خشك كامال ردايش و ها

  .آمد بيرون جادو و سحر وزارت هاي شومينه از يكي داخل از و كرد
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 تر تاريك وزارت بزرگ ورودي. داشت عادت آن به كه بود چيزي از تر بزرگ خيلي بدنش ايستاد، ناشيانه

 چوب فراز بر نوراني نقاطي و داشت قرار تاالر ميان در رنگ طاليي اي فواره قبال. داشت ياد به كه بود چيزي از

 اين. بود ايستاده تاالر وسط بزرگي و سياه سنگي مجسمه حاال. كرد مي ايجاد ديوار و كف خورده صيقل

 سنگي تختي باالي از كه داد مي نشان را جادوگر مرد و زن يك سياه، سنگ از شده كاري كنده مجمسه

. زيبا تا بود ترسناك بيشتر كردند مي نظاره آمدند مي بيرون مقابلشان هاي شومينه از كه را وزارت كاركنان

 قدرت جادو: بود شده حك جمله اين داشتند، ارتفاع فوت يك كدام هر كه حروفي با ها مجسمه پايه روي

  .است

  .بود شده خارج شومينه از ديگري جادوگر. خورد هري پاهاي پشت به اي ضربه

   ".  رانكورن متاسفم اوه...  بيني نمي كنار برو راه سر از "

 درآمده شكلش به هري كه كسي ظاهرا. شد دور دوان دوان بود، ترسيده مشخصا كه طاس نيمه جادوگر

  .بود ترسناكي آدم رانكورن، بود،

  "!هي": كرد زمزمه صدايي

 جايي جادويي تعميرات اداره دفتر كنار از كه ديد را مانند موش جادوگر و كوچك ساحره و چرخيد

  .شتافت ها آن سمت به سرعت به هري. كنند مي اشاره او به مجسمه نزديك

   "؟ درسته ، شدي وارد تو پس ": گفت كنان زمزمه هري به هرميون

  ".كرده گير توالت سوراخ تو هنوز ، نه": گفت رون

 كردي دقت حاال تا ؟ نه ، ترسناكه...  بود بامزه خيلي ، اوه": گفت بود شده خيره مجسمه به كه هري به او

   "؟ نشستن چي روي ببيني

 بدن از اي كپه حقيقت در بوده، پنداشته سلطنتي تخت كه آنچه كه فهميد و كرد نگاه بيشتري دقت با هري

 هايي چهره با همگي كه كودكان، زنان، مردان،: برهنه بدن صدها و صدها: است انسان شده تراشيده هاي

 را داشتند فاخر هايي لباس كه جادوگراني وزن تا بودند، لوليده هم در و بودند شده فشرده زشت، و احمقانه

  .كنند تحمل
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   ".  بديم ادامه بايد ، بيايد.  حقيقيشون مكان در ، ها مشنگ ": كرد زمزمه لب زير هرميون

 هايي نگاه و گذشتند، مي هال انتهاي طاليي هاي دروازه از كه پيوستند هايي ساحره و جادوگران دسته به

 تاالر به و شدند رد ها دروازه از. شد نمي ديده جايي آمبريج دولورس اما. انداختند مي اطراف به دزدانه

. بودند شده ايجاد رنگ طاليي آسانسور بيست حدود مقابل در هايي صف كه جايي رسيدند، تري كوچك

  "!كترمول": زد فرياد صدايي كه بودند نرسيده صف اولين به هنوز

 به بود دامبلدور قتل شاهد كه خواراني مرگ از يكي. ريخت فرو هري دل: چرخيدند صدا منبع سمت به

 هري. انداختند پايين را سرها و شدند ساكت بودند كنارشان در كه اي خانه وزارت كارمندان. آمد مي سمتشان

  .كند حس بود شده ايجاد هايشان دل در كه را وحشتي توانست مي

 داشتند، قرار رويش طاليي خطوطي كه فاخرش و بلند رداي به اصال مرد، وحشي نسبتا و آلود اخم چهره

  ".يكسلي بخير صبح": گفت آسانسور منتظر جمعيت ميان از كسي. آمد نمي

  .گرفت ناديد را او يكسلي

 بارون داره اونجا هنوز.  كترمول ، كنه مرتب دفترمو تا ، بودم خواسته جادويي تعميرات قسمت از يكيو من "

   ".مياد

  .كند كاري نداشت قصد كسي اما. انداخت نگاهي كند، دخالت كسي كه اميد اين به را اطراف رون

   "خوبه؟ ، نيست خوب كه اين – اين ؟ تودفترتون...  بارون "

  .شدند گشاد يكسلي چشمان. كرد عصبي اي خنده رون

   "؟ كترمول نه ، است بامزه خيلي كني مي فكر "

  .رفتند آسانسورها سمت به سرعت حداكثر با و شدند جدا جمعيت از ساحره دو

   " – البته ، نه ، نه ": گفت رون
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 كنارش پايين اون هم تو اينكه از واقع در ؟ كترمول كنم بازجويي زنت از تا پايين ميرم دارم ميدوني "

 و نيست مناسب فهميدي شايد.  كردم تعجب خيلي ، نموندين منتظر هم با و نگرفتي دستت تو دستاشو نايستادي،

   ".  است زاده اصيل طرفت كه شو مطمئن بعد دفعه فقط.  است عاقالنه كردي؟ رهاش

 و كرد ضعيف اي سرفه هرميون. انداخت او به نگاهي يكسلي. درآورد خود از هراس سر از صدايي هرميون

  .چرخيد

   " – من – من ": گفت لكنت با رون

 زن هر ، اين نه حتي ، بود شده دستگير لجني خون يه عنوان به كه بود من زن اين اگه اما ": گفت يكسلي

 بخش رئيس و – بود خورده بهش آلودگي چنين ننگ اشتباه، به و بودم كرده ازدواج باهاش من كه اي ديگه

 ، دادم مي اختصاص كار اين انجام به تقدمو حق من ، داشت كمكي به احتياج ، جادوگران قانون اجرائيات

   ؟ كه فهمي مي.  كترمول

   ".  بله ": گفت لب زير رون

 هم ايني از همسرت خوني موقعيت ، نباشه خشك ساعت يك ظرف دفترم اگه و ، شو مشغول پس خب "

   ".  ميشه برانگيز شك بيشتر ، هست كه

 داشت انتظار كه هري براي آيند ناخوش لبخندي و سر دادن تكان با يكسلي،. شد باز مقابلشان طاليي دروازه

 و رون هري،. رفت و شد ها آسانسور از يكي سوار باشد، شده خوشحال بود كرده كترمول با كه رفتاري از

 و شدند بسته ها در. داشتند واگيرداري بيماري گويي: نشد همراهشان كسي اما شدند، آسانسوري سوار هرميون

  .افتاد راه باال سمت به آسانسور صدايي با

 اونجا من اگه ؟ كنم كار چي بايد من حاال ": پرسيد ديگر نفر دو از بالفاصله رسيد مي نظر به بيچاره كه رون

   " – كترمول زن يعني...  زنم ، نشم ظاهر

   " –. بمونيم باهم بايد.  ميايم باهات ماهم ":گفت هري

  .  داد تكان بيقراري با را سرش رون اما
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 رو يكسلي دفتر كنم مي سعي منم كنين، پيدا آمبريجو برين تا دو شما. نداريم وقت اونقدر ديوونگيه، اين" -

  "گرفت؟ بارونو جلوي شه مي جوري چه ولي – كنم درست

 اومده وجود به طلسم يه تاثير تحت بال اين اگه. كني استفاده اينكنتيتم فينيت از كن سعي": گفت هرميون

 تره، سخت كردنش درست كه اومده، جوي جادوهاي سر باليي يه نشد، اگر. ده مي جواب كار همين باشه،

  "- نشن خراب وسايلش كه كن استفاده ايمپرويوس از پيشگيري، عنوان به پس

 لحظه همان در ولي گشت، مي پري قلم دنبال اميدانه نا جيبش در ،"-آروم فقط بگو، دوباره ":گفت رون

 جانوران كنترل و تعديل سازمان چهارم، طبقه": گفت نامعلوم جايي از زني صداي. شد متوقف ناگهان آسانسور

  ".آفات رفع مشاورين دفتر و اجنه ارتباطات دفتر ارواح، و آدميزادگان جانوران، شامل جادويي

 آسانسور وارد رنگي بنفش كاغذي موشكهاي همچنين و جادوگر تعدادي شد، باز دوباره آسانسور در و

  .چرخيدند مي المپ دور به سقف، زير شدند،

 انداخت، مختصر نگاهي هرميون و رون به. "آلبرت، بخير، صبح":  گفت هري به بلند هاي ريش با مردي

. كرد مي زمزمه را ضروري هاي دستورالعمل رون گوش در هرميون كرد؛ حركت به شروع دوباره آسانسور

 از ؟ ها كرسول؟ درك ": گفت لب زير و انداخت چپي كرد،نگاه خم هري سمت به را خودش جادوگر

  "!منه مال حاال از شغلش كه مطمئنم كامال من. آلبرت خوبه، اجنه؟ ارتباطات

 دوباره ها در ايستاد، آسانسور. باشد كافي همين بود اميدوار داد، پاسخ او به لبخندي با هري.زد چشمكي او

  .شدند باز

 مركز جادو، از نادرست استفاده شامل جادويي، قوانين اجراي سازمان دوم، طبقه":  گفت ساحره صداي

  .جادوگري عالي ديوان اداري خدمات و كارگاهان، فرماندهي

 دنبالش به رفت، بيرون آسانسور از عجله با او. داد هل جلو به اندكي را رون كه ديد را هرميون هري

 شد، بسته رنگ طاليي در كه اي لحظه. گذاشتند تنها را هرميون و هري و شدند، روانه نيز ديگر جادوگران

 چي بدونه اون كنم نمي فكر برم، دنبالش بهتره كنم مي فكر من هري، حقيقت، در":  گفت سرعت با هرميون

  "-چي همه بيفته، گير اگه و كنه مي كار

  ".پشتيباني پرسنل و جادو و سحر وزير اول، طبقه"
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 آنها مقابل در نفر چهار. كشيد مي نفس بريده بريده كرد، ساكت را او و شد باز دوباره رنگ طاليي در

 هاي رنگ به شكوهي با رداي كه بلند موهاي با جادوگري: بودند گفتگو در غرق ايشان از نفر دو. بودند ايستاده

 زده كوتاهش موهاي به را اي مخملي روبان كه مانندي وزغ و چاق ساحره ديگري و بود پوشيده طاليي و سياه

  .بود چسبانده اش سينه به را اي زيردستي تخته و بود،
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  سيزدهمفصل 

  اداره ثبت مشنگ زادگان
  

  
  
  

  

   "؟ نه  ، فرستاد رو تو تراوس ،!  مافلدا ، اوه ": گفت و كرد نگاه هرميون به آمبريج

   ". بله -ب ": گفت كنان من من هرميون

 طاليي و مشكي لباس كه جادوگري به رو آمبريج ".  مياي بر اش عهده از خوبي به تو مطمئنم ، من خداي "

 سوابق از بتونه مافلدا اگه ، وزير جناب.  ميشه حل ما مشكل جوري اين و ": گفت و كرد بود پوشيده رو

 ده امروز  ": گفت و انداخت اش تخته به نگاهي ".  كنيم شروع كارمونو تونيم مي االن همين ما ، كنه نگهداري

 وزارت قلب تو ، اينجا حتي....  اوه ، اوه. !  است خونه وزارت كارمنداي از يكي همسر اونها از يكي كه نفر

 صحبت به داشتند كه هم نفرجادوگري دو ، شد بود هرميون كنار كه آسانسوري وارد سرعت به او و "! خانه

  .  شدند سوار هم ميدادند گوش وزير با او هاي

 بخير صبح.  كني پيدا دادگاه اتاق تو توني مي محتاجي بهش كه هرچيو تو  ، پايين ميريم مستقيم ما ، مافلدا" 

  " نميشي؟ پياده تو ، آلبرت

  ". البته ، چرا ": گفت رونكورن عميق صداي با هري
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 از هري وقتي.  شدند بسته بلندي صداي با سرش پشت طاليي مشبك هاي در.  شد خارج آسانسور از او

 قد جادوگر.  شد مي خارج ديد از داشت كه ديد را هرميون مضطرب صورت ، كرد نگاه عقب به اش شانه روي

  .  بود هايش شانه سر تا آمبريج شده بسته گونه مخمل موهاي  و ، بود او ديگر طرف در هم ديگري بلند

 ريش و بلند موهاي.  پرسيد اينو كه بود جادو سحر جديد وزير "؟ رونكورن ، اينجا كشونده رو تو چي "

 و بود افكنده سايه درخشانش چشمان بر ، اش برآمده پيشاني و  داشت همراه به نقره از هايي رگه اش مشكي

  .   شده خيره بيرون به ها سنگ قلوه زير از كه بيافتد خرچنگي ياد هري تا شد باعث

 طبقه اومده گفت يكي. كردم مي صحبت ويزلي آرتور ". كرد تامل ثانيه از كسري براي هري "... با بايد "

   ".  اول

   "؟ شده دستگير نامطلوبي ارتباط خاطر به اون. آه ":گفت تيكنس پالم

  ".  اون به شبيه چيزي نه ، نه ": گفت شده خشك گلوش كرد مي احساس كه هري

 اندازه همون به هم خون به خائنان كه گه مي زمان گذشت  ، بپرسي من از اگه ، خوبه اوه " گفت تيكنز

    ".  رونكورن خوش روز.  هستند بد ها لجني خون

  " وزير جناب خوش روز "

 غايب ديد از وزير كه اي لحظه در. بود شدن دور حال در راهرو  ضخيم فرش روي كه ديد را تيكنز هري

 در و. انداخت خودش روي را آن و ، كشيد بيرون سنگينش و سياه شنل زير از را اش نامرئي شنل هري ، شد

 خميده بود مجبور هري ، بود بلند قد خيلي روكورن چون. كرد حركت به شروع راهرو توي ، مخالف جهتي

  . اند شده پنهان شنل زير  بزرگش پاهاي كه باشد مطمئن تا برود راه خميده

 ديگري از پس  يكي را درخشان چوبي درهاي داشت كه همانطور.  بود كرده رخنه وجودش تمام به وحشت

 كند مي بيان را اتاق صاحب شغل و نام كه دارد وجود اي لوحه آنها از كدام هر روي كه ديد مي ، كرد مي طي

 نقشه ، كه كرد مي تحميل او به طوري را  ، اش ناپذيري نفوذ و  پيچيدگي ،  توانايي و قدرت  ، خانه وزارت ،

 بچه اي مسخره طور به ، بودند كشيده گذشته هفته چهار طول در هرميون و رون همراه به زياد دقت با او كه اي

 متمركز بشوند داخل شدن دستگير بدون چگونه كه نكته اين روي را شان توجه تمام آنها.  آمد نظرمي به گانه

 كاري چه شوند جدا هم از  شدند مجبور اگه كه بودند نكرده فكر اين به هم اي لحظه براي حتي: بودند كرده



 هري پاتر و مقدسات مرگ    اداره ثبت مشنگ زادگان: سيزدهمفصل 

  -247- 

 ساعت مطمئنا كه چيزي ، بود افتاده گير دادگاه كارهاي دادن انجام در هرميون حاضر حال در بدهند؟ انجام بايد

 هري ، اوست توانايي از بيش داشت اطمينان هري كه بود جادويي كردن اجرا درگير ، رون ؛ كشيد مي طول ها

  .  است ر آسانسو با رفتن پايين حال در شكارش دانست مي كه حالي در بود تنها باال طبقه در ،

: آورد مي فشار او به سكوت اين. بكند بايد كار چه بگيرد تصميم كرد ،سعي داد تكيه ديوار به و ، ايستاد او

 رنگ بنفش راهروي در ها اين از كدام هيچ ، سريعي قدمهاي صداي نه ، حرفي صداي نه ، جوشي و جنب نه

  .  اند كرده اجرا محل روي را سكوت طلسم شايد كرد مي فكر     هري كه بود ساكت قدري به ، شد نمي شنيده

  ".  باشه جاها همين جايي يه بايد دفترش ": كرد فكر هري

 ديگر طرف از اما ، كند نگهداري دفترش توي را جواهرات آمبريج  كه رسيد مي عادي غير خيلي نظر به

 كنار از ، افتاد راه به دوباره او بنابراين.  بود اي احمقانه خيلي ،كار گشتند نمي خاطر اطمينان براي را آنجا اگر

 معلق فضا در او برابر در كه داد مي قلمي به را هايي راهنمايي لب زير داشت و بود كرده اخم كه جادوگر يك

 دقت ها در روي اسامي به ديگر االن.  نديد را كسي  ، كرد مي داشت ياد پوستي ازورق اي دنباله روي و بود

 گسترده و باز فضاي وارد كه بود رفته را بعدي راهروي نصف تقريبا.  گذشت راهرو پيچ از هري و ، كرد مي

 برق همه مدرسه، ميز مثل نه ، كوچكي ميزهاي پشت جادوگران و ها ساحره از دوجين يك تقريبا شدكه اي

 بيانندازد نگاهي آنها به تا ايستاد هري.  بودند نشسته هايي رديف در ،  رويشان حرفي هر از عاري و شده انداخته

 و ، دادند مي تكان هم با هماهنگ را هايشان چوب آنها همه.  بود كننده هيپنوتيزم حدي تا ها آن اثر كه چرا ،

 بعد ، بودند حركت در سمتي هر به ، صورتي كوچولوي هاي كايت مثل درست رنگي چهارگوش هاي كاغذ

 و ، بودند پرشده شكل يك هم ها كاغذ همه كه ،چرا وجوددارد نظمي كار اين در شد متوجه هري ثانيه ازچند

 هاي ورق آن و -كند مي نگاه رساله و جزوه يك تهيه  روش به دارد شد متوجه او ديگر ثانيه چند از بعد

 بعد و قرارگرفته محلش در و خورده تا جادويي طور به ، شدند مي پر وقتي كه ، بودند صفحاتي چهارگوش

  . گرفتند مي  جاي اي ساحره يا جادوگر هر نزديك ي قفسه در مرتب خيلي

 شك هري كه بودند ميدادند انجام داشتند كه كاري سرگرم قدري به كارمندان هرچند ، رفت جلوتر هري

 از را شده كامل هاي جزوه از يكي او ، بشوند قالي روي شخصي رفتن راه خفه هاي صداي متوجه آنها ، داشت

 با ، آن رنگ صورتي روكش.  كرد بررسي اش نامرئي شنل زير را آن.  برداشت جواني ساحره كنار كپه كنار

  :   بود شده زينت طاليي تيتري
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   ها لجني خون

  .كنند مي وارد زادگان اصيل جامعه آرامش به آانها كه خطري و

 و اخم با هرز هاي علف با داشت و ميزد، لبخند ها گلبرگ وسط در كه بود قرمزي رز از عكسي ، تيتر زير

 به راستش دست پشت زخم ، دوباره اما ، نبود جزوه اين روي اي نويسنده هيچ اسم.  كرد مي مبارزه چنگ

 كه چرا ، كرد تاييد را او سوءظن بود كنارش كه اي ساحره بعد.  كردند سوزش به شروع آنها بررسي محض

  روزو كل كه اينه كارش ، پير عجوزه اين ": گفت ، وميچرخاند داد مي تكان را چوبش داشت كه همانطور

  "؟ ميدونه چيزي كسي ؟ كنه تحقيق ها لجني خون درباره

 همين در و ؛ كرد نگاه نگراني با اطراف به و ، گفت را اين بود كنارش در كه جادوگري " باش مراقب "

  . افتاد زمين روي و خورد ليز هايش برگه از يكي حين

   "؟ اورده گير هم جادويي گوش ، جادويي چشم مثل جديدا آيا ، چيه "

 به هم هري ؛ كرد نگاهي ، بود ها جزوه تهيه محل روي به رو كه درخشاني ماهوتي در چوب به ساحره 

 و روزنه ها مشنگ ورودي درهاي در كه جايي.  خزيد درونش در مار يك مثل خشم و ، چرخيد سمت همان

 بدون كه چشمي -بود شده جاسازي در داخل در ابي اي عنبيه با ، گرد و بزرگ چشمي ، داشت وجود چشمي

  .  بود اشنا ، شناخت مي را مودي الستور كه هركي براي شك

.  است نامرئي كه رفت يادش حتي:  اونجاست چي براي اصال و كجاست كرد فراموش هري اي ثانيه يك

 مي باال به وخيره بود حركت بي اون اما.  كند بررسي را چشم اون تا كرد حركت در سمت به بلند هايي قدم با

  :   شد مي خونده ايننوشته زير لوح روي.  نگريست

  آمبريج دولروس

   خانه وزارت ارشد معاون 

  : درخشيد مي اي تازه و كوچكي لوحه ، آن زير و
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  انجمن بخش رييس

   زادگان مشنگ نام ثبت 

 مشغول شدت به انها هرچند:  كرد نگاهي ، بودند جزوه تهيه سرگرم كه نفر دوازده اين به دوباره هري

.  شد خواهند ، مقابلشان در خالي دفتر در شدن باز متوجه راحتي به انها كه بود مطمئن هري اما ، بودند كارشان

 توپ انتهاي به كه  شاخي و خورد مي تكان كوچكش پاهاي كه رو عجيبي شيء اش داخلي جيب از سپس او

  .  داد قرار زمين روي را انفجاري هاي چاشني و ، شد خم شنل زير.  اورد بيرون ، را بود متصل پالستيكي

 هري كه ، بعد دقيقه چند.  دراومد حركت به هري روي روبه جادوگرا و ها ساحره پاهاي بين سرعت به او

 زيادي مقدار و شد شنيده بلندي صداي ، بود مانده منتظر ، بود گذاشته دستگيره روي را دستش كه حالي در

  صورتي ي ها كاغذ و:  كشيد جيغي بود اول رديف در كه جواني ساحره.  شد بلند اي گوشه از كننده گيج دود

 جا همه ، كردند مي نگاه اشوب اين دليل كردن پيدا براي اطراف به و پريدند جايشان از همكارش و او وقتي

  .  بست سرش پشت را در و شد امبريج دفتر وارد ، چرخاند را دستگيره هري. ند شد پخش

 روبان: بود هاگوارتز در امبريج دفتر به شبيه دقيقا اتاق ، است بوده آنجا قبال به كه رسيد مي نظرش به هري

 پوشيده تزئيني هاي بشقاب همان با  هم ها ديوار.  بودند پر جا همه خشك گلهاي و دستمال ، لباس قيطوني هاي

 با داشتند كه  داشتند را تزئيني هايي گربه بچه نقشه يا ، داشتند تندي هاي رنگ يا هركدومشون ،كه بودند شده

 پرچين گلدارو هاي لباس از پوشيده هم ميز روي.   ميكردند وورجه ورجه و خيز و جست اميز حسرت زيبايي

 جاسوسي تونست مي امبريج اون وسيله به كه بودند گذاشته تلسكوپي ، مودي جادويي چشم پشت.  بود

 شونده منفجر چاشني دور هنوز انها كه شد متوجه و كرد نگاهي  آن توي از هري.  بكند دررا پشت  كارمنداي

 خارج انجا از را جادويي چشم كره ، شد نمايان جايش به سوراخي ،و كشيد بيرون در از را دوربين او.     جمعند

 اكسيو " كرد زمزمه كرد رابلند چوبش ، برگرداند اتاق به را رويش او بعد.  گذاشت جيبش درون كردو

   ".  گردنبند

 هاي ورد و ها افسون مورد در و چيز همه امبريج مطمئنا.  نداشت هم را انتظارش اما ، نيافتاد اتفاقي هيچ

 هاي پر قلم.  كرد ها كشو همه كردن باز به شروع و رفت ميزش پشت به عجله با او بنابراين.  ميدانست حفاظتي

  درون مار مثل كه كاغذهايي شده افسون هاي گيره:  ، Spellotape ها تيپ اسپلو و يادداشت هاي دفترچه ، دراز
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 و يدكي موي هاي گيره ،  ايرادگير هاي قيطان نوار جعبه يك ؛ بودند وصل خود انتهاي  به و زده چنبره كشو

  .  نبود گردنبند از نشاني هيچ اما ، شد مي ديده ان در ؛ بود كليپس

 بايگاني مانند به درست.  كند جستجو هم را ان درون تا گرفت تصميم هري و ، بود ميز پشت بايگاني كمد

 هري اينكه تا نبود مهم اصال. بود خورده روشون اسمي كدوم هر كه ، بود پوشه از پر هم اين ، هاگوارتز تو فليچ

  . ويزلي آقاي پرونده:  كرد پرت جستجو از حواسشو كه ديد چيزي ، كشو ترين پايين در

  .  كرد بازش و بيرون كشيد اونو هري

  .كرد باز و كشيد بيرون را آن هري

  

  ويزلي آرتور

  

  قبول قابل غير دوستيه ماگل ي سابقه با اما خالص خون: خون نوع

  

 نفر دو فرزند، هفت خالص، خون همسر ققنوس،داراي محفل اعضاي از يكي عنوان به شده شناخته: خانواده

  .ميباشند هاگواتز در آنها از

  .است شده تاييد خانه وزارت بازرس توسط مسئله اين.است خانه در و مريض سختي به پسرش جوانترين

  

 شماره ي ناخواسته با كه دارد احتمال قويا.است نظر زير هايش حركت ي همه,تعقيب تحت: امنيتي وضع

  .باشد ارتباط در يك
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 جايش سر را ويزلي آقاي به مربوط ي پرونده كه حالي در هري را اين"يك ي شماره ي ناخواسته"

 را او كه بود مطمئن. بود كه شخص آن كه نداشت اي عقيده هيچ او.بود كرده زمزمه لب زير ميگذاشت

  .نميشناسد

 را خودش پوستر.كاويد كردن مخفي براي خوب جايي كردن پيدا براي را اطراف و كرد راست را كمرش

 صورتي ي نوشته يك.است شده نوشته اش سينه روي يك ي شماره ي ناخاسته كلمات كه ديد ديوار روي

 را آمبريج خط دست و رفت تر نزديك هري.بود شده چسبانده پوستر ي گوشه در اي گربه بچه عكس و رنگ

  ".مجازات به محكوم" است نوشته كه ديد

 ها گلدان زير و بود خشك هاي گل از پر آن در كه رفت ها گلدان از گروهي طرف به هميشه از تر عصباني

 انداخت سريع نگاهي يك اتاق به.نكرد پيدا آنجا در گردنبند از اثري وقتي نداشت تعجبي هيچ كرداما چك را

  .ميكرد نگاه او به ميز كنار ي قفسه در شكل مستطيل ي آينه يك از دامبلدور.خورد تكاني قلبش و

  

 آينه يك اين كه شد متوجه كرد لمس را آن كه زماني اما.زد قاب را آن و دويد اتاق آنسوي به هري

 روي تحريريه و رنگ سبز خط دست متوجه  هري.ميزد لبخند او به براقي كتاب جلد روي از دامبلدور.نيست

 توسط ":اش سينه روي ي نوشته يا "دامبلدور آلبوس هاي دروغ و زندگي":بود نوشته كه نشد دامبلدور كاله

  "ابله؟ يا مدير:ديپت آرماندو پرفروش كتاب ي نويسنده,اسكييتر ريتا

 شانه دور هايشان دست كه حالي در ديد را نوجوان دو عكس و كرد باز اتفاقي طور به را صفحه يك هري

 مي كرام ياد را او كه  حلقوي هاي ريش و بلند ابروهاي با دامبلدور حاال. خنديدند مي و بود همديگر هاي

 ميزد،نگاهي فرياد دامبلدور سر پشت تفريح براي كه پسري.بود نيامده خوشش آن از هرگز رون. انداخت

 بچگي دوستان از او آيا كه بود متعجب هري.بود خورده فر اش شانه تا موهايش.داشت طلبانه مبارزه و شاداب

  .شد باز در بفهمد اينكه از قبل اما است؟ دامبلدور

 روي را نامرئي شنل تا نداشت وقتي هري ببيند، را ديگري جاي تا بود برنگردانده را سرش تيكنس اگر

 جايش سر لحظه يك او زيرا باشد، ديده را ناگهاني حركتي اين او، كه است ممكن كه كرد فكر.بيندازد خودش

 دامبلدور كه كرده فكر شايد.شد خيره بود شده ناپديد هري كه جايي به كنجكاوي روي از ايستاد، حركت بي
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 به تيكنس انجام سر. است خارانده را اش بيني, بود داده قرار جايش در را آن سرعت به هري كه كتاب، روي

 و برداشت خيزي قلم.كرد اشاره داشت قرار جوهر در كه پري قلم به اش چوبدستي با و كرد حركت ميز سمت

 بيرون در از نكشد نفس داشت سعي كه حالي در آهسته خيلي هري.كرد امبريج براي يادداشتي نوشتن به شروع

  .رفت

 يكي از بندم مي شرط ":ميگفت كه شنيد را اي ساحره صداي. دويد راهرو طول در و شد راهرو وارد هري

  "رفته؟ يادت رو سمي اردك اون مگه احتياطن، بي كه بس اومده، وجود به آزمايشي طلسماي اين از

 وجود احتمال اين وقت هيچ.مروركرد داشت كه را هايي انتخاب و رفت آسانسور سمت به سرعت به

 شلوغي محيط اطراف در كه زماني تا را آمبريج بشود تا نبود اميدي هيچ.باشد وزارتخانه در گردنبند كه نداشت

 ترك را خانه وزارت كه بود اين الويت حاضر حال در.كنند پيدا را گردنبند محل و كند طلسم است ننشسته

 را راهي سپس و كند پيدا را  رون كه بود اين ميكرد بايد كه كاري اولين.كنند امتحان ديگري روز در و كنند

  .شود خالص آمبريج دست از نيز هرميون تا كنند پيدا

 نامرئي شنل, كرد حركت به شروع آساسنسور وقتي و رفت داخل به هري.بود خالي كامال شد، باز آسانسور 

  .شد وارد بود، شده خيس كه رون رسيد، دوم ي طبقه به آسانسور. كشيد كنار را

  .شد آسانسور وارد و ".بخير صبح -ص":گفت لكنت با رون

  ".منم،هري اين.رون"

  "نيست؟ باهات هرميون چرا - شكليه چه قيافت بودم كرده فراموش من.من خداي,هري"

  " – و نره دادگاه،نميتونست  رفته آمبريج با اون"

 يك با شد، وارد ويزلي آقاي و شد باز ايستاد،در آسانسور كند، تمام را صحبتش بتواند اينكه از قبل اما

 ها مورچه ي النه ياد را آدم كه بود پيچيده سرش دور چنان را بلندش موهاي او كرد، مي صحبت پير ي ساحره

  .انداخت مي

  " – نتونم كه ميترسم اما ميگي، چي داري كه متوجم كامال من..."
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 آسانسور در.ميكند نگاه او به باري نفرت نگاه با او كه شد متوجه هري.كرد قطع را صحبتش ويزلي آقاي

  .كرد حركت به شروع ديگه بار يك و شد بسته

 ي جلسه براي امروز همسرت رج، سالم ":گفت ميكرد، نگاه رون خيس لباس به كه حالي در ويزلي آقاي

  "!شدي خيس  افتاده؟تو اتفاقي چي – ار نه؟. اينجاست دادرسي

 نتونستم من. ميومد بارون يكسلي اتاق تو":گفت ميكرد، نگاه ويزلي آقاي هاي شانه به كه حالي در رون

 او كه كرد احساس هري ".بيارم رو پيلزورت گفتند كنم فكر نه – برني تا فرستادن منو اونا و كنم متوقفش

  .دهد تشخيص را او ترسيد مي كند، نگاه ويزلي آقاي هاي چشم به ميترسد

 كردي؟اين امتحان رو ريكنتو متئوجنيكس. بوده باروني اخيرا ها اتاق از زيادي تعداد.بله":گفت ويزلي آقاي

  ".كرد كار بلچري براي

  ".آرتور ممنون كه اينه منظورم – با مرسي. نكردم نه،امتحان ريكنتو؟ متئوجنيكس ":گفت رون

  

 ميخواست نيز هري. شد خارج سريعا نيز رون كرد، ترك را آنجا بلوند مو ي ساحره و شد باز آسانسور در

 محو ميخواند كه كاغدي پشت صورتش بود، شده آسانسور وارد پرسي. شد سد  او راه كه بكند را كار همين

  .بود شده

 شده همراه پدرش با كه بود نشده متوجه او نكرد، حركت به شروع به و نشد بسته آسانسور در كه وقتي تا

 ميخواست نيز هري.كرد ترك را آن ايستاد، دوباره آسانسور كه وقتي شد، سرخ كرد، نگاه پدرش به.  است

  .است گرفته را دستش ويزلي آقاي بار اين  شد متوجه اما بكند را كار همين

  

  ".رونكورن لحظه يك"

  .كردند حركت ديگري ي طبقه سمت به آنها و شد بسته آسانسور در

  دادي؟ لو كرسول ديرك  ضد بر رو اطالعاتي تو كه شنيدم من":گفت ويزلي آقاي
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  "ببخشيد؟"

 لو بودو كرده جعل اون كه خانوادگي تاريخچه كه هستي كسي تو.نيار در بازي":گفت تندي به ويزلي آقاي

  "!دادي

  "باشم؟ كرده اگه ميشه چي خب – من":گفت هري

 از اون اگه و. تره قوي تو از بار ده كرسول ديرك باش ،مطمئن خب":گفت آروم صدايي با ويزلي آقاي

  " – نگو رو دوستاش و هاش بچه,  همسر ديگه.بدي جواب بهش بايد تو ببره در به سالم جون ازكابان

  "هستي؟نميدوني؟ تعقيب تحت كه ميدوني تو, آرتور":پريد آنها هاي حرف ميان هري

  "تهديده؟ يه اين ":گفت بلندي صداي با ويزلي آقاي

  " – دارن نظر زير رو كارهات ي همه اونها!حقيقته اين,  نه":گفت هري

 و كرد هري به تندي نگاه  ويزلي بودند،آقاي رسيده خانه وزارت وروديه ي طبقه به آنها.شد باز آسانسور در

 درهاي...باشد رونكورن از غير ديگري كسه جاي به كه داشت آرزو. ميلرزيد, ايستاد همانجا هري.شد خارج

  .شد بسته آسانسور

 زماني اورد، مي بيرون آنجا از را هرميون خودش بايد هري.پوشيد را آن و آورد بيرون را نامرئي شنل هري

 روشن مشعل با كه اي سنگي راهروي داخل هري شد باز در كه وقتي. بود مشغول باراني هاي اتاق با رون كه

  .بود شده حك رويش اسرار سازمان عالمت كه دري بود، سردي سياه در دنبال به.گذاشت قدم بود شده

 سمت در بايد آورد مي ياد به كه دري سمت به بلكه رنگ، سياه درب سمت به نه اما آمد، در حركت به

 راه كردن پيدا درگير مغزش. رفت مي پاييني هاي اتاق به كه شد، مي باز هايي پله سمت به كه دري باشد، چپ

 در كه بود بهتر شايد اما.بود دستش در انفجاري هاي تله آن از عدد دو هنوز. بود آنجا از كردن فرار براي  هايي

 آن با كه داشت را مهمي كار رونكورن آيا كه نميدانست البته.دارد كاري مافالدا با كه بگويد و بزند را دادگاه

 خانه وزارت از اينكه از قبل ميتوانستند آنها آيا دهد، انجام ميتوانست را كار اين اگر حتي نه؟ يا بزند كله و سر

  كنند؟ پيدا را آنها شوند خارج
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 و ميكرد نفوذ او درون به كه اي طبيعي غير سرد هواي متوجه كه طوري بود، شده غرق هايش فكر در

 شش وارد و ميرسيد گلويش به كه سرمايي.ميشد سردتر هوا برميداشت  كه قدمي هر.نشد ميكرد، محو را ديدش

  ...ميابد گسترش و ميكند نفوذ درونش نااميدي كرد احساس.ميشد هايش

  .ها ساز ديوانه: كرد فكر او

 تاريك راهروي. شد روبرو وحشتناكي ي منظره با و برگشت خودش راست سمت به.رسيد ها پله  راه به و

 صورت داشتند، سر به رنگ مشكي هايي كاله كه بود قدي بلند هاي ساز ديوانه از مملو دادگاه، اتاق بيرون

 لرزان بودند شده آورده اينجا به پاسخ و پرسش ي جلسه براي كه گيج، هاي زاده ماگل.بود پنهان كامال هايشان

 كرده مخفي دستانشان زير در را هايشان صورت آنها بيشتر. بودند چسبيده هم به چوبي و سفت نميكت روي

 نشسته تنها بعضي و بودند هايشان خانواده با بعضي.بود ها ساز ديوانه مقابل در غريزي دفاع نوعي اين شايد.بودند

  .مياورد هجوم هري طرف به نفريني مانند ياس و اميدي نا. ميرفتند پايين و باال جلويشان ها ساز ديوانه.بودند

  

 كه طوري كند، احظار را پاترونوس يك نميتواند كه ميدانست اما گفت، خودش به را اين بجنگهري،

 جلو طرف به كه قدمي هر با و. آرام ميتوانست كه قدر چه هر رفت، جلو طرف به پس. ندهد لو را خودش

 فكر رون و هرميون به تا كرد مجبور را خودش اما.آورد مي هجوم مغزش به كرختي و حسي بي برميداشت،

  .داشتند نياز او به كه كساني.كند

 كاله زير در كه چشم بدون صورتي.بود وحشتناك سياه و قامت بلند موجودات آن سمت به كردن حركت

  ... .بود آرزو و اميد از پر هنوز كه انساني.اند كرده حس را او آنها كه بود مطمئن  بود، شده پنهان

 طنين و شد باز راهرو چپ سمت هاي دخمه از يكي در سرد، سكوتي ميان ودر ناگهاني طور به سپس و 

  . آمد بيرون آنجا از جيغي

 بود،دنبالش جادوگر اون,بود جادوگر يك من پدر! ميگم شما به من ام، دورگه من ام، دورگه من نه،"

 دستت – ميگم شما به من بگردين، دنبالش ميشناختند، جارو دسته طراح عنوان به آلدرتون،اونو بگردين،آركي

  " – بكش من روي از رو دستت, كنار بكش من روي از رو
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 آخرين اين ":گفت ميكرد، خفه خود در را او جيغ و بود شده بلند جادويي طرز به كه نرم صدايي با آمبريج

  ".ميگيريد قرار ها ساز ديوانه ي بوسه معرض در كنيد تقال زياد اگر. اخطاره

  .ميكرد هق هق هنوز  اما كرد، فروكش مرد آن هاي جيغ

  "ببريدش":گفن آمبريج

 ميامد ضعيف نظر به كه جادوگري هاي بازو شان پويسده هاي دست.شدند ظاهر در جلوي در ساز ديوانه دو

  .شدند محو راهرو طرف آن سياهي در و كردند پرواز او با را راهرو ها ساز ديوامه.بود گرفته را

  

  ".مور كتل مري – بعدي": گفت آمبريج

 و بلند رداي و بود بسته خرگوشي دم را سياهش موهاي. لرزيد مي پا تا سر برخاست؛ جا از كوچكي زن

 گذرد، مي سازها ديوانه كنار از وقتي كه ديد را او هري. بود پريده رنگ كامال صورتش. بود پوشيده اي ساده

  .لرزد مي

 تنها كه ببيند اينگونه را او نداشت دوست كه اين براي قبلي، نقشه بدون داد، انجام را كار اين اراده بدون

 دادگاه داخل به او از بعد را خود هري چرخيد، اش پاشنه روي در كه اين محض به: شود مي چال سياه وارد

  .انداخت

 يكي اين. بود شده بازجويي آن در جادو، از نادرست استفاده علت به پيش وقت چند او كه نبود اتاقي همان

 در انگار كه كرد مي منتقل شخص به را احساس اين بود؛ بلندي همان به سقفش كه اگرچه بود، كوچكتر خيلي

  .دارند هراس بسته هاي مكان از كه كساني مانند است، افتاده گير بلندي ديوار پايين

 هاي نگهبان مانند بود، شده آنجا شدن منجمد باعث حضورشان انگار بودند، اينجا بيشتري هاي ساز ديوانه

 بود، نشسته نرده طرف آن آمبريج. بودند ايستاده بلند هاي سكو باالي نقطه، دورترين در كه صورتي بدون

 روي در. ديگرش طرف در نداشت، رخسار به رنگ كترمول خانم مانند كه هرميون و طرفش، يك در يكسلي

 از جلوگيري براي كار اين فهميد هري  زد، مي پرسه كرده پف و بلند موهايي با رنگ اي نقره اي گربه سكو،
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 روي ها ساز ديوانه وجود اين با: بودند ها ساز ديوانه آن منشا كه اي اميدي نا است، دادگاه روي به نااميدي تاثير

  .گذاشتند مي تاثير  – نبود دور آنها از كافي اندازه به كه – متهم

  "بشين،": گفت نازكش و نرم صداي با آمبريج

 به. بود بلند سكوي زير درست صندلي لغزيد، بود اتاق وسط در كه اي صندلي تك سمت به كترمول خانم

 او هاي دست دور به جرينگي جرينگ صداي با صندلي روي هاي زنجير نشست، صندلي روي او كه اين محض

  .زدند حلقه

  "هستيد؟ كترمول اليزابت مري شما": پرسيد آمبريج

  .داد تكان سري لرزان حالتي با كترمول خانم

  "كرديد؟ ازدواج جادويي مراقبتهاي بخش از  كترمول رجينالد آقاي با و "

  "!كنم مالقاتش اينجا بود قرار كجاست، اون نميدونم من ".شد سرازير كترمول خانم چشمان از اشك

  .گرفت ناديده را او آمبريج

  "هستيد؟ كترمول  آلفرد و  الي ، ميزي مادر "

  .كرد گريه قبل از شديدتر كترمول خانم

  "-برنگردم من ممكنه اينكه فكر. ترسيدن اونا"

 مارو دلسوزي احساس گندزاده  هاي توله بكش، خط مارو دوره" انداخت، زمين به را دهانش آب يكسلي

  "!نميكنن تحريك

 از كه اي لحظه. كرد خفه رفت، مي سكو پلكان سمت به آرام كه را هري پاي صداي كترمول خانم هق هق

. بود راحت و گرم آنجا: كند مي تغيير حرارت درجه كرد احساس گذشت، مي شكل اي گربه پاترونوس كنار

. نمود مي درخشان بسيار صاحبش، خوشحالي شدت از است، آمبريج آن از بود، مطمئن هري كه پاترونوس،

 احتياط با. كرد مي پيروي بود، كرده كمك آنها نوشتن در هم خودش كه اي پيچيده قوانين از اصل، در آمبريج

 آنها سر پشت اي صندلي در گرفت، پيش هرميون و يكسلي آمبريج، و سكو سوي به را راهش آرامي به و
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 و آمبريج روي  مافلياتو افسون از استفاده فكر به. بپرد جا از او هرميون، به چيزي گفتن با كه بود نگران. نشست

  .كند خبردار را هرميون بود ممكن هم ورد كردن زمزمه حتي ولي، افتاد، يكسلي

  .آورد دست به فرصتي هري  كرد، بلند كترمول خانم سمت به را صدايش آمبريج

  "سرتم، پشت من":  گفت هرميون گوش در

 آن با بود قرار كه جوهري ظرف تقريبا كه پريد جايش از شديد آنچنان او داشت، انتظار كه طور همان

 و بود كترمول خانم به حواسشان يكسلي و آمبريج شد، واژگون كند، يادداشت را دادرسي جلسه مكالمات

  .نشدند چيزي متوجه

 سه و هشت كترمول، خانم شد، گرفته شما از اي دستي چوب خونه، وزارت به شما ورود محض به امروز"

  ؟ شناسين مي رو مشخصات اين. شاخ تك موي هسته گيالس، چوب اينچ، چهارم

  .بود دوخته لباسش آستين به را چشمانش داد، تكان سري كترمول خانم

  "گرفتيد؟ رو دستي چوب اين اي ساحره يا جادوگر چه از بگيد ما به تونيد مي "

-خ بود سالم يازده وقتي اونو. گرفتم-نگ كسي از اونو من گرفتم؟-گ ":داد پاسخ هق هق با كترمول خانم

  ".كرد انتخاب منو اون-اون-اون.خريدم

  .كرد گريه قبل از تر سخت

 خيز نيم ها نرده سمت به آمبريج. كند حمله او به داشت مي وا را هري كه داد سر دخترانه اي خنده آمبريج

  .آويز قاب: ماند آويزان و خورد تاب جلو به او همراه رنگ طاليي چيزي ببيند، بهتر را شكارش بتواند تا شد

 مقابل در بود، شكارشان به توجهشان هنوز يكسلي، و آمبريج ولي داد، سر كوتاهي جيغ ديد، را آن هرميون

  .بودند شده كر ديگري چيز هر

 رو ها ساحره يا جادوگر فقط ها دستي چوب. كترمول خانم نميكنم، فكر جوري اين من نه،":  گفت آمبريج

 شده ارسال شما براي كه رو اي نامه پرسش به شما هاي جواب من. نيستين ساحره يك شما. كنن مي انتخاب

  ".من بده رو اونا مافالدا، - دارم بود،
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 در كرد تعجب هري كه بود شده وزغ شبيه آنچنان لحظه آن در او:  كرد دراز را كوچكش دست آمبريج

 در. لرزيد مي بود، شده وارد او به كه شكي از هرميون دستان. ندارد وجود پرده كوتاهش و چاغ انگشتان ميان

. كرد مي جو و جست كوركورانه بودند، شده گذاشته اش كناري صندلي روي كه اسناد از اي توده ميان

  .آورد بيرون را بود شده نوشته كترمول خانم اسم آنها روي كه پوستي كاغذ اي دسته باالخره

 نورافشاني آمبريج بلوز چين روي كه آويزاني جسم به "دلورس، قشنگه، واقعا اون – اون": گفت هرميون

  .كرد اشاره كرد، مي

 آويز قاب "خانوادگيه، قديمي ارثيه يك -آره اوه،"انداخت، پايين به نگاهي "چي؟":  گفت ناگهان آمبريج

  .كرد نوازش داشت، قرار بزرگش سينه روي كه را

 تعداد دارن، اصيل خون كه هايي خونواده از واقع در... فاميلم ها سلوين با... سلوينه مخفف  اس حرف"

  ".نيستم فاميل باهاشون من كه هستن كمي

 به نميتونه اين ":داد ادامه تر بلند صداي با زد، مي كتربول خانم پرسشنامه به اي آهسته ضربه كه حالي در او

  ".فروش سبزي: والدين شغل ":خواند كاغذ روي از ،".بشه اطالق شما

 گشت و رفت مي پايين و باال به همچنان رنگ اي نقره كرده پف گربه داد، سر آميزي طعنه خنده يكسلي

  .بودند ايستاده منتظر اي گوشه در سازها ديوانه زد، مي

 قاب -شد مي محو بودنش محتاط انداخت، جريان به هري مغز درون را خون كه بود آمبريج دروغ اين

 خون يك عنوان به خودش اعتبار توانست مي بود كرده دريافت دزد دله يك از رشوه عنوان به او كه آويزي

 و دارد نگه نامرئي شنل زير در را آن نكرد سعي حتي كرد، بلند را اش دستي چوب. برد سوال زير را اصيل

  "!استيوپفاي ": گفت

 نرده به پيشاني با و داد دست از را تعادلش پيچيد، مي خود به آمبريج گرفت، فرا را جا همه قرمز نور از برقي

 در هنوز كه-اي نقره ي گربه افتادند، زمين به لباسش دامن از كترمول خانم به مربوط هاي كاغذ: كرد برخورد

 شده گيج كه حالي در يكسلي. رسيد مي نظر به كننده منجمد و سرد ناگهان هوا. شد ناپديد -بود تكاپو حال

 او به كه ديد را هري بدن بدون دست و دستي چوب كرد، نگاه خرابكاري منبع كردن پيدا براي را اطرافش بود،

  "!استيوپفاي": بود دير خيلي ولي آورد، بيرون را خودش دستي چوب خواست او. است رفته نشانه
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  .بود پيچيده هم در زمين روي بيهوشش بي بدن خورد، زمين به يكسلي

  "!هري"

  "-كنه وانمود بدم اجازه اون به بشينمو اينجا تونستم مي من كني مي فكر اگه هرميون،"

  "!كترمول خانم هري،"

 روي كه زني سمت به ها ساز ديوانه انداخت؛ زمين روي را نامرئي شنل چرخيد، خودش دور به هري

 بودند كرده احساس اينكه براي يا بود شده ناپديد پاترونوس اينكه براي: كردند مي پرواز بود، شده بسته صندلي

  .باشد نمانده باقي آنها براي محدوديتي رسيد مي نظر به ندارند، آنها روي كنترلي ديگر هايشان ارباب

 دهانش كرد مي سعي و زد مي چنگ صورتش به زخمي و آلود لجن دستي داد، سر بلندي جيغ كترمول خام

  .كند باز دوباره را

  "!  پاترونوم اكسپكتو "

 ها ساز ديوانه سمت به خيز و جست با و آمد در پرواز به هري دستي چوب نوك از رنگ اي نقره گوزن

 و تر قوي شد، مي متصاعد گوزن از كه نوري. شدند مي ذوب تاريكي درون كه انگار لغزيدند، آنها كرد، حمله

 كرده پر را اتاق نور و گرما دويد، مي چهارنعل اتاق اطراف در بود، شكل اي گربه پاترونوس از تر بخش گرما

  .بود

  "بردار، سازو جاودانه":  گفت هرميون به هري

  .برگشت كترمول خانم سمت به و گذاشت كيفش در دوباره را نامرئي شنل آمد، پايين ها پله از

 تقاضاي كه بودي كسي تو گفت  رج ولي-ولي"بود، زده زل چشمانش به "تو؟ ": گفت كترمول خانم

  "!دادي منو بازپرسي

  .رفت مي كلنجار بود زده حلقه او دستان دور به كه زنجيري با "من؟": گفت لب زير هري

  .نيفتاد اتفاقي هيچ ،"!ديفندو. شد عوض نظرم خب،"

  "شد؟ خالص زنجيرا اين شر از شه مي جوري چه هرميون،"
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  "-دارم كاري يك اينجا من كن، صبر"

  "!كردن محاصرمون سازا ديوانه هرميون،"

!    جمينيو – بگيرم نسخه يه ازش بايد-نباشه جاش سر آويز قاب و شه بيدار اون اگه هري،ولي دونم، مي"

  "...كنه گمراهش بايد اين...اين

  .آمد پايين ها پله از هرميون

  "!  ريالشيو...ببينم بذار"

 كنين، ترك رو اينجا ما با بايد شما": گفت بايستد پاهايش روي تا كرد مي كمك او به كه حالي در هري

. كنين فرار و بدين قيافه تغيير. تونين مي اگه شين خارج كشور از برين، و بردارين، هاتونو بچه خونه، برين

  ".نميشنوين اينجا هم عادالنه كلمه يك حتي چطوريه، كه ديدين

  "درن؟ بيرون كه ساز ديوانه همه اون با بشيم؟ خارج اينجا از خوايم مي جوري چه هري،": گفت هرميون

 ،"پاترونوس،":  گفت گرفت، مي رنگ اي نقره گوزن سمت به را اش دستي چوب كه حالي در هري

 تونيم مي كه چقدر هر". رفت در سمت به آرامي به كرد، كم را سرعتش درخشيد، مي هنوز كه اي نقره گوزن

  ".هرميون بده، انجام كارو اين خودتم كنيم، احضار بايد

  .نيفتاد اتفاقي ،هيچ "پاترونوم، اكسپكتو – اكسپكتو ":  گفت هرميون

 ادامه هرميون به رو "داره، مشكل كه ورديه تنها اين": گفت بود شده گيج سخت كه كترمول خانم به هري

  "...هرميون باش، زود...آوردي شانسي بد ذره يه":داد

  "!پاترونوم اكسپكتو "

 گوزن به و درآمد پرواز به هوا در شد، خارج هرميون دستي چوب نوك از رنگي اي نقره آبي سمور

  .پيوست

  .خواند فرا در سمت به را كترمول خانم و هرميون و "باشين، زود":  گفت هري
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 گوش به بودند، منتظر بيرون كه كساني از متعجب هايي فرياد كردند، پرواز بيرون به دخمه از سها پاترونو

 مي فرو تاريكي در و لغزيدند مي آنها طرف دو هر در ها ساز ديوانه انداخت، نگاهي اطرافش به هري. رسيد

  .بودند شده پراكنده اي نقره موجودات جانب از رفتند،

 خونه به همگي شما كه شد گرفته تصميم ": گفت بودند منتظر آنجا كه هايي زاده ماگل تمام به رو هري

 گرفته را چشمانشان ها پاترونوس نور شدت از هنوز آنها "بشيد، مخفي خونوادتون همراه به و بگرديد هاتون

 وزارت از كامل طور به فقط. بشين خارج كشور از تونين، مي اگه". بودند شده دال اندكي ترس، از و بودند

 مي برين، ها پاترونوس دنبال اگه حاال؛. كرده كار به شروع جديدي رسمي مقام -ار -اينجا. كنين دوري خونه

  ".بشين خارج دهليز از تونين

 رسيدند، آسانسور به كه همين ولي بروند، باال سنگي موانع از شوند شناسايي كه اين بدون بودند توانسته آنها

 آنها نصف كه بيشتر، يا نفر بيست با همراه اي، نقره سمور و گوزن يك با آنها، اگر. گرفت فرا را او اي شبهه

  .كنند مي جلب خودشان به را بقيه خواسته نا توجه مطمئنا شوند، پديدار دهليز در اند، بودن زاده ماگل به متهم

  .شد متوقف آنها مقابل در آسانسور كه بود، رسيده ناخوشايندش نتيجه به او

 اون بيرون، ببر اينجا از منو عزيزم،".كرد پرتاب رون دستان ميان به را خود و "!رج": زد فرياد كترمول خانم

 رج، بكنيم، كارو اين بهتره كنم مي فكر من. كنيم ترك كشورو كه گفت ما به كرد، حمله يكسلي و آمبريج به

  "؟ خيسي قدر اين چرا تو – و بياريم رو ها بچه و خونه بريم بيا

 دونن مي اونا هري، "برگشت، هري سمت به "آب،": گفت كرد مي جدا او از را خود كه حالي در رون

  "-اگر داريم وقت دقيقه پنج كه فهميدم من. شده سوراخ آمبريج دفتر در وزارتن، تو خرابكار نفر چند

  .برگشت هري طرف به ترس در غرق صورتي با شد، ناپديد مانند پوپ صدايي با هرميون پاترونوس

  "– بيفتم گير اينجا اگه هري،"

 شده خيره آنها به سرشان پشت در كه ساكتي گروه سمت به "نميفتيم، گير باشيم سريع اگه ":گفت هري

  .برگشت بودند،

  "داره؟ دستي چوب كي "
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  .كردند بلند را دستانشان آنها از نيمي به نزديك

 اين از قبل باشيم، سريع بايد. كنه حركت داره، كه نفر يك با بايد نداره دستي چوب كه كس هر خيلخب،"

  ".باشين زود. كنن متوقف رو ما كه

  

 شدند مي بسته طاليي درهاي كه حالي در هري مدافع سپر. كنند جا آسانسور دو درون را خود شدند موفق

  .بود ايستاده مقابلشان هوشيار نگهباني چون

  ".وروددي هشتم، طبقه": گفت ساحره جذاب صداي

 به شومينه يك از كه بود افرادي از پر ورودي. اند برخورده مشكل به شد متوجه اول نگاه همان با هري

  .كنند مسدودشان اينكه اميد به دويدند، مي ديگر اي شومينه

  "؟ -كنيم كار چي بايد حاال! هري": كشيد فرياد هرميون

  "!دارين نگه دست": كشيد فرياد وجود تمام با هري

 جاي در كردند، مي مسدود را ها شومينه كه جادوگراني پيچيد؛ ورودي جاي همه در قدرتمندش صداي

 جمعيتي در و شدند مي هدايت هرميون و رون توسط كه زادگاني مشنگ مضطرب گروه به. ايستادند ثابت خود

  “بياين، دنبالم": كرد نجوا آمدند، مي دنبالش به متراكم

 چي": پرسيد عصبي حالتي با كرده لگد شومينه از خروج موقع را هري پاي تر، پيش كه طاسي نيمه جادوگر

  "آلبرت؟ شده

 از اينا ببندين رو خروجيا كه اين از قبل الزمه": گفت و كرد مĤبانه رئيس را صدايش توانش تمام با هري

  ".بشن خارج اينجا

  كردند بدل و رد هايي نگاه بودند، مقابلش در كه جادوگراني

  "– كسي نذاريم و ببنديم رو ها خروجي كه گفتن ما به ولي”
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 هم رو تو خونوادگي نامه شجره بدم خواي مي نكنه ببينم، كني؟ مي بحث داري من با": گفت خشم با هري

  “كنن؟ بررسي كرسول، درك مثل

 كردم فكر اما آلبرت، نداشتم منظوري هيچ!  ببخشيد": گفت گرفته صدايي با بود طاس تقريبا كه جادوگر

  "…و جويي باز برا ببرن رو اونا قراره...  كه

 مي جرات با و خالصه، اينا نژاد": گفت گرفت مي ديگران از را مخالفت جرات كه عميق صدايي با هري

  "!شماها از خيلي نژاد از تر اصيل كه بگم تونم

  "بريد، شما": گفت ها زاده مشنگ به خطاب صدا همان با

 برخي كشيدند؛ عقب وزارت جادوگران. شدند ناپديد جفت جفت و افتادند راه به ها شومينه سمت به ها آن

  "!مري": زد فرياد كسي ناگهان. رسيدند مي نظر به زده وحشت ديگر برخي و بودند شده گيج

 رنگ اي باچهره كرد، نمي استفراغ ديگر كه واقعي، كترمول رج. كرد نگاه اش شانه فراز از كترمول خانم

  .دويد بيرون ها آسانسور از يكي از ضعيف، و پريده

  "رج؟-ر" -

 در را نفسش طاس نيمه جادوگر. چرخيد داد، مي دشنام بلندي صداي با كه رون، به همسرش از وي نگاه

  . انداخت ديگري به ها كترمول رج از يكي از اي مسخره حالت با را نگاهش و كرد حبس سينه

  "چي؟ يعني اين خبره؟ چه جا اين هي،"

  "!ببندينش! ببنديدن رو خروجيا" -

. دويد مي بودند، ايستاده ها شومينه كنار كه گروهي سوي به و بود آمده بيرون آسانسورها از يكي از يكسلي

 باال را چوبش داشت طاس نيمه جادوگر وقتي. بود كترمول خانم بود، نشده ناپديد هنوز كه اي زاده مشنگ تنها

  .فرستاد هوا به را او و كرد اش حواله مشتي هري آورد، مي

  "!كنن فرار كرد مي كمك ها زاده مشنگ به داشت": زد فرياد هري
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 را كترمول خانم دست رون فرصت، اين در و دادند سر آميزي اعتراض فرياد طاس نيمه جادوگر همكاران

 مشت مرد به هري از بود، شده گيج كه يكسلي. شد غيب و جهيد بود باز هنوز كه اي شومينه داخل به زد، چنگ

 چه اينجا بود؟ كي بود زنم با كه اون! زنم": زد فرياد حقيقي كترمول رج بين اين در و كرد، مي نگاه خورده

  "!خبره؟

  .بود كرده درك را حقيقت از اندكي انگار چرخاند، را سرش كه ديد را يكسلي هري

  "!بجنب": زد فرياد هرميون به رو

 از يكسلي طلسم لحظه آخرين در. پريدند شومينه داخل به يكديگر با و زد چنگ را هرميون دست جهيد،

 را در هري. شدند خارج ايستگاه هاي توالت از يكي از و چرخيدند خود دور لحظه چند. گذشت هري سر باالي

  .بود ايستاده در بيرون كرد مي نرم پنجه و دست كترمول خانم با هنوز كه رون: كرد باز

  "- كه فهمم نمي اصال من رج،" -

  "!خونه برگردي بايد تو نيستم، تو شوهر من! كن ولم" -

  .شد ظاهر كه ديد را يكسلي و برگرداند را سرش هري. رسيد گوش به اتاقك داخل از صدايي

  "!بدوين": زد فرياد هري

  .پيچيد ديگر سمتي به و زد چنگ را رون بازوي و هرميون دست

 گويي... بود اشتباه چيزي اما.كردند مي احساس را يكديگر دست فشردن  كرد، احاطه را ها آن تاريكي

  ...  شد مي جدا دستش از داشت هرميون دست

 لمس كه سختي هاي چيز تنها. ببيند و بكشد نفس توانست نمي شود؛ مي خفه دارد كرد مي احساس هري

  ...شدند مي جدا دستش از اندك اندك كه انگشتاني بودند، هرميون انگشتان و رون، بازوي كرد، مي

 نفس بتواند كه آن از پيش اما ديد، مانندش، افعي كوبه با را، گريمولند دوازده شماره خانه درب سرانجام و

 همه و گرفت قرار دستش در طبيعي غير شكلي با هرميون شد؛دست همراه فريادي با رنگ بنفش برقي بكشد،

  .شد تيره جا
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  چهاردهمفصل 

  دزد
  

  
  
  

  

 اتفاقي چه دانست نمي. كرد خيره را چشمانش سبزي و طاليي نور كرد باز را چشمانش هري كه هنگامي

 را هوا كرد مي تالش كه حالي در. خوابيده وخاشاك برگ  به شبيه كه چيزي روي كه دانست مي فقط افتاده،

 بين از كه است خورشيد نور ، نور كه دريافت و زد پلك بكشد، بودند شده مسطح گويي كه هايي ريه درون به

 و ها دست روي زور به. شد نزديك صورتش به جسمي ناگهان بعد. گذرد مي سرش باالي درختان بان سايه

 پاي تنها جسم آن كه شد متوجه اما شود، رو روبه وحشي كوچك جانور با تا شد آماده و برخاست زانوهايش

 اند افتاده جنگلي سطح بر هرميون و دو آن كه شد متوجه انداخت مي نگاهي اطرافش به كه حالي در. بوده رون

  . باشند تنها كه رسد مي نظر به و

 و احمقانه چقدر دانست مي اينكه وجود با حتي لحظه، يك براي و بود ممنوع جنگل حدسش اولين

 كلبه به رسيدن و درختان ميان از عبور فكر از قلبش كنند، يابي جسم هاگوارتز ي محوطه در كه است خطرناك

 و بكشد خرناسي رون تا كشيد طول كه اي لحظه يك  همان در حال هر به. فروريخت اش سينه در هاگريد ي

 ها آن بين و بودند تر جوان ها درخت. نيست ممنوعه جنگل ، جنگل اين كه شد متوجه بخزد، سمتش به هري

  .بود تر تميز هم زمين ضمناً و بود بيشتري ي فاصله
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 افتاد رون به چشمش كه اي لحظه. بود رون سر باالي زانوهايش، و ها دست روي هم او كه ديد را هرميون 

 برخالف صورتش و. بود پوشانده را رون چپ سمت تمام خون كه چرا شد، خارج ذهنش از ديگر افكار تمام

 مي بين از داشت پيچيده مركب معجون اثر. بود آمده در سفيد به مايل خاكستري رنگ به برگ از پوشيده زمين

 ي باقيمانده صورتش و شد مي تر قرمز و قرمز موهايش. بود كترمول و خودش بين چيزي رون ي چهره. رفت

  . داد مي دست از هم را رنگش

   "افته؟ مي براش داره اتفاقي چه"

 بود، تر تيره و بيشتر خون كه جايي ، رون هاي آستين با انگشتانش لحظه همان از كه حالي در هرميون

   ".شدگي تكه ":گفت بودند مشغول

 خنده چيز را شدگي تكه هميشه. كرد نگاه شكافت مي را رون آستين داشت كه هرميون به وحشت با هري

 به درونش در چيزي گذاشت، زمين روي را رون ي برهنه بازوي هرميون كه هنگامي... اين اما. دانست مي داري

  . باشند بريده چاقويي با را آن گويي بود، مانده جا گوشت از بزرگي ي تكه. خورد تكان ناخوشايندي طرز

   "-"پونه ي عصاره" نوشته روش كه هست من كيف توي كوچكي بطري يه بجنب، هري "

   ".-باشه -كيف "

 را دستش و زد چنگ را شده دوزي خرمهره كيف. بود آمده فرود هرميون كه رفت جايي به سرعت به هري

 ها، كتاب چرمي جلدهاي. كرد مي حس دستش در را گوناگوني و بيشمار اجسام لحظه يك در. كرد داخلش

   -ها كفش هاي پاشنه بلوزها، آستين

   "!زودباش"

  . گرفت نشانه جادويي كيف اعماق به و برداشت زمين روي از را چوبش

   "!پونه ي عصاره اكسيو"

 رون و هرميون سمت به شتابان و گرفتش هوا در هري. پريد بيرون كيف از كوچكي رنگ اي قهوه بطري

  . رفت ، بود مشخص چشمش ي كره سفيدي فقط ها آن ميان از و بود بسته نيمه چشمانش اكنون هم كه
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 اگرچه نبود،»  مافالدا«  شكل ديگر. آمد مي پريده رنگ نظر به هم او ".شده ضعيف اون ":گفت هرميون

 هام دست هري بردار برام رو درش".شد مي ديده خاكستري هاي رگه موهايش هاي قسمت بعضي در هم هنوز

   ".لرزن مي

 از سبزرنگي دود. كرد پر آن با را آلود خون زخم بار سه هرميون و برداشت را كوچك بطري درب هري

 جديد پوست. رسيد مي نظر به روزه چند حاال زخم. است شده متوقف خونريزي كه ديد هري و برخاست زخم

  . بود باز گوشت پيش ي لحظه چند همين تا كه بود پوشانده را چيزي روي

  . درآورد تعجب سر از صدايي هري

 كه هستند هايي طلسم البته. خطره بي نظرم به كه كاريه تمام اين ":گفت لرزيد مي كه حالي در هرميون

 صدمه و بدم انجامشون اشتباه ممكنه چون.  ندارم رو اجراشون جرأت من ولي كنن مي خوب كامالً رو حالش

   "...رفته ازش زيادي خون حال به تا... كنم ايجاد بيشتري ي

 صدمه چرا ":گفت كند بيان را منظورش نوعي به كرد مي سعي و داد مي تكان را سرش كه حالي در هري

   "...گريمولد كاخ به ريم مي كردم فكر هستيم؟ اينجا ما چي براي... كه اينه منظورم ديده؟

 بتونيم كه كنم نمي فكر من هري ":است كردن گريه شرف در رسيد مي نظر به. كشيد عميقي نفس هرميون

  . برگرديم اونجا به

  

  "... چي تو "

 بود قوي خيلي اون. بشم خالص دستش از نتونستم من و گرفت رو من دست ياكسلي شديم غيب ما وقتي"

 مي توقف اونجا ما كرد فكر و ديد رو در كنم فكر بعد. داشت نگه رو من گريمولد كاخ به رسيديم وقتي تا و

 اينجا به رو خودمون و كنم خالص شرش از رو خودم تونستم من و كرد شل رو دستش همينم براي و كنيم

   ".بيارم

 تونه نمي كه اون گريمولده؟ قصر داخل اون كه نيست اين منظورت... كن صبر كجاست؟ اون ، بعدش اما"

   "بشه؟ داخل
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  . درخشيد مي بود زده حلقه آن در كه هايي اشك از چشمانش داد مي تكان را سرش هرميون وقتي

 پوشش وارد رو اون من اما كنار كردم پرتش ريولژن نفرين يك با من -من. تونه مي كنم مي فكر من هري "

   "نه؟ مگر دادم نشونش رو راز من پس هستيم دارها نگه راز ما مرده دامبلدور وقتي از. كردم فيدلوس طلسم

 هم ياكسلي اگر. بود جدي اي صدمه اين. گويد مي راست او كه بود مطمئن هري. نبود كار در تظاهري هيچ

 حتي. برگردند خانه آن به دوباره  توانستند نمي انها وجه هيچ به ديگر ، شود خانه وارد  توانست مي ديگر االن

 اندوهناك و نمور شان خانه اگرچه. ببرد جا آن به يابي جسم با را مرگخواران ديگر توانست مي او هم اكنون

 با. بود هم خانه نوعي به حتي بود تر صميمي و تر خوشحال كريچر كه حاال و. بود امنشان پناهگاه تنها اما بود،

 بود كيكي و استيك كردن آماده مشغول كه كرد تصور را كريچر هري نداشت غذا با ارتباطي هيچ كه پشيماني

  . خوردند نمي هرگز هرميون و رون هري، كه

   ".متأسفم واقعاً من. متأسفم من هري "

  "...  منم اون باشه مقصر كسي اگر! نبوده تو تقصير. نباش احمق "

  

 نگاه زده وحشت و پريد عقب هرميون. آورد بيرون را باباقورقوري چشم و كرد جيبش در را دستش هري

  . كرد

  

... كنم ولش جا اون تونستم نمي. بكنه رو ديگران جاسوسي تا بود چسبونده دفترش در به رو اين آمبريج "

   ".هست نفوذي وزارتخونه توي كه فهميدن اينجوري اونها اما

  

 صورتش و بود خاكستري هنوز. كرد باز را چشمانش كنان غرش رون دهد، پاسخ بتواند هرميون آنكه از قبل

  . زد مي برق عرق از
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   "؟ طوره چه حالت ":گفت كنان زمزمه هرميون

  

   "كجاييم؟ ما ". كشيد عقب را سرش بازويش روي زخم احساس با و ".افتضاح ":گفت كنان غار غار رون

 تحت و امن كه خواستم مي رو جايي من. شد برگزار كوئيديچ جهاني جام كه جنگلي در ":گفت هرميون

   "... اين و باشه مراقبت

 مي نگاه بود متروك اي بيشه ظاهراً كه اطراف به كه حالي در هري ".رسيد ذهنت به كه بود جايي اولين "

 كرده فكر آن به هرميون كه جايي اولين به كه باري آخرين به توانست نمي. كرد تمام اينگونه را اش جمله كرد

 آيا. كردند پيدا دقيقه چند ظرف را ها آن مرگخوارها چگونه -نكند فكر ، افتاد اتفاقي چه كردند يابي جسم بود

   هستند؟ كجا ها آن دانستند مي لحظه همان از اش دارودسته و ولدمورت آيا بود؟ روبي ذهن

 به هم او كه شد متوجه هري صورتش به نگاه يك با "كنيم؟ حركت بايد كني مي فكر ":پرسيد هري از رون

  . انديشد مي مشابهي چيز

   ".دونم نمي "

 رسيد مي نظر به و بود نكرده تالشي هيچ نشستن براي او. رسيد مي نظر به حال بي و پريده رنگ هنوز رون

  . بود وحشتناك هم دادنش حركت تصور حتي. باشد ضعيف حد از بيش كاري چنين براي

   ".مونيم مي جا همين فعالً ":گفت هري

  . جهيد پاهايش روي رسيد مي آسوده نظ به كه هرميون

   "ري؟ مي داري كجا":پرسيد رون

   ".داريم احتياج حفاظتي هاي افسون به پس بمونيم قراره اگر "

 زد مي قدم هري و رون اطراف بزرگي ي دايره در كه حالي در. كرد بلند را چوبدستيش و گفت را اين

 مه نوعي هرميون انگار.  شد اطرافشون فضاي در كوچكي تغيرات متوجه هري.. كرد مي زمزمه را هايي افسون

  . بود كرده ايجاد ضعيف



 هري پاتر و مقدسات مرگ    دزد: چهاردهمفصل 

  -272- 

  

   "... .بياري در رو چادر توني مي هري... مافيالتو... ماگلتيوم رپلو... توتاليوم پروتگو... هگزيا سالويو "

   "چادر؟"

   ".كيف داخل"

   ".البته... داخل ":گفت هري

 استفاده ديگر احضار طلسم يك از عوض در بگردد، دنبالش كورمال كورمال نداد زحمت خودش به اينبار

 تا  شايد. شناخت را آن هري. شد نمايان تيرك و طناب كتاني، ي پارچه از درهمي ي توده شكل به چادر. كرد

  . بودند خوابيده آن در كوئيديچ جهاني جام شب در كه چادري مانند به درست ، ها گربه بوي خاطر به حدودي

 وزارت كارمند يارو اون مال اين كردم مي فكر ":گفت كند آزاد را ها ميخ كرد مي سعي كه حالي در هري

   ".باشه پركينز خونه

 طلسم اجراي مشغول حاال "... .بدجوره خيلي كمردردش. خواستش نمي ديگه اون ظاهراً ":گفت هرميون

 در را اين ".اراكتو. بگيرم قرضش تونم مي گفت رون پدر همين براي ". بود حركت هشت از متشكل عجيبي

 شد بلند زمين از نرمي به چادر و كرد اضافه بود گرفته بدشكل كتان ي پارچه سمت به را چوبدستيش كه حالي

 در و كرد پرواز زده وحشت هري هاي دست ميان از ميخي. شد مستقر هري مقابل زمين روي صاف كامالً و

 كيو ":گفت آسمان روبه نمايشي حركتي با هرميون. شد كوبيده زمين به دارنده نگه طناب يك انتهاي

 كه كنم تضمين تونم نمي. ميان دارن كه بدونيم بايد حداقل. برمياد من ي عهده از كه كاريه تمام اين. اينيميكيوم

   "-ولد جلوي اين

   ".نگو رو اسم اون ":كرد قطع را هرميون حرف خشونت با رون

  . انداختند يكديگر به نگاهي هرميون و هري

 و كند نگاه ها آن به تا كشيد باال را خودش كمي كند گريه خواهد مي رسيد مي نظر به حاليكه در رون

 دوني؟ مي كه هموني بگيم بهش شه نمي. مونه مي چيزي همچين يك يا نفرين يك مثل اما متأسفم ":گفت

   ".لطفاً
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    "...  نام يك از ترسيدن گفت دامبلدور ":كرد شروع هري

 براي دوني مي كه هموني اسم گفتن آخرسري. رفيق نكردي توجه اگر ":گفت آميز طعنه لحني با رون

   "شه؟ مي بگذار احترام دوني مي كه هموني به يكمي فقط -فقط. نداشت سودي هيچ دامبلدور

   "احترام؟ ":كرد تكرار هري

 بود شده ضعيف اندازه آن تا رون كه شرايطي در نبايد او ظاهراً. انداخت او به آميزي هشدار نگاه هرميون اما

 شكلي همان به دقيقاً چادر داخل. بردند چادر ورودي تا كشان كشان را رون هرميون و هري. كرد مي بحث او با

  .كوچك اي آشپزخانه و حمام با كامل آپارتمان يك. داشت ياد به هري كه بود

 به جا همين حتي.  داد قرار تاشو تختخواب يك روي را رون و داد هل كناري به را راحتي صندلي يك او

 بست را چشمانش گذاشتند تشك روي را او كه وقتي. بود كرده سفيدتر قبل از را رون صورت كوچك جايي

 سمت به و گشت مي ليوان و كتري دنبال به كيفش در كه همانطور هرميون. نگفت چيزي مدتي براي و

   ".كنم درست چاي يكمي رم مي من ":گفت بود كرده حبس سينه در را نفسش كه حالي در رفت مي آشپزخانه

 مي بود، مرده باباقورقوري چشم كه شبي در آتشين نوشيدني همانند نيز داغ نوشيدني كرد مي احساس هري

 رون دقيقه دو يكي گذشت از بعد. ببرد بين از خورد مي تكان تكان اش سينه در كه را ترسي از مقداري تواند

   "افتاده؟ ها كاترمول براي اتفاقي چه كنيد مي فكر ":شكست را سكوت

 فرار تونن مي شانس كمي با ها اون ":گفت بود زده چنگ را خودش ليوان ي دسته كه حالي در هرميون

 يابي جسم با رو كاترمول خانم تونسته مي  ، باشه نداده دست از رو شعورش و عقل كاترمول آقاي اگه. كنن

 بهش هري كه چيزيه اين. باشن كشور از فرار حال در هاشون بچه با بايد اآلن ها اون و باشه برده اونجا از جانبي

   ".بود گفته

 كمي رنگش. آورده جا را حالش چاي كه رسيد مي نظر به ".باشن كرده فرار اميدوارم. عاليه":گفت رون

 خيلي اون نكردم احساس  ، بودم اون من وقتي زدن مي حرف من با همه كه طوري اون هرچند ". بود بازگشته

   ".... بيفتن آزكابان به ما خاطر به ها اون اگر... بربيان پسش از اميدوارم ، من خداي ، ، بوده تيزهوش
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 جسم مانع كاترمول خانم نداشتن چوبدستي آيا اينكه درمورد  سؤالش و انداخت نگاهي هرميون به هري

 سرنوشت به نسبت تفاوت بي هرميون. كرد خفه گلويش در  را نه، يا شود مي شوهرش همراه به او جانبي يابي

  . انداخته گير رون بوسيدن حال در را او كرد احساس هري كه كرد مي نگاه رون به شفقتي چنان با ها كاترمول

   "گرفتيش؟ پس خب ":گفت آنجاست هم او كه كند يادآوري او به آنكه براي حدودي تا هري

   "گرفتم؟ رو چي -گرفتم ":گفت بود خورده جا كمي كه هرميون

   "كجاست؟ آويز قاب آويز، قاب كشيديم؟ زحمت همه اين چي براي ما "

  

 خداي! گه نمي چيزي من به كس هيچ گرفتيدش؟ ":گفت آمد مي باال بالشش روي كمي كه حالي در رون

   ".بگيد من به تونستيد مي ، من

 قاب و ".بيا مگرنه؟ كرديم مي فرار مرگخوارها دست از جونمون حفظ برا داشتيم ما خب ":گفت هرميون

 بود شده تزئين رنگي سبز هاي جواهر با كه بزرگي S حرف. داد رون به و آورد بيرون ردايش جيب از را آويز

  . درخشيد مي كرد مي نفوذ چادر كتاني سقف از كه نوري زير در

 منظورم باشه؟ كرده نابودش كسي ،  رسيده كريچر دست به ازوقتي هست امكانش ":پرسيد اميدوارانه رون

   "سازه؟ جاوانه يك هنوزم اين مطمئنيد كه اينه

 كسي اگر. نكنم فكر ":گفت كرد مي نگاه آن به دقت با و گرفت مي رون از را آن كه حالي در هرميون

 مشغول هري و داد هري به را آن ".موند مي روش جادويي ي صدمه يك از اثري بايد كرد، مي نابودش

 هاي پاره ياد به هري. رسيد مي نظر به نخورده دست و كامل آويز قاب. شد انگشتانش بين در چرخاندنش

  . افتاد بود كرده نابودش دامبلدور كه انگشتري روي ي شكسته سنگ و خاطرات دفترچه

 كه كنيم پيدا راهي يك بايد كنيم نابودش بتونيم اينكه از قبل ما. باشه كريچر با حق كنم فكر ":گفت هري

   ".كنيم بازش بتونيم

 كرد مي زندگي رنگ طاليي كوچك درهاي آن پشت در آنچه و بود داشته نگاه آنچه از ناگهاني آگاهي

 ميل ، آن آوردن دست به براي زحماتشان تمام وجود با حتي. لرزاند كرد مي صحبت كه همچنان را هري
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 را آن انگشتانش با كرد سعي شد مسلط خود بر دوباره كه هنگامي. آورد هجوم او به كردنش پرت به شديدي

 كدام هيچ. كرد امتحان بود كرده باز را ريگولوس خواب اتاق در آن با هرميون كه را طلسمي سپس كند، باز

 موفق شكلي به بلكه تا ، كنند تالش خود ي نوبه به هركدام تا داد هرميون و رون به را آويز قاب. ندادند جواب

  . نكردند كسب بيشتري موفقيت او به نسبت كدام هيچ سرانجام و كنند باز را آن شوند

 مي حال اين با ":گفت آرامي صداي با بود داشته نگه اش كرده گره مشت در را آويز قاب كه حالي در رون

   "كني؟ حسش توني

   "چيه؟ منظورت"

 آيا. گويد مي چه رون فهمد مي كرد احساس هري لحظه، دو يكي از بعد. داد هري به را ساز جاودانه رون

   كوچك؟ فلزي قلب يك مانند. زد مي ضربه آويز قاب داخل در چيزي يا بود خودش رگهاي نبض ضربان

   "كنيم؟ كار چي باهاش خوايم مي ":پرسيد هرميون

 ميل كه باوجودي بعد و ".داريم مي نگهش امن كنيم نابودش چطوري بفهميم كه وقتي تا ":داد پاسخ هري

 سينه روي كه جايي ساخت، پنهان ردايش زير و انداخت خودش گردن دور را آن نداشت، كار اين به چنداني

  . گرفت آرام بود داده او به هاگريد كه پولي كيف كنار و اش

 به بايد كنم فكر ":گفت هرميون به رو داد مي قوسي و كش خودش به و بود شده بلند كه حالي در هري

 خشونت با را اين ".بمون جا همون تو. باشيم هم غذا فكر به بايد و بديم نگهباني چادر از بيرون نگهباني نوبت

  . شد پوشيده سبز رنگ از اي سايه با صورتش عوض در و شود بلند جايش از كرد سعي كه گفت رون به رو

 ميز روي و بودند كرده تنظيم خوبي به را بود داده او به هري تولد براي هرميون كه يابي دشمن حاليكه در

 روز تمام در ياب دشمن ، وجود اين با. گذراندند دادن نگهباني به را روز باقي هرميون و هري بودند، گذاشته

 بود برده كار به هرميون كه كني دور مشنگ و حفاظتي هاي طلسم خاطر به چه و. ماند خود جاي سر بر ساكت

 آن در ها آن كه جنگل از  آنقسمت داشت، را جنگل قسمت آن از عبور جرأت كسي كمتر آنكه خاطر به چه و

  . ماند متروك ها سنجاب و پرندگان گاه بي و گاه حركت جز به بودند
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 مي عوض هرميون با را جايش ده ساعت در كه هنگامي هري. نشد حاصل تغييري هيچ نيز عصر رسيدن فرا با

 باالي ي پرستاره آسمان در خفاش اي دسته حركت به و متروك ي منظره به و كرد، روشن را چوبدستيش كرد

  . شد خيره سرشان

 شب آن كه بود كرده حساب خودش با چون احتماالً هرميون. رفت مي گيج كمي سرش و بود گرسنه حاال

 جز به آنشب ها آن همين براي. بود نياورده خودش با غذايي هيچ گشت، خواهند باز گريمولد كاخ به ها آن

 كرده پز آب سفري كتري در و بود كرده جمع نزديكي آن در درختاني روي از هرميون كه وحشي هاي قارچ

 دارد تهوع حالت رسيد مي نظر به كه حالي در رون لقمه چند از بعد. نداشتند خوردن براي چيز هيچ بود،

  . نشود دار جريحه هرميون احساسات كه داد خرج به استقامت آنقدر فقط هري و. بود گذاشته كنار را سهمش

 هري. شكست درهم بود ها شاخه شدن شكسته شبيه كه صدايي و عجيب كششي صداي با پيرامونش سكوت

 در را چوبدستيش ها آدم تا شوند مي ايجاد حيوانات توسط بيشتر ها صدا اين كه كرد فكر خود با كه وجودي با

  . كرد مي قاروقور  ، كائوچويي هاي قارچ كمك نبودن كافي دليل به شكمش. داشت نگه باش آماده حالت

 تنها. بود كرده اشتباه انگار اما كند مي سربلندي احساس ساز جاودانه آوردن دست به با كرد مي فكر پيشتر

 از ترس  ، كرد مي روشن را آن از كوچكي بخش تنها اش چوبدستي كه تاريكي به كردن نگاه با كه احساسي

 ها سال شايد حتي و ها، ماه روزها، براي او كه رسيد مي نظر به طور اين. افتاد خواهد اتفاقي چه بعد كه بود اين

  . گرديده خارج جاده از و رسيده ناگهاني توقف يك به اكنون هم و كرده مي حركت نقطه اين سوي به

 بودند كجا اينكه مورد در اي ايده كوچكترين حتي او اما بودند ديگري سازهاي جاودانه ها، طرف آن جايي

 را سازي جاودانه يك همان چگونه اينكه مورد در حال، همان در. هستند چه ها آن دانست نمي حتي. نداشت

  . داشت مشكل كند نابود بود، كرده جاخوش اش سينه پوست روي كه هماني بودند، آورده دست به كه

 از لحظه همان گويي كه بود پوستش روي سرد طوري اما گرفت نمي بدنش از گرمايي هيچ عجيبي طرز به

 بي با كه را كوچكي قلب ضربان كه كرده تصور شايد يا كرد، فكر هري گاهي گاه. بودند آورده درش يخ آب

 سمتش به شومي و نام بي  چيزهاي بود نشسته تاريكي در كه همچنان. كند مي حس كنارش در تپيد مي نظمي

 مي سمتش به رحمانه بي ها آن اما. بزند عقب را ها آن. كند مقاومت ها آن برابر در كرد سعي. خزيدند مي

  .آمدند
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 سرش پشت نرمي به حاال كه هرميون و رون. نيست زندگي ي ادامه به قادر ديگري وجود با يك هيچ.

 جا آن هري كه همانطور و. توانست نمي او اما. بروند كنار توانستند مي خواستند مي اگر كردند، مي صحبت

 اش سينه روي كه سازي جاودانه كه رسيد نظرش به شود مسلط خستگيش و ترس بر كرد مي سعي و بود نشسته

   "... .كه نكن فكر. ست احمقانه ":گفت خودش با... . برد مي بين از را اش مانده باقي زمان بود

 سمت به را ها آن كرد سعي و شده آن باعث افكارش اين با شايد كه ترسيد. كشيد تير دوباره زخمش جاي

 عوض در و اند بازگشته خانه به ها آن كرد مي تصور كه كرد فكر بيچاره كريچر به. كند هدايت ديگري

 هري. گفت مي مرگخوار به دانست مي كه را هرچيزي يا ماند مي ساكت خانگي جن آيا. بود ديده را ياكسلي

 وفادار حاال او و است شده عوض اخير ماه چند طي در او به نسبت كريچر تصورات كه كند باور خواست مي

 مي شكنجه را خانگي جن مرگخوارها شايد بيفتد؟ است ممكن اتفاقي چه دانست مي چه كسي اما. بود خواهد

 چون بزند، پس هم را ها آن كرد مي سعي او و آوردند مي هجوم هري ذهن به ناخوشايندي تصاوير. كردند

 احضار را او بودند گرفته تصميم حال به تا هرميون و او. دهد انجام كريچر براي بتواند او كه نبود كاري هيچ

 هاي جن يابي جسم كه باشند مطمئن توانستند نمي ها آن چه؟ آمد مي هم وزارتخانه از نفر يك اگر. نكنند

  . باشد مصون بيايد گريمولد كاخ به هرميون آستين گرفتن با هم ياكسلي بود شده باعث كه اشكالي از خانگي

 در لوپين. دانند نمي ها آن كه هست چيزها خيلي كه كرد فكر خودش با. سوخت مي ديگر حاال هري زخم

 چرا. گفت مي راست بودند نكرده هم را تصورش و بودند نشده مواجه آن با هرگز ها آن كه جادويي مورد

 خواهد زندگي ها سال او كه هست؟ زمان كه بود كرده فكر خودش با آيا بود؟ نداده توضيح بيشتر دامبلدور

 اثبات را اين اسنيپ. بود كرده اشتباه او بود چنين اگر فالمل؟ نيكالس دوستش مانند ها؟ قرن براي شايد يا كرد

  ... . بود مرده... بود مرده دامبلدور و بود شده بيدار برج باالي در كه اي خفته مار اسنيپ... بود كرده

   ".گرگوويچ من به بده اونو "

 داشته نگاه مقابلش در رنگ سفيد دستي انگشتان ميان در چوبدستيش. بود سرد و واضح بلند، هري صداي

 نداشته نگاه را او طنابي هيچ اگرچه. بود آويزان سروته هوا ميان در بود رفته نشانه سمتش به كه مردي. بود شده

 در هايش دست. خورد مي تكان وحشتناكي طرز به و شده بسته نامرئي هايي طناب با. چرخيد مي آنجا او  ، بود

. بود شده رنگ قرمز سرش به خون ناگهاني هجوم خاطر به وحشتش از پر صورت و بودند شده پيچيده كنارش

  . شده بسته سروته بابانوئل يك. داشت وزوزي كلفت ريش و سفيد كامالً موهايي
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   "!دزديدن من از پيش ها سال رو اون. ندارمش ديگه. ندارمش من "

   ".دونه مي هميشه اون... دونه مي اون. گرگوويچ نگو دروغ ولدمورت لرد به "

 مي هم گشادتر ها آن رسيد مي نظر به و بود شده گشاد ترس از بود آويزان كه مردي هاي چشم مردمك

 قالب در داشت هري حاال و -برگرفت در كامالً را هري ها آن سياهي كه وقتي تا بيشتر و بيشتر. شوند

. رفت مي راه كوريدوري در بود گرفته كنارش در را فانوسي كه حالي در كوچك و قوي گرگوويچ

. كرد روشن بود كارگاه يك نظر به كه را چيزي فانوسش و  شد وارد راهرو انتهاي در اتاقي داخل به گرگوويچ

 با جواني مرد پنجره، جلوي ي طاقچه در آنجا و شدند، مشخص نور هاي تكان در طال و چوب هاي تراشه

 هري ساخت، نمايان را او نور كه ثانيه صدم يك در. بود نشسته پيكري غول ي پرنده مانند طاليي، موهاي

 از سادگي به و كرد شليك چوبدستيش از بيهوشي طلسم يك سپس. ديد زيبايش ي چهره در را خوشنودي

  . خنديد و پريد بيرون  پشت پنجره

 پوشيده ترس از گرگوويچ صورت و آمد مي بيرون مانند تونل و فراخ هاي مردمك آن از داشت هري و

  . بود شده

   "گرگوويچ؟ بود كي دزد ":گفت سرد و بلند صداي

   "... .كنم مي خواهش... كنم مي خواهش نه... جوان مرد يك... ندونستم وقت هيچ... دونم نمي من "

   -رنگ سبز نوري انفجار با سرانجام و يافت ادامه كه فريادي

   "!هري"

 و رفته هوش از چادر كتاني ي ديواره روي كرد مي زوق زوق پيشانيش و زد مي نفس نفس كه حالي در

 ميان از كه را آسمان از تكه يك همان وزوزيش موهاي كه كرد نگاه هرميون به. بود كشيده دراز زمين روي

 او آلود اخم نگاه كرد مي سعي كه حالي در. ساخت مي پنهان نظر از بود معلوم سرشان باالي ي تيره هاي شاخه

   ".ببخشيد. زدم چرت احتماالً. رؤيا ":گفت دهد پاسخ گناه بي ظاهري با را

   "-ولد داخل داشتي. بگم اينو نگاهت روي از تونم مي! بوده زخمت كه دونم مي "

   "!نگو رو اسمش ":رسيد گوش به چادر اعماق از رون خشمگين صداي
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   ".كردي مي نگاه رو دوني مي كه هموني ذهن داخل پس. باشه ":گفت غرغركنان هرميون

 كنترل رو هات خواب توني مي خودت. بود خواب يك. بشه اينطوري خواستم نمي من ":گفت هري

   "كني؟

   ".كني استفاده شدگي چفت از گرفتي مي ياد فقط اگر "

  . كند بيان بود ديده موقع همان را آنچه خواست مي. نداشت ياآوري به اي عالقه هري اما

 و خوند رو ذهنش بكشه اونو اينكه از قبل اما. كشته رو اون كنم فكر و. هرميون گرفته رو گرگوويچ اون "

   "-كه ديدم من

   ".كنم مي تموم رو نگهباني من بره مي خوابت كه اي خسته اونقدر تو اگر ":گفت سردي به هرميون

   "!كنم تموم رو نگهبانيم تونم مي من "

   ".بخواب برو. اي خسته خيلي مسلماً تو نه "

 خواست نمي كه هري. نشست چادر ي دهانه در باشد عصباني رسيد مي نظر به كه حالي در سماجت با او

  . خزيد چادر داخل به بيفتد راه دعوا

 دراز بااليي تخت روي هري. كشيد مي سرك پايين تخت از بود پريده رنگ هنوز كه اي چهره با رون

 هرميون گوش به كه آرام آنقدر صدايي با رون لحظه چند از بعد. شد خيره چادر كتان ي تيره سقف به و كشيد

   "كنه؟ مي كار چي داره دوني مي كه هموني ":گفت نرسد چادر ورودي در

 اون ":كرد زمزمه تاريكي در سپس آورد، ياد به را جزئيات تمام تا كرد تنگ را هايش چشم هري

   ".كرد مي اش شكنجه داشت و بود بسته رو اون. كرده پيدا رو گرگوويچ

   "تش؟ بسته كه وقتي بسازه جديد چوبدستي يك براش تونه مي چطوري گرگوويچ "

   "نه؟ عجيبه... دونم نمي "
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... شد مي تر معني بي كرد مي مرور بيشتر هرچه. كرد فكر بود ديده آنچه تمام به و بست را هايش چشم هري

 برايش گرگوويچ اينكه يا دوقلو هاي هسته مورد در يا. بود نگفته هري چوبدستي مورد در چيزي ولدمورت

  ... . هري ستي چوبد شكست براي تري قدرتمند و جديد چوبدستي

. خواست مي گرگوويچ از رو چيزي يك اون ":گفت بود بسته هم هنوز هايش چشم كه حالي در هري

 به چگونه كه آورد ياد به او "... .بعد... بعد و دزديدن ازش اونو كه گفت گرگوويچ و بده بهش اونو گفت بهش

  . بود كرده نفوذ خاطراتش به و بود رفته گرگوويچ هاي چشم درون به ظاهراً ولدمورت عنوان

. بود نشسته پنجره ي طاقچه روي كه ديدم رو جووني يارو يه من و كرد مرور رو گرگوويچ خاطرات اون "

 هموني كه رو هرچيزي اون. دزديدتش اون. پريد بيرون پنجره از و فرستاد گرگوويچ طرف به طلسم يك اون

 به ديگري اجمالي نگاه توانست مي كرد آرزو هري. ديدم جايي رو اون من و دزديه دنبالشه دوني مي كه

   رسيد؟ مي نظر به آشنا او چرا. بود داده رخ قبل ها سال دزدي ، گرگوويچ به توجه با. بيندازد پسرخندان صورت

 رون كشيدن نفس صداي توانست مي فقط هري. شدند مي خفه چادر داخل در چادر از بيرون سروصداهاي

   "بود؟ دستش تو چي دزد اون ببيني تونستي نمي ":گفت كنان زمزمه رون مدتي از بعد. بشنود را

   ".باشه بوده كوچكي چيز بايد... نه "

  

   "هري؟ "

  . كردند جيرجير او وضعيت تغيير با رون تاشو تخت چوبي هاي تخته

 ساز جاودانه به كه باشه بوده اي ديگه چيز يك دنبال دوني مي كه هموني ممكنه كني نمي فكر هري "

   "كنه؟ تبديلش

 كه نگفت هرميون مگر بسازه؟ ديگه يكي كه نيست خطرناك براش اما. دونم نمي ":گفت آرامي به هري

   "رسيده؟ روح تقسيم نهايت حد به اون

   ".دونه نمي اينو اون شايد ولي چرا "
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   ".شايد آره ":گفت هري

 بود مطمئن. كند حل را دوقلو هاي هسته ي مسئله كه گردد مي راهي دنبال به ولدمورت كه بود مطمئن او

 يك پرسيدن بدون. ود كشته را او وجود اين با. خواسته مي حل راه يك پير ساز چوبدستي از ولدمورت كه

  . چوبدستي به مربوط سؤال

 در جادوگري ي جامعه و جادو و سحر وزارت وجود با چرا كند؟ پيدا را چيزي چه خواست مي ولدمورت

 از ناشناسي دزد توسط و داشت تعلق گرگوويچ به زماني كه بود شيئي جستجوي در دورتر خيلي او پايش پيش

  . بود شده دزديه او

 پيروزي از حالتي. خوشنودي سرشار. ببيند را جوان مرد ي چهره و بلوند موهاي توانست مي هم هنوز هري

 توانست نمي اما بود ديده را او قبالً هري و بود گريخته پنجره از پرنده يك مانند او. بود او در جرج و فرد هاي

  ... . كجا بياورد خاطر به

 تخت از رون خروپف صداي كه حالي در. بود خطر در خوشنود ي چهره با دزد آن حاال گرگوويچ مرگ با

  .بود متمركز دزد آن بر افكارش ، رفت مي فرو خواب در آرامي به ديگر يكبار خودش و  بود شده بلندتر پايين
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  پانزدهمفصل 

  گابلينيبه سبك انتقام 
  

  
  
  

  

 و پيچ پر  ترين، سال كهن دنبال به تا شد خارج چادر از هري شوند، بيدار دو آن كه آن از قبل زود، صبح

 دفن درخت آن زير درست را مودي آي مد چشم او تاريكي، در آنجا،. بگردد درخت ترين قوي و ترين خم

 كرد احساس هري وجود اين با. كرد مشخص درخت آن تنه روي كوچكي ضربدر وسيله به را محلش و كرد

 تا كرد صبر و برگشت چادر به او. ماند مي باقي آمبريج دفتر در ميان چشمش كه است داده مي ترجيح آي مد

  .كنند صحبت يكديگر با شان برنامه درباره و شوند بيدار خواب از بقيه

 مي شرط كرد، موافقت رون نمانند، يكجا زيادي مدت براي است بهتر كردند مي احساس هرميون و هري

 جادوهايي هرميون. ندارند وقت ساندويچي خوردن براي الزم زمان از بيشتر شان، بعدي مكان تغيير تا كه بست

 محل آن در آنها زدن چادر از حاكي كه اثري هر هم هري و رون ميداشت، بر بود، گذاشته كار اطرافشان كه را

 مخفي كوتاه هايي درختچه زير در را چادر. شدند ظاهر كوچكي محلي بازار حومه در. بردند مي بين از بود،

 از غذا مقداري خريدن براي تا كردن جرات  هري. كردند اجرا جديدي حفاظتي هاي جادو آن اطراف و كردند

 به  كه بود نشده شهرك وارد كامال هنوز. نرفت پيش نقشه طبق چيز همه چند، هر. بيايد بيرون نامرئي شنل زير

  .زد خشكش جايش در هوا ناگهاني تاريكي و غليظ مهي غيرطبيعي، سرمايي وسيله
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 خالي دستان با هري "!بسازي نقص بي پاتروسه يك ميتوني تو ولي ": گفت هرميون به اعتراض با رون

  .سازها ديوانه شد، خارج دهانش از كلمه يك تنها زد، مي نفس نفس كه حالي در بازگشت،

  ".نيومدن...اونا...بسازم يكي...نتونستم من": گفت بريده بريده ماليد، مي را اش سينه قفسه 

 بود، وار كاووس اي تجربه. كرد مي شرمندگي احساس بخواند، را نااميدي و بهت توانست مي شان چهره از

 صداي بود، انداخته كار از را هايش شش كننده فلج سرمايي كردند، مي پرواز او سمت به دور از سازها ديوانه

 انرژي تمام محل آن از كردن فرار. كند دفاع خودش از نميتواند او كه اين واقعيت داد، مي آزار را او فريادهايي

-نميديدند را آنها كه هايي ماگل سمت به تا بود گذاشته آزاد را چشم بدون سازهاي ديوانه او. بود گرفته را او

  .كنند پرواز -كردند مي حسشان اما

  ".نداريم غذايي هيچ هنوز پس خب"

 مي فكر افتاد؟ اتفاقي چه هري، "برگشت، هري سمت به "رون، شو، خفه": گفت نيشدار صدايي با هرميون

  "!براومدي پسش از عالي ديروز بسازي؟ پاترونوس يك نتونستي چرا كني

  "نميدونم، من "

. كرد مي حقارت احساس بيشتر لحظه آن در نشست، پركينز قديمي دار دسته هاي صندلي از يكي روي بر

 باشد، ساله سيزده امروز توانست مي: گذشت مي زيادي زمان انگار ديروز از. باشد او درون از مشكل ترسيد مي

  .شد مي هاگوارتز السير سريع قطار سوار كه كسي تنها

  .كوبيد صندلي پايه به لگد با رون

 اون از و كردم ريزي خون مرگ حد سر تا! ميرم مي گرسنگي از دارم من چي؟": گفت هرميون به غرولند با

  "!نخوردم سمي قارچ تا چند از غير به چيزي موقع

  "كني، مي  باز سازا ديوانه بين از راهتو و ميري خودت پس": گفت نيشدار هري

  "!نكردي توجه تو كه اين خاطر به فقط بستس، دستم كه بيني مي ولي! ميرفتم"

  "!كشي مي سختي چقدرم"
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  "؟-چه قراره اين و "

 اشتياق با. ساخت حيران را آنها نفر دو هر كوبيد، اش ني پيشا روي به دست با "!البته": زد فرياد هرميون

 زد، او به آرام انگشتش با او نداد نشان واكنشي هري كه وقتي "باش، زود! من بده آويزو قاب هري،": گفت

 بيرون گردنش از را طاليي زنجير  هري كشد، كنار را دستانش او "!گردنته دور هنوز هري، ساز، جاودانه"

 طور به است، شده ازاد كرد احساس داد، دست از هري پوست با را تماسش آويز قاب كه اي لحظه. آورد

 بود،از نشده برطرف شكمش روي سنگيني و سرما احساس كه موقعي تا حتي او. كرد مي سبكي احساس غريبي

  .نداشت خبري آنها وجود

  "؟ شدي بهتر":  پرسيد هرميون

  "!شد بهتر خيلي آره،"

: گفت كند، مي مالقات بيمار يك از دارد انگار كه لحني با ميشد، دال او مقابل در كه حالي در هرميون

  "نه؟ باشي؟ شده تسخير كني نمي فكر كه تو هري،"

 داديم، انجام كه رو كاري هر انداختمش، گردنم دور كه موقعي از من! نه چي؟": گفت تدافعي حالتي با او

 يادش چيزي هيچ وقتايي يك گفت من به جيني درسته؟ ميومد، يادم نبايد بودم، شده تسخير اگه. مياد يادم

  ".نميومده

 ميتونيم. نندازيمش گردنمون بهتره خب،". انداخت سنگين آويز قاب به نگاهي "...هممم": گفت هرميون

  ".باشه چادر تو بذاريمش

  "-بدزدنش اگه كنيم، گمش اگه كنيم، نمي ول اينجا سازو جاودانه اون ما": گفت محكمي به هري

 بايد ولي ".گذاشت ديد از خارج ، پيراهنش روي و گردنش دور را آن "خيلخب، خيلخب،": گفت هرميون

  ".نباشه كدوممون هيچ دست زياد تا گردنمون، بندازيم نوبت به

  "بياريم؟ گير غذا يكم بريم شه مي شد، روشن اون تكليف كه حاال عاليه،خب": گفت تندي به رون

 كه بمونيم جايي نبايد بريم، ديگه جايه يك بايد ولي باشه،": گفت و انداخت هري به نگاهي نيم هرميون

  ".زنن مي پرسه  سازا ديوانه
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 و نان مقداري و شوند ساكن بود، تنها داري مزرعه به متعلق كه افتاده دور اي مزرعه در توانستند آخر در

  .بياوردند دست به مرغ تخم

 مرغا لونه زير پول يكم اينكه اگه نه هست؟ نيست، دزدي كه اين": گفت آور مالل صدايي با هرميون

  .بودند تست نان با مرغ تخم خوردن مشغول حريصانه "بذارم؟

  "!باش راحت. نباش-نگران-قدر-اين-ار": گفت بود پر دهانش كه حالي در و چرخاند را چشمانش رون

 ساز ديوانه درباره بحث. باشند خورده غذا خوبي به اگر كنند آرامش احساس توانستند مي تر راحت البته و

 اولين  وقتي بود، اميدوار حتي كرد، مي شادي احساس هري بود، شده فراموش شب آن هاي خنده ميان در ها

  .گرفت مي عهده به را شبانه مراقب پست سه از پست

 پرخاش خالي، شكم يك و خوب برخورد يعني پر شكم يك كه بود حقيقت اين با آنها مواجهه اولين اين

 نزد برد، مي رنج گرسنگي از هايي دوره در كه چرا شد، متعجب حقيقت اين از كمتر هري. شدن وعبوس

  . ها دورسلي

 كم معقوالنه كنند، سر بيات بيسكوبيت تكه چند و توت دانه چند با بودند مجبود كه هايي شب در هرميون

 غذاي وعده سه روز در داشت عادت كه رون. شد مي عصباني زودتر و زد مي حرف كمتر بود، شده حوصله

 آنشي و عقل بي بسيار بسيار شرايط اين در هاگوارتز، خانگي هاي جن يا مادرش، زحمت به چه بخورد، لذيذ

 به او شد، مي همزمان آويز، قاب انداختن گردن به براي رون نوبت با غذا كمبود كه زمان هر. بود شده مزاج

  .آمد مي نظر به نامطبوع مطلق طور

 و هري از ولي باشد، داشته اي ايده خودش رسيد نمي نظر به. بود اش دائمي برگردان "چي؟ بعد خب"

 و هري. كنند طرح اي نقشه زد، مي دستبرد غذايشان ناچيز ذخيره به او كه زماني در داشت انتظار هرميون

 در همچنين كنند، پيدا را سازها جاودانه توانند مي كه جاهايي مورد در نتيجه بي را زيادي هاي ساعت هرميون

 جديدي اطالعات كه آنجايي از. كردند مي بحث  داشتند، اختيار در كه سازي جاودانه كردن نابود مورد

  .بود تكراري كامال هايشان بحث نداشتند،

 داده قرار اند بوده مهم برايش كه هايي مكان در را سازهايش جاودانه ولدمورت داشت، باور دامبلدور  چون

 ها مكان آن يا كرده، زندگي آنجا در ولدمورت دانستند مي كه را هايي مكان تا بود شده عادت برايشان است،
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 خوانده درس آن در كه هاگوارتز بود، شده بزرگ و آمده دنيا به آن در كه پرورشگاهي. بخوانند بر از ديده، را

 بود، آنجا تبعيد در سالهايي كه آلباني سپس بود، كرده كار مدرسه، اتمام از بعد آنجا در كه بركز و بورگين بود،

  .بود آنان هاي نظريه هاي پايه همه اينها

 كشورو كل تا بكشه طول ظهر از بعد يك از بيشتر نبايد. آلباني بريم بياين آره،": گفت طعنه به رون

  "بگرديم،

 ساخته بشه، تبعيد اونجا كه اين از قبل سازاشو جاودانه از تا پنج اون.باشه چيزي نميتونه اونجا": گفت هرميون

  "-ولد همراه معموال نيست، آلباني تو ماره كه ميدونيم ما ششميشه، مار اون بود مطمئن دامبلدور و بوده،

  "نياري؟ اسمشو ديگه نخواستم ازت "

  "شدي؟ خوشحال -نبره اسمشو همراه معموال ماره! باشه"

  ".دقيقا نه"

 بركز و بورگين تو رو چيزي اون ببينم نميتونم كه من": گفت بود، كرده مطرح بارها را ديدگاهش كه هري

 تو بركز و بورگين": گفت خميازه با رون. بود گفته زننده سكوت شكستن براي منحصرا را اين ".كنه مخفي

 كردن پرت به ميل  كه هري ".دادن مي تشخيص سازو جاودانه يك فورا بايد اونا بودن، ماهر سياه جادوي

 تو چيزي يك ممكنه اون كنم مي فكر هنوز من ": گفت كرد، مي سركوب خود در را رون سمت به چيزي

  ".باشه كرده مخفي هاگوارتز

  .كشيد آهي هرميون

  "!هري كرد، مي پيداش دامبلدور ولي "

  .كرد تكرار دوباره اش تئوري از طرفداري در را نظرش هري

 بهتون دارم. بشناسه هاگوارتزو مخفي جاهاي همه كنه نمي فكرشم وقت هيچ كه گفت من جلوي دامبلدور "

  "-ولد كه بوده جا يك اگه گم، مي

  "!اوي"
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 نبر اسمشو براي واقعا كه بوده جا يك اگه"كرد، مي طاق را تحملش او "!نبر اسمشو خب، ": زد فرياد هري

  "!بوده هاگوارتز اون بوده، مهم

  "مدرسش؟ باش، بين اوه،واقع": گفت تمسخر با رون

 چيز همه براش اين: داشته خاصي ارزش براش كه جايي بوده، واقعيش خونه اولين اين! مدرسش آره، "

  "-ترك رو اونجا كه وقتي حتي و بوده،

 ساز جاودانه زنجير او "!تو نه درسته؟ كنيم، مي صحبت دربارش داريم ما كه نبره اسمشو اين": پرسيد رون

 را ساز جاودانه و خفه را او خواست مي انگار آمد، وجود به هري در احساسي كشيد؛ اندكي را گردنش دور

  .كند تصاحب

  "بده، شغل بهش كه خواسته دامبلدور از نبر اسمشو گفتي ما به تو": گفت هرميون

   "درسته،": گفت هري

 از يكي احتماال كنه، پيدا رو چيزي يك كنه سعي و برگرده خواسته مي فقط اون كرد مي فكر دامبلدور و "

  "بسازه؟ ديگه ساز جاودانه يك تا گذارارو، بنيان اشياي

  "آره،: "گفت هري

 بنيان اشياي از يكي كه نكرده پيدا شانسي هرگز پس نگرفت،درسته؟ شغلو اون ولي": گفت هرميون

  "!كنه مخفيش مدرسه در و كنه پيدا گذارارو

  ".كن فراموش هاگوارتزو باشه،پس، ": گفت بود، شده مغلوب كه حالي در هري

 كه گشتند مي پرورشگاهي دنبال به نامرئي، شنل زير در كردند، سفر لندن به راهنمايي، هيچ داشتن بدون

 سوابق طريق از و كند نفوذ اي خانه كتاب داخل به بود توانسته هرميون. بود شده بزرگ آن در ولدمورت

 هاي دفتر از متشكل برجي كردند، پيدا را محلش آنها. است شده تخريب قبل سالها پرورشگاه كه بود فهميده

  .بود گرفته آنرا جاي كاري

  "كنيم؟ حفر خاكو پي، به رسيدن تا تونيم مي ": گفت شكسته نيمه قلبي با هرميون
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 پرورشگاه. دانست مي پيش وقت خيلي از "باشه، كرده مخفي اينجا رو سازي جاودانه نبايد ": گفت هري

 نمي پنهان اينجا را روحش از قسمت يك وقت هيچ او كند؛ فرار آن از بود مصمم ولدمورت كه بود محلي

 گوشه اين است؛ بوده هايش گاه مخفي در عظمت و شكوه دنبال به ولدمورت بود، گفته هري به دامبلدور. كرد

 مانند ساختماني يا خانه، وزارت هاگوارتز، جمله از ديگر جاهاي خيلي مانند هم لندن آور مالل و خاكستري

  .بود احتمال از دور بسيار مرمرين، زمين و طاليي درهاي با جادوگري، بانك گرينگوتز،

 را چادرشان بيشتر، امنيت براي شب هر دادند، ادامه شهر حومه در حركت به آنها جديدي، ايده بدون حتي

 بردند، مي بين از داد، مي خبر آنها وجود از كه را مدركي هر شدند مي مطمئن كه صبح هر. كردند مي بنا يكجا

 شكاف سايه در شدند، مي ظاهر جنگلها در معموال كردند، مي حركت ديگري خلوت محل سمت به دوباره

 چهار و بيست هر. شده حفاظت خليجي در بار يك و كوه، جنگلي هاي دامنه در باير، هاي زمين ها،در سخره

 با را ناخوشايند  اي بازي داشتند كه انگار كردند، مي جا به جا خودشان بين را ها ساز جاودانه بيشر، يا ساعت

 پشت اضطراب و ترس با را ساعت دوازده كه بود اين بازيكن هر جايزه  دادند، مي انجام اي شده آهسته سرعت

 ساز جاودانه او كه وقتي افتاد، مي اتفاق موارد بيشتر اين. بود رسيده حدش بيشترين به هري وحشت. بگذارد سر

 نشان واكنش درد، مقابل در تا بگيرد را خودش جلوي توانست نمي ها وقت بعضي. انداخت مي گردن به را

  .ندهد

  "ديدي؟ چي چيه؟": پرسيد مي ديد، مي را هري لرزيدن وقت هر رون

  ".كرد دزدي گرگرويچ از كه دزدي. صورت همون صورت، يك": گفت مي لب زير بار هر هري

 كه دانست مي هري. كرد نمي اش نااميدي كردند پنهان براي تالشي هيچ گرداند، مي بر را رويش رون و

 او نبود؛ تلويزيون آنتن هري، او، ولي برسد، اخباري ققنوس محفل از حداقل يا اش خانواده از است اميدوار رون

  .ببيند كرد، مي را تصورش كه جا هر توانست نمي بخواند، لحظاتي در را ولدمورت  فكرهاي توانست مي تنها

 و اسم ولدمورت بود، مطمئن هري كه بود جواني شاد چهره روي بر مداوم طور به ولدمورت فكر ظاهرا

 او سوخت، مي زخمش گرفت، نمي آرام ذهنش در شاد و بور مو جوان تصوير. داند نمي او از بهتر را محلش

 بي جز واكنشي هيچ آنها زيرا كند، پنهان را ناراحتي يا درد از اثري هر دو آن حضور در بود گرفته ياد

 پيدا از كه وقتي نه بداند، مقصر را ها آن توانست نمي او. دادند نمي نشان دزد موضوع به طاقتي كم و حوصلگي

  .بودند شده نااميد سازها جاودانه كردن
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 هايي مكالمه اوقات گاهي شد، مي مشكوك هرميون و رون به هري رسيد، مي ها هفته به روزها كه همانطور

 از دست بود، شده چادر وارد ناگهان هري كه وقتي بار چند. دادند مي انجام او، درباره و او، حضور بدون

 بودند كرده نزديك هم به را سرهايشان دورتر، كمي بود، رسيده آنها به تصادفا ديگر، بار بودند، كشيده صحبت

 با و شدند ساكت شدند، هري متوجه كه اين محض به هم بار اين كردند؛ مي صحبت يكديگر با سرعت به و

  .دادند نسان مشغول را خود هيزم و آب كردن جمع

 براي است؟ بوده نقشه بدون و هدف بي سفرشان بودند رسيده نتيجه اين به آنها آيا كه بفهمد نتوانست هري

 هيچ رون گفت؟ خواهد آنها به سفر طول در  كه دارد سر در محرمانه اي نقشه هري اند، كرده مي فكر اينكه

. شود نااميد او ضعيف رهبري از هم هرميون كه ترسيد مي هري و كند، پنهان را بدش حالت تا كرد نمي تالشي

 رسيد مي ذهنش به هنوز كه جايي تنها ولي كند، فكر مانده باقي سازهاي جاودانه درباره كرد سعي نااميدي با

  .نكرد اي اشاره آن به هم او كردند، مي رد كامال را احتمال اين نفر دو آن كه آنجايي از و بود، هاگوارتز

. افراشتند مي خشك هاي برگ از اي توده روي بر را چادرشان حاال آنها. بود گرفته فرا را شهر حومه پاييز

 دوچندان را مشكالتشان هم باران و باد بود؛ شده اضافه بودند، كرده ايجاد سازها ديوانه كه مهي به هم طبيعي مه

 شدن طوالني چندان بود، كرده پيشرفت خوراكي هاي قارچ تشخيص در هرميون كه حقيقت اين. بود كرده

  .بود نكرده جبران را ولدمورت مقابل نبرد از اطالعي بي يا و ديگران همياري كمبود شان، تنهايي

  مادرم،": گفت رون بود، بودند،شب نشسته بود، شده بنا ولز در اي رودخانه كناره در كه چادرشان درون

  ".بسازه خوب غذاي يك چيزي هر از تونه مي

 اتوماتيك طور به هري. انداخت بود، بشقاب روي كه اي سوخته و خاكستري ماهي به نگاهي بدخلقي با

 گردنش روي ساز جاودانه رنگ طاليي زنجير داشت، را انتظارش كه طور همان  انداخت، رون گردن به نگاهي

 از را آويز قاب كه زماني دانست مي نگويد، رون به ناسزايي تا كند كنترل را خودش توانست او. درخشيد مي

  .شد خواهد بهتر گيري چشم طور به رفتارش آورد، بيرون گردنش

 پنج از مورد اولين غذا. تونه نمي كس هيچ بسازه، غذا چيزي هر از تونه نمي مادرت ": گفت هرميون

  "-گامپ عنصري شكل تغيير قانون اساس بر كه مهميه استثناي
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 بزن، حرف انگليسي اوه،": گفت آورد، مي بيرون هايش دندان ميان از را ماهي اي تكه كه حالي در رون

  "توني؟ نمي

 شكلش تغيير توني مي كجاس، بتوني اگه كني احظارش توني مي! بسازي غذا هيچي از كه ممكنه غير اين "

  "-باشي داشته مقدار يك اگه كني زيادش توني مي بدي،

  "!زنندس بهم حال ننداز، اين كردن زياد دردسر تو خودتو خب،": گفت رون

 ام كسي هميشه من كردم، توجه! دادم انجام تونستم مي كه رو كاري بهترين من و گرفت رو ماهي هري "

  "!دخترم كه اين خاطر به كنه، مي درست رو ها غذا كه

  "!اينجايي جادوگر بهتر احتماال تو اينكه خاطره به اين نه،": داد جواب رون

  .افتاد زمين به اش حلبي بشقاب از شده كباب ماهي از اي تكه پريد، جا از هرميون

 خوردن قابل چيز يك به و كني پيدا اوليشو مواد توني مي رون، كني، درست غذا توني مي فردا تو "

  "-تو كه بيني مي تو و زنم مي غر شينمو مي اينجا منم كني، تبديلشون

 هرميون "!شين خفه االن همين". آورد باال را دستش دو و شد بلند پاهايش روي "!شين خفه": گفت هري

  .رسيد مي نظر به عصباني سخت

  "-آشپزي حاال تا اون بگيري؟ اونو طرف توني مي طوري چه هري،"

  "!شنوم مي نفرو يك صداي من باش، ساكت هرميون،"

 كه داد مي اخطار آنها به بود، باال هنوز دستانش بود، كرده متمركز دادن گوش روي را حواسش تمام

 يابش دشمن به. شنيد را صدا آن دوباره سايه، رودخانه خروش و جوش صداي وراي از سپس. نكنند صحبت

  .خورد نمي تكان. انداخت نگاهي

  "درسته؟ كردي، اجرا رومون رو مافلياتو": گفت هرميون به زمزمه با

 هر. همشو سرخوردگي، افسون و ها ماگل كننده دور افسون مافلياتو، كردم، كارو همه": گفت لب زير او

  ".ببينه رو ما يا بشنوه صدامونو بتونه نبايد باشه، كه كسي
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 نفر چندين كه فهماند آنها به ها شاخه و ها سنگ خوردن تكان صداي همراه به چيزي شدن خراشيده صداي

 كه جايي رسيد، مي رودخانه محدود كناره به كه درختي پر سراشيبي.  آمدند مي پايين سختي به سراشيبي از

 و ظلمت آن در.  شدند منتظر و كشيدند بيرون را هايشان چوبدستي آنها.   بودند كرده پا بر را چادرشان آنها

 نگه دور معمولي جادوگران و مشنگها چشم از را آنها تا باشد كافي بايستي بودند گذاشته كه جادويي تاريكي،

 بار اولين براي آنها حفاظتي اقدامات كه رفت مي اين احتمال پس باشد، خواري مرگ اطراف آن اگر. دارد

  .  گيرد قرار آزمايش مورد سياه جادوي توسط

 هري.  هستند كساني چه آنها نفهميدن هيچكدامشان رسيدند رودخانه كناره به آنها وقتي اما شد بلندتر صداها

 اطمينان با نتواند كه شد مي باعث رود آبشار اما باشد، داشته فاصله فوت بيست آنها ي سردسته با زد مي حدس

 سه مدتي از بعد و گشت آنرا درون برداشت، سرعت به را اش شده دوزي مهره كيف هرميون. بزند را حرف اين

 درون را رنگش گوشتي سر شتاب با كه داد، رون و هري به را آنها آورد، بيرون پذير گسترش گوش

  .برود آن از خارج به چادر در از تا گسترش را ديگرش سر و كردند مي فرو گوشهايشان

 تو يا.  كنيم آالپيدا قزل  بتونيم بايد اينجا":    شنيد را اي خسته  مردانه صداي هري بعد اي ثانيه حدود در

  " " آال قزل اكسيو " ؟ زوده فصل اين تو كه كني مي فكر

 لب زير چيزي تشكر روي از كسي.  رسيد گوش به زمين به ماهي برخورد صداي سپس و شلپي شلپ صداي

 آنها اما ، بشنود بتواند، بهتر رودخانه  صداي وجود با تا داد فشار بيشتر را پذير گسترش گوش هري.  گفت

 يك ،  نداشت آهنگي و بود خشني زبان.  بود شنيده حاال تا كه انساني زبان هر يا كردند نمي صحبت انگليسي

 با يكي ، كردند مي صحبت داشتند نفر دو رسيد مي نظر به و ، شدند مي ادا گلو از كه هايي صدا ، سريع مكالمه

  .  ديگري از تر ضعيف و آهسته صدايي

 لذت بوي.  آمد بوجود چادر و شعله بين درازي ي سايه. گرفت مي جان آتش رقصان هاي شعله چادر آنور

 قاشق برخورد صداي سپس.   بود شده پراكنده هوا در آنها جهت در انگيز حسرت طور به آال قزل پخت بخش

  ". گورناك ، هوك گريپ ، بيا":  گشود سخن به لب دوباره اولي مرد رسيد، گوش به بشقابها با  چنگال و

  "!  اجنه"

  .  كرد تأييد سرش دادن تكان با را اين كه كسي بود، گفته را اين هري به هرميون
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  ". ممنون خيلي": گفتند انگليسي به  اجنه

  "؟ مدتيه چه ، هستين فرار حال در تا سه شما پس ، پس": پرسيد آيند خوش و مهربان جديد، صداي

  . كرد تصور بشاش صورتي و گرد شكم با مردي صورت به را او. بود آشنا مبهمي طور به هري براي

 و ديدم رو هوك گريپ اول روز چند در.  رفته يادم....  هفته هفت....  هفته شيش": داد پاسخ مرد سومين

  ".باشيم داشته همراه كه خوبه. شدم روبرو گورناك با اون از بعد

  . رسيد گوش به حلبي هاي ليوان گذاشتن و برداشتن و بشقاب به ها چنگال شدن كشيده كرد، مكسي

  "؟ تد ، فراركني كه شد باعث چيزي چه": داد ادامه مرد

  ".  بودن دنبالم اونا ، دوني مي": داد جواب صدا خوش تد

  . تانكس پدر ، كيست او فهميد فوراً هري

 ثبت زاده مشنگ يك عنوان به. برم اونجا از گرفتم تصميم همين براي حوالين، اون تو خوارها مرگ شنيدم"

 اينجا دينو بعد.  اصيله اون خون ، بمونه سالم بايد زنم.  كنم فرار باالخره ندارم، وقتي كه دونستم مي ، نكردم نام

  "؟ پسر ، پيش روز چند ، چي.  ديدم

  ". آره": گفت  ديگري صداي

. بود شده فرما حكم بينشان تعجب با همراه سكوتي.  انداختند نگاهي هم به تعجب با هرميون و رون ، هري 

  .  شناختند را گريفيندوريشان گروهي هم توماس، دين صداي آنها مطمئناً

  "؟ ها ، زاده مشنگ": پرسيد اول مرد

 ثابت كه ندارم مدركي هيچ ولي.  كرد ترك مادرمو بودم بچه من وقتي پدرم.  نيستم مطمئن": گفت دين

  ". كنم

.  درك": داد ادامه تد.  رسيد مي گوش به آنها خوردن غذا صداي تنها شد، برقرار سكوت لحظه چند براي

 دستگير تو كه بودم شنيده جوري اين.  متعجب ولي خوشحال.  شدم متعجب برخوردم تو به وقتي بگم بايد من

  ".  شدي
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 جوبشو و كردم بيهوش داوليشو.  كردم فرار ولي رفتم آزكابانم راه نيمه تا.  بودم شده": داد جواب درك

 بايد.  باشه بوده خوب موقع اون حالش اون نكم فكر.  كنيد مي فكر شما كه بود چيزي اون از آسونتر.  شكستم

 احتماالً.  بدم دست كرده، اونكارو كه  اي ساحره يا جادوگر هر با حاضرم باشه، طوري اين اگر.  باشه شده گيج

  ".  داده نجات زندگيمو

  .  شد مي شنيده وضوح به آتش تروق ترق و رودخانه جريان صداي داد، رخ ديگري مكس

  ". تمامشون ، هستند نبر اسمشو با اجنه كه كردم مي فكر ،.... ااا ، من ؟ هستين كي با تا دو شما": گفت تد

 جنگ اين.  نيستيم طرفي هيچ با ما.   نكردي فكر درست": گفت داشت اجنه بين را صدا بلندترين كه كسي

  ". جادوگراس

  "؟ كنين مي مخفي خودتونو چرا پس"

  

 امنيت.  كردم رد شونو خانه گستا تقاضاي.  كاروكردم اين احتياط براي من": گفت تر عميق صداي با جن

  ".بود افتاده خطر به شخصيم

  "؟ كني كار چي خواستن مي تو از اونا": پرسيد تد

  ".نبود من نژاد شان در كه كارايي ": داد جواب جن

  .  نمود مي تر انساني غير و ناهموارتر صدايش گفت را اين وقتي

  ".  نيستم خونگي جن يك من"

  "؟ هوك گريپ چطور تو"

  

 جادوگري هيچ من. نيست من نژاد اختيار در فقط ديگه گرينگوتز. مشابه داليل": گفت بلندتر صداي با جن

  ".  نشناختم رسميت به رئيس مقام در رو
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  . خنديد گروناك گفت، ها زبانجن به هم چيزي 

  "؟ خندين مي چرا": پرسيد دين

  

  ".  نفهميدن جادوگرا كه هست هنوز چيزايي:  گفت اون": داد جواب درك

  ". فهمم نمي": گفت دين و كوتاه مكسي

  ".  گرفتم رفتن از قبال كوچيكمو انتقام من": گفت انگليسي به هوك گريپ

  ". بگم بايد ، جن ---- خوبي مرد چه"

  

  .  بود كرد تصحيح را حرفش شتاب با تد

  "؟ نه.  كني زندوني سري فوق قديمي صندوقهاي از يكي در خوارو مرگ يك كه نشدي موفق"

  ".كنه فرار اونجا از كه كنه كمكش تونست نمي شمشير كردم، مي كارو اين اگر": داد جواب هوك گريپ

  . كرد خشكي لبخند هم درك حتي و خنديد دوباره گورناك

  ". سردرگميم هنوز اينجا دين و من": گفت تد

  ".  دونه نمي چيزي اون اين وجود با   اسنيپ، سوروس ": گفت هوك گريپ

 او. بود شده كوتاه هايش نفس هيجان شدت از هري چادر، داخل در. سردادند مانند غرش اي خنده جن دو

  .  دادند گوش دقت با توانستند مي كه جايي تا.  كردند نگاه هم به تعجب با هرميون و

 دفتر از گريفيندورو شمشير ميخواستن كه هايي بچه ي درباره تد؟ نشنيدي، دربارش چيزي": پرسيد درك

  "؟ بدزدن هاگوارتز تو اسنيپ

  . بود موضوع متوجه حواسش تمام.  باشد شده وارد هري به اي الكتريكي شوك كه رسيد مي نظر به
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  "؟ بود ، نبود كه امروز پيام در.  نشنيدم هم اي كلمه حتي": گفت تد

 كار بانك تو كه ويزلي بيل از اونم.   گفت من به اينجا هوك گريپ ، سختي به": داد پاسخ خرناس با درك

  ".  بوده بيل كوچك خواهر بدزده شمشيرو خواسته كه هايي بچه از يكي. بود شنيده كنه مي

 چنگ سختي به  پذيرشان گسترش هاي گوش به آنها هردوي ، انداخت هرميون و رون به گذرا نگاهي هري

  .  بود شان زندگي رشته انگار زدند، مي

.  شكستن داشته مي نگه شمشيرو اون كه رو اي قفسه ي شيشه و رفتن اسنيپ دفتر به دوستاش از دوتا اونو"

  ". گرفتتشون اسنيپ ببرن، پله راه پاين به پنهاني اونو كردن مي سعي اونا كه وقتي

 يا ببرن كار به نبر اسمشو عليه شمشيرو تونن مي كه ، كردن فكر چي اونا ، كنه رحم اونا به خدا": گفت تد

  "؟ اسنيپ خود عليه

 اونجا كه گرفت تصميم اسنيپ ، بدن انجام اون با خواستن مي اونا كه كاري هر ، حال هر به": گفت درك

 اون ، بود گفته بهش  نبر اسمشو كه طوري همون كنم، مي فكر ، بعد روز دو.  نيست امن شمشير براي ديگه

  ". بشه داري نگه درگرينگوتز  در تا فرستاد لندن به شمشيرو

  . كردند خنديدن به شروع دوباره اجنه

  ".خندين مي چرا شما نفهميدم هنوز من": گفت تد

  ".  بود تقلبي اون": گفت گوشخراشي صداي با هوك گريپ

  "! گريفيندور شمشير"   

 ها قرن اصليش نمونه.  جادوگراس ساخت اما...... واقعيه اون ، خوب بسيار كپي يه....  بود كپي يه ، آره"  

 شمشير كه جايي هر.  دارن اونارو ساز جن سالحاي فقط كه داره هايي ويژگي و شد ساخته   اجنه توسط قبل

  ".  نيست گرينگوتز صندوق تو مطمئنا ، هست اصلي

  

  ".نگين خوارها مرگ به اينو دادين، ترجيح شما كه كنم مي برداشت طوري اين من.   فهميدم": گفت تد
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  ". كنم مشكل دچار اطالعات با اونارو كه نديدم دليلي هيچ من": گفت راضي خود از لحني با هوك گريپ

  .كردند خنده به شروع درك و گورناك همراه به دين و تد لحظه اين در 

 نياز جوابش به او كه بپرسد را سوالي كسي خواست مي دلش ، بود بسته را چشمهايش هري ، چادر داخل در

 يك با هري( هم او ، كرد را لطف اين دين ، بود دقيقه ده انگار او براي كه اي دقيقه گذشت از بعد ، داشت

  : بود جيني قبلي پسر دوست او)  آورد ياد به تكان

  "؟ بدزده شمشيرو بود كرده سعي كه اوني ؟ افتاد بقيه و جيني براي اتفاقي چه"

  ". بيرحمانه شدن، مجازات اونا ، اوه": گفت خونسردي با هوك گريپ

 كدوم هيچ خواد نمي ديگه ويزلي كه اينه منظورم ؟ باشه خوب حالشون اونا كني مي فكر": پرسيد سريعاً تد

  "؟ شدن ،  بشن مجروح هاش بچه از

  ". نداشتن بر جدي جراحت اونا ، دونم مي من كه جايي تا": گفت هوك گريپ

 اونا كه باشيم خوشحال بايد ما كه كنم مي فكر من داره اسنيپ كه اي سابقه با ، آوردن شانس": گفت تد

  ".  زندن هنوز

  "كشت؟ دامبلدورو اسنيپ كه كردي باور تو ؟ كني مي باور داستانو اون تو": پرسيد درك

 اين به ربطي پاتر كه بگي من به و بشيني اينجا كه خواي نمي.  دارم باور من كه چيزيه اين": داد جواب تد

  " ؟ داره ماجرا

  ". كرد باور رو چيزي شه مي سخت روزا اين": گفت كنان غر غر درك

 مي صداش كه چيزي هر يا برگزيده فرد واقعاً اون كنم مي فكر.  شناسم مي پاترو هري من": گفت دين

  "".زننه

 اون اما.  منم يكيش.  پسر ، همونه اون كنن باور خوان مي كه  هستن ،خيليا آره": داد جواب درك

 بهش خاصي چيز اگه يا نميدونيم، ما كه دونست مي چيزي اون اگر كني فكرمي تو. بگرد دنبالش برو كجاست؟



 هري پاتر و مقدسات مرگ    انتقام به سبك گابليني: پانزدهمفصل 

  -297- 

 كه دوني مي.  كرد مي متحد مقاومتو شدن، قايم جاي به.  كرد مي مبارزه بيرون اون االن بايد اون ، بود رسيده

  ". گرفته موضع اون ضد بر هم امروز پيام

.  ميخواي حقايقو تو.  خوني مي قدر اين هنوز اگه شنيدني دروغ اليق تو ، امروز پيام": گفت تمسخر با تد

  ". كن امتحان زنو طفره

 قورت ماهي استخوان يك درك. زد مي كسي پشت به نفر يك بود، كرده گير كسي گلوي در چيزي انگار

  .  بود داده

  "؟ مصرفه بي و ديوونه الوگوداي زنو ، زن طفره": گفت خشم با پايان در

 ناديده امروز پيام كه رو چيزايي همه زنو.  بندازي نگاهي يه بايد.  نيستش احمقانه زيادم روزا اين": گفت تد

.   نكرده چروكيده شاخ هاي كك اسنور به جزئيم اي اشاره حتي چاپاش، آخرين در.  كنه مي چاپ گيره، مي

 كه جادوگري هر ، گه مي شمارش هر اول صفحه تو زنو ولي. بره پيش ميدن اجازه بهش ديگه چقدر نميدونم

  ".كنه اولويتش اولين رو پاتر هري به كردن كمك بايستي  نبره، اسمشو ضد

  ".  سخته زمين، تو رفته شده آب انگار كه پسري به كردن كمك": گفت درك

  ".بزرگه پيروزيه يك خودش بگيرن اونو نتونستن هنوز اونا اينكه حقيقت ، كن گوش": گفت تد

 مثل. بمونيم آزاد.  بديم انجام كنيم مي سعي ما كه كاريه اين.  گيرم مي درس ازش دارم كه خوشحالم "    

  "؟ نيست اينطور اون،

 انتظار هايش، كاراگاه و وزارت تمام جستجوي وجود با. توئه با حق ، خب ، آره": گفت سختي به درك

 اينكه بدون نكشتن، و نكردن دستگير اونو حاال تا بگه تونه مي كي.  فكركن.  باشه شده دستگير حاال تا  داشتم

  "بفهمن؟ چيزي مردم به

  ". درك نگو اينو...  آه": كرد زمزمه تد

 صحبت دوباره كه وقتي.رسيد گوش به دوباره كاردها و ها چنگال خوردن بهم صداي كردند، مكسي

 از پوشيده سراشيبي به يا بخوابند همانجا بايست مي آيا كه اين بود، خوابشان جاي مورد در بحث براي كردند،
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  و كردند خاموش را آتش.  بروند آنجا ها، درخت بهتر پشش علت به كه گرفتند تصميم. كنند مكان نقل درخت

  .  شد مي محو آنها صداي.  رساندند سرازيري به دوباره را خود سختي به

 سكوت سمع، استراق موقع در  كه ، هري.  كردند جمع را پذير گسترش هاي گوش هرميون و رون ، هري

  ".... شمشير....  جيني": بگويد توانست نمي اين از بيشتر چيزي حاال ديد، مي سخت را كردن

   ". دونم مي ": گفت هرميون

  .  كرد آن در آرنج تا را دستش.  كشيد را اش شده دوزي مهره كيف ناگهان

  "......اين......از......اينم -": گفت ساييد مي را دندانهايش كه حالي در

.  گرفت قرار ديد در مزيني عكس قاب ي لبه آرامي، به. آورد بيرون بود، كيفش ته در ظاهراً كه را چيزي

 بيرون هرميون كيف از را نايجلوس فينياس خالي عكس قاب كه وقتي. كند كمك او به خواست عجله با هري

  .   كند اجرا را طلسمي لحظه هر بود آماده بود، گرفته آن طرف به را اش چوبدستي او ، آوردند مي

 اگه ":  گفت بود داده تكيه چادر ديوار به را نقاشي بقيه كمك با كه حالي در ، زنان نفس نفس هرميون

 تونسته مي ، نايجلوس فينياس ، بوده دامبلدور دفتر تو كه موقعي اونم ، باشه كرده عوض رو واقعي شمشير كسي

   ". !  بوده آويزون كنارش درست اون.  افتاده اتفاقي چه ببينه

 و زد زانو خالي پرده جلوي هرميون وقتي ، هري وجود بااين ".  باشه بوده خواب اينكه مگه ": گفت هري

 گفت بعد و كرد صاف را اش سينه هرميون ، كرد حبس را نفسش ، گرفت هدف را آن مركز درست چوبش

  "؟ نايجلوس فينياس ؟ فينياس – اه":

  .  نيفتاد اتفاقي هيچ

 كنيم صحبت شما با ميتونيم ، كنم مي خواهش ؟ بلك پروفسور ؟ نايجلوس فينياس ": گفت دوباره هرميون

   "؟ كنم مي خواهش ؟

 روي ، نايجلوس فينياس سپس   ".  مشكالته كليد هميشه ، خواهش ": داد پاسخ آميز كنايه و سرد صدايي

   " ابسكيورا ": زد فرياد هرميون لحظه همان در.   گرديد ظاهر اش پرتره
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 قاب با او تا ، گرديد باعث  ، شد ظاهر نايجلوس فينياس سياه و نافذ چشمان روي بر ، سياه بندي چشم

  .  بكشد فرياد درد با و كند برخورد

   " ؟ - چي شما – چطور شما -  چي "

  ".!بود پيشگيرانه اقدام يك اين اما ، بلك پروفسور متاسفم واقعا من ": گفت هرميون

!  كني مي خراب رو هنري محشر اثر يه داري تو!  دار برش ميگم بهت!  بردار كثيفو شيء اين  االن همين"

   "؟ شده خبر چه ؟ كجام من

 چشم آن برداشتن براي تالش  از  ، نايجلوس فينياس و گفت را اين هري " ، كجاييم ما نيست مهم اصال "

  . برداشت دست  بند،

   "باشه؟ پاتر آقاي فراري، اون صداي اين كه ممكنه آيا"

  ".  شايد ": گفت كند، جلب را نايجليوس فينياس عالقه و توجه است ممكن اين دانست مي كه هري

  ".  گريفندور گودريك شمشير باره در - ، بپرسيم شما از ميخوايم كه داريم سوال تا چند ما "

 را هري از اي سايه بتواند بلكه تا ، چرخاند مي سمت آن و سمت اين به را سرش حاال كه نايجلوس فينياس

   ".  - داشت اي خردانه بي  رفتار اونجا ، احمق دختر اون.  بله ، آه ": گفت ببيند،

 باال مغرورانه نايجلوس فينياس ابروهاي  ". كن صحبت درست خواهرم مورد در ": گفت پرخاشگرانه رون

  .  رفت

 باعث شما لحن ؟ اينجاست كي ديگه ": پرسيد چرخاند مي ديگر طرف به طرفي از را سرش كه حالي در  

   ".  مدير دفتر از اونم ، دزدي.  بودند پروا بي نهايت بي دوستاش و دختر اون!  شد من ناخوشنودي

   ".  نيست اسنيپ مال شمشير.  نبودند دزد ها اون ": گفت هري

 چي موردش در ويزلي دختر  ادعاي دقيقا.  اسنيپه پروفسور مدرسه به متعلق اون ": گفت نايجلوس فينياس

   ".  غريب و عجيب الوگود اون و احمق باتم النگ اون مثل درست ، بود مجازات مستحق اون بود؟

   "!.  غريب و عجيب لونا نه و ، احمقه يك نويل نه ": گفت هرميون
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 منو ها شما ؟ كجام من ": كرد تكرار ، بود شده بندش چشم به رفتن ور سرگرم دوباره  كه نايجلوس فينياس

  " آورديد؟ بيرون  اجداديم خونه از منو چرا ؟ برديد كجا

   " ؟ كرد تنبيه رو لونا و نويل ، جيني جوري چه اسنيپ!   نيست مهم  ": گفت سريع خيلي هري

   ".  بدند انجام كاري لوح ساده هاگريد اون براي تا فرستاد ممنوعه جنگل به رو اونها اسنيپ پروفسور "

   ". !  نيست لوح ساده هاگريد ": گفت تيزي صداي با هرميون

. گذشته خوش بهشون هاگريد با لونا و نويل ، جيني اما.  مجازاته يك اون كرده فكر اسنيپ و ": گفت هري

  "!شدن روبرو ممنوع جنگل به نسبت تري خطرناك چيزاي با قبال اونها ، ميبندم شرط...  ممنوعه جنگل

  ....  كروشيو طلسم يك ، حداقلش ، داشت را اينها از بدتر تصور ، كرد مي آرامش احساس 

 برده بيرون  رو شمشير بگم، چطور....كسي آيا ، كه اينه بدونيم ميخوايم واقعا ما كه چيزي ، بلك پروفسور "

   " ؟..... اين به شبيه چيزي يا ، انداختن برق براي مثال ؟

 سر آميزي استهزا خنده و برداشت چشمانش كردن باز براي تقالهايش از دست ديگر بار نايجلوس فينياس

  . داد

.  خام دختره.  نداره كردن تميز به نيازي وقت هيچ ، بسازند ها گابلين كه اي اسلحه ، زاده مشنگ ": گفت او

    ".  شود مي تقويت ، ميگيره نيرو اون با كه چيزي از تنها و ، ميبره بين از رو مادي دنياي ناپاكي ، ها گابلين نقره

   ".  نكن صدا ساده و خام دختر رو هرميون ": گفت هري

 به كه باشه رسيده زمانش ديگه شايد ، شدم خسته تناقضات همه اين شنيدن از من ": گفت نايجلوس فينياس

   ".   برگردم مدير دفتر

 سعي ، بيابد را تابلويش هاي كناره ، مال كور مال كور كرد شروع ، بود چشمانش بر بند چشم هنوز اينكه با

  .  رسيد ذهنش به چيزي ناگهان ي هر.  بيابد را هاگوارتز در  قابش به بازگشت و تابلو از خروج راه كرد مي

  "بياري؟ برامون دامبلدورو توني نمي!  دامبلدور "

  " گفتي؟ ،چي خوام مي عذر ": گفت نايجلوس فينياس
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   "؟ خودت قاب تو ، اينجا ، بياري باخودت اونم توني نمي – دامبلدور پروفسور پرتره "

  .  چرخاند هري صداي سمت به را رخش نايجلوس فينياس

 هاي قاب به تونند مي هاگوارتز تابلوهاي  تصاوير.  پاتر ،آقاي نيستند نادان ها زاده مشنگ تنها ، ظاهرا "

. بزنن ديگر جاي تو خودشون تابلوي به سري اينكه مگه ، بشن خارج قصر از تونن نمي اما ، برن همديگه

 هم من ، بگم بهتون اطمينان با تونم مي ، ديدم شما از من كه رفتاري از بعد و ، اينجا بياد من با تونه نمي دامبلدور

    ". !  داشت نخواهم شما با دوباره ديداري

  .  است داده افزايش قابش از خروج براي را تالشش فينياس ، ديد نااميدي با هري

 از شمشير كه باري آخرين  ، ميكنم ،خواهش مابگيد به حداقل شما نميشه ، بلك پروفسور ": گفت هرميون

   " ؟ برداره اونو جيني كه موقعيه اون از قبل منظورم ، بود كي شد خارج جاش

 صندوقش از كه ديدم را گريفندور شمشير من كه باري آخرين كنم مي فكر ":گفت صبري بي با فينياس

   ".  كرد استفاده انگشتر يك شكستن براي اون از دامبلدور پروفسور كه بود زماني ، شده خارج

 فينياس مقابل در بيشتري چيز خواستند نمي انها از كدام هيچ.  كند نگاه هري به تا چرخيد بالفاصله هرميون

  .   بگويند ، بود گرفته رفتن به تصميم سرانجام كه نايجلوس

 هري كه بود مانده درتصوير كالهش لبه تنها.  شد خارج ديد از و  " بخير شب ، خب ": گفت بدخلقانه او

  :  زد داد ناگهان

   "ديدي؟ اينو گفتي اسنيپ به تو ،!  كن صبر"

  : گفت و برگرداند تابلو به را سرش اش، چشمبندزده چشمان با  نايجلوس فينياس

  ذهنش در دامبلدور البوس غريب و عجيب هاي عادت بررسي به نسبت مهمتري كارهاي اسنيپ پروفسور "

   "! پاتر خداحافظ. داره

  . نگذاشت جا به رنگ سياه اي پرده جز به چيز هيچ سرش پشت  ، شد ناپديد كامال  بعد، و

   "! هري ": زد فرياد هرميون
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 هوا به پيروزمندانه را مشتش ، كند كنترل را خودش توانست نمي "!  دونم مي ": زد داد درجواب هم هري

  ، پرداخت چادر در رفتن پايين باالو به بلند هايي قدم با.  داشت را آرزويش كه بود آني فراي چيزي اين گرفت،

 داشت هرميون.  كرد نمي هم گرسنگي احساس حتي ديگه ؛ بدود را مايل يك تواند مي كرد مي احساس

 صورت و انداخت كناري به را آن ، بست را قفلش ؛ گرداند مي بر كيفش درون را نايجلوس فينياس تابلو دوباره

  : گفت و  گرفت باال هري سمت به را بشاشش

 استفاده اونا قدرت از تنها  ها گابلين توسط شده ساخته سالح!  كنه نابود رو ها ساز جاودانه ميتونه شمشير"

   "! شده آغشته باسيليسك سم با شمشير اون ، هري – كنه مي

 كنه استفاده ازش هم آويز قاب براي ميخواست ، خواستش مي هنوز اينكه برا ، نداد من به اونو دامبلدور و "

– "   

   " – نوشت مي نامش وصيت تو اگه داري نگه اونو تو نميذارن اونها كه ميدونسته و – "

  " – ساخت كپي يه ازش  همين برا -"

  " -  گذاشت اي شيشه ظرف توي رو  تقلبيه و – "

   "؟ كجا  اما –گذاشته جايي يه رو اصلي و – "

 خيلي ، كرد مي احساس را آن ، است زبانش سر جواب ، كرد مي احساس هري  ، شدند خيره هم به آنها

 نفهميده زمان آن در هري اما ، بود گفته او به حقيقت در شايد يا ؟ بود نگفته او به دامبلدور چرا.  نزديك خيلي

     ؟ بود

   "؟ باشدش گذاشته ميتونه كجا فكر، كنيد، فكر ": كرد زمزمه هرميون

   ".  بعيده كه ، هاگوارتز ي تو ": گفت بود گرفته سر از را رفتنش راه كه هري

  "؟ هاگزميد توي جايي يه ، مثال ": داد پيشنهاد هرميون

   ".  ره نمي اونجا ، كس هيچ ، آوارگان شيون ": گفت هري

   "؟ نه.  باالست ريسكش ، بشه داخل ميتونه جوري چه ميدونه اسنيپ اما "
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   ".  داشت اطمينان دامبلدوربهش اما ": شد يادآور بهش هري

   ".  كرده عوض شمشيرو بگه بهش اونقدركه نه ": گفت هرميون

 حتي اسنيپ، سوروس به اعتماد مورد در هم دامبلدور اينكه فكر از و "!  گي مي راست ، آها ": گفت هري

  .  كرد مي مضاعفي شادي احساس ، بود شده قايل استثنا هم كمي اندازه به

   " ؟ رون ؟ رون كني مي فكر چي تو ؟ باشه كرده پنهان هاگزميد از دور جايي شمشيرو اون ممكنه، پس "

 فهميد بعد ، شده خارج چادر از رون ، كرد فكر كننده گيج اي لحظه براي ، كرد نگاهي اطرافش به هري

  .   رسيد مي نظر به سنگ تكه يك مثل بود، داده لم خوابگاه سايه در رون كه

   " افتادين؟ منم ياد ، اوه ": گفت او

  "چي؟"

 خراب شاديتونو من نذارين ، بدين ادامه دوتا شما ":. گفت لب زير شد خيره انها به  تختخواب روي از رون

   ".  كنم

 او ظاهرا ، داد تكان را سرش هم او اما ، بگيرد كمك او از بلكه تا كرد نگاه هرميون به متحير و گيج هري

  .   بود شده گيج هري اندازه به هم

   "؟ چيه مشكل ": پرسيد هري

 صورت هر در و.  نيست مشكلي ؟هيچ مشكل" گفت كرد مي اجتناب هري به كردن نگاه از هنوز كه رون

   ".  نداره ربطي هم تو به

  .  بود كرده باريدن به شروع باران.  شد وارد چادر به انها سر باالي در هايي ضربه

  "؟ ممكنه ، بگو.  داري مشكلي االن تو كه مشخصه كامال ، خب ": گفت هري

  .اش هميشه خالف بر رسيد، مي نظر به پست. برخاست و گذاشت بيرون تخت لبه از را بلندش پاهاي رون
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.   بپرم پايين و باال ، كنيم پيداش بايد كه ديگه لعنتي چيز يه خاطر به باش نداشته انتظار من از.  ميگم باشه، "

  ".   كن اضافه نميدوني كه چيزايي ليست به هم اينو

   "دونم؟ نمي من ؟ دونم نمي من ": كرد تكرار هري

 شده پوشيده برگ از كه رودخانه كناره به باران قطرات. بود شده تر سنگين شديدترو باران.  تپ تپ ، تپ

 كه بود گفته را چيزي رون ؛ رفت بين از ترس با هري شادي. كردند مي برخورد سياه رودخانه به همچنين و بود

  .  بيانديشد بدان تا ترسيد مي و بود كرده شك بدان او

 خوردن براي چيزي نداشتن ، زخمي دستي با ، ميدوني ، هدردادم اينجا وقتمو من ميرسه نظر به ": گفت رون

 چيزي يه باالخره ، هفته چندين گذشتن از بعد ،  ،ميدوني  بودم اميدوار فقط من.  شب هر كردن يخ و ،

   ".  باشيم پيداكرده

 باران كه صدايي سرو در كند وانمود توانست مي رون كه بود زده صدا را وي آهسته آنقدر هرميون " رون"

  .  است نشنيده را آن ، آورد مي فرود چادر بر

   " شدي ملحق ما به چي براي ميدوني تو  ، كردم مي فكر من ": گفت هري

   ".  ميكردم خيال منم اره "

 برآورده رو انتظاراتت قسمتش كدوم پس ، خوب ":  گفت بود شده تبديل دفاع به خشمش  ديگر كه هري

 مي فكر ؟ كنيم مي پيدا درميون روز يه سازو جاودانه هر و مونيم؟ مي  ستاره پنج هتل تو ميكردي فكر ؟ نكرد

   " ؟ مامانت پيش برميگردي كريسمس تا كردي

 ": زند مي ضربه او به خنجري با كرد مي احساس هري اش كلمه هر با زد، فرياد و برخاست جايش از رون

 ما.  كني كار چي گفته بهت دامبلدور كرديم مي فكر ما!  كني مي كار چي داري ميدوني تو ، ميكرديم فكر ما

   " داري واقعي نقشه يه تو كرديم مي فكر

 شنيدن قابل چادر بر باران صداهاي سرو بين از كامال كه بود كرده صداش طوري هرميون بار اين "!  رون"

  .  گرفت ناديده را وي هم باز او اما ، بود
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 كفايت بي و پوچ كرد مي احساس او اما بود آرام صدايش " كردم نااميدت كه متاسفم ، خب ": گفت هري

 متوجه هنوز اگه و.  گفتم بهتون گفتو، من به دامبلدور هرچي من.  بودم رك ها شما با اولش از من ".  است

   " – كرديم پيدا رو ها ساز جاودانه از يكي ما ، نشدي

   ". كنيم پيدا بقيشونم قراره  بشيم، خالص يكي اين شر از قراره كه همينطور آره، "

.  بيار درش كنم مي خواهش.  درآر آويزو ، رون ": گفت بود بلند عادي غير طرز به كه صدايي با هرميون

  ".  زدي نمي حرف جوري اين ، كردي نمي آويزون خودت به روز كل اونو تو اگه

 متوجه كنين مي فكر.  بود مي جوري همين ، چرا ": گفت بتراشد رون براي دليل خواست نمي كه هري

   ". ؟ نفهميدم كنين مي فكر ؟ كنين مي پچ پچ سرم پشت دوتاتون هر ، نشدم

   " -نم ما ي، هر "

 كني مي فكر گفتي تو ، شدي نااميد خودتم گفتي، ،تو گفتي همينو هم تو!  نگو دروغ ": زد داد سرش رون

   " – تا ميده ادامه داره لجاجت سر از بيشتر اون ،

   "!  نگفتم من هري – نگفتم اينجوري من ": زد فرياد او

 لحظه چند هيجان  ، بود شده سرازير هرميون صورت از هم اشك ، زد مي ضربه چادر به باران كه همانطور

 و ، بود شده خاموش و درآمده نمايش به كه ، كوتاه بازي آتش يك ، نبود گاه هيچ انگار.  بود رفته بين از پيش

 دانستند نمي آنها  ، بود شده پنهان جايي ، گريفندور شمشير.  بود گذاشته باقي سرد و خيس و سياه را چيز همه

  . بود نشدنشان كشته ، پيروزيشان تنها  كه بودند چادر داخل در نوجواناني هنوز آنها و ، كجا

   "اينجايي؟ هنوز چرا تو پس ":  پرسيد رون از هري

   " بگرد منو ": گفت رون

  " خونه برو پس ": گفت هري

 ".  نرفت عقب او اما ، برداشت هري سمت به قدمي چند و ".  بكنم كارو اين شايد ، آره ": كشيد فرياد رون

  هري است، ممنوعه جنگل فقط اون ؟ نيست مهم برات اصال شايد يا ؟ ميگن چي من خواهر درباره اونا نشنيدي
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 ، مهمه من برا ، خب – مياد چي اونجا اون سر نيست مهم براش  ، شده مواجه بدتري چيزاي با كه كسي-،! پاتر

   " – نيس مهم ،اصال اسا غول هاي عنكبوت ، خب خيله

   " – باهاگريدن اونا ، بقيست با اون - ، گفتم فقط من "

 زخمي  به احتياجي هيچ ديگه ها ويزلي ، من فاميل بقيه مورد در و!  نيست مهم تو براي ، فهميدم  آره "

   "اينوشنيدي؟ ، ندارن ديگه

  " – من ، بله "

   "؟ باشه داشته ميتونه معني چه اين نكردي فكر حتي"

 كه باشه معني اين به اين كنم نمي فكر من!  رون ": گفت بود، داده جا انها بين را خودش زور به كه هرميون

 و ، بود شده زخمي اين از قبل بيل رون، كن فكر ؛ ندونيم دربارش چيزي ما كه  اتفاقي ، داده رخ اي تازه اتفاق

 دهايي اژ آبله خاطر به بايد االن ، تو خود و ، داده دست از گوششو يه جرج كه باشند ديده بايد ها خيلي االن تا

   " – بود منظورش اون كه چيزيه اون همه اين مطمئنم من ، باشي مرگ بستر تو

 قابل تو براي اين.  كنم نمي ناراحت اونا مورد در خودمو ديگه ،من  خوب خيله ؟ نه ، مطمئني تو ، اوه "

   " –.  بيرون شدن كشيده موضوع از كامل سالمتي با خودت مادر و پدر.  نه مگه ، قبوله

  "! مردن من مادر پدرو ": غريد توپ مثل ي هر

   ". ! راهن همون تو تقريبا منم مال و ": زد فرياد رون و

 و بده هم غذا بهت ميتونه مادرت و نيستي مريض ديگه كن وانمود ، همونا پيش برو!  برو پس ": زد داد هري

 ."   

 از كامال انها از كدوم هر دستي چوب اينكه از قبل اما ، داد نشون واكنش هري:  كرد ناگهاني حركتي رون

  .  برد باال را خودش چوب هرميون ، دربياد جيبشون

 ديگر طرف در رون و طرف يك در هري و خودش بين نامرئي سپري بعد و "! پروتگو ": زد فرياد او

 پشت از ، هري و رون  ، بردارند عقب به طلسم نيروي خاطر به را قدمي چند شدند مجبور انها همه ؛ شد گسترده
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 مي حس هري.  بينند مي را همديگر كه است اول بار براي انگار كه طوري ، شدند خيره همديگر به نامرئي مانع

  .  بود شده شكسته انها بين چيزي:  دارد شديد نفرتي رون به نسبت كرد

  " بده سازو جاودانه ": گفت هري

 هرميون سمت به.   كرد پرتاب صندلي ترين نزديك طرف به و گذراند سرش دور از را زنجير ، رون

  .  برگشت

   "؟ كني مي كار چي  تو"

  "؟ چيه منظورت"

   "؟  يا ،  ميموني "

 مي كمك بهش گفتيم ، ميريم هري با گفتيم ما ، رون.  مونم مي ، بله ، بله...  من ": كرد نگاه مظطربانه او

  " – كنيم

  "! برگرد ، برگرد – كنم مي خواهش – نه ، رون "

 رفته فرو تاريكي در ديگر رون ، برد بين از را آن او اينكه محض به ؛ گرفت را جلويش ، خودش سپر افسون

 فرا گوش درختان ميان در رون اسم كردن صدا و او هاي گريه به  ، بود ايستاده صامت و ساكت هنوز هري.  بود

  .  داد

  .  بود شده ريخته صورتش روي خيسش موهاي  ، برگشت هرميون ، دقيقه چند گذشت از بعد

  "! شد ناپديد!  رفت اون ، اون ، اون "

  .  كردن گريه به كرد شروع و كرد جمع ، انداخت صندلي روي را خودش

 از را  پتويي.   انداخت خودش گردن دور و برداشت را ساز جاودانه.  است شده گيج كرد احساس هري

  شد خيره برزنتي سقف به تاريكي در و رفت باال خودش تخت از.   انداخت هرميون روي و كشيد رون تخت

  . داد مي گوش آن روي باران ضربات ،به

  



 

-308- 

  

  

  

  
  
  
  

  شانزدهمفصل 

  دره گودريك
  

  
  
  

  

 بچگانه.بشود بود، افتاده ديشب كه اتفاقاتي ي متوجه تا كشيد طول ثانيه چند شد بيدار هري وقتي بعد روز

  چرخاندن با.بود نكرده ترك رو آنها و بود اينجا هنوز رون. باشد بوده رويا يك آنها ي همه كه كرد آرزو

 قرار آن روي او ي مرده بدن گويي كه ببيند را رون ي شده شكسته تخت ميتوانست بالش روي سرش

 وقتي.  بود مشغول آشپزخانه در هرميون.نكند نگاه رون تخت به كرد سعي و پريد بيرون ازتختش هري.داشت

  .برگرداند او از را رويش و نگفت بخير صبح او به شد، وارد آنجا به هري

   

 مي عوض را لباسش و شست  را صورتش و دست كه زماني تا...  رفته اون رفته، اون: گفت خودش به هري 

 رون كه دانست مي هري.بكاهد آن شك و بهت از موضوع اين تكرار شايد. كرد مي فكر موضوع اين به كرد

 عوض و چادر براي آنها جادويي هاي محافظ وجود با چون.بود حقيقت عين اين و... گردد برنمي ديگر و رفته

  .كند پيدا را آنها بتواند رون تا بود ممكن غير اقامتشان مكان كردن
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 رسيد مي نظر به. بود قرمز و كرده پف هرميون هاي چشم.خوردند سكوت در را صبحانه هرميون و هري

 مي هري.ميكرد تلف وقت بيهوده هرميون كردند، جمع را وسايلشان آنها كه زماني تا.است نخوابيده ديشب

 هري.  ديد مي را او مشتاق نگاه اوقات برخي.گذراند مي رودخانه كنار را اوقاتش بيشتر هرميون چرا كه دانست

 درختان ميان از قزمزي مو است،هيچ شنيده باران در را پايي صداي كه دهد مي فريب را خود او كه بود مطمئن

 هيچ اما ميكرد نگاه را اطراف هرميون از تقليد به دليل همين به نباشد اميدوار  توانست نمي هري.آمد نمي بيرون

 را رون صداي توانست مي او.ميشد ور حمله او به خشم از موجي دوباره نميديد، شده خيس هاي چوب جز چيز

 دلش روي چيزي كه حالي در و ".كني مي كار چي داري دوني مي تو كرديم فكر ما":گفت مي كه بشنود

  .شد مي وسايل كردن جمع به مشغول كرد مي سنگيني

  

 ساعتي از بعد آنها.شد مي سرازير آنها مكان سوي به و بود آمدن باال حال در سرعت به آنها كنار ي رودخانه

 نمي هرميون كه رسيد مي نظر به و دادند قرار آن در را چيز همه و كردند پر را شده دوز منجوق كيف تاخير

 تپه ي دامنه در.  شدند غيب و گرفتند را همديگر دست هري و او.كند پيدا كردن تلف براي بيشتري زمان تواند

 هرميون رسيدند آنجا به كه زماني.شدند ظاهر بود، بلند و سبز هاي علف از پوشيده و بود شده تميز باد با كه اي

 هايش زانو روي را نشست،سرش بزرگ اي سخره روي آخر دست و شد دور او از و كرد رها را هري دست

 بايد كه كرد مي گمان.لرزيد مي است كردن گريه دانست مي هري كه چيزي دليل به هايش وشانه داد قرار

 دوباره.بود سرد و تيره درونش، چيز، همه. داشت مي نگه جايش سر را او چيزي اما دهد، دلداري را واو برود

 كه اي دايره دور و رفت پيش زار خلنگ سمت به مستقيم هري.آورد ياد يه را رون صورت آميز اهانت حالت

 را آنها هرميون كه ميكرد برقرار را اي محافظتي هاي طلسم و ميرفت راه بود نشسته آن مركز در هرميون،پريشان

  .داد مي انجام سفرشان طول در

  

 زبان به وقت هيچ را او اسم تا بود مصمم هري.نكردند صحبتي رون مورد در آنها بعد روز چند در

 در.نمود مي كردن گريه به است،شروع خواب هري كرد مي هرميون كه شب،زماني اوقات،در بعضي.نياورد

 را رون به مربوط ي نقطه شايد تا كرد مي امتحان را آن و آورد مي بيرون را غارتگران ي نقشه هري هنگام همين

 تحت بودنش خالص خون خاطر به و است بازگشته قلعه به او ميداد نشان اين. ببيند زد مي قدم راهرو در كه
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 به كه كرد مي پيدا حالي در را خودش هري مدتي از بعد و نشد ظاهر نقشه در رون حال هر در.است مراقبت

 نگاه جيني به او كه شدتي با چرا بود متعجب.است شده خيره دختران، خوابگاه در كه جيني به مربوط ي نقطه

 خوب حالش كه بود كند؟اميدوار مي فكر او به هري كه شد نمي متوجه و پريد نمي خواب از جيني كرد مي

  .باشد

  

 دامبلدور دارد امكان كه احتمالي هاي مكان تا دادند مي نشان مند عالقه را خودشان آنها روز، طول در

 مي  نتيجه به كمتر كردند، مي صحبت بيشتر چه هر اما.بزنند باشد،حدس كرده مخفي آنجا را گريفندور شمشير

 دامبلدور كه بياورد ياد به را مكاني توانست نمي هرگز هري.رسيد مي نظر به نيافتني دست واقعي مكان.رسيدند

 از يا است تر عصباني رون از دانست نمي كه بود هايي زمان.است كرده مخفي آن در را چيزي باشد گفته او به

 واقعي ي نقشه يك تو كه كرديم مي فكر ما...كني كار چي كه گفته بهت دامبلدور كرديم مي فكر ما.دامبلدور

  ! داري

 جاي به برايش چيزي عمال دامبلدور.گفت مي درست رون: كند مخفي خودش از را اين توانست نمي او

 ي بقيه.نداشتند آن نابودي براي العملي دستور هيچ اما بودند كرده پيدا را ساز جاودانه يك آنها.  بود نگذاشته

 جسارتش به او حاال و. گرفت مي بر در را او داشت اميدي نا.بودند نيافتني دست قبلي مانند هم ها ساز جاودانه

    هيچي او.داشت ترديد هدف بدون و خم و پيچ پر مسافرت اين در دوستانش همراهي كردن قبول مورد در

 او به خواست مي او؛هرميون مانند نيز هرميون. بود باش آماده حال در دائما و نداشت جديدي دانست،فكر نمي

  .كند تركش ميخواهد و كرده تحمل كافي ي اندازه به كه بگويد

  

 آن و آورد مي در كيف از را نايجلوس فيناس تابلوي هرميون.گزراندند مي سكوت در را ها عصر بيشتر آنها

 تاكيد وجود با.كند پر را رون نبودن خال از قسمتي است ممكن او اينكه فكر با گذاشت، مي صندلي روي را

 مورد در فهميدن شانس مقابل در توانست نمي نايجلوس كرد،فيناس نخواهد مالقات را آنها ديگر كه او قبليِ

 ظاهر دوباره بار يك روز چند هر كه شد راضي و كند پايداري دادند مي انجام هرميون و هري كه كاري

 مي شمار به خوبي همدم هرحال به بود زن طعنه و رو پر وي اينكه با.بود خوشحال او ديدن از هري حتي.شود

 لذتمي هاگوارتز در خبري كوچكترين شنيدن از آنها نبود خوبي رسان خبر نايجلوس فيناس اينكه وجود با.رفت
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 بود گرفته دست به را مدرسه كنترل خودش از بعد كه هاگوارتز اسليترينيه مدير اولين عنوان به را اسنيپ او.بردند

 فيناس وگرنه نكنند اسنيپ مورد در ربط بي سواالت يا انتقاد تا بودند مي مراقب خيلي بايد آنها. ميكرد ستايش

  .ميكرد ترك را تابلو موقع همان نايجلوس

  

 آموزان دانش از تعدادي شورش با اسنيپ كه رسيد مي نظر به داد، نمي بروز را چيزي او اينكه وجود با

 آموزشي حكم اسنيپ. بود شده منع هاگزميد به رفتن از جيني.است شده مواجه رابطه اين در كوش سخت

 و منحل بيشتر يا اموز دانش سه از متشكل هاي انجمن و ها گروه تمام اينكه بر مبني آمبريج به مربوط قديمي

 احتماال و جيني كه دريافت هري ها چيز اين همه از.بود كرده برقرار را دارند تاييد به نياز دوباره تشكيل براي

 اخبار همين.دهند ادامه را داملدور ارتش جلسات تا اند داده انجام را ها كار بهترين او كمك در لونا و نويل

 و دامبلدور ، رون فكر به هري كه بود شده باعث اين اما.ببيند حتما را جيني بخواهد هري كه ميشد باعث اندك

  .جيني ، قبليش دختر دوست براي دلش كه بود شده تنگ انجا براي دلش قدر همان دقيقا كه.بيفتد هاگوارتز

  

 به اينكه تصور با هري كرد، مي صحبت اسنيپ هاي گيري سخت ي درباره نايجلوس فيناس كه همچنان

 زمام ديگران و باشد داشته راحتي و نرم بدهند،تخت غذا او به كند، رفتار اسنيپ نظارت تحت ، برگردد مدرسه

 شماره  ناخواسته" او كه آمد يادش بعد اما.آورد دست به را كننده ديوانه اي تجربه بگيرند دست به را امور

 بود خطرناك برايش همانقدر هاگوارتز در رفتن راه.اند گذاشته جايزه گاليون هزار ده سرش براي و است "يك

 و هري اقامت تقريبي حدود مورد در پرسيدن با را واقعيت اين نايجلوس فيناس و. خانه وزارت در رفتن راه كه

 كيف داخل زور به را او هرميون پرسيد مي آنها از سوالي مورد اين در او وقت هر اما.كرد مي تاييد هرميون

 نامتعارف هاي خداحافظي آن از بعد نايجلوس فايناس ي روزه چندين غيبت. كرد مي جا شده دوزي مهره

  .بود طبيعي

  

 مايل بيشتر.كنند اقامت طوالني مدت براي مكان يك در كردند نمي جرات آنها. شد مي تر سرد و سرد هوا

 و شمال در گردش به آنها.بود نگرانيشان بيشترين انبوه هاي جنگل كه جايي باشند انگلسنان جنوب در كه بودند
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 وسط در كوچك اي شد،جزيره پر آلود گل و سرد آب با چادر كه وسيعي مرداب در:دادند ادامه كشور جنوب

  .شد دفن برف زير نصف تا چادر شب يك در كه اسكاتلند هاي درياچه از يكي

  

 اتاق،درختان چندين ي پنجره از.كرد مطرح را مانده باقي هاي راه تنها هري و برسد فرا شب اينكه از قبل   

 كه بود اي نشده كشف مكان تنها رسيد مي نظرش به كه چيزي.ببينند توانستند مي را كريسمس برق و زرق پر

 به نامرئي شنل زير در هرميون.بودند خورده خوب و معمول غير غذاي يك تازه آنها.بود مانده باقي برايشان

 كرد مي فكر هري). بود انداخته مغازه خرج و دخل كشوي در را وسواس،پول روي از(بود رفته ماركت سوپر

 كنار در حاال كه را هوراكراكس كسي همچنين. اند شده سير گالبي كنسرو و وگوشت ماكاروني با كه حاال

  .است تشويق قابل تر راحت خيلي بود،هرميون نبسته برگردن داشت قرار شو تا تختخواب روي و هري

  

  "هرميون؟"

  "هوم؟"

 قصه بيدل هاي داستان" كتاب و بود كرده جمع اي گهواره صندلي در را خودش كه كه حالي در هرميون

 بعد بخواند را كتاب آن از بيشتري قسمت خواهد مي چرا كه اين دليل هري.بود گفته را اين خواند مي را "گو

 آن از را چيزي هنوز او معلوم قرار از.كند تصور توانست نمي را ندارد هم زيادي محتواي بود شده معلوم اين از

  .بود آويزان صندلي ي دسته روي "گشايي رمز و هجاها فهرست" كتاب زيرا.بود نكرده كشف

  

 موقعيت همين به مشابه موقعيتي در پيش سال چند كه داشت را احساسي همان.كرد صاف را گلويش هري    

 ها دروسلي بود نتوانسته اينكه وجود با هاگزميد به ميتواند آيا پرسيد گونگال مك پروفسور از كه زماني.داشت

  .برود كنند امضا را نامه اجازه كه كند قانع را

  "... كه ميكردم فكر داشتم من.هرميون"

  "كني؟ كمك من به هري،ميتوني"
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  :گفت و داد نشان را "گو قصه بيدل هاي داستان" كتاب و شد خم.نميداد گوش او هاي حرف به ظاهرا

  .كرد اشاره ها داستان از يكي عنوان باال به و "كن نگاه نشان اين به"

. شكل مثلثي چشمي شبيه ميشد ديده است،عكسي داستان عنوان ميكرد فرض هري كه چيزي آن باالي

  .بود شده كشيده مثلث راس از و عمودي طور به چشمش مردمك

  "هرميون نداشتم بر رو باستاني هاي طلسم درس من"

 كنم نمي فكر اما  هست چشم يك عكس اين كه ميكردم فكر من مدت نيست؟تمام نشانه يه اين اما ميدونم"

 اين حاال تا ،. نيست كتاب از قسمتي واقعا اين كنم فكر. كشيده اينجا رو اين بيين،يكي.شده نقاشي اين.باشه كه

  "هري؟ ديدي رو

  ".ببينم كن صبر لحظه يك ، نه...نه"

  :گفت. انداخت بهتري نگاه و آمد نزديك هري

  "بود؟ انداخته گردنش روي لونا پدر كه نيست نشاني همون اين"

  ".كردم مي فكر هم من كه چيزيه همون اين خوب،"

  ". هست گرينوالد ي نشانه اين پس"

  چي؟":گفت باز دهان با بود شده خيره او به كه حالي در هرميون

  

 را نگاهش. رسيد مي نظر به متعجب هرميون.كرد تعريف را بود گقته او براي كرام ويكتور كه داستاني هري

  :گفت سپس و كرد نگاه هري به دوباره و دوخت نشانه به هري از

 در من وقتي. داشته نشانه گرينوالد كه بودم نشنيده اين مورد در چيزي حاال تا گريندوالد؟من ي نشانه"

  "بود نشده ذكر اش درباره چيزي خواندم مي موردش
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 خود و شده نصب شون مدرسه ديوار روي نشان اين كه گفت كرام گفتم، كه خوب،همونطور":گفت هري

  ".گذاشته اونجا رو اون گريندوالد

  "كنه؟ مي كار چي ها بچه داستان كتاب توي هست سياه جادوي ي نشانه اين اگه عجيبه، خيلي"

 توي بايد.بود وزير باشه؟اون شده متوجه اسكريمجير كه ميكني فكر ، عجيبه خيلي.آره":داد جواب هري

  "باشه خبره سياه جادوي

 عكس  يك ها داستان ي همه.  چشمه يك فقط اين كه بود كرده فكر من مثل هم اون شايد...  دونم مي"

  ".دارند هاشون عنوان باالي كوچكي

  

  .بود تفكر در غرق شده؛ خيره نشان به نكرد، صحبتي ديگر هرميون

  : گقت و كرد سعي ديگر بار هري

  "هرميون؟"

  "ها؟"

  ". برم گودريك ي دره به خوام مي من... من.  ميكردم فكر داشتم من"

 كتاب روي ي نشانه آن به هنوز او كه بود مطمئن هري.نبود متمركز هايش چشم اما كرد نگاه او به هرميون

  .ميكرد فكر

  ". اونجا بريم بايد كه كنم مي فكر واقعا منم.  بودم فكرش به هم من.  آره ، آره":گفت هرميون

  "شنيدي؟ درست رو من هاي حرف تو هرميون؟":پرسيد هري

...  بهتره ما كه ميكنم فكر من.  موافقم هم من.  بري گودريك ي دره به ميخواي تو.  شنيدم درست كه البته"

 امكان كه بينم مي ، كنم مي فكر بيشتر كه وقتي اما خطرناكه كار اين.  كنم فكر اي ديگه جاي به تونم نمي من

  ". باشه اوجا اون كه داره
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  اونجاست؟ چي... آر ":پرسيد هري

 ي دره كه اينه منظورم.بري اونجا به خواي مي تو كه دونسته مي بايد دامبلدور! هري شمشير...  خب"

  " هست گريفندور گودريك تولد محل گودريك

  "اومده؟ دنيا به گودريك ي دره تو واقعا؟گريفندور":گفت هري

  "كردي؟ باز رو جادوگري تاريخ كتاب حاال تا هري؟"

  

  .داشتند عجيبي سفتي احساس صورتش روي هاي ماهيچه.  زد لبخندي ها ماه بعد بار اولين براي هري

  "... دفعه يك فقط...  خريدمش كه وقتي دوني؟ مي ، باشم كرده بازش ممكنه من ":گفت هري

  "شده نامگذاري او از بعد دهكده اون خوب"

 به بگويد او به كه ميزد حدس تقريبا هري.  بود شده تر شبيه پيش ماه چند هرميون صداي به صدايش

  .ندارد دسترسي كتابخانه

  "... كن صبر ، داره وجود جادو تاريخ در دهكده اون مورد در كوچولو ي اشاره يه":گفت هرميون

 باتيلدا ي نوشته جادو تاريخ كتاب جستجو مقداري از پس و كرد باز را شده دوزي مهره كيف هرميون

  .كرد پيدا را ميخواست كه اي صفحه تا شد زدن ورق مشغول و آورد بيرون را بگشات

  

 هاي انجمن شدن، مخفي بهتر براي ها جادوگر ، 1689 سال در رازداري المللي بين قانون امضاي از بعد"

 هاي دهكده اهالي از بسياري. بود طبيعي اين. ميكردند برپا ديگر هاي انجمن ميان در را خودشان كوچك

. ميكردند حمله باشند داشته بيشتري حفاظت تا بودند شده متحد هم با كه جادويي هاي خانواده به كوچك،

  برجسته هاي مكان از يول  كچ اوتري و شاير يورك در فلگلي اوپر ، وال كورن در ورت نين هاي  دهكده

 اين ترين مشهور شايد.ميكردند زندگي  هم كنار در آرامش و صلح در كه بودند جادويي هاي خانواده براي

 در گريفندور گودريك ، بزرگ جادوگر كه جايي.  باشد كشور غرب در گودريك ي دره جادويي هاي مكان
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 از است پر بخش اين قبرستان ي محوطه.  ساخت را طاليي اسنيچ اولين رايت بومن كه جايي و شد متولد آن

  ".سرشناس جادويي هاي خانواده و افراد

  

 ربط هم به رو اينا تو كه داشته انتظار دامبلدور كني نمي فكر ":گفت بست مي را كتاب كه حالي در هرميون

  "بدي؟

  "... آره ، اوه"

 براي.بود نيفتاده گودريك شمشير فكر به كرد شك گودريك ي دره به وقتي كه بگويد خواست نمي هري

 و بود يافته رهايي حتمي مرگ از او كه اي خانه ، بودند رسيده ابدي آرامش به آنجا در والدينش كه مكاني او

  .بود او توجه مورد بگشات باتيلدا شخص همينطور

  

  "ميگفت؟ چي موريل يادته":پرسيد هري

  "كي؟"

 تو كه جيني ي بزرگه عمه":داد ادامه سپس ، بياورد برزبان را رون نام خواست نمي او"!كي ميدوني خودت"

  "هست استخوني خيلي پات قوزك گفت بهت كه همون.  بود هم عروسي

  "اوه"

  . ميشود احساساتي زود خيلي رون نام شنيدن با او كه دانست مي هري.بود دشوار بسيار اين

  "ميكنه زندگي اونجا هنوز بگشات باتيلدا كه گفت او":گفت هري

 ميكشيد كتاب جلد جلد روي بگشات باتيلدا نام روي را اش اشاره انگشت كه حالي در هرميون

  " – ميزنم حدس خوب، ، بگشات باتيلدا":گفت
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 عصايش.  خورد تكان چيزي هري درون كه طوري بود افتاده زدن نفس نفس به گونه رويا طرز به هرميون    

  .ميكند باز را چادر زيپ دارد دستي كه ميزد حدس.  انداخت نگاهي ورودي در به و كشيد بيرون را

  : گفت زده هيجان نيمه و عصبي نيمه حالتي با هري

  "– حداقل.  شده چادر وارد ديدي رو خوار مرگ يه كردم فكر كردي؟ چي واسه رو كار شده؟اين چي"

  "باشه؟ داشته اعتماد بهش دامبلدور اگر ميشه باشه؟چي داشته رو شمشير باتيلدا اگر ميشه چي.  هري"

 اين يعني.بود "ديوانه" موريل عمه هاي گفته طبق بر و  پير بسيار زن باتيلدا.كرد بررسي را امكان اين هري

 شانس آنها براي دامبلدور كه كرد احساس هري ، بله بدهد؟ او به را شمشير دامبلدور كه داشت وجود احتمال

 عوض قالبي شميشير يك با را اصلي شمشير جاي كه بود نگفته هرگز دامبلدور.  است شده قائل زيادي بسيار

 بخواهند كه نبود زماني حاال چد هر.بود نزده حرفي بگشات باتيلدا با دوستيش مورد در اينكه يا است كرده

 هرميون  كه زماني در نه هم آن.كنند بحث هرميون تئوري اشكاالت مورد در و باشند داشته مورد اين در شكي

  .بود موافق هري آروزي بهترين با

  

  ريم؟ مي اونجا به كي ما حال خب – باشه داده انجام رو كار اين ممكنه دامبلدور":گفت هري

 بهتر داشتند نقشه يك آنها كه حاال او خوي و خلق كه بگويد توانست مي هري. شد بلند جايش از هرميون

 ظاهر و غيب تمرين ما. هري كنيم ريزي برنامه و فكر موردش در خوب خيلي بايد ما ، خب": گفت ، بود  شده

 از نخواييم كه زماني تا البته. باشه بخور درد به سرخوردگي افسون هم شايد.  داريم نياز رو نامرئي شنل زير شدن

 رو ها كار اين بايد كنم مي فكر حقيقتا كه من.  كنيم استفاده داريم، نياز نفر چند موي به كه شكل تغيير معجون

  "... بديم انجام

 كرد مي تصديق را او هاي حرف ميشد ساكت او كه زماني نيز خودش.  كند صحبت تا داد اجازه او به هري

 گرينگوتز در كه شمشيري بود شنيده كه زماني از باز اولين براي.  نبود آنجا ذهنش اما. ميداد تكان را سرش يا

  .است شده زده هيجان كه كرد حس ، است قالبي دارد قرار
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 ولدمورت اگر كه جايي.داشت خانواده او زماني كه جايي به برگشتن.  گشت برمي اش خانه به داشت او    

...  كند دعوت اش خانه به را دوستانش توانست مي حتي. گزراند مي را تعطيالتش ميشد، بزرگ آنجا ،در نبود

 ميكرد درست را اش سالگي هفده تولد كيك كه وكسي...  باشد داشته نيز هايي خواهر و برادر او كه بود ممكن

 مي او حاال. باشد داشته واقعيت كه رسيد مي نظر به سختي به و بود نديده وقت هيچ او كه زندگي.بود مادرش

 هري رفت خواب به هرميون آنكه از بعد ، شب آن.  بود شده گرفته او از چيزها تمام كه ببيند را مكاني تا رفت

 بار اولين براي. آورد بيرون بود كرده آوري جمع او براي هاگريد كه را آلبومي و رفت اش پشتي كوله طرف به

 دادند مي   تكان دست او براي كه حالي در بود مانده باقي مادرش و پدر از كه هايي عكس تنها به ها ماه از پس

  .شد ،خيره

  

 ي نقشه هرميون اما. بود گودريك ي دره به رفتن براي شدن آماده مشغول خوشحالي با هري بعد روز    

 و پدر كه برود  جايي به بخواهد هري كه باشد زده حدس ولدمورت بود ممكن اينكه به هنوز. داشت ديگري

 شكل تغيير بهترين كه بروند گودريك ي دره به وقتي داشت نظر در او.بود مشكوك بودند، شده كشته مادرش

 مشغول هايي ماگل از را موهايي آنها كه زماني.  آمد بعد هفته يك درست زمان آن ، باشند داده انجام را ممكن

  بودند كرده تمرين نيز را نامرئي شنل زير در و هم با شدن ظاهر و غيب آنها.آوردند بدست كريسمس، خريد

  .بروند آنجا به كه بود كرده موافقت باالخره هرميون تا

  

 عصر را شكل تغيير معجون آنها.كردند آپارات بود شده پوشيده برف از كه اي دهكده به تاريكي در آنها    

 بيشتر كه كوچكش همسر به نيز هرميون و بود ريخته موهايش بيشتر كه سال ميان مرده يك به هري خوردند؛

 كت داخلي جيب بود،در شده دوزي مهره كيف در كه وسايلشان تمام.بودند داده شكل تغيير بود موش شبيه

 گردنش را آن هري كه ساز جاودانه از غير البته.(داشت قرار بود بسته نيز را هايش دكمه تمام كه هرميون

  .برداشتند قدم اي كننده خفه تاريكي سمت به آنها و كرد تر آزاد را نامرئي شنل هري)بود انداخته
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 در همديگر دست در دست آنها.  ميزند گلويش در قلبش كه بود اين مثل.  كرد باز را هايش چشم هري

 ، زدند مي چشمك  ناتواني و ضعف روي از هايش ستاره اولين كه رنگ تيره آسمان زير ، باريكي ي كوچه

 هايشان پنجره داخل از كريسمس تزئينات و بودند گرفته قرار كوچه طرف دو هر در ها كلبه.بودند ايستاده

  .بود كرده روشن را آنجا  داشت قرار دهكده وسط در كه برقي چراغ تير تر جلو كمي.  بود مشخص

  

 اون از بوديم؟بعد نيفتاده برف فكر به اصال ما چرا! برف همه اين": كرد زمزمه نامرئي شنل زير در هرميون   

 من جلو برو تو.  شيم خالص دستشون از بايد فقط! ميگزاريم پا جاي خودمون از ما – پيشبيني و احتياط همه

  "– دم مي انجامش

  

 و دهند جلوه نامرئي را خودشان داشتند سعي كه حالي در ، شوند آنجا وارد شكلي اين خواست نمي هري   

  .ميشد محو جادويي طرز به سرشان پشت ردپاي

  "برداريم رو شنل اين بيا":گفت هري

 شكل تغيير ما.  نميشناسه رو ما كسي": كرد اضافه است ترسيده كه ديد را هرميون ي چهره كه زماني و

  "بينه نمي رو ما اينجا هم كسي و داديم

 صورت زده يخ هواي گذشتند ديگر ي كلبه چند از وقتي. رفتند جلو. كرد مخفي ژاكتش زير را شنل هري

 ، كردند مي زندگي اينجا آنها كه وقتي جيمز و ليلي به متعلق كه بود ممكن اينها از يكي. گزيد مي را هايشان

 تعجب در و كرد مي نگاه ها خانه ونماي ها در ، شده پوشيده برف از هاي سقف به هري.باتيلدا به متعلق يا.باشد

 ياد به چيزي است ممكن غير اين كه دانست مي درونش در اما.آورد ياد به تواند نمي را آنها از چيزي كه بود

 كرده ترك هميشه براي را اينجا بعد و نداشت بيشتر سال ،يك كرد مي زندگي اينجا او كه زماني. بياورد

 چه مردند مادرش و پدر وقتي كه دانست نمي نه؟او يا ببيند تواند مي را اش خانه كه نبود مطمئن حتي هري.بود

 يك تا شد كج روستا مركز طرف به ميكردند حركت آن در آنها كه اي كوچه.است آمده رازداري طلسم سر بر

  .شود نمايان آنها براي كوچك ميدان
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 رسيد مي نظر به جنگ يادبود شبيه كه چيزي از قسمتي ميدان وسط در بود شده تزئين رنگي هاي نور با آنجا

 پنجره با كليسايي و ميخانه ، پست ي اداره ، مغازه چند آنجا در.بود شده پنهان كريسمس درخت هاي شاخه زير

  داشت قرار ، ميكردند ساطع نور ميدان به كه براق جواهرات و زده زنگ هاي

  

 آنها با دهكده اهالي اوقات گاهي.ميكرد لغزنده و تر سخت را رفتن راه و بود شدت حال در برف بارش 

 صدايي آنها شد باز ميخانه در وقتي.ميشد نمايان خالصه طور به ، چراغ نور زير آنها تصوير. ميكردند برخورد

  .شد بلند كليسا داخل از نيز شعر خواندن صداي سپس شنيدند پاپ موسيقي و خنده از جزئي

  

  "باشه كريسمس ،شب امشب كنم فكر!هري ":گفت هرميون

  "هست؟"

  .بودند نديده را اي روزنامه كه بود ها هفته آنها. بود كرده فراموش را تاريخ او

 پدر.جان؟ اين اونها...  اونها.هست كه مطمئنم من":گفت پاييد مي را كليسا هايش چشم كه حالي در هرميون

  ".بينم مي رو قبرستان پشت اون من ومادرت؟

  

 و پدر به او.بود ترس شبيه بيشتر.كرد احساس را بود شده آميخته هيجانش با كه ديگر چيزي يا لرز هري    

 چه او كه فهميد مي هرميون شايد.نه يا ببيندشان خواهد مي آيا كه نبود مطمئن.بود نزديك خيلي مادرش

 راه ي نصفه در كه هرچند كرد راهنمايي قبرستان سمت به را او و گرفت را هري دست زيرا.دارد احساسي

  .شد متوقف

  "!هري،ببين"

 امضا و ها نام ستون آن جاي به.بود شده نمايان كامل طور به حاال كه داد مي نشان را جنگ بود ياد هرميون

 و مهربان اي چهره و بلند ي موها با زني ، عينك و نامرتب موهاي با مردي:  داشت قرار آنجا نفر سه ها،تنديس
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 مي نظر به پشمي كاله مانند كه طوري بود پوشيده را آنها سر برف.  بود مادرش آغوش در كه اي بچه و زيبا

  .رسيد

 وجود تنديسي اينجا كه كرد نمي تصور وقت هيچ او.شد خيره مادرش و پدر صورت به و رفت جلوتر هري

 بدون مادرش، آغوش در خوشحال ي بچه پسر يك.  ديد مي را سنگيش خود كه بود عجيب چقدر...دارد

  .اش پيشاني در زخمي

 ادامه كليسا طرف به را راهشان و برگشتند آنها. "بريم بيا":ديد،گفت كافي ي اندازه به وقتي هري

  .كرد نگاه ، بود شده تبديل جنگ بود ياد به حاال كه تنديس به اش شانه روي از و برگشت هري.دادند

  

 كه بود انداخته هاگواتز ياد شدت به را هري اين و ميشد بلندتر آواز ميشدند نزديك كليسا به آنها وقتي

 بود بزرگ سرسراي در كه كريسمسي درخت دوازده به ، خواند مي آواز خشن صداي با ها زره درون بدعنق

 كه رون به ، گذاشت مي سرش بر را بود شده برنده شانسي هاي مرغ تخم از كه را كالهي كه دامبلدور ،به

  ...  را اش شده دوخته ژاكت

 داخل آنها و كرد باز آهسته را در هرميون.داشت قرار شكل Uي دروازه يك قبرستان به ورود براي آنجا،

 ها برف طرف به آنها.بود مانده باقي نخورده دست زيادي برف كليسا درهاي به مسير طرف دو در.  شدند

 اينو ":گفت و رفت قبر ترين نزديك سمت به هري.  ميماند برجاي سرشان پشت در پايشان رد و كردند حركت

  " باشه هانا دور اقوام از ميتونه. هست ابوت يه ، ببين

  ".پايين بيار صداتو": گفت كنان خواهش هرميون

 به تا ايستادند مي.شد مي مشخص ها برف روي بر پايشان رد و رفتند مي پيش قبرستان اعماق سمت به آنها

 مطمئن تا كردند مي نگاهي اطرافشان تاريكي به گاه بي و گاه و بخوانند را آنها نام و كنند نگاه دقت به ها قبر

  .ندارد حضور آنجا در كسي كه شودند

  "!اينجا بيا ، هري"

  .ميخورد تكان سيته در قلبش. كرد باز او سمت به را راهش سختي به.  بود آنورتر رديف چند هرميون
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  "... همون اين"

  "بنداز نگاهي يه بيا اما ، نه"

  

 گرانيت سنگ روي.شد خشك جايش سر و كرد نگاه را آن هري ، ميكرد اشاره اي تيره سنگ به هرميون

  : بود شده نوشته جمله اين  مرگش و تولد  جزئيات زير و بود شده حك دامبلدور كندرا كلمه

  "هست نيز قلبت ، داد قرار ثروتت كه جايي"

  

 زندگي اينجا در زماني دامبلدور ي خانواده.  بوده درست موريل و اسكيتر ريتا حرفهاي از بعضي پس

 اين به توانست نمي هري.بود موردش در شنيدن از تر بد قبر ديدن. بودند مرده اينجا آنها از بعضي و ميكردند

 هيچ او. گفت مي او به بايد دامبلدور.  اند داشته قبرستان اين با عميق اي رابطه دامبلدور او كه نكند فكر موضوع

 لحظه يك براي.  بيايند اينجا به هم با توانستند مي آنها.  دارند هم با اي رابطه چنين آنها كه كرد نمي فكر وقت

 براي كه ميرسيد نظر به.داشت معني خيلي او براي اين و است آمده اينجا به دامبلدور با كه كرد تصور هري

 تا خواست مي او كه بود كاري اين هم شايد. است نبوده مهم هستند قبرستان يك در عزيزانشان اينكه دامبلدور

  .دهد انجام هري

  

 سنگ روي كلمات او.  است شده مخفي سايه در صورتش كه بود خوشحال او. كرد نگاه هري به هرميون

 عضو بزرگترين عنوان به دامبلدور حتما.  دارند مفهومي چه كلمات كه فهميد نمي ولي.  خواند دوباره را قبر

  . است كرده انتخاب را عبارت اين مادرش فوت از بعد خانواده

  "نگفته؟ چيزي بهت مورد اين در وقت هيچ دامبلدور كه مطمئني": گقت هرميون

  "بديم ادامه گشتن به بيا...  نه":گفت هري
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 ترسش با همراه هيجان كه خواست نمي او.  بود نديده را سنگ حاال كه ميكرد آرزو.  برگرداند را رويش و

  :گفت كنان ناله تاريكي در بعد لحظه چند هرميون.شود آلوده خشم با

  "پاتر نوشته كردم فكر! متاسفم.  نه.  اوه. اينجاست"

  

  "اينجا بيا لحظه يك ، هري":گفت دوباره هرميون

  : گفت توزي كينه با و رفت هرميون سمت به شود منحرف اصليشان هدف از خواست نمي كه هري

  "چيه؟"

  "ببين اينو"

 قرار آن باالي كه اي نشانه هرميون.بخواند قبر سنگ از را اسم توانست سختي به هري و بود قديمي بسيار قبر

  "!بود كتاب تو كه هست اي نشونه همون اين":گفت و داد نشان او به را داشت

 كه فهميد ميشد سختي به كه بود شده فرسوده چنان سنگ.شد خيره ، بود كرده اشاره او كه جايي به هري

 حك آن روي عمودي مردمكي با مانند مثلث چشمي كه فهميد حال هر به.  است شده حك آن روي چيزي

  .است شده

  

  "...باشه ميتونه اين... بله"

  : گفت و گرفت قبر سنگ جلوي آورد در را چوبش هرميون

  "... كنم فكر ايگنتوس – ايگ نوشته اين

 كنار هنوز كه را هرميون و "كنم پيدا رو مادرم و پدر قبر تا ميرم من ، خب خيلي":گفت تيزي صداي با هري

  .كرد ترك بود قديمي قبر آن



 هري پاتر و مقدسات مرگ    دره گودريك: شانزدهمفصل 

  -324- 

 از نسل چندين كه  بود فهميده ، بود ديده هاگوارتز در او كه اي ابوت مانند اي فاميلي اسم كه كه حاال

 آنها كه محلي و ها تاريخ ميتوانست هري.اند ميكرده استفاده يكساني خانوادگي نام از جادويي هاي خانواده

 را هيجان و ترس ميرسيد جديد قبر به وقتي هنوز و ميرفت پيش قبرستان عمق به او.ببيند نيز را بودند مرده

  .ميكرد احساس

 به.كرد نگاه اطراف به نگران هري. گرفته فرا را آنجا اي ناگهاني طور به سكوت و تاريكي كه ميرسيد نظر به

 سمت به و خارج كليسا از به مردم و شده تمام خواندن سرود مراسم شد متوجه سپس. ميكرد فكر ها ساز ديوانه

  .كرده خاموش را ها چراغ كليسا داخل در نفر يك و ميكنند حركت ميدان

  :گفت كه شنيد  واضح طور به تاريكي داخل از سوم بار براي را هرميون صداي

  "اينجا....اينجا اونا ، هري

 حالي در هري.است ديده را مادرش و پدر قبر او دفعه اين كه فهميد هري كه بود طوري هرميون صداي تن

 داشت را احساسي همان.كرد حركت او سمت به ، كرد مي سنگيني اش سينه روي چيزي كرد مي احساس كه

  .كردند مي سنگيني هايش شش و قلب در كه اندوهي و غم.: داشت نيز دامبلدور خاكسپاري مراسم در كه

 و براق آنها.بود دامبلدو قبر مانند كامال داشتند فاصله كندرا و آريانا هاي قبر با رديف دو كه ها قبر سنگ

 خم يا بشيند هايش زانو روي كه نداشت نياز هري.كرد آسان خواندن براي را آنها كار اين و بودند درخشان

  .بخواند را بود شده حك ها قبر روي كه كلماتي تا شود

  

  1981 اكتبر 31 در ،وفات1960 مارچ 27 متولد پاتر، جيمز

  1981 اكتبر 31 در ،وفات1960 ژانويه 30پاتر،متولد ليلي

   

  است مرگ ميشود نابود كه دشمني آخرين

  



 هري پاتر و مقدسات مرگ    دره گودريك: شانزدهمفصل 

  -325- 

  

  .دارد را آنها فهميدن شانس بار يك فقط انگار كه طوري خواند آهستگي به را كلمات هري

  

  :گفت آمد مي ذهنش به وحشتناكي هاي فكر كه حالي در هري

  "اينجاست؟ اين نبوده؟چرا مرگخوار يه فكر اين... است مرگ شود مي نابود كه دشمني آخرين"

 نيست ، هاست مرگخوار نظر مورد كه راهي در مرگ دادن شكست منظورش":گفت هرميون

  ".مرگ از بعد زندگي ، مرگه طرف اون... ميدوني...منظورش.

 را واقعيت اين توانستند نمي خالي كلمات.اند رفته آنها ، كنند نمي زندگي آنها كه كرد فكر خودش با هري

 و شود متوجه اينكه بدون. دهند تغيير ، بودند شده دفن برف و سنگ از اي كپه زير در مادرش و پدر بقاياي كه

 هدفي چه.ميزدند يخ صورتش در سپس و بودند گرم ابتدا در.شد جاري هايش اشك كند، متوقفش بتواند

 بر لبهايش.شوند جاري آنها كه داد اجازه بياورد؟پس در را كار اين اداي يا كند پاك را هايش اشك كه داشت

 پنهان او از ، بودند خوابيده جيمز و ليلي كه را جايي كه كه ميكرد نگاه انبوهي برف به. بود شده فشرده ديگر هم

 پسرشان كه نبود مهم برايشان يا دانستند نمي.بودند شده تبديل خاكستر شايد يا استخوان به االن البته.ميكرد

 هري. بودند كرده او قرباني را خودشان آنها چون. تپد مي هنوز قلبش و است زنده است، ايستاده نزديك اينقدر

  .بود خوابيده برف زير و آنها كنار االن  كه كرد مي آرزو

 از عميق نفس هواي.كند نگاه او به توانست نمي هري.داد فشار را آن و گرفت دوباره را او دست هرميون

 با را چيزي بايد او.ندهد دست از را خودش كنترل و بايستد صاف تا كرد سعي و كشيد شبانه و سرد هواي

 زده يخ و گل بدون قبرستان درون هاي گياه ي همه.بود نكرده فكر اين به. بدهد آنها به تا آورد مي خودش

 و گرفت را آنها هري.شدند ظاهر هوا در رز هاي وگل داد تكان هوا در شكل دايره را عصايش هرميون. بودند

  .گذاشت مادرش و پدر قبر روي

 اينجا اين از بيشتر بتواند كه كرد نمي فكر.كند ترك را آنجا خواست مي شد بلند هري كه وقتي

 و برگشتند آنها.داد قرار او كمر دور را دستش نيز هرميون و گذاشت هرميون ي شانه روي را دستش.بماند
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 به كليسا كنار از گذشتن بعد و شدند رد دامبلدور خواهر و مادر هاي قبر كنار از...دادند ادامه برف در را راهشان

  .  رسيدند شكل U ي دروازه
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  هفدهمفصل 

  راز باتيلدا

  

  
  
  

  

  ! وايسا! كن صبر هري -

   چيه؟ مشكل -

  . بودند رسيده ناشناس ابوت گور به تازه آنها

  .  ها بوته ،پشت اونجا كنم حسش تونم مي. كنه مي نگاه مارو داره و اينجاس كسي يه -

  .بودند زده زل گورستان عميق سياهي مرز به و بودند چسبيده هم به و ايستادند حركت بي و ساكت آنها -

  .ببيند چيزي توانست نمي هري

   مطمئني؟-

   خورد تكون چيزي يه ديدم بخورم قسم تونم مي من -

  .باشد آزاد اش دستي چوب گرفتن براي دستش تا كرد جدا هري از را خود
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  ... شده ها مشنگ شبيه ما قيافه ولي: شد متذكر هري

  .ست اونجا چيزي يه مطمئنم من ؟هري ذارن مي مادرت پدرو قبر روي گل كه مشنگهايي -

  ؟....آيا درد، روح قبرستان گفت مي كه كرد فكر جادو تاريخچه درباره كتاب هاي نوشته هري

. ديد بود، داده نشان ها بوته ميان هرميون كه درجايي را كوچكي حركت و شنيد خشي خش صداي ناگهان

  ! كنند حركت برفها روي توانستند نمي كه روحها

  . بود گربه يه: گفت هري

 مي. بيرون بريم اينجا از بيا بوديم مرده تاحاال ما بود مرگخوار يه اگه. پرنده يه يا: گفت دقيقه سه دو از بعد

  .  كنيم استفاده شنل از برگشتن براي تونيم

 و نبود بين خوش هري. كردند نگاه را سرشان پشت بارها بارهاو شدند خارج گورستان از كه وقتي تا آنها

 شنل. شد خوشحال رسيدند ليز روي پياده به اينكه ،از كرد مي تظاهر داشت تنها داد مي دلداري هرميون به وقتي

 در همه شدند مي نزديك كليسا از آنها كه وقتي و بود، قبل از شلوغتر كافه. انداختند سرشان روي را نامريي

  .  خواندند مي كريسمس سرود كافه

 هرميون بگويد چيزي اينكه از قبل اما. شوند مخفي كافه درون كه كند پيشنهاد كرد فكر هري اي لحظه براي

  .طرف اين از: كرد زمزمه لب زير

 مي هري. كشيد رفت، مي بودند شده وارد آن از كه جهتي خالف جهتي به كه تاريكي خيابان ته به را او و 

 جرات كه جايي تا آنها. ببيند را شد مي ختم دهكده از خارج به راه و شدند مي تمام ها كلبه كه جايي توانست

 كريسمس درختان از طرحي و رنگارنگ دودهايي با هايي جرقه ها پنجره بيشتر پشت رفتند، مي سريع داشتند

  . كرد مي خودنمايي

   ؟ -باتيلدا خونه به خوايم مي جوري چه هري،: پرسيد لرزيد مي كه حالي در هرميون

  ! هري كني؟ مي فكر چي ؟به هري: گفت كردو عقب به سريعي نگاه
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. بود دوخته چشم بود ها كلبه رديف انتهاي در كه سياهي كپه به و نكرد توجهي او اما كشيد را هري بازوي

 خود با خورد، مي ليز يخها روي مقداري كه حالي در نيز را وهرميون كرد دويدن به شروع هري بعد اي لحظه

  . كشيد

  ... هري -

   كن نگاه..... هرميون ببين -

  ! اوه..... تونم نمي -

 از وحشي صورت به ها حصار. بود مرده ليلي و جيمز با احتماال رازداري طلسم.ببيند را آن توانست مي هري

 پراكنده صورت به حاال و بودند كرده رشد بود، برده شده ويران خانه ميان از را هري هاگريد كه پيش سال 16

 گوشه. بود شده گم تيره پيچكهاي و برف ميان ولي بود، جا بر پا هنوز كلبه. بودند ها علف انبوه از مملو اي

  .باشد شده انجام جا همان مرگ طلسم كه زد مي حدس هري و بود شده داغان تقريبا باال طبقه راست

 هاي كلبه مثل اي كلبه زماني كه كردند نگاه چيزي ي ويرانه به و ايستادند ورودي مقابل هرميون و هري

  .بود مي مجاورش

  نكرده؟ تعمير رو اينجا كسي حاال تا چرا دونم نمي: كرد نجوا هرميون

 ترميم قابل كه سياهه جادوي از ناشي جراحات مثل اينم احتماال. كرد تعميرش شه نمي شايد:  گفت هري

   نيستن؟

 بازش نداشت قصد. گرفت دست در را زده زنگ و برفي دروازه و آورد بيرون شنل زير از را دستش هري

  .باشد كرده لمس را اش خانه خواست مي تنها كند،

  ! كن نگاه هري ،اوه امنه نا خونه؟ تو بري خواي نمي كه تو -

 جايي درست آنها روبروي زمين روي عالمت يك. بيفتد اتفاقي بود شده باعث دريچه با هري تماس انگار

 حروف با چوب روي. رسيد مي نظر به عجيب. شد ظاهر بودند پيچيده هم در چوبها و خودرو هاي گل كه

  : بود نوشته طاليي



 هري پاتر و مقدسات مرگ    راز باتيلدا: هفدهمفصل 

  -330- 

  اند داده دست از را جانشان پاتر جيمز و ليلي 1981 اكتبر 31 در مكان اين در

  .برد در به سالم جان مرگ طلسم از توانست كه بود جادوگري تنها هري پسرشان و

   است ديدن قابل غير مشنگها براي خانه اين

 بر پاشيد، هم از را آنها خانواده و شد انجام كه جنايتي آور ياد و ها پاتر براي يادبود بناي عنوان به خانه اين

  .  ماند مي جاي

 كه جايي در. بود مانده برجاي بودند آمده خانه ديدن به كه ديگري جادوگران از هايي نوشته نامه اطراف

 بعضي و بودند كرده امضا و بودند نوشته را اسمشان فقط ها بعضي. بود كرده پيدا نجات ماند زنده كه پسري

 مي واضحي طور به كه بود پيش سال 16 به مربوط آنها جديدترين. بودند نوشته چوب روي پيامهايي ديگر

  . درخشيد

  . باشه طوالني عمرت. پشتتيم هميشه ما كه بدون خوني مي پيغامو اين اگه باشي؛ موفق هستي كه جا هر هري

  . نوشتند مي چيزي عالمت اين روي نبايد اونها: گفت عصبانيت با هميون

  .... من... كردند اينكارو كه خوشحالم من. عاليه اين: گفت و زد لبخند او به هري

 دست دور در ميداني درخشان هاي نور و بود تشخيص قابل سختي به كه شبح يك كرد قطعع را حرفش

  .آمد مي سمتشان به  نشود ديده و قرارگيرد نور مقابل در بدنش بود شده باعث

 و داشت مي بر قدم آهسته او. سختيست كار باشد زن يك به متعلق هيكل اين اينكه قضاوت كرد فكر هري

 از نشان كوتاهش قدمهاي و هيكلش حالت خميدگيش،. ترسيد مي بخورد ليز برفها روي اينكه از احتماال

 سمت به را راهش زن تا بود منتظر هري. بيايد نزديكتر او تا كردند مي تماشا سكوت در آنها. بود سنش كهولت

 جاده وسط آنها ياردي چند در زن سر آخر افتد نمي اتفاق اين گفت مي اش غريزه اما. كند كج ها كلبه از يكي

  . كرد نگاه آنها به و ايستاد زده يخ

. نداشت وجود باشد مشنگ زن اينكه احتمال. نداشت احتياج بگيرد نيشگون بازويش هرميون كه اين به هري

  .باشد شده خيره بود نامريي برايش كامال كه اي خانه به و باشد ايستاده كه بود اين مثل نبود، جادوگر او اگر
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 بررسي را قديمي اي خرابه و بود ايستاه شب تاريكي در اينكه باشد جادوگر او اينكه فرض با حتي حال هر به

 عجيبي طور به هري اما. نبود هرميون و او ديدن به قادر زن اين جادويي قوانين تمام برطبق.  بود عجيب كرد مي

  .شناسد مي را آنها هم طور همين و هستند آنجا آنها داند مي زن كه كرد مي احساس

 كه رسيد كننده ناراحت نتيجه اين به كرد اشاره و آورد باال بود دستكش توي كه را دستش زن ديد وقتي و

  .بوده درست حدسش

   ببينه؟ مي مارو چطور اون: گفت و داد فشار وبازوشو شد نزديكتر بهش شنل زير هرميون

 كه كرد، مي فكر داليلي به هري. تر واضح بار اين و كرد اشاره ديگر باري زن. داد تكان را سرش هري

 و كرد مي پيدا افزايش لحظه هر زن هويت مورد در هايش بدگماني. نكند گوش زن حرف به شدند مي باعث

  . بودند ايستاده خيابان وسط جا همنان آنها

 هري تا بماند منتظر باشد گفته او به دامبلدور بود ممكن باشد؟ بوده منتظرشان مدت اين تمام او بود ممكن

   ؟ كرده مي تعقيب قبرستان در را آنها ها سايه ميان در كه باشد بوده او اين نداشت امكان بيايد؟ باالخره

 با آن از پيش هرگز او كه مانست مي دامبلدور هاي قدرت به ها آن حضور كردن حس در او توانايي حتي

  .بود نشده رو به رو آن

  :بزند نفس نفس و بپرد جا از هرميون شد باعث گفتنش سخن با هري آخرسر

   هستيد؟ باتيلدا شما -

  . كرد اشاره باز و داد تكان سري ساكت هيكل

 خاطر به كمي هرميون و بود برده باال را ابروهايش هري كردند نگاه ديگر بهم هرميون و هري زيرشنل در

  . لرزيد مي استرس

  . بازگشت بودند آمده كه را راهي ساكت و لنگان لنگ و چرخيد زن ناگهان. رفتند زن طرف به آنها
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 به تا كردند مي دنبال اورا تنها آنها. كرد هدايت اي خانه سوي به را آنها زن و شدند رد خانه چندين از

 با اي لحظه براي زن. بود گياه از مملو بودند كرده تركش تازگي به كه باغي اندازه به كه رسيدند باغي نزديكي

  . شوند وارد آنها تا ايستاد كنار و كرد باز را در سپس ايستاد در جلوي مردد بود دستش در كه كيلدي

 بدگماني با. اش خانه از يا رسد مي مشامش به از خود از بد بوي اين كه دهد تشخيص توانست نمي هري

 چقدر كه ديد هري بود نزديكش زن كه حاال. آوردند در را ردا و شدند رد او كنار از. انداخت بينيش به چيني

 روي را دستش.  نميرسيد هم هري سينه تا بود شده خميده سن كهولت خاطر به كه پشتي با. است كوچك زن

 به و بست آنها سر پشت را در. بودند بسته پينه و آبي در ريزش حال در رنگ مقابل مفاصلشدر گذاشت، در

  . برگشت ي هر سمت

 چروك و چين با چشمانش.... توانست مي اگر حتي. ببيند توانست مي زن اصال اگر كرد مي تعجب هري

  .درشت هايي خال و ها رگ از بود پر صورتش تمام و بودند شده پوشيده اش پريده رنگ پوست

 كرد، باز را سياهش شال زن اينكه محض به بيات و مانده غذاي و نشده شسته لباس غبار و ،گرد پيري بوي

  .  بود معلوم سرش پوست كه آنقدر بود، پشت كم موهايش. شد تشديد

   باتيلدا؟:  كرد تكرار هري

  .  داد تكان سر ديگر بار او

 شده بيدار حاال داشت، ضربان يا خورد مي تكان گاهي كه چيزي كرد حس پوستش برروي را گردنبد هري

 نابودش كه چيزي كند حس توانست دانست؟مي مي آيا. كرد مي حس سرد طالي ميان از را ضربان اين او. بود

 در و نديده را او اصال اينكه مثل زد، كنار را هرميون و ريخت بهم را افكارش باتيلدا است؟ نزديك كند مي

  .  شد ناپديد بود پذيرايي اتاق مثال كه جايي

  .ندارم اعتماد بهش من هري: گفت زنان نفس هرميون

 مي من بگم بهت چيزي يه بايد من كن گوش. بديم شكستش تونيم مي مطمئنا كن نگاه بهش: گفت هري

  .كرد مي كرده صدا وضع خل اونو موريل...  اما رسه نمي نظر به مهم خيلي اين دونم

  .بيايد: فريادزد ديگر اتاق از باتيلدا
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  . زد چنگ را هري بازوي و پريد جا از هرميون

  .مرتبه چي همه: گفت اطمينان با هري

  .  كرد راهنمايي پذيرايي اتاق سمت به را او و

 زير خاك و گرد. بود كثيف اندازه بي و تاريك، فضا چنان هم اما افروخت، مي را ها شمع لنگان لنگ باتيدا

 را فاسد گوشت بوي مثل بدتر، چيزي زدگي، كپك رطوبت، بوي ميان از توانست مي هري. شد مي له پايشان

 رسيد مي نظر به بوده؟ كي بود كرده چك را باتيلدا خانه كسي كه باري آخرين بود درشگفت هري. كند حس

 يراق آستين سر. كرد مي روشن را شمعها دست با و ناشيانه چون. بكند جادو تواند مي كه كرده فراموش او كه

  .بدم انجامش من بدين اجازه: كرد پيشنهاد هري. بگيرد اتش بود نزديك خطرناكي طرز به اش شده دوزي

 ناپايدار طور وبه كرد مي روشن شمعهارا كه كرد تماشا را هري و ايستاد او. گرفت دستش از را كبريتها و 

 بود دار كشو گنجه يك روي داد، قرار شمعي هري كه جايي آخرين. داد مي قرار نعلبكي در كتابها توده روي

 غبار و گرد از پر شيشه روي نورش انعكاس شد روشن شمع كه وقتي. بود ريخته رويش عكس زيادي تعداد كه

 كنده با آتش كردن روشن براي كندي با داشت باتيلدا كه حالي در ديد عكسها در كوچكي حركت هري لرزيد

  .ترگيو كرد زمزمه لب زير هري كرد، مي بازي ها

 گم شكوه با و زيبا عكسهاي قاب از جين دو يك ديدكه هري و شد ناپديد عكسها روي از خاك و گرد

 مجموعه پشت را عكسي سپس. كرد تعجب باشد برده بين از آنهارا ديگري كس يا باتيلدا اينكه از.  اند شده

  . گرفت چشماش نزديك و آوردش باال ديد؛ عكسها

 تنبلي با هري به كه خنداني طاليي مو مرد بودش؛ ديده گريگورويچ خانه پنجره لبه كه بود فردي همان اين

 آلبوس هاي دروغ و زندگي كتاب در. ديده كجا قبال را پسر اين كه اورد ياد به فورا هري. زد مي لبخند

 قرار جا آن در شده گم هاي عكس باقي كه جايي همان در احتماال جوان؛ آلبوس بازوي در بازو دامبلدور،

  . ريتا كتاب داشتند،

   كيه؟ اين بگشات دوشيزه...  خانم: گفت لرزاني صداي با هري

  . كرد نگاه كرد مي روشن آتش برايش داشت كه هرميون به و ايستاد اتاق وسط باتيلدا
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   ؟ بگشات دوشيزه كرد تكرار هري

  .شد روشن شومينه در آتش رفت، او سمت به عكس با و

 و گرفت جلو را عكس هري. تپيد اش سينه روي تر سريع ساز جاودانه و كرد نگاه صدا سمت به باتليدا

   شناسيد؟ مي رو شخص اين: پرسيد

 حالت از تر كشيده و تر بلند صداي با هري. كرد نگاه هري به سپس و كرد نگاه عكس به وقار با باتيلدا

   چيه؟ اسمش دوني كيه؟مي اون دونيد مردو؟مي شناسيد؟اين مي اينرو شما:كرد تكرار معمول

 حافظه قفل اسكيتر ريتا چطور داشت؛ وحشتناكي اميدي نا احساس هري. كرد نگاهش مبهم تنها باتيلدا

   شناسيد؟ مي مردو اين شما: گفت بلندتر بود؟ كرده باز باتيدارا

   كني؟ مي داري كار چي هري: پرسيد هرميون

  . كرده دزدي گريگورويچ از كه دزدي اس، دزده همون اين هرميون، عكس اين -

  كيه؟ مرد اين! كنم مي خواهش: گفت و كرد نگاه باتيلدا به اون

 كه خواستيد ما از شما چرا: پرسيد و برد باال را صدايش هرميون. كرد مي نگاهش خيره فقط باتيلدا اما

   بگين؟ ما به خواين مي شما كه هست چيزي بگشات؟ دوشيزه...  خانم بيايم همراهتون

 را سرش شد؛ نزديكتر هري به قدم چند تنها. نبود باشد شنيده را هرميون صداي باتيلدا اينكه از اي نشانه هيچ

  .كرد نگاه هال به و برگشت و داد كوچكي تكان

  بريم؟ ما خواين مي شما:پرسيد هري

  .كرد اشاره سقف به بعدهم و خودش به سپس هري به اول. كرد تكرار را حركتش باتيدا

  .باال برم باهاش من خواد مي اون كنم فكر هرميون درسته اوه - 

  . بيابريم خوب بسيار: گفت هرميون
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 خودش و هري به ديگر بار. داد تكون سرشو بود بعيد ازش كه قدرتي با باتيلدا كرد حركت هرميون وقتي اما

  . كرد اشاره

  .،تنها برم باهاش من خواد مي اون -

  چرا؟ پرسيد هرميون

  . داد تكان را سرش كمي بلند صداي اثر در سال كهن بانوي. پيچيد اتاق در دارش خش و تيز صداي

  .من به فقط بده، من به شميشرو كه باشه گفته بهش دامبلدور داره امكان -

   هستي؟ كي تو بدونه اون كني مي فكر واقعا -

   بله: گفت هري

  . دونه مي اون بله.: كرد نگاه بود شده ثابت خودش روي كه زن رنگ بي چشمان به و

  . هري كن عجله اما باشه خوب خيلي -

   بده نشون راهو:  گفت باتيلدا به هري

 برگشت، هرميون سمت به بخشي اطمينان لبخند با هري. رفت در سمت به چون فهميده، او رسيد مي نظر به

 قفسه به و بود كرده بغل را خودش بود، ايستاده كثيف شمعهاي وسط در او. باشد ديده او كه نبود مطمئن اما

 را ناشناس دزد اي نقره عكس قاب و شد خارج باتيلدا و هرميون ديد از و رفت بيرون هري. كرد مي نگاه كتابها

  .داد جا ژاكتش درون

 او كه شود مطمئن تا بگذارد باتيلدا پشت را دستش كه بود شده وسوسه هري. بودند باريك و شبيدار ها پله

 به ناگهان رسيد ها پله باالي به كه وقتي رفت مي باال آهسته او. نبود بعيد هم اصال كه افتد، نمي او روي عقب از

 وحشتناكي بوي و بود ترسناك اتاق. كرد راهنمايي كوتاه سقف با خوابي اتاق به را هري و چرخيد راست

 در هم آن كه بود آمده بيرون تخت زير از ديد ظرف يك هري تنها ببند را در باتيلدا اينكه از قبل. داشت

  . شد محو تاريكي

   لوموس: گفت هري
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  .پريد هوا به لحظه يك براي. شد روشن چوبدستش و

 را صدايش هري كه آن بودبي شده نزديك او به بود نكشيده طول بيشتر لحظه چند كه تاريكي در باتيلدا

   هستي؟ پاتر تو: كرد نجوا او. باشد شنيده

   بله -

 قلب از سريعتر. كرد مي حس را ساز جاودانه سريع حركت هري. داد تكان آهسته و وقار با را سرش

  . داشت ناخوشايندي احساس. خودش

  . بود شده آشفته عصا شدن روشن با باتيلدا دارين؟اما من براي چيزي شما: پرسيد هري

   دارين؟ من براي چيزي شما: كرد تكرار هري

 مي جلو به ساز جاودانه كشيد، تير هري زخم. افتاد اتفاق چيز چند ناگهاني طور به و بست را چشمانش باتيلدا

 خارج ديدش از لحظه چند براي منحوس و تاريك اتاق. شد مي ديده ژاكتش روي از حركتش و شد مي پريد

  .دار نگهش:  كرد حس را زير و سرد صدايي و شادمانه خيزي. شد

 اتفاقي چه نفهميد ديگر او. بود كرده احاطه را او دوباره بد بوي و تاريكي. خورد تكان جايش در هري

  . افتاده

   داريد؟ من براي چيزي شما: گفت سوم بار براي بلندتري صداي با

  . اونجا: كرد زمزمه و كرد اشاره اتاق گوشه به او

 هري. نكرد راهنماييش باتليدا بار اين. ديد پنجره زير را لباسي كمد از طرحي و آورد باال را عصايش هري

  . برگرداند او از را رويش خواست نمي هري. آورد باال نامرتبش تخت و او بين را چوبش

 نگاهي لباسها به رفت مي داشت، قرار چرك لباس اي كپه روش كه لباس كمد سمت به كه درحالي

   چيه؟ اين: وپرسيد بوييد كرد،آنهارا

  اونجا: گفت و كرد اشاره شكل بد لباس كپه به باتيلدا



 هري پاتر و مقدسات مرگ    راز باتيلدا: هفدهمفصل 

  -337- 

 شمشير ياقوتي دسته با را برهم و درهم هاي آشغال لحظه يك براي چشمش و برگرداند را رويش هري

 شد متالشي پيرزن بدن ديد كه وقتي. خورد تكان عجيبي طرز به باتيلدا كه ديد چشمش گوشه از: گرفت اشتباه

 هري كه همين. كرد فلج را بدنش تمام وحشت آمد، باال اشت قرار او گرن كه جايي از بزرگ مار يك و

 به چوبش كه شد باعث بود آمده هري بازوي به گزيدگي از كه فشاري. كرد حمله مار آورد باال را عصايش

  .شود پرتاب سقف سمت

 هري سينه به نيرومند اي ضربه دمش با مار سپس. رفت بين از و خورد تاب اتاق در نوري لحظه يك براي

 بر ها خورده شيشه و شد پرت چرك هاي لباس كپه روي عقب به او و شد حبس هري نفس كه طوري زد،

  !  هري؟: زد فرياد كه شنيد را هرميون صداي پايين از. خورد زمين شدت به. ريخت رويش

 حس و فشارد مي كف به را او نرم سنگين جسم يك كرد احساس. بدهد را جوابش تا نداشت قدرت انقدر

  .شود مي فشرده نيرومندش عضالت زير كه كرد

  !نه: گفت و بود شده ميخكوب كف به

  !دار نگهش! دار نگهش! بله: كرد زمزمه صدا

  !دستي چوب اكسيو! اكسيو -

 را بدنش مار. داشت احتياج كند، دور خودش از را مار بتواند اينكه براي دستانش به او. نيفتاد اتفاقي هيچ اما

 دايره داد، مي فشار اش سينه به سخت را ساز جاودانه و كرد مي له فشار زير فشار را او و كرد مي حلقه دورش به

 با ذهنش داشت؛ فاصله خودش زده وحشت قلب از اينچ چند تنها و داشت جريان آن در زندگي كه يخي، اي

 از هايي قدم صداي شدند، گم هايش نفس بست، بر رخت آن از فكري هر و شد پر سرد و سفيد نوري

  ... بود شده تمام چيز همه رسيدند، مي گوش به دوردست

 قلبش، در پيروزي احساس با كرد؛ مي پرواز داشت او حاال و زد مي داشت اش سينه بيرون فلزي قلب يك

  ... باشد داشته جارو يا تسترال به نيازي اينكه بدون

 مار برداشت، خيز كمي. بود كرده ولش نجيني. شد بيدار تاريكي و ترشيدگي بوي ميان در ناگهان هري

 منحرف طلسمش و زد شيرجه كناري به گوشخراشي جيغ صداي با هرميون. داشت قرار نور زير و ديوار به پشت
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 پايش. نكند اوبرخورد به ها شيشه خورده تا كشيد كنار را خودش هري و شد خورد پنجره. خورد پنجره به و

  . زد چنگ را عصا و شد خم.عصايش. گرفت قرار مداد مانند چيزي روي

. زد سرش به فكر بدترين و ببيند را هرميون نتوانست هري اي لحظه براي. بود شده پر مار بدن از اتاق حاال اما

 سمت به مار آمد در پرواز به هوا در كه ماري و ديد را قرمز نوري و آمد بنگي صداي اي گوشه از ناگهان اما

. كرد برخورد هري سر به ها حلقه از يكي شدند، مي باز بدنش بيشمار هاي حلقه كه حالي در. رفت باال سقف

  . عمرش تمام از دردناكتر خيلي. گرفت درد زخمش كرد، چنين اينكه محض به اما برد، باال را عصايش هري

  ! مياد داره هرميون! مياد داره او! مياد داره -

 مي ديوار از ها قفسه. بود رفته بين از چيز همه. كرد مي فش فش وحشيانه. مارافتاد زد فرياد اينكه محض به

 دانست مي كه سياهي سايه و پريد تخت روي از هري. شدند مي پخش هوا در شكسته چيني هاي تكه افتادند،

 دانست مي هري اما.  افتاد جوش و جنب به دوباره مار. كرد اي ناله درد از هرميون. زد چنگ را است هرميون

 داشت درد از سرش زخم. باشد ها دروازه مقابل هم االن همين ممكن و است راه در مار آن از بدتر چيزي كه

 فرياد هرميون. گرفت هدف را هرميون و جهيد جلو مار دويد مي داشت هري كه وقتي. شد مي منفجر

  ! كانفرينگو:زد

 احساس هري. رفت سقف سمت به و شكست را آينه. شدند مي پخش اتاق جاي همه جادويش هجاهاي

 تخت روي از كشيد خود با را هرميون. بريد را صورتش اي شيشه. كرد لمس را دستش پشت گرم چيزي كرد

 اوج هرميون فريادهاي...  بود زمين و هوا بين. پريد بيرون پنجره از مستقيم و رفت لباسها كمد سمت به. شد بلند

  .گرفت مي

 مي شلوغ اتاق ميان كه بود ولدمورت خود او حاال – شده نيم دو به زخمش ميان از سرش كرد مي احساس

 و شدند ناپديد كه ديد را كوچكي زن و طاس مرد. بود زده چنگ را پنجره قاب سفيدش و بلند دستهاي. دويد

 پيچيد كليسا اطراف تاريك باغ در فريادش. آميخت درهم دختر آن فرياد با كه فريادي. كشيد فريادي غضب از

  .  شد گم بودند، آمده در صدا به كريسمس براي كه كليسا زنگهاي صداي درميان و

 اتفاق هم قبال كه جايي بيفتد، اتفاق جا همين توانست مي....  هري درد او درد و بود هري فرياد او فرياد

 بود وحشتناك دردش.....مرگ به.... بود شده نزديك مرگ معناي به انقدر كه اي خانه در....اينجا.  بود افتاده
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 مرده اگر..... كرد مي درد اينقدرسرش چرا پس نداشت بدني اگر............. داد مي عذابش و دريد مي را بدنش...

 نرفته بين از هنوز....شد نمي متوقف مرگ با درد مگر.....كند طاقتي بي احساس اينقدر توانست مي چطور بود

  . بود

 چسبيده مغازه يك ويترين به و بودند كرده تن به تنبل كدو به شبيه لباسي بچه دو. بود بادي پر و خيس شب

 نداشتند باورش كه دنيايي از برق و زرق پر مشنگهاي از يك هيچ. بود كاغذي عنكبوتهاي از پر كه بودند،

 رفتن راه حين در را كرد مي شرايطي درچنين هميشه كه بودني مند هدف و قدرت احساس او.  نداشتند خبري

 پيروزي حس بلكه.... او نه بود ضعيفتري روحهايي براي عصبانيت احساس... نبود عصباني....كرد مي حس

  . خيلي.... بود كرده صبر لحظه اين براي خيلي.... بله داشت،

  ! آقا زدين جالبي تيپ

 و ديد را بود شنل زير كه موجودي. ببيند نزديك از را او تا دويد و گفت او به ترديد با را اين كوچيكي پسر

 رفتند مي كلنجار دستيش چوب با انگشتانش ردا زير. كرد فرار و برگشت... داد ترس به را خود جاي لبخندش

  .  نبود الزم اصال... نبود الزم اما. نميرسيد مادرش به گز هر كودك آن و كوچك حركت يك..

 بين از رازداري طلسم. ديد خواست مي كه را مقصدي. داشت مي بر قدم تاريك و جديد خيابان ميان تنها و

 مي خيابان سنگفرش روي آهسته كند پا به كمتري صداي سرو كرد سعي. دانستند نمي هنوز ها آن اما بود رفته

  .  لغزيد

 شگفت براي كرد مي سعي كه ديد را موسياهي قد بلند مرد. بودند نكشيده هارا پرده همه خانواده اعضاي

 و خنديد مي بچه. كند درست رنگي دودي چوبش با داشت تن به آبي پيژامه كه موسياهي بچه پسر كردن زده

  .  بگيرد كوچكش مشتهاي در را دود كرد مي سعي

 توانست نمي او كه گفت چيزي. شد وارد بودند، ريخته صورتش در كه قرمزي موهاي با مادر و شد باز در

 با در. كشيد خميازه و گذاشت كاناپه روي را عصايش هم بعد. داد مادر به و كرد بغل را بچه پدر حاال. بشنود

 به و كشيد بيرون ردا زير از را چوبش سفيدش دستهاي. نشنيد پاتر جيمز اما. شد باز كوتاهي قيژ قيژ صداي

 آسان... شد هال وارد زده شگفت جيمز كه بود در آستانه در او. شد كنده جا از شدت با در و گرفت در سمت

  !بود برنداشته هم را چوبش حتي او.... بود آسان خيلي بود،
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  !برو كنم، مي متوقفش من.... بدو! اينجاس اون! برو بردارو رو هري ليلي -

   كند؟ متوقفش عصا بدون خواست مي او

  :زد قهقه بخواند را ورد اينكه از قبل

   آواداكدارو -

 جيمز و بودند سوخته طارمي هاي ميله. افتاد سپس و كرد كوتاه مكثي جيمز. كرد پر را سالن تمام سبزي نور

  .  بود افتاده باشند بريده را نخهايش كه بازي شب خيمه عروسك مثل

 وجود نگراني جاي بنابراين بود، معقولي زن او اما. بود افتاده دام به باال طبقه در كه شنيد مي را زن صداي

 كرد مي تالش بيهوده كه را زن صداي توانست مي كردن دقت مقداري با..  رفت باال ها پله از آرام. نداشت

 باور، خوش چقدر و بودند احمق چقدر.... نبود همراهش دستش چوب هم اون....بشنود كند مخفي را خودش

 صندلي دستش چوب با. كرد باز را در. كنند اعتماد دوستشان به واقعا شود مي كه كردند مي فكر كه كساني

 با. بود ايستاده بود دستانش در فرزندش حاليكه در آنجا پاتر ليلي. زد كنار را بود شده چيده در پشت كه هايي

 مي كمكي كار اين انگار. كرد باز را بازوانش و ايستاد جلويش. انداخت كودك تخت روي را پسرش او، ديدن

  !شد مي ايجاد تغييري او نظر از پسرش شدن مخفي با كه انگار...  كرد

  ! نه رو هري لطفا! نه رو هري! نه رو هري -

   كنار برو االن همين. احمق دختره وايسا كنار -

   بكش هري جاي به منو كنم مي خواهش نه رو هري -

  .  اخطاره اخرين اين-

 مي انجام من بخواي كاري هر... نه هري نه رو هري.... باشه داشته رحم.... باش داشته رحم..... نه رو هري -

  .  دم

   دختر وايسا كنار وايسا، كنار -
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 همگي كار كه رسيد مي نظر به بهتر اما. برود كنار تخت جلوي از كه كند مجبور را دخترك توانست مي او

  .غلتيد زمين بر شوهرش مانند نيز او و درخشيد اتاق در سبزي نور. كند يكسره را

 مي فكر شايد. بود شده خيره دشمنش صورت در هيجان با و بود ايستاده.بود نكرده گريه مدت تمام كودك

 بلند لحظه هر مادرش و كند درست زيبايي نورهاي خواهد مي و شده مخفي زيرشنل كه است پدرش اين كرد

  .خندد مي بلند صداي با و شود مي

 اين رفتن بين از. افتد مي اتفاق اين ببيندكه خواست مي. گرفت پسرك صورت سمت به دقت با را عصايش

. كند گريه بچه نداشت دوست او. نيست جيمز اين كه فهميد. كرد گريه به شروع كودك. رفع قابل غير خطري

  .... بشنود را گريه صداي تا نداشت تحمل هرگز هم خانه يتيم در

  ....آواداكداورا

 خانه اين در.  نه اينجا اما كرد مي مخفي را خود بايد. نبود وحشت دردو جز چيزي او... بود شده نابود او و

  . دور خيلي... دور جاي يك.... نه افتاد مي گير بچه جيغ صداي با كه شده ويران

  !نه: گفت ناله با

   بود پسرك آن خودش حاال و بود كشته را پسرك او كرد مي خش خش تكه تكه و كثيف زمين روي مار

  !نه -

 بزرگترين از خاطراتي. بود ور غوطه افكارش در بود ايستاده باتيلدا خانه شكسته هاي شيشه ميان حاال

 غير چيزي. ديد چيزي و كرد نگاه پايين به لغزيد مي شكسته چيني هاي تكه ميان از او پاي پابه مار. شكستش

  . باور قابل

  !نه -

  !خوبي تو! خوبه چيز همه هري -

  . بود آنجا گشت مي دنبالش به كه دزدي. بود آنجا او برداشت را شده خرد عكس و ايستاد او

   انداختمش من.... انداختمش من نه -
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   شو بلند... شو بلند خوبه چيز همه هري -

  . كرد باز را چشمانش... نبود مار به مربوط هم خش خش صداي و ولدمورت نه هري... بود هري او

   خوبه؟ حالت....حالت... هري: كرد نجوا هرميون

  ... آره: گفت دروغ به هري

 مي هوا سوز و سكوت از بود شده پوشانده پتو چند با را رويش و خوابها كيسه از يكي توي بود چادر در او

 خيس عرق شدت از ها پتو و ها مالفه خاطر به. بود گرفته را چادر نور. است صبح نزديك كه بگويد توانست

  . بود شده

   بيرون؟ اومديم ما -

 من.... برگردونم رختخوابت به تورو تا كنم استفاده سازي معلق طلسم از شدم مجبور من... بله: گفت هرميون

  .... واقعا تو.... كنم بلند تورو تونستم نمي

.. كرد پاك رو هري صورت وي. داشت دست در اسنفنجي و بود ايش قهوه چشمان زير بنفش هايي سايه

  . مريض واقعا بودي، مريض تو: گفت پايان در هرميون

   ؟ بيرون اومديم ما كه ساعته چند -

  .صبحه نزديك االن... ميشه ساعتي چند -

   بودم؟ بيهوش...ومن -

   چيزا اين از...  و كرد مي فرياد و ناله تو... دقيقا نه: گفت ناراحتي با هرميون

 مثل و زده فرياد ولدمورت مثل  بود؟ كرده كار چه. كرد ناراحتي احساس هري كه كرد اضافف لحني با اينو

   بود؟ كرده گريه گهواره در اي بچه

  . بگيرم ازت سازو جاودانه نتونستم من: گفت هرميون

  .كند عوض را موضوع خواهد مي او فهميدكه هري
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 مجبور كنم جداش اينكه براي من. متاسفم. شدي دار عالمت. ات سينه به بود چسبيده. بود چسبيده بهت -

 روش كوهي وپونه كردم پاك زخمهاتو من اما بود زده صدمه بهت هم مار. كنم استفاده برنده طلسم از شدم

  . گذاشتم

. بود آمده در قرمز تيره رنگ به بود گردنبد جاييكه كرد نگاه پايين به و زد كنار را كرده عرق شرت تي او

  .ديد مي بود يافته بهبود تقريبا كه را نيش جاي طور همين

   كجاست؟ ساز جاودانه -

  .بپوشيمش نبايد مدت يه كنم فكر كيفمه، توي -

  .كرد نگاه هرميون تيره صورت وبه برگشت او

  .هرميون متاسفم بود، من اشتباه اين. رفتيم مي گودريك دره به نبايد ما -

 به اونجا تو براي چيزي دامبلدور كردم مي فكر واقعا من. برم خواستم مي منم. بدوني مقصر خودتو نبايد تو -

  .باشه گذاشته جا

   نه؟ مگه بوديم كرده اشتباه ما... خوب اه، -

 حمله تو به و كشت انو و بود شده پنهان جاييي ؟مار افتاد اتفاقي چه باال برد تورو وقتي هري؟ شد چي -

   كرد؟

  .بود زنه ماره اون يا... بود مار زنه اون نه: گفت هري

   چي؟... چ-

 را وحشتناك واقعيت تمام اين. كند حس را باتيلدا خانه بوي توانست مي هنوز. بست را چشمامش هري -

  .كرد مي تر زنده

 گذاشته اونجا اونو اسمشونبر... دوني مي. توش رفته مي مار كه وقتي... كه وقتي باشه بوده مرده بايد باتيلدا -

  .بود تو با حق.  گردم مي بر من دونست مي اون. من منتظر بود،

   بود؟ اون توي مار -
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  . كرد نگاه خورد مي بهم حالش داشت كه هرميون به و كرد باز را چشمانش

 تو جلوي خواست نمي اون. كنيم نمي تصورشم حتي ما كه باشه جادويي ممكنه بود گفته لوپين: گفت هري

 چي فهميدم مي اما. بفهمم موضوعو اين تونستم نمي من اما. كامل زبان مار يك. بود زبان مار چون بزنه حرف

 گرفتن از اون. كردم حس مغزم تو اينو من و فرستاد اسمشونبر به پيغام يه اون بوديم اتاق تو باال كه وقتي. گه مي

  ... اون از بعدا و داره نگه همونجا منو گفت. بود اومده هيجان به من

  .بداند را جزييات همه هرميون نبود الزم اما. بود آمده بيرون باتيلدا گردن از مار كه آورد ياد به

  . كرد حمله و كرد تغيير مار به شد عوض اون -

   كرد نگاه دستش زخم به

  .بياد دوني مي كه هموني تا داشت نگه منو فقط نكشت منو اون -

 بود، آمده درد به قلبش كه او. چيز همه شد، مي جبران ها اين همه بكشد را مار كه بود شده موفق اگر فقط

  .نشست جايش در و زد كنار را ها پتو

   كني استراحت بايد تو مطمئنم من! نه هري -

 مدتي يه براي من. شدي وحشتناك چقدر كن نگاه اما ندارم ادبي بي قصد. بخوابي بايد كه تويي اين -

   كجاست؟ من چوب دم مي نگهباني

  . كرد نگاهش فقط نداد جوابي هرميون

   هرميون؟ كجاست من دستي چوب -

  . شد جمع چشمانش در اشك و گزيد را لبانش هرميون

  ... هري -

   كجاست؟ من دستي چوب -

  . كرد اشاره تخت پايين به هرميون
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 آن ققنوس پر يك تنها و بود شده تكه دو به تقريبا دستي چوب و بود شده جدا هم از ققنوس پر و ها رشته

 آسيبي واقعا. گرفت دستش در رو چوب هري. بود پاشيده هم از كامال چوبش. بود داشته نگه متصل بهم را ها

  .كند فكر درست توانست نمي. بود ديده جدي

   لطفا... كن تعميرش: گفت و گرفت هرميون طرف به را چوب

  ... بشه شكسته جوري اين وقتي نكنم فكر هري -

   لطفا بكن سعيتو -

   ريپارو...ر...ر -

   لوموس: گفت و گرفتش باال هري. چسبيدند هم به قطعه دو و خورد كوچكي تكان دستش در چوب

  .آمد بيرون چوب ازسر كوچكي روشنايي

  ! اكسپليارموس: گفت و گرفت هرميون سمت به را چوبش هري

  .  نشد خارج دستش از اما خورد كوچكي تكان هرميون عصاي

 به ناتوان و زده بهت هري. شد تكه دو وسط از كه طوري به بود، زياد چوب براي هم كوچك تالش همين

  ... بود برده در به سالم جان بال همه آن از كه عصايي. كرد مي نگاه بود دستش در كه چيزي

 واقعا. منه تقصير كنم فكر: شد مي شنيده صدايش سختي به كه زد حرف آرامي صداي چنان با هرميون

  ... به احتماال و كرد برخورد جا همه به اون و دادم انجام انفجاري جادو يه من بود دنبالمون مار كه وقتي. متاسفم

   كنيم مي پيدا تعميرش براي راهي يه ما بوده تصادف يه اين: گفت وار ماشين هري

  .شده تهي درون از كرد مي احساس هري

   بتونيم نكنم فكر: گفت هرميون

  .نميشد شنيده ديگر كه جايي تا بود آرام صدايش

  .  خريد جاش به ديگه يكي نشد، اولش مثل ديگه شكست تصادف تو عصاش كه وقتي... يادته رون... رون -
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 مرده كه هم گريگورويچ و بود گروگان و بود شده دزديده ولدمورت توسط كه كرد فكر اوليوندر به هري

   ؟ كرد مي پيدا خودش براي جديد دستي چوب يك بايد جوري چه او پس. بود

  . كنم مي قرض تورو مال نگهباني براي االن خوب: وگفت داد نشان سرحال را خودش دروغ به

 بود نشسته كه جايي از هري و گرفت او سمت به را عصايش بود، خيس اشك از صورتش كه هرميون

  .بگيرد فاصله ممكن حد تا او از خواست مي فقط فعال. برخواست
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  هجدهمفصل 

  زندگي و دروغ هاي آلبوس دامبلدور
  

  
  
  

  

 برد، مي كه رنجي و او به توجه بدون آسمان، پريده رنگ و خالص وسعت: بود آمدن باال حال در خورشيد

 بودن زنده واقع در. كشيد پاك هواي از عميقي نفس و نشست چادر ورودي در هري. شد كشيده سرش فراز بر

 بود مي زمين روي گنج بزرگترين بايد درخشان برف از پوشيده هاي تپه فراز بر خورشيد طلوع به كردن نگاه و

 كار از چوبدستييش دادن دست از مصيبت خاطر به حواسش همه: كند درك را آن توانست نمي هري ولي

 مي در صدا به سكوت در كليسا هاي زنگ دوردست در كرد، نگاه برف از پوشيده اي دره به. بودند افتاده

  .آمدند

 فشار بازويش در را انگشتانش كند، مقاومت فيزيكي دردي مقابل در كه كسي مثل باشد، متوجه آنكه بدون

 دست از را راستش دست هاي استخوان تمام بار يك داشت؛ خونريزي كند حساب بتواند آنكه از بيشتر. داد مي

 اضافه پيشانيش و دست روي هاي زخم به تا بود گذاشته ساعدش و سينه روي هايي زخم سفر اين بود؛ داده

 با اكنون كه بود نكرده احساس عريان و پذير آسيب ضعيف، قدر اين را خودش هرگز موقع آن تا ولي شوند،

 مي اظهار را ها اين از كدام هر اگر كه دانست مي. كرد مي احساس جادوييش قدرت از بخش بهترين شدن جدا

 مي اشتباه هرميون ولي. باشد جادوگر كه است خوبي همان به فقط چوبدستي: گفت مي چه دقيقا هرميون كرد،
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 و بچرخد نما قطب عقربه مانند چگونه چوبدستي كه بود نكرده احساس هرميون. كرد مي فرق او وضعيت كرد،

 فقط و بود داده دست از را دوقلو هاي دستي چوب محافظت او. بفرستد دشمنش سمت به طاليي هاي اخگر

  .است كرده مي حساب آن روي چقدر كه فهميد مي بود، رفته بين از محافظت آن كه حاال

 دور هاگريد كيسه در را آنها كردنشان، نگاه بدون و آورد در جيبش از را شكسته چوبدستي هاي تكه

 هري دست. نداشت ديگري چيز براي جا و بود نخور درد به و شكسته اشيا از پر اكنون كيسه. گذاشت گردنش

 انداختن دور و كشيدن بيرون وسوسه به بايد لحظه يك براي خورد، قديمي اسنيچ به شو غيب پوسته كيسه در

  ...بود گذاشته جا به دامبلدور كه چيزهايي همه مثل استفاده، قابل غير فايده، بي درك، قابل غير. جنگيد مي آن

 احساس هر سوزاند، مي را درونش كه اي گدازه مثل بود، شده چيره او بر دامبلدور مورد در خشمش

 هالودر گودريك كه كردند مي فكر و زنند مي حرف خودشان با زياد نااميدي سر از. برد مي بين از را ديگري

 راهي از قسمتي ها اين همه كه برگردند، عقب به بايد كه كردند متقاعد را خودشان دارد، هايي جواب خودش

 را آنها دامبلدور. طرحي نه و بود اي نقشه نه ولي: است شده طراحي برايشان دامبلدور توسط كه است مخفي

: شوند درگير تصور غيرقابل و ناشناخته هاي ترس با و كنند جستجو تاريكي در هدف بي و تنها تا بود گذاشته

 هري حاال و نداشتند، سالحي هيچ آنها بود، نشده داده آنها به چيز هيچ بود، نشده داده توضيح چيز هيچ

 كسي چه او دريابد كه بود آسان ولدمورت براي مطمئنا حاال و بود انداخته را دزد عكس او و نداشت چوبدستي

  ...است بوده

  ...داشت را اطالعات همه حاال ولدمورت

  "هري؟"

 خط اشك با صورتش. كند نفرين را او خودش چوبدستي با هري كه ترسد مي هرميون رسيد مي نظر به

  .بود بازويش زير بزرگي چيز و لرزيد مي دستش در چاي استكان دو شد، خم هري كنار. بود افتاده

  .برداشت را ها استكان از يكي و "ممنون" گفت هري

  "بزنم؟ حرف باهات نداره اشكالي"

  .كند ناراحتش خواست نمي چون "نه" گفت هري
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  ".دارم كتابو من...  خب. كيه عكس داخل مرد اون بدوني خواستي مي هري،"

 آلبوس هاي دروغ و زندگي از نخورده دست نسخه يك. گذاشت هري بغل در را آن رويي كم با هرميون

  .دامبلدور

  "؟...چطوري...  كجا"

  ".بود روش يادداشت اين... . بود گذاشته اونجا طور همين بود، باتيلدا نشيمن اتاق تو"

  .خواند بلند را اسيدي سبز رنگ به تيز نوك هاي نوشته هرميون

 اگه حتي گفتي، چيزو همه تو. بياد خوشت اميدوارم كتابه، از نسخه يه اين. ممنونم كمكت از عزيز، بلي«"

 وضعيت تو احتماال ولي بوده، زنده واقعي باتيلداي كه باشه رسيده زماني بايد اين كنم فك »ريتا. نياد يادت

  ".بخونه اينو كه نبوده مناسبي

  ".نبوده احتماال نه،"

 كه را آنچه تمام حاال: كرد احساس را مهارنشدني خوشي از موجي و كرد نگاه دامبلدور چهره به هري

  .خواست نمي چه خواست مي دامبلدور چه فهميد، مي را دارد گفتن ارزش كرد نمي فكر دامبلدور

 كه ديد و كرد بلند را سرش هري ؛"نه؟ مگه هستي، عصباني من دست از خيلي هنوز تو" گفت هرميون

  .است بوده مشخص اش چهره در عصبانيتش كه فهميد و ريزند فرومي هرميون چشم از تازه هاي اشك

 اونجا از زنده كه كردي مي تالش داشتي تو. بوده اتفاق يه اين كه دونم مي من هرميون، نه نه،" گفت آرام

  ".بودم مرده من كني كمكم كه نبودي اونجا اگه. بودي باورنكردني تو و بيرون، بياريمون

 سفت جلدش. كرد كتاب متوجه را حواسش سپس دهد، جواب را هرميون خيس لبخند كه كرد سعي هري

 را صفحات سرعت با كرد، مي تصاويرنگاه به كه حالي در. است نشده باز هرگز قبال كه بود واضح كامال بود؛

 ها مدت كه جكي به خوشتيپش، همراه و جوان دامبلدور. رسيد بود ديده كه عكسي به بالفاصله تقريبا. زد برگ

  .كرد نگاه عنوان به هري. خنديدند مي بلند صداي با بود شده فراموش پيش
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  مادرش، مرگ از پس اندكي دامبلدور، آلبوس

  گريندلوالد گلرت دوستش همراه به

  

 نگاه كنارش در كه هرميون به هري. گريندلوالد دوستش. گريندلوالد. ماند خيره كلمه آخرين روي هري

 نگاه هري به آرامي به هرميون. كند باور را چشمانش توانست نمي كه گويي كرد مي فكر اسم به هنوز كه كرد

  .كرد

  "!گريندلوالد"

 را آن سرعت به. گشت شوم نام آن تكرار براي را آنها به نزديك صفحات هري ها، عكس بقيه به توجه بي

 باالخره و گشت مي بر تر عقب به بايد شود ماجرا متوجه آنكه براي: شد نااميد ولي خواند اشتياق با و كرد پيدا

  :كردند خواندن به شروع هم با هرميون و او. يافت "بيشتر خوبي" نام به فصلي ابتداي در را خودش

  

 نمره با ارشد، پسر...  كرد ترك درخشاني افتخارات با را هاگوارتز دامبلدور سالگيش، هجده تولد به نزديك

 مدال برنده وايزنگاموت، در بريتانيا جوانان نماينده استثنائي، افسونگري براي فينكلي برناباس جايزه برنده كامل،

 همراه به تا گرفت تصميم دامبلدور سپس،. كايرو در كيمياگري المللي بين كنفرانس از ابداعات براي طال

  .برود خارجي مسافرت يك به بود، كرده پيدا مدرسه در كه وفاداري اما احمق دوست دوژ، "داگبرت" الفياس

 يونان قصد به فردا صبح كه شدند مي آماده و داشتند اقامت لندن درزداردر پاتيل مهمانخانه در جوان مرد دو

 را كتاب اين براي مصاحبه كه دوژ "داگبرت". رسيد دامبلدور مادر مرگ خبر حامل جغدي كه كنند عزيمت

 او. است كرده منتشر چاپ به عموم براي را است افتاده اتفاق آن از پس كه را چه آن احساسي نسخه نكرد، قبول

 گذشتگي خود از يك را سفرش كردن رها براي دامبلدور تصميم و انگيز غم ضربه يك را كندرا مرگ

  .دهد مي نمايش شرافتمندانه

 كوچكترش خواهر و برادر از كه فرض اين با بازگشت، هالو گودريك به درنگ بي دامبلدور شك بي

  كرد؟ مراقبت آنها از چقدر او واقعا ولي. كند "مراقبت"
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 اون" گفت است، كرده مي زندگي هالو گودريك حومه در زمان آن در اش خانواده كه اسميك انيد

 بز تاپاله.كردي مي تاسف احساس براش وقتي مادرش، و پدر مرگ باوجود. كنترل قابل غير. بود لجباز ابرفورث

 هم با رو اونا وقت هيچ من حال، هر به. باشه بوده نگرانش آلبوس كنم نمي فك. كرد مي پرت صورتت به

  ".نديدم

 جواب رسد مي نظر به است؟ كرده نمي آرام را درويش خود برادر كه بوده كاري چه حال در آلبوس پس

 ولي بود، مرده زندانبانش اولين چند هر. است شده مي مطمئن خواهرش حبس يافتن ادامه از كه است اين

 شد مي كه دوژ داگبرت مثل هايي غريبه فقط كماكان. نشد ايجاد دامبلدور آريانا بار تاسف وضعيت در تفاوتي

  .بودند اطالع با او داشتن وجود از كنند، مي باور را او بودن "احوال مريض" داستان شد مطمئن

 هالو گودريك در سالها كه مشهور جادويي تاريخدان بود، بگشات باتيلدا خانواده ديگر لوح ساده دوست

 بود كرده رد را او روستا، به خانواده ورود آمدگويي خوش براي او تالش اولين در كندرا البته. كرد مي زندگي

 تغييرشكل در ها گونه تغيير مورد در او مقاله تاثير تحت كه حالي در نويسنده باتيلداي بعد، سال چندين ولي

 در. انجاميد دامبلدور خانواده كل با آشنايي به ارتباط آغاز اين. فرستاد هاگوارتز در آلبوس به جغدي بود، امروز

  .داشت دوستانه ارتباط دامبلدور مادر با كه بود هالو گودريك در فرد تنها باتيلدا كندرا، مرگ زمان

. است رفته تحليل اكنون بود، گذاشته نمايش به زندگيش در تر پيش باتيلدا كه واستعدادي هوش متاسفانه،

 انيد تر درك قابل گفته به يا گفت، من به ديلنسباي ايور كه طور آن "است خالي پاتيل ولي است، روشن شعله"

 زده محك و آزمايش هاي روش از اي مجموعه همه، اين با ".است سنجاب دورريز پرمغزي به او" اسميك،

 افتضاح داستان كل تا آورم بدست اثبات قابل غير اتفاقات از كافي اطالعات ساخت قادر مرا گزارشگري شده

  .دريابم را آور

. دانست مي شده شليك برعكس طلسم يك را كندرا هنگام به نا مرگ علت باتيلدا جادويي، دنياي بقيه مثل

 پي آريانا تا را خانواده تبار همچنين باتيلدا. ميشد تكرار ابرفورث و آلبوس توسط بعد هاي سال در كه داستاني

 بدست براي تالشم ارزش باتيلدا مورد يك در حال، اين با. گويد مي "حساس" و "نحيف" را او و گيرد مي

 آلبوس زندگي راز ترين مخفيانه داستان تمام تنها او فقط و او كه چرا. داشت را گويي راست معجون آوردن

 در دامبلدور كنندگان تحسين كه را چه هر اين. است شده فاش بار اولين  براي اكنون كه داند مي را دامبلدور
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 از حتي ها، ماگل به ستم با مخالفتش سياه، جادوي از او فرضي نفرت: برد مي سوال زير را دارند باور او مورد

  .اش خانواده مورد در خودگذشتگيش

 هالو گودريك در اش خانه به بود، خانواده سرپرست و يتيم اكنون كه دامبلدور كه تابستاني همان در

  .بود گريندلوالد گلرت خواهرش، نوه پذيراي اش خانه در بگشات باتيلدا بازگشت،

 را اول جايگاه او دوران، همه سياه جادوگران ترين خطرناك ليست در: است مشهور انصافا گريندلوالد اسم

 از. بگيرد را اش سروري تاج تا كرد اسمشونبرظهور بعد، نسل يك كه خاطر اين به فقط دهد، مي دست از

 در رسيدنش قدرت به جزئيات نكرد، لشكركشي بريتانيا طرف به را ترسش از هرگز گريندلوالد كه آنجايي

  .نيست شده شناخته اينجا

 جادوي در برانگيزش تاسف افراط براي هم زمان آن در حتي كه اي مدرسه دورمسترانگ، كرده تحصيل

 گريندلوالد گلرت ولي. داد نشان استعداد داراي دامبلدور حد در تقريبا را خودش گريندلوالد بود، مشهور سياه

 شانزده در. نبود ديگري هدف هيچ دنبال به مختلف، جوايز به يابي دست در هايش توانايي كردن هدايت جز به

  .شد اخراج او و كند پوشي چشم گريندلوالد گلرت منحرف اعمال از نتوانست هم دورمسترانگ حتي سالگي،

 مي اكنون ".كرد سفر مدتي براي او" كه بود اين بود، دانسته گريندلوالد بعدي اعمال از آنچه اين، از پيش

 به ها خيلي براي و كند مالقات هالو گودريك در را بزرگش خاله گرفت تصميم گريندلوالد كه كرد فاش توان

 آلبوس جز به نكرد شروع را كس هيچ با نزديكي دوستي او كه بشنوند وقتي بود خواهد دهنده تكان شدت

  .دامبلدور

 آلبوس به اونو بالطبع،. اومد خوبي خيلي پسر نظرم به شد، بعدها كه چي هر اون" كه كند مي فاش باتيلدا

  ".شدند دوست هم با بالفاصله پسرا. نداشت سالش و سن هم همراهي كه كردم معرفي بينوا

 فرستاده گريندلوالد گلرت براي شب نيمه در دامبلدور آلبوس كه را اي نامه باتيلدا. شدند دوست مطمئنا آنها

  .است كرده داري نگه كه دهد مي نشان من به است،

 مي هم با حسابي باهوش، و جوان پسرهاي اين - بودند پرداخته بحث به رو روز تمام اونكه از بعد حتي بله،"

. مياره آلبوس طرف از اي نامه و زنه مي گلرت اتاق پنجره به جغد يه كه شنيدم مي گاهي من - جوشيدند

  "!بذاره ميون در گلرت با بالفاصله اونو خواست مي بود زده سرش به اي ايده احتماال
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 افكار يافت، خواهند دهنده تكان شدت به را آن دامبلدور آلبوس هواداران چند هر. بودند چه ها ايده اين و

 از كپي يك. (گذارد مي ميان در جديدش خوب دوست با كه همانطور است، چنين اين آنها ساله هفده قهرمان

  .)است مالحظه قابل 463 صفحه در اصلي نامه

  

  گلرت

. مهميه خيلي نكته اين كنم مي فك من... ها ماگل خود خوبي براي جادوگرها تسلط به راجع نظرت مورد در

 در هايي مسئوليت ما به همچنين اين ولي ميده، فرمانروايي حق ما به قدرت اين بله، و شده داده قدرت ما به بله،

 با وقتي. سازيم مي آن روي كه بود خواهد اي شالوده اين كنيم، تاكيد نكته اين روي بايد ما. ميده فرمانبر مورد

 دست به رو تسلط ما. باشه هامون جواب تمام پايه بايد اين شد، خواهيم مطمئنا كه ميشيم، روبرو مخالفت

 زور از اي اندازه به فقط بايد ما ميشيم، روبرو مقاومت با وقتي كه ميشه نتيجه اين از و. بيشتر خوبي براي ميگيريم

 تو اگه چون كنم، نمي شكايتي من ولي! بود دورمسترانگ در تو اشتباه اين. (بيشتر نه و ضروريه كه كنيم استفاده

  .)ديديم نمي رو همديگه هرگز ما شدي، نمي اخراج

  آلبوس

  

 مخفي قانون نامه اين بود، خواهند پرشمارش كنندگانش تحسين كه طور همان انگيز، هراس و متحيرانه

 را دامبلدور هميشه كه آنها براي اي ضربه چه. كند مي ريزي پايه را ها ماگل بر جادوگران قانون وضع و كاري

 نور در ها ماگل حقوق ترويج درباره ها سخنراني آن قدر چه! كردند مي تصور ها زاده ماگل قهرمان بزرگترين

 مي وقتي كه رسد مي نظر به پست دامبلدور آلبوس قدر چه! رسند مي نظر به پوچ جديد لعنتي مدارك اين

  !است بوده رسيدن قدرت به ريزي طرح مشغول كند، مراقبت خواهرش از و باشد مادرش سوگوار بايست

 خواهند بع بع دارند، نگه فروريختنش حال در هاي پايه روي را دامبلدور خواهند مي كه آنهايي نيست شكي

 عقل سر او كه باشد، كرده عوض را نظرش بايست مي او كه نكرد، عملي را هايش نقشه او باالخره او كه كرد

  .رسد مي نظر به تر دهنده تكان حقيقت رفته، هم روي ولي. آمد
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 را يكديگر هرگز و شدند جدا گريندلوالد و دامبلدور جديدشان، بزرگ دوستي از پس ماه دو سختي به

). كنيد نگاه 22 فصل به بيشتر، اطالعات براي( كردند مالقات ايشان افسانه دوئل براي كه زماني تا نديدند دوباره

 كه بود گفته گريندلوالد به او آيا بود؟ آمده عقل سر دامبلدور آيا شد؟ ناگهاني گسستگي اين باعث چيز چه

  .نه افسوس، باشد؟ شريك نقشه اين در اين از بيش خواهد نمي

. بود ترسناكي شوك اون. شد باعثش كه بود بيچاره آرياناي مرگ اون كنم، مي فك من": گويد مي باتيلدا

 گفت و برگشت من خونه به لرزيد، مي سرتاپا كه حالي در اون و افتاد، اتفاق اين كه بود خونه توي اونجا گلرت

 اون و كردم جور پورتكي يه من بنابراين. بود مضطرب خيلي دوني، مي. بره خونه به بعد روز خواد مي كه

  ".ديدمش كه بود باري آخرين

 به رو همه اونا. بود بد خيلي برادر تا دو اون براي اين. بود شده خود بي خود از آريانا مرگ خاطر به آلبوس"

 رو آلبوس ابرفورث. بود ريخته بهم اعصابشون كه نداشت تعجبي. بودن داده دست از تا دو خودشون جز

 ابرفورث البته. كنن مي رفتار وحشتناكي شرايط چنين در مردم كه طور همون دوني، مي كرد، مي سرزنش

 تدفين مراسم تو آلبوس دماغ شكستن هم طور همين. بيچاره پسر زد، مي حرف عصبانيت با خورده يه هميشه

. كنن مي دعوا اون مثل دخترش، جسد باالي پسراش ديد مي اگه كرد مي نابود رو كندرا اون. نبود خوبي رفتار

 تسلي آلبوس براي تونست مي حداقل اون...  بمونه تدفين مراسم براي تونست نمي گلرت كه خجالته باعث

  "...باشه

 حضور دامبلدور آريانا تدفين مراسم در كه محدودي عده براي فقط كه تابوت، باالي وحشتناك جنجال اين

 مرگ براي را آلبوس دامبلدور، ابرفورث چرا دقيقا. كند مي مطرح را زيادي سواالت بود، معلوم داشتند،

 يا است؟ بوده اندوه ساده فوران يك كند، مي وانمود "بتي" كه طور همان اين، آيا كند؟ مي سرزنش خواهرش

 تقريبا حمالت خاطر به كه گريندلوالد، باشد؟ داشته وجود او خشم مورد در ديگري داليل است ممكن

 از سرعت به دختر مرگ از پس ساعت چند بود، شده اخراج دورمسترانگ از هايش شاگردي هم به مرگبارش

 تقاضاي خاطر به كه وقتي تا نه نديد، را او دوباره هرگز) ترس؟ يا شرم خاطر به( آلبوس و شد خارج كشور

  .بكند كار اين كه شد مجبور جادويي دنياي

 اشاره پسرانه مدت كوتاه دوستي اين به زندگي در بعدها گريندلوالد نه و دامبلدور نه كه رسد مي نظر به

 و آشفتگي سال پنج مدت به را گريندلوالد گلرت به اش حمله دامبلدور كه نيست شكي هيچ ولي،. اند نكرده
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 گريندلوالد كه اين افشاي از ترس يا بود مرد عاطفه تاخير اين آيا. انداخت تاخير به شدن ناپديد و مير و مرگ

 را مردي دامبلدور كه بود اجبار روي از فقط اين آيا كرد؟ مي مردد را دامبلدور كه بوده، دوستش بهترين زماني

  كرد؟ دستگير بود، خوشحال مالقاتش از زماني كه

 مرد دو وقتي او آيا بود؟ سياه مذهبي مراسم يك غيرعمدي قرباني او آيا مرد؟ چطور اسرارآميز آرياناي و

 دارد امكان آيا بود؟ برخورده چيزي به اتفاقي بودند، تسلط و افتخار براي تالششان براي تمرين حال در جوان

  بميرد؟ "بيشتر خوبي" براي كه باشد فردي اولين دامبلدور آريانا كه

  

 در ، هرميون. بود رسيده صفحه پايين به او از قبل هرميون. كرد نگاه باال به هري و شد تمام اينجا در فصل

 آن آن، به كردن نگاه بدون و كشيد بيرون هري دست از را كتاب بود، ترسيده كمي او قيافه خاطر به كه حالي

  .كند مي پنهان را آور شرم چيزي كه انگار بست، را

  "...هري"

 درست احساسش بود؛ داده دست از را دروني اطمينان نوعي. داد تكان مخالفت نشانه به را سرش هري ولي

 كرده باور دانايي و خوبي تجسم عنوان به را او بود، كرده اعتماد دامبلدور به او. رفت رون كه بود زماني مثل

 ققنوس چوبدستي دامبلدور، رون، دهد؟ دست از توانست مي ديگر قدر چه: بود شده خاكستر آن همه حاال. بود

...  

 را هري افكار هرميون كه رسيد مي نظر به "...نبود خوبي خيلي خوندن اين...  اين. كن گوش من به هري،"

  .باشد خوانده

  "...بگي اينو توني مي تو آره،"

  ".اسكيتره ريتا نوشته اين كه نره يادت هري، ولي... "

  "نخوندي؟ خوندي، رو گريندلوالد به نامه اون خودت تو"

 كنان من من كرد، مي بازي سردش هايش دست در چايش با كه حالي در رسيد، مي نظر به آشفته هرميون

 فقط اينا كرده مي فك باتيلدا كه دونم مي. بود قسمتش بدترين اون كنم فك. خوندم من...  من آره،" گفت
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 كه  خشونتي و رحمي بي همه براي اون توجيه شد، گريندلوالد شعار »بيشتر خوبي براي« ولي كردنه صحبت

 خوبي براي« ميگن. داده بهش رو ايده اين دامبلدور كه رسه مي نظر به...  نامه اون از...  و. شد مرتكب بعدها

  ».شده هك هم نورمنگارد سردر »بيشتر

  "چيه؟ نورمنگارد"

 خودش سرانجام كرد، دستگيرش دامبلدور وقتي. كنه حبس رو مخالفانش تا ساخت گريندلوالد كه زنداني"

 قدرت به كرد كمك گريندلوالد به دامبلدور هاي ايده كه ترسناكيه فكر اين...  اين حال، هر به. افتاد اونجا به

 مي ماه دو يكي از بيشتر رو همديگه اونا كه كنه وانمود تونه نمي هم ريتا حتي ديگه، طرف از ولي. برسه

  "... و بودند جوون واقعا دوشون هر كه وقتي هم اون. شناختند

 هري. دارد نگه آرام را صدايش كه بود سخت ولي كند خالي هرميون روي را خشمش كه خواست نمي

 داريم جا اين ما و. بودن ما حاال سن هم اونا »بودن جوون اونا« كه گفتي كنم فك گفتي، كنم فك" گفت

 خوب دوست با مخفيانه كنفرانس يه تو اونجا اون و كنيم مبارزه سياه جادوي با تا ميندازيم خطر به زندگيمونو

  ".كشيد مي رو ها ماگل بر كردنشون پيدا تسلط به نقشه جديدش،

 كمي تا كرد مي سعي و كرد زدن قدم به شروع و شد بلند: كند كنترل را خشمش اين از بيش توانست نمي

  .كند آرام را خشمش

 حق« به راجع مزخرفات اون همه. كنم دفاع نوشته دامبلدور كه چيزي از كنم نمي سعي من" گفت هرميون

 تو تنها اون بود، مرده تازگي به اون مادر هري، ولي. هس »است قدرت جادو« همون دوباره اين ،»فرمانروايي

  "...بود افتاده گير خونه

  "...بود زنداني هم هنوز فشفشش خواهر. داشت رو خواهرش و برادر اون! نبود تنها اون تنها؟"

 من داشت، وجود دختر اون مورد در كه مشكلي هر. كنم نمي باور اينو من" گفت و ايستاد پا سر هم هرميون

  "...داد نمي اجازه هرگز شناسيم مي ما كه دامبلدوري. باشه بوده فشفشه اون كنم نمي فك

 مي فرياد هري "!بشه مسلط ها ماگل به زور با خواست نمي شناسيم مي كرديم مي فك ما كه دامبلدوري "

 مي هم دور و زدند مي جيغ كه حالي در توكا هاي دسته و شد مي منعكس خالي هاي تپه در صدايش و زد

  .برخواستند رنگ مرواريد آسمان به چرخيدند
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 باور رو چيزا اين سالگي هفده تو اون ممكنه! سادگيه همين به اين. كرد تغيير اون هري، كرد، تغيير اون"

 متوقف و گريندلوالد كه بود كسي دامبلدور! شده سياه جادوي با مبارزه صرف زندگيش بقيه همه ولي داشته

 ولدمورت با ابتدا از كه كسي كرده، دفاع ها ماگل از حفاظت و ها زاده ماگل حقوق از هميشه كه كسي كرد،

  "!مرد قدرت از كشيدنش زير به براي تالش در كه كسي و كرد مبارزه

  .زد مي لبخند دو آن به انگيزي غم طور به دامبلدور آلبوس چهره و بود افتاده زمين روي آنها بين ريتا كتاب

 هيچ دامبلدور كه اينه هستي عصباني قدر اين تو كه اين اصلي دليل كنم مي فك من ولي هري، بخشي مي"

  ".بود نگفته بهت رو چيزا اين خودش وقت

 تالش كه دانست نمي درست. انداخت سرش روي را هايش دست و "!باشه طور همين شايد" زد فرياد هري

 ببين". كند حفاظت يافتنش آگاهي فشار برابر در را خودش كه كند مي سعي يا كند كنترل را خشمش كند مي

 همه باش نداشته انتظار من از و! هم باز و! هم باز و! هري بنداز، خطر به زندگيتو! هرميون خواسته، چي من از

 كنم، مي كار چي دارم دونم مي من كه كن اعتماد كن، اعتماد من به كوركورانه فقط بدم، توضيح برات چيزو

  "!وقت هيچ! نميگه رو حقيقت همه وقت هيچ! كنم نمي اعتماد بهت من كه اين با حتي كن اعتماد بهم

. كردند مي نگاه يكديگر به پوچي و سفيدي در و بودند ايستاده آنها. شد ختم فشار با فريادي به صدايش

  .بودند بزرگ آسمان زير حشراتي ناچيزي به آنها كرد مي احساس هري

  ".داشت دوستت كه دونم مي. داشت دوست رو تو اون" گفت آرامي به هرميون

 هيچ اون ولي هرميون، داشت، دوست رو كي اون دونم نمي من" گفت و انداخت را هايش دست هري

 ميون در من با كه هرچيزي از بيشتر اون. نيست داشتن دوست گذاشته، توش منو كه آشوبي اين. نبودم من وقت

  ".كرد مي فكر كه چيزي اون از بيشتر حتي گذاشت، نظر در گريندلوالد گلرت با رو لعنتي نظر يه گذاشت،

  .نشست چادر ورودي در و برداشت بود، انداخته ها برف در كه را هرميون چوبدستي هري

  ".سرده جا اين. برگرد تو. كنم مي تموم رو نگهباني من. ممنون چاي خاطر به"
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 ولي شد چادر وارد و گذشت هري كناري از. برداشت را كتاب. برود بايد شد متوجه ولي بود مردد هرميون

 از و بست را چشمش هرميون دست احساس با هري. كرد نوازش هري موهاي آرامي به شد، مي وارد وقتي

  .بود نگران واقعا دامبلدور كه: باشد داشته حقيقت هرميون هاي گفته كند مي آرزو كه بود متنفر خودش
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  نوزدهمفصل 

  نقره اي غزال
  

  
  
  

  

 مغشوش هري روياهاي. باريد مي برف گرفت، تحويل را نگهباني نوبت شب هاي نيمه در هرميون كه هنگامي

 او. كريسمس گل ي حلقه يك ميان از اول ي وهله در شد، مي ساخته بيرونشان و درون در نجيني: بودند آشفته و

 كرد مي تصور زند، مي صدا دور ي فاصله از را او كسي كه كرد مي فكر شد، مي بيدار از اضطراب با و مراتب به

  . است هايي حرف يا ها قدم صداي زد، مي تازيانه چادر به كه بادي

 كتاب اش چوبدستي نور در و شده مخفي چادر ورودي در كه هرميون، به و شد بلند تاريكي در نهايت در

 زودتر و عجله براي را هري ي ايده آسودگي با باريد، مي شدت به برف. پيوست خواند، مي را جادو ي تاريخچه

  .كرد استقبال كردن جمع

 فكر. بريم تر محفوظ جاي يه به بايد«: گفت موافقت در پوشيد مي خوابش لباس روي بلوزي كه همانطور

  ».ديدم هم رو نفر دو ـ يكي كنم مي فكر حتي. شنيدم چادر بيرون از رو ها آدم حركت صداي كنم

 حركت بي چنان هم ياب دشمن شد، خيره سكوت به و كرد مكث لحظه چند بلوزش كشيدن پايين براي هري

  . داشت قرار ميز روي
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 اما... زنه مي حقه آدم هاي چشم به تاريكي و برف. كردم تصور فقط كه مطمئنم«: گفت پريشاني با هرميون

  »بشيم؟ غيب نامرئي شنل زير باشه بهتر شايد اطمينان براي

 كيف هرميون و انداخته گردن به را ساز جاودانه هري شده، جمع چادر كه حالي در بعد، ساعت نيم

 را زيرش برفي زمين هري پاهاي كردند؛ حس را هميشگي فشار. شدند غيب كرد، مي حمل را شده دوزي مهره

  . كرد برخورد بود، برگ از پوشيده و زده يخ زمين مثل كه چيزي با بلندي صداي با سپس كرد، حس

 كرد، مي آماده را چادر تيرهاي زيادي تقالي با و كرده باز را شده دوزي مهره كيف هرميون كه اين با همزمان

  »كجاييم؟«: پرسيد و كرد نگاه را اطراف درختان جوان هاي توده دقت به هري

  » .بوديم زده چادر اينجا بابام و مامان با بار يه. دين جنگل«: گفت

 راحت باد شر از حداقل اما بود، سرد هوا بدي طرز به و داشت وجود اطراف درختان تمام روي زيادي برف

 در هرميون كه رنگي آبي هاي شعله گرماي دراطراف گذراندند، مي چادر درون را روز اعظم قسمت. بودند

 هري. شوند حمل كوزه يك داخل در توانستند مي كه هايي شعله شدند، مي مخفي بود، استاد كردنشان درست

. كرد مي تحكيم را آن هرميون تشويش كه است فرسايي طاقت اما مختصر اثر از رهايي حال در كرد مي احساس

 تميز حفاظ روي بر حتي كه طوري به بودند، گرفته باريدن دوباره برف ي تازه و كوچك هاي تكه بعدازظهر

  . بود نشسته تازه برف پودر بودند، ساخته كه اي كننده

 مرزي لب قدر آن گودريك ي دره از فرارشان. بودند شده هوشيارتر هري حواس خوابي كم شب دو از بعد

 پيشنهاد هري رسيد، فرا تاريكي وقتي. رسيد مي نظر به هميشه از تر كننده تهديد و تر نزديك ولدمورت كه بود

  .  فرستاد رختخواب به را او و كرد رد را نگهباني ي ادامه براي هرميون

 همچنان اما بود كرده تن به را لباسش موجودي تمام نشست،  و داد قرار چادر ي دهانه در را قديمي متكايي

 قصد. نگذاشت باقي نفوذي جاي ديگر كه اين تا شد مي تر عميق و تر عميق تاريكي ساعات گذشت با. لرزيد مي

 ياد به كه اين تا كند، نگاه جيني نشانگر ي نقطه به لحظه چند براي دوباره و بياورد در را غارتگر ي نقشه داشت

  .است بازگشته پناهگاه به احتماال او و برند مي سر به كريسمس تعطيالت در آورد

 زنده موجودات از پر جنگل كه دانست مي. رسيد مي نظر به بزرگ جنگل عظمت در كوچكي حركت هر

 هاي پرسه و سريع حركات بتواند او تا بمانند باقي خاموش و ساكت شان همه كه كرد مي آرزو اما است،
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 در را مرده هاي برگ روي بر ردايي لغزش آواي. دهد تميز ديگر خطاي حركات صداهاي از را شان معصومانه

 را آن دوباره كه كرد گمان اي لحظه براي كند هوشيار را خود ذهن كه اين از قبل و آورد، ياد به پيش ها سال

 همچنان و بود؟ شدنشان شكسته زمان االن آيا بودند، كرده كار ها هفته براي محافظشان جادوهاي. است شنيده

  . بيايد كنار است متفاوت ها شب ديگر با امشب كه احساس اين با توانست نمي

 روي چون كرد مي درد بود برده خوابش كه اين خاطر به گردنش كرد، جلو به سريعي حركت بار چندين

 در او كه بود يافته دست اي گونه مخمل سياهي همان به شب. بود آمده پايين چادر ي كناره در اي نااستادانه تيزي

 تواند مي ببيند تا بود گرفته صورتش جلوي را دستش پيش لحظه چند. شد مي معلق آن در شدن ظاهر و غيب بين

  . دهد تشخيص را آنها شدن ظاهر هنگام

 منبع. كرد مي حركت درختان ميان در كه حالي در شد، ظاهر روبرويش در درست رنگي اي نقره سوسوي

  . آيد مي پيش او سمت به نور كه رسيد مي نظر به. كرد مي حركت صدا بي بود، هرچه آن

 نور كه هنگامي. آورد باال را هرميون چوبدستي بود، شده منجمد گلو در صدايش پريد، پاهايش روي بر

 گذاشتند، مي نمايش به را اي قيرگونه و يكدست سياهي روبرويش درختان كرد، جمع را چشمانش شد، خاموش

  ...شد مي تر نزديك و  نزديك همچنان چيز آن و

 را هايش قدم كننده، خيره و ماه روشني به اي، نقره گوزن يك. آمد بيرون بلوطي درخت پشت از نور منبع

 مقابلش در. گذاشت نمي جا به پودرمانند برف روي بر پايي رد هيچ و بود ساكت همچنان كرد، مي انتخاب

  . كرد بلند را اش كشيده و درشت چشمهاي با زيبا سر ايستاد،

 حس خاطر به بلكه آن، بودن عجيب و بيگانه خاطر به نه بود، شده غرق شگفتي در شد، خيره جانور به هري

 را مسئله اين لحظه اين تا اما بوده، آمدنش منتظر كه كرد مي احساس. داشت آن با كه توضيحي قابل غير آشنايي

 بود، قوي شدت به قبل اي لحظه تا كه هرميون كردن صدا ي انگيزه. اند داشته مالقات قرار ها آن و كرده فراموش

 بود، آمده او خاطر به فقط گوزن كه ببندد شرط زندگيش روي بود حاضر و دانست مي. بود رفته بين از حاال

  . او خود فقط

  . شد دور زنان قدم و برگشت او سپس و شدند، خيره ديگر يك به طوالني ي لحظه چند براي

  ».برگرد«. شد بلند ناگهاني طور به استفاده، كمبود خاطر به صدايش و» .نه«: گفت



 هري پاتر و مقدسات مرگ    گوزن نقره اي: نوزدهمفصل 

  -362- 

 سياه و كلفت هايي بدنه با اش درخشندگي زود خيلي و داد ادامه جنگل عمق سمت به برداشتن قدم به گوزن

 يا و طعمه حيله، يك تواند مي اين كه كرد مي زمزمه اخطاري. كرد تامل آور رعشه ي لحظه يك براي. شد راه راه

 به شروع. باشد سياه جادوي تواند نمي اين كه گفت مي او به شكسته، درهم اي غريزه غريزه، اما. باشد دام يك

  .كرد تعقيب

 گويي كرد، نمي ايجاد صدايي هيچ جنگل ميان از گذشتن هنگام گوزن اما شد، مي خرد پايش زير برف

 حركت سرعت به  كرد،هري مي راهنمايي را او جنگل تر عميق و عميق هاي قسمت سمت به. نبود نور جز چيزي

 و كرده صحبت سپس و. شود نزديك كه دهد مي اجازه او به بايستد، گوزن كه هنگامي كه بود مطمئن كرد، مي

  .گويد مي او به دارد الزم كه را چه آن

 در سوالي كرد، دويدن به شروع سپس و برگرداند، او سمت به ديگر بار را زيبايش سر. كرد مكث باالخره

  . بود شده ناپديد او بپرسد، را آن تا كرد باز را لبانش تا اما سوخت، مي درونش

 منقوش هري چشمان هاي شبكيه در همچنان اش شده داده جال تصوير بود، بلعيده تماما را او تاريكي انگار

 او به ناجوري حس و درخشيد مي جا همه بست، مي را هايش پلك كمي كه هنگامي بود، تار و مبهم ديدش بود؛

  . بود امنيت معني به گوزن وجود: آمد وجود به جديد ترس. داد مي

  . شد روشن چوبدستي و» !لوموس«: كرد زمزمه

 به. شد مي تر رنگ كم هايش چشم زدن پلك هر با گوزن منقوش نقش بود، ايستاده جا آن كه هنگامي

 چند تا آيا. برف آرام نشستن زمين بر و دور ي فاصله در كوچك هايي شاخه شكستن داد، گوش جنگل صداهاي

 كه كرد مي تصور آيا بود؟ كشيده كمين يك داخل به را او گوزن آيا گرفت؟ مي قرار حمله مورد ديگر لحظه

   كند؟ مي نگاه را او و ايستاده اش چوبدستي توسط شده روشن ي محوطه وراي در كسي

 ايجاد درختان از يكي پشت از سبزرنگي نور هيچ و ندويد سمتش به كس هيچ. گرفت باالتر را چوبدستي

  بود؟ كرده راهنمايي نقطه اين به را او گوزن آن چرا، پس. نشد

 آبگير يك بود جا آن كه چيزي تمام اما شد، خم طرفش به هري و درخشيد، چوبدستي روشنايي در چيزي

 كند، امتحان را آن تا كرد بلند را اش چوبدستي كه هنگامي اش خورده ترك و سياه سطح بود، زده يخ و كوچك

  . درخشيد
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 منعكس را چوبدستي نور پرتو و افتاده شكل از ي سايه يخ. كرد نگاه پايين به و رفت جلوتر احتياطي بي با

 اي نقره صليب يك. خورد چشم به ديگري چيز تاللو ضخيم، و مبهم خاكستري، الك آن اعماق در اما كرد، مي

  ...بزرگ

 كه داشت نگاه طوري را چوبدستي و افتاد پاهايش روي بر آبگير ي لبه در: بود آمده دهانش به قلبش

 هاي ياقوت با شمشير يك اين... تيره قرمز رنگ به درخششي. كند روشن را زير سطح از ممكن وسعت بيشترين

  .بود آرميده جنگلي آبگير يك زير در گريفندور شمشير... بود اش دسته روي بر درخشنده

 آبگير يك در اين كه بود ممكن چطور داشت؟ امكان مسئله اين چقدر. شد خيره آن به زنان نفس نفس

 نقطه اين به را هرميون اي ناشناخته جادوي آيا باشد؟ داشته قرار ها آن زدن چادر محل به نزديك قدر اين جنگلي

 شمشير شايد يا بود؟ آبگير محافظ جادوي بود، گرفته پاترونوس يك را آن او كه گوزن يا بود، كرده راهنمايي

 حالت، اين در بودند؟ جا آن ها آن كه خاطر اين به فقط بود، گرفته قرار آبگير در مكان اين به ها آن رسيدن از بعد

 هاي بوته و درختان سمت به را چوبدستي دوباره بود؟ كجا برسد هري دست به شمشير خواست مي كه فردي آن

 مانند. بيابد جا آن را كس هيچ نتوانست اما چشم يك درخشش يا آدم يك از ردي دنبال به گرفت، اطراف

 زير در كه شمشير به دوباره را توجهش كه هنگامي گرفت جا نشاطش ي خميرمايه در بيشتري ترس هميشه،

  . كرد جلب بود، آرميده آبگير ي زده يخ سطح

  »!شمشير اكسيو«: كرد زمزمه و اشاره رنگ اي نقره شمايل به چوبدستي با

 زمين روي بر شمشير بود، سادگي اين به اگر. نداشت هم را اتفاقي چنين انتظار اگرچه. نشد حاصل تكاني

 چرخيدن به شروع زده يخ ي دايره اطراف در. زده يخ آبگير يك اعماق در نه بردارد، را آن تا شد مي داده قرار

 شرايط در زمان آن. كرد مي فكر بود رسانده او به را خودش شمشير كه باري آخرين ي درباره سختي به كرد،

  . بود كرده كمك درخواست و داشت، قرار بدي

  . حركتي هيچ بدون و تغيير بدون ماند، باقي آبگير زير در شمشير اما» .كمك«: كرد زمزمه

 بود، گرفته را شمشير كه باري آخرين دامبلدور كه) زد مي قدم دوباره كه درحالي( پرسيد خودش از هري

 يك كه هايي توانايي و. دربياورد كاله درون از را آن تواند مي واقعي گريفندور يك فقط بود؟ گفته چه
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 جسارت و جوانمردي: داد پاسخ هري سر درون آرامي صداي بودند؟ چه كرد مي تعريف را گريفندوري

  . كند مي ممتاز را او گريفندور

 چه بايد كه دانست مي. شد پراكنده سرعت به زده يخ هواي در تنفسش بخار كشيد، بلندي آه و ايستاد هري

 جا اين به كه دانست مي بود، شده يخ درون در شمشير متوجه كه زماني از بود، مي صادق خودش با اگر. كند كار

  . رسيد خواهد

 زماني آنها. كند حمله او به خواهد نمي كس هيچ كه بود شده متقاعد اما انداخت، اطراف درختان به نگاهي

 تنها. داشتند كار اين براي زيادي هاي فرصت كرد، مي امتحان را آبگير يا زد، مي قدم جنگل در تنهايي به كه

  . بود بديع واقعا نوظهور منظره كه بود اين نقطه آن در تاخير دليل

 حرف. كرد بود، پوشيده كه هايي لباس زياد هاي اليه آوردن در به شروع هري حس بي انگشتاني با

 براي هرميون نكردن صدا خاطر به كه اين مگر كرد، فكر سوگوارانه نبود، مطمئن كه اين با او بود، "جوانمردي"

  . شود شمرده جوانمرد نقشش، انجام

 حاال. آورد يادش به را هدويگ شديد دردي با و كشيد هوهو اي گوشه در جغدي شد، مي لخت كه هنگامي

 و زيرش لباس با باالخره كه اين تا داد ادامه را كارش او اما خوردند، مي هم بر سختي به هايش دندان لرزيد، مي

 ي آينه ي تكه و مادر ي نامه ، چوبدستي كه را كوچكي ي كيسه. بود ايستاده جا آن برف، در عريان پاهايي

 سمت به را هرميون چوبدستي سپس داد؛ قرار هايش لباس روي بر دربرداشت، را قديمي زرين گوي و سيريوس

  . گرفت ها يخ

  » !ديفيندو«

 متالطم آب بر تيره يخ بزرگ هاي تكه و شكست آبگير سطح. شكست سكوت در اي گلوله صداي مانند يخ

 كامال كه بود الزم شمشير برداشتن براي اما نبود، عميق خيلي بود، زده حدس هري كه طور آن. شدند انباشته

  . برود فرو آب داخل

 آبگير ي لبه سمت به قدمي. كرد نمي تر گرم را آب يا تر ساده را آن داشت، پيش در كه كاري مورد در فكر

 تالش كه همانطور سپس،. داد قرار زمين روي بر بود روشن كه حالي در را هرميون چوبدستي و برداشت
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 آب داخل به نكند، لرزيد، خواهد وحشيانه چقدر يا و كند يخ است قرار حدي چه تا كه  را تصور اين كرد مي

  . پريد

 فرو با بود هايش ريه در كه هوا كمي مقدار كردند، كشيدن جيغ به شروع اعتراض در وجودش ي ذره هر

 چنان آن: بكشد نفس توانست مي سختي به. است شده منجمد كه رسيد نظر به زده يخ آب در هايش شانه رفتن

 خواست مي فقط. كرد احساس حسش بي پاي با را تيغه. زد مي باال آبگير هاي لبه از آب كه لرزيد مي وحشيانه

  . برود فرو بار يك

 به كه اين تا لرزيد، مي و زد مي نفس نفس انداخت، مي عقب به لحظه به لحظه را آب در كامل رفتن فرو هري

  . رفت فرو آب در و كرد، جمع را شجاعتش تمام شود، انجام بايد كار اين گفت خودش

 و تيره آب در رفتن فرو با نيز مغزش آمد مي نظر به. كرد مي حمله او به آتش مانند: بود فرسا جان سرما

 ي دسته دور هايش انگشت. است شده منجمد گشتن، شمشير دنبال به كوركورانه و آن كف به شدن نزديك

  . كشيد باال را آن و شد قفل شمشير

 رفتن فرو هنگام اگرچه هستند دريايي هاي علف كرد فكر. شد محكم گردنش اطراف در چيزي ناگهان

 زنجير: نبود دريايي علف اين. كند آزاد را خودش تا آورد باال را دستش. بود نكرده حس چيزي چنين

  . بست مي را تنفسش راه آرام آرام و بود شده محكم هوركروكس

 سنگي ي ديواره به را خودش فقط اما برساند، سطح به را خودش كرد مي سعي پريد، بيرون وحشيانه هري

 اش زده يخ انگشتان انداخت، مي خط بود، كردنش خفه حال در كه زنجيري به خاموش و بيهوده. زد مي آبگير

 شود، غرق كه رفت مي او زدند، مي چشمك ذهنش در كوچكي هاي نور حاال و نداشتند را آن كردن باز توانايي

 هاي دست مطمئنا فشردند مي را اش سينه كه هايي دست و دهد، انجام بتواند او كه چيزي بود، نمانده باقي چيزي

  ...بودند مرگ

 زندگيش در حال به تا كه زماني هر از سردتر و آب در ور غوطه استفراغ، از حالتي با شدن، خفه حال در

 سرفه زد، مي نفس نفس ديگري فرد نزديكي، همان جايي،. شد خوابانده ها برف روي صورت با بود، كرده تجربه

 به نه نبود، او صداي مانند همچنان اما... بود آمده مار ي حمله زمان او كه طور همان خورد، مي تلوتلو و كرد مي

  ...بزند حدسي چنين ها قدم وزن از توانست نمي و او، هاي سرفه عمق
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 انجام توانست مي كه كاري تمام. ببيند را اش دهنده نجات فرد و كند بلند را سرش تا نداشت نيرو قدر آن هري

 آن. كند حس بود، بريده نرمي به را گوشتش گردنبند كه جايي و كرده بلند را لرزانش دست كه بود اين دهد

  . كرد گفتن سخن به شروع سرش باالي از زنان نفس نفس صدايي سپس. بود كرده آزاد را او نفر يك. بود رفته

  »هستي؟ رواني... تو«

 وحشيانه كه درحالي. شود بلند جايش از كه داد نمي را قدرت اين هري به صدا آن شنيدن جز چيز هيچ

 بود، خيس اما بود پوشيده لباس كامال بود، ايستاده رون مقابلش در جا آن. خورد تلوتلو پاهايش روي لرزيد، مي

 زنجير از آويزان هوركروكس و دست يك در گريفندور شمشير بود، ريخته صورتش روي خمير مانند موهايش

  . داشت قرار ديگرش دست در اش پاره

 از هيپنوتيزم از اي مسخره تقليد با كه را هوركروكس »جهنمي، تصميم كدوم با«: گفت زنان نفس نفس رون

 در بري شيرجه آب تو اينكه از قبل اينو«. گرفت باال رفت، مي عقب و جلو و بود آويزان اش شده كوتاه زنجير

  »نياوردي؟

 توانست نمي رون؛ ي دوباره بازگشت مقابل در هيچ نبود، هيچ اي نقره گوزن. دهد پاسخ توانست نمي هري

 و رفت داشتند، قرار آب ي لبه در هنوز كه هايي لباس انبوه سمت به لرزيد، مي سرما از كه حالي در. كند باور

 شده خيره رون به كشيد، مي پايين سرش از ديگري از پس را بلوزي كه همانطور. نمود ها آن پوشيدن به شروع

: بود واقعي همچنان او و شود؛ ناپديد دهد، مي دست از را او روي ديدش كه هربار با داشت انتظار تقريبا بود،

  . بود داده نجات را هري زندگي و پريده آبگير داخل به پيش لحظه چند درست

 گذرانده سر از كه خفقاني خاطر به خوردند، مي هم به هايش دندان »خودتي؟... خـ اين«: گفت باالخره هري

  . بود عادي حالت از تر ضعيف صدايش بود،

  . آمد مي پاچه دست كمي نظر به» .آره خب،«: گفت رون

  »كردي؟ درست رو ماده گوزن اون تو...  تـ«

  »!كردي كارو اين كه تويي اين كردم مي فكر! نه كه البته نه، چي؟«

  ».نره گوزن يه من پاترونوس«
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  ».نداشت شاخي هيچ. متفاوته كم يه كردم فكر. بله آه«

 را هرميون چوبدستي تا شد خم پوشيد، را بلوز آخرين انداخت، گردنش دور دوباره را هاگريد ي كيسه هري

  . گرفت قرار رون مقابل در دوباره و بردارد

  »اومدي؟ جا اين طوري چه«

  . بيفتد اتفاق بعدا شود، اي اشاره آن به كه صورتي در موضوع اين كه بود اميدوار رون ظاهرا

  ».داري نياز من به هنوز تو. دوني  مي«. كرد صاف را گلويش» ...اگر. برگشتم من...دوني؟ مي...من خب،«

. بود اينجا او حاال اما. رفت باال بينشان ديواري مانند رون رفتن موضوع آن در كه آمد، وجود به مكثي

  .بود داده نجات را هري جان پيش لحظه چند همين و. بود برگشته

  . بود شده زده شگفت داشت دست در كه چيزهايي ديدن از گويي. كرد نگاه هايش دست به رون

 علته اين«. ببيند را آن هري تا آورد باال را شمشير باشد، نيازي كه اين بدون» .فهميدم. بله آه«: گفت او

  »درسته؟ بود، آب توي پريدنت

   »كردي؟ پيدامون چطوري اومدي؟ جا اين به چطوري. فهمم نمي اما. آره«: گفت هري

 و نيست؟ طور اين بزرگيه، جنگل جا اين گشتم، مي دنبالتون داشتم ها ساعت. طوالنيه داستانش«: گفت رون

 راه دنبالش تو و اومد عزيز اون كه برسه صبح تا بخوابم درختي يه زير و برم كه كردم مي فكر كم كم داشتم

  ».افتادي

  »نديدي؟ رو اي ديگه كس هيچ«

  »... من. نه«: گفت رون

  . انداخت بودند، كرده رشد هم كنار در دورتر يارد چند كه درختي دو به نگاهي كرد، مكث اما

 رفته تو چون دويدم، مي آبگير سمت به داشتم موقع اون اما كرد، حركت اونجا كه ديدم رو يكي كنم فكر«

  »!هي...  براي تاخيري خواستم نمي بنابراين بودي، نيومده بيرون و داخل بودي
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 روييده هم نزديكي در كه بلوط درخت دو. رفت مي بود، كرده اشاره رون كه محلي سمت به سرعت با هري

 كه اين براي مناسب جايي بود، فاصله درخت ي تنه دو بين چشم براي كوچك درز يك ي اندازه به فقط بودند؛

. بيابد ردپايي هيچ نتوانست هري خاطر همين به و بود خالي برف از جا آن اطراف زمين. نشوي ديده و ببيني

  . بازگشت بود، منتظر و ايستاده هوركروكس و شمشير با رون كه جايي سمت به دوباره

  »بود؟ اونجا چيزي«: پرسيد رون

  ».نه«: گفت هري

  »بود؟ شده داده قرار آبگير داخل شكلي چه شمشير پس«

  ».بود گذاشته اونجا رو اون احتماال بود ساخته رو پاترونوس اون كه هركسي«

 هرميون چوبدستي روشنايي در كمي نشانش ياقوت ي دسته كردند، نگاه شده تزيين و اي نقره شمشير به دو هر

  . درخشيد مي

  »اصليست؟ اين كني مي فكر«: پرسيد رون

  »نيست؟ اينطور هست، فهميدنش براي راه يه«: گفت هري

 كه چيزي كه دانست هري. خورد مي پيچ آرامي به آويز. بود آويزان رون دست از هنوز هوركروكس

 سعي تا بود داده ترجيح خاطر همين به و بود كرده حس را شمشير وجود. است شده تحريك دوباره بود درونش

 اكنون نبود؛ طوالني هاي بحث زمان حاال. بدهد را آن تصاحب ي اجازه او به كه اين تا بكند هري كشتن در

 را هرميون چوبدستي كرد، نگاه اطراف به هري. كردند مي نابود هميشه براي و يكبار را آن بايد كه بود اي لحظه

  .بود رفته فرو چنار درختان ي سايه در كه هموار ي صخره يك: گذراند نظر از را محل و آورد، باالتر

 براي را دستش و كرد پاك را صخره سطح روي هاي برف كرد، حركت سمت آن به و» .اينجا بيا«: گفت او

  . داد تكان سري هري حال، هر به داد، او به را شمشير رون وقتي. كرد دراز هوركروكس گرفتن

  ».بكني كارو اين بايد تو نه«

  »چرا؟«. بود شده سراسيمه »من؟«: گفت رون
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  ».هستي صاحبش تو كنه مي گمان كنم فكر. كردي خارج آبگير از رو شمشير تو چون«

 رون كه دانست مي هم حاال است، خطر بي گوزن بود مطمئن كه صورتي همان به. نبود بخشنده يا مهربان او

 خاص جادوهاي نوعي مورد در هري به چيزهايي حداقل دامبلدور. گيرد مي كار به را شمشير كه باشد فردي بايد

  . كارها از خاصي نوع انجام براي نامعلوم قدرتي بود، داده ياد

 يه احتماال باشه توش هرچي چون باشه؟ فوراً،. كني سوراخش بايد تو. كنم بازش خوام مي«: گفت هري

  ».بكشه منو كه كرد تالش خاطرات دفترچه توي ريدل ي تكه. كنه شروع خواد مي رو جنگي

  . رسيد مي نظر به زده وحشت »كني؟ بازش خواي مي چطوري«: پرسيد رون

 گويي آمد زبانش به سرعت به چنان پاسخ» .مارها زبان با بشه، باز كه بخوام ازش خوام مي«: گفت هري

 را اين كه بود شده باعث نجيني با اخيرش رويارويي شايد: است دانسته مي وجودش اعماق از را اين هميشه

 مار يك عنوان به تصورش: كرد نگاه بود، شده جواهرنشان درخشان سبز هاي سنگ با كه شكل S مار به. بفهمد

  . بود ساده بود، پيچيده خود در سرد سنگ روي كه كوچك

  »!گم مي جدي! نكن بازش! نه«: گفت رون

  » ... كه هاست ماه االن شيم، خالص لعنتي اين دست از بذار نكنم؟ كارو اين چرا«: پرسيد هري

  » ...بده انجامش خودت... گم مي جدي تونم، نمي من«

  »چرا؟ اما«

. شد دور صخره روي آويز از و برداشت عقب به قدم چند ترس از» !بده من براي چيز اون چون«: گفت رون

 تاثير بدتر خيلي من روي اين اما بتراشم، بهانه هستم كه چيزي براي خوام نمي! بكنم كارو اين تونم نمي من«

 هر به كه هايي پرت و چرت...كنم فكر پرت و چرت چيزاي به كه كنه مي مجبورم هرميون، و تو روي تا ذاره مي

 دوباره و درميارم اونو بعدش و بدم، توضيح تونم نمي. كنه مي بدتر چيزو همه اين اما كردم، مي فكر روشون حال

 برگردونم اولش حالت به دوباره گهو چيزهاي اون تمام مجبورم بعدش و گيرم، مي خودم اختيار در رو ذهنم

  »!هري بكنم كارو اين تونم نمي من...

  . داد مي تكان را سرش و شد، مي كشيده كنارش در شمشير رفت، عقب هم باز
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 آوردي، دست به رو شمشير پيش لحظه چند همين! توني مي تو. بكني كارو اين توني مي تو«: گفت هري

  ».رون شو، خالص شرش از فقط لطفا. كني استفاده شمشير از ره مي انتظار كه هستي كسي تو كه دونم مي

 به بلندش بيني وجود با هنوز داد، قورت را دهانش آب رون. كرد عمل محرك يك مانند نامش آواي

  . بازگشت صخره سمت به دوباره كشيد، مي نفس سختي

  ».بگو وقتشو بهم«: گفت لب زير

 تمركز S حرف روي كرد، تنگ را چشمانش و برگشت آويز سمت به دوباره» .سه ي شماره با«: گفت هري

 ذهنش در مار يك تصور كرد، كردن، تولوق تلق به شروع افتاده دام به سوسك يك مثل آويز كه زماني كرد،

  . سوخت مي هنوز كه گردنش روي زخم نگرفتن نظر در با البته بود، آسان آن با همدردي. شد ايجاد

  » !شو باز... سه... دو... يك«

 كليكي صداي با و چرخيد آويز طاليي درهاي و شد شنيده غرولند و هيس هيس صداي مانند كلمات آخرين

  . شد باز كامال

 از قبل ريدل تام هاي چشم مانند دلپذير و تيره زد، مي سوسو زنده چشم يك آن، درون ي شيشه دو هر پشت

  . كند شكاف يك به تبديل را هايش مردمك و سرخ را ها آن كه اين

  . بود داشته نگاه صخره روي را آويز چنان هم» !بزن«: گفت هري

 هري كرد، چرخيدن به شروع آتشين هاي چشم باالي در اي نقطه: برد باال لرزانش هاي دست با را شمشير رون

  . كرد مي تصور زد، مي بيرون به خالي هاي شيشه از كه را خوني و داد مي روحيه خودش به چسبيد، محكم را آويز

  . شد شنيده ساز جاودانه از مانندي هيس هيس صداي ناگهان

  »!منه مال اون و ديدم قلبتو من«

  »!كن خوردش! نكن گوش بهش«: گفت خشونت با هري

 اما ممكنه، داري رو آرزوش كه چيزي هر. طور همين هم هات ترس و ويزلي، رونالد ديدم، رو روياهات«

  »...دارن امكان ترسي مي ازشون كه هم چيزهايي تمام
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 هاي چشم به رون و لرزيد شمشير پيچيد، اطرافشان درختان ميان در صدايش» !كن خوردش«: زد فرياد هري

  .شد خيره ريدل

 هم حاال... سوخت مي دختر يك آرزوي در كه مادري طرف از شده، بهت عشق ابراز كمترين هميشه«

 شعاع تحت كامال بهتره، دومي هميشه... داده ترجيح تو به را دوستت كه دختري طرف از عشق ابراز كمترين

  »...ده مي قرار

 چيزي از  كند، احساس بود خورده هدف به كه را آويز تير توانست مي: »!كن خوردش رون«: زد نعره هري

 ريدل هاي چشم حركتش، اين با و برد، باالتر را شمشير رون. ترسيد مي كشيد، مي را انتظارش آن از بعد كه

  . شد رنگ سرخ

 طوري به هرميون، و هري سرهاي كردند، مي رشد تناسب بي حباب دو ها، چشم از خارج و شيشه، دو بيرون

  . بودند افتاده شكل از غيرطبيعي

 ها، سينه ابتدا رفت؛ عقب گذاشتند، قدم آويز از بيرون به شمايل دو كه هنگامي و زد فرياد تعجب با رون

 ي ريشه يك با درختاني مانند كنارهم، در بودند، ايستاده آويز روي بر باالخره كه اين تا پاها، بعد كمرها، سپس

 شدنش، سفيد و آن ناگهاني سوختن با آويز دور از را انگشتان كه واقعي هري و رون اطراف در مشترك،

  . خوردند مي تاب بود، برداشته

 و خيره صورتش به رون و گفت مي سخن ولدمورت صداي با حاال ريدلي هري اما» !رون«: زد فرياد

  . بود شده هيپنوتيزم

 حماقت، به... برديم مي لذت نبودنت از واقعا بوديم، تر خوشحال بوديم، تر راحت تو بدون ما برگشتي؟ چرا«

  »...خنديديم مي هات فرض به و ترس به

 در و چرخيد او: بود واقعي هرميون از تر وحشتناك خيلي و زيباتر كه كسي» !ها فرض«: گفت ريدلي هرميون

 شمشير و بود شده خشك همچنان رون كرد، وراجي به شروع رسيد مي نظر به زده وحشت كه رون پشت

 نگاه پاتر هري كنار در تو به اصال كي كرد، مي نگاه تو به تونست مي كي«. داشت قرار كنارش در هدف بي

 چي تو ماند، زنده كه پسري با مقايسه در دادي؟ انجام كاري چه حال به تا منتخب فرد با مقايسه در كنه؟ مي

  »هستي؟
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 و بودند شده گشاد هايش چشم. نكرد حركتي رون اما» !كن خوردش كن، خوردش رون،«: زد فرياد هري

 خورد، مي تاب و پيچ آتش مانند موهايشان شدند، مي منعكس ها آن در ريدلي هرميون و ريدلي هري

  . بود رفته باال شيطاني اي موسيقي مانند صدايشان و درخشيد، مي قرمز نوري با هايشان چشم

 به منو كه كرده اعتراف مادرت«: گفت تمسخر به ريدلي هري زد، مي طعنه ريدلي هرميون كه طور همان

  »...كنيم عوض جاهامونو كه شه مي خوشحال ده، مي ترجيح پسرش عنوان

 نيستي، هيچي تو كنه؟ مي قبول رو تو زني كدوم ده؟ نمي ترجيح اونو كي«: كرد زمزمه ريدلي هرميون

 را خودش انداخت، ريدلي هري آغوش در و كشيد مار يك مانند را خودش او» .اون مقابل در هيچي، هيچي،

  . دريافتند را ديگر يك هايشان لب: كرد پنهان او آغوش در

 هايش دست برد، باال را شمشير او. بود شده پر دلتنگي و اندوه از رون ي چهره آنها، مقابل در زمين روي

  . لرزيد مي

  »!رون بده، انجامش«: زد فرياد هري

  .است ديده ها آن در سرخي از اي نشانه كه كرد فكر هري و كرد، نگاه او به رون

  »؟--رون«

 فلز از صدايي انداخت، بيرون راهش سر از را خودش هري: كرد پيدا شيب پايين سمت به و درخشيد شمشير

 از دفاع براي را چوبدستي لغزيد، برف در چرخيد، اطراف به هري. شد شنيده طوالني و بلند جيغ يك سپس و

  .نداشت وجود جنگ براي چيزي اما بود، داشته نگاه آماده خودش

 و بود، آويزان دستش از كه شمشيري با ايستاده بود، رون فقط جا آن: بودند رفته هرميون و او هيواليي نسخه

  .كرد مي نگاه صخره صاف سطح روي بر آويز ي شده خورد و مانده باقي هاي تكه به

 هاي نفس. دهد انجام كاري چه يا و بگويد چه كه دانست مي سختي به كرد، حركت سمتش به آرام هري

 خيس: معمولشان آبي رنگ اما نداشتند، خود در سرخ رنگ از نشاني هيچ ديگر هايش چشم: بود سنگين رون

  . بود هم



 هري پاتر و مقدسات مرگ    گوزن نقره اي: نوزدهمفصل 

  -373- 

 طرف دو هر ي شيشه رون. كرد بلند را شكسته هوركروكس و است، نديده كه كرد مي تظاهر شد، خم هري

 به دودي آويز ي زده زنگ و ابريشمي هاي رده از و بودند، شده ناپديد ريدل هاي چشم: بود كرده سوراخ را

 آخرين رون دادن زجر بود؛ شده ناپديد كرد، مي زندگي هوركروكس درون كه چيزي. شد مي بلند آرامي

 بود، افتاده زانوهايش روي او. شد بلند جرنگي جرنگ صداي انداخت، را شمشير رون كه هنگامي. بود عملش

 درون به را شكسته آويز هري. نيست سرما از كه شد متوجه هري اما لرزيد، مي. بود هايش دست ميان در سرش

 ي نشانه را اين. گذاشت او هاي شانه روي بر را دستش يك محتاطانه و زد، زانو رون كنار در داد، سر جيبش

  .كرد قلمداد شده، خالص مشكالت آن شر از رون كه اين براي خوبي

 هفته يك تا« شود، نمي ديده رون صورت كه بود خوشحال »رفتي، كه اين از بعد«: گفت آرامي صداي با

 صحبت هم با حتي ما كه بود زيادي هاي شب. ببينم من كه خواست نمي فقط بيشتر، هم شايد. كرد مي گريه

  »...تو رفتن با. كرديم نمي

 برايشان حد چه تا رون غيبت كه فهميد مي هري بود جا اين رون كه حاال كند؛ تمام را اش جمله نتوانست

  . بود شده تمام گران

 رو احساسي چنين اونم كه زنم مي حدس و دارم دوست خواهرم مثل اونو من. خواهرمه مثل اون«: داد ادامه

  ».دوني مي كردم مي فكر. بوده طور اين هميشه. باشه داشته

 هري. كرد پاك آستينش با بلندي صداي با را اش بيني و برگرداند هري از را صورتش اما نداد، پاسخ رون

 جايي رفت؛ بود، افتاده دورتر يارد چند رون بزرگ پشتي كوله كه جايي سمت به و شد بلند پاهايش روي دوباره

 دوباره و انداخت خودش پشت را آن. بود افتاده زمين روي شدن غرق از هري نجات براي رون دويدن از بعد كه

 متورم و قرمز هايش چشم بود، شده بلند پاهايش روي سختي به هري شدن نزديك با كه بازگشت، رون سمت به

  . نداشت ديگري مشكل اما بود

  » -- يه – يه من كه دونم مي. كردم تركتون كه متاسفم. متاسفم«: گفت اي دورگه صداي با

 اش جمله و بيايد فرود سرش بر بدي كافي ي اندازه به ي كلمه بود اميدوار گويي كرد، نگاه اطراف تاريكي به

  . كند كامل را
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 جونمو. بردي بين از رو هوركروكس. گرفتي رو شمشير. بودي شده آماده امشب براي انگار«: گفت هري

  ».دادي نجات

  ».بشم ديده هستم كه چيزي اون از بهتر كه  ميشه باعث اون«: گفت كنان من من رون

 بهت ها سال تا اينو خوام مي. دند مي نشون هستند، كه اوني از بهتر هميشه اين مثل چيزهايي«: گفت هري

  ».بگم

 خيس همچنان كه رون ژاكت پشت هري كشيدند، آغوش در را ديگر يك و كردند حركت جلو به همزمان

  . چسبيد را بود

 دوباره رو چادر اون كه اينه بكنيم بايد كه كاري تنها حاال و«: گفت هري شدند، جدا يكديگر از كه وقتي

  ».كنيم پيدا

 در رون وجود با اما آمد مي طوالني نظر به اي نقره گوزن با جنگل در رفتن راه اگرچه. نبود سخت خيلي اما

 كند تحمل توانست نمي هري. داد اختصاص خود به را كوتاهي بسيار زمان بازگشت شگفتي دركمال كنارش،

 كمي سرش پشت در رون داشت، زيادي هيجان شدند، چادر وارد كه هنگامي و نمايد، بيدار را هرميون كه

  .كرد تاخير

 درون رنگ، آبي هاي شعله روشنايي، تنها داشت، باشكوهي گرماي چادر آبگير، و جنگل از عبور از بعد

 و بود، شده جمع خود در پتويش زير بود، رفته فرو عميقي خواب به هرميون. زدند مي سوسو زمين روي قدحي

  . نكرد حركتي بگويد را نامش بار چندين هري كه آن از قبل تا

  »!هرميون«

  .شد بلند جايش از سرعت به زد، مي كنار صورتش روي از را موهايش كه حالي در سپس خورد، تكاني

  »خوبه؟ حالت تو هري؟ چيه؟ مشكل«

  ».هست جا اين يكي. عاليم من خوب، از بيشتر. خوبه چيز همه نيست، مشكلي«

  »؟--كي چيه؟ منظورت«



 هري پاتر و مقدسات مرگ    گوزن نقره اي: نوزدهمفصل 

  -375- 

 نما نخ فرش روي به او از چكه چكه آب و كرد مي حمل را شمشير و ايستاده جا آن كه ديد، را رون 

 با را خودش تا كرد تالش و گذاشت، زمين را رون پشتي كوله رفت، تاريكي اي گوشه به هري. ريخت مي

  . كند مشغول اي شده نقاشي ي پارچه

 روي بر هايش چشم كرد، حركت رون سمت به خوابگرد يك مانند و خزيد بيرون رختخوابش از هرميون

 و شده جدا يكديگر از هايش لب ايستاد، مقابلش در درست. بودند شده قفل رون ي پريده رنگ صورت

  . آورد باال نيمه تا را دستش و زد ضعيفي و اميدوارانه لبخند رون. شدند گرد هايش چشم

  . رسيد مي دستش كه كرد اي نقطه هر از گرفتن نيشگون به شروع و كرد پرتاب جلو به را خودش هرميون

  »!آي—هرميون ؟--چي! واي... آي... اوخ«

  »!ويزلي – رونالد – االغي – يه – واقعا – تو«

 را سرش آمد، جلو هرميون كه هنگامي رفت، عقب ترس از رون: كرد مي ادا بازدم يك با را اش كلمه هر او

  . كرد حفاظ

  »كجاست؟ من چوبدستي آه، – و خزيدي – اينجا – به -- ها هفته و – ها هفته – از بعد – تو«

 آگاهانه ناخود هري و بياورد در هري دست از را آن كشمكش با تا است آماده كه رسيد مي نظر به

  .داد نشان العمل عكس

  »!پروتگو«

 از را موها كه حالي در. انداخت زمين روي را هرميون آن نيروي. رفت باال هرميون و رون بين حفاظي

  . شد بلند دوباره كرد، مي تف بيرون به دهانش

  »-- باش آروم! هرميون«: گفت هري

 كامال بدهد، دست از را كنترلش چنين اين او كه بود نديده حال به تا هرگز» !گيرم نمي آروم من«: زد جيغ او

  »!بده بهم اونو! بده پس بهم مو چوبدستي«. رسيد مي نظر به ديوانه

  »-- لطفا ميشه هرميون،«
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  »!تو و! بده بهم االن همين اونو! نكن حماقتو اين! پاتر هري بكنم، بايد كار چي كه نگو بهم«: زد جيغ

 كه اين خاطر به را رون هري و بود، لعنت يك مثل: كرد اشاره رون به آميزي تهمت و ترسناك حالت با

  .كرد نمي سرزنش كرد، نشيني عقب قدم چندين

  »!برگردي كه كردم التماست! كردم صدات! دويدم سرت پشت«

  »-- واقعا من متاسفم، من. هرميون دونم، مي«: گفت رون

  »!متاسفي تو آه،«

 كامال را كمك هري اما كرد، نگاه هري به كمك براي رون خنديد؛ كنترلي از خارج و بلند ضرباهنگ با

  . دانست مي فايده بي

  »ميشه؟ درست چيز همه متاسفي تو كه اين با كني مي فكر و – ها هفته – برگشتي ها هفته از بعد تو«

  . است كرده مثل به مقابله رون كه شد خوشحال هري و »بگم؟ تونم مي اي ديگه چيز چه خب،«: زد فرياد رون

 ثانيه چند فقط اين رون، بنداز، كار به ذهنتو! دونم نمي اه،«: زد فرياد دردناكي و آميز طعنه حالت با هرميون

  »-- كشه مي طول

  »-- نجات جونمو اون هرميون،«: كرد مداخله شمرد، مي گذرايي حالت را اين كه هري

 كه داليلي تمام خاطر به ها، هفته و ها هفته! كرده كار چي كه نيست مهم برام! نيست مهم برام«: زد جيغ او

  »-- باشيم مرده تونستيم مي دونه مي

 طلسم كه جايي تا رون و شد، آرام بار اولين براي هرميون صداي» !نمرديد كه دونستم مي«: زد نعره رون

 دارن جا همه راديو، توي هست، پرافت ي روزنامه تمام در هري«. شد نزديك او به داد مي اجازه بينشان محافظ

 شنوم، مي مستقيما باشي مرده اگر كه دونستم مي ساختگي، هاي داستان و شايعات اين تمام گردن، مي تو دنبال

  »-- براي بود جوري چه شنيدنشون كه دوني نمي

  »تو؟؟ براي بود جوري چه«
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 از اي مرحله به او اما داشتند، را آن سريع شنيدن توانايي ها خفاش فقط نبود، واضح خيلي هرميون صداي

  .كرد استفاده آمده دست به فرصت از رون و بود، آورده پايين را صحبتش توانايي كه بود رسيده خشم

 شدم، ظاهر ها رباينده از گروه يه وسط درست اما برگردم، خواستم مي شدم غيب كه اي لحظه همون دقيقا«

  »!برم تونستم نمي جا هيچ هرميون،

 كه انگار انداخت، صندلي روي را خودش سينه به دست چنان هرميون »چي؟ از گروه يه«: پرسيد هري

  . است نگشوده هم از را ها آن هاست سال

 به خائن و ها زاده مشنگ كردن دوره با كنن مي سعي هاشون گروه – هستن جا همه اونا. ها رباينده«: گفت رون

 به و بودم تنها. شده تعيين پاداش بشه، گرفته كه هركسي براي وزارتخونه طرف از بدزدند، طالهاشونو ها خون

 كه ام زاده مشنگ يه من كه كردن مي فكر چون شدن هيجانزده واقعا ها اون باشم؛ اي مدرسه بچه كه رسيد مي نظر

  ».نشم كشيده وزارتخونه توي تا كه بزنم حرف سريع بودم مجبور. بودم شده پنهان

  »گفتي؟ چي بهشون«

  ».رسيد ذهنم به كه بود كسي اولين. شانپايكم استن گفتم بهشون«

  »كردن؟ باور هم اونا و«

  »...بوش بود، غول نيمه يه واقعا كه يكيشون. نبودن باهوش اونا«

 همچنان او حالت اما شود، تر نرم كمي هرميون شوخي اين با كه بود اميدوار انداخت، هرميون به نگاهي رون

  . ماند باقي سنگ مانند اش شده منقبض عضالت با

 كم يه باشيم، صادق بخوايم اگر. نه يا هستم استن من كه انداختن راه قال و قيل كم يه اونا حال، هر به«

 دعوا به شروع اونا از نفر دو. بودن گرفته منم چوبدستي و نفر، يه من و بودن نفر پنج اونا اما بود، آميز ترحم

 زدم، ضربه بود داشته نگهم كه رو كسي اون شكم به شد، پرت هم ديگران حواس كه وقتي و كردن

 اين خوب خيلي. شدم غيب و كردم، سالح خلع بود، داشته نگه رو خودم مال كه اوني قاپيدم، رو چوبدستيش

 ناخنش بدون انگشت تا دو تا آورد باال را راستش دست رون -- »كردم تكه رو خودم دوباره. ندادم انجام كارو
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 اما. شدم ظاهر بودين كه اونجايي از دورتر ها مايل و« -- برد باال را ابروهايش سردي به هرميون: دهد نشان را

  ».بودين رفته شما... بوديم كه رسيدم ساحل قسمت اون به كه وقتي

 تو«. گفت بزند، زخم خواست مي كه قدر آن كه بلندي صداي با هرميون» !وحشتناكي داستان عجب واي،«

 افتاد اتفاقي چه كنم، فكر بذار و، گودريك ي دره به بوديم رفته ما زمان همون. باشي شده وحشتزده بايد واقعا

 و كشت، مي داشت رو دوتامون هر تقريبا كرد، حمله بهمون دوني مي كه هموني مار آره، آها، هري؟ اونجا،

  ».كرد گممون ثانيه يه ي فاصله با دقيقا و رسيد، دوني مي كه هموني خود بعدش

  . گرفت مي اش ناديده هرميون اما چرخيد، مي هري و او بين نگاهش »چي؟«: گفت رون

 طور اين ده، مي قرار الشعاع تحت ديگمونو مشكالت واقعا! بديم دست از هامونو ناخن كن تصور هري،«

  »نيست؟

  ».داد نجات منو زندگي رون هرميون،«: گفت آرامي به هري

  . است نشنيده چيزي كه كرد تظاهر او

 دوست كه چيزي«: گفت بود، كرده ثابت رون سر باالي درست اي نقطه روي را هايش چشم كه همانطور

 مطمئن دونيم، مي كه اونجايي تا. مهمه خيلي اين كردي؟ پيدا رو ما امشب جوري چه دقيقا كه، اينه بدونم، دارم

  » .نداره وجود ما ديدن امكان اصال نببينن، رو ما خوايم مي كه كسايي اون براي كه بوديم شده

  .آورد بيرون جيبش از را اي نقره كوچك ي وسيله يك سپس شد، خيره او به رون

  ».اين«

  . ببيند داد، مي نشان ها آن به كه را چيزي تا كرد مي نگاه رون به بايد هرميون

  . باشد سرد و خشمگين كرد فراموش كه بود شده زده شگفت قدر آن »كن؟ خاموش«: پرسيد

 اين چطوري يا كنه مي كار چطوري دونم نمي. كنه نمي روشن و خاموش رو ها چراغ فقط اين«: گفت رون

 به داشتم كريسمس سحر اما. برگردم خواستم مي كردم تركتون كه وقتي از چون افتاده، قبال يا و افتاد اتفاق

  ».شنيدم رو تو صداي من... شنيدم و دادم مي گوش راديو
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  . كرد مي نگاه هرميون به او

  »شنيدي؟ راديو از منو صداي تو«: پرسيد ناباورانه هرميون

  ».ميومد اين توي از«. كرد بلند را كن خاموش دوباره او »صدات،. شنيدم ميومد، جيبم توي از كه صداتو نه،«

  . بود كنجكاوي و بدبيني بين چيزي لحنش »گفتم؟ مي چي دقيقا و«: پرسيد هرميون

  »....چوبدستي مورد در چيزي يه... گفتي تو و. رون. اسمم«

 زماني از بعد رون نام كه بود بار اولين اين: آورد ياد به هري. پوشاند را هرميون صورت رنگي قرمز ي سايه

 چوبدستي تعمير مورد در كه زماني هرميون. بود شده گفته دو آن از يكي توسط بود، گفته ترك را ها آن او كه

  .بود گفته را او نام زد، مي حرف هري

 يا متفاوت نظر به اصال و. آوردمش در منم بنابراين«: داد ادامه كرد، مي نگاه كن خاموش به كه همانطور رون

 نور يه اما شد، خاموش اتاقم نور و. دادم فشارش. شنيدم صداتو كه بودم مطمئن اما نميومد، اي ديگه هرچيز

  ».شد ظاهر پنجره بيرون ديگه

 هرميون نه و هري نه كه چيزي روي بر هايش چشم كرد، اشاره جلويش به و آورد باال را خاليش دست رون

  . بود شده قفل ببينند، توانستند مي

 داره، وجود پورتكي اطراف كه نورهايي همون شبيه آبي، و داشت، ضربان انگار بود، نور توپ يه«

  »دونين؟ مي

  . گفتند ناخودآگاهانه هرميون و هري» .آره«

  ». باغ توي رفتم و انداختم پشتيمو كوله كردم، جمعشون و قاپيدم وسايلمو. همونه كه دونستم مي«: گفت رون

 يه به سريعي حركت رفتم، بيرون كه وقتي و كشيد، مي منو انتظار بود، شناور اونجا نوراني كوچك توپ«

  ».رفت درونم به اون... بعد و آلونك پشت رفتم دنبالش منم كرد، طرف

  . است نشنيده درست كه بود مطمئن »ببخشيد؟«: گفت هري
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 درست شد، جاري سمتم به جورايي يه«: گفت داد، مي نشان اش اشاره انگشت با را حركت كه همانطور رون

 اشاره قلبش نزديكي در درست اي نقطه به» .جاست اين اون. بود جا همون درون درست – بعد و سينم، درون به

 انجام كاري چه ره مي انتظار كه دونستم مي گرفت، قرار درونم كه وقتي و. گرمه كنم، احساسش تونم مي«. كرد

 جا همه. شدم ظاهر تپه يه كنار در درست و شدم غيب پس. برم دارم نياز كه بره مي جايي منو كه دونستم مي. بدم

  »...بود برف از پر

 كه شنوم مي رو كسي صداي كردم فكر دوم شب و گذرونديم، اونجا شبو دو. بوديم اونجا ما«: گفت هري

  »!كنه مي صدا رو كسي و كنه مي حركت اطراف در

 شما تونستم نمي چون كرده، كار تون محافظتي هاي طلسم حال، هر به. بودم من اون خب، آره،«: گفت رون

 منتظر و رفتم خوابم كيسه توي نهايت در اگرچه، اطرافين، همون شما كه بودم مطمئن. بشنوم صداتونو يا ببينم رو

  ».دين مي نشون خودتونو كنين مي جمع رو چادر كه وقتي كردم مي فكر. بشه ظاهر تون يكي كه شدم

 رو اونجا زود صبح واقعا و. بيشتر احتياط براي شديم، غيب نامرئي شنل زير ما واقع در نه،«: گفت يونهرم

 راه كوركورانه بيرون كه بوديم شنيده رو يكي صداي بود، گفته هري كه همونطور چون  كرديم، ترك

  ».رفت مي

 هوا كه همين اما. بشين ظاهر كه بودم اميدوارم همچنان موندم، تپه روي روزو تمام من خب،«: گفت رون

 نور دادم، فشار رو كن خاموش دوباره بنابراين دادم، دستتون از احتماال كه فهميدم شدن، تاريك به كرد شروع

 بنابراين ببينمتون، تونستم نمي همچنان. رسيدم جنگل توي اينجا و شدم غيب و رفت، درونم به و اومد بيرون آبي

 گوزن اول من مشخصا خب،. كرد كارو اين هري و – بده نشون خودشو يكيتون باالخره كه بودم اميدوار فقط

  ».ديدم رو ماده

  »ديدي؟ چيو«: گفت تيزي صداي با هرميون

 تعريفشان حين در و كردند، تعريف آبگير درون شمشير تا اي نقره گوزن از بود افتاده اتفاق كه را آنچه ها آن

 باقي سينه به دست كرد فراموش كه بود كرده تمركز سخت قدر آن كرد، مي اخم ديگري به يكي از هرميون

  .بماند
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 اون و نديدين؟ كسو هيچ كرده؟ درست اونو كي كه بفهمين نتونستين! باشه پاترونوس يه بايد اون اما«: گفت

  »افتاد؟ اتفاقي چه بعدش! كنم باور تونم نمي! كرد هدايت شمشير سمت به رو شما

 به دوباره كه شده منتظر و كرده، نگاه بود، پريده آبگير درون به كه را هري چگونه كه داد توضيح رون

 بود، داده نجات را هري و زده، شيرجه است، درآمده آب از اشتباه چيزي كه بود فهميده چگونه  برگردد؛ سطح

 را اش جمله هري و كرد، مكث سپس گفت، آويز شدن باز تا. بود برگشته آب زير به شمشير براي دوباره بعد و

  . كرد تمام

  ».كرد خورد شمشير با اونو رون و --«

  »راحتي؟ همين به رفت؟ همونطوري و... و«

  ».اينجاست كشيد، جيغ – اون خب،«: گفت و انداخت رون به نگاهي نيم هري 

  . كرد امتحان را اش شكسته هاي شيشه و كرد بلند را آن محتاطانه او انداخت؛ هرميون دامن در را آويز

 طلسم هرميون چوبدستي تكان با هري است، برقرار كار اين براي كامل امنيت باالخره كه تصميم اين با

  . برگشت رون سمت به و برداشت را محافظ

  »كردي؟ فرار ها رباينده دست از يدكي چوبدستي يه با كه نگفتي االن همين«

  ».آره آها، – آه چي؟«: گفت بود، آويز آزمايش حين در هرميون تماشاي حال در كه رون

 بيا،«. آورد بيرون آن جيب از را كوچكي و تيره چوبدستي و كرد باز را پشتيش كوله روي سگكي زحمت با

  ».سودمنده پشتوانه يه داشتن كه رسيدم نتيجه اين به هميشه

  » .شكسته من مال«. آورد بيرون را اش چوبدستي» .گي مي راست«: گفت هري

  . آمد مي نظر به نگران دوباره و پريد پاهايش روي هرميون لحظه همان اما »كني؟ مي شوخي«: گفت رون

 و رفت باال تختش از دوباره سپس انداخت، شده دوزي منجوق كيف درون را شكسته هوركروكس هرميون

  . خوابيد ديگري حرف هيچ بدون

  .داد هري به را جديد چوبدستي رون
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  ».بكني رو آرزوش تونستي مي كه بود چيزي بهترين تقريبا كنم، فكر«: كرد زمزمه هري

  »مياد؟ يادت رو بود گذاشته من روي كه هايي پرنده اون. باشه بدتر خيلي تونست مي آره،«: گفت رون

 كه ديد مي را رون هري اما» .ندادم انجام كاري هيچ هنوز من«: شد بلند پتويش زير از هرميون ي خفه صداي

  .داشت لب بر كمرنگي لبخند آورد، مي بيرون پشتيش كوله از را رنگش خرمايي ي پيژامه كه همانطور
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  بيستمفصل 

  زنوفيليوس الوگود
  

  
  
  

  

 و كثيف ظاهري با بعد روز او ديد وقتي بنابراين و بنشيند، فرو شب طول در هرميون خشم نداشت انتظار هري

 شرمگينانه رفتار وي، حضور هنگام در هم رون. نشد متعجب اصال است، خواندن نامه مشغول آميز كنايه سكوتي

 هري شدند، مي جمع آنها سه هر وقتي حقيقت، در. بود مداومش پشيماني دهنده نشان واقع در كه داشت اي

  . است كرده شركت خلوتي جنازه تشييع مراسم در كه است عذاداري غير شخص تنها كرد مي احساس

 دنبال به ها بوته زير و كرد مي جمع آب او با و مانده، مي تنها هري با او رون كه هايي زمان در وجود اين با

 يكي. كرده كمك ما به يكي " كرد مي تكرار همچنان او. بود خوشحال اي شرمانه بي طور به گشت، مي قارچ

   "!.  شده نابود ها ساز جاودانه از يكي رفيق،. ماست طرف هم ديگه يكي. فرستاده رو ماده گوزن اون

 مي سازها جاودانه ديگر موقعيت و مكان مورد در بحث به مشتاقانه آنها آويز، نابودي از گرفتن مدد با

 كه بود مطمئن بود، بين خوش خيلي هري. بودند پرداخته بحث به بارها خصوص راين د قبال هرچند پرداختند،

 نمي هم هرميون رنجيدگي حتي. شتافت خواهند ها آن كمك به اوليه بخت اين پس از نيز ديگري هاي شانس

 ماده، گوزن مرموز ظهور شانس، ناگهاني افزايش اين ؛ آورد وارد اي ضربه و لطمه شادش روحيه به توانست
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 باشد خوشحال قدري به هري تا بود شده باعث رون، برگشت همه، از تر باال و گريفندور، شمشير مجدد بازيافت

  . باشد سخت نهايت بي برايش جدي اي چهره گرفتن كه

 تميز عنوان تحت و بوند، كرده فرار غمگين  هرميون پيش از دوباره رون و او ظهر، از بعد آن در بعد كمي

 موفق سرانجام هري. پرداختند خود اخبار تبادل به نداشتند، خارجي وجود كه هايي شاتوت  براي پرچين كردن

 چه گودريك دره در اينكه داستان تا دقيقا كند، تعريف هرميون با هايش سرگرداني همه از رون براي تا شد

 جهان  درباره هفته دو اين ظرف  در او كه را چيزهايي تمام هري همراه به نيز رون ديگر اكنون ؛ افتاد اتفاقي

  .بود شده آشنا بود، فهميده جادوگري گسترده

:  پرسيد هري از خانه، وزارت دست از فرار براي ها زاده مشنگ نااميدانه هاي تالش كردن تعريف از بعد او

  "؟ فهميديد  تابو اون درمورد جوري چه ها شما و "

   "؟ چي درمورد "

   "!  نميگيد رو ميدوني كه اوني اسم ديگه هرميون، و تو "

... و ندارم، گفتنش با مشكلي هيچ من اما. كرديم عادت بهش ما كه بده عادت يه اين اره، اوه، " گفت هري

"  

 كتاب توي سرش چادر، ورودي در هرميونكه و بيافتد بوته داخل به هري تا شد باعث و  "!  نه" زد داد رون 

  . كند اخم آنها به بود

 همين برا هري، شده، طلسم اسم اين اما ببخشيد، ": گفت كشيد مي بيرون بوته داخل از را هري كه رون

 مقداري باعث و بشكنن، حفاظتي هاي افسون تا ميشه، باعث اسم اين بردن!  ميگيرن مردمو راحت خيلي

   "! كنند پيدا كورت تاتنهام خيابون تو رو ما تونستند اونها كه بود جوري اين --- ميشه جادويي اختالالت

   "؟ برديم اسمو اون ما چون "

 خيلي كه كسايي فقط. رسه مي نظر به منطقي كامال بشي، قايل احترام براشون مجبوري جوري اين دقيقا، "

 اونو ها، اون االن همين، برا. دارند رو كردنش استفاده جرات دامبلدور، مثل بيايستند، مقابلش در  كه اند جدي
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 برا ساده و راحت راه يه ---  شدنه، گير دست قابل وقت اون بگه، اسمشو كه كس هر كردن، تابو يك به تبديل

   " ---. بودند گرفته هم رو كينگزلي تقريبا ها اون!  محفل افراد دستگيري

   "؟ گي مي جدي "

. ميره در و جنگه مي اون اما كنن مي اش محاصره خواران مرگ از تعدادي. كرد تعريف برام بيل آره، "

   ".فراريه يه االن ما مثل اونم

 گوزن اون ممكنه كينگزلي كني، نمي فكر ":  گفت متفكرانه و خاراند را اش چانه چوبش انتهاي با رون

   " ؟ باشه فرستاده رو ماده

   ". ديديمش عروسي تو ؟ مياد يادت ، سياهه گوش يه اون پاترونوس "

  . "...  اره اوه "

  . شدند دور هرميون و چادر از و دادند، ادامه بوته امتداد در زدن قدم به آنها

   "؟ باشه دامبلدور ممكنه اون كني، نمي فكر...  هري "

  "؟ چي دامبلدور "

 ماده گوزن اون...  دامبلدور كه اينه منظورم،  ": گفت پاييني صداي با اما رسيد مي نظر به ناراحت كمي رون

    ". باشه فرستاده رو

   "نه؟ بود، او دست حقيقي شمشير بار آخرين ". كرد مي نگاه را هري داشت چشم گوشه با او

 دامبلدور كه عقيده اين. كرد مي درك را حرف اين پشت اشتياق شورو كامال كه چرا نخنديد، رون به هري

 او. بود بخش آرامش خيلي خيلي باشد، داشته نظارت آنها كار به و برگردد آنها نزد به تا است سدد در و نمرده

. رفته مطمئنا اون. ديدم جسدشو من. ديدم خودم من مرده، دامبلدور ": وگفت  داد تكان طرفين به را سرش

   ". ماده گوزن يه نه  بود، ققنوس يه اون پاترونوس حال، درهر

   "نه؟ مگه شد، عوض تانكس مال ؟ تونند نمي كنند، تغير تونن مي ها پاترونوس ": گفت رون

   "؟ نداده ما به شمشيرو چرا ؟ نداده نشون خودشو حاال تا چرا باشه، زنده دامبلدور اگه اما آره، "
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 دليلي همون يا نداد، تو به رو اون بود زنده كه موقعي كه دليلي همون به شايد دونم، نمي من ": گفت رون

   ".گذاشته كنار رو ها بچه قصه كتاب هرميون براي و قديمي زرين گوي اون تو براي كه

   "؟ چي كه ": پرسيد درخشيد، مي جواب به اميدي بي از صورتش تمام كه رون از هري

 داره اون كه شدم، مي خشمگين خيلي وقتي  كردم، مي فكر ها وقت بعضي دونم، نمي من ": گفت رون

 كنم، نمي فكر جوري اين ديگه اما. كنه ترش سخت كارمونو خواسته مي فقط يا --- يا خنده، مي ما به  االن

 هاي گوش " خب --- او ؟ نه مگه  كنه، مي كار چي داره دونسته مي داد، كنو خاموش اون من به وقتي اون

 سيخ آنها به پايش شصت با. گشت مند عالقه پايش زير هاي علف به شدت به و درآمدند، قرمز رنگ به رون

   ". كنم مي ترك رو تو من كه دونسته مي بايست مي او " زد مي

   ". گردي برمي تو كه دونست مي هميشه اون نه، ": كرد تصحيح هري

 از حرف ":  گفت موضوع كردن عوض براي هري. بود شرمسار هنوز اما رسيد، مي نظر به گزار سپاس رون

   "؟ نوشته اش درباره چيزا چه اسكيتر شنيدي شد، دامبلدور

 كرد، مي فرق اوضاع اگه البته،.  زنن مي حرف زياد اش درباره تقريبا مردم آره، اوه، ": گفت بالفصله رون

 تا شده اي وسيله فقط اين االن، اما بودند، صميمي دوستاي هم با گريندلوالد و دامبلدور شد، مي داغي خبر

 آدم او كرده مي فكر  كه هركسي براي دهني تو كمي و بخندند، باهاش  نبودند، خوب دامبلدور با كه مردمي

   " – كه وقتي بود، جوون خيلي او. باشه مهم هم ها انقدر  كنم نمي فكر من هرچند. بوده خوبي

   "بود ما سن هم": گفت بود داده جواب هرميون به كه همانگونه هري

 روي بزرگي عنكبوت. نگيرد پي را بحث ادامه تاديگر ساخت مصمم را رون كه بود صورتش توي چيزي

 هرميون و بود داده او به رون گذشته شب كه دستي چوب با را او هري. بود نشسته ها بوته روي اش جنگلي تار

   ". انگورجيو" -.  گرفت هدف شده، درست آلو درخت از بود گفته و كرده امتحان را آن فروتني با

 عنكبوت بار اين و كرد، تالش دوباره هري. كرد خيز و جست كمي تارش توي و لرزيد كمي عنكبوت

  . شد بزرگ بيشتر كمي

   "؟ باشه بوده،  جوون يه دامبلدور گفتم متاسفم من ببين، كن، متوقفش ": گفت تندي  به رون
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  -  است، بيزار ها عنكبوت از رون كه بود، كرده فراموش هري

   " ريداسيو ببخشيد، "

 او كه هم اهميتي كم ورد هر.  كرد نگاهي آلويش درخت دستي چوب به هري. لرزيد نمي ديگر عنكبوت

  بود، كرده ادا خودش، ققنوس پر چوب با كه آنهايي به نسبت  امد مي نظر به  بود، كرده ادا آن با روز طول در

 انتهاي به را ديگري شخص دست انگاري بود، آشنا نا وحشتناكي طور به جديد چوب اين. دارند كمتري قدرت

  . بودند كرده وصل دستش

 با عنكبوت كردن كوچك و بزرگ براي را هري تالش و بود شده نزديك آنها به صدا بي كه هرميون

    " هري نفسه به اعتماد بحث اش همه. كني تمرين بيشتر بايد ": گفت كرد، مي نگاه نگراني

. كرد مي گناه احساس بود شكانده را چوبش اينكه از هنوز هرميون ؛ شود بهتر كه خواهد مي چرا دانست مي

 فرقي خيلي كند مي فكر اگر اينكه كرد، خفه خود در بگويد، خواست مي كه را اي جمله لبش، گزيدن با او

 دوست هم با دوباه تا مند عالقه مشتاقانه اما. اورا مال هم هري، و دارد نمي بر را او دستي چوب چرا پس ندارد،

  . نگفت چيزي پس شوند

 تاريك با آنها سه هر. شد ناپديد كتابش پشت ودوباره برگشت او زد، كوچكي لبخند هرميون به  رون وقتي

 با تا كرد مي تالش و نشست چادر ورودي در. برداشت را مراقبت پست اولين هري و برگشتند چادر به هوا شدن

 و بدتر قبل نسبت به جادويش انگار اما ؛ كند بلند پايش كنار از را كوچكي سنگ آلويش، درخت دستي چوب

 چندين از بعد رون كه حالي در كرد، مي مطالعه و بود كشيده دراز تختش روي هرميون. بود شده تر قدرت كم

 روشن را ان بتواند بلكه تا كرد شروع و درآورد اش كوله از را چوبي راديوي انداخت، او به كه دزدكي نگاه

  . كند

 و نبرن، اسمشو جبهه تو همشون بقيه. ميگه رو واقعي هاي خبر كه هست، برنامه يه ": گفت پايين صدايي با او

. است معركه خيلي بشنوي، خودت تا كني صبر بايد...  يكي، اين اما. كنن مي دنبال رو خونه وزارت مشي خط

 قرار هجوم مورد كه كنند، عوض محلشونو دفعه هر بايد بدن، انجام كارو اين هرشب تونن نمي اينكه فقط

. .. دادم دست از رو برنامه اخرين من كه اينه مشكل. ... بشي واردش  تا داري رمز اسم يه به احتياج تو و نگيرند،

"   
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 به گاهي. كرد مي زمزمه تصادفي طور به را كلماتي لب زير و ميزد ضربه راديو به چوبش با نرمي به او

 اويي انگاري هرميون براي اما بود، خشمگين و عصبي آشكاري طور به انداخت، مي دزدكي هايي نگاه هرميون

 و زد مي ورق را كتابش هرميون ميكرد،  غرغر همراهش و ميزد ضربه رون اي دقيقه ده براي. نداشت وجود

  . پرداخت مي آلويش درخت چوب با كردن تمرين به هري

 هرميون به نگراني با او. كرد قطع را زدنش ضربه بالفاصله رون و. آمد پايين تختش از هرميون سرانجام

    "!  كنم مي متوقفش كنه، مي اذيتت  اگه ":گفت

  :  گفت و شد نزديك هري به اما نداد، خودش به دادن جواب براي زحمتي هرميون

   ". كنيم صحبت بايد ما "

 با. بود دامبلدور آلبوس هاي دروغ و زندگي. شد خيره داشت قرار او دستان در هنوز كه كتابي به هري

   "؟ چيه ": پرسيد نگراني

 شنيدن آمادگي آيا نبود مطمئن اما ؛ است موجود كتاب آن در او درباره هم فصلي كه بود رسيده ذهنش به

  . بود منتظره غير كامال هرميون جواب و.  خير يا دارد دامبلدور و خودش روابط درباره را ريتا داستان

   ". ببينم الوگودو زنوفيليوس و برم خوام مي "

   "؟ ببخشيد ": شد خيره او به هري

   "!.  بزنم حرف باهاش و برم خوام مي. لونا پدر الوگود، زنوفيليوس "

  "؟ چرا ااه، "

 بيدل كتاب توي نشون همون نشونه، همون اين": گفت و بدهد، نيرو خودش به تا كشيد عميقي نفس او

  "! كن نگاه. هست شاعر

 اصل تصوير او و گرفت هري ميل بي چشمان زير را دامبلدور آلبوس هاي دروغ و زندگي كتاب زور به او

 از او. بود دامبلدور شكسته و باريك  دستخط همان با نامه. ديد بود نوشته گريندلوالد به دامبلدور كه را اي نامه
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 متنفر نيستند، ريتا درآوردي من هاي دروغ از آنها و نوشته را كلمات آن واقعا، دامبلدور كه حقيقت اين ديدن

  . بود

  "! هري ببين امشضاشو امضاش، ": گفت هرميون

 متوجه كرد، نگاه دقيقتر چوبش نور با وقتي  اما نشد، متوجه را او منظور اصال اي دقيقه براي. كرد اطاعت او

 بيدل هاي افسانه كتاب در موجود شكل مثلث و باريك نشان همان با را آلبوس»  آ«  حرف دامبلدور كه شد

  . است كرده جايگزين شاعر

    "؟...  چي درباره – اااه ": پرسيد مرددانه رون

 جلوي داره ش همه عالمت اين ": گفت و. نگريست هري به دوباره و كرد ساكت اورا نگاهي با هرميون اما

 قبر سنگ اون روي اما گريندلوالده، مخصوص عالمت اين بود ويكتورگفته ميدونم. شه مي ظاهر چشامون

 اومدن دنيا به از قبل به متعلق هم قبر سنگ روي تاريخ و بود، همين قطعا هم گودريك دره تو قديمي

 – چي يعني اين بپرسيم گرينوالد از نه و دامبلدور از نه تونيم نمي ما چون خب،!  اين حاال و!  گريندلوالده

 توي او. بپرسيم الوگود آقاي از تونيم مي اما – نه يا هست زنده هنوز گريندلوالد آيا دونم نمي واقعا من هرچند

  "! هري مهمه خيلي اين كه مطمئنم من. بود گردنش به نشان اين عروسي

 اطاق تاريكي به  بعد و انداخت نگاهي هرميون مند عالقه و مشتاق چهره به او. نداد جواب سرعت به هري

 ديگه گودريك دره يه به احتياجي هيچ ما هرميون، ": گفت طوالني اي وقفه از بعد. كرد فكر و شد خيره

  " – و زديم حرف اونجا به رفتن مورد در هم با ما. نداريم

 كجا از گذاشته، ارث به شاعرو بيدل  افسانه من براي دامبلدور!  كنيم توجه بهش خواد مي اون هري، اما" -

  " ؟ كنيم تحقيق عالمت اين مورد در نبايد ما دوني مي

 كه كنيم مي قانع رو خودمون داريم هنوز ما!  شد شروع دوباره ": كرد مي عصبانيت احساس كمي هري

   "–. گذاشته رو اي نشونه و راهنما برامون دامبلدور

 فكر. داره حق هرميون كنم مي فكر. درومد كار از مفيد هم خيلي قضا از ": گفت و پريد بحث وسط رون

  ". ببينيم رو الوگود و بريم بايد كنم مي
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 دانستن خاطر به هم كمي حتي هرميون از رون حمايت كه بود مطمئن. كرد نگاه چپ چپ را رون هري

  . نيست گوش سه مرموز نشان آن معني

 هميشه  زن طفره مجله. توئه طرفه الوگود هري،. باشه گودريك دره مثل تونه نمي بار اين ": كرد اضافه رون

   "!كنند كمك تو به بايد همه گفته همه به هميشه و بوده، تو طرف

  "!  مهمه اين مطمئنم من ": داد جواب زده ذوق هرميون

   "؟ گفت مي من به چيزي مورد اين در مرگش از قبل دامبلدور بود، طور اين اگه كني نمي فكر تو اما "

 كه بوده چيزي اين شايد...  شايد ": گفت كند، مي استفاده تركشش تير آخرين از كه كسي حالت با هرميون

  ". فهميديش مي بايد تو خود

   ". ميده معني جوري اين درسته، ": گفت چاپلوسانه رون 

 الوگود آقاي با بايد ما كنم مي فكر هنوزم من اما. ده نمي معني هم اصال نه، ": گفت عجله با هرميون

 مطمئنم من هري ؟ كنه مي وصل هم به رو گودريك دره و گريندوالد، دامبلدور، كه عالمتيه چه. كنيم صحبت

  "! بشيم مطمئن باره اين در بايد ما كه

   " – بريم الوگود ديدن به بايد ميگن كه هايي اون. بگيريم راي باره اين در بايد كنم فكر ": گفت رون

 از كرد مي بلند را دستش داشت وقتي هرميون لبان. شد بلند هوا به هرميون دست از قبل حتي خودش دست

  . لرزيد مي بدگماني روي

  ". متاسفم هري، نياوردي راي تو ": گفت زد مي ضربه هري پشت به كه حالي در رون

 دنبال بيايد ديديم رو الوگود اينكه محض به فقط،. قبول خب ": گفت متحير هم و بود عصباني هم كه هري

  "؟ دونيد مي كدومتون هيچ ؟ كنه مي زندگي كجا اصال الوگود راستي ؟ ميشه ، بگرديم ها ساز جاودانه

 خوان مي وقت هر بابا و مامان اما كجان، دقيقا دونم نمي البته نيستن، دور ما خونه از خيلي آره، ": گفت رون

  ". باشه سخت خيلي كردنشون پيدا نبايد. كنند مي اشاره ها تپه به بزنن، حرف اونها درباره

  . آورد پايين را صدايش هري برگشت، خوابش تخت به هرميون وقتي



 هري پاتر و مقدسات مرگ    زنوفيليوس الوگود: بيستمفصل 

  -391- 

   ". برگردي اون خوب افراد ليست به كه كردي موافقت فقط تو "

 تعطيالت االن باش، شاد. هردوش بين چيزي يكي، اين و. جنگه و عشق بين چيز همه ": گفت زرنگي با رون

   "!باشه خونه بايد لونا و كريسمسه،

  

 ظاهر آنجا در بعد روز صبح كه خيز باد اي تپه باالي از ؛  كچپول سنت اتري دهكده از را قشنگي منظره آنها

 مانند درست  تابيد، مي زمين بر  ها ابر ميان از كه خورشيد نور زير دهكده، باال، آن از. ديدند مي بودند، شده

 را دستانشان. دوختند چشم پناهگاه به و ايستادند را اي دقيقه چند آنها. بود عروسكي هاي خانه از اي مجموعه

 تا شد مي باعث كه بود، باغ درختان و بلند مانع ببيند، توانستند كه چيزي همه اما كردند، هايشان چشم بان سايه

  . بماند پنهان ها مشنگ ديد از كوله، و كج خانه آن

   ". ببينيشون نري اما باشي، نزديك همه اين سخته، خيلي ": گفت رون

   ". بودي پيششون كريسمس كه تو. نديدي اونهارو كه نيست وقت خيلي خوب، ": گفت سردي به هرميون

 ها شما گفتم مي پيششونو رفتم مي كنيد مي فكر!  نبودم پناهگاه تو كه من ": گفت اي ناباورانه خنده با رون

 منو واقعا اون جيني، و ميكردند، برخورد موضوع اين با خوب خيلي جورج و فرد  حتما اره، ؟ كردم ول رو

   ". كرد مي درك

   " ؟ بودي كجا تو پس اما، ": پرسيد تعجب با هرميون

 كردم، كار چي من شنيد وقتي او – او. بود خوب من به نسبت هميشه بيل.   شل كلبه. فلور و بيل خونه "

 از كدوم هيچ. متاسفم واقعا من ميدونست. نزد حرف هم موردش در ديگه اما نگرفت، قرار تاثير تحت خيلي

 ميخوان كه خونه، نميرن كريسمس اين برا فلور و او بود، گفته مامان به بيل. اونجام من دونست نمي خانواده باقي

. باشه بوده مهم خيلي فلور براي كنم نمي فكر. ازدواجشون از بعد تعطيالت اولين كه، ميدونيد. باشن تنها هم با

   ". متنفره واربك سلستينا از چقدر كه ميدونيد

   ". باال بريم اينجا از بيايد ": گفت و كرد بارو به را پشتش رون
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 نامرئي شنل زير هرميون اصرار به هري. رفتند راه ساعتي چند آنها. داد ادامه تپه باالي سمت به را راهش و

  . داشتند قرار ميرسيد، متروكه نظر به كه كوچكي كلبه اطراف در كوتاهي هاي تپه رشته. بود شده پنهان

 نگاهي تميزي و كوچك آشپزخانه داخل به بود، شمعداني هاي گل از مملو اش لبه كه اي پنجره از هرميون،

   "؟ جايي رفتن كريسمس براي و اونهاست، خونه كني، مي فكر ": گفت و انداخت

 داخل به ها الوگود آشپزخونه پنجره از اگه ، ميگه من به حسي يه كنيد، گوش ": گفت كنان خر خر رون

   ". كنيم امتحان رو بعدي تپه بيايد. اونهاست خونه اونجا كه فهميد مي بالفاصله كنيد، نگاه

  . شدند ظاهر شمال، سمت به رو مايلي چند آنها پس

   "! اوناهاش ": زد فرياد زد، مي ضربه صورتش سرو به باد كه حالي در رون

 ديده كه اي خانه ترين عجيب كه جايي كرد، مي اشاره بودند، شده ظاهر آن در آنها كه اي تپه باالي به رون

 ظهر از بعد ميانه در واري شبح ماه كه بزرگي، رنگ سياه استوانه  بود، رفته اسمان به رو عمودي طور به بودند،

  . داشت قرار آن پشت در

   "! بزرگه  رخ يه مثل درست ؟ كنه زندگي جايي همچين ميتونه اي ديگه كس چه باشه، لونا خونه بايد اون "

  " نيست پرنده به شبيه اصال  ": گفت بود كرده اخم برج به رو كه هرميون

   ".قلعه گيد مي بهش شما. ميزنم حرف شطرنج رخ درمورد دارم من ": گفت رون

 هرميون و هري وقتي. رسيد تپه باالي به كه بود هم اولي نفر بنابراين بود، تر بلند همه از رون پاهاي چون

  . دارد لب روي بزرگي نيشخند ديدند رسيدند، او به بودند گرفته را پهلوهايشان كه حالي در و زنان نفس نفس

   ". ببينيد جاست، همين ": گفت رون

  : بود شده نوشته اين اولي روي. بود نصب درآمده، جا از ورودي در  روي بر رنگي  نشان سه

  . الوگود. ز زن؛ طفره سردبير

  : دومي
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  . برداريد را خودتون داروش

  : سومي

  . كنيد دوري  پرنده هاي آلو از

 با رسيد، مي جلويي در سمت به كه شكلي زيگزاگ راه. كرد صدايي در كردند، باز را دروازه آنها وقتي

 از گاهي لونا كه مانندي، تربچه رنگ نارنجي هايي ميوه با كه اي بوته جمله، از  غريب و عجيب گياهان انواع

  . بود شده پوشيده كرد، مي استفاده گوشواره عنوان به آنها

 فاصيه پژمرده، گياه آن و خود بين بنابراين و ببيند، تواند مي را  اسنارگالوف از اي بوته كه كرد فكر هري

 دست از را هايشان برگ  ميشدند، خم باد مقابل در سال، كهن صحرايي سيب درخت دو. كرد ايجاد زيادي

 هاي دانه با داروش هاي بوته از انبوهي و رسيدند، مي نظر به سنگين قرمز هاي سيب وزن از هنوز اما بودند، داده

 سرش كه حالي در وار شاهين كوچكي، جغد. كرد مي نمايي خود در باالي بان، نگاه يك مانند به رنگ سفيد

  .نگريست مي آنها سمت به ها شاخه از يكي از بود، انداخته پايين آنها سمت به را

 نه كنه، كمك بهش خواد مي الوگود آقاي كه تويي اين هري، برداري نامرئيتو شنل بهتره ": گفت هرميون

    ".ما

 قرار اش، شده كاري منجوق كيف درون در تا داد او به را شنل و داد، انجام بود گفته او كه را كاري هري

 عقاب به شبيه كلوني و بود شده آراسته آهني هايي ميخ با كه ضخيم و سياه در به بار سه هرميون، سپس. دهد

  .زد ضربه داشت،

 بي خوابي لباس و برهنه پاهايي با الوگود، زنوفيليوس و شد باز سرعت به در كه بود نگذشته ثانيه ده هنوز

 در زنوفيليوس مقايسه، در. بود نكرده شانه و كثيف اش، گونه ابريشم سپيد موهاي. شد ظاهر در جلوي رنگ

  . بود پوش شيك بسيار فلور، و بيل ازدواج مراسم

   "؟ خوايد مي چي ؟ هستيد كي شما ؟ چيه موضوع ؟ چيه ": زد فرياد جو ستيزه و بلند صدايي با او

 طرز به  دهانش ديدنش محض به كه انداخت، هري به سرانجام و رون بعد هرميون، به نگاهي سپس

  . گرديد  o حرف به شبيه مضحكي
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 ". پاتر هري هستم، هري من الوگود، آقاي سالم ": گفت كرد مي دراز را دستش كه حالي در هري

 پيشاني به مستقيم بود نچرخيده اش بيني داخل سمت به كه سالمش چشم اگرچه نداد، دست هري با زنوفيليوس

  .كرد مي نگاه اش

   ". بپرسيم شما از خوايم مي كه هست چيزي ؟ داخل بيايم اگه نداره اشكالي ": پرسيد هري

   " باشه درستي كار كنم فكرنمي من....  من ": كرد زمزمه زنوفيليوس

..... دادم قول من....  شدم غافلگير خيلي ". انداخت باغ اطراف به سريع نگاهي و داد قورت را دهانش آب او

  " – نبايد كنم مي فكر واقعا ترسم، مي من...  من

  ". نميكشه طول خيلي ": گفت بود شده ناراحت كمي سرد استقبال اين از كه حالي در هري

   "!  تند تند، ، داخل بيايد سريع خب، خيله اوه،..  من "

 ترين غريب عجيب درون. بست سرشان پشت را در زنوفيليوس كه بودند نشده وارد كامال هنوز آنها

 درون كرد مي احساس بنابراين بود، مدور كامال اتاق. بودند ايستاده بود، ديده كنون تا هري كه اي آشپزخانه

 ظرف گاز، - بود خورده پيچي ديوار، روي گرفتن قرار براي هرچيزي. است گرفته قرار بزرگ پاش فلفل يك

. بود بسته نقش ، اصلي هاي رنگ با  پرنده و زنبور و گل از هايي نقش ها اين همه روي و – ها كابينت و شويي،

 داشت، وجود فضايي چنين ميان در كه  اي نتيجه. دهد تشخيص را لونا  سبك تواند مي كرد، فكر خود با هري

 لونا بود،  عجب در هري كه طوري به ميرسيد، گوش به باال طبقه از زيادي صداي سرو. بود فرسا طاقت كمي

  . ميدهد انجام كاري چه دارد

   ". باال بياييد بهتره ": گفت داد مي نشان را راه كه حالي در رسيد، مي نظر به ناراحت هنوز كه زنوفيليوس

 هرچند. تر برهم و هم در آشپزخانه از خيلي طور همين و كار اتاق و نشيمن اتاق ميان بود چيزي باال، اتاق

 فراموش موقعيتي در كه بود ها نيازمندي اتاق آور ياد جورهايي يك اتاق بود، گرد البته و تر كوچك بسيار

 دسته و كتاب بلند هاي ستون. شده پنهان اشياي ها قرن حضور از بزرگ هزارتويي به بود شده تبديل نشدني

 هايي بال با شناخت، نمي را ها آن هري كه  جانوران از ظريف هايي مدل. شدند مي ديده جا همه ورق هاي

 بود، ها جنجال جارو همه باعث كه چيزي: نبود آنجا لونا. بودند آويزان سقف از شكسته، هايي فك و آويزان،

 عجيب اي نمونه به شبيه بودند، كرده احاطه را آن جادويي هايي دنده چرخ و ها چرخ كه بود، چوبي اي وسيله
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 واقع در وسيله اين كه شد، متوجه هري دقيقه، چند از بعد اما داشت، هم طبقاتي كه بود، مكانيكي كاري ميز از

  . ميداد بيرون را زن طفره داشت كه چرا است، قديمي چاپي ماشين

   " ببخشيد منو ":  گفت زنوفيليوس

 روي را ها آن همه و قاپيد ورق و كتاب زيادي مقدار زير از را كثيفي سفره كرد، حركت ماشين سمت به

 كاسته اندكي وحشتناك، و بلند صداي آن از تا شد باعث و كرد، پرتابش دستگاه سمت به و ريخت، زمين

   "؟ اومديد اينجا به چرا ": گفت و كرد هري به رو بعد. شود

  . درآورد تعجب روي از صدايي هرميون بدهد، پاسخي بتواند هري اينكه از قبل

   " ؟ چيه اون الوگود، اقاي "

 به و نبود، ها شاخ تك شاخ به شبيه كه شاخي كرد، مي اشاره مارپيچ و خاكستري و بزرگ  شاخي به وي

  .   بود آمده جلو اتاق سمت به فوتي چند و بود شده نصب ديوار

   ". شاخداره اسنوركك كرامپل شاخ اون، ": گفت زنوفيليوس

   "!  نيست نه، ": گفت هرميون

   " – نيست وقتش االن هرميون، ": گفت لب زير  پاچه دست هري

 وحشتناكي طور به و فروشه، و خريد قابل اشياء از ب كالس جزو!   ارامپنته شاخ يه اين هري، اما "

   ". بشه داشته نگه خونه توي نبايد و خطرناكه،

  ريخت مي هم به هم را اتاق و گرفت، مي فاصله شاخ از سريع خيلي تونست مي كه جايي تا كه رون

   "ارامپنته؟ شاخ اون ميدوني كجا از تو ":پرسيد

 بايد شما ، الوگود آقاي!  بود آنان، زندگي محل و العاده خارق حيوانات كتاب توي ازش توصيف يه "

  " ؟ ميشه منفجر تماسي كمترين با اين كه دونيد نمي مگه بشيد، خالص دستش از سريع خيلي

 وسيله يك ،  شاخداره اسنوركك شاخ ": گفت بود اش چهره بر كه صريح و لجوجانه نگاهي با زنوفيليوس

   " – شاخش و جادوگريه، بهاي گران نادرو
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 طور به و ارامپنته، شاخ  اون ميشناسم، اش پايه دور رو مانند شيار هاي نشانه اين من. الوگود آقاي "

   " - آورديد، بدست اونو كجا از شما دونم نمي من – خطرناكه وحشتناكي

 چقدر من دونست مي  كه قيافه، خوش جادوگر يه از پيش، هفته دو. خريدمش ": گفت مصممانه زنوفيليوس

   ". خودم لوناي براي عالي، كريسمس هديه يه. دارم عالقه نفيس هاي اسنوركك به

 اومدين چي براي ؟ چيه اينجا به اومدنتون واقعي دليل پاتر، اقاي ": چرخيد هري سمت به و گفت را اين او

   "اينجا؟

  ". داريم احتياج كمك به ما ": گفت بگويد چيزي دوباره هرميون اينكه از قبل هري

 يك در انگار. شد دوخته هري زخم به دوباره مهربانش چشمان  " امممم كمك، آه، ": گفت زنوفيليوس

  . بود شده هيپنوتيزم هم و بود ترسيده هم لحظه

  "...  خطرناكه نسبتا....  پاتر هري به كمك....  كه اينه مسئله فقط. بله "

 "؟ تون مجله اون توي هريه؟ به كمك شون وظيفه اولين ميگه همه به كه نيستيد هموني شما ": گفت رون 

 كار صدا سرو با روميزي زير هنوز كه را چاپ ماشين كه جايي  وي سر پشت به نگاهي چشمي زير زنوفيليوس

   " – هرچند. كردم بيان نظرو اين من بله، ااه، ": گفت و انداخت بود ساخته پنهان كرد مي

  " ؟ نه شما خود اما بدن، انجامش بايد بقيه كه نظريه اين آيا ": گفت رون

 آنها هرسه بين سرعت به چشمانش و كرد، مي مهار را احساساتش همچنان هري. نداد جوابي هيچ زنوفيليوس

  .است شده ودروني دردناك اي مبارزه متحمل زنوفيليوس كرد مي احساس. بود آمد و رفت در

  ". كنه مي فكر چي اون ببينيم بذاريد ؟ كجاست لونا ": پرسيد هرميون

 مرتعشي صداي با سرانجام. داد مي قلب قوت خودش به داشت انگاري. داد قورت را دهانش اب زنوفيليوس

 ميخواد روده، كنار پايين لونا ": گفت شد مي شنيده سختي به چاپ دستگاه صداي سرو وجود خاطر به كه

 كنم مي سعي خب، بسيار بله، – بعد و كنم صداش ميرم. ميشه خوشحال ديدنتون از او...  او. كنه شكار  پليمپي

   ". كنم كمك بهتون
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 و انداختند نگاهي همديگر به. شنيدند را در شدن بسته بازو صداي آنها و رفت پايين مارپيچ كان پله از او

  ". داره جرات اون برابر ده لونا. مزخرف ترسوي پيرمرد ": گفت رون

 سرشون ممكنه باليي چه بودم، اينجا من بفهمن خوارا مرگ اگه كه ترسه مي اين از شايد ": گفت هري

  ".بيارن

 سعي و كنند، كمك تو به ميگه همه به. مزخرفيه و كار ريا آدم. موافقم رون با منم خب، ": گفت هرميون

  ". بمونه دور كرنا و بوق اون از خدا خاطر به و. بره در زيرش از كرم يك مثل خودش كنه مي

 نوار آن دهكده، رودخانه توانست، مي او. كرد حركت اتاق ديگر طرف در واقع پنجره سمت به هري

 به او كه گونه همان و بودند، باال خيلي آنها. ببيند را بود جاري تپه پايين در آنها از دور كه را درخشاني و باريك

 مقابل از زنان بال پرو اي پرنده  نگريست مي بود، ديدن قابل غير تپه سمت آن در ديگر اكنون كه پناهگاه مسير

 بودند، نزديك هم به فلور و بيل ازدواج مراسم از بيش امروز آنها. بود دورها اون جايي جيني. كرد عبور پنجره

 بايد كرد مي فكر هري. نگرد مي او سوي به و كند مي فكر او به االن هري بفهمد تا نداشت راهي هيچ جيني اما

 رفتار و بود، خطر در زندگيش بود، ارتباط در او با نحوي به كه هركسي باشد، خوشحال موضوع اين از

  . كرد مي ثابت خوبي به اينرا زنوفيليوس

 بد اي تخته افتاد، بازار آشفته آن تمام روي غريب و عجيب شيئي به نگاهش و چرخاند پنجره از را رويش او

 دو. داشت سر بر تر غريب و عجيب سربندي كه ساحره يك  تيره ظاهر با زيبا، اما سنگي صيقلي، منحني، قيافه،

 چرمي اي تسمه به  رنگ آبي درخشان و كوچك بال جفت يك. آويزان طرفش دو از شيپور مثل طاليي شيء

 پيشاني دور تسمه دومين به نارنجي هاي برگ از يكي كه حالي در رسيد، مي سرش باالي به كه شده، متصل

  ". ببينيد اينو ": گفت هري. بود شده بسته اش

  ". بود نپوشيده اونو عروسي توي كه عجيبه. جذابه خيلي ": گفت رون

 وارد و آمد باال مارپيچي هاي پله از زنوفيليوس بعد، اي دقيقه و شنيدند، را در شدن بسته بازو صداي آنها

 كامال دست يك رويش كه سيني يك و بود، گشادي دهان هاي چكمه درون الغرش پاهاي بار اين. شد اتاق

  .داشت دست در بود، خوري چاي لوازم ناهمگون
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 به و ". ديديد منو اختراعات سوگلي شما اوه، ": گفت داد مي جا هرميون دستان در را سيني كه حالي در او

  ريونكالو رونس زيباي سر با كافي انداز به كه كه، مدلي ". كرد حركت بود هري كنار كه اي مجسمه سمت

   "! مرديه هر انتهاي بي گنجينه خردمندي. داره مطابقت

 فوري كننده برطرف - هستند ركسپرت شاخ اينها، ". ساخت آويزان گوشش به سمعك به مانند به را آن او

 تا هستند  بيليويگ هاي پروانه " كرد اشاره كوچك بالهاي به او " ها، اين. كردن فكر زمان در اختالالت تمام

 باالبردن براي پرنده، هاي آلو " كرد، اشاره نارنجي هاي برگ به او " وسرانجام،.  دهند افزايش را فكر قوه

   ". آور شگفت و عادي غير موارد دريافت براي توانايي،

 داده قرار بهم و درهم ميز از اي گوشه روي بر را آن محتاطانه هرميون كه چاي سيني سمت به زنوفيليوس

  . برگشت بود

   ". كنيم مي اش تهيه خودمون ما ؟ بريزم  گرديروت كرده دم براتون خوايد مي ": گفت زنوفيليوس

 ادامه كرد مانست، مي چغندر ريشه نوشيدني به و بود تيره ارغواني رنگ به كه نوشيدني، ريختن به شروع

 به تقريبا. ميشه پيداش زود خيلي شد، زده هيجان ها شما اومدن از خيلي و ، باتم پل پشت پايين اون لونا، ":داد

 هم شكر كنيد، پذيرايي خودتون از و بنشينيد. كنه تهيه سوپ ما همه براي باهاش بتونه تا گرفته پليمپي كافي قدر

     ". هست

 گفت  و انداخت هم روي را گشادش هاي چكمه و نشست  كرد، بلند صندلي روي از را كاغذ اي توده او

   "پاتر؟ آقاي كنم، كمكتون تونم مي جوري چه من ، خوب ":

 در الوگود، آقاي خوب، ": گفت پس. داد تكان را سرش مشوقانه او و انداخت هرميون به نگاهي هري

 چه اون بدونيم خوايم مي ما. بوديد انداخته گردنتون به فلور و بيل عروسي روز در شما كه نماديه اون مورد

   "داره؟ معنايي

  . برد باال را ابروهايش زنوفينيوس

  "؟ مرگه مقدسات نماد منظورتون"
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  بيست و يكمفصل 

  افسانه سه برادر

  

  
  
  

  

  .باشند نشده متوجه چيزي نيز ها آن كه رسيد نظرمي به. گرداند هرميون و رون سوي به را سرش هري

  "مرگ؟ مقدسات" -

 خيلي جادوگراي. كنم نمي تعجب اصال البته نشنيدين؟ ازشون چيزي حاال تا خودشه،": گرفت زنوفيليوس

  ". كنن باورشون كه هستن كمي خيلي

 كه برادرت، عروسي توي فندقي كله جوون مرد همون اش نمونه": گفت و داد تكان رون براي را سرش

 ابدا مقدسات! بالهتي چه! كرد حمله من به بودم انداخته گردن به معروفو سياه جادوگر يه نشون من كه اين براي

 مي كارو اين علت اين به صرفا گردنش، ميندازه نشونو اين كسي وقتي. خودشون خودي به حداقل – نيستن سياه

  ".كنن كمك جو و جست توي اون به دارن باور رو مقدسات وجود كه كسايي بقيه شايد كه كنه

  .كرد تر لبي و انداخت گرديروتش جوشانده در را شكر چسبيده هم به تكه چندين

  ".فهمم نمي هم هنوز من ولي ببخشيد،": گفت هري
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 آن كه چيزي شد؛ خفه تقريبا و نوشيد، فنجانش از اي جرعه نيز او باشد، كرده رعايت را ادب كه اين براي

  .باشد گرفته را ارواح طعم با بات برتي مزه همه هاي دانه عصاره كسي انگار. بود آور تهوع واقعا بود داخل

: گفت كرد مي مزه مزه را لبانش تمام لذت با داشت، دوست را اش نوشيدني طعم مشخصا كه زنوفيليوس

  ".كنن مي جو و جست مرگ مقدسات دنبال به دارن، اعتقاد بهش كه كسايي كه اينه مسئله خب،"

  "هستن؟ چي اصال مرگ مقدسات اما": گفت هرميون

  .نهاد كناري را خاليش فنجان زنوفيليوس

  "باشين؟ داشته آشنايي برادر سه افسانه با كنم مي فكر" -

   ".بله":  گفتند هردو هرميون و رون اما "نه": گفت هري

  .داد تكان عميق حالتي با را سرش زنوفيليوس

  "... دارم شو نسخه يه...  شه مي شروع برادر سه افسانه با چي همه پاتر، آقاي خب، خب،" -

 دارم شو نسخه يه من": گفت هرميون اما انداخت، كتاب و كاغذ هاي دسته و براتاق و دور به كوتاهي نگاه

  ".جا همين درست الوگود، آقاي

  .كشيد بيرون كوچكش شده دوزي سنگ كيف از را گو قصه بيدل هاي افسانه

  "رو؟ اصلي نسخه": پرسيد تندي به زنوفيليوس

 باشيم مطمئن كه خوني نمي بلند صداي با اوو چرا اصال خب،": داد ادامه كرد تاييد سر با هرميون وقتي

  "فهميديمش؟ هممون

  ".باشه...  اممم": گفت عصبي حالتي با هرميون

 دنبالش به كه عالمتي كه شد متوجه هري كند، شروع را داستان خواندن تا كرد مي كوچكي سرفه كه وقتي

  .كرده باز كه است اي صفحه باالي گشتند مي

  "... صبح اول در خم و پيچ پر و تنها اي جاده در كه بودن برادر سه روزگاري روزي" -
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 هميشه ما مامان شب، نيمه": گفت داد، مي گوش و بود، كرده دراز سرش پشت را دستانش كه رون

  ".داستانو كرد مي تعريف اينجوري

 باشه شب نيمه اگه كه كردم فكر فقط ببخشيد،": گفت انداخت، او به كالفگي سر از نگاهي هرميون وقتي

  ".شه مي تر ترسناك

 مون روزمره زندگي توي وحشت ذره يه چون آره،": پراند بگيرد را خود جلوي بتواند كه اين از قبل هري

  ".كمه

  .بود شده خيره آسمان به پنجره پشت از و كرد، نمي توجهي ظاهرا زنوفيليوس

  ".هرميون بده ادامه" -

 و رفت راه وسطش از بشه كه بود اون از تر عميق كه رسيدن اي رودخونه به برادر سه كه رسيد زماني" -

 و بودن بلد زيادي چيزاي جادو هنر از برادر سه وجود اين با. كرد شنا ميونش از بشه كه بود اوني از تر خطرناك

 طي راهو از نيمي هنوز. كردن ظاهر فريبنده هاي آب روي بر رو پلي هاشون، چوب به مختصري تكون با تنها

  .كرده سد راهشونو كشيده سرش به كالهي كه فردي ديدن كه بودن نكرده

  "... كرد صحبت باهاشون مرگ و"

  "كرد؟ صحبت باهاشون مرگ گفتي ولي ببخشيد": پرسيد هري

  "!هري اس افسانه يه فقط اين" -

  ".بده ادامه ببخشيد، درسته،" -

 خيلي بودن، كرده فرار دستش از كلك با قربانياش از تا سه كه اين از اون. كرد صحبت باهاشون مرگ و" -

 به كه كرد وانمود. بود مكار خيلي مرگ اما. شدن مي غرق رودخونه اون توي مردم معموال چون بود، عصباني

 باهوش كافي اندازه به كه اين خاطر به كدوم هر كه گفت بهشون. گه مي تبريك جادوشون خاطر به برادر سه

  .گرفت خواهند هديه يه بدن، فريب اونو كه بودن



 هري پاتر و مقدسات مرگ    افسانه سه برادر: بيست و يكمفصل 

  -402- 

 كه چوبي باشه، تر قوي اي ديگه چوب هر از كه خواست جادويي چوب بود دعوا اهل كه برادر بزرگترين"

 بنابراين! داده شكست رو مرگ كه باشه جادوگري شايسته كه چوبي ببره، رو ها دوئل صاحبش براي هميشه

 بود آويزون اونجا كه هايي شاخه از يكي از رفت، رودخونه كنار سال كهن درختان از يكي سمت به مرگ

  .داد برادر بزرگترين به و تراشيد چوبي

 خواست رو قدرتي اون از و كنه تحقير بيشتر رو مرگ كه گرفت تصميم بود، مغروري مرد كه برادر دومين"

 و داد برادر دومين به و برداشت سنگي رودخونه كنار از مرگ. برگردونه زندگي به هارو مرده بتونه باهاش كه

  .زندگي به برگردونه رو ها مرده كه داشت، خواهد اونو قدرت سنگ اين كه گفت

 فروتن بقيه از كه برادر كوچيكترين. خواد مي چي كه پرسيد برادر كوچيكترين و سومين از مرگ سپس و"

 بدون بره، مكان اون از بذاره كه خواست اي وسيله ازش بنابراين. نداشت اعتماد مرگ به بود، تر خردمند و تر

  "...داد اون به خودشو نامرئي شنل تمام، اكراه با مرگ، و. كنه تعقيبش بتونه مرگ كه اين

  "داشت؟ نامرئي شنل يه مرگ": كرد قطع را حرفش دوباره هري

 دستاشو و طرفشون بدوئه كه اين از وقتا بعضي. مردم وقت سر بره يواشكي بتونه كه اين براي": گفت رون

  ".هرميون ببخشيد....  ره مي سر اش حوصله بكشه فرياد و بده تكون

 در شگفتي با و رفتن هم اونا. بدن ادامه راهشون به كه داد اجازه برادر سه به و وايساد كناري مرگ سپس" -

  .پرداختن مرگ هداياي تحسن به و كردن صحبت داشتن كه ماجرايي مورد

  .برن خودشون راه به برادرا از يك هر كه رسيد اون زمان باالخره"

 يه كه گشت جادوگري دنبال به و رسيد دستي دور روستاي به و كرد سفر هم ديگه هفته يك اول برادر"

 دوئلي در كه نبود اين امكان دستي، چوب عنوان به  ارشد چوب وجود با طبيعتا. بود كرده دعوا باهاش زماني

 صداي با و رفت اي ميكده به كرد، رها زمين روي رو اش مرده حريف كه اين از بعد. ببازه شد انجام بعدش كه

 اين جوري چه كه اين و بود، گرفته مرگ خود از كه جادويي چوب مورد در خوني رجز به كرد شروع بلندي

  .بود كرده ناپذير شكست اونو چوب

 بود افتاده تخت روي و بود كرده مست كه بزرگتر برادر سر باالي به اي ديگه جادوگر شب همون درست"

  .بريد رو بزرگتر برادر گلوي بشه، راحت خيالش كه اين براي و برداشت رو چوب دزد اون. رفت
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  .گرفت رو برادر اولين مرگ كه بود جوري اين"

. كرد مي زندگي تنهايي به كه جايي بود، افتاده راه به خودش خونه سوي به برادرش دومين زمان، همون در"

 چيزي. گردوندش دستش در بار سه و آورد در رو داد مي رو ها مرده برگردوندن قدرت اون به كه سنگي اونجا

 باهاش داشت قصد هنگامش به نا مرگ از قبل كه دختري كه بود اين شد، خوشحاليش و شگفتي باعث كه

  .شد ظاهر مقابلش كنه، ازدواج

 فاني هاي آدم جهان به كه اين با. بود شده جدا اون از اي پرده با گويي و بود، سرد و ناراحت اون اما"

 گرفته رو گريبانش نااميدي كه برادر دومين سرانجام. كشيد مي رنج و نداشت تعلق اونجا به واقعا بود، برگشته

  .بپيونده اون به واقعا تا كشت، رو خودش بود،

  .كرد تسليم مرگ به رو خودش خودش، دست به برادر سومين ترتيب، بدين"

 فقط برادر، سومين. كنه پيدا اونو نتونست وقت هيچ گشت، برادر سومين دنبال به ها سال مرگ كه اين با"

 قديمي دوست يه مثل و. داد پسرش به اونو و برداشت سرش از رو شنل بود كرده پيدا زيادي بسيار سن كه وقتي

  ".كردن ترك رو زندگي اين اونا و رفت اون با قطار هم يه مثل مسرت با و رفت، مرگ استقبال به

. است ايستاده باز خواندن از او كه بفهمد زنوفيليوس تا كشيد طول لحظه چند. بست را كتاب هرميون

  ".اين از اينم خب،": گفت و گرفت بر پنجره از را نگاهش

  "ببخشيد؟": پرسيد بود شده گيج كه هرميون

  ".هستن مرگ مقدسات اينا": گفت زنوفيليوس

  .كرد پاره اي تكه ها، كتاب بين كاغذي و بداشت ميز روي از آرنجش نزديكي از پري قلم

  ".ارشد چوب": گفت كشيد، مي صاف خطي كه حالي در

  ". احياء سنگ": گفت و كشيد اي دايره خط روي

 قدر آن كه بود نشاني همان كه را اش نقاشي گرفت، مي بر در را دايره هم و خط هم كه مثلثي كشيدن با

  ". شدن نامرئي شنل": گفت و كرد كامل بود، انگيخته بر را هرميون كاوي كنج
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  ".مرگ مقدسات شن مي باشن، باهم كه وقتي": داد ادامه

  ".نشده برده مرگ مقدسات از اسمي هيچ قصه اين توي اما": گفت هرميون

. باشه شده برده نبايدم خب": گفت رسيد مي نظر به راضي خود از اي كننده ديوانه طور به كه زنوفيليوس

 كه اونايي وجود، اين با. باشه دستورالعمل يه كه اين تا شده نوشته سرگرمي براي بيشتر و كودكانه، افسانه يه اين

 بشن، متحد همديگه با اگه كه داده اشاره مقدس شيء سه به قصه اين كه دونن مي ميارن در سر مسائل اين از

  ".كنن مي مرگ ارباب رو مالكشون

 پايين درآسمان خورشيد زودي همين به. شد خيره پنجره بيرون به زنوفيليوس و شد برقرار كوتاهي سكوت

  .بود آمده

  ".كرده جمع پليمپي كافي اندازه به لونا ديگه االن تا احتماال": گفت آرامي به

  "... يعني مرگ ارباب گين مي وقتي": گفت رون

 كدومو هر دهنده، شسكت مالك، ارباب،": گفت داد مي تكان حرارت با را دستش كه حالي در زنوفيليوس

  ".دارين دوست كه

 وجود مقدسات، اين شياء، اين كنيد، مي فكر واقعا...  كه اينه منظورتون...  اما": گفت آرامي به هرميون

  "دارن؟

  .كند حس كرد مي تمسخري نوع هر از صدايش كردن خالي براي كه را تالشي توانست مي هري

  .باالبرد را ابروهايش دوباره زنوفيليوس

  ".طوره همين كه البته" -

 الوگود، آقاي اما،": گفت كند، احساس را مقاومتش شكستن هم در توانست مي هري كه حالي در هرميون

  "... كه باشيد داشته باور ممكنه جوري چه

 تو دونم مي من كه جايي اون تا. جوان خانم گفته من به شما مورد در چيزو همه لونا": گفت زنوفيليوس

  ".متحجر. نظر كوته. محدودي دردناكي طرز به اما نيستي، احمق
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 و كرد مضحك زنانه روسري به اي اشاره سر با لرزيد، مي نخنديدن براي تالشش شدت از صدايش كه رون

  ".هرميون كني، امتحان رو كالهه اون بايد شايد": گفت

  "... اما دارن، وجود واقعا نامرئي شنل مثل چيزايي كه دونيم مي ما الوگود، آقاي": گفت دوباره هرميون

 طلسم با كه سفري شنل يه منظورم. حقيقيه نامرئي شنل يه مقدس شيء سومين گرنجر، دوشيزه ولي آه،" -

 بافته  دميگايز موي از كه شنلي يا باشه، شده اجرا كننده  مسحور طلسم يه روش يا باشه، شده جادو  زا توهم

 از ها سال گذار با قدرتشونو كم كم اما كنن، مي پنهان افرادو كار اول شون همه وسايل اين. نيست باشه شده

 كه كسي حقيقتا و واقعا كه زنم مي حرف شنلي يه مورد در دارم من. بشن مرئي كامال كه اين تا دن مي دست

 اشياء نفوذي قابل غير و ثابت طور به و شه، نمي تموم عمرش وقت هيچ و كنه، مي نامرئي كامال رو پوشدش مي

 دوشيزه ديدين اينو مثل شنل چندتا حاال تا. كنه نمي مختل كاركردشو طلسمي هيچ و كنه، مي پنهان رو

  "گرنجر؟

 اش  زندگي در ديگري زمان هر از بيش. بست را آن دوباره اما دهد، پاسخ تا كرد باز را دهانش هرميون

 فكر چيز يك به همه لحظه آن در كه بود مطمئن هري و كرند، بدل و رد نگاهي رون و هري او،. بود شده گيج

  .داشت قرار اتاق در لحظه همان در درست زنوفيليوس توصيفات مطابق درست شنلي تصادفا. كردند مي

 تاحاال شما از كدوم هيچ! دقيقا": گفت بود داده شكست منطقي اي مجادله در را ها آن گويي كه زنوفيليوس

  "نه؟ مگه ثروتمنده، تصوري غيرقابل طرز به چيزي همچين مالك. نديده رو چيزي همچين

  .بود آمده در رنگي كم صورتي رنگ به آسمان. كرد نگاه پنجره پشت به دوباره

 سنگه اون. باشه داشته وجود واقعا شنل كه كنيم فرض خوب، خيله": گفت بود شده گيج كه هرميون

  ".احياء سنگ گيد مي بهش كه چي؟هموني

  "چي؟ اون چي" -

  "باشه؟ واقعي اون كه ممكنه طور چه" -

  ".نيست واقعي كه كن ثابت": گفت زنوفيليوس

  .رفت در كوره از هرميون
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 انتظار نكنه نداره؟ وجود كه كنم ثابت تونم مي طوري چه. اس مسخره واقعا اين اما ببخشيد – اين اما" -

 كه باشه اين شما اصل تنها اگه كه، اينه منظورم كنم؟ آزمايش و بگيرم رو دنياي سنگاي خورده همه كه داريد

  ".واقعيه چيزي هر كه بگيد تونيد مي نكرده، نفي رو چيزي وجود امكان كسي

  ".كني مي بازتر ذهنتو ذره يه داري كه خوشحالم. طوره همين درسته،": گفت زنوفيليوس

  "واقعيه؟ اونم كنيد مي فكر چي، ارشد چوب": گفت سرعت به هري بدهد، پاسخي هرميون كه آن از قبل

 مقدسات همه از ارشد، دستي چوب. داره وجود شماري بي شواهد مورد دراين خب،": داد پاسخ زنوفيليوس

  ".رسه مي ديگه دست به دستي از كه خاصيه راه خاطر به اونم و كردنه، پيدا قابل تر راحت ديگه

  "چيه؟ راه اون و": گفت هري

 مالك از اونو بايد باشه، اون ارباب واقعا كه اين براي جادو، چوب مالك كه اينه راه اون": گفت زنوفيليوس

 رو  خونخوار امريك كه اين از بعد رسيد،  پررو اگبرت دست به چطوري چوب كه شنيدي حتما. بگيره قبليش

 ازش چوبو خودش پسر  هيروارد كه اين از بعد خودش سرداب توي جوري چه  گودلت كه اين يا كرد؟ مثله

 ردپاي گرفت؟ ازش چوبو و كشت رو  دوريل باراباس وحشتناك  لوكسياس جوري چه كه اين يا مرد؟ گرفت

  ".كرده آلوده رو جادوگري تاريخ صفحات ارشد چوب آلود خون

 حرف اما كرد، مي نگاه زنوفيليوس به بود انداخته پيشاني به كه چيني با او. انداخت هرميون به نگاهي هري

  .برد نمي سوال زير نيز را هايش

  "كجاس؟ ارشد چوب االن كنيد مي فكر خب،": پرسيد رون

 چوب كه دونه مي كي دونه؟ مي كي دريغ؛": گفت بود شده خيره پنجره بيرون به دوباره كه زنوفيليوس

 واقعا اونا كدوم كه بگه تونه مي كي. ميشه گم  ليويوس و  آركوس با اون ردپاي شده؟ پنهان كجا االن ارشد

 متاسفانه، داد؟ شكست رو اونا خود كي كه اين يا برداشت؟ رو چوب كدومشون و داد شكست رو لوكسياس

  ". كنه نمي ما به كمكي جا اين در تاريخ

 مقدسات به ربطي  پيورل خانواده آيا الوگود، آقاي": گفت خشك صدايي با هرميون. شد برقرار سكوتي

  "دارن؟ مرگ
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 چيزي چه كه بفهمد توانست نمي هري. پريد خود جاي از زنوفيليوس و خورد تكان هري حافظه در چيزي

  ... بود شنيده قبال را اسم اين پيورل،. آمده خاطرش به

 گمراه منو تو": گفت نگريست، مي خيره را هرميون و بود، نشسته تر صاف جايش در حاال كه زنوفيليوس

 جست ما از بسياري! باشي نشنيده مقدسات جوي و جست از چيزي حال به تا كردم مي فكر! جوان خانم كردي،

  ".داشتن ربط مقدسات به مربوط مسائل –! همه – همه به ها پيورل كه داردن باور گرا جو و

  "هستن؟ كي ها پيورل": گفت رون

 سنگ از يكي روي اسم اين گودريك، دره توي": گفت كرد مي نگاه را زنوفيليوس همچنان كه هرميون

  ".پيورل  ايگناتوس بود، كنارش هم عالمت اين و بود شده نوشته قبرا

 ايگناتوس قبر روي مرگ مقدسات نشون! دقيقا": گفت و داد محكمي تكان را اش سبابه انگشت زنوفيليوس

  "!معتبره مدرك يه

  "چي؟ كه": گفت رون

! ايگناتوس و  كادموس ، آنتيوك بودن، پيورل برادران همون داستان، توي برادر سه حقيقت در خب،" -

  "!بودن مقدسات اصلي صاحبان اونا

  .افتاد راه به ماپيچي كان پله سمت به و برداشت را سيني شد، بلند پاهايش روي پنجره، به ديگر نگاهي با

 تازه پليمپي سوپ پخت دستور ما از هميشه همه مونيد؟ مي شام براي": گفت شد مي ناپديد پله راه در كه او

  ".گيرن مي رو شده گرفته آب از

  ".بدن نشونش مانگو سنت هاي مسموميت بخش به كه اين خاطر به احتماال": گفت لب زير رون

: گفت هرميون به رو سپس بشنود، پايين طبقه آشپزخانه در را زنوفيليوس هاي قدم صداي تا كرد صبر هري

  "چيه؟ نظرت"

 واقعي معناي تونه نمي اين. محضه پرت و چرت مشت يه اش همه هري، اوه،": داد جواب خستگي با وي

  ".شد تلف وقتمون چقدر. اونه از خودش مسخره برداشت فقط اين احتماال. باشه عالمته
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  ".دارن وجود دار شاخ هاي اسنوركك مدعيه كه كسيه همون اين": گفت رون

  "كني؟ نمي باور داستانشو هم تو": گفت هري

 دنبال نه؟ مگه كنن، مي همش سر بچه به دادن درس براي كه داستانيه اون از يكي فقط داستان اين نچ،" -

 برس خودت كار به و پايين بنداز سرتو نرو، ور نيستن مربوط تو به كه چيزايي با نباش، دعوا دنبال نگرد، دردسر

  ".بمونه باقي مرتب چيز همه تا

 چوب بودن بديمن علت نكنه كه رسم مي نتيجه اين به كنم، مي فكر بيشتر كه حاال": كرد اضافه سپس

  ".همينه ارشد هاي دستي

  "گي؟ مي داري چي" -

 يه سحر كله كنن، مي ازدواج مشنگا با ميان دنيا به مي ماه كه هايي ساحره ها، خرافه همون از يكي" -

 حتما. پرتا و چرت اين از و كنه نمي عمل درست هرگز سيب دستي چوب بشه، باطل نصفه تا بده انجام طلسمي

  ".بلده چيزا اين از دنيا يه كه من مامان. شنيدين

  ".بلديم رو متفاوتي هاي خرافه و شديم بزرگ مشنگا توسط هري و من": كرد آوري ياد هرميون

 زنوفيليوس دست از اش ناراحتي مثبت نكته. برآمد نهادش از آهي آشپزخانه از اي زننده بوي شدن بلند با

  . بود برده يادش از را رون از اش ناراحتي ظاهرا كه بود اين

 كه واضحه خيلي پندآموزه، داستان جور يه بيشتر اين گي، مي درست تو كنم مي فكر": گفت رون به رو

  "... كرد انتخاب بايد رو كدومش و بهترينه هديه كدوم

 هري و ،"دستي چوب": گفت رون ،"شنل": گفت هرميون: كردند بيان را خود نظر سه هر لحظه يك در

  ".سنگ": گفت

  .شدند خيره يكديگر به شگفتي با سه هر

 نامرئي نيست الزم ديگه باشي داشته رو عصا اون اگه اما شنل، ميگي تو كه معلومه": گفت هرميون به رون

  "!خيال بي هرميون، ناپذير، شكست دستي چوب يه. باشي
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  ".داريم نامرئي شنل يه االنم همين ما": گفت هري

 تونه مي فقط دستي چوب اون اما. كرده كمكون هم خيلي كه بندازم يادت رفته يادت اگه و": گفت هرميون

  "... دردسر برامون

 و سرت باال بگيري اونو كه باشي كودن انقدر اگه و. بكشي هوار اونو و اينور بري اگه فقط": داد جواب رون

 تا بيايد درسته خيلي كارتون كنيد مي فكر اگه و دارم ناپذير شكست چوب يه من« كه بخوني آواز و برقصي

  "... داري نگه بسته فكتو اگه »بيارم جا حالتونو

 داشت، حقيقت و گفت ما به كه چيزي تنها! ببندي فكتو دقيقه يه شه مي ولي آره،": گفت تمسخر با هرميون

  ".شه مي پردازي قصه مند قدرت العاده فوق هاي چوب مورد در كه ساله صدها كه بود اين

  "گي؟ مي جدي": گفت هري

 كه بود داشتني دوست برايشان چنان بود، گرفته خود به كه آشنايي قيافه بود؛ شده تلخ واقعا هرميون اوقات

  . كردند بدل و رد اي خنده رون و هري

 در كه شن، مي ظاهر ها قرن توي متفاوتي اسماي با چوبا اين ، سرنوشت دستي چوب ، مرگ چوب" -

 برد اسم رو اونا از بعضي بينز پروفسور. كردن مي خوني رجز موردشون در كه بودن سياهي جادوگرهاي دست

 استفاده اونا از كه هستن مند قدرت جادوگري اندازه به جادويي هاي چوب. مزخرفاته مشت يه اش همه اوه –

  ".بهتره و بزرگتر اونا مال بدن پز كه دارن دوست جادوگرا از بعضي فقط. كنن مي

 – سرنوشت دستي چوب و مرگ چوب همون – ها دستي چوب اون كه دوني مي كجا از ولي": گفت هري

  "اومدن؟ سطح به عمق از مختلفي اسماي با ها قرن طول در كه نيستن يكي همشون

  "چي؟ ساخته مرگ كه باشن ارشدي چوب همون اونا واقعا اگه": گفت رون

  راج از چوبش كه كرد آوري ياد خود به. بود دار خنده واقعا بود رسيده ذهنش به كه اي ايده. خنديد هري

 داده انجام كرد مي تعقيبش ها درآسمان ولدمورت كه شبي آن كه كاري هر كه اين تر مهم.  اقطي از نه بوده،

 توانست مي چطور بود، ناپذير شكست چوب اين اگر ضمنا. بود شده ساخته اليوندر توسط چوب اين بود،

  بخورد؟ شكست
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  "داشتي؟ مي بر رو سنگ چرا تو": پرسيد او از رون

 باباقوري، چشم و باشيم، داشته رو سيريوس دوباره تونستيم مي ما برگردوند، رو آدما شد مي اگه خب،" -

  "... و من مادر و پدر دامبلدور،

  .زدند نمي لبخند هرميون نه و رون نه

 اونا گو، قصه بيدل به توجه با اما": گفت كرد مي فكر بود شنيده موقع همان كه داستاني مورد در كه هري

 كه كنن صحبت سنگايي به راجع كه باشن زيادي هاي قصه نكنم فكر نه؟ مگه برگردن، كه خواد نمي دلشون

  ".برگردونن رو ها مرده تونن مي

. باشه ممكن كار اين كه كنه فكر كسي الوگود آقاي جز به نكنم فكر نه،": گفت غمگين حالتي با هرميون

 سنگي يه كنه، ات جاودانه كه سنگي يه جاي به كه، دوني مي گرفته، جادو سنگ از رو ايده اين بيدل احتماال

  ".كنه كار مرگ برعكس كه باشه

 هري. داد مي زير لباس سوزاندن بوي شبيه بويي. شد مي تر قوي لحظه هر آمد مي آشپزخانه از كه بويي

 يا نزند صدمه زنوفيليوس احساسات به كه بخورد غذا از كافي قدر به تواند مي آيا كه كرد مي فكر اين به داشت

 خوبه انقدر كه اين و هري شنل به انقدر. گه مي درست هري نظرم به چي؟ شنل اما": گفت آرامي به رون. نه

. نيست توش شكي. نديدم هري مال مثل هيچي حاال تا. نكردم فكر بهش راجع وقت هيچ كه بودم كرده عادت

  "... نشديم ديده بوديم زيرش وقتي حاال تا

  "!هستيم نامرئي پوشيم مي اونو ما وقتي – رون نشيديم ديده كه معلومه" -

 ارزن مي نات يك زور به كه اين و گفت ها شنل باقي به راجع كه چيزايي همه كه دوني مي خودتم اما" -

 جادوهاشون شن مي پير شنال وقتي كه بودم شنيده هم قبال ولي بودم، نكرده فكر بهش االن تا! هستن درست

 نتيجه در و بوده، باباش مال قبال هري مال اما. شن مي سوراخ طلسم با هاشون بعضي كه اين يا. شه مي ضعيف

  "!محشره كامال اما نيست، جديد چندان

  "... سنگه اون ولي رون، خوب، خيله" -
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 قدم به شروع بود، دو آن وار زمزمه جدل به حواسش از نيمي تنها كه حالي در برخواست جايش از هري

 خودش صورت باال طبقه سقف از. شد پرت كامال حواسش باال، طبقه به نگاهي با و رسيد كان پله به. كرد زدن

. نقاشيست يك بلكه آينه يك نه بيند، مي كه چيزي كه فهميد گيجي، لحظه چند از بعد. كرد مي نگاه او به رو

  .رفت باال ها پله از شد تحريك كاويش كنج

 نگاه رو اطراف نيست جا اين اون وقتي كه باشه خوبي كار نكنم فكر كني؟ مي كار چي داري هري" -

  "!كني

 رون، هري،: بود كرده مزين چهره پنج از زيبا نقاشي پنج با را اتاقش لونا. بو رسيده بااليي اطاق به هري اما

 در خاصي جادوي جور يك همه اما نبودند، متحرك هاگوارتز هاي تابلو مثل ها آن. نويل و جيني هرميون،

 طاليي زنجير جور يك شبيه كه چيزي. ببيند را ها آن كشيدن نفس تواند مي كه فكركرد هري. داشتند خود

 يا دقيقه ازيك بعد اما. داد مي پيوند يكديگر به را ها آن و بود شده گذاشته تصاوير اطراف در بود، نازك

 طاليي جوهري با بار هزاران كه هستند لغتي واقع در ها زنجير اين كه شد متوجه هري دقيق، بررسي بيشتر اندكي

  ...  دوست...  دوست...  دوست: اند شده نوشته

 داشت، قرار لونا تخت كنار بزرگي عكس. كرد نگاه اتاق اطراف به. كرد لونا به عميقي عالقه احساس هري

 گرفتن آغوش در حال در ها آن. داد مي نشان بود او شبيه بسيار كه زني همراه به را كوچكتري لوناي كه

 غبار تصوير. رسيد مي نظر به بود ديده هري كه اش زندگي در ديگري زمان هر از تر مرتب لونا. بودند يكديگر

  .آمد عجيب كمي هري نظر به موضوع اين. بود گرفته

 باز درهاي با كه گنجه در لباسي هيچ. بود شده پوشيده خاك و گرد با كف، آبي فرش. نبود درست چيزي

 آن در كسي كه بود ها هفته انگار رسيد، مي نظر به نامهربان و سرد خوابش تخت. نداشت وجود بود ايستاده

 ها پله از كه هري از هرميون. بود كرده گذر رنگ خونين آسمان ميان از پنجره روي عنكبوتي تار. بود نخوابيده

  "چيه؟ مشكل": پرسيد آمد مي پايين

 كه بزرگي سيني و رسيد آشپزخانه هاي پله باالي به زنوفيليوس دهد، پاسخ بتواند هري كه آن از پيش اما

  .بود گرفته دست در را بود آن در كاسه چندين

  "كجاس؟ لونا الوگود، آقاي": گفت هري
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  "ببخشيد؟" -

  "كجاس؟ لونا" -

  .ايستاد ها پله باالي زنوفيليوس

  ".بگيره پليمپي آب از تا باتم پل تا رفته گفتم، شما به كه من – من" -

  "كردين؟ آماده نفر چهار براي ناهارو چرا پس" -

 رسيد، مي گوش به كه صدايي تنها. شد نمي خارج دهانش از صدايي اما بگويد، سخن كرد سعي زنوفيليوس

 كنم مي فكر": گفت هري. زنوفيليوس دستان در سيني خفيف لرزش و بود، نشريه چاپ ماشين وقفه بي صداي

 باقي نخورده دست كه هاس مدت تختش و نيستن، هاش لباس. نيست اينجا لونا كه هست اي هفته چند كه

  "بودين؟ مونده خيره پنجره از بيرون به شما چرا و كجاس؟ اون. مونده

 هايشان دستي چوب هرميون و رون هري،. شكستند و افتادند زمين به ها كاسه. انداخت را سيني زنوفيليوس

 به روكش زير از زن طفره بيشماري تعداد و داد بلندي صداي چاپ دستگاه لحظه همان در. كشيدند بيرون را

 گرفته الوگود آقاي سمت به را چوبش همچنان كه هرميون. شد خفه دستگاه صداي باالخره و افتادند بيرون

  . بردشت را ها آن از يكي و شد خم بود،

  ".ببين اينو هري" -

 شده پر خودش عكس با اول صفحه. شتافت وي نزد سرعتش اكثر حد با ها پرت و خرت آن ميان از هري

  . بود شده درج نيز جايزه مبلغ و "يك شماره ناخواسته": بود شده نوشته زيرش در بود،

 نه؟ گرفته پيش در جديدو جهت زنهم طفره پس": پرسيد سردي با كرد مي كار سرعت به ذهنش كه هري

  " فرستاديد؟ وزارت براي جغد يه كردين؟ كار چي باغ توي رفتين وقتي

 نمي من و. نوشتم مي من كه چيزايي بخاطر. بردن منو لوناي اونا": كرد زمزمه. كرد تر را لبانش زنوفيليوس

 من اگه...  اگه...  گردونن برش من به اونو ممكنه اونا اما. كنن مي كار چي باهاش اونا و كجاس، اون كه دونم

..."  
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  "بدي؟ تحويلشون رو هري": گفت هرميون

  ".ريم مي جا اين از داريم ما كنار، برو راه سر از. نداره امكان": گفت رك رون

 شده جمع ترسناك پوزخندي شكل به لبانش و داشت، سن قرن يك گويي مانست، مي ارواح به زنوفيليوس

  . بودند

 جا اين نبايد شما. بدم دست از رو لونا تونم نمي. بدم نجات خودمو لوناي بايد. بيان اونا ممكنه لحظه هر" -

  ".كنين ترك رو

 داده انجام اش كودكي تخت مقابل مادرش كه مشابهي حركت ياد به وهري كرد باز ها آن مقابل را دستانش

  ".الوگود آقاي كنار بريد راه سر از. بزنيم صدمه بهتون نكنيد مجبورمون": گفت. افتاد بود

  "!هري": كشيد جيغ هرميون

 پنجره سوي به را سرشان ها آن سه هر كه اي لحظه. گذشتند مي پنجره مقابل از جارو بر سوار پيكرهايي

 بيهوشي طلسم وقتي و شد اشتباهشان متوجه موقع به درست هري. كشيد بيرون را چوبش زنوفيليوس گرداندند،

 طلسم. انداخت كنار به طلسم راه سر از نيز را وهرميون رون و پريد كناري به گذشت، مي هوا ميان از زنوفيليوس

  .كرد برخورد ارامپنت شاخ به زنوفيليوس

 و چوب هاي تكه. باشد كافي اتاق ريختن هم در براي صدايش رسيد مي نظر به. داد رخ مهيب انفجاري

 پرواز به اتاق ميان از هري. كرد پر را فضا غليظ و رنگ سفيد غباري و شدند پراكنده اطراف به سنگ و كاغذ

 او از ديدن توانايي كرد، مي محافظتش دستانش با كه سرش بر آوار ريختن وبا شد، كوبيده زمين به و آمد در

 را خود تعادل زنوفيليوس كه گفت او به فلز با برخورد صداي چند و رون، فرياد هرميون، جيغ صداي. شد گرفته

 سعي بود، مدفون آوار در نيمه تا تقريبا كه هري. شده پرتاب عقب به مارپيچ كان پله طول در و داده، دست از

  .كند بلند را خود كرد

 لونا آويز انتهاي و ريخت داخل به سقف از نيمي. بكشد نفس و ببيند سختي به كه بود شده باعث غبار و گرد

 روي كنارش بود، رفته بين از صورتش از نيمي كه حالي در ريونكالو رونا تنه نيم. ماند معلق سوراخ ميان از

 تلنبار با نشريه چاپ دستگاه هاي شكسته و خوردند مي چرخ هوا در هنوز پاره كاغذ هاي تكه. بود افتاده زمين

 ديگري پوش سفيد پيكر. بودند كرده مسدود را دوم طبقه به آشپزخانه هاي پله ورودي مسير هم روي شدن
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 صدايي. داد فشار لبش به را انگشتش مانست، مي ها مجسمه به و بود غبار از پوشيده كه هرميون و خورد تكان

  "ميگه؟ وپرت چرت داره دوباره خله اين كه نگفتم ؟ تراورس كنيم عجله نيست الزم نگفتم بهت": گفت خشن

  . كشيد درد از فريادي زنوفيليوس و آمد بنگي صداي

  "!پاتر....  باال طبقه...  نه...  نه" -

 خواستي مي كه يادته؟ پيش هفته. نكني خبر پاتر جز چيزي براي رو ما كه الوگود، گفتم بهت پيش هفته" -

  ".... قبلش هفته و كني؟ عوض مزخرف سربند اون با دخترتو

  .رسيد گوس به ديگر فريادي و ديگر بنگ صداي

 دار نيش"...  بنگ...  "كج كله"...  ديگر بنگي...  "هاي اسنوركك وجود اثبات با كردي فكر كه وقتي" -

  "بگيري؟ پس دخترتو توني مي

  "!گم مي راست...  پاتره هري واقعا اين...  كنم مي خواهش...  نه...  نه": گفت كنان هق هق زنوفيليوس

  "!كني منفجرمون و اينجا بياريمون كه كردي صدا رو ما فقط تو قضا از هم دفعه اين و": غريد خوار مرگ

  . رسيد گوش به ديگر آلود درد فرياد و ضربه چندين صداي

 شدنه خراب حال در اينجا": گفت رسيد دوم طبقه به و شد انداز طنين پايين طبقه در كه ديگري سرد صداي

  ".بشه خراب خونه كل ممكنه كنيم؟ تميزش خواي مي. شدن مسدود كامال ها پله سلوين،

 تو! نديدي پاترو زندگيت كل توي حاال تا تو! گو دروغ آشغال": زد فرياد داشت نام سلوين كه جادوگري

  "!گيري مي پس دخترتو جوري اين كه كردي فكر و نه؟ مگه بكشيمون، كه اينجا كشيدي رو ما فقط

  "!باالس اون پاتر كه خورم مي قسم...  خورم مي قسم" -

  ". روليو هومنوم": گفت بود ايستاده ها پله پايين كه كسي صداي

 از چيزي انگار كه داد دست او به غريب حس اين و كرد حبس را نفسش كه شنيد را هرميون صداي هري

  .كشد مي آغوش در را بدنش خود سايه با و شود مي كشيده بدنش به پايين
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  ".سلوين باالس اون نفر يه واقعا": گفت تندي به دوم مرد

 رو لونا...  كنم مي التماس...  كنم مي خواهش! پاتره اون گم، مي بهتون دارم پاتره، اون": گفت زنوفيليوس

  "... بينم رو لونا بذاريد فقط بدين، پس من به

 اين اگه اما. گيري مي پس دخترتو پايين، بياري من براي خودت با پاترو هري و باال بري اگه": گفت سلوين

 اين وقت اون كنيد، حمله ما به كه باشي گذاشته باال اون نفرو يه اگه باشه، كار توي كلكي اگه باشه، نقشه يه

  ".نه يا كني دفنش كه بديم پس بهت رو دخترت از تيكه يه تونيم مي آيا كه گيريم مي تصميم كه ماييم

 مي گوش به پايين از وسايل ريختن هم به و دويدن صداي. كشيد اميدي نا و وحشت از فريادي زنوفيليوس

 باز باال به را خود راه بودند ريخته پله روي كه هايي خرابه ميان از كه كرد مي سعي داشت زنوفيليوس. رسيد

  .كند

   ".بيرون بزنيم اينجا از بايد بياين،": گفت نجواكنان هري

 تر عميق ها آن همه از رون. كرد آوار زير از خود كشيدن بيرون به شروع زنوفيليوس صداي و سر درپناه او

 او كه جايي به ها پرت و خرب روي از توانستند مي كه صدايي كمترين با هرميون و هري. بود رفته ها خرابه زير

 سر كه حالي در. رفتند بزند، كنا پاهايش روي از را بزرگي دار كشو گنجه كرد مي سعي و بود مدفون

 آزاد باالبر طلسم يك با را رون كه شد موفق هرميون شدند، مي تر نزديك و نزديك زنوفيليوس وصداهاي

  .كند

 فاصله ها آن با فوت چند تنها زنوفيليوس. كرد خوردن تكان به شروع بود ها پله باالي كه چاپي دستگاه

 داري اعتماد من به تو خوب، خيله": گفت لب زير بود، شده پوشيده سفيدي غبار با همچنان كه هرميون. داشت

  "هري؟

  .كرد سرتصديق با هري

  ".بپوشي اونو بايد تو رون،. بده نامرئيتو شنل من به پس خوبه،": كرد زمزمه هرميون

  "... هري اما من؟" -

  ".بگير منو شونه رون بچسب، سفت منو دست هري،! كنم مي خواهش رون،" -
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 را ها پله كه چاپي دستگاه. شد ناپديد نامرئي شنل زير در رون. چسبيد را هرميون دست چپش دست با هري

. دهد تكان باالبر طلسم يك با را آن كرد مي سعي داشت زنوفيليوس. خورد مي تكان مرتبا بود كرده مسدود

 لحظه هر بچسبيد، سفت بچسبيد، سفت": گفت آهستگي به هرميون. چيست منتظر هرميون كه دانست نمي هري

  "... ممكنه

 و گرفت او صورت سمت به را چوبش هرميون. شد پيدا ميز باالي از زنوفيليوس پريده رنگ و سفيد صورت

  "! آبليويت": زد فرياد

  "! ديپريمو": گفت و گرداند پايشان زير زمين سمت به را چوبش سپس

  .كردند سقوط پايين به سنگ مانند. بود كرده ايجاد نشيمن اتاق كف سوراخي او

 كه ديد را مرد دو هري و رسيد، گوش به پايين از فريادي. بود زده چنگ او دست به جانش ترس از هري

 كنار باريد مي سرشان بر فروريخته سقف از كه اي شكسته مبلمان و آوار باران زير از را خود داشتند سعي

 زنگ هري گوش در خانه شدن ويران رعدآساي صداي كه حالي در و خورد، چرخي هوا در هرميون. بكشند

  .كشيد تاريكي درون به را او ديگر باري زد، مي
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 كه رسيد مي نظر به. ايستاد و كرد جور و جمع را خودش و افتاد ها چمن روي به زنان نفس نفس هري

 را اش چوبدستي و چرخيد مي وار دايره هرميون. اند آمده فرود مزرعه يك از اي گوشه روي غروب نزديك

  . داد مي تكان

  ...  هكسيا سالويو...  توتاليوم پروتگو -

 "... لعنتي پير خيانتكار اون": گفت و آمد مي بيرون مرئي نا شنل زير از زنان نفس نفس حاليكه در رون

 نابغه يه اي، نابغه تو هرميون": گفت و كرد هرميون به رو كرد مي پرت هري طرف به را شنل حاليكه در سپس

   "!بريم در تونستيم شه نمي باورم! واقعي و كامل

 داغون و درب ش خونه حاال! بودم؟ نگفته ؟ ارامپنته شاخ اين بودم نگفته بهش من مگه...  اينيميكم كيو -

  ! شده

 نظرت به! بود حقش": گفت كرد مي بررسي را پاهايش روي هاي زخم و پاره جين شلوار حاليكه در رون

   "كنن؟ مي كار چي باهاش
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 رفتنمون قبل مرگخوارها خواستم كه بود همين خاطر به اصال! نكشنش اميدوارم اوه، ": كرد ناله هرميون

  "! گفته نمي دروغ زنوفيليوس دونن مي اونا حاال! ببينن رو هري نظر يه حتما

  " كردي؟ قايم منو چي واسه حاال": پرسيد رون

 كه دزديدن اين خاطر به فقط رو لونا اونا! باشي تخت تو اژدهايي ابله خاطر به تو بود قرار اينكه خاطر به" -

  " هستي؟ هري با تو فهميدن مي اونا اگه اومد مي ات خانواده سر باليي چه! كرده طرفداري هري از باباش

  " چي؟ خودت ي خانواده "-

  "! دونن نمي هيچي اونا. باشه خوب حالشون بايد!  استراليان تو االن اونا "-

   "!اي نابغه يه تو": كرد تكرار بود گرفته قرار تاثير تحت شدت به كه رون

   "!كرديم مي كار چي تو بدون دونم نمي! اي نابغه تو آره، ": كرد موافقت مشتاقانه هري

   "چي؟ لونا": شد غمگين و ساكت ناگهان اما درخشيد شادي از هرميون صورت

   "...باشه زنده هنوز اون و باشن گفته راست اونا اگه": كرد صحبت به شروع رون

   "!باشه بايد باشه، زنده بايد اون... نگو نگو،": زد فرياد هرميون

   "...نتونستن خيليا هرچند... بياره دووم بتونه اميدوارم. باشه آزكابان تو بايد پس ": گفت رون

 از تر محكم خيلي محكمه، لونا ". كند فكر مسئله اين به نداشت تحمل هري ".تونه مي اون": گفت هري

 مي توضيح ركسپرت و  نارگل مورد در سلوليهاش هم ي همه به داره احتماال اون. بكنين فكرشو شما كه اوني

   ".ده

 خيلي زنوفيليوس واسه. باشه تو با حق اميدوارم ":گفت كشيد مي دست چشمهايش روي حاليكه در هرميون

   "...اگه شدم مي متاسف

   "درسته؟ بفروشه، مرگخوارها به مارو كرد نمي تالش اگه":  كرد تكميل را حرفش رون
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 اين خطرناكشان، فرار از بعد. كرد درست چاي برايشان رون. خزيدند داخلش به و كردند پا بر را چادر آنها

  . دوستانه و آشنا امن،: داشت را خانه حكم برايشان قديمي و مانده و سرد جاي

 بحث دوباره. بود تو با حق هري، اونجا؟ رفتيم ما چي واسه اوه، ": كرد ناله هرميون سكوت دقيقه چند از بعد

   "... واقع در چند هر! مزخرفاتي چه... مرگ مقدسات! واقعي وقت اتالف يه... بود گودريك ي دره

 اصال اون ممكنه نه؟ باشه، آورده در خودش از رو همه ممكنه ": رسيده ذهنش به فكري كه رسيد نظر به

   "!بيان مرگخوارها تا داره نگه زدن حرف مشغول مارو خواسته مي فقط باشه، نداشته قبول مرگو مقدسات

 كه اونيه از سختتر كارا كردن ريس و راست داري استرس وقتي... كنم نمي فكر كه من ": گفت رون

 چون بود راحتتر خيلي برام هستم استن اينكه به تظاهر... گرفتنم زنا قاپ كه فهميدم وقتي اينو من... بكني فكرشو

 زيادي استرس تحت پير گود الو اون. كنم خلق جديد كامال شخصيت يه اينكه تا ،.دونستم مي ازش كمي چيز

 راست نظرش به كه چيزي يا گفته، راستشو ما به اون كنم مي فكر من. مونيم مي ما شه مطمئن خواست مي بود،

   ". بكنه زدن حرف به وادار مارو اينكه خاطر به فقط رسيده؛ مي

 تو كه من گفته مي هم راستشو اون اگه حتي. بكنه زيادي فرق كنم نمي فكر خوب، ":كشيد آهي هرميون

   ". بودم نشنيده مزخرفاتي همچين يه ام زندگي

   "درسته؟ باشه، افسانه بود قرار هم اسرار ي حفره ببينم، كن صبر": گفت رون

  "! باشه داشته واقعيت تونه نمي مرگ مقدسات اما" -

   ".هري نامرئي شنل. باشه داشته وجود تونه مي يكيش اما گي، مي همينو اش همه": گفت رون

 از قدر چه آدما اينكه ي باره در داستان! است افسانه يه فقط برادر سه افسانه": گفت سختي سر با هرميون

 كه رو چيزي هر االنم همين ما باشه، نامرئي شنل زير شدن پنهان راحتي به مرگ از نجات اگه. ترسن مي مرگ

   ".داريم آماده و حاضر بخوايم

 در آمد مي بدش آن از شدت به كه را جنگلي آلوي درخت از شده ساخته چوبدستي حاليكه در هري

   ".كرد پذير نا شكست چوبدستي واسه فكريم يه شه مي. دونم نمي": گفت چرخاند، مي دستش

   "! هري نداره وجود چيزي همچين يه" -



 هري پاتر و مقدسات مرگ    مقدسات مرگ: بيست و دومفصل 

  -420- 

   "...گن مي بهش كه چي هر يا مرگ دستي چوب... داشته وجود چوبدستيا اين از زيادي تعداد گفتي تو" -

 احيا سنگ مورد در ولي بزن؛ گول ارشد چوبدستي داشتن وجود با خودتو خواي، مي اگه خوب، خيلي " -

: شد سردي و بدبيني از مملو صدايش و كرد رسم و قول نقل عالمت اسم آن دور دستش با "گي؟ مي چي

   "!گم مي كه همينه. كنه زنده رو مرده تونه نمي جادويي هيچ"

 و... شن ظاهر بابام و مامان شد باعث كرد، برقرار ارتباط نبر اسموشو چوبدستي با چوبدستيم وقتي" -

   "...سدريك

 دقيقا رنگ بي تقليدهاي جور اون... جور اون درسته؟ نگشتن، بر واقعا ارواح عالم از اونا اما": گفت هرميون

   ".نيست زندگي به اونا برگردوندن مثل

 بعد به اون از ميره، مي يكي وقتي كه گه مي داستان درسته؟ نگشت، بر واقعا داستان تو دختره اون اما" -

 يه حتي اون درسته؟ بزنه، حرف باهاش و ببينتش تونست مي هنوز دوميه برادر اما. داره تعلق اموات عالم به ديگه

   "...كرد زندگي باهاش مدتي

 نگاه رون به هرميون وقتي و. داد تشخيص هرميون صورت در را تري تشخيص قابل غير چيز و نگراني او

  . بود ترسانده ها مرده با زندگي مورد در زدن حرف با را او هري: است ترس كه شد متوجه كرد،

 ي دره تو كه پيورل قبر سنگ اون پس ":گفت عجله با باشد عادي شدت به لحنش كرد مي سعي كه هري

   "دوني؟ نمي اش باره در چيزي پس... بود گودريك

 قبرش سنگ رو عالمتو اون اينكه از بعد. نه ":گفت رسيد مي نظر به آسوده موضوع تغيير از كه هرميون

 تو مطمئنم بود داده انجام مهمي كار يا بود معروفي آدم اون اگه كردم؛ جو و جست موردش در خيلي ديدم

 شناسي نسب:  اصالت ذات كتاب تو كنم پيدا رو پيورل اسم تونستم كه جايي تنها. ديدمش مي كتابامون از يكي

 بود برده باال را ابروهايش كه رون به را آخر ي جمله " -.بودمش گرفته قرض كريچر از كه بود جادوگري

 هايي خانواده اولين از يكي ها پيورل ظاهرا. كه نوشته رو اصيل خون با هايي خانواده اسم كتاب اين -" گفت

   ".شدن منقرض مذكر جنس نظر از كه بودن

   "؟ رفتن انقراض به رو مذكر جنس لحاظ از ":كرد تكرار رون
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 با اخالفي ممكنه كه هرچند. ها پورل مورد در پيش، قرنها. رفته بين از اسمشون يعني ":گفت هرميون

   ". باشن داشته اي ديگه اسمهاي

: بود كرده خطور ذهنش به پيورل نام شنيدن با كه اي خاطره كرد، خطور هري مغز به درخشاني فكر ناگهان

   "! گاونت ماروولو ":زد داد ، داد مي تكان وزارتخانه مامور جلوي در را زشتي انگشتر كه كثيفي مرد پير

   "ببخشيد؟ ":گفتند هم با دو هر هرميون و رون

 پيورل اخالف از كه گفت گاونت ماروولو! انديشه قدح تو! نبر اسمشو پدربزرگ! گاونت ماروولو" -

   "! هاست

  . يودند شده گيج هرميون و رون

  ".  شده حك روش ها پيورل نشان كه گفت گاونت ماروولو! شد ساز جاودانه كه اي حلقه حلقه،" -

   "بود؟ چي شبيه ببيني تونستي! ؟ ها پيورل نشان ":گفت سرعت به هرميون

 من كه جايي تا نبود، روش اي ديدني چيز هيچ! واقعا نه": گفت بياورد ياد به كرد مي سعي حاليكه در هري

   ".بود شكسته كه ديدمش وقتي فقط نزديك از من. خط تا چند فقط شايد. ببينم تونستم مي

 به يكي از و بود زده شگفت رون. است فهميده هم او كه فهميد هرميون چشمان ناگهاني شدن باز از هري

  . كرد مي نگاه ديگري

  " ؟ مرگ مقدسات عالمت بوده؟ عالمت همون دوباره كه زنين مي حدس واي،" -

 تنها كرد، مي زندگي خوك مثل كه بود خرفت پير يه گاونت ماروولو نه؟ كه چرا ": گفت زده هيجان هري

 احتمالش بود شده دست به دست قرنها واقعا انگشتر اون اگه. بود آبادش و جد بود مهم اش واسه كه چيزي

 از اون كنيد، اطمينان من به نبود، خونه اون تو كتابي هيچ. بوده چي واقعا انگشتر اون دونسته نمي اون كه هست

 روي خراشهاي كنه فكر كه بود اين عاشق اون. بخونه تخيلي هاي قصه هاش بچه واسه كه نبود آدمايي اون

 برتر و متمايز رو شما خالص خون داشتن شد مي مربوط اون به كه جايي تا چون ، بوده خانوادگي نشان انگشتر

   ".ساخت مي بقيه از
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 مي فكر چيزي همون به داري تو اگه هري اما... بود جالب خيلي ش همه... آره ":گفت احتياط با هرميون

   "...كه كني مي فكر تو كنم، مي من كه كني

 براي او "درسته؟ بود سنگ يه اون نه؟ كه چرا نه؟ كه چرا خوب، ":گفت و گذاشت كنار را احتياط هري

   "چي؟ بود كننده احيا سنگ اون اگه ":كرد نگاه او به رون حمايت جلب

   "كنه؟ مي كار هنوزم شكوندش دامبلدور كه اين از بعد يعني اما... واي": شد باز رون دهان

 احيا سنگ عنوان به چيزي هيچ! نداشته وجود وقت هيچ چيزي چين هم يه رون كنه؟ كار كنه؟ كار " -

 سعي داري تو هري ": گفت و پريد پاهايش روي بود عصباني شدت به حاليكه در هرميون"!! نداره وجود كننده

   "! كني جور و جفت مقدسات داستان با چيو همه كني مي

 مي من! هست جور و جفت خودش خودي به اين هرميون كنم؟ جورش و جفت من": كرد تكرار هري

   "!رسيده دستش به ها پيورل از اون كه گفت گاونت! بوده سنگ اون رو مرگ مقدسات عالمت كه دونم

  "! نديدي دقيق طور به وقت هيچ سنگو روي عالمت كه گفتي بهمون پيش دقيقه يه همين" -

 چه شكوندش اينكه از بعد داميلدور باشه؟ كجا انگشتره اون االن زني مي حدس ": پرسيد هري از رون

  . بودند شده دور كلي به رون و هرميون از و بودند گير در شدت به هري افكار اما " كرد؟ كارش

... مالك... ارباب... كنن مي مرگ ارباب رو مالكشون بشن، متحد همديگه با اگه كه مقدس شيء سه "

  "دهنده شكست

 كه كسي شود، مي رو به رو ولدمورت با كه حالي در است مقدسات صاحب كه ديد، مي را خودش او و

 جوابش آيا... بماند زنده ديگري اگر كند نمي پيدا نجات كدام هيچ... نبودند رقيبش ديگر سازهايش جاودانه

 او اگر شود؟ مي پيروز كه است كسي او شود مطمئن كه بود راهي ماجراها، اين ي همه از بعد آيا بود؟ همين

   بماند؟ امان در بود ممكن آيا شد، مي مقدسات ارباب

  " هري؟ "-

. چرخاند مي انگشتانش در را آن و بود كشده بيرون را شنلش هري: نشنيد را هرميون صداي اصال او اما

 را چيزي وقت هيچ جادويي دنياي در زندگي سال هفت قريب در او. هوا روشني به و بود آب مثل اش پارچه
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 و واقعا كه شنلي: كرد مي توصيف زنوفيليوس كه بود چيزي همان دقيقا شنل. بود نديده كند برابري آن با كه

 غير و ثابت طور به و شه، نمي تموم عمرش وقت هيچ و كنه، مي نامرئي كامال رو پوشدش مي كه كسي حقيقتا

  .كنه نمي مختل كاركردشو طلسمي هيچ و كنه، مي پنهان رو اشياء نفوذي قابل

 شنلم مردن مادرم و پدر كه شبي ": گفت و كرد حبس سينه در را نفسش آورد، ياد به را چيزي ناگهان او

 اهميت اما است، شده سرخ صورتش كه كند احساس توانست مي و لرزيد مي صدايش "! بود دامبلدور دست

 خواسته مي! همينه دليلش! بوده گرفته قرض رو شنل دامبلدور كه گفت سيريوس به مادرم ": داد ادامه و نداد

 "... شده دفن گودريك ي دره تو پيورل ايگناتوس! مقدسه شيء سومين اين كرده مي فكر چون كنه، امتحانش

 به حقايق از انگيزي شگفت و عظيم هاي دريچه كرد مي احساس زد، مي قدم چادر دور كوركورانه هري

   "! آد مي در جور و منطقيه ش همه! برادرم سومين اخالف از من! منه جد اون ": داد ادامه. شود مي باز رويش

 ي ايده حتي كه انگار ، مرگ مقدسات در باورش با است، شده مسلح اطمينان اين با كه كرد مي احساس او

 احساس برگشت دو آن طرف به كه هنگامي و بود؛ كافي او به بخشيدن امنيت براي تنهايي به هم تصاحبشان

  ... داشت خوبي بسيار

 انگشتهايش بود؛ گردنش دور از كيفش آوردن در مشغول شدت به هري اما"! هري": گفت دوباره هرميون

  . لرزيدند مي شدت به

 بود دامبلدور دست شنل! بخونش! بخونش ": گفت و چپاند هرميون دستان در را مادرش ي نامه هري

 رو رو كننده مرئي نا طلسم تونست مي اون نداشت، احتياجي شنل به او خواستش؟ مي چي براي ديگه! هرميون

   "!كنه نامرئي كامال خودشو هم شنل بدون كه كنه اجرا قوي اونقدر

 اينكه بدون بود كشيده بيرون را نامه وقتي او: رفت زيرصندلي و چرخيد و افتاد زمين روي درخشاني چيز

 جريان اين بعد، و دارد بر زمين روي از را آن تا كرد مكث اي لحظه او. بود انداخته بيرون را زرين گوي بفهمد

 كه شد منفجر او در چنان آن شوك و تعجب و.  دادند او به ديگري هديه ، حقايق ادراك انگيز شگفت و قوي

   "!زرين گوي توي... گذاشت باقي من ي واسه انگشترو اون! اينه تو ": زد فرياد

  " زني؟ مي حدس طور اين تو... تو" -
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 همه! بود مشخص خيلي هري براي بود، واضح خيلي. نگرد مي او به تحيري چنين با رون چرا فهميد نمي او

 باز را زرين گوي توانست مي كه هنگامي و بود، مقدس شيء سومين شنلش... چيز همه آمد، مي در جور چيز

 چوبدستي بود، مقدس شيء اولين يافتن داشت نياز كه چيزي تنها بعد و آورد، مي دست به را هديه دومين كند

  ... بعد و برتر،

 ضربه با اميدش و شادي ي همه هيجانش، ي همه: افتاد نوراني اي صحنه روي اي پرده تاگهان كه انگار اما

  . شكست نوراني طلسم و ايستاد و شد بلند شد خاموش اي

  ". دنبالشه اون كه چيزيه همون اين" -

  . ترساند بيشتر را هرميون و رون صدايش ناگهاني تغيير

  "! برتره چوبدستي دنبال نبر اسمشو" -

 با اش همه. دارد حقيقت اين كه دانست مي او. كرد ناباورشان و استرس از پر صورتهاي به را پشتش هري

 در بود، قديمي چوبدستي يك دنبال به بلكه نبود، جديدي چوبدستي دنبال به ولدمورت آمد، مي در جور هم

 مي فكر و بود شده خيره شب تاريكي به حاليكه در و رفت، چادر ورودي طرف به هري... قديمي خيلي واقع

  . كرد فراموش را هرميون و رون حضور كرد،

 كه وقتي شاعرو بيدل هاي افسانه براش كسي نبود ممكن. بود شده بزرگ مشنگها پرورشگاه تو ولدمورت

 ممكن. كند باور را مرگ مقدسات كه شد مي پيدا جادوگري ندرت به. هري مثل درست كند، تعريف بود بچه

   بداند آنها به راجع چيزي ولدمورت بود

 گشت مي دنبالشان حتما دانست، مي مرگ مقدسات مورد در چيزي مورت ولد اگر. شد خيره تاريكي در او

 او اگر كرد؟ مي مرگ ارباب را صاحبشان كه را چيزي سه: كند تصاحب را آنها تا كرد مي را تالشش تمام

 يكي او كه ساده حقيقت اين آيا! نداشت سازها جاودانه به احتياجي ديگر دانست، مي مقدسات مورد در چيزي

 مورد در چيزي او كه نبود معنا اين به بود، كرده ساز جاودانه به تبديل را آن و بود آورده دست به را مقدسات از

 از اينكه بدون گشت مي برتر چوبدستي دنبال به او كه معنا اين به! دانست؟ نمي جادوگري عظيم راز آخرين

 مقدسي ء شي چوبدستي چون... است مقدسات سه از يكي اين آنكه فهميدن بدون باشد، باخبر آن كامل توانايي



 هري پاتر و مقدسات مرگ    مقدسات مرگ: بيست و دومفصل 

  -425- 

 تاريخ صفحات ارشد چوب آلود خون ردپاي... بود تر شده شناخته هويتش و كرد، پنهانش شد نمي كه بود

  .... كرده آلوده رو جادوگري

 از او. كردند مي عبور سفيد ماه مقابل از اي نقره و خاكستري-دودي ابرهاي. كرد نگاه ابري آسمان به هري

  . بود شده منگ و گيج كشفياتش عظمت

 از قبل كه اند ايستاده جايي همان دقيقا هرميون و رون ديد كه وقتي كرد تعجب خيلي. برگشت چادر به او

 نگاه هرميون به كامل نگراني با رون و داشت دست به را لي لي ي نامه هنوز هرميون.بودند ايستاده او رفتن بيرون

   اند؟ كرده پيشرفت قدر چه گذشته ي دقيقه چند در كه بودند نفهميده آنها. كرد مي

 همه اين نه؟ همينه،": گفت كند انگيزش شگفت اطمينان نور وارد را آنها كرد مي سعي حاليكه در هري

  "! دوتاشو شايدم... دارم يكيشو منم! داره واقعيت مرگ مقدسات! ده مي توضيح چيزو

  . برد باال را زرين گوي او

 اون كه كنه مي فكر فقط اون... دونه نمي اون اما گرده، مي سوميش دنبال داره نبر اسمشو حاال و" -

  "... قويه چوبدستي يه چوبدستي،

 تو كنم فكر اما متاسفم، هري،": گفت و داد قرار دستانش در را لي لي ي نامه و رفت طرفش به هرميون

   ".ش همه مورد در. كني مي اشتباه

   "!آد مي در جور ش همه بيني؟ نمي مگه اما" -

 لطفا لطفا،.  كني مي بزرگش زيادي داري فقط تو هري،. آد نمي در! آد نمي در جور نه ":گفت هرميون

 و دونسته، مي موردشون در دامبلدور و داشتن، وجود واقعا مرگ مقدسات اگر: بده جواب من سوال اين به فقط

   "چرا؟ بود؟ نگفته بهت چرا پس هري... شه مي مرگ ارباب بشه اونا مالك كه كسي دونسته مي

 پيداشون و بري دنبالشون خودت بايد تو! هرميون گفتي اينو خودت تو اما ":داشت آماده را جوابش هري

   "!ماموريته يه اين! كني

 ي خونه به تا كنم راضي رو تو و بكنم خودمو سعي كه گفتم اونو فقط من اما": زد فرياد عصبانيت با هرميون

  "! كردم نمي باورش اصال من! بريم گودها الو
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  . نكرد توجه اصال هري

 يا بسنجم بودنمو قوي گذاشت مي اون. كنم كشف مسائلو خودم من كه كرد مي كاري معموال دامبلدور" -

  ". مونه مي كاراش همين مثل اينم. كنم ريسك

: داده برات مشخص كامال دستور يه دامبلدور و! واقعيه چيز يه اين! نيست تمرين نيست، بازي اين هري" -

 تاوان تونيم نمي ما. كن فراموش مرگو مقدسات نداره، معنايي هيچ نماد اون! كن نابود و پيدا رو ها ساز جاودانه

  ". كنيم پرداخت رو اصلي موضوع از شدن منحرف

 تقريبا حاليكه در چرخاند، دستانش در بارها و بارها را زرين گوي او. شنيد مي را او صداي سختي به هري

 مرگ مقدسات و بوده او با حق شود ثابت هرميون به كندتا نمايان را كننده احيا سنگ شود، باز كه بود اميدوار

  : كرد التماس رون به هرميون. اند داشته وجود

   "كني؟ مي كني، نمي باور اينو كه تو "-

  : گفت سختي به و كرد مكثي رون. كرد بلند را سرش هري

 نفس - "كني نگاه كلش به وقتي اما... آد مي در جور كوچولوش يه... كه اينه منظورم... دونم نمي " -

 انجام گفت ما به دامبلدور كه كاريه همون اين! هري شيم خالص سازها جاودانه شر از قراره ما " -كشيد عميقي

   ".كنيم فراموش مرگو مقدسات به مربوط چيزاي اين بايد شايد... شايد! بديم

   ". دم مي انجام رو نگهباني اولين من. رون متشكرم": گفت هرميون

  . دهد فيصله آميزي خشونت توقف با را قضيه كل و بنشيند چادر ورودي در تا كرد عبور هري كنار از او و

 وقتي تا توانست نمي و بود، كرده تسخير را او مرگ مقدسات ي ايده. برد خوابش سختي به شب آن هري

 مي او اگر فقط. شنل و سنگ، چوبدستي،: كند استراحت زد مي چرخ ذهنش در آور اضطراب افكار كه

  ... بشود شان همه صاحب توانست

 او اگر باشد؟ داشته ن اال همين را سنگ توانست نمي او چرا بود؟ كجا انتها اما... شد خواهم باز انتها در من

 گوي با زمزمه به تاريكي در او و... بپرسد دامبلدور از رو در رو را سواالت همين توانست مي داشت را سنگ

  .... شد نمي باز رنگ طاليي گوي اما را، مارها زبان حتي كرد، امتحان را چيزي هر زد، حرف زرين
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 آرزو هري گشت؟ مي دنبالش داشت كجا ولدمورت بود؟ شده پنهان كجا برتر، چوبدستي چوبدستي، و

 ولدمورت و او بار اولين براي كه چرا دهد، نشان را ولدمورت افكار او به و بسوزد دوباره زخمش كاش اي كرد

... كرد نمي باور اصال آن بر عالوه... نداشت دوست را ايده اين هرميون البته... خواستند مي را چيز يك دو هر

 مقدسات ي ايده از او كه بود اين واقعيت... متحجر نظر، كوته محدود،... بود زنوفيليوس با حق جورهايي يك

 اما بلعيد، را آن تقريبا داد، فشار دهانش به را زرين گوي دوباره هري... احيا سنگ خصوص به ترسيد، مي مرگ

  ... نكرد تغييري فلزي سرد گوي

 ديوانه با شده احاطه آزكابان، در سلولي در تنها افتاد، لونا ياد به هري كه بود خورشيد طلوع نزديك تقريبا

 مورد در آلودش هيجان تفكرات در او مورد در را چيز همه او. كشيد خجالت خودش از ناگهان و. سازها

 عمال حدود آن در سازها ديوانه اما دهند، نجات را او توانستند مي كاش اي فقط. بود كرده فراموش مقدسات

... است نكرده درست مدافعي سپر هنوز اش جنگلي آلوي چوبدستي با كه افتاد فكر اين به. بودند ناپذير شكست

  . داشت وجود بهتري چوبدستي يافتن براي راهي كاش فقط... كرد مي امتحانش صبح بايد

 خود در را او ديگر بار يك ناپذير، شكست مانند، بي همتا، بي مرگ، چوب برتر، چوبدستي يافتن آرزوي و

  ... برد فرو

 باران. كردند حركت اي، كننده كسل و شديد باران زير در و كردند جمع را چادرشان آنها بعد، روز صبح

 زمينهاي در بودند، آنجا را هفته تمام و كردند باز را چادرشان شب آن آنها.كرد تعقيب ساحل تا را آنها شديد

 انگار. كند فكر مرگ مقدسات به توانست مي فقط او. ديد مي انگيز غم و خوشايند نا را آنها هري كه خيسي

 نمي رون دار دنباله هاي شك نه و هرميون ي كننده ناراحت ناباوري نه كه بود شده مشتعل او درون آتشي

 احساس كمتر سوزاند، مي را او عميقتر مرگ مقدسات يافتن آرزوي چه هر و. كنند خاموشش توانستند

 و شديد باران بدي به دو آن ي سختانه سر تفاوتي بي: كرد مي سرزنش را هرميون و رون او. كرد مي سرخوشي

 استوار خللي هيچ بي كه كرد، نمي دار خدشه را او اطمينان چيز هيچ اما. آورد مي پايين را او ي روحيه روح، بي

 كه طوري بود كرده مشغول شدت به را او آنها، يافتن به اش عالقه و مقدسات در هري باور. بود پابرجا و

  . افتاده جدا سازها جاودانه مورد در تعصبشان و دوستانش از كرد مي احساس
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 آنقدر هري كرد، صحبت سازها جاودانه مورد در اش عالقگي بي مورد در او با هرميون عصر روز يك وقتي

 كه نيستيم اوني ما تعصب؟ ":گفت عصباني و آرام صداي با هرميون. ببرد كار به را كلمه آن كه بود احتياط بي

   "!بدن انجام خواسته ازشون دامبلدور كه و كاري خوان مي كه هستيم اونايي ما! هري داره، تعصب

 را آن تا بود گذاشته هرميون براي را نشانه آن دامبلدور. ماند اعتنا بي مستقيم غير انتقاد اين مقابل در هري اما

 پيدا نجات كدام هيچ. است زرين گوي آن در كننده احيا سنگ كه بود شده متقاعد كامال همچنين او و بخواند،

   فهميدند؟ نمي هرميون و رون چرا... مرگ ارباب... بماند زنده ديگري اگر كند نمي

 خشم با هرميون. راند زبان بر را جمله اين آرامي به هري. است مرگ شود نابود بايد كه دشمني آخرين

  "! جنگيديم؟ مي باهاش بود قرار كه بود نبر اسمشو اين كه كردم مي فكر ":داد جواب

  . آمد كوتاه هري

 بسيار هري براي كنند بحث آن مورد در داشتند اصرار هرميون و رون كه هم اي نقره ماده گوزن راز حتي

 و سوزش دچار دوباره زخمش كه بود اين بود مهم برايش كه ديگري چيز تنها. رسيد مي نظر به تر اهميت كم

 مواقع جور اين در. كند پنهان ديگر نفر دو از را مسئله اين كه كرد مي را تالشش تمام گرچه بود، شده قلقلك

 با او كه تصاويري كيفيت. شد مي ناراحت ديد مي كه چيزهايي از اما گشت، مي خلوتي مكان دنبال به

 عقب و جلو به طوري تصاوير انگار و بود شده تارتر. بود كرده فرق شد مي سهيم ديدنشان در ولدمورت

 را اسكلت مانند تاري شكل توانست مي فقط هري. شدند مي وارد آن به يا خارج ديد از كه كردند مي حركت

 در حاال بود، كرده عادت تصاوير سريع گذر به كه هري. ماده تا بودند سايه بيشتر كه كوههايي يا دهد تشخيص

 هر كه اي رابطه بود، رفته بين از ولدمورت و او بين ي رابطه كه بود نگران او. بود شده گيج تغيير اين با مواجهه

 و مبهم تصاوير اين هري گاهي. داشت ارزش -بود گفته هرميون به كه چه هر حاال -و ترسيدند مي آن از دو

 ديگر كه بود جنگلي آلو تقصيرچوبدستي انگار داد، مي ارتباط اش چوبدستي شدن خراب به را كننده ناراضي

  . ببيند را ولدمورت ذهني تصاوير قبل خوبي به توانست نمي

 است رون اين كه -شديدش درونگرايي لحظات در حتي -نكند توجه توانست نمي هري ها هفته گذشت با

 عبور تفاوت بي آنان كنار از بود گرفته تصميم هري چون شايد. گرفته دست به را رهبري و شده عمل وارد كه

 اين حاال صورت هر در. بود آورده پايين را او رهبري كيفيت رخوت و خمودي در هري نزول هم شايد يا كند

  . كرد مي عمل به وادار و تشويق را ديگران كه بود رون
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 فكر كجاها به... بياين. داريم احتياج كارمون براي ريزي برنامه به ما. مانده باقي ساز جاودانه سه ":گفت رون

   "...خانه يتيم نكرديم؟

 رسيد مي نظرشان به كه را جايي هر آلباني، ها، ريدل ي خانه بركز، و بورگين دياگون، ي كوچه هاگوارتز،

 نام دوباره و دوباره كرده مالقات فقط يا كرده جنايت كرده، زندگي يا كرده كار آنجا در موقع آن تا ولدمورت

  . دارد باز زنشش سر از را هرميون كه كرد مي شركت بحثشان در اين براي فقط هري. بردند

 در تا بخواند را ولدمورت افكار تا كرد مي سعي و نشست مي سكوت در اگر بود مي خوشحالتر خيلي هري

 هري و كنند سفر تري ربط بي جاهاي به داشت اصرار رون اما. آورد دسن به اطالعاتي برتر چوبدستي مورد

  . است كردن حركت فقط دليلش تنها كه بود آگاه

 شايد جادوييه ي دهكده يه  فلگلي آپر —دونيد نمي وقت هيچ شما ": بود اين رون هميشگي ي جمله

   ".بديم آب گوشي و سر يه و بريم بياين. كنه زندگي اونجا خواسته مي نبر اسمشو

  . كرد مي رو به رو ها زن قاپ با را آنها گاه بي و گاه جادويي مكانهاي به مداوم هاي زدن سر اين

 بيل اما بود انگيز غم خورده يه بردن انجا به منو كه جايي. باشن مرگخوارها بدي به هاشون بعضي قراره"

   ".گفتن مي پاتر ي برنامه تو اونا. خطرناكن واقعا اونا از بعضي زنه مي حدس

  " چي؟ تو" -

. كنم پيداش راديو تو كردم مي سعي اييكه برنامه همون گذاشتن؟ چي اسمشو نگفتم بهتون. پاتر ي برنامه" -

 خط روي ها برنامه ي همه تقريبا. كنه مي بيان افته مي داره كه اتفاقاتي مورد در رو حقيقت كه اي برنامه تنها

   ". بشنويدش خواد مي دلم واقعا. پاتر ي برنامه غير ولدمورته،

 مي ها شماره و زد مي سيم بي به را اش چوبدستي مختلفي هاي ريتم با متوالي ظهرهاي از بعد رون

 عشق از پر پاتيلي از قسمتي هم بار يك و كنيم رفتار اژدها طب با چگونه از هايي كلمه گاهي از هر. چرخيدند

 زبان به را درست رمز كرد مي سعي زد مي سيم بي به را اش چوبدستي وقتي. خورد مي گوششان به قوي و داغ

  . كرد مي زمزمه اتفاقي طور به را كلمات لب زير بياوردو
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 آخرين نتونستنم من.داشت اونا زدن حدس تو زيادي استعداد بيل. دارن محفل به ربطي يه اصوال رمزها" -

  "....  بشنوم رو برنامه

 نوبت گذراندن حال در و بود نشسته چادر ورودي در هري. نكرد رو رون به شانس مارس آخر تا اما

 طرف به را راهشان بودند كرده مجبورشان كه بود شده خيره انگوري هايي درختچه به سكوت در. بود مراقبتش

 بياين،":رسيد گوشش به رون ي زده هيجان فرياد صداي هنگام همين در. كنند كج زده يخ و سرد زمينهاي

   "!هري تو بيا. بود آلبوس رمزش! كردم پيداش! بياين

 هرميون و رون و شتافت چادر داخل به. شد بيدار مرگ مقدسات رخوت از هري روزها از بعد بار اولين براي

 باشد داشته دادن انجام براي كاري اينكه براي فقط كه هرميون. اند زده زانو كوچك ي راديو كنار كه ديد را

 آشناترين از يكي آن از كه بود شده خيره گو بلند به باز دهان با زد مي واكس را گريفيندور شمشير داشت

  . آمد مي بيرون صداها

 در داشتني دوست و عزيز مرگخوارهاي از تا چند با مالقات خاطر به كه اخيرمون غيبت خاطر به..." -

  ". خوايم مي معذرت ازتون بود مون ها خونه ي محدوده

  "!  جردنه لي كه اون ولي": گفت هرميون

   نه؟ جالبه. دونم مي اره: گفت زده هيجان و خوشحال رون

 از تا دو بگم كه خوشحالم و كرديم پيدا اي ديگه امن مكان خودمون براي حاال": گفت مي داشت لي

   ".پسرها خير به عصر. كنن مي مون همراهي ظهر از بعد امروز مون هميشگي حاميهاي

  " سالم "-

  " ريور خير به عصر" -

   "...گفت شه مي معموال اما كردن انتخاب رمزي اسمهاي شون همه اونا. يه لي همون ريور": داد توضيح رون

  "... هيس": گفت هرميون
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 شبكه و امروز پيام كه ببريم نام رو قتلهايي اون بشنويم  رويال و  رومولوس از اينكه از قبل اما": داد ادامه لي

 قتل خبر كه متاسفيم خيلي ما. كنن بيانش كه دونستن نمي مهم كافي حد به اونارو  جادوگري سيم بي اخبار ي

  ". بديم ها شنونده به رو ول كراس درك و تانكس تد

  . شدند خيره هم به آلودي وحشت سكوت در هرميون و رون او،. كرد پيچه دل و تهوع احساس هري

 با دو هر كه ديگري جن و زاده مشنگ توماس دين ما ي عقيده به. شده كشته هم گورناك اسم به جن يه" -

 مي رو ما صداي داره خبر ازش كه كسي يا دين اگر. كنن فرار تونستن كردن مي سفر ول كراس و تانكس تد

 ي نفره پنج ي خانواده يه هاي جنازه لي كد در ضمن در. نگرانن موردش در خيلي خواهرهاش و خانواده شنوه

 خبر من به ققنوس محفل از اعضايي اما بوده گاز نشت اثر در حادثه كه گفتن مشنگي مقامات. شد پيدا مشنگ

 كشتار كه حقيقت اين بر -باشه بيشتري احتياج اگر -ديگري شاهد. بود شده استفاده كشنده طلسم از كه دادن

 شنونده به خبرو اين بايد كه متاسفيم آخر در. رفته فراتر تفريحي ورزش يه از جديد رژيم نظارت تحت مشنگها

 اون كه ده مي نشون شواهد. شد پيدا گودريك ي دره در شات بگ باتيلدا جسد بقاياي كه بديم محترم هاي

 سياه جادوي ناپذير انكار هاي نشونه جسدش روي كه داد اطالع ما به ققنوس محفل. رسيده قتل به پيش ماهها

 بگ باتيلدا تانكس، تد ياد به ما سكوت دقيقه يك در كه خوام مي ازتون حاال من ها، شنونده. شده مشاهده

  " كنيد شركت نيست كمتر مرگشون از تاسفمون كه نامي گم ي خانواده و گورناك ول، كراس درك شات،

 بيشتري اخبار شنيدن مشتاق هري از نيمي. رفتند فرو سكوت در نيز هرميون و رون هري، و شدند ساكت همه

 دنياي به كامال كه بود باري اولين مدتها از بعد. داشت هراس بشنود بود ممكن كه آنچه از ديگر نيمي و بود

  . بود شده وصل بيرون

 رژيم تاثيرات مورد در كه رويال، مون، برنامه خوب ازحاميان يكي سراغ ريم مي حاال. متشكرم": گفت لي

   ".كنه مي صحبت مشنگا دنياي روي جديد

  ". ريور متشكرم": گفت بخش آرامش و سنجيده آرام، لحني با بود، آشنا پذيري انكار طور به كه صدايي

  "! كينگزلي": زد فرياد رون

  "! دونيم مي": گفت كنان هيس هيس هرميون
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 تلفات دچار چنان هم و هستن اعتنا بي شن مي كه اذيتايي و آزار باني و باعث به مشنگها": گفت كينگزلي

 امنيت كه شنويم مي هايي ساحره و جادوگرا از بخشي روحيه هاي داستان هنوزم ما كه چند هر. شن مي زيادي

. ها مشنگ آگاهي بدون هم اكثرا كنن، حمايت مشنگشونو هاي همسايه دوستو تا اندازن مي خطر به خودشونو

 كردن طلسم با مثال. بدن قرار خودشون الگوي اشخاصو اين كه كنم مي خواهش هامون شنونده ي همه از من

 اگر كنه پيدا نجات تونه مي اشخاص از خيلي جون. محافظت هاي طلسم با خيابونشون تو مشنگي هاي خونه

  ". بديم انجام رو ساده اقدامات همين

  " گي؟ مي چي جادوگرها اول گن مي كه اونايي جواب در تو رويال،": پرسيد لي

 كوچيك ي پله يه شدن مرگخوار تا ها زاده اصيل اول تا جادوگرها اول بين گم مي": داد جواب لي كينگز

 نجات ارزش جانها ي همه و داره ارزش ميزان يك به آدما ي همه جون درسته؟ آدميم، مون همه ما. ست فاصله

  ". كردن پيدا

 اين از كه وقت هر آوردي، دست به شدن وزير نخست براي منو راي تو و رويال، بود عالي": گفت لي

   ".پاتر رفقاي ما ي برنامه معروف قسمت براي ريمولوسه، نوبت حاال. شديم خالص آشوب

  ". ريور متشكرم": كرد صحبت به شروع ديگري آشناي صداي

   ".لوپينه دونيم مي": گفت و كرد بيني پيش را اش جمله هرميون اما بگويد چيزي كه كرد باز را دهانش رون

  " است؟ زنده هري داري اعتقاد بازم اومدي مي ما ي برنامه به كه هميشه مثل تو ريمولوس،" -

 افتاد، مي براش اتفاقي اگر كه نيست شكي هيچ من ذهن در. دارم اعتقاد بله": گفت سختانه سر لوپين

 رژيم برابر در كه اونايي ي روحيه مسئله اين كه چرا كردن مي اعالم اونو ممكن شكل ترين وسيع به مرگخوارها

 مي براش داريم ما كه چيزاييه اون ي همه نماد ماند زنده كه پسري. بره مي بين از رو كردن مي مقاومت جديد

   ".مقاومت به نياز و گناهي بي قدرت خوبي، روح: جنگيم

 چيزهاي ي همه خاطر به را او لوپين پس. آمد وجود به هري در شرمندگي و داني قدر از اي آميزه

   بود؟؟ بخشيده داشتند قبلشان مالقات در كه وحشتناكي

   "گفتي؟ مي بهش چي شنوه مي صدامونو هري كه دونستي مي اگه ريمولوس" -
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 اش غريزه به هميشه اينكه و": داد ادامه ترديد با و كرد مكثي ".باهاشيم همگي ما گفتم مي": گفت لوپين

  ". درسته اكثرا و خوب هميشه كه كنه اطمينان

  ". درسته هميشه اكثرا ":كرد تكرار هرميون. بود شده اشك از پر چشمانش كه كرد نگاه هرميون به هري

 البته. كنه مي زندگي تانكس با دوباره لوپين كه گفت بيل بودم؟ نگفته بهتون اوه،": گفت زده شگفت رون

  ". شده گنده خيلي ديگه حاال كه مشخصه

  " شدن؟ اذيت و آزار هري به وفاداري خاطر به جديدا كه پاتري هري دوستان اسامي حاال...  "-

 تعداد دونن، مي شينن مي برناممون پاي مرتب طور به كه دوستاني كه طور همون خب،": گفت لوپين

 كه الوگود زنوفيليوس مثل. شدن زنداني حاال دن، مي نشون علنا طرفداربشونو كه پاتر هري طرفداران از زيادي

   ".بود هم زن طفره سردبير

   "!است زنده اقل ال خوبه": كرد زمزمه رون

 نفسهايشان سه هر " -كه شنيديم هاگريد روبيوس از خبرهايي طور همين ما گذشته ساعت چند خالل در" -

 زمينهاي در شدن دستگير از سختي به هاگوارتز، ي مدرسه در معروف شكاربان اين -" كردند حبس سينه در را

 خونه تو كنيد حمايت پاتر هري از نام به مهموني يه ميزبان اون كه داره وجود هايي شايعه گريخت، هاگوارتز

  ". باشه فرار مشغول كنيم مي فكر ما و نكرده رعايت رو احتياط جانب هاگريد صورت هر در. بوده ش

  " نه؟ باشه راحت داري فوتي شونزده برادر يه وقتي مرگخوارها دست از كردن فرار كنم فكر": پرسيد لي

 ما حاال كه كنم اضافه اينو فقط. داشت خواهد اي فايده يه امنيتت براي حتما": كرد تاييد خشكي به لوپين

 طرفدار ترين فدايي كه كنيم تاكيد بايد كنيم، مي تحسين و هاگريد ي روحيه و نشستيم پاتر ي برنامه در اينجا

 كار شرايطي چنين در كنيد حمايت پاتر هري از هاي مهماني. داريم حذر بر هاگريد رويي دنباله از بايد هم پاتر

  ". ايه خردانه بي

 با مانند صاعقه زخم با مردي از رو حمايتتون كه كنيم مي پيشنهاد ما پس. طوره همين دقيقا": گفت لي

 به كرده ثابت كه بپردازيم جادوگري به مربوط اخبار به بذارين حاال و. كنيد ابراز پاتر ي برنامه به دادن گوش
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 اي احمقانه هاي شايعه از بعضي به كه اينجاست حاال و.گيم مي مرگخوارها ي دسته سر او به ما. پاتره پايي گريز

  " ؟ رودنت. كنم معرفي جديدو خبرنگار يه كه خوام مي. بده جواب اومده وجود به موردش در كه

   "رودنت؟": گفت ديگري آشناي صداي

  "! فرد": زدند فرياد هم با هرميون و رون هري، و

   ".جرجه نه" -

   ".فرده كنم فكر": گفت خزيد مي نزديكتر حاليكه در رون

   ".باشم  رپير خوام مي من ابدا، و اصال باشم، رودنت خوام نمي من ":گفت بود كه ها قلو دو از كدام هر

 مرگخوارها ي دسته سر مورد در كه مختلفي داستانهاي مورد در رو نظرت لطفا شه مي رپير، خب خيلي" -

   "كني؟ اعالم شنويم مي

 همچين يه يا باغشون ي بركه ته اگه البته دونن، مي هامون شنونده كه اونجايي از. ريور تونم مي بله" -

 اضطراب از قشنگي و كوچيك جو ماندن ها سايه در بر مبني نبر اسمشو استراتژي باشن، نشده پناهنده جاهايي

 تا نوزده حدود االن ما باشن، واقعي نبرن اسمشو كنن مي ادعا كه اونايي ي همه اگه اطالع، محض. كرده ايجاد

  ". پلكن مي برا و دور همين كه داريم نازنين نبر اسمشو

 كنه مي ايجاد بيشتري وحشت راز و رمز. موندنه سايه تو همين مناسبه ش واسه كه چيزي": گفت لي كينگز

  ". بده نشون خودشو كامال اينكه تا

 در چيزي خودتون از كه اين بدون شرايط. باشيد خونسردتر كنيد سعي مردم، پس. موافقم": گفت فرد

 باسيليسكه، اون. بكشه نگاش با مردمو تونه مي ولدمورت كه جديد ايده همين مثال براي. هست وخيم هم بيارين

 اگه. نه يا داره پا كنه مي نگاه بهتون داره كه موجودي ببينيد كنيد چك: ساده آزمايش يه. عزيز هاي شنونده

 مي كه چيزيه آخرين بازم باشه نبر اسمشو واقعا اگه كه چند هر نداره، خطري چشماش به كردن نگاه داشت،

  ". بينيد

 را او تنشش و استرس وزن كه كند احساس توانست مي او. خنديد مي داشت هري ها هفته و ها هفته از بعد

  . كند مي ترك
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  " كشوره؟ از خارج االن اون كه شايعاتي و": گفت لي

 نمي دلپذير كوچولوي تعطيالت يه دلش داده انجام اون كه جانفرسايي كار همه اون بعد كي": پرسيد فرد

   خواد؟

 شايد.بكنه تونه نمي كاري و كشوره از خارج اون كه نكنيد، امنيت كاذب احساس مردم، كه اينه موضوع"

 با مواجهه در اسنيپ از سريعتر تونه مي بخواد اگه اون كه مونه مي باقي واقعيت اين اما نباشه، شايدم باشه، خارج

 از زيادش ي فاصله روي خيلي كشيد مي رو ناكي خطر كاراي ي نقشه دارين اگه پس. كنه حركت شامپو

  ". امنيت اول ولي بزنم، حرفو اين روزي يه من كه كردم نمي فكر وقت هيچ. نكنيد حساب خودتون

 برنامه از ديگه يكي پايان به حاال شنوندگان،. متشكريم بسيار ات خردمندانه كلمات اين از رپير": گفت لي

 به. گرديم مي بر باشيد مطمئن اما باشيم، داشته اجرا تونيم مي كي دوباره كه دونيم نمي ما. رسيم مي ها پاتر ي

 شب. بمونيد باقي وفادار. باشيد همديگه مراقب. ه قوري بابا چشم ما بعدي رمز. بدين ادامه ها شماره گرفتن

  ". خوش

 مي هنوز هرميون و رون هري، صورت. شد خاموش چراغ پشت نور و چرخيدند راديو هاي شماره

 مردم از دوريشان به آنقدر هري. بود اي العاده فوق بخش آرام دوستانه و آشنا صداهاي شنبدن. درخشيدند

 مي ايستادگي ولدمورت برابر در كه هستند هم ديگري مردم بود شده فراموشش تقريبا كه بود كرده عادت

  . بود طوالني خوابي از شدن بيدار مانند. كنند

   "نه؟ بود خوب": گفت شادي با رون

   ".بود عالي": گفت هري

  "... كنن پيداشون اگه. بود باالشون شجاعت ي دهنده نشون": گفت تحسين با و كشيد آهي هرميون

   ".ما مثل درسته؟ دن، مي ادامه كارشون به اونا خب،": گفت رون

 ديدين": پرسيد هيجان با بود رفته اش بيهوده افكار سمت به دوباره فكرش برنامه شدن تمام از بعد كه هري

  "! دونم مي من! گرده مي چوبدستي دنبال داره هنوز اون! كشوره از خارج اون گفت؟ چي فرد

  "... هري" -
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  "... ول نكني؟ قبول اينو كه مصممي اينقدر چرا هرميون، ياال" -

  "! نه هري،" -

  "! برتره چوبدستي دنبال دمورت" -

   "!ممنوعه اسم اون گفتن": زد فرياد رون

  . رسيد گوش به بلندي پاق صداي پريد، پاهايش روي به رون كه همين

 اقدامات دوباره بايد... بياريم زبون به اسمو اين تونيم نمي ديگه ما! بودم گفته بهت هري، بودم گفته بهت" -

   "!كنن مي پيدامون كه جوريه همين... زود. بديم انجام رو امنيتي

 آنها بود؛ كرده چرخيدن به شروع و بود شده روشن ياب دشمن. چرا دانست مي هري و شد، ساكت رون اما

 خاموش رون. زده هيجان و ضمخت صداهايي: شدند مي نزديكتر و نزديك كه بشنوند را صداها توانستند مي

  . شدند خاموش المپهايشان: داد فشارش و آورد در جيبش از را كن

 ما. بيرون بياين اونجا از و بذارين سرتون رو دستاتونو": رسيد گوش به تاريكي از گوشخراشي فرياد صداي

  ". كنيم مي طلسم كيو نيست مهم ما واسه و رفته نشونه طرفتون به چوبدستي دوجين نيم! اونجايين شما دونيم مي
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  بيست و سومفصل 

  قصر مالفوي ها
  

  
  
  

  

 نشانه را چوبدستيش هرميون كه ديد او.  بود معلوم تاريكي در اشكالي.  كرد نگاهي دوستش دو به هري

 درد از او.  شد منفجر بلند  صدايي با سفيد نوري  هري صورت در ،اما دهد مي حركت بيرون طرف به و ، گرفته

 ورم سرعت به دستانش زير صورتش كرد مي احساس  او.  ببيند را جايي نبود قادر و  رفت مي پيچيد مي خود به

  .  است شده محاصره پاهايي صداي توسط و كند مي

  ". شو بلند آشغال، جونور هي"

 نفر يك دهد نشان العملي عكس بتواند هري اينكه از قبل.  كرد بلند زمين روي از را او زور به آشنا نا دستي

 طور به كه را صورتش هري. آورد بيرون را بود آلو درخت چوب از كه را اش چوبدستي و گشت را جيبش

 قابل غير و كرده پف  ، كرده ورم ، محكم انگشتهايش زير كرد احساس و گرفت  كرد مي درد وحشتناكي

 كه شدند مي باز كم آنقدر چشمانش. باشد شده شديد حساسيت يك به مبتال اينكه مثل درست. است تشخيص

 چيزي تمام.  افتاد زمين روي كردند مي خارج چادر از زور به را او كه وقتي عينكش. ببيند توانست مي سختي به

 را آنها تا رفتند مي كلنجار هرميون و رون با داشتند كه بود نفر 5 يا 4 مبهم اشكال دهد تشخيص توانست مي كه

  .  بياورند بيرون هم
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   ". نزن دست اون به": زد فرياد رون

 ول اونو!  نه": زد مي جيغ ،هرميون زد فرياد درد از رون.  رسيد گوش به كسي بدن به مشت زدن صداي

   "!كنيد ول اونو ، كنيد

 تو اسمش اگه ياد مي پسرت دوست سر بدتري بالي ": گفت آشنايي خراش گوش و وحشتناك صداي

  ".... برم مي لذت صافت پوست از من......  بخشي لذت چيز چه.... خوشمزه دختر. باشه من ليسته

 پيدا اجازه كه اي گرگينه ،  بك گري فنرير ، كيست شخص اين كه دانست مي او.  گرفت دلپيچه هري

  . بپوشد را خوارها مرگ رداي رحميش بي خاطر به بود كرده

  ". بگردين رو چادر": گفت ديگري صداي

 مي آنها.  افتاده زمين روي او كنار رون كه فهماند او به اي خفه صداي.  افتاد زمين روي صورت با هري

 مي بيرون چادر از را ها صندلي جستجو هنگام در متجاوزين.  بشنوند را برخوردهايي و پاها صداي توانستند

  .  انداختند

  ". داريم چي ببينم حاال": رسيد گوش به هري سر باالي از بك گري مشتاق صداي

  . خنديد بك گري و افتاد صورتش بر نوري ي باريكه.  برگردوند را هري و

  " ؟ افتاده برات اتفاقي چه  ، زشته چقدر.  بره پايين گلوم از يكي اين تا بخورم اي كره نوشيدني بايد"

  . نداد جواب فوراً هري

  "؟ افتاده برات اتفاقي چه....  گفتم من": كرد تكرار بك گري

  ". شدم گزيده.....  گزيده": گفت كنان من من هري

  ".  معلومه ، آره": گفت دومي صداي

   "؟ چيه اسمت": گفت كنان غرولند بك گري

  ". دادلي ورنون......  من"
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  ". اسكبيور كن چك ليستو": گفت بك گري

  .  كند نگاه رون به هري جاي به تا برگرداند را سرش و

  "قرمزي؟ چي تو"

  ". شانپايك استن": گفت رون

 كوچيك كار يه شناسيم مي اونو ما ميدوني.  شي شبيه خيلي تو اره":  گفت بود اسكبيور اسمش كه مردي

  ". داد انجام برامون

  .  رسيد گوش به ديگري ي ضربه صداي

  ".  ديم.....بارد بن": گفت رون

  . بود شده خون از پر دهنش كه بگويد توانست مي هري

  ".  بيزلي دي.....بارد"

 و.  نباشي مشنگ اگه حتي خوني به خائن تو پس ؟ ويزلي يه": گفت خراشي گوش صداي با بك گري

  ".... خوشگلت كوچولوي دوست ، باالخره

  .شود سيخ هري موهاي شد باعث زد، مي موج صدايش در كه اشتياقي

  ". بك گري بگير آروم": گفت ميخنديدند كه بقيه ميان از اسكبيور

 كي ؟ بياره خاطر به اسمشو باردي از زودتر تونه مي كه ببينيم.  بزنم گاز يه كه ندارم قصد هنوز من ، اوه"

  ". دخترك ؟ هستي

  ".  واتر كلير لوپه پنه": گفت هرميون

  .  بود كننده متقاعد اما زده، وحشت صدايش

  "؟ اصالت"

  ". دورگه": گفت هرميون
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  ". باشن هاگوارتزي كه مياد همشون به اما.  آسونه كردنش چك": گفت اسكبيور

  ".  كرديم تحصيل ترك ما ": گفت رون

 چادر بياين كه گرفتين تصميم و ؟ كردين ترك.........  كردين ترك.................  قرمزي":  گفت اسكبيور

  "؟ بگين سياهو لرد اسم خنده براي فقط ، كردين فكر و ؟ بزنين

  ". بود تصادفي ، دبود خده براي": گفت رون

  "؟ تصادف"

  .  خنديدند بيشتري تعداد

 ققنوس محفل ؟ ويزلي ، كنه مي استفاده سياه لرد اسم از كسي چه دوني مي تو": گفت پرخاش با بك گري

  "؟ داره معنايي برات. 

  ".نه" -

 رو محفل افراد از تعدادي.  شده تابو يك اسم همين برا.  ذارن نمي احترام سياه لرد به شايسته طور به اونا" -

  ".  ببندين ديگه زندوني دوتا اون به اونارو.  ديد خواهيم حاال.  كرديم دستگير شيوه اين به

 بعد و.  آورد در نشسته موقعيت به و كشيد، را او كوتاهي مسير كشيد باال موهايش  ي وسيله به را هري كسي

 را چيز همه اش كرده ورم چشمان.  بود كور نيمه هنوز هري.  شود پشت به پشت بقيه با كه كرد مجبور را او

 هنوز كسي": گفت آرام ها زنداني بقيه به هري.  رفت ، بست را آنها مرد باالخره وقتي و.  ديد مي محو

  "؟ داره چوبدستي

  ". نه": گفتند طرف دو از هرميون و رون

  "...... متاسفم.  گفتم اسمشو من.  بود من تقصير همش"

  ". هري"

  .بود هرميون چپي سمت زنداني همان.  رسيد مي گوش به هري پشت از دقيقا و بود، آشنا اما جديد، صدا
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  ". دين"

 براي اونارو تا گردن مي فراريا دنبال فقط اونا!  شكارچين اونا! - دارن رو كي كه بفهمن اونا اگر!  تويي اين"

  ".بفروشن طال

 جفت يك با كه حالي در بك گري  و شد مي بيشتر آمد مي چادر از كه كردني خورد و شكستن صداي

 جن يه ، مشنگ يه.  نبود شب يه براي بدي شكار": گفت رفت مي رژه هري جلوي دار ميخ گل ي چكمه

  "؟ اسكبيور كردي چك ليست روي از اسماشونو.  ها فراري اين و ، فراري

  ".  نيست دورسلي ورنون يه از خبري اينجا ، بله"

  ". جالبه ، جالبه": گفت بك گري

 از شده پوشيده صورت اش كرده پف هاي چشم كم بسيار ي فاصله بين از هري.  شد دوال هري نزديك او

 بويي همان بك گري.  ديد مي را دهانش گوشه زخمهاي و تيز نوك هاي دندان و  پشت پر و خاكستري موي

  .  خون و عرق كثيفي، بوي: داد مي بود مرده آن در دامبلدور كه برجي باالي كه داد مي را

 كدوم توي هاگواتز در ؟ هستي ليست اون تو ديگه اسمه يه با شايدم يا ؟ ورنون نيستي تعقيب تحت تو پس"

  "؟ بودي گروه

  ". اسليترين": گفت خود به خود هري

  ".  بشنويم اينو خواين مي ما كه كنن مي فكر اونا همه كه داره خنده"

  . انداخت نگاهي تاريكي درون از اسكبيور و

  ".  كجاست عمومي سالن كه بگن تونن نمي اونا از هيچكدوم ولي"

 درياچه زير و جمجمس و وسايل از پر.  شين مي وارد ديوار از. هاس دخمه توي": گفت روشني به هري

  ".  سبزه ها چراغ تمام و.  داره قرار

  .  شد برقرار سكوتي
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 خوبه تو براي.  كرديم گير دست اسليترينيرو كوچولوي يه واقعاً اينكه مثل خب ، خب": گفت اسكبيور

  " س؟ كاره چي پدرت. نيستن زاده گند ها اسليتريني معموال اينكه براي ، ورنون

  ". جادويي بالهاي و حوادث قسمت.  ميكنه كار  خونه وزارت توي اون": گفت دروغ به هري

 موقعي تا فقط او حال هر ،در ديگر طرف از اما.  شود مي افشا بررسي كمي با داستانش كل كه دانست مي او

  . داشت وقت ، شد مي تمام بازي و كرد مي پيدا را خودش اصلي ظاهر صورتش كه

  ".  باشه اونجا دادلي يك كنم فكر من بك گري ميدوني": گفت اسكبيور

   ؟ دهد فراري اينجا از را آنها توانست مي محض شانس ، شانس آيا.  بكشد نفس سختي به توانست مي هري

  ".  خوبه ، خوبه": گفت بك گري

 داشت انتظار را چيزي هر دانست مي و.  بشنود احساس بي صداي آن در را كوچكي ترس توانست مي هري

 گري اينكه از.  كوبيد مي هايش دنده به داشت هري قلب.  وزارت كارمند پسر كردن اسير و كردن حمله جز به

  .  نكرد تعجب ببيند آنرا تواند مي بك

 فكر.  باشي داشته خونه وزارت به كوچيك سفر يك از ترسي نبايد ،  ريخت بي ، باشي گفته حقيقتو اگر"

  ".  ده مي پاداش ما به  رسوندنت براي پدرت كنم مي

  "..... ما بدين اجازه شما اگر......  اما": گفت بود شده خشك كامالً دهانش كه حالي در هري

  ". بك گري ببين اينو......... هي": رسيد گوش به چادر داخل از فريادي صداي

 آنها.  ديد را نقره درخشش آنها هاي چوبدستي نور ميان در هري.  آمد آنها كنار به كنان تقال شخصي

  . بودند كرده پيدا رو گودريك شمشير

  ".  قشنگه خيلي.....  خـ...... خـ": گفت شناسانه حق بك گري

 كجا از اينو شبيه چيزي تو.  مياد جنا ساخته نظر به.  قشنگه خيلي واقعاً ، اوه": گرفت همراهش از را آن

  "؟ آوردي

  "..... بشكنيم هيزم تا گرفتيم قرض اونو ما.  بابامه ماله اون": گفت دروغ به هري
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 بود دسته پايين در كه را اسمي نتواند بك گري كه باشد تاريك قدري به آنجا شانس روي از كه كرد آرزو

  . بخواند

  ".  امروز پيام تو ببين اينو.  بك گري.  كن صبر دقيقه يه"

 به بيرحمانه  بود، آمده كش سختي به اش كرده ورم پيشانيه ميان در كه هري زخم ، گفت را اين اسكبيور تا

 مي مشاهده را بلندي ساختمان.  دهد تشخيص اطرافش در را چيز همه توانست مي او واضح خيلي. افتاد سوزش

  .  بودند شده واضح برايش ولدمورت افكار دوباره:  انگيز نفرت و سياه ، مخوف اي قلعه.  كرد

  ....  خورد مي سر بزرگ ساختمان سمت به اي فزاينده قدرت احساس با داشت

  ....... نزديك خيلي.....  بود نزديك خيلي

 بود نشسته كه جايي به را خودش و ببندد، ولدمورت ذهن روي بر را ذهنش تا كرد زيادي تالش  اش ارده با

 گوش بك گري و اسكبيور گفتگوي به كه حال در گريپهوك و دين ، هرميون ، رون به شده بسته.  كرد منتقل

  .  داد مي

  ".  كنه مي مسافرت پاتر هري با كه اي گندزاده......  گرنجر هرميون": گفت مي داشت اسكبيور

 نگه اينجا را خودش تا كرد مي را تالشش منتهاي وي اما.  سوخت مي بود ساكت او كه حالي در هري زخم

 جلوي در كه هنگامي را بك گري هاي چكمه قژ قژ صداي او.  كند نفوذ ولدمورت ذهن در اينكه نه دارد

  .  شنيد مي شد مي خم هرميون

  ". هست تو شبيه خيلي عكس اين ؟ دخترك ، دوني مي"

  ".نيستم من اين ، نيست نه "

  .  بود اعتراف يك مثل هرميون ي زده وحشت داد و جيغ

  ".  كنه مي سفر پاتر هري با كه كسي": كرد تكرار سرعت به بك گري

 مي سعي قدرتش تمام با اما بود دردناك وحشتناكي طور به هري زخم.  شد فرما حكم صحنه بر سكوتي

  .  بماند باقي خودش ذهن در تا بود نشده الزم اينقدر حاال تا.  بيايد بيرون ولدمورت ذهن از تا كرد
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  "؟ كنه نمي.  ميكنه عوض چيزو همه اين ، خب": كرد زمزمه بك گري

 مي احساس و.  بود شده فلج.  كنند مي نگاهش ها شكارچي باند كرد مي حس هري.  زد نمي حرف كسي

 رسيد بود نشسته هري كه جايي به تا برداشت دوقدم و شد بلند بك گري.  لرزد مي كنارش هرميون بازوي كرد

  . شود خيره دقت به شكل بد صورت آن به تا شد مي خم دوباره ،

  " ؟ ورنون ، پيشونيت روي چيه اون":پرسيد آرامش با او

 هري دماغ هاي سوراخ به نفسش ، داد مي فشار را آمده كش زخم چركينش انگشت با داشت او وقتي

  .  كرد مي برخورد

  ".  نزن دست بهش": زد داد هري

  .  خورد مي هم به حالش  درد از كه كرد مي فكر.  كند كنترل را خودش توانست نمي

   "؟ پاتر زني مي توعينك كردم مي فكر من": گفت آرامي به بك گري

 يه.  كردم پيدا عينك يك من":  گفت ، باليد مي خود به كه حالي در چشم از دور شكارچيان از نفر يك

  ".... كن صبر ، بك گري ، بود چادر تو عينك

 ايستاده نزديك حاال كه شكارچي.  دادند جا خشونت با هري صورت در جايش در را عينك بعد هايي ثانيه

  .  كرد مي نگاه او به دقت به بود

  ". پاتروگرفتيم ما.....  خودشه": گفت خراشي گوش صداي با بك گري

 باقيماندن براي داشت هنوز هري.  برگشتند عقب به قدم چند ناخودآگاه بودند كرده كه كاري خاطر به آنها

 پوشش در تكه تكه تصاويري. كند فكر گفتن براي چيزي به توانست نمي.  جنگيد مي اش شده شكافته سر در

  . كردند مي نفوذ او ذهن

  بود شده مخفي قلعه بلند هاي ديوار نزديكي در او

  ..... بزرگ خطري در و چوبدستي بدون و بسته ، بود هري او ، نه

  "... برج بلندترين در ،  پنجره باالترين به ، كرد مي نگاه باال با "
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  .  كردند مي بحث جرو آرامي صداي با او سرنوشت ي درباره داشتند آنها و ، بود هري او

  بود رسيده پرواز وقت ديگر

  "؟.... وزارت به" -

 يه ذارن نمي حتي.  گيرن مي رو جايزه ي همه آنها.  جهنم به بره وزارت": گفت كنان غر غر بك گري

  ". نبر اسمشو پيشه ببريمش راست يه گم مي من. بندازيم بهش نگاهم

  " ؟ اينجا ؟ كني مي احضار اورو تو": گفت وحشت و ترس با اسكبيور

 پايگاه عنوان به ها مالفوي خونه از اون كه گفتن اونا.......  كنم نمي نه ، نه": گفت قروچه دندان با بك گري

  ". اونجا بريم مي پسررو ما. كنه مي استفاده

 در فقط  گرگينه مرد به.  كند نمي احضار را ولدمورت بك گري چرا كه داند مي كرد مي فكر هري

 ولدمورت دروني ي حلقه فقط اما دادند؛ مي را خوارها مرگ رداي پوشيدن اجازه ، داشتند نياز او به كه مواقعي

  .  بود نشده اعطا ، افتخار بزرگترين اين بك گري به هنوز.  بودند شده زده داغ سياه نشان با كه بود

  .  سوخت دوباره هري زخم

   كرد پرواز پنجره باالترين طرف به راست.  رفت باال تاريكي سمت به او و

  ".  ميريم مي ما ، نباشه اگر چون ، همونه اين كه مطمئني كامال تو"

  "؟ رئيسه اينجا كي": غريد بك گري

  .  گذاشت مي سرپوش غفلتش لحظه بر بايد

 اگر  ، شما از كدوم هر.  ميرزن گاليون هزار دويست چوبدستيش ي اضافه به اون پاتره؛ اون گفتم من"

  ". دم مي  بهم پاداش عنوان به رو دختره  ؛  بيارم شانس اگرم.  منه ماله همش ، بره جلو تا نداره جرئت اونقدر

 نبود بزرگ كافي ي اندازه به مرد يك عبور براي و.  بود سياه سنگ درون در شكاف تنها كوچك ي پنجره

 يا مرده.....  بود شده پيچانده پوششي درون چيزي....  بود پيدا آن درون از مانند اسكلت انگشتاني فقط و. 

  ؟.... خوابيده
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  "كنيم؟ كار چه اونا با ، بك گري ،  چي بقيشون و!  هستيم هم ما.  خب بسيار. خب بسيار": گفت اسكبيور

 اگر.  من به بده شمشيرو. شه مي ديگه گاليون 10 كه ، داريم گندزاده تا دو چون بگيريم، رو همه بهتره"

  ".  منتظرمونه هم ديگه كوچك ي جايزه يه ، باشه ياقوت

 وحشت و سريع كه را هرميون تنفس صداي توانست مي هري.  كردند بلندشان پاهايشان روي بر را ها زنداني

  . بشنود بود  زده

  ".  كنم مي محكم پاترو مال من.  دار نگه اونو و كن محكمش ": گفت بك گري

 او زرد و دراز انگشتان كه كند احساس توانست مي هري.  گرفت را هري موهاي از مقداري دستش با

  .  كنند مي زخمي را سرش پوست

  "..... سه....... دو.....  يك!  سه ي شماره با"

.  شود رها بك گري دستان از تا زد مي پا و دست پاتر هري.  بردند خودشان همراه را زندانيها و شدند غيب

 گروه از نميتوانست او.  شدند مي فشرده ديگرش طرف در او به سختي به هرميون و رون.  نكرد او به كمكي اما

  .  سوخت مي تر دردناك باز زخمش ، داد مي بيرون زور به را نفسش وقتي و.  شود جدا

 به بخار مانند آرامي به ، رسيد زمين به و كشيد مي داخل به ماري مانند زور به را خود پنجره شكاف  از او

  ... رفت مانند سلول اتق درون

 هنوز كه هري چشمهاي.  شدند پرت هم طرف به آمدند فرود شهر خارج در راهي در وقتي ها زنداني

 انتها در فوالدي اي ميله دروازه دو به چشمش سپس.  كردند عادت نور به دقيقه چند گذشت با بود بادكرده

 اتفاق بدترينش هنوز. آمد سراغش به خيال آسودگي اندكي.  رسيد مي طوالني اي جاده نظر به كه افتاد چيزي

 ديد مي او از كه تصاويري با تا كرد مي تالش كه چرا دانست؛ مي هري.  نبود اينجا ولدمورت.  بود نيفتاده

 فهميدن با تا كشيد مي طول چقدر كه اين اما. بود برج يك باالي بر مانند قلعه و ناآشنا مكاني در او كند، مقابل

  ....... بود ديگري موضوع ، برگردد اينجا به ولدمورت اينجاست، هري كه اين

  .  داد تكان را آن و رفت دروازه طرف به بلندي ي ها گام با ها شكارچي از يكي

  "! آوره تعجب....  تونم نمي من ، بك ،گري قفله اين ؟ تو بريم بايد چطوري"
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 دور به و جامدش حالت  از  آمد مي بيرون و شد مي خميده آهن.  كشيد عقب ترس از را دستش فورا او

  : گفت مانند پژواك و جرينگ جرينگ صداي با كه شد تبديل ترسناك صورت يك به و پيچيد مي خودش

  ".  بده شرح را وضعيتت"

  ". گرفتيم و پاتر هري ما.....  داريم پاترو هري ما": زد مي فرياد فاتحانه بك گري

  .  شد باز و چرخيد دروازه

  ". بياين": گفت افرادش به بك گري

 رانده ، داد مي انعكاس را پايشان صداي كه باند هاي پرچين بين جاده باالي و دروازه سوي به ها زنداني و

 تلو تلو او. است رنگ سفيد طاووسي آن كه فهميد و.  ديد خود سر باالي را واري شبح سفيد چيز هري.   شدند

 ديگر نفر چهار به و لنگيد مي پهلو به االن او و.  شد مي كشيده بك گري ي وسيله به پاهايش روي و خورد

 بر هايش زخم درد دقيقه يك براي كه گذاشت و بست را اش كرده ورم چشمهاي.  بود شده بسته پشت به پشت

  .  كند مي كار چه ولدمورت كه بداند خواست مي ، شود چيره او

  ..... يا شده گير دست هري كه داند مي او آيا

 مرد....  شد مي باز مانندش جمجمه صورت در چشمانش.  پيچياند خود دور به بيشتر را پتو الغر هيكل

 تعداد. زد لبخندي و ولدمورت سوي به ، شد خيره سويي به بود رفته فرو كامال كه چشماني با و شد بلند نحيف

  .  نبودند دندانهايش از زيادي

  ". نداشتم اونو وقت هيچ من.  معنيه بي تو سفر اما.  روز يه.....  بيايي كه ميكردم فكر من.  اومدي تو پس"

   " ميگي دروغ "

 بدن به را خودش ذهن او و.  شد مي منفجر درد از داشت هري زخم ، او درون ولدمورت عصبانيت طغيان با

  .  بماند باقي ، شدند مي داده هل سنگفرش روي  ها زنداني كه جايي در تا كرد تالش  و برگرداند خودش

  .  افتاد آنها روي نوري

  "؟  چيه موضوع": گفت سردي ي زنانه صداي
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  ". ببينيم نبرو اسمشو تا اومديم اينجا ما": گفت خراشي گوش صداي با بك گري

  "؟ هستي كي تو"

  ". شناسي مي منو تو"

  .  بود گرگينه صداي در خشمي

  ".  گرفتيم پاترو هري ما! بك گري فنرير"

 خودشون دور كردكه مجبور هارا زنداني بقيه و.  گرفت نور طرف به را او و كشيد را هري بك گري

  .  بچرخند

 كنيد نگاه نزديكتر كمي از اگر.   خودشه اين اما خانم كرده ورم كه دونم مي من": گفت سرفه با اسكبيور

 در ما و ، خودشه شك بي ، كرده مي سفر اون با كه  اي گندزاده ، ببينيد دختررو ، اينجا و.  بينيد مي زخمشو

  ".   خانم ايناهاش.  داريم چوبدستيشم ضمن

 مي بررسي دقت به اورا ي كرده ورم صورت كه ديد را مالفوي نارسيسا هري اش كرده ورم چشمان ميان از

  .  برد باال را ابروهايش او.  كرد پرتاب او طرف رابه آلو درخت چوبدستي اسكبيور.  كرد

  ".  داخل بيارين اونارو": گفت او

  بود شده پوشيده تصاويري با كه ورودي تاالر راهروي به سنگي پلكاني از بعد و دادند هل را ديگران و هري

  . كشاندند

  ". بياين من با": گفت نارسيسا

  . كرد هدايت تاالر سمت به را آنها

  ".  كنه مي شناساييش اون ، باشه پاتر هري اين اگر.  خونه اومده پاك عيد براي ، دراكو ، پسرم"

 مي اش بسته كامالً چشمان با حتي.  داشت اي كننده خيره نور بيرون تاريكي با مقايسه در پذيرايي سالن

 بر تصاوير بيشتري تعداد ، بود آويزان سقف از كريستالي چلچراغ يك.   دهد تشخيص را اتاق وسعت توانست
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 روي از نفر دو ها شكارچي توسط اتاق داخل به ها زنداني شدن پرتاب با.  بودند نصب تيره ارغواني ديوار روي

  .  برخاستند مزين مرمرين آتشدان جلوي صندلي

  "؟ خبره چه": كرد رخنه هري گوش در مالفوي لوسيوس آشناي دار كش و وحشتناك صداي

 درد هنوز زخمش كه اين وجود با او، بر ترس شدن چيره با.  نبود فراري راه هيچ.  بود ترسيده واقعا حاال او

  . شد تر ساده ولدمورت افكار ورود از شدن مانع كرد، مي

  ".  اينجا بيا دراكو.  گرفتن پاترو هري گن مي اونا": گفت نارسيسا سرد صداي

 او از اندكي هيكلي.  ديد مي چشم ي گوشه از را او  اما  ، كند نگاه دراكو به مستقيماً نداشت اي عالقه هري

 بلند راحتي صندلي روي از ، رسيد مي نظر به تر تيره ، بلوند موهايي سايه در اش پريده رنگ صورت كه بلندتر

  .  شد

  . بچرخند تا كرد مجبور را ها زنداني ، گيرد قرار چلچراغ زير هري اينكه براي بك گري باز

  "؟ پسر ، خب": گفت گوشخراشي صداي با بك گري

 از. داشت قرار مرصع قابي در كه طاليي اي آينه.   بود گرفته قرار آتشدان باالي آينه يك جلوي پاتر هري

  . ديد را خود تصوير بودند كرده ترك را گريمالد كه موقعي از بار اولين براي او چشمانش شكاف ميان

 هرميون  هاي طلسم توسط بود، شده عوض اي مشخصه هر و بود رنگ صورتي و براق ، بزرگ صورتش

 شناخت، نمي را خودش او خود اگر. بود فكش دور رنگ سياه اي سايه و رسيد مي اش شانه به سياهش موهاي

 چون ، نزند حرف كه بود مصمم او. زده چشم به را او عينك كسي چه كه آمد مي پيش برايش سوال اين

 ، آمد مي نزديك داشت حاال كه دراكو با چشمي ارتباط از او هنوز.   دهد مي لو را او صدايش بود مطمئن

  .  كرد مي پرهيز

  "؟ پاتر هري اون ؟ اونه.  دراكو ، خب": گفت مشتاقانه مالفوي لوسيوس

  ".  نيستم مطمئن من....  تونم نمي من":  گفت دراكو
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 او به كردن نگاه از هري كه قدر همان كه رسيد مي نظر به و.  كرد مي حفظ بك گري از را اش فاصله او

  .باشد داشته وحشت هري به نگريستن از نيز او ترسيد، مي

  "! جلوتر برو!  كن نيگا.  كن نگاه اون به دقت به اما"

  .  بود نديده زده هيجان اندازه اين به را مالفوي لوسيوس حال به تا هري

  ".... شه مي بخشيده چيز همه وقت اون ، ميده تحويل سياه لرد به پاترو كه باشيم كسي ما اگر دراكو"

 ، گرفت اونو واقعاً كسي چه كه باشيم نكرده فراموش كه اميدوارم من ، حاال ": گفت كنان تهديد بك گري

  ". مالفوي آقاي

  ".  نه كه البته.  نه كه البته": گفت طاقتي بي با لوسيوس

 رنگ صورت و او معمول رخوت توانست مي هري كه نزديك قدري به ، شد نزديك هري به خودش او

 و كرده پف چهره وجود با هري. ببيند را اش كرده ورم چشم ميان از حتي را جزئيات ترين ريز با اش پريده

  .كند مي نگاه بيرون به زندان هاي ميله ميان از كه داشت را كسي حس اش، يافته شكل تغيير

  "؟ اومده در وضعيت اين به چطوري اون ؟ كردي چكار اون با تو": پرسيد بك گري از لوسيوس

  ". نكرديم ما"

  ".  ياد مي سوزاننده طلسم به شبيه بيشتر": گفت لوسيوس

  .  كرد نگاه را هري پيشاني خاكستريش چشمان با

 نگاه درست ، اينجا بيا دراكو... شده كشيده سختي به.  باشه زخم ميتونه.  اونجاست چيزي يه": كرد زمزمه او

  "؟ كني مي فكر چي تو!  كن

 هم به كامال آنها.  گرفت قرار پدرش صورت كنار درست و شد نزديك دراكو صورت حاال كه ديد هري

 ترس شايد حتي و تنفر از پر دراكو صورت حالت و ذوق و شوق ، پدر صورت حالت اينكه جز به ، بودند شبيه

  . بود

  ".  دونم نمي من": گفت او
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  . رفت بود ايستاده مادرش كه جايي آتشدان سوي به او و

 پاتره اين كه بشيم مطمئن كامالً.  بشيم مطمئن ما بهتره": گفت واضح و سرد صدايي با شوهرش به نارسيسا

  "كرد نگاه آلو درخت چوبدستي به دقت به او " اين كه گفتن اونا.....  كنيم احضار سياهو لرد اينكه از قبل

 اينجا به سياهو لرد اگر ، باشيم كرده اشتباه ما اگر. ...  ندارد شباهت اليوندر توصيفاي به اين اما اونه چوبدستي

  "؟ آورد روول و داالهوف سر باليي چه كه ياد مي يادت. ....  هيچي براي بكشونيم

  "؟ چي گندزاده اين درباره": گفت كنان غر غر صداي با بك گري

 هرميون صورت بر نور. افتاد مي تقريبا داشت هري بچرخند، كردند مجبور را آنها دوباره ها شكارچي وقتي

  . افتاد

 پيام تو عكسشو من!  بود پاتر با ماكلين مادام مغازه تو اون ، آره ، آره ، كن صبر": گفت زيركي با نارسيسا

  "؟ نيست گرنجر دختره اين ، كن نگاه دراكو!  ديدم امروز

  ".آره...... شايد.....  من"

   "!  ويزليه پسر اون ،  ديگه طرف از و ": زد فرياد لوسيوس

 بهش دراكو.  پاتر دوستاي – خودشونن اونا ".  برسد رون به تا برداشت ها زنداني دور تا دور بلندي قدم

   " ؟..... بود چي اسمش ؟ نيست ويزلي آرتور پسر اين.  كن نگاه

  ". باشه شايد چرا،":  گفت باز بود برگشته ها زنداني پيش به كه دراكو

 را هري ترس كه صدايي شد، شنيده زن يك صحبت صداي.   شد باز مهمانخانه در هري سري پشت در

  .  كرد برابر چندين

  " ؟ سيسي  شده خبر چه ؟ چيه ديگه اين "

 سنگينش نگاه زير را هرميون و  ايستاد هري راست سمت و گشت آرامي به زندانيها دور لسترنج بالتريكس

  .  گرفت

  "؟  گرندره اين نيست؟  گندزاده دختره همون اين. اوه ": گفت سرعت به او
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 باالخره دوستانش و پاتر!  پاتره فكرميكنيم ما.  كناريش و.  گرنجره اين آره آره ": زد فرياد لوسيوس

  "! شدند دستگير

   "؟ پاتر ": زد جيغ بالتريك

  . ببيند بهتر اورا تا برگشت هري سمت به او و

   "! بشه داده اطالع فورا سياه لرد به بايد پس ، پس خب ؟ مطمئني تو "

 دانست مي ديد را بود شده زده داغ دستش گوشت روي كه را سياه نشان هري.  زد باال را چپش آستين او

  . كند احضار را اش عالقه مورد رئيس تا ، كند لمس را آن خواهد مي او كه

  ".  كردم مي احضار اونو خودم ، داشتم من": گفت لوسيوس

  .  كند لمس را نشان تا شد او مانع و ، گرفت را بالتريكس دست مچ دستش با و

  "... منه اختيار تحت اون و ، شد آورده من ي خونه به پاتر. بال.  كنم احضار اونو بايد من"

  "... تو اختيار تحت": داد جواب نيشخند با او

  .  آورد در او چنگ از را دستش كرد مي سعي و

 دستتو!  كني مي جرأت چطور! لوسيوس ، دادي دست از چوبدستيتو كه دادي دست از وقتي اختيارتو ، تو"

  "!  بكش

  ".... نكردي دستگير  پسررو كه تو ، نداره تو به ارتباطي هيچ اين "

 كه كه ماييم اين پس ، گرفتيم پاترو كه بوديم ما اين اما.  مالفوي آقاي ، ببخشيد": كرد مداخله بك گري

  ".گيريم هارومي طال

 به جيبش در آزادش دست با و كند، جدا خود را خواهرش شوهر كرد مي سعي همچنان كه بالتريكس

 به طال كثافت، الشخور بردار طال خواي مي كه قدر چه هر! طال": زد قهقهه گشت، مي اش دستي چوب دنبال

  "... افتخار دنبال به فقط من خوره؟ مي من درد چه
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 خيره ، ببيند را ان توانست نمي هري كه چيزي به سياهش چشمان و برداشت كردن بحث از دست ناگهان او

   - زد باال را خودش آستين و كرد ول را دستش ، شدنش تسليم اين از خوشحال لوسيوس.  شد

  "!  ميشيم نابود مون همه ، بياد سياه لرد االن اگه ، نزن دست بهش!  دار نگه دست ": زد جيغ بالتريكس

 از بلند گامهايي با بالتريكس.  شد متوقف نشانش روي اش سبابه انگشت ، زد خشكش سرجاش لوسيوس

  .  شد خارج هري محدود ديد محوطه

   "؟ چيه اون ": گويد مي كه شنيد او

   " شمشير ": كرد خرخر ديد از خارج جايي از شكارچي

   " من به بدش "

   ".  كردم پيدا اونو من ، منه مال اون ، خانم نيست شما مال اين "

 صداي. است شده بيهوش ، شكارچي كه دانست مي هري و ؛ شد ديده رنگي قرمز نور و شنيده بنگ صداي

  :  كشيد را چوبش اسكبيور ، شد شنيده رفقايش طرف از آلودي اعتراض فرياد

   "؟ زن ، طرفي كي با كردي فكر "

   "!  استيوپفاي!  استيوپفاي ": كشيد فرياد او

 ساحره او دانست مي هري كه جايي تا: شدند نمي بالتريكس حريف آنها ، بودنشان يك به چهار وجود با

 جز به  ، افتادند زمين به بودند ايستاده كه جايي همان در آنها همه. بود سنگدل و شگرف هايي توانايي با  اي

 هري چشم، ي گوشه ترين انتهايي از.  بودند شده كشيده دستانش و آمده در زده زانو حالت به كه بك گري

 در محكم را گريفيندور شمشير كه طور همان. كشيد بيرون گرگينه مرد دست از را چيزي كه ديد را بالتريكس

  .   بود آمدن كش حال در هم صورتش ، بود گرفته چنگالش

 مي بيرون دستش از مقاومتي و زحمت هيچ بدون را بك گري دستي چوب داشت كه حالي در بالتريكس

   "؟ آوردي كجا از شمشيرو اين ": كرد زمزمه ، كشيد
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 حركت توانست مي  ، كند نگاه خيره خيره بالتريكس به بايست مي حاليكه در كه بود جايي تنها دهانش

 ؟ كردي جرأت چطور تو ": گفت كرد مي قروچه دندان كه حالي در و. داد نشان را تيزش هاي دندان او. دهد

  ! زن ، كن آزاد منو

 اسنيپ ؟ آوردي كجا از شمشيرو اين ":  كرد تكرار  و داد ،تكان گرفت صورتش جلوي را آن بالتريكس

  ". بود فرستاده گرينگوتز تو  ، من صندوق به اونو

   "! گفتم كه من ، كن ول منو ، بود چادرشون تو ": داد جواب خراشي گوش صداي با بك گري

 بالتريكس به تا بود محتاط بسيار اما.  گرفت قرار پاهايش روي بر گرگينه و داد تكان را چوبدستيش او

 را صندلي پشت  معوجش و كج چركين هاي ناخن با و.  رفت راحتي صندلي يك  پشت  به پس.  نشود نزديك

  .  گرفت محكم

 اگه.  بيرون بنداز رو ها تفاله اين دراكو ": گفت كرد مي اشاره بيهوش مردان به كه حالي در بالتريكس

  ".  بيام خودم تا حياط تو بذارشون ، كني تموم كارشونو كه نداري جراتشو هنوز

   "... حرف جوري اين دراكو با كني مي جرات جوري چه ": گفت خشمگين و عصبي نارسيسا

  : زد داد بالتريكس ولي

 خيلي خيلي مشكل يه ما!  سيسي ، بكني فكرشو بتوني تو كه چيزيه اون از بدتر موقعيت!  شو ساكت "

   "!  داريم بزرگ

 به تا  چرخيد سپس.  كرد امتحان را آن قبضه و ، كرد نگاه شمشير به ، ميزد نفس نفس كمي ، ايستاد او

  .كند نگاه ساكت هاي زنداني

 بشه وارد اي صدمه بهش نبايد ، باشه واقعي پاتر اين اگر ": گفت ، ديگران تا خودش براي بيشتر لب، زير او

 بدونم بايد من....  بايد من....  باشه كرده كشف اون اگر اما.....  بده رو پاتر ترتيب خودش خواد مي سياه لرد. 

 ....."   

  .  كرد خواهرش به رو دوباره او
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  ". بديم انجام بايد كاري چه ، كنم فكر من كه زماني تا ، بشن داده جا زيرزمين توي بايد زندانيا"

  ".......دستور من ي خونه تو تو ، بال ، منه ي خونه اين"

   "! هستيم خطري چه تو ما فهمي نمي تو!  بده انجامش فقط ": زد جيغ بالتريكس

 جا به قالي در سوراخي و شد خارج چوبدستيش از نازكي بخار.  رسيد مي نظر به ترسناك و ديوانه او

  .  گذاشت

  :  داد دستور گرگينه به بعد و كرد تامل اي لحظه براي نارسيسا

   ".  زيرزمين تو ، پايين ببر رو زندانيها اين ،  بك گري"

    ".   رو گندزاده اون جز به...  جز به همه ، كن صبر ": گفت خشونت با بالتريكس

  .  كشيد خرناسي خوشحالي و ذوق سر از بك گري و

   "!  دار نگه منو ، بگير منو!  نه ": زد فرياد رون

  .  شد انداز طنين اتاق در صدايش كه كرد او حواله سيلي يك بالتريكس

 خون به خائنين ، من ليست تو.    رسه مي تو  نوبت وقت اون ، مرد بازجويي زير اون اگر": گفت بالتريكس

 اما ، امنه جاشون كه شو مطمئن و ، بك گري.  پايين ببرين اونارو.   دارن قرار  ها گندزاده از بعد هاي رتبه تو

  ".فعال حداقل. نكن باشون اي ديگه كار هيچ

 هرميون او.  آورد بيرون ردايش  زير از را اي نقره چاقويي سپس.  داد پس بهش رو بك گري چوبدستي او

 تا كرد مجبور را آنها بقيه بك گري حين  همان در ، كشيد اتاق وسط تا موهايش از را او و كرد، جدا بقيه از را

 و بود داشته نگه خودش جلوي را چوبدستيش ، كنند حركت تاريك راهرويي سمت به ديگري اتاق طرف به

  . كرد مي توليد قوي و نامرئي نيرويي

 وقتي كني فكرمي ": كرد مي زمزمه بروند سرسرا سمت به كرد مي مجبور را آنها كه حال در بك گري

 ، خواي نمي تو. زنم مي گاز دو يا گاز يه كه گم مي ؟  بزنم رو دختر گازي يه زاره مي شد تموم اون با كارش

  " ؟ قرمزي
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 پايين طرف به كه پلكاني پايين سمت به حالي در آنها.  لرزد مي دارد رون كه كند احساس ميتوانست هري

 ليز كه داشت وجود خطر اين امكان  لحظه وهر بودند شده بسته پشت به پشت هنوز  شدند، رانده رفت مي

 باز آنرا چوبدستي ي ضربه يك با بك گري.  خورد مي چشم به تيره دري  انتها در.  بشكند گردنشان و بخورند

 بنگ صداي هنوز.  گذاشت تنها محض تاريكي در و داد هل زده كپك و نمناك اتاقي درون به را آنها و كرد

 باالي از درست ،  اوج حال در و وحشتناك جيغي صداي كه بود نرفته بين از زمين زير در شدن كوبيده از ناشي

  .  رسيد گوش به آنها سر

   ". هرميون ": غريد رون

  . خورد تلو تلو هري.  بزند گره هم به را ها طناب تا كرد مي تالش و خورد مي تاب و پيچ و

   "! هرميون "

   " -. كنيم پيدا راهي يه بايد ، شو خفه!  رون شو ساكت ": گفت هري

  "! هرميون!  هرميون "

   " – بشيم رها ها طناب اين شر از بايد اول – بردار كشيدن داد از دست ، خوايم مي نقشه يه "

  " ؟ شماهاييد اين ؟ رون ؟ هري ": رسيد گوش به تاريكي از اي زمزمه صداي

 را شبحي هري بعد و ، رسيد گوش به نزديكي همان از حركتي صداي.  برداشت كشيدن فرياد از دست رون

  .  شد مي تر نزديك داشت كه ديد

  "؟ رون ؟ هري"

  "؟ لونا "

   "!  بشين دستگير هم ها شما خواستم نمي اصال ، نه ، اوه! خودمم ، آره"

   "؟ بشيم خالص ها طناب اين شر از  كني كمكمون ميتوني لونا ": گفت هري

 استفاده ازش كنيم پاره چيزيو بخوايم ما اگه كه هاست جا همين قديمي ميخ يه.....  كنم مي فكر ، آره اوه "

   "...  لحظه يه فقط. ...  كنيم مي
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 اما.  بشنوند هم را بالتركس هاي جيغ صداي توانستند مي اونها و.  زد جيغ سرشان باالي در دوباره هرميون

  .  بودند تشخيص قابل غير رون دوباره فرياد خاطر به كلماتش

  "! هرميون!  هرميون "-

 به بيشتر كمي فقط اگر ؟ شماست پيش ميخ اون ، اليوندر آقاي ، اليوندر آقاي":  گفت مي لونا شنيد هري

   ".  آبه كوزه كنار اون كنم فكر من...  كنيد حركت سمت اين

   ".  بمونيد حركت بي بايد ": گفت و برگشت  ثانيه چند ظرف او

 باالي از.  كند باز را ها گره تا درد مي را زخيم طناب پود و تار وي چگونه كه كند حس توانست مي هري

  : آمد مي بالتريكس صداي سرشان

   "؟ كجا از ؟ آوردي شمشيرو اين كجا از!  پرسم مي ازت دوباره "

   "!  ميكنم خواهش – كرديم پيداش – كرديم پيداش ما "

 دست مچ به زده زنگ ميخ و ، كرد زدن پا و دست به شروع قبل از بيش رون و ، كشيد جيغي دوباره هرميون

  . رفت فرو هري

   " – كنم كارمي چي دارم بينم نمي!  بمون حركت بي كنم مي خواهش رون، ": كرد زمزمه لونا 

  "!  نوره از پر و جيبمه تو كن خاموش ، جيبم تو!  جيبم ": گفت رون

 بيرون چادر درون هاي المپ از كن خاموش كه تابناكي هاي دايره و آمد كليكي صداي ، بعد اي ثانيه

 سادگي به ، برگردند هاشون سرچشمه به توانستند نمي چون و.  آمدند در پرواز به زمين زير درون بود كشيده

 تمام كه را لونا هري.  كردند روشنايي از مملوء را زيرزمين و مانده معلق فضا در كوچكي هاي خورشيد مثل

 اي گوشه در كه ساز دستي چوب اليوندر اقاي حركت بي و مچاله بدن و ، بود شده چشم فقط سفيدش صورت

: افتاد زندانيان ساير به نگاهش ببيند، بهتر را اطراف تا كرد مي كج را گردنش كه حالي در.  ديد را بود افتاده

 بودند بسته ها انسان به را او كه هايي طناب وسيله به تنها و بود، هوش به سختي به كه  ، جن گريپهوك و دين

  .  بود ايستاده پا سر
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  "! دين سالم شد، بهتر خيلي رون ممنون ": گفت بود شده آنها طناب خراشيدن مشغول دوباره كه لونا

  . رسيد مي گوش به بالتريكس صداي باال از

 ، بگو راستشو!  شدي گرينگوتز تو من صندوق داخل تو!  كثيف گندزاده ، ميگي دروغ داري ، ميدونم من "

   "!  بگو راستشو

  .  رسيد گوش به هم باز وحشتناك جيغي صداي

   "!  هرميون "

 بهت چاقو همين با ، خورم مي قسم  اينكه ،يا بگو من به حقيقتو ؟ كرديد بلند چيو ؟ برداشتيد چي ديگه "

   ". كنم مي حمله

  "! بفرماييد"

 زير اطراف در دارد كه ديد را رون و ، ماليد را هايش مچ. چرخيد و شدند باز ها طناب ، كرد احساس هري

 به ، داشت خوني و كبود اي چهره كه ، دين.  گردد مي را آن پايين و باال اي  دريچه دنبال و چرخد مي زمين

 و سست.  بود افتاده سرداب كف هنوز گريپهوك ولي ، لرزيد مي هنوز اما ، ايستاد آنجا " متشكرم ": گفت لونا

  .   شد مي ديده سياهش چهره بر زيادي هاي شالق زخم جاي و آمد مي نظر به سردرگم

  . شود غيب ، دستي چوب بدون تا كرد مي تالش رون

 ضد كامال سرداب اين ، رون نيست بيرون به راهي هيچ ": گفت ديد مي را ثمرش بي هاي تالش كه لونا

 بكني فكرشو كه هرچيزيو ، بوده اينجا قبل ها ازمدت كه اليوندر اقاي هم بعد ، كردم امتحان من اول.  فراره

   ".  كرده امتحان

 حواسش كه او.  يافت مي راه هري درون فيزيكي دردي مثل درست صدا اين:  كشيد جيغ دوباره هرميون

 دانست مي اينكه با ، كرد چرخيدن به شروع زيرزمين تادور دور ، بود شده پرت سرش زخم سوزش از كامال

  .  كرد مي لمس ، اند جنسي چه از دانست نيم كه را ها ديوار بازهم اما است، فايده بي كامال

   "!  كروشيو!  بده منو جواب ؟ چي ديگه ، برداشتين چي ديگه "
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 هق هق ، ميزد مشت اطراف ديوار و در به مشت با كه رون و شد، مي شنيده باال طبقه از هرميون جيغ صداي

 جستجو را داخلش و دراورده گردنش دور از را هاگريد كيسه ، مطلق نااميدي با هري و ، كرد مي گريه كنان

 – نيافتاد اتفاقي هيچ – داد تكانش ، چيست دانست نمي كه اميدي با و ، درآورد را دامبلدور زرين گوي:  كرد

 كف  آينه هاي تكه - ، نداشتند اي فايده هيچ هم آنها اما ، داد تكان و ، برداشت را اش شده دونيم قنوس چوب

   - ديد آن درون در را روشن آبي رنگ از تاللويي ،واو  ميزد برق داشت زمين

  . كرد مي نگاه او به داشت آينه از دامبلدور چشمان

   "!كنيد كمكمون.  هاهستيم مالفوي قصر سرداب توي ما!  كنيد  كمكمون ": زد فرياد سرش بر اميدي نا با او

  .  رفت بعد و زد چشمكي ، چشم

 طرف آن و طرف اين را آينه تكه او. نه يا داشته وجود چيزي آنجا در واقعا آيا كه نبود مطمئن حتي هري

 ديگري زمان هر از بدتر هرميون باال آن و ، نديد خودشان زندان سقف و ها ديوار جز به چيز هيچ اما ، كرد

   "!  هرميون!  هرميون " زد مي فرياد دستش كنار رون پايين اين كشيد، مي جيغ داشت

 كوچولوي جن اون ؟ شديد من صندوق وارد جوري چه ": زد مي فرياد بالتريكس كه شنيدند مي آنها

  " ؟ كرده كمك بهتون زيرزمين توي كثيف

. ...  نشديم شما صندوق وارد وقت هيچ ما.  ديديم امشب فقط اونو ما  ": كرد مي گريه ناخوداگاه هرميون

   "!  كپي يه فقط ، كپيه يه اين!  نيست واقعي شمشير اين

   "!  داستان يه مثل درست ، اوه ؟ كپي يه ": كشيد جيغي بالتريكس

 اون ، بيار جنو اون ، دراكو.  بديم تشخيص اونو تونيم مي راحتي به ما اما ": رسيد گوش به لوسيوس صداي

   "!  نه يا واقعيه شمشير بگه ما به ميتونه

  .  رفت بود شده مچاله زمين روي گريپهوك كه جايي سمت به سرعت به هري

 نبايد اونها ، بدليه شمشير اون بگي بهشون توبايد ، گريپهوك ": كرد زمزمه جن تيز نوك گوش كنار او

   " – گريپهوك كنم مي خواهش.  اصله شمشير اون بدونند
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 از دراكو لرزان صداي ، بعد اي لحظه و ، هاست پله از آمدن پايين حال در شخصي كه بشنود توانست مي

  .رسيد گوش به در پشت

   "! كشمتون مي وگرنه ، نكنيد خطا پا از دست.  بشيد خط به عقبي ديوار جلوي.  بياستيد عقب "

 كنش خاموش با رون ، چرخيد قفل اينكه محض به و ، دادند انجام را بود شده خواسته آنها از كه را كاري

 و ، شد باز در.  رفت فرو تاريكي در دوباره زيرزمين و ، برگشت جيبش درون به سريع خيلي نور و كرد كليكي

 از را جن او. گذاشت داخل به قدم ، بود گرفته مقابلش در را چوبش كه حالي در ، مصمم و پريده رنگ مالفوي

 در و شد بسته بلندي صداي با در.  كشيد مي  خود با را او كه حالي در ، برگشت عقب به و گرفت بازويش

  .  شد انداز طنين زمين زير داخل در بلندي پاق صداي زمان همين

 ، كردند پرواز جا آن فضاي به جيبش از دوباره نوراني گوي سه و كرد كنش خاموش  با كليكي دوباره رون

  .  ساختند نمايان را ، بود شده ظاهر انجا وسط  كه دابي حين همين در و

   "!  – داب "

 اش چهره ، اشتباهش اين خاطر به رون و ، بزند كامل را حرفش او تا نگذاشت و ، زد رون به اي سلقمه هري

 پيش را گريپهوك داشت دراكو:  رسيد مي گوش به سقف روي سرشان باالي از پا صداي.  شد ترس از پر

  .  برد مي بالتريكس

 برگشته سابقش ارباب خانه به او.  لرزيد مي پا تا سر از او ؛ بود شده گشاد ، دابي گويمانند و بزرگ چشمان

  .  است ترسانده را او مسئله اين كه بود مشخص و ، بود

  ".  بده نجات رو شما اومده دابي پاتر، هري" گفت كنان جير جير مانندي زير صداي با او

  " – چطور تو اما "

 اصل سراغ به او بنابراين  ، شد مي شكنجه داشت دوباره هرميون:  كرد قطع را هري حرف وحشتناك جيغي

  .  رفت مطلب

   " بشي؟ غيب  سرداب اين از خارج به ميتوني تو ": پرسيد دابي از هري
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  .خوردند تكان تكان گوشهايش و داد تكان محكم را سرش او

   "؟ ببري خودت با هم رو ها انسان ميتوني و "

  .  داد تكان دوباره را سرش دابي

   " – به – به ببري خودت با و برداري و اليوندر آقاي و دين لونا، كه ميخوام ، دابي. خوبه "

  ".   ورث تين حومه تو  شل كلبه ، فلور و بيل خونه ": گفت رون

  .  داد تكان را سرش سوم بار براي خانگي جن

   "؟ دابي بدي، انجام كارو اين توني مي ، برگرد بعد ": گفت هري

  .  " پاتر هري البته ": كرد زمزمه كوچك جن

 چوب مرد دست او.  رفت ، باشد هوشيار زحمت به ، رسيد مي نظر به كه اليوندر آقاي سمت به عجله با او

 حركت آنها از كدام هيچ ولي ،  كرد دراز دين و لونا سمت به را ديگرش دست و گرفت دست در را ساز دست

  .  نكردند

   "!  كنيم كمك بهت ميخوايم ما ، هري ": كرد زمزمه لونا

   " بذاريم تنها رو تو تونيم نمي ما ": گفت دين

   ".  بينيمتون مي فلور و بيل خونه تو!  بريد هردوتون "

 چند براي. بود نگرفته درد آن از پيش كه گرفت درد چنان زخمش گفت، مي سخن هري كه طور همان

 فرتوتي و پيري همان به كه ديد، را ديگري مرد ساز، دستي چوب جاي به و كرد تغيير مقابلش صحنه لحظه،

  .خنديد مي نفرت با اما بود،

 خواي مي كه رو چيزي تو به من مرگ اما! گم مي آمد خوش مرگ به من ولدمورت، بكش، منو پس" -

  "... فهمي نمي تو كه هست زيادي چيزاي...  ده نمي
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 معطوف را آن و بست، را ذهنش هرميون، جيغ صداي شنيدن با اما كرد، مي حس را ولدمورت خشم هري

  . كرد حاضرش حال وحشت و خود زيرزمين

  "!بريد شما فقط ميايم، دنبالتون ما! بريد! بريد": كرد التماس دين و لونا به هري

 اليوندر و دين لونا، دابي، و رسيد گوش به ديگري پاق. زدند چنگ را خانگي جن كشيده انگشتان ها آن

  .شدند ناپديد

  "بود؟ چي اومد سرداب از كه صدايي اين شنيدين؟ شمام بود؟ چي": زد فرياد باال از مالفوي لوسيوس

  . شدند خيره يكديگر به رون و هري

  "!بده آب گوشي و سر و بره بگو بهش! كن صدا دمباريكو نه، – دراكو" -

 اتاق در حاضرين كه دانست مي هري. شد حاكم سكوت و رسيد بگوش سرشان باالي از هايي قدم صداي

  .بودند سرداب از ديگري صداهاي شنيدن منتظر پذيرايي

  ".بگيريمش كه كنيم سعي بايد": گفت كنان نجوا رون به

 كرد، مي مشاهده را ها زنداني از تا سه غيبت و شد مي وارد اتاق به كسي كه اي لحظه نداشتند؛ ديگري راه

  ".بذار روشن رو نورا": كرد اضافه هري. بود تمام كارشان

 ديوار به را پشتشان در، طرف يك در يك هر آمدند، مي پايين ها پله از كه هايي قدم صداي شنيدن با

  .چسباندند

  ".تو ميام دارم. بشيد دور در از. بايستيد عقب": گفت مي كه آمد دمباريك صداي

 سه فروزان نور با و رسيد مي نظر به خالي ظاهرا كه اتاق به ثانيه از كسري براي دمباريك. شد باز در

 چوب رون. انداختند او روي را خود رون و هري سپس. شد خيره بود، شده افروخته بر مينياتوري خورشيد

 را صدايش تا داد فشار او دهان روي را دستش هري. داشت نگاه باال به رو را آن و گرفت را دمباريك دستي

. شد مي خارج هايي جرقه دمباريك دستي چوب انتهاي از كردند؛ مي نرم پنجه و دست سكوت در. كند خفه

  .زد حلقه هري گلوي دور به ايش نقره دست
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  "دمباريك؟ خبره چه": زد فرياد باال از مالفوي لوسيوس

 چي همه! هيچي": زد فرياد بود كرده نزديك دمباريك به قبولي قابل حد تا را صدايش كه حالي در رون

  "!مرتبه

  .كشيد مي نفس سختي به هري

 با بكشي؟ منو خواي مي": گفت خفه صدايي با كند جدا پوستش از را فلزي انگشتان كرد مي سعي كه او

  "!دمباريك بدهكاري من به تو دادم؟ نجات رو زندگيت كه اين

 روي را دستش همچنان كه حالي در شگفتي با نداشت؛ را انتظارش اصال هري. شدند سست فلزي انگشتان

 شگفت و وحشت با كه ديد را مانند موش مرد چشمان. كشيد عقب را خودش بود داشته نگه دمباريك دهان

 ترحمي اينكه از  بود، متحير بود كرده دستش كه كاري از هري اندازه به نيز او خود شدند؛ گشاده زدگي

 آن خواست مي گويي. بزند پا و دست بيشتري شدت با تا كرد شروع و بود، داده نشان خود از كوچك هرچند

  .كند جبران بود داده نشان خود از كه را ضعفي لحظه يك

 الزمش اينم ما ضمنا": كرد زمزمه كشيد مي بيرون ديگرش دست از را دمباريك دستي چوب كه رون

  ".داريم

 چشمانش. شدند گشاد وحشت با اميدي، نه و داشت دستي چوب نه ديگر كه گرو پتي چشم هاي مردمك

 مي حركت خودش گلوي سوي به سركشي با رنگش اي نقره دست. شدند منحرف ديگر چيزي به هري از

  .كرد

  "!نه" -

 اي نقره دست. نداشت توقف قصد ظاهرا اما بكشد، عقب را دستش تا كرد سعي كند، فكري كه آن بي هري

 بي و شده سالح خلع صاحب عليه داشت حاال بود، كرده هديه خدمتكارش ترين بزدل به ولدمورت كه رنگي

 مي دريافت را بود كرده ترحم آن در كه اي لحظه و تعللش، حاصل داشت گرو پتي كرد؛ مي عمل مصرفش

  .شد مي خفه چشمانشان جلوي داشت. كرد

  "!نه" -
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 از را فلزي رحم بي انگشتان نفري دو كه داشتند سعي هري و او و بود، كرده رها را دمباريك نيز رون

  .بود شده كبود گرو پتي. نداشت اي فايده اما كنند، جدا دمباريك خرخره

  "! ريالشيو": گفت و گرفت اي نقره دست سوي به را دستي چوب رون

 سر وحشتناكي جيغ سرشان باالي از هرميون لحظه همان در. افتاد زانوانش روي گرو پتي. نيفتاد اتفاقي اما

  .شد حركت بي و كرد را تقاليش آخرين چرخيدند؛ باال به كبودش چهره در دمباريك چشمان. داد

 كردند، مي رها جا همان را دمباريك بيجان بدن كه حالي در سپس انداختند، نگاهي يكديگر به رون و هري

 طي را راهرو احتياط با. شد مي منتهي پذيرايي اتاق به كه برگشتند تاريكي راهروي به و دويدند باال به ها پله از

 سر باالي كه ببينند را بالتريكس خوبي به توانستند مي حاال. رسيدند بود باز كه پذيرايي اتاق درب به و كردند

 بالتريكس پاهاي جلوي هرميون. بود ايستاده بود، گرفته بلندش انگشتان در را گريفندور شمشير كه گريپهوك،

  .خورد مي تكان سختي به بدنش. بود افتاده زمين روي

  "نه؟ يا اصله شمشير اين خب؟": پرسيد گريپهوك از بالتريكس

  .ماند منتظر كرد، مي مبارزه زخمش درد با و بود كرده حبس را نفسش كه هري

  ".بدله يه اين. نه": گفت گريپهوك

  "مطمئني؟ كامال تو مطمئني؟": گفت زنان نفس نفس بالتريكس

  ".بله": گفت جن

  . بستند بر رخت اش عصبي هاي فشار و شد آسودگي از مملو صورتش

  ".خوبه": گفت بالتريكس

 زمين بر فريادي با جن.  كرد ايجاد جن صورت بر ديگري عميق زخم چوبش، به بيخيالي سر از حركتي با و

 سياه لرد ما حاال، و": گفت بود، ريز لب پيروزي از صدايش كه حالي در. انداخت كناري به را او پا با بال. غلتيد

  ".زنيم مي صدا رو

  . كرد لمس را شومش نشان اش، سبابه انگشت با و زد، باال را آستينش و
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 او حاال: شد خارج ديدش از اش واقعي محيط. شود مي نصف ميان از دوباره زخمش كرد حس هري ناگهان

 و كرد، حس را فراخوان. خنديد مي او به دندان بي دهاني با داشت جلويش استخواني جادوگر و بود ولدمورت

 اگر. نخوانند را او پاتر جز چيزي براي كه بود گفته ها آن به بود، داده هشدار ها آن به – يافت فزوني خشمش

  ... بودند كرده اشتباه

 مال وقت هيچ دستي چوب اون! بشي برنده كه توني نمي شي، نمي برنده تو! بكش منو پس": گفت پير مرد

  "... شه نمي تو

 كنده سفتش تخت از عليل و پير مرد و كرد پر را زندان رنگ سبز اخگري گسيخت؛ ولدمورت خشم عنان

 اگر...  برگشت پنجره سمت به كرد، مي كنترل سختي به را خشمش كه ولدمورت. افتاد عقب به جان بي و شد،

  ... چشيدند مي را او راستين غضب طعم نداشتند كردنش صدا براي خاصي دليل

 گري. بشم خالص گندزاده اين شر از تونيم مي ديگه كه كنم، مي فكر و": شد شنيده بالتريكس صداي

  ".برداري خودت براي اونو ميتوني ميخواي اگه بك،

  "!نــــــــــــــه" -

 سوي به را چوبش. گرداند را سرش بود شده شوكه كه بالتريكس بود؛ جهيده پذيرايي اتاق داخل به رون

  - چرخاند رون

  "!اكسپليارموس": غريد بود، گرفته بالتريكس سوي به را دمباريك دستي چوب كه حالي در

 لوسيوس،. گرفت قرار بود دويده رون دنبال به كه هري دستان در و كرد، پرواز هوا در بالتريكس چوب

  "!استيوپفاي": زد فرياد هري. چرخيدند خود جاي در بك گري و دراكو نارسيسا،

 نارسيسا دراكو، هاي دستي چوب از نور از هايي پرتو. افتاد شومينه هاي خاكستر داخل به مالفوي لوسيوس و

 امان در ها آن از تا غلتاند، مبلي پشت به را خود و انداخت زمين روي بر را خود هري شد؛ خارج بك گري و

  .باشد

  "!ميره مي دختره وگرنه وايسيد" -
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 بلند بود هوش بي ظاهرا كه را هرميون بالتريكس. انداخت نگاهي مبل كنار از زد، مي نفس نفس كه هري

 رو هاتون دستي چوب": كرد زمزمه. بود گذاشته او گلوي زير را رنگش اي نقره كوتاه چاقوي و بود، كرده

  "!كثيفه چقد واقعا خونش كه بينيم مي خودمون چشاي با يا بندازينشون. بندازين

 در را بالتريكس چوب هنوز كه هري. شد منقبض فرشد مي دست در را دمباريك دستي چوب كه رون بدن

  .ايستاد صاف داشت، دست

  "!بندازينشون گفتم": زد فرياد بالتريكس

 جا آن از كه را خون بزرگ قطرات توانست مي هري داد، فشار هرميون گلوي در بيشتر اندكي را چاقو و

  .ببيند زدند مي بيرون

  "!باشه": زد فرياد

 دو هر. داد انجام دمباريك چوب با را كار همين رون. انداخت زمين بر پايش كنار را بالتريكس چوب و

  . آوردند باال هايشان شانه ارتفاع تا را دستانشان

  "!رسيدنه فرا حال در مرگت! پاتر هري مياد داره سياه لرد! دار برشون دراكو! خوبه": گفت پوزخندي با

 ولدمورت توانست مي و گرفت، مي آتش آن از ناشي درد از داشت زخمش دانست؛ مي را اين خود هري

 فاصله به زودي به و كرد، مي پرواز طوفاني، و تاريك دريايي فراز از دست، دور آسماني در كه كند احساس را

  .ديد نمي فراري راه هري. شود غيب آن از بتواند كه رسيد مي اي

 كنم فكر سيسي، حاال،": گفت نرمي به بالتريكس شتافت، مي او نزد ها دستي چوب با دراكو كه حالي در

 بعد سياه لرد كه مطمئنم. كنه رسيده گندزاده خانم به بايد هم بك گري و ببنديم، دوباره قهرمانامونو اين بايد كه

  ".گه نمي چيزي دختره خاطر به بهت امشبت خدمات از

 لرزش ديدن براي موقع به ها آن همه. برخاست سرش باالي از عجيبي شكستن صداي اش، كلمه آخرين با

 همراهي به هايش شيشه خوردن هم به منحوس صداي با ان سپس. كردند بلند را سرشان كريستالي چلچراغ

 با و كرد، رها سرعت به را هرميون. بود آن زير درست بالتريكس. كرد افتادن به شروع بلند شكستني صداي

 با بود، زده چنگ را گريفندور شمشير هنوز كه جن و هرميون روي بر چلچراغ،. انداخت كنار را خود جيغي
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 درخشان هاي تكه. شدند پراكنده اطراف به هايش زنجير و ها كريستال و شد كوبيده زمين به مهيبي صداي

  .پوشاند را خونينش صورت دستانش با و شد خم جلو به دراكو شدند؛ پرتاب سو همه به كريستال

: كرد استفاده آمده پيش فرصت از هري بكشد، بيرون آوار زير از را هرميون تا دويد جلو به رون كه هنگامي

 بك گري سوي به را سه هر كشيد، بيرون دراكو دست از را  دست چوب سه زور به و پريد مبلي باالي از

  "!استيوپفاي": زد فرياد و گرفت

  .كرد برخورد زمين به شدت با و كرد برخورد سقف به شد، كنده جايش از گانه سه طلسم برخورد با گرگينه

 موهايش كه بالتريكس كند، دور بيشتر خطرات از كشان كشان را دراكو كرد مي سعي نارسيسا كه حالي در

 در سوي به را چوبش نارسيسا اما. كرد عريان را اي نقره چاقوي و جهيد پاهايش روي به زدند مي موج هوا در

 چلچراغو تو! تو! دابي": داشت نگه حركت بي جايش در نيز را بالتريكس حتي جيغش صداي. بود گرفته

  "؟؟!؟ انداختي

  .كرد اشاره سابقش ارباب به لرزانش انگشت با و برداشت گام اتاق داخل به كوچك خانگي جن

  "!بزنيد صدمه پاتر هري به نبايد شما": گفت مانندي جيغ صداي با

  "!سيسي بكشش اونو": كشيد فرياد بالتريكس

 اتاق ديگر سوي در و گشت جدا دستش از نيز نارسيسا دستي چوب و شد شنيده ديگري بلند پاق صداي اما

  .آمد فرود

 چوب كه دي مي اجازه خودت به چطور تو! كثافت كوچولوي االغ تو": كشيد جيغ ناباوري با بالتريكس

  "؟!كني سرپيچي اربابت از كني مي جرات طور چه! بگيري رو ساحره يه دستي

 دوستاش و پاتر هري تا اومده دابي و آزاده، خونگي جن يه دابي! نداره اربابي هيچ دابي": كشيد فرياد جن

  "!بده نجات رو

 ثانيه چند لحظه، چند فقط كه دانست مي تنها. ديدند نمي را جايي ديگر زخمش درد شدت از هري چشمان

  .داشتند زمان ولدمورت آمدن تا



 هري پاتر و مقدسات مرگ    مالفوي هاقصر : بيست و سومفصل 

  -468- 

  "!برو و – بگيرش رون،": زد فرياد كرد مي پرتاب رون سوي به را ها دستي چوب از يكي كه حالي در

 به هنوز و كرد مي ناله كه را جن كه حالي در. كشد بيرون چلچراغ زير از را گريپهوك تا شد خم سپس

  .شود غيب تا چرخيد و زد چنگ را دابي دست برد، مي خود با هايش شانه از يكي روي بود زده چنگ شمشير

 هايي چهره با دراكو و نارسيسا. بيندازد پذيرايي اتاق به نگاهي توانست رفت مي فرو تاريكي در كه درحالي

 رنگ اي نقره چاقوي و زدند، مي موج هوا در رون قرمز  بودند،موهاي شده خشك خود جاي در پريده رنگ

 مي جاي بر خود از رنگ آبي ردي آمد، مي داشت قرار او كه جايي سوي به اتاق ميان از كه بالتريكس

  .گذاشت

  ... فلور و بيل...  شل كلبه...  فلور و بيل

 اين به كند تكرار را مقصد نام كه بود اين بكند توانست مي كه كاري تنها بود؛ شده غيب نامعلوم محيطي در

 كرد مي خورد بر پشتش به كه را گريفندور شمشير توانست مي. باشد كافي جا آن به رسيدنش براي كه اميد

 در را اوضاع خواهد مي خانگي جن كه كرد حس اي لحظه براي. شد كشيده دستش در دابي دست كند؛ حس

 از كه بفهماند او به دستش دادن فشار با كه كرد سعي و كند، هدايت درست جهت در را ها آن و بگيرد دست

  ... شد خواهد خوشحال كار اين

 دست افتاد، زانوهايش روي هري. كرد پر را مشامشان نمك بوي و كردند برخورد سخت زميني به سپس و

  . دهد قرار زمين روي بر آرامي به را گريپهوك كه كرد سعي و كرد رها را دابي

  "خوبه؟ حالت": پرسيد هري و خورد مختصري تكان جن

  .كرد خارج خود لبان از آرامي صداي تنها گريپهوك اما

 قرار اي كلبه پهناور و پرستاره آسمان زير نزديكي، همان جايي ظاهرا. چرخيد خود دور به تاريكي در هري

  .دهد تشخصي كلبه بيرون در را حركتي تواند مي كه كرد فكر هري و داشت

 آماده را خود و فشرد مي دست در بود آورده خود با ها مالفوي خانه از كه رو دستي چوب دو كه حالي در

  "دابي؟ اومديم؟ درست شله؟ كلبه اين دابي،": كرد زمزمه كند، مبارزه لزوم صورت در تا كرد مي

  .بود ايستاده تر سو آن پا يك كوچك جن. چرخاند را سرش
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  "!دابي"-

 و او. خورد تلو تلو اندكي شدند، مي منعكس درخشانش و بزرگ چشمان در ستارگان نور كه خانگي، جن

  .كرند نگاه شد مي پايين و باال خانگي جن سينه در خنجر دسته كه جايي پايين، به دو هر هري،

: زد فرياد وجود تمام با و گرداند كردند مي حركت جا آن در كه كساني و كلبه سوي به را سرش هري

  "!كمك! كمك! نه! دابي"

 بود مهم برايش كه چيزي تنها دشمن؛ يا دوستند مشنگ، يا جادوگرند ها آن كه نداشت اهميتي برايش اصال

 دراز هري سوي به ملتمس نگاهي با كه دستي و يافت، مي گسترش دابي لباس جلوي در كه بود اي تيره لكه

  .خواباند پهلو به خنك هاي چمن روي بر و داشت نگه را او هري. بود كرده

  "!بميري نبايد تو بميري، نبايد تو نه، نه،! دابي" -

  .لرزيد مي كرد، مي كلمات يافتن براي كه تالشي از لبانش و شد، قفل او چشمان در خانگي جن چشمان

  "... پاتر...  هري" -

 نور با كه درخشاني گوي دو جز چيزي ديگر چشمانش و شد، حركت بي كامال جن لرزشي، با سپس و

  .نبودند بودند آمده در تأللو به ناديدني ستارگاني
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  بيست و چهارمفصل 

  چوب دستي ساز
  

  
  
  

  

 زير در دامبلدور جان بي بدن كنار دوباره هري لحظه يك براي رفت؛ مي فرو قديمي كابوسي در انگار

 مي نگاه خيره بود، خورده پيچ چمن روي كه بدني به واقعيت در ولي بود، زده زانو هاگوارتز، برج بلندترين

  .بود رفته فرو بدنش در بالتريكس اي نقره چاقوي كرد،

 را او جواب تواند نمي كه است رفته جايي جن دانست مي "...دابي...دابي ": گفت مي هنوز هري صداي

  .بدهد

 كه او، اطراف لونا و دين فلور، و بيل. اند رفته درست مكان به باالخره كه فهميد بيشتر، يا دقيقه يك از بعد

  .شدند مي جمع بود، زده زانو جن كنار

  "كجاست؟ اون هرميون،": گفت ناگهان

   ".ميشه خوب حالش خونه، تو بردش رون": داد پاسخ بيل

 ژاكتش كشيد، بيرون جن بدن از را تيز تيغ و كرد دراز را دستش. برگرداند دابي به را نگاهش دوباره هري

  .انداخت دابي روي به پتويي مانند و آورد بيرون تن از را
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 ديگران داد، گوش آن صداي به هري كردند؛ مي برخورد ها صخره به دريا هاي موج نزديكي، آن در جايي

 شده زخمي كه را گريپهوك دين، نداشت، آنها به اي عالقه هيچ او كه گرفتند مي تصميم موضوعاتي درباره

. كرد مي صحبت چيزي چه درباره هري دانست مي دقيقا بيل حاال رفت؛ او همراه فلور برد، خانه داخل به  بود

 از انگار كه طوري - ذهنش از اي گوشه در سوخت، مي و كشيد مي تير زخمش. شد خيره كوچك بدن به

 مانده باقي مالفوي عمارت در كه آنهايي كه ديد، را ولدمورت - كرد مي نگاه بلندي تلسكوپ نادرست طرف

 بسيار دابي، براي هري اندوه مقابل در خشمش ولي بود خشمگين شدت به او. كرد مي مجازات را، بودند

 مي او به كران بي و ساكت اقيانوس ميان از دوردست، در طوفاني مانند اندوهش. رسيد مي نظر به كمرنگ

  .رسيد

 بر كامل هوشياري در هري كه بود كلماتي اولين "بدم، انجامش اونه شايسته كه جوري اون خوام مي " -

  . آورد مي زبان

   " دارين؟ بيل. جادو بدون "

 با. كند مي قبري ها، بوته ميان و باغ انتهاي در بود، داده نشان او به بيل كه محلي در تنهايي، به بعد اندكي

 كرد، مي افتخار آن بودن جادويي غير به چشيد، مي را بازوانش كار طعم ، داد مي انجام را كار اين خشم نوعي

 داده نجات را آنها زندگي كه جني به كرد مي احساس چكيد، مي او از كه عرقي قطره هر و دستش تاول هر با

  . دهد مي اي هديه بود،

 در. داشت مي نگه جدا آن از را خود اما كرد، مي احساسش نبود، تحملش از خارج ولي سوخت، زخمش

 چيزي همان ببندد، ولدمورت روي به را ذهنش كه بود گرفته ياد كند، كنترل را آن چگونه بود گرفته ياد آخر

 بود، سيريوس مرگ سوگوار هري كه زماني مانند درست. بگيرد ياد اسنيپ از بود خواسته دامبلدور كه

 به توانست نمي بود، دابي سوگ در كه هم حاال پس كند، تسخير را او بود نتوانسته هم موقع آن ولدمورت

 عشق نيروي آن گفت مي مطمئنا، دامبلدور،...باشد رانده را ولدمورت غم، رسيد، مي نظر به. كند رخنه درونش

  .است بوده

 وديعه به عرق قطرات در را غمش تمام انگار كرد، مي حفر تر عميق و عميق را سرد و سخت زمين همچنان

 و خودش هاي نفس صداي از غير به  همدمي تاريكي، در. گرفت مي ناديده را اش پيشاني درد. گذاشت مي
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 به بود، شده گفته او به كه هايي حرف بود، افتاده ها مالفوي عمارت در كه اتفاقاتي نداشت، دريا غرش صداي

  ...كرد مي حس را گلي بوي تاريكي ميان از آمد، يادش

  .بود شده همخوان بيلش، يكنواخت ضربات با افكارش

 احساس. نبود خبري سوزان و قوي اشتياق آن از ديگر...سازها جاودانه...مقدسات...سازها جاودانه...مقدسات

  .است شده بيدار خواب از اي سيلي ضربه با دوباره كه كرد مي احساس. بود كرده خاموشش فقدان، و ترس

 سلول باالترين در و است، بوده كجا امشب ولدمورت دانست مي رفت، مي فرو قبر در تر عميق و عميق هري

  ...چرا و است، رسانده قتل به را كسي چه نومنگارد

 دامبلدور...بود مرده اكنون ناخواسته، و كوچك مروتي و رحم برانگيزش براي كه كرد، فكر باريك دم به 

  است؟ دانسته مي حد چه تا دامبلدور واقعا...بود كرده بينيش پيش

 روشن هوا شدند، ملحق او به دين و رون كه وقتي دانست، مي فقط. بود داده دست از را زمان حساب هري

  .بود شده تر

  "چطوره؟ هرميون "

  ".مراقبشه فلور بهتره،": گفت رون

 آماده را جوابش. است نساخته نقص بي قبري اش، دستي چوب با چرا كه كنند سوال او از داشت انتظار او

 در هم، همراه پريدند، گودال داخل به خودشان هاي بيل با آنها. نكرد پيدا نيازي آن به ولي داشت، خود نزد

 خود ژاكت درون را جن هري.  بود شده عميق كافي اندازه به گودال رسيد مي نظر كردند،به مي كار سكوت،

 جن عريان پاي به و آورد بيرون را هايش جوراب و ها كفش نشست، قبر لبه روي رون. فشرد بدنش به و پيچيد

 خفاش هاي گوش گذاشت، دابي سر روي بر احتياط  با را آن هري كرد، ظاهر اي پشمي كاله دين. كرد

  .شدند پنهان كاله زير مانندش

  ".ببنديم چشماشو بايد "

 داشت تن به سفيدي بند پيش فلور، و داشت تن به سفري شنلي بيل. بود نشنيده را سايرين آمدن صداي هري

 هرميون. دهد تشخيصش استخوان رشد شربت عنوان به توانست هري كه بود زده بيرون چيزي بطري جيبش از و
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 رون رسيد، رون به وقتي. رسيد مي نظر به تعادل بي و پريده رنگ و بود، شده پيچيده عاريتي لباس يك در

 با را انگشتانش و شد خم بود، شده پيچيده فلور هاي ژاكت از يكي در كه لونا. كرد حلقه او دور را دستش

 زمزمه نرمي به. بست شفافش و خيره نگاه روي بر هميشه براي را ها آن و گذاشت جن هاي پلك روي ظرافت

   "... خوابيده انگار": كرد

 است، استراحت حال در انگار كه داد قرار طوري را كوچكش پاي و دست گذاشت، قبر درون را جن هري،

 آن يادآوري با افتاد، دامبلدور تدفين مراسم ياد به. شد خيره كوچكش بدن به بار آخرين براي و آمد باال سپس

 بازخواني جلو، رديف در جادو و سحر وزير طاليي، صندلي هايي رديف و ها رديف نيفتد، زمين به كرد سعي

 هنوز دارد، را مراسمي چنين لياقت هم دابي كرد احساس. مرمري و سفيد آرامگاه شكوه دامبلدور، هاي موفقيت

  .بود كشيده دراز ها بوته ميان گودالي داخل در جن

   "تونم؟ مي گم، مي اول من بگيم، چيزي يك بايد كنم مي فكر ": گفت لونا

  .دوخت قبر پايين در مرده جن به را چشمانش كردند، تصديق را او هايشان نگاه  با همه كه زماني

 و خوبي اون به كه تو كه ناعادالنست خيلي. ممنونم دادي، نجات سرداب اون از منو كه اين از دابي، "

  ".باشي ل خوشحا االن اميدوارم. كردي كار چي برامون مونه مي يادم من. مردي مي بايد بودي، شجاعت

 ضمخت صدايي با و كرد صاف را صدايش رون بگويد، چيزي داشت انتظار  برگشت، رون سمت به او

  ".دابي ممنون...آره": گفت

  ".ممنون": گفت لب زير دين

   ".دابي خداحافظ ": گفت و داد قورت را دهانش آب هري

 توده كرد، بلند را اش دستي چوب بيل. بود گفته را چيز همه لونا بگويد، توانست مي كه بود چيزي تمام اين

 سرخ و كوچك برآمدگي تنها حاال. آمد فرود آن روي اي آراسته و مرتب طور به و رفت هوا به قبر كنار خاك

  .داشت قرار آنها مقابل رنگي

  "بمونم؟ اينجا لحظه يك من اگه نداره عيبي": پرسيد ديگران از هري
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 همه سپس  كرد، احساس پشتش به آرام ضرباتي نشد؛ متوجه هري كه كردند زمزمه لب زير را كلماتي آنها

  .گذاشتند تنها جن با را هري برداشتند، قدم كلبه سمت به آنها

 باغچه مرز بودند، شده صيقلي و صاف دريا توسط كه بزرگي و رنگ سفيد سنگهاي: كرد نگاه اطرافش به

 كه محلي باالي در بالشي مانند و برداشت را آنها بزرگترين از يكي. كردند مي مشخص را شده كاري گل

. بود آنجا دستي چوب دو. گشت اي دستي چوب دنبال به جيبش داخل در. خواباند بود، آنجا دابي سر اكنون

  .هستند كساني چه دستي چوب اينها آمد نمي يادش به بود؛ كرده فراموش ديگر

 آشناتر دستش در و بود تر كوتاه كه را يكي آن. باشد گرفته كسي دست از زور با را آنها كه رسيد نظرش به

  .گرفت سنگ سمت به و كرد، انتخاب رسيد، مي نظر به

 توانست مي هرميون. شد پديدار سنگ سطح روي عميقي هاي برش او، هاي زمزمه فرمان تحت آرامي، به

 هري. دهد انجام را كار اين خودش داشت نياز قبر، كندن همانند ولي دهد انجام تر سريع و  زيباتر را كار اين

  : بود شده نوشته سنگ روي برخاست، دوباره

  .آزاد جني است، آرميده دابي اينجا

 ذهنش سوخت، مي كمي هنوز زخمش گرفت، پيش را راهش كرد، نگاه خود كار به ديگر هايي ثانيه براي

 گرفته شكل تاريكي در كه هايي ايده بودند، آمده سرغش به  قير همچون درتاريكي كه بود افكاري از سرشار

  . فريبنده و وحشتناك هايي ايده بودند،

 او به همه حواس و كرد مي صحبت بيل. يافت آنجا را آنها همگي شد، وارد كوچك نشيمن اتاق به كه وقتي

 كه هري. درخشيد مي شومينه در سوزان هاي تخته از  كوچكي آتش. بود زيبا داشت؛ روشني رنگ اتاق. بود

  . داد مي گوش ايستاد، در جلوي در كند، كثيف را فرش اش، گلي بدن خواست نمي

 تونستن مي برسيم، بهش ما كه اين از قبل بود، هاگوارتز تو اگه. تعطيالته تو جيني كه آورديم شانس..."

   ".امنه اونم جاي كه دونيم مي حاال. بگيرنش

 خارج پناهگاه از همشونو  من ": داد توضيح او. است ايستاده آنجا كه ديد را هري كرد، نگاه را اطرافش

 هدف رو خانواده اونا توئه، با رون كه دونن مي خوارا مرگ حاال. كردم منتقل موريل خونه به رو اونا كردم،

  " – گرفتن
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 فقط نداشت، سوز و سوخت كه بود اتفاقي اين نيست، الزم خواهي عذر": كرد اضافه هري قيافه ديدن با

  ".هستيم نسب به خائن خانواده بزرگترين ما. گفت مي كه بود ها ماه اينو بابا بود، زمانش مسئله

  "شه؟ مي محافظت اونا از جوري چه": پرسيد هري

 كدوممون هيچ. رازدارم من اينجا داديم؛ انجام هم كلبه اين براي كارو اين ما. داره راز بابا. رازداري طلسم "

 خوب كافي اندازه به گريپهوك و اليوندر اينكه محض به. چيزه ترين مهم اين االن، ولي كنيم، كاري تونيم نمي

 دارن گريپهوك پاهاي. چرا اونجا ولي نداريم، اتاق زياد اينجا. فرستيم مي موريل خونه به هم رو اونا بشن،

  "-دو يا يك ظرف كنيم، منتقلشون بتونيم كنم مي فكر. داده ساز استخوان معجون بهش فلور. شن مي خوب

 قدرت  ".مهمه. كنم صحبت باهاشون بايد. دارم نياز دوشون هر به من ". خورد تكاني بيل "نه، ": گفت هري

 هدفي كرد، مي حكايت محكم هدفي و قصد از صدايش را، راسخش اعتقاد كرد، احساس را صدايش نفوذ و

 نظر به گيج بودند، برگشته او سمت به ها صورت همه. بود كرده مشخص خود براي دابي، قبر كندن حال در كه

  . رسيدند مي

 رم مي ": گفت او به هري. كرد مي نگاه بودند، شده پوشانده دابي خون و گل با كه هري هاي دست به بيل

 پنجره زير كوچكي لگن گذاشت، قدم كوچك آشپزخانه به ".بالفاصله ببينمشون، بايد بعدش بشورم، خودمو

 مي شو و شست را خودش. طاليي اندكي و صورتي قشري بود، شده نمايان دم سپيده افق، در. بود دريا، به رو

  ...گرفت پي دوباره ، را بودند رسيده ذهنش به باغ در كه افكاري داد،

 چه او دانست مي هري ولي است، فرستاده سرداب به را او كسي چه بگويد آنها به توانست نمي هرگز دابي

 رسيده كمك سپس و بود، كرده نگاه آينه شكسته تكه درون از نافذ نگاهي با آبي چشماني. است ديده چيزي

  .رسد مي كمك اند، كمك نيازمند كه كساني به هميشه هاگوارتز، در. بود

 اتاق از كه هايي زمزمه همينطور و پنجره بيرون منظره زيبايي تاثير تحت كرد، خشك را دستانش هري

 قلب به ديگر، موقع هر از دم، سپيده اين كرد، نگاه اقيانوس سوي آن به. بود گرفته قرار شد، مي شنيده نشيمن

  .بود نزديكتر روز آن اتفاقات

 هنوز ولي بود شده متوجه هري. رفت مي آنجا به هم ولدمورت دانست مي كشيد، مي تير هنوز زخمش

 بود، هري ذهن در كه دامبلدوري. ديگر چيز مغزش و گفت مي چيز يك او به اش غريزه. فهميد نمي درست
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 كه بود طوري هايش دست حالت كاويد، مي را او نگاهش با اش، كرده گره هم در انگشتان باالي از زد، لبخند

  .كند مي دعا انگار

  ...دادي بهش برگشت راه يك تو... كردي دركش تو...دادي بهش كنو خاموش تو

  ...پشيمونه اون دونستي مي تو... كردي درك هم رو باريك دم تو

   دامبلدور؟ دونستي، مي چي من از تو... شناختي مي اونارو اگر و

 دليل ؟ كنم  احساسش ممكنه سختي چه به دونستي مي جو؟ و جست بدون ؟ بدونم چيزو همه بايد فقط من

  كنم؟ حلش خودم باشمو داشته وقت اينكه براي اينه؟ كردي، سختش قدر اين اينكه

 افق از كوركننده، خورشيد روشن و طاليي پرتوي كه محلي بود، خيره چشمانش ايستاد، حركت بي هري

 خود دستان در كه اي پارچه تكه ديدن از بالفاصله كرد، نگاه تميزش دستان به. كرد مي نگاه را كرد، مي طلوع

 ذهنش از برقي تپيد، مي سختي به زخمش بازگشت، نشيمن اتاق به و گذاشت را آن. شد متعجب بود، داشته نگه

 مقابل شناخت، مي خوبي به كه ساختماني كلي طرح آب، روي بر سنجاقكي تصوير بازتاب سرعت به گذشت،

  .بود آمده چشمانش

  .بودند ايستاده پلكان پايين در فلور و بيل

  "كنم، صحبت اليوندر و گريپهوك با بايد": گفت هري

  "-خستن دو ار اونا اري، كني، صب بايد نه، ": داد جواب فلور

 – خصوصي. كنم صحبت باهاشون حاال همين بايد. نداريم كردن صبر براي وقتي متاسفم،": گفت سردي به

  ".فوريه. جداگانه طور به و

 جوري هرميون اينجا، مياي هوشيار نيمه گابلين يك و مرده خونگي جن يك با خبره؟ چه هري،": پرسيد بيل

  "-بگه چيزي من به  خواد نمي هم رون و شده، شكنجه انگار كه مياد نظر به

 دوني مي  بيل، محفلي، تو تو، كنيم، مي كار چي بگيم بهت تونيم نمي ": گفت كنده پوست و رك هري

  ".كنيم صحبت اي ديگه كس با دربارش نيست قرار ما. داده ما به ماموريت يك دامبلدور
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 شدت به صورت از. بود شده خيره هري به  نكرد؛ نگاه او به بيل ولي آورد، در صدايي اخالقي بد با فلور

  "كني؟ صحبت خواي مي كدومشون با اول. باشه ": گفت بيل باالخره،. خواند چيزي شد نمي اش زخمي

  ".كنم مي صحبت اون با اول گريپهوك،": گفت هري

 را راه "باال، بيا پس": گفت بيل. بود برداشته راهش سر از را بزرگي مانع دو مسابقه در انگار تپيد، مي قلبش

  .داد مي نشان او به

  .كرد نگاه عقب به و ايستاد رفت، باال پله چند هري

 مخفي نشيمن اتاق درگاه در داشتند سعي دو آن "!دارم نياز هم تا دو شما به ": گفت هرميون و رون به

  .شوند

  .رسيدند مي نظر به آرام مرموزي طور به كردند، حركت روشنايي سمت به دو هر

 ، كه وقتي داستاني، همچين ساختن – بودي انگيز شگفت تو چطوره؟ حالت": پرسيد هرميون از هري

   " –كرد مي شكنجت اونجوري

  .زد ضعيفي لبخند هرميون داد، او به بخش آرامش فشاري بود، او شانه روي بر كه دستي با رون

  "هري؟ كنيم، مي كار چي حاال ": پرسيد رون

  ".باشين زود بينين، مي "

 رسيدند كوچك پاگردي به و رفتند باال داشت، تندي شيب كه پلكان، از بيل دنبال به هرميون و رون هري،

  .شد مي منتهي در سه به كه

 رگه خورشيد، طلوع در بود، معلوم دريا هم آنجا از كرد، باز را فلور و خودش اتاق در "اينجا،": گفت بيل

 دست كرد، ديدني منظره آن به را پشتش رفت، پنجره سمت به هري. بود مشخص دريا روي رنگي طاليي هاي

 روي هم رون نشست، لباس كمد كنار صندلي روي هرميون. سوخت مي زخمش منتظر، بود، ايستاده سينه به

  .آن دسته
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 تخت روي بر آرامي به را او شد، ظاهر دوباره بود، گرفته بغل در را كوچك گابلين كه حالي در بيل

  .بست سرش پشت را در و كرد ترك را اتاق بيل كرد، تشكر زيرلب گريپهوك. گذاشت

  "چطورن؟ پاهات كشيدمت، بيرون تخت از كه خوام مي معذرت": گفت هري

  ".شن مي بهتر دارن ولي كنن، مي درد": داد جواب گابلين

 حيله نيمي خشن، نيمي:  بود كرده پيدا عجيبي حالت اش چهره زد، مي چنگ گريفندور شمشير به هنوز او

 او هاي كفش فلور. كرد توجه سياهش چشمان و بلندش، و الغر انگشتان گابلين، رنگ زرد پوست به هري. گر

 از شكلش گنبدي سر. خيلي نه ولي بود، بزرگتر خانگي جن يك از. بودند كثيف بلندش پاهاي: آورد بيرون را

  .بود بزرگتر خيلي انسان يك سر

  " – نمياد يادت احتماال تو": كرد شروع هري

 مياد، يادم من دادم؟ نشون اول بار براي گرينگوتزتو صندوق كه بودم گابليني من كه – ": گفت گريپهوك

  ".معروفي خيلي ها، گابلين بين حتي تو. پاتر هري

 مي او. سوخت مي هنوز هري زخم. كردند مي برانداز را يكديگر كردند، نگاه يكديگر به گابلين و هري

 حركت كه ترسيد مي اين از زمان همان در و برساند، اتمام به را گريپهوك با ديدار اين سرعت به خواست

 گابلين كند، پيدا را مقصودش به رسيدن براي راه بهترين كرد مي سعي او كه زماني در. دهد انجام نادرستي

  .شكست را سكوت

 از رو تو ". رسيد مي نظر به جويانه كينه معمولي غير طور به صدايش "كردي، خاك جنو تو ": گفت او

  ".ديدم بغلي خواب اتاق پنجره

  "بله،": گفت هري

  .كرد مي نگاه او به موزونش نا و رنگ سياه چشمان گوشه از گريپهوك

  ".پاتر هري هستي، اي عادي غير جادوگر تو "

  "نظر؟ چه از": گفت ماليد، مي توجهي بي با را زخمش كه حالي در



 هري پاتر و مقدسات مرگ    چوب دستي ساز: بيست و چهارمفصل 

  -479- 

  ".كندي قبر براش تو "

  "خب؟"

  .نداد پاسخ گريپهوك

 نداشت اهميت او براي ولي گيرد، قرار تمسخر مورد وارش، مشنگ رفتار خاطر به كرد مي را فكرش هري

  .كرد آماده پرسيدن براي را خودش. نه يا كند مي تائيد را دابي جنازه تشييع روش گريپهوك كه

  " – كنم سوال ازت بايد گريپهوك، "

  ".دادي نجات گابلينو يك همينطور تو "

  "چي؟ "

  ".دادي نجات جونمو. آوردي اينجا منو تو "

  "باشي؟ متاسف بابت اين از نميكنم فكر ": گفت قراري بي با هري

 تو ولي ،" داد تاب را رنگش سياه پشت كم ريش انگشت يك با "پاتر، هري نه، ": گفت گريپهوك

  ".هستي عجيبي خيلي جادوگر

  ".كني كمك من به توني مي تو و گريپهوك، دارم، الزم كمك من درسته، ":گفت هري

 چيزي عمرش تمام در انگار كرد، مي نگاه را او عبوسانه نگاهي با نداد، نشان اشتياق از اي نشانه هيچ گابلين

  .بود نديده او مانند

  ".بشم وارد گرينگوتز صندوقاي از يكي به بايد من "

 زخم در درد شدند، خارج دهانش از اجبار به كلمات: كند بيان را مقصودش اينطور خواست نمي هري

 اول بايد او. بست محكمي به را ذهنش. بود ديده را هاگوارتز نماي دور دوباره و بود شده پخش شكلش صاعقه

  .است شده ديوانه كردند مي فكر انگار بودند، شده خيره او به هرميون و رون. شد مي مواجه گريپهوك با

  .شد حرفش ادامه مانع گريپهوك ولي " – هري": گفت هرميون
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 مي جابجا تخت روي را خودش وقتي "بشي؟ وارد گرينگوتز صندوقاي از يكي به": كرد تكرار گابلين

  ".ممكنه غير اين". لرزيد مي اندكي كرد،

  ".شده انجام قبال كار اين. نيست نه،": كرد مخالفت او با رون

  ".پيش سال هفت تولدم، روز. گريپهوك ديدم، مي بار اولين براي رو تو كه روزي آره،": گفت هري

 با شد متوجه هري "بود، خالي زمان اون كنين، مي بحث دربارش كه صندوقي ": گفت عجله با گابلين

 مي را او آنجا، استحكامات در رخنه وجود ايده هنوز بود، شده جدا گرينگوتز از گريپهوك كه اين وجود

  ".بود حدش كمترين در صندوق اون حفاظت ". رنجاند

. بشه محافظت ازش سختي به زنم مي حدس و نيست، خالي بشيم واردش خوايم مي ما كه صندوقي خب،"

  ".هاست لسترنج مال اون

 سواالت به گريپهوك اينكه از بعد ولي بودند، حيران كردند، بدل و رد نگاهي كه ديد را هرميون و رون

  .دهد توضيح هري تا ماند مي باقي كافي وقت داد، مي جواب هري

 اي خزانه دنبال به ما طبقات ميان در اگر. شانسي هيچ نداري، انتخابي هيچ تو": گفت روشني به گريپهوك

  " – بگردي نيست، تو آن از كه

 براي رو اي گنجينه هيچ نميخوام من ولي يادمه، دونم، مي آره، – باش حذر بر شد، داده اخطار تو به دزد، "

  "كني؟ باور توني مي. كنم خارج اونجا از خودم سود براي رو چيزي هيچ نميخوام بردارم، خودم

 سوخت، هري پيشاني روي در شكل صاعقه زخم كرد، نگاه را هري اريب طور به و كج را سرش گابلين

  .گرفت ناديده را زدن فرياد به ميل و پيشاني درد گرفت، ناديده را آن او ولي

 شخصيش سود دنبال كنم، باور من كه باشه داشته وجود جادوگر يك اگه ": گفت آخر در گريپهوك

 از نه. ندارن عادت دادي، نشون امشب تو كه احترامي يا حفاظت به اجنه و ها گابلين. پاتره هري اون نيست،

  ".دستي چوب حامالن

 ذهنش ولدمورت سوخت، زخمش بود، غريب برايش عبارت اين "دستي، چوب حامالن ": كرد تكرار هري

  .سوخت مي اليوندر از كردن سوال اشتياق در هري كرد، معطوف شمال سمت به را
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  ".هاست گابلين و جادوگرا مشاجره موضوع وقته خيلي دستي، چوب حمل اجازه": گفت آهسته گابلين

  "كنن، جادو تونن مي هم دستي چوب بدون ها گابلين خب،": گفت رون

 بشن، شريك جادويي موجودات بقيه با رو دستي چوب دانش اسرار خوان نمي جادوگرا!  نداره اهميتي اين"

  "!بديم گشترش قدرتامونو ما ذارن نمي اونا

 چه كه گين نمي ما به شما ذارن، نمي اشتراك به جادوشونو از چيزي هم ها گابلين خب،": داد جواب رون 

 – تونن نمي جادوگرا كه كنن كار فلزات با جوري تونن مي ها گابلين. بسازيم سالح و شمشير شما مثل جوري

"  

 ضد بر جادوگرا كه نيست اين مسئله ". بود برگشته گريپهوك رخسار به رنگ "نيست، مهم": گفت هري

  " – هستن اي ديگه جادويي موجود هر يا ها گابلين

  .داد سر تندي خنده گريپهوك

 قوانين! ميفته خطر به من از بيشتر خيلي تو نسل بشه، تر قوي ولدمورت لرد اگه! همينطوره دقيقا همينه، ولي "

 دستي چوب حامالن بين از كي  شن، مي جمعي كشتار خانگي هاي جن ميشه، حكمفرما گرينگوتز بر جادويي

  "ميكنه؟ اعتراض

 امثال و! كنيم مي اعتراض ما ".درخشيد مي چشمانش بود، شده بلند جايش از "!كنيم مي ما": گفت هرميون

  "!ام زاده گند يك من! گريپهوك شن، مي شكار جني يا گابلين هر مثل هم من

  " – نزن صدا اسم اون با خودتو ": كرد غرغر رون

 تو از باالتري موقعيت من شرايط اين تو! كنم مي افتخار بهش و ام گندزاده نه؟ كه چرا": گفت هرميون

  "!مالفوي خونه تو اونجا بشم، شكنجه تا شدم انتخاب كه بودم من اين! گريپهوك ندارم،

 نمايان بود، كرده ايجاد بالتريكس كه گردنش، روي سرخ و باريك زخم جاي تا كرد باز را لباسش يقه او

  .شود
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 ها جن خواستيم مي سالها براي ما  دونستي مي كرد؟ آزاد رو دابي كه بود هري اين دونستي مي": پرسيد او

 مغلوب نبر اسمشو خواي نمي ما از بيشتر تو ".)شد جابجا اندكي هرميون صندلي دسته روي رون( "باشن؟ آزاد

  "!گريپهوك بشه،

  .بود شده خيره هرميون به اكنون بود، كرده نگاه را هري كه كنجكاوي همان با گابلين

 يكي اين. تقلبيه اونجاست كه شمشيري گردين؟ مي چي دنبال ها لسترنج صندوق تو": پرسيد ناگهان

 خاطرتون، به خواستين ازم شما. دونين مي خودتون كنم مي فكر ".كرد نگاه ديگري به آنها از يكي از ".واقعيه

  ".بگم دروغ اونجا

 اونجا هم اي ديگه چيزاي احتماال درسته؟ اونجاست، كه نيست چيزي تنها تقلبي شمشير ولي ": پرسيد هري

  "ديدي؟

  .بگيرد ناديده را زخمش تپش تا كرد دوچندان را تالشش. تپيد مي سريعتر ديگر وقت هر از قلبش

  .پيچاند انگشتش با را هايش ريش دوباره گابلين

 ما. هستيم اي افسانه هاي گنجينه محافظان ما. كنيم صحبت گرينگوتز رموز از كه ماست قانون برخالف اين"

  ".شدن ساخته خودمون دست به هاشون خيلي داريم، وظيفه هستن مراقبتمون تحت كه چيزهايي قبال در

 آن سمت به دوباره و چرخيد رون سوي به هرميون و هري از سياهش چشمان كرد، لمس را شمشير گابلين

  .بازگشت دو

  ".جوونين خيلي همه، اين با جنگيدن براي:  گفت باالخره

 اميدوار اونجا، به شدن وارد به گابلين يك كمك بدون تونيم نمي ما كني؟ مي كمكمون ": گفت هري

  ".هستي ما شانس تنها تو. باشيم

  "كنم، مي فكر دربارش...من ": گفت طبيعي غير حالتي با گابلين

  .زد اي سقلمه او پهلوي به هرميون " – ولي ": كرد شروع عصبانيت با رون

  "ممنون، ": گفت هري
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  .كرد خم را كوچكش پاهاي سپس داد، تكاني را شكلش گنبدي سر تصديق روي از گابلين

 منو. بخوابم باالخره بتونم كنم مي فكر. كرده خودشو كار ساز استخوان معجون كنم، مي فكر من":گفت او

  .كرد دراز فلور و بيل تخت روي را خود خودنمايانه "...بخشين مي

 گابلين كنار از را گريفندور شمشير و شد خم جلو به اتاق، ترك از قبل ولي "البته، آره،": گفت هري

  .ديد نگاهش در را خشم بست، مي او روي به را در كه وقتي هري ولي نكرد، اعتراضي گابلين. برداشت

  ".بره مي لذت بدوونه سر مارو كه اين از احمق، موجود ": كرد زمزمه رون

 چيزيه همون منظورت تو ": گفت لب زير كشيد، مي تاريك پاگرد سمت به را دو آن كه حالي در هرميون

  "هاست؟ لسترنج صندوق توي ساز جاودانه يك گي مي تو كنم؟ مي فكر من كه

 خودشو تونست نمي ترسيد، خيلي باشيم، اونجا ممكنه ما كرد فكر كه وقتي بالتريكس آره، ": گفت هري

 اون كه بوده چيزي برداشتيم؟ چي اونجا از ما كه كرده فكر ديديم؟ چي ما كرده فكر اون چرا؟ كنه، كنترل

  ".بفهمه ولدمورت ترسيده

 ها اونجا ولدمورت كه هستيم جاهايي دنبال ما كردم مي فكر من ولي ": گفت گيج، اي قيافه با رون

  "رفته؟ ها لسترنج صندوق توي اصال اون  داده؟ انجام مهمي كار كه بوده،جاهايي

 براي نداشته، طاليي بوده كوچكتر كه وقتي نه، يا رفته گرينگوتز داخل حتي اون نميدونم من": گفت هري

 كوچه به بار اولين براي وقتي احتماال. باشه ديده بيرون از بانكو ممكنه. بوده نذاشته ارث به براش كس هيچ اينكه

  ".رفته مي دياگون

 قبل بدانند، گرينگوتز درباره هرميون و رون خواست مي او گرفت؛ ناديده را آن او ولي  تپيد، مي هري زخم

  .كنند صحبت اليوندر با اينكه از

. كرده مي حسودي داشته گرينگوتزو صندوقاي از يكي كليد كه كس هر به ولدمورت كنم مي فكر من "

 و بالتريكس به اون نميره، يادم و. بوده جادوگري دنياي سمبل مثل چيزي يك ولدمورت، براي اين احتماال

 مي دنبالش هم شدنش ناپديد از بعد و بودن، نوكراش فداكارترين اونا سقوطش، از قبل. داشت اعتماد شوهرش

  ".شنيدم من گفت، اينو برگشت، كه شبي همون. گشتن
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  .ماليد را زخمش هري

 دفترچه به راجع حقيقتو وقت هيچ اون. سازه جاودانه يك اون كه باشه گفته بالتريكس به كنم نمي فكر "

 تو كه خواسته ازش و ارزشه با شيئ يك اون كه گفته بالتريكس به احتماال. نگفت مالفوي لوسيوس به خاطرات

 از غير به البته...چيزيه هر كردن مخفي براي دنيا جاي ترين امن گفت، بهم هاگريد. كنه مخفيش صندوقش

  ".هاگوارتز

  .داد تكان را سرش رون كرد، تمام را صحبتش هري كه وقتي

  ".شناسي مي اونو واقعا تو "

 حاال – باشين زود. فهميم مي ولي. ميشناختم دامبلدورو اندازه همين به كاش...ذرشو يك ": گفت هري

  ".اليوندر

 در به هري، كردند، دنبال كوچك پاگرد در را او متاثر، حال، عين در و گيج هايي نگاه با هرميون و رون

  "!تو بيا ": گفت ضعيفي صدايي. زد اي ضربه را فلور و بيل اتاق روبروي

 در سال يك از بيشتر او. بود كشيده دراز پنجره از نقطه ترين دور در دونفره، تخت روي ساز دستي چوب

 هاي استخوان بود، شده الغر. دانست مي را مواقع آن از يكي حداقل هري بود، شده شكنجه و زنداني، سردابي

 رفته گود به چشمانش حفره در بزرگش و اي نقره چشمان. بودند زده بيرون فامش زرد پوست از صورتش

 هرميون، و رون كنار در هري. باشند اسكلت يك به متعلق توانستند مي داشتند قرار پتو روي كه دستاني. بودند

 قرار شده، كنده تازه قبر و باغ به رو اتاق. نبود معلوم اينجا از طلوع، حال در خورشيد. نشست خالي تخت روي

  .داشت

  "شم، مي مزاحمتون كه خوام مي معذرت اليوندر، آقاي ": گفت هري

 ميريم، مي اونجا كردم، مي فكر من  دادي، نجات منو تو عزيزم، پسر " رسيد، گوش به اليوندر ناتوان صداي

  ".كنم تشكر...كافي اندازه به تونم نمي هرگز...كنم تشكر تونم نمي وقت هيچ

  ".داديم انجام كارو اين كه بوديم خوشحال ما "



 هري پاتر و مقدسات مرگ    چوب دستي ساز: بيست و چهارمفصل 

  -485- 

 يا ، ولدمورت نقشه از جلوگيري براي زماني هيچ تقريبا بود، مطمئن دانست، مي او. تپيد مي هري زخم

 صحبت گريپهوك با كه زماني... كرد احساس را ترس از موجي. نداشت وجود آن انداختن تعويق به كم دست

 كه كوچكي كيسه داخل را دستش است، آرام كرد مي وانمود كه حالي در. بود گرفته را تصميمش بود، كرده

  .آورد بيرون را اش شكسته دستي چوب نيمه دو و برد فرو بود آويخته گردن به

  ".دارم نياز كمكتون به من اليوندر، آقاي"

  ".چيزي هر. چيزي هر": گفت ضعيفي به ساز دستي چوب

  "پذيره؟ امكان كنين؟ درست اينو تونين مي"

  .گرفت دستش كف در را دستي چوب شده متصل زحمت به نيمه دو و كرد، دراز را لرزانش دست اليوندر

  ".پذير انعطاف و دلپسند. اينچ يازده ققنوس، پر راج، چوب ": گفت لرزان صدايي با اليوندر

  "؟-- تونين مي بله، ": گفت هري

 با باشه ديده آسيب اينجوري كه اي دستي چوب ولي متاسفم، خيلي متاسفم، من نه، ": كرد زمزمه اليوندر

  ".شه نمي تعمير بشناسم من كه اي وسيله هيچ

 دور كوچك كيسه به را دستي چوب هاي نيمه او. بود بزرگي ضربه بود، شده متاثر شنيدنش از هري

 هري، كه زماني تا و ماند، خيره بود، شده ناپديد شكسته دستي چوب كه مكاني به اليوندر. گرداند باز گردنش

  .نگشت بر نگاهش نياورد، بيرون بود، گرفته ها مالفوي از كه را اي دستي چوب دو

  "بدين؟ تشخيص اينارو تونين مي": پرسيد هري

 دارش، گره هاي انگشت بند ميان در گرفت، محوش چشمان نزديك را دستي چوب اولين ساز دستي چوب

  .كرد مي خم را آن اندكي و چرخاند، مي را آن

 دستي چوب اين. سركش. اينچ چهارم سه و دوازده اژدها، قلب ريسه و گردو درخت چوب": گفت او

  ".لسترنجه بالتريكس به متعلق

  "يكي؟ اين و "
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  .زد محك قبلي مانند هم را آن اليوندر

 مالفوي دراكو دستي چوب اين. انعطاف قابل كامال. اينچ ده دقيقا. شاخ تك موي و كويچ درخت چوب "

  ".بوده

  "نيست؟ ديگه بوده؟": كرد تكرار هري

  " – باشينش گرفته شما اگه. نه احتماال "

  " – كردم كارو اين – "

 در. داره زيادي بستگي هم دستي چوب خود به. مهمه تصاحبش نوع البته،. شماست مال احتماال پس – "

  ".كنه مي تغيير هم تابعيتش شه، مي تصاحب دستي چوب يك كه وقتي كل،

  .شد نمي شنيده دوردست در دريا خروش از غير به صدايي بود، شده برقرار سكوتي اتاق در

 بتونن كه اينه مثل دارن، احساس اونا انگار كنين مي صحبت دستي چوب از جوري يك شما ": گفت هري

  ".كنن فكر خودشون براي

 دستي چوب دانش كه  اونهايي براي هميشه اين كنه، مي انتخاب جادوگرو دستي چوب ": گفت اليوندر

  ".بوده روشن دارن،

  "كنه؟ استفاده نكرده، انتخاب اونو كه اي دستي چوب از تونه مي نفر يك پس": پرسيد هري

 البته. كنين استفاده جادوتون از اي، وسيله هر تقريبا از استفاده با تونين مي باشين، جادوگر شما اگه بله، اوه "

 ارتباط اين. باشه داشته وجود نزديكي وابستگي دستي چوب و جادوگر بين كه مياد دست به وقتي نتيجه بهترين

 ميگيره، ياد جادوگر از دستي چوب ، تجربه براي اي دوطرفه درخواست بعد و ابتدايي، جاذبه. پيچيدن ها

  ".دستي چوب از جادوگر همينطور

  .سوگوار صدايي رسيد، مي گوش به دريا خروش و جوش صداي

  "كنم؟ استفاده ازش خطر بي تونم مي گرفتم، مالفوي دراكو از زور به رو دستي چوب اين من": گفت هري
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 دستي چوب معموال ولي كنن، مي فرمايي حكم دستي چوب مالكيت بر ظريفي قوانين. كنم مي فكر "

  ".ده مي قرار جديد ارباب اختيار در خودشو اراده مغلوب،

 اليوندر به و آورد بيرون جيبش از را باريك دم دستي چوب "كنم؟ استفاده اين از بايد من پس": گفت رون

  .داد

 كردن مجبورم دزديدن، منو كه اين از بعد. شكننده. اينچ چهارم يك و نه. اژدها قلب ريسه و بلوط چوب "

 كارو همين بدين، انجام گفتين كه رو كاري بهتره كردين، تصرفش اگه بله،. بسازم گرو پتي پيتر براي اينو

  ".ديگه دستي چوب يك تا بكنين،

  "درسته؟ صادقه، ها دستي چوب همه براي اين و ": پرسيد هري

 شما ".بودند گرفته قرار هري صورت روي بر اش برآمده چشمان "كنم، مي فكر ": داد جواب اليوندر

  ".جادوئه علم از مرموزي و پيچيده شاخه دستي چوب دانش. پاتر آقاي پرسين مي عميقي سواالت

 كشته قبليش صاجب نيست الزم بگيريم، اختيار در رو دستي چوب يك كه اين براي پس ": پرسيد هري

  "بشه؟

  .داد فرو را دهانش آب اليوندر

  ".الزمه كشتن بگم نبايد نه، الزم؟ "

 مطمئن او گرفت؛ شدت زخمش درد شد، تر سريع قلبش ضربان "هستن، هايي افسانه ولي، ": گفت هري

 دستي چوب يا – دستي چوب درباره هايي افسانه ". است گرفته اش ايده كردن عملي به تصميم ولدمورت بود،

  ".رسيدن ديگه كس به كسي از قتل، بوسيله كه – ها

 در ترس مانند چيزي نمود، مي خاكستري او چهره رنگ، برفي بالش مقابل در. رفت اليوندر رخسار از رنگ

  .شد مي نمايان اش برافروخته و بزرگ چشمان

  "دستي، چوب يك فقط كنم، مي فكر ": گفت لب زير او

  "نه؟ منده، عالقه موضوع اين به نبر اسمشو و ": پرسيد هري
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 هرميون و رون به ملتمسانه نگاهي كمك، براي "چطوري؟ – من ": گفت مانندي غور غور صداي با اليوندر

  "دونين؟ مي كجا از اينو شما ".انداخت

  "كنه، غلبه ما، هاي دستي چوب بين ارتباط بر چطور بگين بهش خواست ازتون اون ": گفت هري

  .رسيد مي نظر به زده وحشت اليوندر

 مي كه چيزايي نداشتم، اي ديگه انتخاب من – من كروشيو، طلسم! كنين درك بايد داد، شكنجه منو اون "

  "!گفتم مي بايد زدمو مي حدس يا دونستم

 چوب بايد كه گفتين بهش  گفتين؟ دوقلو هاي دستي چوب درباره بهش شما كنم، مي درك ": گفت هري

  "بگيره؟ قرض ديگرو جادوگر يك دستي

 سري آرامي به. رسيد مي نظر به زده وحشت بود، شده خشك جايش سر هري، اطالعات مقدار از اليوندر

  .داد تكان

  "شد؟ جوري اين چرا دونين مي. زد پس رو قرضي دستي چوب من، مال نبود، موثر ولي ": داد ادامه هري

  .قبل مانند درست داد، تكان را سرش آرامي به اليوندر

 خودش از فردي به منحصر عملكرد شما دستي چوب شب اون. نشنيدم چيزي همچين وقت هيچ...من "

 دستي چوب شما، دستي چوب چرا كه اين ولي نادره، واقعا دوقلو، هاي دستي چوب بين ارتباط. داد نشون

  ...دونم نمي من زده، پس رو قرضي

 مي منتقل افراد بين قتل، وسيله به كه اي دستي چوب  كرديم، مي صحبت اي ديگه دستي چوب درباره ما "

 ديگه دستي چوب درباره شما از و برگشت اون داده، انجام عجيبي كار من دستي چوب فهميد نبر اسمشو. شه

  "نه؟ كرد، سوال

  "دونين؟ مي كجا از اينو "

  . نداد پاسخ هري
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 مثل مختلفي هاي نام به كه اي دستي چوب درباره خواست مي اون پرسيد، همينو بله، ": كرد زمزمه اليوندر

  ".بدونه شده، شناخته ارشد، دستي چوب يا سرنوشت، دستي چوب مرگ، دستي چوب

  .بود شده مبهوت. انداخت هرميون به كوتاه نگاهي هري

 ساختم،  من كه هايي دستي چوب از هميشه سياه، لرد ": گفت زده وحشت و ساكت صدايي با اليوندر

. برد پي قلو دو هاي دستي چوب بين ارتباط به كه زماني تا –. اينچ نيم و سيزده ققنوس، پر و بله - بوده راضي

  ".شما مال كردن مغلوب براي راه تنها عنوان به تري، قوي دستي گرده،چوب مي ديگه دونه يك دنبال حاال

 حاال تا اگه البته شكسته، تعمير، طول در من مال كه فهمه، مي زودي به اون ولي ": گفت آرامي به هري

  " باشه، نفهميده

  "؟-- تونه مي جوري چه هري، بفهمه، نميتونه اون! نه ": گفت اي زده وحشت صداي با هرميون

 جا ها مالفوي خونه تو رو جنگلي آلوچه دستي چوب اون و تو دستي چوب ما پيشين، جادوي ": گفت هري

 كه بينن مي  بسازن، دوباره طلسماشونو آخرين كه كنن كاري كنن، امتحانشون اونا اگه. هرميون گذاشتيم،

 از موقع اون از من كه فهمن مي و كني، درستش نتونستي تو كه بينن مي اونا شكنه، مي منو مال تو دستي چوب

  .كنم مي استفاده جنگلي آلوچه دستي چوب

 به گرانه مالمت نگاهي رون. شد محو بود، كرده پيدا بازگشتشان از پس هرميون كه رويي و رنگ اندك

  "– نباشيم نگران اون درباره فعال بياين ": گفت و انداخت هري

  .كرد مداخله اليوندر آقاي ولي

 خواد مي اين براي اون. پاتر آقاي گرده، نمي ارشد دستي چوب دنبال شما، نابودي براي ديگه سياه لرد "

  ".كنه مي پذير نا شكست اونو دستي، چوب اون كنه مي فكر چون كنه، تصرفش

  "كنه؟ مي كارو اين و "

 تصرف ايده ولي باشه، گرفتن قرار حمله مورد ترس در هميشه بايد ارشد دستي چوب مالك ": گفت اليوندر

  ".ترسناكه...كنم قبول بايد سياه، لرد توسط مرگ دستي چوب
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. نه يا آمده خوشش اليوندر از واقعا آيا كه نبود مطمئن افتاد، اليوندر با مالقاتش اولين ياد به ناگهان هري

 مانند هم را او سياه، جادوگر توسط دستي چوب تصرف ايده ولدمورت، لرد هاي شكنجه وجود با هنوز، حتي

  .بود كرده مند عالقه موضوع آن به هري،

  "اليوندر؟ آقاي داره، وجود دستي چوب اين كنين مي فكر واقعا شما – شما ": پرسيد هرميون

 هاي فاصله البته.  گرفت تاريخ طول در رو دستي چوب رد بشه كه ممكنه واقعا بله، اوه ": گفت اليوندر

 ظاهر دوباره هميشه ولي شده؛ مي مخفي يا گم موقتا بوده، پنهان نظر از كه  مديدي هاي مدت و بوده، زماني

 هايي نوشته دست. شن مي متوجه دارن، دستي چوب دانش كه كساني داره، تشخيصي قابل مشخصات اون. شده

 اون. داديم قرار اون مطاله رو كارمون ديگه هاي ساز دستي چوب و من كه مبهمن، هاشون هستن،بعضي هم

  ".دارن صحت ها، نوشته دست

  "اسطورس؟ يا افسانه يك اون كه كنين نمي فكر شما – شما پس ": پرسيد اميدوارانه هرميون

 مي ولي آلوده، خون اون تاريخچه. دونم نمي بشه، منتقل قبل وسيله به بايد حتما كه اين نه،": گفت اليوندر

 نامحدود، قدرت. كنه مي تحريك جادوگرارو اشتياق پسنديه، دل چيز اون كه برگرده مسئله اين به تونه

 قدرت كه هايي ما همه براي باورنكردني جاذبه داراي شيئي همينطور و نادرست، شخص دست در خطرناك

  ".كنيم مي بررسي رو ها دستي چوب

  "نه؟ داشته، ارشدو دستي چوب گريگرويچ كه گفتين نبر اسمشو به شما اليوندر، آقاي ":گفت هري

 فرو را دهانش آب انداخت، نگاهي او به وار شبح. پريد مي رخسارش از رنگ بيشتر بود، ممكن اگر اليوندر

  .داد

  "؟-- كجا از شما – چطور ولي "

 براي سوخت، مي زخمش بست، اي لحظه براي را چشمانش "دونم، مي جوري چه نيست مهم ":گفت هري

 در زيادي مسافت زيرا بود، تاريك هنوز شد، ظاهر چشمانش جلو در هاگزميد اصلي خيابان از نمايي ثانيه، چند

  "داره؟ رو دستي چوب گريگرويچ كه گفتين نبر اسمشو به شما ".بود دور آنجا از شمال جهت
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 خود كنم مي فكر بشين، متولد شما كه اين از قبل سالها قبل، سالها بود، شايعه يك اين: كرد زمزمه اليوندر

 چوب هاي ويژگي اون كه بوده، خوب كارش براي چقدر بفهمين تونين مي. ساخت رو شايعه اين گريگرويچ

  !كرده مي برداري نسخه و بررسي ارشدو دستي

 ذاريم مي بعدش و ديگه، سوال يك اليوندر، آقاي. فهمم مي بله، ": گفت و شد بلند جايش از هري

  "دونين؟ مي چي مرگ مقدسات درباره. كنين استراحت

  "چي؟ – مقدسات ": پرسيد گيج كامال حالتي با ساز دستي چوب

  ".مرگ مقدسات "

  "داره؟ دستي چوب به ربطي. كنين مي صحبت چي درباره نميدونم كه متاسفم "

 مرگ مقدسات درباره او. كند نمي بازي نقش او كرد باور و كرد نگاه اليوندر پريده رنگ صورت به هري

  .دانست نمي چيزي

  ".كنين استراحت تا ذاريم مي تنها رو شما. ممنون خيلي ممنون،": گفت هري

  .رسيد مي نظر به اندوهگين اليوندر

  "...دونين نمي...كروشيو طلسم! كرد مي شكنجه منو اون": گفت بريده بريده او

  ".گفتين بهم اينارو كه ممنونم. كنين استراحت كمي لطفا. دونم مي واقعا دونم، مي ": گفت هري

 دور انداخت، دين و لونا فلور، بيل، به سريع نگاهي هري. كرد راهنمايي پلكان پايين به را هرميون و رون او،

 در او شدن ظاهر محض به آنها همه.  بود كدامشان هر مقابل چاي فنجاني بودند، نشسته آشپزخانه در ميزي

 داد، ادامه باغ به را راهش و داد تكان آنها سمت به سري صرفا او ولي ، انداختند او به را هايشان نگاه درگاه،

 حركت بود، پوشانده را دابي كه خاكي رنگ قرمز كپه سمت به هري. آمدند مي سرش پشت در هرميون و رون

 دشوار بس كاري شدند، مي ذهنش وارد زور به كه تصاويري مقابل در ذهنش بستن. شد تر بد سرش درد كرد،

 صحيح از داشت نياز او ديد، خواهد زودي به را ثمرش. كند تحمل بيشتر اندكي بايد فقط دانست مي ولي بود،

 الزم تنها دهد، توضيح هرميون و رون براي را اوضاع بتواند كه اين براي. كند حاصل اطمينان اش نظريه بودن

  .بردارد ديگر گام يك بود
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 كرد مي سعي كه ديدم نبرو اسمشو من داشته، ارشدو دستي چوب پيش وقت خيلي گريگرويچ ": گفت او

: نداره رو دستي چوب ديگه اون كه فهميد گشت، مي گريگرويچ از ردي دنبال كه وقتي. كنه پيداش

 اگر ولي – دونم نمي داره، اونو گريگرويچ  كه فهميده گريندلوالد جوري چه.  بود دزديده ازش گريندلوالد

  ".باشه بوده مشكل هم ها قدر اون تونه نمي كنه، پخش رو شايعه اين كه بوده احمق كافي اندازه به گريگرويچ

 سوسوي صبح، روشن تاريك در ببيند، را او توانست مي هري بود؛ هاگوارتز درهاي مقابل در ولدمورت

  .شد مي تر نزديك و نزديك صبح بود، معلوم ها چراغ

 دامبلدور بود، حد بيشترين در قدرتش كه وقتي. بشه قدرتمند تا كرد استفاده دستي چوب از گريندلوالد و "

 دستي چوب و داد، شكست اونو  كرد، دوئل گريندلوالد با كنه، متوقف اونو تونه مي كه كسيه تنها دونست مي

  ".برداشت ارشدو

  "كجاست؟ االن – ولي داشته؟ ارشدو دستي چوب دامبلدور ": گفت رون

 باقي بود، واقع ها صخره باالي كه باغ، در آنها با تا كرد مي تالش سختي به "هاگوارتز، تو ": گفت هري

  .بماند

  "!بكنه كارو اين اون اينكه از قبل داريم، برش و بريم بياين هري،! بريم بياين پس، خب ": گفت مصرانه رون

 مي سعي آمد، نمي بر دستش از سرش به زدن چنگ از غير به كاري "شده، دير خيلي ديگه ": گفت هري

  ".اونجاست االن. كجاست دستي چوب دونه مي اون ". كند مقاومت كرد

 چي برا كرديم؟ مي تلف وقتمونو داشتيم ما چرا  - دوني مي اينو مدته چه! هري": گفت عصبانيت با رون

  "– بريم تونيم مي هنوزم ما – بريم تونستيم مي ما كردي؟ صحبت گريپهوك با اول

 اونو من خواست نمي دامبلدور گه، مي درست هرميون ". افتاد ها چمن روي ، زانو با "نه، ": گفت هري 

  ".برم سازها جاودانه دنبال خواست مي من از اون. دارم برش من خواست نمي. باشم داشته

  "!هري ناپذير، شكست دستي چوب ": گفت ناله با رون

  "...كنم پيدا رو سازها جاودانه قراره من...نيست قرار من "
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 پيش درياچه سمت به اسنيپ كنار در بود، آمده باال افق از اندكي خورشيد: بود سياه و خنك چيز همه حاال 

  .رفتند مي

  ".بذار تنهام شم، مي ملحق بهت قلعه در زودي به ": گفت سردش و بلند صداي با او

 به هري. زد مي موج سرش پشت در سياهش شنل شد، رهسپار قلعه سوي به مسير در و كرد تعظيم اسنيپ

 هيچ واقع در يا نبود، اسنيپ به مربوط اين. شود خارج ديد از اسنيپ شمايل تا كرد صبر برداشت، قدم آرامي

 مخفي را خود توانست مي او شد، نمي ديده نوري قلعه هاي پنجره در. رود مي كجا او ببيند كه ديگر، كس

 خود چشمان از حتي را خودش كه بود، كرده اجرا خودش روي بر را سرخوردگي افسون ثانيه يك در...  كند

  .كرد مي مخفي نيز

  ...حقش اش، قلمرو اولين محبوبش، قلعه پيرامون درياچه، كناره در داد، ادامه حركتش به

 در الزم نا اي لكه مرمري، و سفيد آرامگاه.بود شده منعكس سياه آب در درياچه، كنار در بود، همينجا و

 براي بودن مصمم در شديد حس آن كرد، احساس را شده مهار خوشحالي آن يورش دوباره. آشنا اي منظره

 كار آخرين توانست مي عمل، اين بود، شايسته چقدر: آورد باال را سرخدارش قديمي دستي چوب. انهدام

  .باشد دستي چوب آن بزرگ

 دوباره. بود اش زندگي دوران الغري همان به پوش كفن هيكل. برداشت ترك پايين تا باال از قبر سنگ

  .كرد بلند را دستي چوب

 روي بر را عينكش آنها. بود مانده باقي هنوزسالم اش رفته فرو و پريده، رنگ مات، صورت. شد بريده كفن

  .بود شده گيرش گريبان عجيب تمسخر احساس: بودند گذاشته باقي اش خميده بيني

  .بود شده خاك او با دستانش، ميان در بود، آنجا و بود، شده داده قرار اش سينه روي دامبلدور دستان

 مي فكر آيا كند؟ مي محافظت دستي چوب از آرامگاهش يا او مرگ بود كرده تصور احمق پير آن آيا 

 را دستي چوب و رفت پايين سرعت به مانند عنكبوت دستي كند؟ تجاوز آرامگاهش به ترسد مي سياه لرد كرد

 بيرون دستي چوب نوك از جرقه رگباري كرد، لمسش كه اين محض به كشيد، بيرون دامبلدور دستان ميان از

  .بود جديد اربابي به خدمت آماده باالخره، كرد، روشن را صاحبش آخرين جنازه و آمد،
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 و صدف با ديوارهايش. داشت قرار بود دريا به مشرق كه اي صخره روي تنهايي به فلور و بيل ي كلبه

 توانست مي باغش، در چه كلبه داخل چه رفت مي هري كه جا هر. زيبا و تنها مكاني. بود شده پوشيده دوغاب

 روز چند بيشتر. بشنود را بود خواب در عظيم موجود يك كشيدن نفس مانند كه دريا مد و جزر دائمي صداي

 را خالي وسيع درياي و باز آسمان ي منظره هوس با. كرد شلوغ ي كلبه از فرار براي آوردن بهانه صرف را بعد

  .كرد حس را صورتش روي نمگين سرد باد و كرد نگاه

 مي را هري هنوز ندهد مسابقه ولدمورت با چوبدستي به رسيدن براي تا بود گرفته كه تصميمي عظمت

 كرده انتخاب را نكردن وتمام گذاشتن دست روي دست گذشته در كه بياورد ياد به توانست نمي او. ترساند

 اگه":نكند بيانشان بودند هم با آنها كه زمان هر توانست نمي رون كه هايي شك.بود شك از پر او.باشد

   "چي؟ بياريم دست به رو دستي چوب موقع به ما تا كنيم كار ها نشانه روي كه خواست مي دامبلدور

   "چي؟ كرد مي مقدسات به يابي دست ي شايسته را تو ها نشونه معناي روي كردن كار اگه"

   "كنيم؟ متوقف رو نبر اسمشو كار بايد چطوري ،اونوقت ارشده دستيِ چوب واقعاَ او اگر هري"
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 از ولدمورت از جلوگيري براي نكردن تالش كرد مي فكر او كه بود هايي لحظه.نداشت جوابي هيچ هري

 چرا كه بدهد توضيح بخش رضايت طور به توانست نمي حتي او.است بوده آشكارا جنون يك مقبره كردن باز

 نو از را بود شده ختم او تصميم به كه دروني هاي درگيري كرد مي سعي او كه بار هر.گرفت تصميم خالفش بر

  . رسيدند مي نظرش به تر ضعيف كند،آنها بنا

 هرميون كه حاال.كرد مي گيج رون شبهات و شك ي اندازه به را او هرميون حمايت كه بود اين عجيب چيز

 شيطاني شئ يك دستي چوب كه كرد مي ادعا او است حقيقي ارشد دستي چوب كه كند قبول بود شده مجبور

  . زننده بود آورده دست به را آن مالكيت ولدمورت كه راهي و بوده

 ي مقبره وارد زور به تونستي نمي تو بكني، رو كار اون تونستي نمي هرگز تو":گفت مي دوباره و دوباره او

   ".بشي دامبلدور

 نكرده درك را زنده دامبلدورِ منظورِ و ها نيت او كه اين امكان از كمتر بسيار را هري دامبلدور جسد فكر اما

 را راهش او. دارد مي بر گام كور فردي مثل تاريكي در همچنان كه كرد مي احساس او. ترساند باشد،مي

 كرده تعبير بد را ها نشانه آيا كه كرد مي فكر اين به كردو مي نگاه سرش پشت به هميشه اما.  بود كرده انتخاب

 خشمي. آورد مي هجوم او بر مكرراً دامبلدور از خشم بسياري زمانهاي رفته؟ مي را ديگري راه نبايد آيا است؟

 اينكه از قبل دامبلدور اينكه خشم.كوفتند مي كلبه زير ي صخره به شدت به را خود كه امواجي قدرتمندي به

  . بود نداده توضيح بميرد

   "مرده؟ اون آيا:".گفت گذشت مي كلبه به آنها آمدن از روز سه اينكه از پس رون

 او. كردند پيدا را او هرميون و رون كه بود شده خيره كرد مي جدا صخره از را كلبه باغ كه ديواري به هري

  . كند شركت آنها بحث در خواست نمي دلش اصالً.كردند نمي پيدايش كاش اي  كرد آرزو

   "!نكن شروعش دوباره رون،لطفاً.مرده بله،اون"

 حركت بود شده خيره افق به همچنان كه هري طرف به كه حالي در رون".هرميون كن، نگاه واقعيات به"

  "...ديد آينه توي هري كه ،شمشير،چشمي ماده گوزن": كرد،گفت مي

   "هري؟ نه مگه!باشه كرده تصور رو چشم تونسته مي كه كنه مي اقرار هري"-
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   "هست امكانش"گفت كند نگاه آنها به اينكه بدون هري

   "كني؟ نمي باشي،فكر كرده تصور كه كني نمي فكر تو ولي " پرسيد رون

   ".كنم نمي فكر نه":گفت هري

 بده نبود،توضيح دامبلدور اگر":گفت سرعت به ،رون دهد ادامه بتواند هرميون اينكه از قبل "!بفرماييد"

   "اونجا؟ هرميون و بوديم زمين زير توي ما كه دونست مي دابي چطور

 وقتي ما پيش فرستاد اونو چطور دامبلدور كه بدي توضيح توني مي تو اما...بدم توضيح تونم نمي من"

   "خوابيده؟ هاگوارتز توي مقبره يك توي خودش

   "!باشه بوده روحش ممكنه و دونم نمي"

  "... داده مي ادامه راهش به اون. گرده نمي بر روح يك قالب در دامبلدور":گفت هري

  .باشد مطمئن موضوع اين از كه دانست مي آنقدر اما دانست نمي دامبلدور از چيزي هري چند هر

   "؟!داده مي ادامه كه چيه منظورت":پرسيد رون

   "اَري؟":گفت ها آن پشت بگويد،صدايي بيشتري چيز بتواند هري اينكه از قبل اما

  . بود درآمده پرواز به نسيم در بلندش طاليي بود،موي آمده بيرون كلبه از فلور

 حرفاش خواد نمي كه ميگه اون.خوابه اتاق كوچكترين توي اون.كنه صحبت تو با ميخواد اَري،گريپهوك"

   ".بشه سمع استراق

 مي بر خانه سمت به كه بود؛هنگامي واضع كامالً فرستاده، پيام رساندن براي رو او جن كه اينكه از نفرتش

  .رسيد مي نظر به ناراحت و خلق بد گشت

 و لونا كه اتاقي.بود آنها منتظر خوابه، اتاق سه ي كلبه اتاقِ كوچكترين در فلور،گريپهوك ي گفته طبق

 مغايرت در كه بود كشيده ابري روشنِ آسمان مقابل را رنگ قرمز كتاني ي پرده او.خوابيدند آنجا شب هرميون

  . داد مي آتشين گداخندگي اتاقك به روشن ي كلبه جاهاي ي بقيه با
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 انگشتان با و بود نشسته كوتاه صندلي يك روي پا روي پا كه جن" پاتر گرفتم،هري رو خودم تصميم من"

 تلقي پست خيانت يك را اين گرينگاتز هاي جن اينكه با":،گفت ميزد، صندلي هاي دسته بر آرام وارش دوك

  .  " كنم كمك شما به گرفتم تصميم كرد،من خواهند

 گريپهوك،ممنون،ما ":گفت شد مي آرامش و آسودگي از سرشار وجودش كه حالي در هري "!عاليه"

  "...واقعاً

  "...مقابل ودر" -

   ".خوام مي دستمزدي":داد ادامه محكم جن

  . شد مردد و جاخورد كمي هري

  ".دارم طال من خواي؟ مي چقدر "

  ".دارم طال من  نه، طال ":گفت جن

  .  نبود چشمانش به سفيدي هيچ. زد برق سياهش چشمان

  ."گريفيندور گودريك شمشير.  خوام مي رو شمشير من "

  . شد سنگين سربي ي گلوله مثل هري روح

   " متاسفم ،من باشي داشته اونو توني نمي تو": گفت هري

  . "داريم مشكل يك ،ما پس":گفت نرمي به جن

 تو ، داره وسيله كلي لسترنج بندم مي شرط بديم،من بهت اي ديگه چيز توانيم مي ما": گفت مشتاقانه رون

  . "بزني شديم گاوصندوق وارد وقتي خودتو ناخنك توني مي

  .  شد سرخ عصبانيت با گريپهوك.  بود زده غلطي حرف او

   "! بيارم بدست رو ندارم بهش حقي هيچ كه اي گنجينه كنم نمي سعي من! پسر نيستم دزد يه من "

  "...ماست مال شمشير" -
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   ".نيست نه " گفت جن

  "...بود گريفندور گودريك مال شمشير و هستيم گريفندوري ما "

   " ؟ بود كي مال ، باشه گريفيندور مال كه اين از قبل و": خواست جواب بود نشسته مستقيم كه حالي در جن

   " ؟ نبود طور اين ، بود شده ساخته اون براي شمشير و كس هيچ مال " گفت رون

 رفته نشانه رون سمت به را درازش انگشت و شد مي جنگ آماده خشم با كه حالي در "!  نه ": زد فرياد جن

 او از گريفيندور گودريك ي وسيله به كه بود  اول راگنوك مال شمشير اون!  جادوگري تكبر دوباره " بود

 يا وردارينش منه، استخدام قيمت شمشير اين... .  به متعلق اين!  هاست جن شاهكار يه اين... يه اين!شد گرفته

  !"كنين واگذارش

 كنيم بحث اين ي درباره بايد ما " گفت و انداخت نگاهي بقيه به هري.  شد خيره ها آن به گريپهوك 

   " ؟ بدي وقت ما به دقيقه چند ميتوني.  نيست مشكلي اگه ، گريپهوك

  . داد تكان سر موافقت عالمت به رويي ترش با جن

 مي سعي و بود انداخته چين اش پيشاني به ، زد قدم شومينه سمت به هري خالي نشيمن اتاق در پايين ي طبقه

  ". باشه داشته رو شمشير اون بذاريم توانيم نمي ما " گفت رون سرش پشت.  كنند چكار كه كند فكر كرد

   " ؟ بود شده دزديده گريفيندور توسط شمشير ؟ درسته اين ": پرسيد هرميون از هري

 هاي نژاد حق در جادوگرها كه كاري از گاهي جادوگري تاريخ.  دونم نمي ": گفت نااميدانه هرميون

 گريفيندور بگه كه نداره وجود شناسم مي من كه منبعي هيچ اما ، كنه مي پوشي چشم كردن ديگه جادويي

  ". دزديده رو شمشير

 اون بر كه كنند مي سعي هميشه جادوگر كه اين ي درباره ، جنيه هاي داستان اون از يكه اين ": گفت رون

 هامون دستي چوب از يكي اون كه بدونيم شانس خوش خيلي رو خودمون بايد ما كنم مي فكر من. بيان فايق ها

  ". نكرد طلب رو
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 رفتار وحشيانه گذشته در اونها با.رون باشند متنفّر گران جادو از كه دارند خوبي دليل ها جن":گفت هرميون

   ".شده

 هم اونا.كشتند رو ها ما از خيلي هستند؟اونا نيستند، نرم كوچولوهاي خرگوش دقيقا هم ها جن ":گفت رون

  ". جنگيدند كثيف

 نمي ما به كمك عالقمند بيشتر اونو تره خشن و تر باز حقه كي نسلِ اينكه ي درباره گريپهوك با بحث اما"

   "ميكنه؟ كنه،

 دابي ي مقبره به پنجره از هري. كردند سكوت بيابند، مشكل اين براي راهي كردند مي سعي كه حالي در

  . كرد مي مرتب مربا ظرف يك در را دريايي  خودوس اسطو قبر سنگ كنار در داشت لونا. كرد نگاه

 به ما كه ميگيم گريپهوك به چطوره؟ما اين":شود رو روبه او با تا برگشت هري ". خوب خيلي ":گفت رون

 تو اون قالبي شمشير يه.باشدش داشته ميتونه اون بعد و داريم، نياز شويم صندوق گاو وارد كه زماني تا شمشير

   ".ميكنيم عوض هم با رو تا دو اون ما نه؟ مگه هست

 عوض شمشيرا داد تشخيص كه بود كسي تنها اون!ميدونه ما از بهتر رو فرقشون رون،اون":گفت هرميون

   "!شدن

  "...بده تشخيص اون اينكه از قبل.....كه تونيم مي ما اما آره"

  . شد ساكت هرميون نگاه زير او

 مي تعجب تو و. بزنيم نارو بهش بعد بخوايم كمك ازش كه پستيه خيلي كار اين":گفت آرامي به هرميون

   "ندارن،رون؟ دوست رو ها جادوگر ها جن چرا كه كني

  . شد قرمز رون هاي گوش

  " چيه؟ تو حل راه پس.  كنم فكر بهش تونستم من كه بود چيزي تنها اين.خوب خيله. خوب خيله"-

  ". باشه ارزشمند اندازه همون به كه چيزي. بديم پيشنهاد اي ديگه چيز بهش بايد ما" -

  "! بپيچيش كادو عنوان به توني مي تو و  ميارم رو سازمون جن شمشيرهاي از يكي و ميرم من. عاليه" -
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  . پذيرد نمي را شمشير جز به ديگري چيز جن كه بود مطمئن هري. شد برقرار سكوت آنها بين دوباره

   مقابل در آنها ضروري سالح تنها شمشير همچنين. كنند پيشنهاد او به ارزش همان به چيزي آنها اگر حتي

  .. بود ها هوركراكس

 را شمشير است ممكن گريفندور كه اين فكر. داد گوش دريا هجوم به و بست لحظه چند را چشمانش او

 ما قهرمان گريفندور. هست گريفندوري يك كه كرد مي افتخار هميشه او. بود ناخوشايند او براي باشد دزديده

  .... بود كرده خورد بر اساليترين اصالت با كه دوگري جا.بود زده گل

 شايد. گم مي رو گريپهوك گي، مي دروغ اون شايد": گفت كرد مي باز را چشمانش كه حالي در هري

  " راسته؟ جن داستان كه بفهميم كجا از.  نداشته بر رو شمشير گريفندور

  " ميكنه؟ هم فرقي ":پرسيد هرميون

  ". ده مي تغيير رو دارم اش درباره كه احساسي": گفت  كشيد عميقي نفس كه درحالي هري

 مي بشيم گاوصندوق وارد كرد كمك ما به اينكه از بعد رو شمشير گيم مي اون به ما":گفت و كرد مكثي

  ". باشه داشته اونو تونه مي كي نگيم بهش دقيقا كه بود خواهيم مراقب ما اما. باشه داشته تونه

 ما هري": بود گرفته خود به ترساني نگاه هرميون. گرفت شكل رون صورت روي آرامي به پوزخند يك

  "... تونيم نمي

 استفاده ها هوركراكس تمام روي ما اينكه از بعد. باشه داشته رو شمشير تونه مي اون ": داد ادامه هري 

  ". بود خواهم  حرفم سر من. گيردش مي موقع اون،اون كه دم مي اطمينان من. كرديم

  "!بكشه طول ها سال تونه مي اين اما ":گفت ميون هر

  ". حقيقتا.... گفت نخواهم دروغ من.بدونه كه نيست نيازي اون اما دونم مي من"

 دروازه بر كه آورد خاطر به را كلماتي او.كرد نگاه او چشمان در شرم و مقاومت از مخلوطي با هري

  داشتند؟ ديگري چاره مگر. كرد دور خود از را فكر اين او. جامعه صالح براي: بود شده حك نورمنگارد

   "آد نمي خوشم من ":گفت هرميون
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  ". طور همين هم من ":كرد تصديق هري

  ". بگيم بهش و بريم بياين. نابغست اون كنم مي فكر من خوب": گفت بود ايستاده دوباره كه رون

 براي دقيقي تاريخ كه طوري به كرد مطرح  احتياط با را پيشنهاد هري خواب اتاق كوچكترين به بازگشت با

 كرد مي احساس او. بود كرده اخم كفپوش به هرميون گفت مي سخن او كه هنگامي.ندهد شمشير تحويل زمان

 نمي نگاه هري جز كس هيچ به گريپهوك كه چند هر. بزند بهم را بازي كه ترسيد مي و رنجانده را هرميون

  . كرد

   ".كنم مي كمك تو به من بدهي من رابه گريفندور شمشير تو اگر. پاتر هري دارم قبول را تو قول من"-

  ". بده دست پس ":گفت بود كرده دراز را دستش كه حالي در جن

 را او گريپهوك سپس.نه؟ يا اند ديده او در  را بدگماني سياه چشمان آن آيا كه بود متعجب.داد دست هري

   كرد رها

  ". كنيم مي شروع بنابراين":وگفت ماليد بهم را دستهايش

 كه خواب اتاق كوچكترين در كه گرفتند تصميم آنها.بشوند وزارتخانه وارد خواستند مي دوباره كه انگار

  . كنند كار شد مي داشته نگه تاريكي در گريپهوك ي خواسته طبق

 كه بود شده گفته بهم موقع اون ديدم رو لسترنج صندوق گاو بار يه فقط من ":گفت آنها به گريپهوك

 گري، جادو هاي خانواده ترين قديمي. هاست راهرو ترين قديمي از يكي. دهم قرار داخلش را ساختگي شمشير

 ها صندوق گاو كه جايي. كنند مي داري نگه ها قسمت ترين عميق در را خود هاي گنجينه ترين قديمي

   ".باشند مي دارا  را ها محافظ ترين قوي و بزرگترند

  . شدند تبديل ها هفته به روزها  آرام آرام.ماندند محبوس مانند قفسه اتاق در ها ساعت براي آنها

 ذخيره كه بود اين مشكالتشان از يكي. كنند مقابله آنها با بودند مجبور. آمد مي وجود به مشكل پشت مشكل

  . بود كم خيلي شكلشان تغيير معجون
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 نفرمون يك براي فقط: "گفت داد مي تكان چراغ نور مقابل در را مانند لجن معجون كه حالي در هرميون

  ". مونده باقي

  : گفت كرد مي بررسي را ها گاه گذر ترين عميق از رو گريپهوك كشيده دست نقشه داشت كه هري

  ". بود خواهد كافي همون"

  . است وقوع حال در چيزي كه نشوند متوجه توانستند مي سختي به صدفي صخره ساكنين ي بقيه

  .  پرسيد نمي سوالي كس شدند،هيچ مي پيدا غذا صرف قع مو فقط رون و هري هرميون، اينكه دليل به

  . كرد مي حس نفرشان سه هر روي را بيل وانديشمندانه نگران نگاه اوقات بعضي هري وجود اين با

 قابل غير طور به گريپهوك. آيد نمي خوشش ها جن از زياد كه يافت مي در هري بودند باهم بيشتر چه هر

 كه اين احتمال از رسيد مي نظر به و خنديد مي تر پست حيوانات در درد عقيده به. بود خون به تشنه بيني پيش

  . برد مي لذت برسند لسترنج صندوق گاو به تا بزنند صدمه ديگر جادوگران به شوند مجبور آنها شايد

  . شريكند گرپيهوك به نسبت او تنفر در هم رون و هرميون كه دانست مي هري

  . داشتند نياز گريپهوك به آنها.   نكردند مطرح را تنفر اين آنها اما

 سيني خواستار هنوز او. يافتند بهبود پاهايش اينكه از بعد حتي خورد مي غذا آنها بقيه كنار ميلي بي با جن

 او به تا باال طبقه به رفت -فلور جانب از خشم طغيان طي-بيل اينكه تا. نحيف اليوندر بود؛مانند قش اتا در غذا

 ملحق ها آن به جمعيت پر ميز آن پشت در گريپهوك پس آن از.كند پيدا ادامه تواند نمي وضع اين كه بگويد

 هاي وقارچ گوشت نپخته هاي تكه روي جايش وبه ورزيد امتناع آنها با مشابه غذاي خوردن از چه اگر. ميشد

   داشت اصرار مختلف

 تا بماند صدفي كلبه در جن بود كرده اصرار كه بود خودش اين چون. كرد مي مسئوليت احساس هري

 وآقاي ،جرج فرد بيل، شدند، شدن پنهان به مجبور ويزلي خانواده كل كه بود او تقصير. كنند سوال او از بتوانند

  . كنند كار توانستند نمي ديگر ويزلي
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 من.... متاسفم": گفت ميكرد كمك شام كردن آماده براي فلور به هري كه هنگامي طوفاني عصر يك در

   ".كني رسيدگي ها كار اين ي همه به باشي مجبور تو كه خواستم نمي وقت هيچ

 بك گري حمله  از پس كه بيل و گريپهوك براي را ها استيك تا بود گرفته كار به را كارد تعدادي او

  . كند داد،آماده مي ترجيح خوني را  گوشت

  . شد نرم قدري مزاجش تند ي قيافه بودند زدن برش حال در او سر پشت ها چاقو كه هنگامي

  ". كنم نمي فراموش من دادي نجات رو من خواهر جون تو. اري "-

 در هرگز گابريل نكند آوري ياد او به كه گرفت تصميم هري اما.بود غلط كامال حرف اين. نبود طور اين

  . است نبوده واقعي خطر

 بود گرفته قرار اجاق روي كه سس از ديگي سمت به چوبش گرفتن نشانه با.  "...حال هر به":  داد ادامه فلور

 موريل ي خانه مقصد به را اينجا عصر امروز اليوندر آقاي". كند جوشيدن به شروع گهان نا ديگ كه شد باعث

   "... .جن.كنه مي تر آسون هارا كار اين. كند مي ترك

  : كرد اخم كمي جن آوري ياد هنگام او

  . بگيرد رو اتاق اون تونيد مي دين طور وهمين رون ، وتو پايين طبقه بياد تونه مي

 براي مشكلي ما": گفت بود نخواهد راضي كاناپه روي بر خوابيدن از گريپهوك دانست مي كه هري

   "...نداريم نشيمن اتاق در خوابيدن

  .بود ضروري آنها هاي نقشه براي گريپهوك داشتن نگه حال خوش

 يعني. ميشين خالص هم ما دست از زودي به. نباش نگران":داد ادامه هري كه كند اعتراض خواست مي فلور

  ". بمونيم اينجا بيشتر هرميون و رون ، من نيست نيازي ديگه

   " چيه؟ منظورت  ":گفت بود كرده اخم هري به كه حالي در فلور

 نبايد شما كه البته" بود گرفته نشانه بود معلق وزمين هوا در حاال كه پزي خوراك ديگ طرف به را چوبش

  ".هستيد امان در اينجا شما. كنيد ترك رو اينجا



 هري پاتر و مقدسات مرگ    كلبه شل: بيست و پنجمفصل 

  -504- 

 وارد دين و لونا پشتي در از كه بود خوشحال هري. بود ويزلي خانم شبيه بيشتر زد را حرف اين وقتي او

 گوش ":گفت لونا.. بود تخته از پر ودستانشان خيس كامال باريد مي بيرون در كه باراني از هايشان مو. شدند

 كني صداشون بخواي اگر و ".پشمالوئه و بنفش فقط گه مي بابام.  كرگدنه مال شبيه يكم... چولو كو ريز هاي

  ". باشه آروم بايد چيز همه! دن مي ترجيح رو والس رقص يه اونا": كني زمزمه بايد

 اتاق به لونا ودنبال انداخت باال شانه گذشت مي هري كنار از كه وهنگامي رسيد مي نظر به خوشايند نا دين

  . بودند نشسته ميز پشت هم رون و هرميون كه جايي. رفت بودند پيوسته هم به كه خوري غذا و نشيمن

  . رفت آنها دنبال به و داشت بر حلوايي كدو شربت دو. شمرد غنيمت را فلور سواالت از فرار فرصت هري

 تونم مي من ما ي خونه اومدي روزي يه تو اگه":كردند،گفت مي روشن  آتش ودين خودش كه وقتي  لونا

 قطار از منو ها خوار گ مر چون. نديدمش هنوز من اما نوشته برام موردش در بابام. بدم نشون تو به رو خك شا

  ". نرسيدم خونه به كريسمس براي هرگز ومن گرفتن هاگوارتز السير سريع

 كك اسنور يك نه بود ارامپنت يك مال شد؟اون منفجر شاخك اون گفتيم بهت ما لونا ":گفت هرميون

  ."دار شاخ

 شكل دوباره االن تا احتماال. گفت من به بابا.بود كك اسنور شاخك يه قطعا اون. نه":گفت آرامي به لونا

  "كه؟ ميدوني كنند مي ترميم خودشونو اونا. گرفته

 بزرگي چمدان كه حالي در بيل گهان نا. داد ادامه ميز رو چنگالها دادن قرار به سرش دادن تكان با هرميون

 به نحيف ساز دستي چوب. كرد مي راهنمايي ها پله پايين به را اليوندر آقاي او.شد ظاهر كرد مي حمل رو

  .بود چسبيده بيل بازوي

  ". اليوندر آقاي شه مي تنگ براتون دلم من ":گفت اليوندر آقاي به لونا

  ". عزيزم طور همين منم ":گفت كرد مي نوازش را او ي شانه كه حالي در اليوندر

  ". بوديد وحشتناك مكان اون تو من تسلي ي مايه  قدر چه كه بگم تونم نمي  "

 اين شما بپرسم خواستم مي.اليوندر آقاي ديدار اميد به:گفت بوسيد مي را او گونه دو هر كه حالي در فلور

  . ندادم پس بهش رو تاجش من چون برسانيد؟ بيل مريل عمه به رو بسته يك كه كنيد مي را لطف
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 مهمان مقابل در تونم مي من كه كاريه چكترين كو. منه افتخار باعث: گفت چكي كو تعظيم با اليوندر آقاي

  . بكنم شما سخاوتمندانه نوازي

  . بدهد نشان ساز دستي چوب به تا كرد باز را آن و آورد بيرون بود پوشيده مخمل با راكه اي بسته فلور

  . درخشيد مي تابيد مي چراغ از كه نوري زير تاج

 فكر. الماس و ماه سنگ: گفت بود شده اتاق وارد ببيند را او هري كه اين بدون و لنگان لنگان گريپهوك

  نه؟. هاست جن دست ي ساخته كنم

  " شده پرداخت دوگرها جا سط تو هم پولش و": گفت سرعت به بيل

  . انداخت بيل به انگيز چالش و تيره نگاهي جن

 رهسپار شب آسمان زير در اليوندر آقاي و بيل كه حالي ودر بود گرفته وزيدن كلبه مقابل در قوي باد يك

  .گرفتند جاي ميز پشت بقيه بودند، شده

 ديواري بخاري در آتش. كردند خوردن به شروع خورد تكان شد مي سختي به كه حالي در آرنج به آرنج

 به لحظه چند وهر كند مي بازي غذايش با فقط فلور كه شد جه متو هري. كرد مي تروق و ترق ها آن كنار

 را بلندش هاي مو باد. برگشت كنند تمام را غذايشان ها ان آنكه از قبل بيل حال هر به. اندازد مي نگاهي پنجره

  . بود كرده آشفته و درهم

 سالم هم جيني. رسوندند سالم بابا و مامان افتادو جا خونه اون تو اليوندر. .... خوبه چيز همه": گفت فلور به

 پشتي اتاق بيرون به را سيستم يه دارن هنوز اونا. كنن مي ديونه رو دارنموريل وجرج فرد. رسوند همتون به زياد

  "! دزديديمش ما كرده فكر گفت مي اون.گرفت پس رو تاجش كه شد حال خوش اون اما.ميندازن راه اون

   ".بامحبته خيلي عمت اون. اه": گفت ميداد تكان را دستيش چوب كه حالي در رويي ترش با فلور

 تشكيل هوا و زمين بين توده يك و شوند بلند كثيف هاي بشقاب كه شد مي باعث اش دستي چوب با

  . راند اتاق از بيرون به و گرفت را آنها. بدهند

  ".حسابي و درست پادشاهي تاج يك كرده، درست تاج يك بابا ":گفت ناگهان لونا
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 آنها كه افتاده مضحكي ي زنانه روسري ياد به او كه دانست مي هري. زد پوزخند و كرد نگاه هري به رون

  . بودند ديده زنوفيليوس با ديدارشان اولين در

 عناصر بيشتر كه كنه مي فكر اون. بسازه دوباره رو ريونكالو ي گمشده تاج نيم كنه مي سعي داره اون "

  "... كرده ايجاد تفاوتي يه قطعاً بيليويگ هاي بال كردن اضافه. كرده شناسايي حاال تا را سازنده

 بيرون آشپزخانه از ترسان فلور. چرخيد سويش به همه سر. آمد ورودي در جلوي محكمي انفجار صداي

 را كار همين نيز هرميون و رون هري، گرفت؛ نشانه در سمت به را اش چوبدستي و پريد پاهايش روي بيل. دويد

  . خورد سر ديدرس، از دور ميز زير به صدا بي گريپهوك. كردند

   "كيه؟ ":زد صدا بيل

   "!لوپين ريموس منم، ": زد صدا مخوف باد در صدايي

   بود؟ افتاده اتفاقي چه. ميكرد حس را خود ترس و هيجان هري

 و گفتي من به رو آدرس شل ي كلبه رازدار تو و كردم، ازدواج تانكس نيمفادورا با ام، گرگينه يك من " -

   "!بيام اضطراري وقت در كه گفتي

  . كرد باز را در و دويد در سمت به و "!لوپين ":گفت لب زير بيل

 اش خاكستري موي بود؛ شده پيچيده سفري رداي يك در و بود سفيد صورتش. افتاد در ي آستانه در لوپين

 و آنجاست كسي چه شود مطمئن تا كرد نگاه را اتاق بر و دور كرد، راست قامت او. بود خورده هم به باد در

   "!دورا پدر خاطر به تد، گذاشتيم اسمشو ما! پسره يه ":زد فرياد سپس

  . لرزيد هرميون

   "كرده؟ حمل وضع تانكس ؟... چـ "

   "!كرده حمل وضع بله، بله، ":زد فرياد لوپين

 " كشيدند، جيغ دو هر فلور و هرميون: كشيدند آسودگي آه و ريختند شوق اشك همه ميز دور تا دور

   "!باشه مبارك
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   "!بچه يه! من خداي ":گفت رون

  . بود نشنيده چيزي چنين هرگز انگار كه طوري

 سمت به بلند هاي قدم با او " پسر يه آره، آره، ":گفت بود شده گيج خودش خوشحالي از انگار كه لوپين

  . بود نيفتاده اتفاق هرگز گريمولد ي خانه مواجهه گويي كه طوري كرد؛ بغل را هري و رفت ميز

   "ميشي؟ ش پدرخونده ":گفت كرد رها را هري وقتي او

   "من؟.. مـ ":گفت لكنت با هري

  "... شه نمي پيدا تو از تر مناسب كس هيچ موافقه، كامالً دورا تو، كه البته آره، "

  "... من خداي...  آره...  من "

 را لوپين داشت فلور و بياورد، شراب و برود خواست مي بيل. كرد مي سرخوشي و تحير احساس هري

  . شود ملحق ها آن به نوشيدن براي كه كرد مي ترغيب

   ".برگردم زود بايد بمونم، زياد تونم نمي من ":گفت لوپين

  . بود ديده را او هري كه موقعي از رسيد مي نظر به تر جوان ها سال او: كرد مي نگاه همه به خوشرويي با

   ".بيل ممنونم ممنونم، "

  . آوردند باال را ها جام و ايستادند آنها. بود كرده پر را همه جام زود خيلي بيل

   "!آينده در بزرگ جادوگر يك لوپين، ريموس تدي سالمتي به ":گفت لوپين

   "كيه؟ شبيه ":پرسيد فلور

 موهاش اومد دنيا به وقتي. مو توي خيلي نه. منه شبيه كه كنه مي فكر اون اما دوراست، شبيه كنم مي فكر "

   ".شده طاليي برگردم وقتي احتماالً. شد زنجبيلي بعد ساعت چند خوردم مي قسم من اما رسيد مي نظر به سياه

 يكي فقط بده، ادامه پس اوه، " گفت كرد مي پر را جام دوباره كه بيل. كشيد سر الجرعه را جامش او

   ".ديگه
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 باز شرف در بيل زدو مي جست و داد مي تروق و ترق صداي آتش و زد مي ضربه كوچك ي كلبه به باد

 را ها آن و آورده بيرون خودشان از را آنها لوپين اخبار كه رسيد مي نظر به. ديگربود شراب بطري يك كردن

 به كه بود جن فقط. بود انگيز هيجان تازه زندگي جريان. بود كرده دور محصورشان وضعيت از اي لحظه براي

 خوابي اتاق به دزدكي او مدتي از پس و نگرفته، قرار تأثير تحت آنجا شاد ناگهان جو با زياد رسيد مي نظر

  . بود او اشغال در تنهايي به حاال كه برگشت

 ها پله باالي تا را جن كه ديد را بيل چشمان اما ديده را صحنه اين كه بوده خودش فقط كه كرد فكر هري

  . كرد مي تعقيب

 كرد، مي رد را شراب ديگر جام يك كه حالي در ".برگردم بايد واقعاً من...  نه...  نه ":گفت باالخره لوپين

  . پوشيد دوباره را اش مسافرتي رداي و شد بلند

 خوشحال خيلي همه...  بيارم عكس تعدادي آينده روز چند در كنم مي سعي من...  خداحافظ خداحافظ، "

  "...ديدم رو شما من كه بفهمن وقتي شن مي

 با همچنان و داد دست آقايان با و كشيد آغوش در را ها خانم كرد، وداع همه با و بست محكم را ردايش او

  . بازگشت وحشي شب درون به بشاشي

 يه! هري پدرخونده، ":گفت كند، كمك ميز كردن تميز براي تا گشت بازمي آشپزخانه به هري با وقتي بيل

  "!گم مي تبريك! واقعي افتخار

 اين با و بست، سرش پشت را در بيل گذاشت، زمين بر كرد مي حمل كه را اي خالي هاي جام هري وقتي

  . كرد خاموش بودند داده ادامه لوپين غياب در حتي جشن به كه را ديگران صداي كار

 يك آدم از پر و شلوغ ي كلبه اين توي كه نبود راحت. هري دارم، خصوصي حرف يك من واقع در "

   ".كنم پيدا فرصت

  . بود مردد بيل

   ".داري گريپهوك با اي نقشه تو هري "
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 نگاه بيل به فقط او. كند انكارش كه نداد زحمت خود به هري و پرسش، يك نه بود، خبري جمله يك اين

  . بود منتظر. كرد

 تا. كردم كار گرينگوتز در كردم ترك رو هاگوارتز وقتي از من ميشناسم، رو ها جن من ":گفت بيل

 كه هايي جن حداقل يا...  دارم جن دوستان من باشه، برقرار دوستي ها جن و جادوگرها بين ميشه كه اونجايي

   ".مياد خوشم ازشون و شناسم مي خوب

  . كرد ترديد بيل دوباره

   "دادي؟ اون به قولي چه ازاش در و خواي مي چي گريپهوك از تو هري "

   ".بيل متأسفم بگم، بهت تونم نمي من ":گفت هري

  . آورد مي خالي جام بيشتري تعداد داشت فلور شد، باز ها آن سر پشت آشپزخانه در

   ".لحظه يه فقط كن، صبر ":گفت فلور به بيل

  . بست را در دوباره بيل و برگشت فلور

 اين مخصوصاً اگه و كردي گريپهوك با اي معامله هرجور تو اگه بگم، رو اين بايد من پس ":داد ادامه بيل

 رو مفهومي همون غرامت و پول مالكيت، ها جن براي. باشي مراقب كامالً بايد تو ميشه، اي گنجينه شامل معامله

   ".نداره وجود دارن ها انسان براي كه

 مي تكان درونش كوچك مار يك انگار خورد، مي اي كننده ناراحت تاب و پيچ دلش كرد حس هري

  .خورد

   "چيه؟ منظورت ":پرسيد

 جن و جادوگرها بين معامله كنيم، مي صحبت موجودات از متفاوت نژاد يك ي درباره داريم ما ":گفت بيل

 من بوده، طرف دو هر تقصير. بفهمي جادو تاريخ از توني مي رو ها اين ي همه. بوده دار مشكل ها قرن براي ها

 اون و داره، وجود ها جن از بعضي بين اي عقيده يك چه گر. بودند گناه بي جادوگرها كه كنم نمي ادعا هرگز
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 و طال موارد در شه نمي جادوگرها به كه هستند عقيده اين به متمايل بيشتر شايد هستند گرينگوتز تو كه هايي

   ".نيستند قائل ها جن مالكيت براي احترامي هيچ ها اون كه كرد، اعتماد گنج

   "... احترام براش من ":بگويد كه كرد شروع هري

  . داد تكان را سرش بيل اما

 جن يك براي. باشه كرده زندگي ها جن با كه اين مگر بفهمه تونه نمي كس هيچ هري، نيستي متوجه تو "

 مال حقاً ها اون نظر در جن ساخت اشياي تمام. خريدار نه است، سازنده ، شيء يك محق و واقعي ارباب

   ".خودشونه

  "... بود شده داده اون پول اما "

 مشكل ها اون حال هر به. كنند مي تصور داده رو پولش كه كسي توسط شده اجاره رو اون ها اون پس...  "

 گريپهوك ي قيافه تو. دارن بشه دست به دست جادوگرها بين جن ي ساخته شيء يك كه اين ي ايده با بزرگي

 همون اون كه معتقدم من. نيست موافق كار اين با اصال اون. شد رد چشمش جلوي از تاج كه وقتي ديدي رو

 ها جن به شيء بايد مرد اصلي خريدار وقتي كه كند مي فكر اند گونه اين نژادش از ها ترين حريص كه طور

 را مجدد پرداخت بدون كردنشون دست به دست و ما توسط ساز جن اشياي داشتن نگه عادت ها اون. برگرده

   ".دونند نمي دزدي از كمتر چيزي

 بود در روي دستش كه حالي در وي. داند مي دهد مي نشان كه آني از بيش بيل كه گفت مي هري به حسي

 وارد زور به. هري باش، دي مي ها جن به كه قولي مراقب خيلي كه اينه گم مي من كه چيزي تمام ":گفت

   ".داره خطر دادي جن يه به كه قولي شكستن از كمتر بسيار شدن گرينگوتز

   ".داشت خواهم نگه ذهنم تو رو اين من. ممنون خيلي باشه، ":گفت كرد باز را در بيل وقتي هري

 شك بي كه كرد خطور ذهنش به دهنده آزار فكري گشت مي باز ديگران نزد بيل دنبال به او كه هنگامي

  . بود نوشيده كه بود شرابي ي زاييده

 بي خوانده پدر بود، مباالت بي اي پدرخوانده برايش بلك سيريوس كه اندازه همان به خواست مي دلش

  .باشد تانكس تدي براي خيالي بي و مباالت
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  بيست و ششمفصل 

  گرينگوتز
  

  
  
  

  

 كه زبر و بلند سياه موي تار يك خواب اتاق كوچكترين در. بود شده انجام كار مقدمات و ريزي طرح نقشه

 فر بخاري پيش روي اي شيشه در  بود، شده برداشته بود، پوشيده مالفوي امالك در هرميون كه ژاكتي از

  . بود خورده

 اون واقعي چوبدستي از تو قراره ":گفت كرد مي اشاره گردويي چوب چوبدستي به كه حالي در هري

   ".س كننده متقاعد طوري اين نظرم به. كني استفاده

. زد خواهد نيش يا گرفت خواهد گاز را او چوبدستي،چوبدستي برداشتن با انگار بود، كرده وحشت هرميون

 نمي كار درست من براي. آد مي اشتباه كار اين نظر به. متنفرم واقعا. متنفرم اين از ":گفت آهسته صداي با او

   ".اونه از قسمتي مثل... كنه

 چوبدستي از را او بيزاري هرميون چگونه كه آورد مي ياد به اما بكند او براي كاري توانست نمي هري

 با كه صورتي همان به كارها گفت مي سماجت با هري كه زماني و بود گرفته ناديده جنگلي آلوچه درخت

 هرميون نصيحت كه گرفت تصميم هري. كن تمرين گفت مي  فقط رود، نمي پيش كرد مي خودش چوبدستي
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 ستيز به براي بدي موقع گرينگوتز به حمله زمان بودن نزديك با مخصوصا نكند تكرار او براي را خودش به

 با كه كارهايي به. بري فرو نقشت در بيشتر تا ميكنه كمك بهت حداقل اينطوري ":گفت رون. بود او طلبيدن

   "!كن فكر شده انجام چوبدستي اين

 خدا و نويل مادر و پدر كه چوبدستيه اين. كنم مي فكر بهش دارم كه چيزيه همون دقيقا اين ":گفت هرميون

   ".كشت رو سيريوس كه چوبدستيه اين. شدن شكنجه باهاش  ديگه نفر چند دونه مي

 خواهد مي دلش كه شد متوجه وحشيانه و آني حسي با و كرد نگاه چوبدستي به. بود نكرده فكر اين به هري

  .بكند دونيم به بود، شده آويخته مجاور ديوار به لحظه آن در كه گريفندور شمشير با و بقاپد آنرا

 تونست مي اوليوندر آقاي كاش. شده تنگ خودم چوبدستي براي دلم ":گفت انگيز رقت حالتي با هرميون

   ".كنه درست منم براي ديگه يكي

 چمنزار در داشت لحظه آن در او و بود فرستاده لونا براي جديدي چوبدستي اوليوندر آقاي صبح روز آن

 افسردگي با بودند، گرفته چوبدستيش "زنان قاپ" كه هم دين. كرد مي امتحان را آن هاي قابليت خانه پشت

 او. بود مالفوي دراكو به متعلق زماني كه كرد نگاه كويچ درخت چوبدستي به هري. كرد مي نگاه را منظره اين

 كه چيزهايي به توجه با. بود شده شاد ولي متعجب كند مي كار هرميون مال خوبي به حداقل كه فهميد وقتي

 او: چيست هرميون مشكل داند مي كه كرد فكر هري بود، گفته ها چوبدستي كاركرد اسرار درباره اوليوندر

 را گردويي چوب چوبدستي وفاداري و تابعيت دليل همين به و بود نگرفته بالتريكس از را چوبدستي خودش

  .بود نكرده جلب

 خودش به را آن و گشت شمشير قبضه دنبال ارادي غير هري. شد وارد گريپهوك و باز خواب اتاق در

 دنبال به. شد حركت اين متوجه جن كه بگويد توانست مي: شد پشيمان حركت اين از بالفاصله اما. كرد نزديك

 كرديم مي مرور رو جزئيات آخرين داشتيم ما ":گفت بغرنج وضعيت اين از شدن خالص براي راهي

   ".نشن بيدار خواب از رفتنمون ديدن براي خواستيم ازشون و ميريم فردا كه گفتيم هم فلور و بيل به. گريپهوك

 شود بالتريكس به تبديل رفتن از قبل هرميون بود الزم كه چرا داشتند تاكيد نكته اين روي مخصوصا آنها

 كه بودند گفته آنها. بود بهتر كردند، مي شك يا دانستند مي كمتر آنها كار درباره فلور و بيل هرچقدر

 داده دست از بودند، كرده حمله "ها زن قاپ" كه شبي رو پركينز قديمي چادر همچنين آنها. گشت برنخواهند
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. بود شده بندي بسته شده دوزي مرواريد كيف در لحظه آن در كه داد امانت آنها به را ديگري چادر بيل و بودند

 "زنان قاپ" دسترس از آنرا جورابش، در آن چپاندن با آميز تهور اقدام يك در هرميون فهميد كه زماني هري

  .گرفت قرار تاثير تحت داشته دورنگه

 هاي هفته در كه اي خانه براي دلتنگي نكردن حساب و( دين و لونا فلور، بيل، براي شدن دلتنگ وجود با

 كلبه" در شدن حبس و ها محدوديت از شدن خالص از هري) داشت همراه به برايشان شادي و راحتي اخير

 دهد، نمي گوش هايشان حرف به كسي شوند مطمئن اينكه براي كردن تالش از او. بود خوشحال "صدفي

 از زودتر هرچه تا بود مشتاق بيشتر همه از و بود ناراحت تنگ و تاريك اتاق درون چپيدن از و بود شده خسته

 جدا جن از شمشير دادن تحويل بدون چگونه و كي بود مشخص كه اين وجود با. شوند راحت گريپهوك شر

 اين چگونه اينكه براي گيري تصميم. نداشت جوابي آن براي هري كه بود مانده باقي سؤال يك هنوز شوند، مي

 هم دركنار دقيقه 5 از بيش را هرميون و هري،رون ندرت به جن كه چرا بود غيرممكن تقريبا دهند انجام را كار

 چيدن حال در گريپهوك كه كرد نمي هري احساس كردن بهتر به كمكي هيچ بيل هشدار. گذاشت مي تنها

 از هري و بود مخالف گريپهوك زدن دور بر مبني هري نقشه با قلب صميم از هرميون.  است محرمانه اي توطئه

 بود نتوانسته گريپهوك بدون نادر هاي موقعيت از يكي در رون. بود برداشته دست او كردن متقاعد براي تالش

  ."رفيق بگذريم ازش بايد فقط ":بگويد اين از بهتر چيزي

 و  وزارتخانه به نفوذ از قبل شب  و بود بيدار تختش در صبح اوليه ساعات در. بخوابد نتوانست شب آن هري

 توانست نمي او: داد مي آزارش بيشمار ترديدهاي و نگراني  لحظه اين در. آورد ياد به را شب آن هيجان و اراده

 كرد مي تكرار خود پيش مرتب او. رفت نخواهد پيش درست كارها  كه كند دور خود از را ترس احساس اين

 آن براي آنها و شوند مواجه چيز چه با است قرار كه داند مي گريپهوك و شده ريزي طرح خوبي به نقشه كه

 را رون زدن غلط صداي هري دوبار يكي. كرد مي ناآرامي احساس هنوز وجود اين با. دارند آمادگي مشكالت

  .نزد حرفي هري و بود اتاق هم آنها با هم دين اما است بيدار هم او كه بود مطمئن و شنيد

 خوردند سر بيرون به خوابشان كيسه از آرامي به و كشيدند راحتي نفس شد صبح 6 ساعت باالخره كه زماني

 را گريپهوك و هرميون بود قرار كه جايي گذاشتند، پا حياط به و پوشيدند لباس صبح روشن و تاريك در و

 ها ستاره به و بلند را سرش هري. بود مي ماه رسيدن فرا از حاكي وزيد مي كه نسيمي و بود سردي صبح. ببينند



 هري پاتر و مقدسات مرگ    گرينگوتز: بيست و ششمفصل 

  -514- 

 ها صخره با امواج برخورد صداي به و درخشيدند مي تاريك آسمان در ضعيفي طور به هنوز كه كرد نگاه

  .شد مي تنگ صدا اين براي دلش: داد فرا گوش

 سال يك مدت در. كردند مي هدايت دابي گور قرمز خاك سمت به را آنها كوچك رنگ سبز هاي جوانه

 شده حك آن روي خانگي جن نام كه سنگي روي هوا و آب تأثيرات حاال از. شد مي گل از پوشيده خاكريز

 زيبا مكان آن در دابي دهند اجازه توانند مي سختي به آنها اكنون كه شد متوجه هري. خورد مي چشم به بود،

  .بود دردناك و ناراحت او گذاشتن سر پشت فكر هري براي اما كند استراحت

. بيايد آنها نجات براي كجا دانست مي چگونه خانگي جن كه بود تعجب در هنوز او گور به كردن نگاه با

 توانست مي آن در. رفت بود، آويزان گردنش از هنوز كه كوچكي كيسه سمت به فكر بدون انگشتانش

. است ديده را دامبلدور چشمان آن در بود مطمئن كه كند احساس را سيريوس آيينه باقيمانده هاي ناهمواري

  .كند نگاه اطراف به و برگردد شد باعث در بازشدن صداي

 كه طور همان. آمد مي آنها سمت به حياط سر آن از گريپهوك همراه به بلند هاي گام با لسترنج بالتريكس

 آورده گريمولد مخيفگاه از كه داد مي جا ردايي جيب درون را كوچكي دوزي مرواريد كيف شد مي نزديك

. بگيرد را خود تنفر لرزش جلوي نتوانست حال اين با است هرميون او دانست مي خوبي به هري اينكه با. بودند

 زماني اش مژه پر چشمان. بود ريخته پشتش روي مواج صورت به سياهش و بلند موهاي و بود بلندتر هري از او

 در را هرميون هري كرد صحبت به شروع كه هنگامي ولي بود تحقير و توهين از پر كرد توقف او روي كه

 خوب خيلي. روت گردي  از بدتر. بود افتضاح ش مزه ":گفت هرميون. داد تشخيص بالتريكس آهسته صداي

  "...تونم مي من اينجا بياي اگه. رون

   ".نمياد خوشم بلند خيلي ريش از من باشه يادت ولي. باشه"

  "نيست رسيدن نظر به تيپ خوش موقع االن رون، خدا خاطر به"

 ، دادي انجامش قبل دفعه كه طوري همون كن سعي و باشه كوچكتر دماغم خوام مي من نه، طوري اين"

  "بدي انجامش

 لب زير داد مي تغيير را رون صورت مختلف اجزاي كه وهمچنان كرد كار به شروع و كشيد آهي هرميون

 حالت به بايد فقط او از محافظت براي آنها و كرد مي پيدا مجهول كامال هويتي ميبايست او. گفت مي چيزي
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 زير در گريپهوك و هري ميان اين در. بودند مي اميدوار كرد، مي ايجاد بالتريكس جادوي كه اي بدخواهانه

  .شدند ناپديد نامرئي شنل

  "هري؟ رسه مي نظر به طور چه ايناهاش،:"گفت هرميون

 كامال را رون او كه است اين آن علت كرد مي فكر هري ولي بود ممكن مبدلش قيافه زير در رون تشخيص

 از ها مك و كك. بود كرده پيدا كلفتي و اي قهوه سبيل و ريش و بود شده مواج و بلند رون موهاي. شناسد مي

  .بود كرده پيدا كلفت ابروهاي همراه به پهني و كوچك دماغ و بود رفته بين

  "بريم؟ شه مي حاال. مياد كار به اما نيست جور من سليقه با دقيقا اين خب، ":گفت هري

 قرار ساكت و تاريك باخته، رنگ ستارگان نور زير در كه برگشتند "صدفي كلبه" سمت به آنها هرسه

 افسون كه جايي كردند حركت سرحد ديوار پشت  شده مشخص نقطه سمت به و زدند چرخي بعد. داشت

  .شوند غيب توانستند مي آنها و رفت مي بين از رازداري

  "بيام؟ باال بايد من كنم مي فكر پاتر، هري ":كرد صحبت به شروع گريپهوك گذشتند دروازه از كه زماني

 هري ولي نبود سنگين او. انداخت هري گردن دور را دستانش و رفت باال او پشت از جن و زد زانو هري

 شنل هرميون. نداشت دوست را بود چسبيده او به آن وسيله به كه انگيزي تعجب قدرت و جن وجود احساس

 كه من. عاليه":گفت كندو كنترل را هري پاهاي تا شد خم او. انداخت آنها روي و درآورد كيفش از را نامرئي

 قدرت تمام با و كرد حركت نقطه آن سمت به اش شانه روي گريپهوك با هري "!بريم بزن.بينم نمي چيزي

 فشار و تاريكي وارد آنها كه زماني. بود دياگون كوچه ورودي كه اي مهمانخانه كرد، تمركز درزدار پاتيل روي

 چشمانش او و كرد لمس را رو پياده كف هري پاهاي بعد ثانيه چند. چسبيد هري به گذشته از بيش جن شدند،

 مي جوش و جنب به زود صبح گناهكارانه احساس با ها مشنگ.كرد باز كراس چرينگ خيابان به رو را

 تام،. بود خالي تقريبا درزدار پاتيل پيشخوان. خبرند بي كوچك مهمانخانه وجود از رسيد مي نظر به و پرداختند

 گوشه در كه جادوگر زن چند.  بود پيشخوان پشت در ها ليوان دادن جال حال در آن دندان بي و خميده صاحب

. كشيدند عقب ها سايه درون به را خود و انداختند هرميون به كردند،نگاهي مي گو و گفت زيرلب دور اي

 جواب هرميون. "لسترنج مادام":كرد زمزمه و كرد تعظيم چاپلوسي با او كرد مي عبور هرميون كه زماني
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 مي عبور نامرئي شنل زير دوالدوال بود، سوار پشتش بر كه گريپهوك با هري كه زماني و "خير به روز":داد

  .شد زده حيرت تام كه شد متوجه كرد،

 تو.بود مؤدبانه خيلي":كرد زمزمه هرميون گوش در هري شدند، مهمانخانه كوچك حياط وارد كه هنگامي

   "!كني برخورد تفاله مثل مردم با بايد

  "خوب خيله خوب، خيله"

 جلوي وصف غيرقابل ديوار در كه آجري به ضربه يك و كشيد بيرون را بالتريكس چوبدستي هرميون

 و پهن كه شد پديدار وسطشان در  سوراخي و كردند چرخش به شروع آجرها بالفاصله. زد داشت، قرار رويشان

 شد مي ختم  شده فرش سنگ و باريك خياباني به كه شد ايجاد سرپوشيده گذرگاهي سرانجام. شد مي تر پهن

  .بود دياگون كوچه همان كه

 با مارپيچ و شده فرش سنگ خيابان. نبود بيرون داري مغازه هيچ تقريبا و بود ها مغازه شدن باز زمان درست

. داشت فرق خيلي بود، آمده آنجا به هاگوارتز در اولش ترم ازشروع قبل پيش، سالها هري كه شلوغي مكان

 آمده وجود به سياه جادوي مخصوص زيادي جديد هاي پايگاه و بودند شده كوبي تخته زيادي هاي مغازه

 شخص" عنوان با همواره كرد، مي نگاه ها مغازه از بسياري شيشه پشت از خودش به هري تصوير. بودند

  ." اول درجه نامطلوب

 اندكي عابرين به آنها كه شنيد هري. بودند نشسته مدخلي در اي توده صورت به پوش ژنده مردم از گروهي

 مردي. هستند جادوگر واقعا كه كردند مي اصرار و كردند مي طال كردند،درخواست مي ناله گذشتند مي كه

  .داشت چشمش دور خوني نواري

 رسيدن از قبل رسيد مي نظر به. كردند اشاره هرميون به ها كردند،گدا مي عبور خيابان از آنها كه طور همان

 مي داشتند كه سرعتي بيشترين با و كشيدند مي صورتشان روي را شنلشان كاله و رفتند مي تحليل به او

 هرميون سمت به تلوتلوخوران خوني نوار با مرد اينكه تا كرد مي نگاه را آنها كنجكاوي با هرميون.گريختند

  .آمد

  .رسيد مي نظر به شوريده و شكسته بلند، او صداي. "هام بچه":زد فرياد هرميون به رو او

  "!دوني مي دوني، مي كرده؟تو كار چي باهاشون اون كجان؟ من هاي بچه"
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  "... واقعا... من":بود آمده بند هرميون زبان

 و پرتاپ عقب به رنگي قرمز پرتوي انفجار و بنگ صداي با بعد و برداشت خيز او گلوي طرف به مرد

 صورت. بود پيدا ريشش وراي از شوك آثار و كشيده هنوز چوبدستيش. بود ايستاده آنجا رون. شد بيهوش

 هاي قيافه با عابرين از كوچكي گروه كه زماني. شد پديدار خيابان طرف دو هاي مغازه پنجره پشت هايي

  .كنند خالي را صحنه تا بودند مشتاق ، دويدند وآهسته گرفتند آنها دور را رداهايشان پيروزمندانه

 مكان اين از است بهتر كه كرد فكر هري لحظه يك. شد نمي تر واضح اين از دياگون كوچه به آنها ورود

 مشورت يكديگر با يا حركت بتوانند آنها آنكه از قبل. كند فكر ديگري نقشه به تا كرد سعي بعد و شوند خارج

 به تر محكم را خودش گريپهوك و زد چرخي هري. "!لسترنج مادام چرا":شد شنيده كنارشان از فريادي كنند،

 با تيزي نوك و دراز دماغ و خاكستري وزوزي موهاي از انبوهي با الغري و دراز جادوگر: چسباند هري گردن

  .آمد مي آنها سمت به بلند هاي گام

  "تراورسه اين":كرد زمزمه هري گوش در جن

 ممكن حالت آميزترين توهين با و ايستاد صاف قد تمام هرميون. بود كه تراورس بگويد توانست نمي هري

  .   رسيد مي نظر به شده تحقير آشكارا و شد متوقف تراورس هاي گام. "خواي؟ مي چي":گفت

  ." خواره مرگ يه اونم":گفت لب زير گريپهوك

 تكرار هرميون گوش در را اطالعات اين تا كرد طي را هرميون و خودش بين فاصله يكوري يكوري هري

  .كند

 آمد خوش من حضور اگه اما بگم، آمد خوش بهت تا گشتم مي دنبالت فقط من ":گفت سردي به تراورس

  "... نيست

  .بود شده احضار زنيوفيلوس خانه به كه بود خواراني مرگ از يكي تراورس. شناخت را او صداي تازه هري

  "چطوره؟ ابدا،حالت نه،":گفت و كند جبران را اشتباهش كرد سعي دستپاچگي با هرميون

  "بالتريكس بينم مي بيرون رو تو كه كنم مي تعجب من خب،"
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  "جدي؟چرا؟"

 از بعد. شدن محبوس خونه توي مالفوي امالك ساكنان كه شنيدم من خب،":گفت و كرد اي سرفه تراورس

  "اون فرار... 

 نمي بالتريكس داشت، حقيقت حرف اين اگر. بگيرد كار به را مغزش هرميون كه كرد مي آرزو هري

  .شود ديده عمومي انظار در بايست

 وفادارانه گذشته در كه رو كساني سياه لرد":گفت بالتريكس رفتار ترين مغرورانه از عالي تقليدي با هرميون

  "نبوده من اندازه به او  نزد در تو ارزش شايد. بخشه مي كردن، خدمت بهش

 رون كه مردي به او. رسيد مي نظر به مشكوك گذشته از كمتر ولي بود رنجيده خوار مرگ اينكه وجود با

  "كرد؟ اذيت رو تو چطور".كرد نگاه بود كرده بيهوش

  "شد نخواهد تكرار آينده در اتفاق اين نيست، مهمي چيز":گفت سردي به هرميون

 گدايي جز كاري كه زماني تا. باشن دردسرساز تونن مي چوبدستي بدون افراد اين از بعضي":گفت تراورس

 دفاع ازش خونه وزارت در ش محاكمه در تا خواست من از واقع در اونا از يكي اما. ندارم مخالفتي من نكنن

 من كه انگار. كنم ثابت براتون بدين اجازه. جادوگرم من قربان،":كرد تقليد رو اي ساحره زير صداي او ".كنم

  ".بدم بهش مو چوبدستي خواستم مي

 چوبدستي شنيدم من بالتريكس؟ كني مي استفاده چي از تو حاضر درحال":گفت كنجكاوي با تراورس

  "... خودت

 تو دونم نمي من. دارم خودمو مال هنوز من":گفت سردي به و گرفت باال را بالتريكس چوبدستي هرميون

   "اطالعي بي انگيزي غم طرز به كه رسه مي نظر به ولي تراورس شنوي مي كجا از رو شايعات اين

 نديده تاحاال كيه؟ دوستت". كرد رون به رو عوض در و كرد نشيني عقب كه رسيد مي نظر به تراورس

  "بودمش
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 رون از حفاظت براي راه ترين امن كه بودند رسيده نتيجه اين به آنها."دسپاره دراگومير اين":گفت هرميون

 سياه لرد اهداف با اما دونه مي انگليسي كم خيلي او ". است خارجي يك عنوان به جعلي هويت با او معرفي

  "ببينه رو ما جديد حكومت تا اومده ترنسيلوانيا از او. موافقه

  "دراگومير؟ چطوره حالت واقعا؟"

   "چطور؟ الت":گفت و كرد دراز را دستش رون

 تراورس. شود كثيف دستش كه ترسيد مي كه انگار. داد دست رون با و كرد دراز را انگشتش دو تراورس

 دياگون كوچه به زودي اين به صبح شفيقت رفيق... ا...  اون و تو كه شده باعث چيزي چه خب،":پرسيد

  "بياين؟

  "گرينگوتز بريم تا اومديم":گفت هرميون

 لزوم به هرچند. كنيم زندگي تونيم نمي اون بدون اما. پليد طالي طال،. طور همين منم اه،":گفت تراورس

  ".كنم مي اعتراف درازمون انگشت دوستان با همكاري

  .كرد احساس را گردنش دور به گريپهوك دستان فشار لحظه يك هري

 كنا در اينكه جز نداشت اي چاره هرميون. كرد هدايت جلو به را هرميون و "دين؟ مي اجازه":گفت تراورس

 ساير فراز بر كه گرينگوتز رنگ سفيد و عظيم ساختمان طرف به را خم و پرپيچ و شده فرش سنگ خيابان او ر

 يك. كردند دنبال را آنها گريپهوك و هري و شد سرازير آنها دركنار رون. كند طي داشت قرار ها مغازه

 كرد مي تصور كه كسي كنار در تراورس همه از بدتر و داشتند نياز كه بود چيزي آخرين مرگخوار محافظ

. گذاشت نمي باقي هرميون و رون با هري كردن صحبت براي شانسي هيچ و كرد مي حركت است، بالتريكس

 مي هدايت گرينگوتز عظيم برنزي درهاي سمت به را آنها كه رسيدند  مرمريني هاي پله  پايين به زود خيلي آنها

 قرار ورودي در كنار در سابقا كه درباني هاي جن بود، داده هشدار آنها به قبال گريپهوك كه طور همان. كرد

  .بودند گرفته محكم را رنگي طاليي بلند هاي ميله هردو كه بودند داده جادوگر دو به را جايشان داشتند

 و رفت باال ها پله از او. "مؤثر اما خشن،":گفت و كشيد آه نمايشي حالتي با تراورس "بازرسي هاي ميله اه،"

 هاي طلسم هري ها، ميله. داد تكان سر بردند، مي عقب و جلو به پايش تا سر از را ها ميله كه جادوگراني براي

 هري. دارد وقت ثانيه چند فقط كه دانست مي. دانست مي را شده مخفي اشياي و اختفا كردن پيدا براي اكتشافي
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 از كدام هر كه زماني. "كانفاندو":گفت لب زير و گرفت نشانه نگهبانان از هركدام سمت به را دراكو چوبدستي

 چيزي متوجه كرد مي نگاه دروني تاالر به داشت كه تراورس و پريدند جا كرد،از برخورد ها نگهبان به ها طلسم

  .خورد مي تكان پشتش در آمد مي باال ها پله از كه زماني هرميون مواج و بلند موهاي. نشد

  .بلندكرد را ميله و گفت را اين ها نگهبان از يكي. "لحظه يك مادام،"

 تراورس. "كردي كارو اين االن همين تو اما":گفت بالتريكس دهنده فرمان و نخوت پر حالت با هرميون

 گيجي اندكي با رفيقش كه شد خيره دستش درون ميله به و بود شده گيج نگهبان. برد باال را ابرويش و برگشت

  ."ماريوس كردي، چك رو اونا االن همين تو آره،":گفت

 دنبالشان به دزدكي شنل زير هم گريپهوك و هري. رفت باال ها پله از بود، كنارش رون كه حالي در هرميون

 جن دو. خارانند مي را هايشان كله نگهبان هردو كه ديد و كرد نگاه عقب به اش شانه روي از هري. رفتند

 كساني شوم مجازات درباره كه بود شده نوشته شعري آن روي كه بودند ايتاده دروني تاالر اي نقره در جلوي

 يازده تولد روز: زد ضربه او به خاطرات هجوم ناگهان و كرد نگاه آن به هري. كنند دزدي به اقدام كه گفت مي

 مي و بود ايستاده كنارش در هاگريد تولدش، روز بهترين بود، ايستاده نقطه همين در درست سالگيش

 صندوق بود، انگيز شگفت روز آن در گرينگوتز. "ديوونگيه اينجا از دزدي براي تالش بگم تونم مي":گفت

 دزدي براي روزي كه كرد نمي تصور لحظه آن در. دارد تعلق او به دانست نمي كه گنجينه از پر اي شده افسون

  .گذاشتند بانك وسيع مرمري تاالر به پا لحظه اين در... گشت برخواهد آنجا از

 مي راه را صبح مشتريان اولين و بودند نشسته بلندي هاي چارپايه روي كه بود هايي جن پراز طويل پيشخوان

 طالي سكه به عينكش هاي شيشه پشت از كه رفتند پيري گابلين سمت به تراورس و رون هرميون،. انداختند

 سكه گابلين. رود جلو تا داد اجازه تراورس به تاالر وضعيت دادن نشان بهانه به هرميون.  كرد مي نگاه قطوري

 را كوچكي كليد كه تراورس به و "لپركان":گفت خاصي شخص هيچ به رو و انداخت داشت دست در كه اي

  .گذاشت قدم جلو به هرميون. داد پس او به و كرد بررسي را كليد.كرد سالم داد مي او به

  "س؟ ساخته من دست از كمكي چه امروز من، خداي".بود پريده جا از جن ظاهرا "لسترنج مادام"

  "بشم صندوقم وارد خوام مي من"
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 رسيد نمي نظر به ميل بي تراورس فقط. كرد نگاه اطراف به هري. رسيد مي نظر به حال بي كمي پير جن

  .شدند خيره هرميون به و كردند بلند كارشان روي از را سرشان هم اجنه از بسياري بلكه

  "دارين؟ شناسايي وسيله...  شما":پرسيد جن

  ".خواست نمي شناسايي وسيله من از قبال كس هيچ من شناسايي؟ وسيله":گفت هرميون

 جاعليني ممكنه كه باشه شده داده هشدار بهشون بايد. دونن مي اونا":كرد زمزمه هري گوش در گريپهوك

  ."بيان اينجا به

 ضربه چون حقيقت و كرد دراز را لرزانش دستهاي آرامي به جن. "مادام كنه، مي كارو اين چوبدستيتون"

  .شده دزديده بالتريكس چوبدستي كه دانستند مي گرينگوتز هاي جن. كرد برخورد هري به وحشتناكي

  ."كن اجرا رو فرمان طلسم. كن كاري يه االن همين":گفت هري گوش در گريپهوك

 زمزمه عمرش در بار اولين براي و گرفت نشانه پير جن سوي به و كرد بلند را چوبدستيش شنل زير از هري

  ." ايمپريو":كرد

 از رسيد مي نظر به كه ماليمي شدن سوزن سوزن احساس گرفت، شدت هري بازوي طول در عجيبي حس

 متصل طلسم و چوبدستي به را او و ميابد جريان وجودش رگهاي و تاروپود طول در و شود مي جاري ذهنش

  .سازد مي

 چوبدستي شما اه،":گفت باالخره و كرد بررسي نزديك از آنرا و گرفت را بالتريكس چوبدستي جن

  "!لسترنج مادام گرفتين جديدي

  "خودمه مال اين نه نه اه، چي؟":گفت هرميون

  .پاييدند مي را آنها اطراف هاي جن هنوز. شد نزديك پيشخوان به و "جديد؟ چوبدستي":گفت تراورس

  "كرده؟ درست اونو ساز چوبدستي كدوم كه بگين تونين مي شما اما"

  "ايمپريو":گفت ديگر يكبار و گرفت تراورس سمت به چوبدستيشو بالفاصله فكري هيچ بدون هري 
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 من كنه؟ مي كار خوب و زيباس خيلي. بينم مي بله، اه،":گفت و كرد نگاه بالتريكس چوبدستي به تراورس

  "نيست؟ اينطور.دارن احتياج شدن رام ذره يه به ها چوبدستي كه كردم مي فكر هميشه

 شدن وارونه كه بود اين شد هري خاطر آسودگي باعث كه چيزي اما بود شده زده بهت كامال هرميون

  . پذيرفت سؤالي هيچ بدون را اتفاقات

 ها كننده سروصدا به من":گفت جن به او. شد نزديك آنها به جواني جن و كوبيد هم به را دستهايش پير جن

 به و بازگشت پرسروصدا فلزي وسايل از پر چرمي اي كيسه با بعد اي دقيقه و رفت سرعت با و  "دارم احتياج

 پايين اش چارپايه از و گفت را اين پير جن. "لسترنج مادام بياين من دنبال شما اگر. خوبه،خوبه". داد ارشدش

  "كنم مي هدايت صندوقتون به رو شما من".شد خارج نظر از و پريد

 صدا هنوز چرمي كيف محتويات. آمد آنها سوي به آهسته و خوشحالي با و شد ظاهر پيشخوان انتهاي در او

 توجه شدن جلب باعث تراورس به متعجبش و خيره نگاه با رون. بود ايستاده باز دهان با اكنون تراورس. داد مي

  .شد مي موضوع اين به بيشتري افراد

 ما ":گفت بالتريكس به رو تعظيمي با و آمد بيرون پيشخوان پشت از ديگري جن. "باگراد  كن صبر"

 او. "داره وجود  لسترنج صندوق با رابطه در خاصي دستورات اما لسترنج، مادام ببخشين منو. داريم مقرراتي

  .  زد كنار را او شده طلسم جن اما كرد زمزمه را چيزي باگراد درگوش مصرانه

 قديمي بسيار اي خانواده...  كنند بازديد صندوقشان از خواهند مي لسترنج مادام. دارم خبر مقررات از من "

 هري. رفت تاالر بيشمار درهاي از يكي سمت به سروصدا با و "...لطفا طرف، اين از...  قديمي مشترياني... 

 تصميمش بود؛ حال بي غيرطبيعي طور به و بود ايستاده نقطه همان در هنوز كه كرد نگاه تراورس به و برگشت

 با آنها. افتاد راه دنبالشان به مطيعانه او و كرد همراه خودشان با را تراورس چوبدستيش اشاره با و گرفت را

  .بود شده روشن ها مشعل نور با كه رسيدند سنگالخي گذرگاهي به در از گذشتن

 دردسر تو كردن، شك بهمون":گفت و زد كنار را شنل هري شد، بسته و داد صدايي پشتشان در كه همين

 تعجب بينشان در پاتر هري شدن ظاهر از باگراد نه و تراورس نه: پريد پايين هري پشت از گريپهوك. "افتاديم

 مبهوت آنجا اكنون جن و تراورس. "شدن بر فرمان اونا":كرد اضافه آنها سراسيمه سؤال جواب در او. نكردند

  .بودند ايستاده
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  "...دونم نمي باشم، كرده اجراش قوي بايد كه اندازه اون به كنم نمي فكر"

 سعي بار اولين براي او كه زماني واقعي لسترنج بالتريكس. كرد زدن نيش به شروع ذهنش در ديگري خاطره

  "!پاتر بخواي واقعا بايد تو ":بود خنديده دلخراشي صداي با بود، كرده نابخشودني طلسم اجراي در

  "شيم؟ خارج اينجا از زودتر تونيم مي كه زماني تا نيست بهتر كنيم؟ كار چي بايد االن":پرسيد رون

  "بتونيم اگه":گفت گذشت، مي چه آن پشت دانست مي خدا كه سرشان پشت در به نگاهي با هرميون

  "بديم ادامه ميگم من. اومديم جلو خيلي االن ما ":گفت هري

 مكان اونجا. ندارم اختياري هيچ ديگه من. داريم نياز گاري كنترل براي باگراد به ما خوبه،":گفت گريپهوك

  . "نيست جادوگرا براي مناسبي

 در تندي هاي گام با و برگشت جادوگر. "ايمپريو":گفت و گرفت تراورس سمت به را دستيش چوب هري

  .كرد حركت به شروع ريل طول

  "كني؟ مي كار چي باهاش"

  . "كنم مي مخفيش":گفت هري

 از كه كرد احضار را كوچكي گاري سوتي با او گرفت، باگراد سمت به را چوبدستيش هري كه زماني

 سختي به آنها كه زماني بود مطمئن هري. آمد آنها سمت به خورد مي غلط ها ريل روي كه حالي در تاريكي

 گريپهوك، و جلو در باگراد.رسيد گوشش به اصلي تاالر ديوارهاي پشت از فريادهايي گرفتند، جا گاري درون

  .شدند مي فشرده يكديگر به پشت در هرميون و هري،رون

 شكافي درون كه تراورس كنار از عجله با آنها: گرفت سرعت و كرد حركت به شروع گاري سريعي تكان با

 و خم و پيچ پر راه در مسير تغيير و خوردن چرخ به شروع گاري سپس. گذشتند خورد، مي وول ديوار روي

 ها استاالكتيت بين از كه هنگامي. بشنود چيزي توانست نمي گاري تلق تلق صداي جز هري. كرد سرازير هميشه

 به هنوز او و شدند مي نزديك زمين اعماق بيشتربه حتي. بود اهتزاز در پشتش در موهايش دادند، مي جاخالي

 بيشتر كرد، مي فكر بيشتر هرچه هري. بودند گذاشته جا به خود از خوبي خيلي اثر آنها. كرد مي نگاه عقب
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 مرگ كه وقتي هم آن بود احمقانه او چوبدستي با بالتريكس عنوان به هرميون زدن جا كه شد مي متوجه

  .شده دزديده او چوبدستي دانستند مي خواران

 گذشتند تندي پيچ از سرعت با آنها. بود شده گرينگوتز داخل تاكنون هري كه بودند جايي از تر پايين آنها

 آنها.نبود كار در ترمزي اما شنيد را گريپهوك "نه" فرياد هري. كوفت مي ها ريل روي آبشاري  جلويشان در و

 نفس يا ببيند توانست نمي او و بود پوشانده را هري دهان و ها چشم آب. رفتند آن داخل به بلندي صداي با

 در را گاري شدن متالشي صداي هري. شدند پرت بيرون به آنها و شد واژگون وحشتناكي تكان با سپس.بكشد

 سطح روي و خزد مي زمين سمت به كه كرد احساس و كشيد جيغي هرميون شنيد و شنيد ديوار با برخورد اثر

  .نشست وزني بي و درد احساس با زمين سنگي

 با هري. گفت را اين بايستد پاهايش روي تا ميكرد كمكش رون كه درحالي هرميون "كننده نرم افسون"

. بود ايستاده خيس و بلند رداي در هرميون خود آن جاي به.  نيست بالتريكس شكل ديگر كه شد متوجه ترس

 واقعي هاي صورت به دارند كه شدند متوجه آنها. بود شده قرمز موهايش و شده مكي كك دوباره هم رون

  .كنند مي نگاه خودشان

   "دزدها آبشار"

 بود شده متوجه هري و كرد نگاه زده سيل ريل و عقب به و ايستاد پاهايش روي و گفت را اين گريپهوك

  .است معمولي آب از بيش چيزي آن كه

 وارد جاعليني كه دونستن مي اونا. رو كاري پنهان جادوهاي تمام كنه، مي باطل را جادوها ي همه اين"

  "دادن انجام ما كردن متوقف براي را اقدامات اين و ميشن بانك

 عجله با خودش و خير يا داد را دوزي مرواريد كيف هنوز آيا كه است بررسي درحال هرميون كه ديد هري

 با كه ديدند را باگراد و برگشتند آنها. نكرده گم را نامرئي شنل كه شود مطمئن تا برد كتش زير به را دستش

  .بود برده بين از را فرمان طلسم اثر "دزدها آبشار":دهد مي تكان را سرش گيجي

 به ما و بشيم صندوق وارد تونيم نمي گرينگوتز اجنه از يكي بدون. داريم احتياج اون به ما":گفت گريپهوك

  "داريم احتياج ها كننده صدا و سر
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 احساس را اي كننده گيج حس دوباره او و پيچيد گذرگاه طول در او صداي. "ايمپريو":گفت دوباره هري

 به گيجش قيافه و شد او خواست تسليم ديگر يكبار باگراد. شد مي سرازير چوبدستيش به مغزش از كه كرد

  .برداشت را فلزي وسايل از پر چرمي كيف سرعت به رون. شد تبديل تفاوت بي و مؤدبانه حالتي

 چوبدستي و گفت را اين هرميون ".شن مي نزديك دارن كه شنوم مي رو افرادي صداي ميكنم فكر هري"

 شده طلسم آب به محافظت افسون كه ديدند آنها. "پروتگو":زد فرياد و گرفت آبشار سمت به را بالتريكس

  .كرد منحرف آنرا و كرد برخورد

  ."بيفت جلو گريپهوك بود، جالبي ايده":گفت هري

 خارج اينجا از خوايم مي چطوري ما حاال":گفت رون دويدند، مي جن دنبال به درتاريكي آنها كه موقعي

  .آمد مي دنبالشان به پيري سگ مانند باگراد. "شيم؟

 فكر: كند گوش اطراف صداهاي به كرد مي اوسعي. "كنيم فكر بهش باشيم مجبور وقتي بذار":گفت هري

  .ميكند حركت كه است شنيده نزديكيشان در را زنجيري صداي كه كرد

  "مونده؟ ديگه چقدر گريپهوك،"

  "...نمونده خيلي پاتر، هري نمونده خيلي"

 وجود بااين ولي بود كرده آماده آن براي را خود قبل از هري كه ديدند را چيزي و پيچيدند اي گوشه به آنها

  .برد پيش مرزسكته تا را آنها همه

 سد را تر عميق هاي صندوق از تا پنج چهار به دسترسي راه و بود  شده بسته آنها جلوي در آسا غول اژدهايي

. بود شده پوسته پوسته و كمرنگ زمين زير در شدنش زنداني مدت طول در جانور هاي فلس. بود كرده

 به كه يافت مي امتداد هايي قالب به كه بود متصل زنجيري به عقبيش پاهاي. بود كمرنگ صورتي چشمانش

 راه كرد مي باز اگر بود،را شده جمع بدنش كنار كه بزرگش بالهاي. بود شده كوبيده سنگي كف به عميقي طور

. شد سنگها لرزيدن باعث كه كرد غرشي. گرفت آنها طرف به را زشتش صورت كه زماني. بست مي را تونل

  .كنند نشيني عقب گذرگاه سمت به شد باعث كه زد فواره آتشي آن از و كرد باز را دهانش



 هري پاتر و مقدسات مرگ    گرينگوتز: بيست و ششمفصل 

  -526- 

 خوايم مي ما حال هر به. تره وحشي خاطر همين به و بينه نمي تقريبا او":گفت بريده نفس با گريپهوك

   "من به بدش رو اونا. كنه كار چي مياد كننده صدا و سر وقتي دونه مي كه شده تربيت طوري او. كنيم كنترلش

 وقتي كه كشيد بيرون را كوچك فلزي وسيله چند آن درون از او و داد گريپهوك به را چرمي كيف رون

 را آنها گريپهوك. سندان روي  كوچك چكشي كوبيدن مثل شد، مي انداز طنين بلندي صداي داد مي تكانشان

 كه دونين مي":گفت هرميون و رون هري، به رو گريپهوك. پذيرفت آنرا آرامي به باگراد و درآورد آرامي به

 و كنه مي نشيني عقب اون.   بكنه درد احساس كه داره انتظار شنوه مي رو صدا كه وقتي. بكنين بايد كار چي

  ".بگذاره صندوق در روي را دستش كف بايد باگراد

 روي آن صداي كه درآوردند صدا به را ها كننده صدا و وسر آمدند گرد اي گوشه در دوباره آنها

 و كرد اي خفه غرش اژدها. لرزيد مي صدا سرو اثر در هري جمجمه.شد منعكس شديد بسيار سنگي ديوارهاي

 روي را زيادي هاي زخم هري شدند، نزديك او به وقتي. ببيند را او لرزيدن توانست مي هري. نشست عقب بعد

 وقتي بود گرفته ياد اژدها كه زد مي حدس او. بود آمده وجود به وحشيانه هاي تازيانه اثر در كه اوديد صورت

  .بهراسد سهمگين هاي ضربه از شود، مي بلند  ها كننده صدا و سر صداي

 به رو دوباره را چوبدستيش هري او اصرار با و "بذاره در روي دستشو كنين مجبورش ":گفت گريپهوك 

 فضاي تا شد ناپديد صندوق در. گذاشت چوب روي را دستش كف و كرد اطاعت پير جن. گرفت گريپهوك

 اي، نقره هاي زره طال، هاي سكه ها، جام از بود شده پوشيده سقفش تا آن كف از كه كند نمايان را مانندي غار

 داشتند درازي خارهاي آنها از بعضي( انگيز شگفت جانوران پوست جواهرنشان، هاي بطري درون هايي معجون

  .داشت قرار تاجي هنوز سرش روي كه اي جمجمه و) بود شده چروكيده ها بعضي بال و

  "گشتن به كنين شروع ، زودباشين":گفت هري شدند، صندوق وارد كه همين

 درون ديگري ناشناخته ساز جاودانه اگر اما. بود كرده توصيف هرميون و رون براي را  هافلپاف جام هري

. داشت اطراف به كردن نگاه براي كمي وقت هري. باشد توانست مي شكلي چه به دانست نمي او بود، صندوق

  شده زنداني صندوق داخل آنها و بود شده پديدار دوباره صندوق در: رسيد گوششان به پشت از اي خفه صداي

 رو ما تونه مي باگراد. نيست چيزي":گفت گريپهوك و كشيد فريادي رون. بودند رفته فرو مطلق تاريكي در و

  ".داريم كمي خيلي وقت ما. كنين روشن چوبدستياتونو. كنه آزاد
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 مي بازتاب را آن نور درخشان، جواهرات و گرفت صندوق كنار و گوشه به چوبدستيشو هري "لوموس"

 و رون. داشت قرار ها زنجير از اي كپه بين بلندي خيلي طاق روي كه ديد را گريفندور بدلي شمشير او. دادند

 اطرافشان اشياي از اي توده كردن امتحان مشغول اكنون و بودند كرده روشن را هايشان چوبدستي هم هرميون

  .بودند

 جام او كه ديد و برگشت او سمت به هري. كشيد فريادي درد از هرميون "آآه ؟...تونه مي اين هري"

 زياد صداي سرو با آن به شبيه هايي جام از رگباري كرد، برخورد زمين به جام كه همين: كرد ول را جواهرنشان

 هرميون. بود ممكن غير بينشان در اصلي جام تشخيص و خوردند مي قل جهات همه در كه ريخت فرو زمين به

  .مكيد را اش زده تاول انگشتان و "سوزوند منو":گفت ناله با

 مي بزنين دست هرچي به. باشن كرده اضافه رو رشد و رسوايي هاي افسون بايد اونا":گفت گريپهوك

 فشار اثر در سرانجام بدين ادامه گنجينه به زدن دست به اگه و ارزشن بي ها بدل اما. ميشه تكثير و سوزونه

  "مرد خواهيد شده تكثير طالهاي

 يكي به تصادفا رون پاي زد، حرفو اين كه همين.  "نزنين دست چيزي به. خب خيله":گفت نااميدي با هري

 در كفشش از قسمتي. پريد جا از رون. شد ظاهر ديگر بدل جام بيست و كرد برخورد افتاده زمين به هاي جام از

 حركت و بمونين آروم هستين كه همونجا":گفت و زد چنگ رون به هرميون. بود سوخته داغ فلز به برخورد اثر

  ".نكنين

 شده حكاكي نقش و طالييه و كوچك جام اون باشه يادتون. كنين نگاه اطراف به فقط ":گفت هري

  "... ديدين هم ريونكال نماد باز اگه هرچند. هاشه دسته روي گوركن

 غير اين. چرخيدند مي احتياط با و تاباندند وكناري هرگوشه به و جهات همه در را هايشان چوبدستي آنها

 ها جام به تا كرد سرازير زمين به را بدلي هاي گاليون از آبشاري هري.نكنند برخورد چيزي با كه بود ممكن

 كردند مي ساطع حرارتي خود از طالها. داشت وجود گذاشتن قدم براي پايي جاي زحمت به ديگر و بپيوندند

 خودهاي كاله و ها طاق روي از هري چوبدستي نور. بود كرده گرم اي كوره مانند را صندوق داخل هواي كه

 شي به اينكه تا گرفت باالتر و باال را چوبدستيش. رسيد سقف به و گذشت داشت  قرار آنها روي كه سازي جن

  .بلرزد دستش و بريزد فرو قلبش شد باعث كه رسيد اي
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  "باال اون اونجا اوناهاش،"

 چوبدستي سه نور زير در طاليي جام و گرفتند نقطه همان سمت به را هاشون چوبدستي هم هرميون و رون

 اينكه تا بود اسميت هپزيبا مالكيت در و داشت تعلق هافلپاف هلگا به كه جامي. كرد درخشيدن به شروع طاليي

  .دزديد او از را آن ريدل تام

  "پايين؟ بياريم باال از رو اون چيزي به زدن دست بدون خوايم مي چطوري":پرسيد رون

 را بود گفته ريزيشان برنامه جلسات طول در گريپهوك كه را چيزي استيصال، اثر در وضوح به كه هرميون

  "اكسيوفنجان":گفت بود كرده فراموش

  "س فايده بي":گفت غرغركنان جن

 از بيشتر بايد خواي مي شمشيرو اگه گريپهوك كنيم؟ كار چي بايد ما خب،":گفت كردو رو جن به هري

  "اينجا بفرستش هرميون كنم؟ لمس شمشير با رو اونا تونم مي من كن صبر. كني كمكمون اين

 ياقوت دسته از را آن هري. كشيد بيرون را درخشان شمشير بعد و پرداخت جستجو به ردايش درون هرميون

  .نشد تكثير كوزه. كرد لمس بود، نزديكي ان در كه را اي نقره اي كوزه آن نوك با و گرفت نشانش

  "باال؟ اون  برم بايد طوري چي من اما كنيم، رد ش دسته سوراخ از اونو تونيم مي "

 روي جام كه طاقي. باريد مي هري صورت و سر از عرق و زد مي بيرون شده طلسم گنجينه از حرارت بخار

  . بود آنها همه دسترس از دور ، داشت قرار آن

 دام به واقعا ها آن.شد تر بلند و بلند صدا سرو و رسيد مي گوش به صندوق در پشت از اژدها غرش صداي

 به هري. شدند مي  نزديك در ديگر سمت به اجنه از انبوهي. نبود صندوق در جز خروجي راه و بودند افتاده

  .ديد صورتشان در را وحشت و كرد نگاه هرميون و رون

   "شيم خالص شرش از تا باال اون برم خوام مي من هرميون":گفت هري
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 و كرد رفتن باال به شروع هري. "كورپوس لوي":كرد زمزمه و گرفت هري سمت به را چوبدستيش هرميون

 را شلوغ فضاي و جهيدند بيرون سوزان سفيد پيكرهاي مثل بدلي هاي نسخه زره دل از. كرد برخورد اي زره به

  . كردند پرتر

 به شروع بالفاصله هم انها و شدند پرتاب اشيا ساير روي به جن دو و هرميون رون، درد از فريادي با همراه

 تيغه هري كه زدند مي فرياد و پا و دست گسترش، به رو و سوزان  درگنجينه مدفون نيمه انها.  كردند تكثير

 داغ فلز از جن دو و رون و خودش محافظت براي تالش در هرميون. داد گير جام دسته سوراخ  در را شمشير

 گنجينه در كمر تا هرميون و رون: كرد نگاه پايين به هري گوشخراش جيغي صداي با و "ايمپرويوس":زد فرياد

 اما. كنند جلوگيري گسترش به رو ي گنجينه در باگراد شدن غرق از تا كردند مي تالش و بودند كرده گير

. كشيد و گرفت را انگشتها هري. شد نمي ديده دستش انگشتان جز چيزي و بود شده خارج نظر از گريپهوك

 و او انفجاري صداي با و "ليبراكورپوس":زد فرياد هري. آمد باالتر پله چند كنان هق هق تاول پا تا سر جن

  .آمدند فرود كرده باد گنجينه سطح روي گريپهوك

 فرياد كرد، مي مبارزه پوستش با داغ فلز برخورد درد با كه درحالي او و شد خارج هري دست از شمشير

  . رفت باال هري هاي شانه از دوباره سوزان اشياي با برخورد از اجتناب براي آشكارا گريپهوك. "بگيرش":زد

  "بود اويزون ازش كوچيك جام يه كو؟ شمشير"

  .بود شده دير خيلي ديگر. بود شده كركننده در سوي آن هياهوي

  "اوناهاش"

 وقت هيچ جن فهميد كه بود لحظه آن در. بود برده يورش آن سمت به و ديده را آن كه بود گريپهوك اين

 مطمئن تا بود گرفته محكم را هري موهاي از اي دسته دست يك با او. بايستند حرفشان سر آنها نداشته انتظار

 دسترس از دور را آن و  زده چنگ شمشير قبضه به ديگر دست با و افتد نمي سوزان طالي از دريايي درون شود

  .داد مي تاب هري

. درآمد پرواز به هوا در بود، شده كشيده سيخ به شمشير تيغه وسيله به دسته قسمت از كه طاليي كوچك جام

 خم جلو سمت به ، كرد مي احساس بود داشته نگه محكم هنوز را او كه را جن دست گرماي همچنان كه هري

 اينكه تا.  باريد مي گنجينه روي و شد مي خارج او مشت از شماري بي هافلپاف هاي جام. گرفت را آن و شد
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 مي سر آزاردهنده، هاي نقره و طالها از انبلوهي روي اراده بدون كه شد متوجه او و شد باز دوباره صندوق در

  .رود مي صندوق بيرون به هرميون و رون همراه و خورد

 گنجينه افزايش موجب كه را چيزي هنوز گرفت، مي فرا را بدنش تمام كه سوختگي از ناشي درد از خبر بي

 گريپهوك اما بگيرد، پس را شمشير تا كرد تالش  و گذاشت جيبش درون را جام هري. داشت خود با بود شده

. بود گرفته پناه اطراف هاي جن بين و بود خورده سر هري هاي شانه روي از فرصت، اولين در. بود شده ناپديد

 شدند مي بيشتر لحظه هر كه شد گم  افرادي بين و دزدها كمك، دزدها،دزدها،":زد فرياد و داد تاب را شمشير

 و خورد سر داغ فلز روي از هري. پذيرفتند را او سوالي هيچ بدون و كردند مي حمل خنجر خود با شان همه و

 را او هرميون و رون. "استيوپفاي":زد نعره. فهميد را فرار راه تنها ناگهان. بايستد پايش روي تا كرد تالش

 آنها بقيه ولي كرد سرنگون را ها آن از بعضي و كرد برخورد ها جن گروه به نوراني پرتوهاي. كردند همراهي

 اسير اژدهاي. شدند مي نزديك اي گوشه از كه ديد مي را جادوگري نگهبانان هري. آمدند مي جلو همچنان

 آمده كه جايي سمت به و شدند خم جادوگرها: گذشتند ها جن سر باالي از نوراني پرتوهاي. كرد غرشي

  .كردند فرار بودند،

 گرفت بود كرده اسير را اژدها كه زنجيري سمت به را چوبدستيش. زد هري سر به آميز جنون يا بكر فكري

  "ريلشيو":زد فرياد و

  .شد پاره بلندي صداي با زنجير

 مي شليك پيشروي حال در هاي جن سمت به را بيهوشي افسون كه همچنان و "طرف اين از":زد فرياد هري

  . دويد كور اژدهاي سمت به سرعت به كرد،

  "كني؟ مي كار چي هري،":زد داد هرميون

  "شو سوار باال، بيا"

 خودش و گذاشت  اژدها عقبي پاي خميدگي روي را پايش هري. بود نشده خود آزادي متوجه هنوز اژدها

. باشد شده او حضور متوجه كه رسيد نمي نظر به و بود فوالد سختي به اژدها هاي فلس. كشيد باال اژدها پشت را

  .آمد باال رون او سر پشت و كشيد باال را خودش نيز هرميون. كرد دراز را دستش هري
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 بال كه همين. شد بلند پايش دو روي غرشي با. نيست بسته جايي به ديگر كه شد متوجه اژدها بعد اي لحظه

 جن بولينگ توپ مثل اژدها. گرفت را هايش فلس سختي به و چسبيد او به زانوانش با محكم هري شد باز اژدها

 پشت به هرميون و رون هري،. شد بلند هوا به و كرد پرتاب طرف ان و طرف اين به زدند مي فرياد كه را ها

 كننده تعقيب ها جن كه خنجرهايي و برداشت خيز باز راه سمت  به اژدها. شدند كشيده سقف به و افتادند

  .كرد كمانه او هاي پهلو از كردند پرتاب

  ".شيم نمي خارج ازش وقت هيچ ما بزرگه، خيلي اينجا":زد جيغ هرميون

 برداشته ترك سقفش و تكه تكه كفش كه را تونل كه شد خارج آتشي آن از و كرد باز را دهانش اژدها

 و گرد و حرارت مقابل در محكم را چشمانش هري. كرد مي عبور سختي به و شدت به اژدها. كرد منفجر بود،

 بود اين بكند توانست مي كه كاري تنها. بود شده كر سنگها شدن خرد صداي و اژدها غرش از و بود بسته غبار

  .كند دك را او و شده او حضور متوجه اژدها لحظه هر كه باشد منتظر و بچسبد او پشت به محكم كه

 مي كمك تونل كردن تر عريض براي اژدها به داشت او. "ديفوديو":گفت كه شنيد را هرميون فرياد هري

 كرد، مي تقال كننده تعقيب هاي جن از شدن دور و تازه هواي طرف به صعود براي اژدها كه زماني و كرد

  .داد مي برش را سقف

 زيرزميني درياچه از آنها. كردند مي منفجر را سقف برش، افسون با و كردن تقليد او از هم رون و هري

 احساس سرش باالي در را آزادي و باز فضاي غران هيوالي رسيد مي نظر به بسيار، كردن شنا از بعد و گذشتند

  .باشد كرده

 شكسته عظيم هاي استاالكتيت سنگ، بزرگ هاي تكه اژدها، خاردار و زخمي دم از آنها سر پشت راهروي

 را ها آن پيشروي اژدها آتش. بود شده كمتر اجنه تعداد رسيد مي نظر به. بود شده پر كننده تعقيب هاي جن و

  .بود كرده متوقف

 و ها جن. بازكردند مرمر تاالر سمت به را خود راه آنها، هاي افسون و اژدها توام  نيروي با آخر در

 را هايش بال آنجا در تا بود كرده پيدا را مكاني باالخره اژدها. گشتند سرپناه دنبال و كشيدند فرياد جادوگرها

 همراه به و شد بلند زمين از. برگرداند آمد، مي بيرون از كه خنكي هواي طرف به را شاخدارش سر. كند باز

  . كرد باز فلزي درهاي طرف به را راهش بودند، چسبيده پشتش به هنوز كه هرميون و رون هري،
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 گذاشت خود حال به را ها آن و كرد پرتاب آسمان درون به را خود و خورد تلوتلو دياگون كوچه در اژدها

  .دارند نگه محكم پشتش روي را خود تا
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  بيست و هفتمفصل 

  مخفيگاه نهايي
  

  
  
  

  

 كه دانست مي هري و رود، مي كجا به ببيند توانست نمي اژدها نداشت؛ وجود يابي جهت براي ابزاري هيچ

 مي ممكن غير اژدها بزرگ گردن داشتن نگه بچرخد، يا كند عوض را مسيرش سرعت به بخواهد اژدها اگر

 شده گسترده پايشان زير خاكستري و سبز اي نقشه مثل كه لندن ديدن و اژدها بيشتر چه هر گرفتن اوج با.شود

 فلزي هاي فلس به و شد خم بيشتر او. بود ممكنشان غير فرار براي سپاسگذاري شامل هري احساس  بود،تمامي

 هاي پره مانند اژدها بزرگ بالهاي. كرد مي آرام را اش زده تاول و سوخته دستهاي سرد باد. زد چنگ اژدها

 ممكن صداي بلندترين با رون ترس، يا هيجان از دانست نمي سرش، پشت. شكافت مي را هوا بادي آسياب

 بياندازد زمين به را او اژدها اينكه از ديگر هري دقيقه پنچ ازحدود بعد. كرد مي هق هق هرميون و داد مي فحش

 دور بود محبوس آن در كه زميني زير زندان از دارد امكان كه جايي تا داشت تصميم او كه چرا هراسيد، نمي

 يك اينكه مورد در نه اي عقيده هيچ او. ماند باقي اوليه ترسناكي به آمدند مي فرود چگونه و كي اينكه اما. شود

 سختي به كه خاص اژدهاي اين اينكه مورد در نه و داشت كند پرواز آمدن فرود بدون تواند مي مدت چه اژدها

 تصور و كرد مي نگاه اطرافش به مدام او. كند پيدا آمدن پايين براي را مناسبي جاي توانست مي چگونه ديد مي

 بفهمد ولدمورت تا كشيد مي طول مدت چه.شود مي حس بي گاهش نشيمن كه كند احساس تواند مي كرد مي



 هري پاتر و مقدسات مرگ    مخفيگاه نهايي: بيست و هفتفصل 

  -534- 

 چه كردند؟ مي خبر را بالتريكس سرعتي چه با گرينگوتز هاي جن اند؟ زده دستبرد بالتريكس صندوق به آنها

 سرقت به جام فهميدند مي كي آنها بعد و است؟ رفته سرقت به چيزي چه بفهمند آنها كه كشيد مي طول مدت

 دنبال به اژدها رسيد مي نظر به. هستند سازها جاودانه دنبال به آنها كه فهميد مي باالخره ولدمورت است؟ رفته

 نقطه توانست نمي ديگر هري و شدند، سرد ابرهاي وارد تا رفت باال ذره ذره او. است تر تازه و تر خنك هواي

 چنان هم. دهد تشخيص هم از را شدند مي خارج آن از يا شدند مي پايتخت وارد كه را رنگي كوچك هاي

 زمينها در پيچ در پيچ كه هايي جاده و رودها باالي سبز، و اي قهوه رنگ به روستاهايي باالي كردند، پرواز

  .رسيدند مي نظر به روشن سايه روبانهاي مانند و بودند جاري

  "گرده؟ مي چي دنبال داره كني مي فكر": زد فرياد رون كردند، مي پرواز شمال سمت به كه همانطور

  ".ندارم نظري هيچ": زد فرياد جواب در هري

 كه بود فكر اين در مدتي براي هري. دهد تكان را دستش نداشت جرئت ولي بودند شده كرخ  دستهايش

 او... ببرد آزاد درياهاي  سمت به را آنها اژدها اگر و شود، مي چه ببيند را دريا ساحل پايشان زير ناگهان اگر

 آخرين انديشيد خود با او. گرفت نمي نظر در را شديدش گرسنگي و تشنگي اگر  بود،البته شده حس بي و سرد

 سه فهميد مي اگر افتاد مي اتفاقي چه صورت آن در و. بوده كي است خورده چيزي موجود اين خود كه باري

. آمد در نيلي رنگ به وآسمان رفت تر پايين آسمان در خورشيد دارد؟ پشتش بر سوار خوردني كامال انسان

 ي سايه ، شدند مي خارج ديدرس از از پايشان زير در كوچك و بزرگ شهرهاي و داد ادامه حركتش به اژدها

 چسبيدن براي  كه زيادي تالش از هري بدن تمام و. خورد مي سر زمين روي سياهي پيكر غول ابر مانند بزرگش

  .  كرد مي درد  ، كرد مي اژدها پشت به

 كم ارتفاع داريم جدا يا كنم مي خيال دارم من ":زد فرياد رون طوالني  توجهي قابل طرز به سكوت از بعد

  "كنيم؟ مي

 بودند آمده در مسي رنگ به غروب در كه را رنگ پر سبز هاي رودخانه كوههاو و كرد نگاه پايين به هري

 ببيند بيشتري جزئيات با و بزرگتر را زمينها  تواند مي ، اژدها روي از چشمهايش كردن تنگ با رسيد نظر به. ديد

 پايين اژدها.  است كرده احساس را تميز آب وجود خورشيد نور بازتاب در او نكند كرد فكر خود با هري و  ،

 آمد مي نظر به كوچك اي درياچه كه چيزي طرف به زياد شتاب با وار مارپيچ مسير در و رفت تر پايين و تر

  .  زد شيرجه
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 صاف رفت پايين كافي حد به وقتي اينجاييم ما بفهمه اينكه قبل گم مي كه من": گفت ديگران به رو هري

  "!آب توي بپريم

 كه ديد مي را اژدها عظيم و رنگ زرد شكم زير هاال هري و بود رفته حال از هرميون كردند، موافقت آنها

  .است انداخته سايه زمين روي

 چيزي آن از بيش ارتفاع. زد شيرجه درياچه سطح سمت به و چرخيد اژدها روي و "! حاال": زد فرياد هري

 و رنگ سبز ، كننده منجمد آب در سنگي مانند  و كرد برخورد آب سطح به محكم و بود زده حدس او كه بود

 هاي دايره آمدو بيرون زنان نفس نفس باالخره و زد پا و دست آب سطح طرف به او. رفت فرو جلبك از مملو

 توجه چيزي به اژدها رسيد نمي نظر به. بود شده ايجاد آب روي هرميون و رون سقوط اثر در كه ديد را بزرگي

 اش زخمي ي پوزه با تا بود آمده پايينتر بود، شده دور آنها از فوت پنجاه حدود هم حااليش همين باشد؛ كرده

 داد، ادامه راهش به اژدها آمدند، باال درياچه اعماق از زنان نفس نفس هرميون و رون وقتي.  بخورد آب

 براي هرميون و رون هري،. آمد فرود آنان از دورتر خشكي روي خره باال خوردند، مي هم به محكم بالهايش

 تالش بعد  كمي. باشد عميق چندان درياچه رسيد نمي نظر به. كردند مي تقال آن روي به رو خشكي به رسيدن

 به و آب خيس حاليكه در زنان نفس انجام سر. شد تبديل الي و گل و جلبكها با جنگ به كردن شنا براي آنها

 مي شدت به حاليكه در كنان سرفه هرميون. شدند ولو زده يخ چمنهاي از پوشيده زمين روي بودند خسته شدت

 خوران تلو تلو اما بخوابد، و بيافتد زمين روي رضايت اوج در توانست مي هري چه اگر. افتاد زمين روي لرزيد

 وقتي. كرد هميشگيشان محافظ طلسمهاي اجراي به وشروع كشيد بيرون را اش چوبدستي ايستاد، پاهايش روي

 مي درستي به را آنها صندوق، به دستبرد از پس كه بود باري اولين اين. پيوست ديگران به شد، تمام كار اين

 در لباسشان جاي جاي و داشتند وسيعي رنگ سرخ هاي سوختگي دستانشان و بازوها اطراف در دو هر. ديد

.. كشيدند مي هم در چهره ماليدند مي جراحاتشان به را مرتلپ ي عصاره داشتند وقتي و. بود سوخته آتش

 در كيفش از بود آورده شل ي دهكده از كه را تنبل كدو آب بطري سه سپس داد، هري به را بطري هرميون

  . نوشيدند ها بطري از و كردند عوض را لباسشان آنها. داد خشك و تميز رداهاي هركدامشان به و آورد

 پر ي نيمه بخوايم اگه": گفت كرد مي نگاه آمد مي در دوباره كه پوستش به و بود نشسته حاليكه در رون

    "... بگيريم، نظر در خاليشو ي نيمه بخوايم اگه. آورديم دست به سازو جاودانه ما ببينيم، ليوانو
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 از چكاند مي آن زير شديد سوختگي روي را مرتلپ از هايي قطره جينش شلوار سوراخ از حاليكه در هري

   ".نداريم شمشير ديگه ": گفت اش شده كليد دندانهاي ميان

  "...استخوني كوچولوي نامرد اون. نداريم شمشير ":كرد تكرار رون

. داد قرار چمن روي جلويشان و  بيرون بود آورده در خيسش ژاكت جيب درون از را ساز جاودانه هري

  .بود شده خيره آن به نگاهشان كردند مي مزه مزه را شربتهايشان حاليكه در خورشيد، نور در درخشان

 تونيم نمي كه اينه ش خوبي حداقل": گفت كرد مي پاك دستش پشت با را دهانش حاليكه در رون

   ".گردنمون دور كنيم آويزونش بخوايم اگه رسه مي نظر به عجيب خورده يه. بپوشيمش

  .كرد نگاه بود نوشيدن حال در هنوز اژدها كه جايي درياچه مقابل سمت به هرميون 

  "شه؟ مي خوب حالش آد؟ مي سرش باليي چه نظرتون به": پرسيد او

. كنه مراقبت خودش از تونه مي هرميون، اژدهاست يه اون. زني مي حرف هاگريد مثل داري": گفت رون

  ".باشيم نگران موردش در بايد كه خودمونيم اين

  "چيه؟ منظورت"-

  ". دزدي گرينگوتز رفتيم ما بفهمن اونا ممكنه كنم فكر اما كنم، حاليتون جوري چه دونم نمي راستش"-

 كرد مي درد هري هاي دنده. كنند متوقفش توانستند نمي طوالني مدت تا و كردند خنديدن به شروع سه هر

 دم هر كه آسماني زير و كشيد دراز چمنها روي پشت به اما بود، افتاده ضعف حالت به گرسنگي شدت از و

  . شد خشك گلويش تا خنديد آنقدر شد مي قرمزتر

 كار چي قراره حاال خب، خيلي ": گفت و كشاند واقعيت عالم به را خود كنان سكسكه هرميون باالخره

  ".فهميديم سازهاشو جاودانه ي قضيه ما فهمه مي نبر اسمشو نه؟ فهمه مي اون كنيم؟

  ".كنن الپوشوني شايد. نگن بهش كه باشن ترسيده اونقدر شايد": گفت اميدوارانه رون
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 اتاق در او. زد ضربه هري سر به شمشير ي ضربه مانند درد. بودند كشنده رون صداي و درياچه بوي آسمان، 

 كوچك موجود پايش زير در و بودند زده حلقه دورش به جادوگران از اي نيمدايره و بود، ايستاده تاريكي نيمه

  .بود زده زانو لرزاني و

   "گفتي؟ چي تو" -

 اما... ترسيد مي آن از كه چيزي. سوزاند مي را درونش وحشت و عصبانيت اما بود، سرد و بلند صدايش

 را خودش از باالتر بسيار قرمز چشمهاي توانست نمي ديگر و لرزيد مي جن... باشد داشته حقيقت نبود ممكن

  .  كند نگاه

   "!  بگو دوباره!  بگو دوباره ": كرد زمزمه ولدمورت

 س ما...  ارباب – ا ، ارباب -ا ": گفت لكنت با ، بود ششده پر ترس از اش مشكي هاي چشم كه گابلين

  "...  شدند وارد  ها لسترنج سرداب  به –  به..   ، ارباب ، زدن كلك.. ك...  كنيم متوقفشون..  مت كرديم سعي

 كي اونا! باشه داشته كلك و حقه كردن مال بر براي راههايي گرينگوتز كردم مي فكر كلكي؟ چه كلك؟"-

  "بود؟

  ".دوستاش تا دو... د و بود... ب پاتر"-

  "بردن؟ چيو اونا! بگو بهم". زد چنگ را درونش وحشت و شد بلند صدايش "بردند؟ چي و"-

  ".سرورم كوچيك... ك جام... ج يه... يه"-

 طرز به او. بود زده فرياد او جاي به اي غريبه كه انگار شد خارج دهانش از انكار  سر از خشم، از فريادي

 ممكن طور چه دانست، نمي كس هيچ باشد، داشته حقيقت نبود ممكن بود، شده وحشي و عصباني واري ديوانه

  باشد؟ برده پي رازش به پسر آن بود

 وار مرده و چرخيد زده زانو جن. درخشيد اتاق درون سبزي نور و آمد در چرخش به هوا در برتر چوبدستي

 به را بقيه مالفوي لوسيوس و بالتريكس. گرفتند فاصله هم از ترسان گر نظاره جادوگرهاي. افتاد زمين روي به

 باقي كه كساني و آمد، در حركت به اش چوبدستي دوباره و دوباره و. برسند در به زودتر تا كردند پرت عقب

  ...طاليي  جام مورد در شنيدن براي بودند، آورده او براي را اخبار اين اينكه براي آنها، همه شدند، كشته ماندند
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 هايش، گنجينه: رفتند مي پايين و باال مقابلش در تصويرها و رفت، مي پايين و باال جسدها ميان در تنها

. بود رفته سرقت به جام.  بود شده نابود خاطرات دفتر... جاودانگي براي امنيتش و اش، كننده محافظت گاردهاي

 تا آيا بود، كرده كاري حال به تا آيا بداند، بود ممكن دانست؟ مي هم بقيه مورد در پسرك اگر اگر، شد مي چه

 بود؛ مظنون او به هميشه كه دامبلدوري بود؟ قضيه اين ي همه پشت در دامبلدور آيا بود؟ رفته دنبالشان به حال به

 در هنوز او و داشت تعلق او به حاال اش چوبدستي كه دامبلدوري بود، شده كشته او دستور به كه دامبلدوري

  ...پسرك پسرك، آن خاطر به. داشت قرار مردن آبرويي بي  معرض

 احساس را آن آيا فهميد، مي ولدمورت، لرد او، بود، كرده نابود را سازهايش جاودانه پسرك اگر حتما اما

 تعداد و دامبلدور قاتل او جادوگر؛ ترين قدرتمند او، آنها؛ ي همه ميان در جادوگر بزرگترين او، كرد؟ مي

 متوجه ولدمورت لرد  ، او بود ممكن چگونه كه اين تر پرارزش و تر مهم همه از. گمنام و ارزش بي افراد زيادي

  كرد؟ مي نابود را او از جزئي و كرد مي حمله  او به  كسي اگر نشود

 آن دليلش بود كرده فكر او اما بود، نفهميده او بود شده حمله خاطرات دفتر به كه هنگامي كه بود درست

 ي بقيه... بود امن بقيه جاي حتم طور به نه... بود روح يك از كمتر ندارد، كردن احساس براي بدني او كه است

  ...بودند سالم سازها جاودانه

 تصاوير. زد جن به لگدي راهش سر و كرد طي را اتاق عجله با او... شد مي مطمئن بايد فهميد، مي بايد اما

  ...هاگوارتز و درياچه خرابه،: شدند مي كمرنگ و سوختند مي اش شده داغ سر در

 هاي خرابه در را انگشتر او كه بفهمد پسرك بود ممكن چگونه. كرد كم را عصبانيتش آرامش كمي مقدار

 حلقه،. نكردند پيدا ربط او به وقت هيچ قتلها دارد، ربط گاونتها به او دانست نمي كس هيچ كرده؟ پنهان گاونت

  .بود امن جايش حتما،

 كننده محافظت موانع از گذشتن چگونگي يا غار مورد در توانست مي چگونه ديگر كس هر يا پسرك

 جاودانه كه دانست مي خودش تنها: مدرسه براي و... بود احمقانه آويز شدن گم ي ايده باشد؟؟ داشته اطالعاتي

  .بود آگاه مكان آن رازهاي عميقترين به او تنها كه چرا گذاشته، كجا را ساز
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 تحت فرستادش، نمي جنايت براي ديگر ماند، مي كنارش در مدام بايد ناجيني ماند، مي باقي ناجيني هنوز اما

  ...خودش محافظت

 بايست مي زد، مي سر گاهها مخفي از يك هر به شخصا بايد شدن، مطمئن كامال شدن، مطمئن براي اما

 به خودش بايد برتر چوبدستي برداشتن مانند كه كاري... كرد مي برابر دو را سازها جاودانه تمام از محافظت

  ...داد مي انجام تنهايي

 دامبلدور: افراشت بر سر او در قديمي ناراحتي داشت؟ قرار بيشتري خطر در كدام ديد؟ مي اول بايد را كدام

 آنها ي متروكه ي خانه... باشد كرده پيدا گاونتها  با را او ربط بود ممكن دامبلدور... دانست مي را او مياني نام

  ... رفت مي اول او كه بود جايي همان آنجا بود، گاهش مخفي ترين امن نا شايد

 اش گذشته ي شريرانه كارهاي از دامبلدور كه داشت وجود ضعيفي امكان گرچه... بود ممكن غير درياچه،

  .باشد شده مطلع خانه يتيم طريق از

 وارد دستگيري بدون پاتر بود ممكن غير است، امن ساز جاودانه آن جاي دانست مي او اما... هاگوارتز و

 پسرك است ممكن بگويد او به و كند مطلع را اسنيپ كه بود اين احتياط اما. مدرسه به برسد چه شود، هاگزميد

  . شود قلعه وارد دوباره بخواهد

 مالفوي و بالتريكس به اطمينان بود؛ احمقانه برگردد هاگوارتز به دوباره خواهد مي پسرك چرا اينكه گفتن

 خردانه بي كار چه آنها به اطمينان كه بود نكرده ثابت احتياطيشان بي و حماقت آيا. بود وحشتناكي اشتباه

   ايست؟

... شود جدا مار از توانست نمي ديگر. برد مي خود با را ناجيني بعد كرد، مي چك را گاونتها ي خرابه اول او

 صدا مارها زبان به را مار بود؛ روشن فواره كه جايي تاريك باغ به شتافت، راهرو درون به و شد خارج اتاق از او

  . بپيوندد او به تا خزيد بلندي و تاريك ي سايه مانند او و زد

 آفتاب و بود كشيده دراز درياچه ي حاشيه روي او. شدند باز چشمانش برگشت حال زمان به هري كه همين

 زخمش، ممتد ضربان و نگرانشان نگاه به توجه با. كردند مي نگاه او به هرميون و رون و بود غروب حال در

 شگفت مبهمي طور به و لرزيد مي ايستاد، پاهايش روي او. بود نمانده پنهان ولدمورت افكار به او ناگهاني هجوم
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 جلويش چمن روي باشد ديده آسيبي كه آن بي كه ديد را فنجان. است آب خيس هم چراهنوز كه بود زده

  .  بود افتاده رويش خورشيد طاليي نور  كه ، تيره آبي از اي منظره ، درياچه و ، بود افتاده

  .  بود شده آهسته و عجيب ولدمورت بلند فرياد از بعد هم او صداي حتي ". دونه مي اون "

 پاهاش روي ديگر هري " ، هم آخرينش و كنه چك هم رو بقيه بره افتاده راه هم تقريبا ؛ دونه مي اون "

   ".  دونستم مي ، دونستم مي.  هاگوارتزه تو " بود ايستاده

 راست هم هرميون  ؛ بود شده خيره او به باز دهاني با رون "؟ ميدوني كجا از ؟ ديدي چي تو اما ؟ چي "

  .  رسيد مي نظر به نگران و نشست

 ياد به رو ها شده كشته هري " – اون ، بودم ذهنش توي من – من ، فهميده فنجانو جريان كه ديدمش من "

 و امنيت از كه رفته االنم و ، فهميديم كجا از ما ، بفهمه تونه نمي ، ترسيده همچنين ، عصبانيه واقعا اون " ، آورد

 مطمئن جاش هاگوارتز توي ساز جاودانه ، كنه مي فكر اون.  انگشتره هم اوليش ، بشه مطمئن شون بقيه سالمتي

 اونو كنم مي فكر.  سخته خيلي ، شدن ديده بدون اونجا به شدن وارد چون ، اونجاست اسنيپ كه چون ، امنه و

   " -بود خواهد اونجا ديگه ساعت چند حدودا اما.  كنه چك همه از آخر

   "؟ هاگوارتزه كجاي  ديدي ": پرسيد ميشد بلند داشت ديگر كه هم رون

   " – نكرد فكر اصال كرده قايمش كه جايي به ، بده هشدار بهش تا ميگيره تماس اسنيپ با داره االن ، نه "

 و برد باال را ساز جاودانه ، ناگهاني طور به رون ، كه كشيد فرياد طوري هرميون "!  كنيد صبر ، كنيد صبر "

  "-بايد ، نداريم اي نقشه هيچ هنوز ، بريم جوري همين تونيم نمي ما ".  آمد بيرون نامرئي شنل زير از هري

 ديدن انتظار در صبرانه بي و بخوابد خواست مي دلش هم او  ".  بيافتيم راه بايد ": گفت قاطع خيلي هري

 اينكه محض به ، بكني تصورشو توني مي " ، نداشت وجود امكانش موقعيت اين در ، اما ، بود جديدشان چادر

 توي ساز جاودانه سراغ بره بزنه سرش به اگه  ؟ ميده انجام كاري چه ، نيستند سرجايشون انگشتر و آويز ، بفهمه

  ".  نيست امن ديگه جاش كه اين بهانه به اونم ؟ چي هاگوارتز

  "؟ بشيم هاگوارتز وارد خوايم مي چوري چه اما"-
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 موردش در وقت اون ، هستند چي مدرسه محافظ هاي طلسم ديديم وقتي و.  هاگزميد ميريم ": گفت هري

   ".  بچسبيم هم به تامون سه هر دفعه اين ميخواد دلم ، شنل زير بيا ، هرميون.  كنيم مي فكري يه

   " – نميشيم جا زيرش واقعا ديگه ما اما "

   ".  نميشه پاهامون متوجه كس هيچ ، ميشه تاريك داره هوا "

 شده آب سير ، بايست مي اژدها.  رسيد مي گوش به سياه آبشار طرف آن از بزرگي پرهاي ، زدن بال صداي

 كه را آن تا ، كردند صبر اي دقيقه چند ، سازيشان آماده ، حين آنها.  بود آسمان در دوباره ديگر اكنون و باشد

 تاريكي به رو سرعت به كه آسماني در سياه  اي نقطه  به تبديل ديگر ، اكنون و رفت مي باالتر و باال آسمان در

 آن بين تا ، برداشت جلو به قدمي هرميون. بنگرند ، شد ناپديد نزديكي همان كوهاي پشت در بعد و بود شده بود

 به صدا و سر با هم با  آنها سه هر ، بعد و كشيد پايين ، بود امكانش كه جايي تا را شنل هري ، بگيرد قرار دو

  .پيوستند تاريكي
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  بيست و هشتمفصل 

  ينه گم شدهيآ
  

  
  
  

  

 هاي ويترين:  ديد را هاگزميد اصلي خيابان آشنا دردي با او.  كرد احساس را زمين سختي هري پاهاي

 كه نوري و ، شد مي منتهي هاگوارتز به كه جاده در خمي و دهكده پشت درختان تيره خط و ، ها مغازه تاريك

 تقريبا كه آمد يادش ، كننده سوراخ رقتي با و ، خورد پيچي دلش.  تابيد مي بيرون به جارو دسته سه پنجره از

 ضعيف وحشتناكي طرز به كه را دامبلدور كه حالي در و بود آمده فرود نقطه همين در چگونه پيش سال يك

 و رون با را ارتباطش اينكه محض به بعد و ، آمد يادش فرود لحظه يك همان در ها اين همه.  داشت همراه ، بود

  .  داد رخ اتفاقي ، كرد قطع هرميون

 فهميد زمانيكه آنهم ، ولدمورت كه بود جيغي صداي مانند به درست كه شد فريادي صداي از آكنده فضا

 شدن ظاهر دانست مي او و كرد مي رسوخ هري اعصاب ي همه به صدا:  بود داده سر ، رفته سرقت به هنجان

 به جارو دسته سه كافه در ، انداخت نگاهي چادر زير ديگر نفر دو به اينكه محض به و است بوده آن دليل آنها

 خيابان داخل  ، بود كشيده هايشان دستي چوب كه حالي در سر به نقاب و پوش شنل مرد دوازده و باز شدت

  .ريختند
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 آن كه ، بود آن از بيش تعداشان ، گرفت را او دست ، برد باال را دستيش چوب رون اينكه محض به ، هري

 چوب خواران مرگ از يكي.  ساخت مي برمال را آنها جاي هم فرار براي تالش حتي.  كنند فرار راحتي به سه

  .  رسيد مي گوش به آن انعكاس هنوز دردوردست ولي ، شد قطع صدا و برد باال را دستيش

   "!  شنل اكسيو ": زد فرياد خواران مرگ از ديگر يكي

 بود نتوانسته آوري جمع طلسم. نكرد فرار براي كوششي هيچ شنل اما ، زد چنگ را شنلش سرعت به هري

  .  بگذارد آن روي اثري

 گفت اطرافيانش به رو و ؟ پاتر نيستي شنلت زير پس ": گفت بود داده انجام را طلسم كه خواري مرگ

  ".  اينجاست اون.  شيد پراكنده":

 به توانستند مي كه سرعتي حداكثر با وهرميون رون ، هري و.  دويدند آنان طرف به خواران مرگ از تا 6

 در آنها.  شدند رد كنارشان از اينچي چند اي فاصله با  فقط خواران مرگ و ، كردند نشيني عقب خيابان گوشه

 چوب از نور هاي واشعه دادند گوش ، دويدند مي خيابان پايين و باال كه پاهايي صداي به و ايستادند تاريكي

  . كردند مي پرواز خيابان طول در خواران مرگ هاي دستي

   "!. شيم غيب االن همين!.  بريم اينجا از بياين ": گفت كنان زمزمه هرميون

 ميدونيم ما ": زد فرياد خواري مرگ بدهد پاسخي بتواند هري اينكه از قبل اما ".  اي عاليه ايده ": گفت رون

  ".  كنيم مي پيدا تورو ما.  نداري فراري راه هيچ ، پاتر اينجايي تو

. .  داربشن خبر اومديم ما وقتي تا ، گذاشتن طلسمو اون اونا.  بودند منتظرمون اونا ": گفت لب زير هري

  ".  بندازن گير رو ما و.  بمونيم حجا همين كه كردن كاري ميزنم حدس

 مي پيداش زود خيلي اونا.  كنيم شون زها بذار ؟ چي ها ساز ديوانه پس ": زد فرياد اي ديگه خوار مرگ

  ".كنند

  " -. اي ديگه كس نه ، بكشه و هري خودش خواد مي سياه لرد "

 بكشدش تر راحت ميتونه.  روحشو نه ، ميخواد و پاتر زندگي سياه لرد!  كشن نمي اونو كه ها ساز ديوانه "

  ".  باشه شده بوسيده قبال وقتي
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 راندن براي:  بود كرده پر را هري وجود وحشت و ترس ، رسيد گوش به تاييد و موافقت سر از صداهايي

  .  داد مي لو را جايشان سرعت به هم آن كه ، داشت مدافع سپر ساختن به احتياج ها ساز ديوانه

  ".  هري كنيم امتحان رو شدن غيب بايد ما ": كرد زمزمه هرميون

 مي گسترده خيابان طول در كه را سرمايي توانست مي هري ، ميزد را حرف اين هرميون كه هم زماني حتي

.  گشت ناپديد بعد و ، رفت ها ستاره سمت به سرعت به و شد مكيده اطراف محيط از نور.  كند احساس را شد

  .  چرخيد سريع خيلي و ، گرفت را دستش ، هرميون كه ، كرد احساس هري ، مانند قير تاريكي در

 خواران مرگ ؛ شوند غيب توانستند نمي آنها شد؛ جامد ، كردند مي حركت ان در بايد كه هوايي انگاري

 و رون ، او.  كرد مي نفوذ هري جسم درون به بيشتر و بيشتر سرما.  بودند كرده اجرا خوبي به را طلسمشان

 هيچ كدند مي سعي و كردند مي پيدا ديوار طول در ، كورمال كورمال را راهشان ، رفتند خيابان پايين به هرميون

 سياه هايي شنل در پوشيده صدايي هيچ بي ، بيشتر يا ساز ديوانه ده اي گوشه از ناگهان  ، بعد.  نياورند در صدايي

 شان گنديده و بسته دلمه دستان و – بودند ديدن قابل ، بود تر سياه اطرافشان محيط اينكه خاطر به تنها كه –

   ؟ كنند احساس اطرافشان محيط در را وحشت و ترس توانستند مي انها آيا.  شدند ظاهر

 حركت در آنها سمت به بيشتري سرعت با ، اكنون آنها رسيد مي نظر به:  بود مطمئن موضوع اين از هري

 مي تر نزديك و احساس هوا در را اميدي نا ، بود متنفر آنها از كه شان گنديده و مكنده هاي نفس آن با ، بودند

  .  شدند

 ديوانه بوسه از كه دهد اجازا خودش به خواست مي نه و ميتوانست نه او:  برد باال را اش دستي چوب هري

  .  بود ، بود كه چه هر نتيجه حاال.  ببرد نصيبي سازان

  .  انديشيد مي بهشان كه ، بودند وهرميون رون اين " م پاترونو اكسپكتو ": گفت لب زير كه زماني

 از خارج جايي از و ، شدند پراكنده سازان ديوانه:  كرد حمله و پريد بيرون ياش چوبدستي از اي نقره گوزن

 يه  ديدم مدافعشو سپر من ، پايين اون ، پايين اون.  خودشه " ؛ رسيد گوش به اي ظفرمندانه فرياد صداي ديد

   "! نره گوزن
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 تر بلند و بلند ها خوار مرگ پاي صداي و ، شدند ظاهر دوباره ها ستاره و ،  كردند نشيني عقب ها ساز ديوانه

 صداي ، دهند انجام كاري چه كه ، بگيرند تصميم بتوانند دستپاچگي اين در اينكه از قبل اما ، رسيد مي گوش به

  ".باش ،زود تو بيا  ، پاتر ": گفت خشني صداي و ، رسيد گوش به هايي بست و چفت شدن ساييده هم به

  .  شتافتند داخل به باز در از سه هر و كرد اطاعت درنگ بدون او

 هم شنل ، باال طبقه ": گفت لب زير برود بيرون به كه كرد مي عبور آنها كنار از كه هنگامي بلندي هيكل

  .  كوبيد بهم سرش پشت را در و رفت خيابان به بعد ".  نكن هم صدا و سر ، باشه تنت

 به و خاكي بار توانست شمع يك نور سوي كور در اما ، بودند كجا بگويد توانست نمي وجه هيچ به هري

 مخفي پلكاني به كه ، در دومين از گذشتن از بعد و دويدند پيشخوان پشت به آنها.  ببيند را هاگزهد ريخته هم

 فرش آن كف كه ، بود نشيمني اتاق ها پله باالي در.  رفتند باال ها پله از تر تمام هرچه سرعت با ، شد مي منتهي

 ، داشت وجود دختر يك از عكسي آن باالي.  بود جا آن در كوچك اي شومينه.  بودند كرده پهن را بادوامي

  . بود زده زل اتاق به شيرين اما توخالي حالتي با دختر

 پنجره طرف به ، داشتند تن به را شنل هنوز كه آنها.  رسيد مي گوش به خيابان پايين از فريادي صداهاي

 مي هاگزهد پيشخدمت عنوان به را او هري حاال كه ، آنها دهنده نجات.  دوختند چشم بيرون به و دويدند كثيف

  .  نداشت چهره بر نقاب كه بود كسي تنها ، شناخت

 ها ساز ديوانه من خيابان طرف به ها شما ؟ چي كه ؟ چي كه خوب":  زد داد ها پوش نقاب از يكي سر او

 من.  بودم گفته بهتون.  خوام نمي خودم نزديك رو اونا من.  رو سپرمدافعم براشون منم و فرستاديد رو

   "!  كنم نمي تحملشون

  "!   بود پاتر مال.  بود نر گوزن يه ، نبود تو مدافع سپر اون ": گفت خوارا مرگ از يكي

 اكسپكتو!  احمقي خيلي!  نر گوزن " كشيد بيرون را اش چوبدستي "! ؟؟ نر گوزن ": زد فرياد پيشخدمت

  " پاترونوم

 حركت اصلي خيابان سمت به پايين به رو سري با و امد بيرون اش چوبدستي از شاخداري و بزرگ شيء 

  .  شد خارج ديد از و كرد
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 مي نظر به مطمئن كمتر صدايش ديگر گرچه "!  ديدم من كه نبود چيزي اون اين ": گفت خوار مرگ

 مقررات از خارج يكي شنيدي؟ كه صداشو ، شده شكسته نظامي حكومت ": گفت همراهاش از يكي. رسيد

  ".  بيرونه اون

  "!  ببره نظاميتونم حكومت اون شور مرده ، كنم مي كارو اين ، بيرون بندازم مو گربه بخوام  اگه "

  "؟ دادي انجام رو گربه صداي طلسم اون تو "

 در از دماغمو اينكه خاطر به بكشين منو ؟ بدين آزكابانم تحويل خواين مي ؟ چي باشم داده انجام اگه "

 هاي عالمت اون ،  اميدوارم خودتون خاطر به اما!  بكنين كارو اين خواين مي اگه ؟ كردم بيرون خونم ورودي

  اونم ، بشه خوانده فرا اينجا به آد نمي خوشش اون!  بكشين اينجا به اونو كه ، باشين نداده فشار كوچولوتونو سياه

  "؟ درسته ، پيرم گربه  منو خاطر به

 طلسم كه باش نگران خودت واسه برو ، باشي نگران ما واسه خواد نمي ": گفت خواران مرگ از يكي

  "!  شكوندي رو نظامي حكومت

 اون ؟ كنين تهيه كجا از هاتونو سم و ها معجون خواين مي ها شما وقت اون ، بشه تعطيل من رستوران اگه "

  " ؟ مياد كوچولوتون فرعي كاراي اون سر باليي چه وقت

  "؟...  كني مي تيديد داري "

   "؟ نه ، اينجا اومدين كه همينه خاطر به!  دارم مي نگه بسته دهنمو من "

   " ديدم شكل گوزن مدافع سپر يه ،من  گم مي هنوزم من ": زد فرياد اولي خوار مرگ

  "!  احمق ، بزه يه اون ؟ گوزن ": زد فرياد پيشخدمت

 تا ، بشكون رو نظامي حكومت طلسم ديگه بار يه.  كرديم اشتباه ما ، خوب خيله ": گفت دوم خوار مرگ

  ".  نيستيم گذشت با هم ها اونقدر ما ببيني
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 و آمد بيرون شنل زير از و كشيد آسودگي سر از آهي هرميون و برگشتند اصلي خيابان به خوارها مرگ

 او.  زد كنار رون خودشو روي از را شنل سپس و كشيد را ها پرده هري.  نشست لرزان هاي پايه با ميزي روي

  .  آمد باال ها پله از و كرد بست و چفت دوباره را رستوران درهاي كه شنيد پايين طبقه در را پيشخدمت صداي

 شده آويزان آن باالي كه شكلي مستطيل و كوچك آيينه:  شد جلب بخاري پيش روي چيزي به هري توجه

  .  داشت قرار دختر آن عكس قاب زير درست و بود

 با – كرد نگاه ديگري به يكي از – لعنتي هاي احمق شما ": گفت خشونت با و ، شد اتاق وارد پيشخدمت

  "؟ اينجا اومدين كه كردين فكري چه خودتون

  ". داديد نجات مارو جون شما.  كنيم تشكر ازتون كافي حد به تونيم نمي.  متشكريم ": گفت هري

 از كرد سعي:  شد نزديك او به كرد مي نگاه صورتش به كه حالي در هري.  كشيد خرناسي پيشخدمت

 عينك كثيف هاي لنز پشت. بود زده چشم به عينك او ، كند عبور مانندش سيم و خاكستري و بلند و دراز ريش

  :  بودند روشن آبي رنگ به و ، نافذ چشمهايش ،

   ".  ديدم آيينه تو من كه بود شما چشمهاي اين "

  . كردند نگاه هم به پيشخدمت و هري.  شد حاكم اتاق در سكوت

   "؟ فرستادي رو دابي تو "

  . كرد نگاه اطراف به خانگي جن دنبال به و ، داد تكان تاكيد عالمت به را سرش پيشخدمت

   "كردي؟ ولش كجا ، باشه تو با بايد ، كردم مي فكر "

  ".  كشتش لسترنج بالتريكس ، مرده اون ": گفت هري

 جن اون من ، شدم متاسف شنيدنش از خيلي ": گفت لحظه چند از بعد ، بود حركت بي پيشخدمت صورت

  ".  داشتم دوست رو خونگي

  .  كرد نمي نگاه كدامشان هيچ حاليكه در و ، كرد روشن چوبدستيش با را ها المپ و برگرداند را رويش

  ".ابرفورثي تو ": گفت و كرد رو مرد پشت به هري
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  .  كند روشن را آتش تا ، شد دوال بلكه.  تكذيب نه و كرد تاكيد نه او

 مي ، بود شكسته پيش دوسال به نزديك كه خودش آينه ديگر قل ، سريوس آينه طرف به حاليكه در هري

  "آورديد؟ كجا از اينو ": پرسيد رفت

 كردم مي سعي.  چيه اين كه گفت بهم آلبوس.  خريدمش دانگ از پيش سال يه حدودا ": گفت ابرفورث

  ".  باشم مواظبت

   "؟ بود  شما كار اونم!  اي نقره غزال ": گفت زده هيجان او.  كرد حبس سينه در را نفسش رون

   "؟ ميزني حرف چي مورد در ": پرسيد ابرفورث

  ".  فرستاد غزال شكل به مدافع سپر يه ما براي يكي "

  "؟ بزه من سپر كه نكردم ثابت االن همين.  پسر بشي خوار مرگ يه تونستي مي تو ، اين مثل مغزي با "

 من  آخه خوب...   اره ": افزود  بود افتاده صدا به دلش حاليكه در تدافعي حالتي با و "...  اوه ": گفت رون

  ".  گشنمه

 مقداري ، نان بزرگ قرص يك با بعد لحظه چند و رفت بيرون اتاق از و ".  دارم غذا من ": گفت ابرفورث

  .  نهاد آتش جلوي كوچكي ميز روي را همه.  شد ظاهر شراب اي كوزه و پنير

 سير همه وقتي.  رسيد مي گوش به جويدن صداي فقط مدتي براي و ، نوشيدند و ، خوردند حريصانه آنها

 راه بهترين به بايد ": گفت ابرفورث ، رفتند فرو هايشان صندلي درون آميز چرت حالتي با رون و هري و ، شدند

 ، كنه حركت تاريكي تو بيرون كسي  اگه ، كه شنيدين ، نميشه شب تو.  كنيم فكر شما بردن بيرون براي  حل

 سمتتون به ، ميره داكسي تخم سمت به كه بوتراكل مثل اونا ، گذاشتن نظامي حكومت طلسم.  ميشه چي

 اين تا ، كنيد صبر روز روشني تا.  بزنم جا گوزن جاي رو بز دوم بار برا بتونم ، كنم نمي فكر.  كنند مي حركت

 باال به ، بيرون بريد هاگزميد از  ، شيد خارج و بپوشيد شنلتونو ، تونيد مي ها شما بعد ، بره بين از اثرش طلسم

 دستگيرش كردن سعي كه وقتي از ، ببينيد اونجا هاگريدم ممكنه.  شيد غيب تونيد مي اونجا ، بريد كوها طرف

  ".  شده قايم گرواپ با غار تو باال اون ، كنند

  ".  هاگوارتز به بريم بايد.  كنيم نمي ترك رو اينجا ما ": گفت هري
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  " پسر نباش احمق ": گفت ابرفورث

  ".  بريم مجبوريم ما ": گفت هري

 دور اينجا از تونين مي كه هرچي مجبورين ؟ كنين كار چي مجبورين ": گفت و شد خم جلو به فورث ابر

  ".بشيد

 ما از – برادرتونه منظورم – دامبلدور.  قلعه تو بريم بايد ما ، نمونده باقي زيادي وقت ، فهميد نمي شما "

   " – خواسته

 چشمان وهري ، روح بي و روشن ، سفيد ، كرد روشن را ابرفورث كثيف لنزهاي اي لحظه براي آتش نور

  .  آورد ياد به را آراگوگ ، پيكر غول عنكبوت آن كور

 هاي نقشه داشت وقتي داشتن عادت مردم و ، خواست مي چيزا خيلي آلبوس برادرم ": گفت ابرفورث

.  كشور اين از خارج برو توني مي اگه حتي ، شو دور اش مدرسه از پاتر.  ببينند صدمه ، كرد مي اجرا بزرگشو

 اونو تونه نمي چيزا اين از كدوم هيچ كه رفته جايي اون.  كن فراموش هم شو هوشمندانه هاي نقشه برادرمو

  ".  نداري ديني هيچ اون به تو و ، كنه اذيت

   ". فهميد نمي شما ": گفت دوباره هري

 برادرمو تو كني مي فكر يا ؟ بشناسم خودمو برادر من كني نمي فكر ؟ فهمم نمي ": گفت آرامي به ابرفورث

  " ميشناسي؟ خودم از بهتر

 يه او...  اين.  نبود اين منظورم ": گفت ، شده كند شراب و زياد خستگي از مغزش كرد مي احساس كه هري

  ".  داده من به كاريو

 جادوگر يه داري انتظار كه  كاريه ؟  چي آسون ؟ دلپذيره.  باشه خوبي كار اميوارم ؟ جدا ": گفت ابرفورث

  "  ؟ بده كشتن به خودشو اينكه بدون اونم ، بده انجامش بتونه ، صالحيت كم سال بچه

  .  اند كشيده را هرميون صورت رسيد مي نظر به و ، كرد اي زننده خنده رون

   "– مجبورم من اما ، نيست راحت ، نه ": گفت هري
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 تو اينكه از قبل ، پسر كن ولش ؟ درسته ، مرده اون مجبوري؟ چرا ؟ مجبوري ": گفت خشونت با ابرفورث

  ".  بده نجات خودتو ، بشي ملحق بهش هم

  ".  تونم نمي "

   "؟ توني نمي چرا "

  : كرد حمله به شروع جايش به پس ، بدهد توضيح توانست نمي ، است آمده در پا از كرد مي احساي هري

  ".  ققنوس محفل تو!  جنگيد مي داريد هم شما اما "

 كه هم هركسي و ، برده نبر اسمشو!  شد تموم ققنوس محفل كار.  بودم محفل عضو من ": گفت ابرفورث

 اون ، پاتر نيست امن تو براي وقت هيچ اينجا.  ميزنه گول داره خودشو ، واقعيته اين برخالف اوضاع ميكنه تظاهر

 ".ببري خودت با هم رو دوتا اين بهتره.  بده نجات خودتو ، شو قايم برو ، خارج برو پس. توئه دنبال شدت به

 تو با تا دو اين دونن مي اونا چون ، خطرن تو زندن، وقتي تا  اينا ".  داد تكان وهرميون رون سمت به را شستش

   ".  كردن مي كار

   "...  بايد كه دارم كاري يه من ، برم تونم نمي من ": گفت هري

   ".  ديگه يكي به كن واگذارش "

  ".  داده توضيح كامال برام دامبلدور.  بدم انجام كارو اين بايد من ، تونم نمي "

  "؟ بود راست رو باهات ؟ گفته چيزو همه تو به اون و ؟ داده توضيح جدا "

 مي نظر به ، نرسيد هايش لب به ساده كلمه اين جورهايي يك اما ، بله بگويد خواست مي وجود تمام با هري

  .  كند مي فكر چيزي چه به او كه داند مي ابرفورث ، آمد

 بزرگ ما كه بود ها اين با ، دروغ رازو رمزو.  آموخت رازداريو مادرم از اون.  شناسم مي برادرمو من پاتر "

  ".  بود جور همين ذاتي طور به...  آلبوس و.  شديم

 ديد مي ، كرد مي نگاه را اتاق تر دقيق هري كه حاال.  چرخيد شومينه باالي نقاشي طرف به پيرمرد چشمان

  .  نداشت وجود  ديگري شخص يا دامبلدور آلبوس از عكس هيچ.  است اتاق درون عكس تنها آن
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   "؟ آريانا ؟ شماست خواهر اون ، دامبلدور اقاي ":  پرسيد كمرويي با هرميون

  "؟ كوچولو خانم خوندي اسكيترو ريتا كتاب ، بله ": گفت مفيد و مختصر ابرفورث

  .  شد قرمز هرميون كه بود مشخص كامال هم اتش رنگ سرخ نور در حتي

   ".  كرد معرفي ما به اورا ، داج الفياس ": گفت كند دور به سرزنش از را هرميون كرد مي سعي كه هري

 برادر دفتر بيرون فقط آفتاب كرد مي فكر ، پير احمق اون ": گفت و خورد شراب از ديگري جرعه ابرفورث

   ".  اونهايين جزو هم ها شما كه معلومه نگاه يه با ، كردن مي فكرو همين خيليها البته.  تابه مي من

 را روحش بود ها ماه كه را دامبلدور مورد در هايش اعتمادي بي و ها شك خواست نمي.  ماند ساكت هري

 همان بود گرفته تصميم.  بود گرفته ، كند مي را دابي قبر كه هنگامي را تصميمش او. دهد بروز ،  گزيدند مي

 چيز همه هرچند كه بپذيرد و.  دهد ادامه ، بود داده نشانش دامبلدور آلبوس كه را خطرناكي و خم و پيچ پر راه

 نمي.  بيافتد شبهه و شك به دوباره نداشت اي عالقه هيچ او.  كند اعتماد بايد سادگي به اما ، نشده گفته او به

 به شدت به كه ، افتاد ابرفورث چشم به چشمش.  دارد باز هدفش از را او كه بشنود ديگري چيز خواست

 هري و.  داد مي را بودن بين ذره زير احساس همان هدفشان به كه ، روشن آبي چشمهاي ، بود شبيه برادرش

  .  كند مي سرزنشش بابت اين از و ، كند مي فكر چيزي چه به او ، داند مي ابرفورث ، كرد فكر

  ". زياد خيلي.  داد مي اهميت هري به خيلي دامبلدور پروفسور ": گفت پاييني صداي با هرميون

 از ، داد مي اهميت بهشون زياد خيلي برادرم كه اونهايي سرنوشت چون ، جالبه! ؟؟ جدا ":  گفت ابرفورث 

  ". بدتربود خيلي ، بود كرده رهاشون كامال كه هايي اون

  "؟ چيه منظورتون ": پرسيد نفس بي هرميون

   ".  نيست مهم ": گفت فورث ابر

  "؟ كنيد مي صحبت خواهرتون درمورد داريد شما...  داريد شما!  مهمه خيلي حرف اين اما ": گفت هرميون

 بود داشته نگاه عقب كه را هايي حرف انگار كه خوردند مي تكان طوري لبهايش.  كرد نگاه او به ابرفورث

 3.  شد حمله بهش ، بود سالش شش خواهرم وقتي":كرد صحبت به شروع و شد منفجر ناگهان و.  جويدند مي ،
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 بچه يه اون ، كردن مي جاسوسيشو باغ حصار پشت از ، كرد مي جادو خواهرم ، بودند ديده اونا.  مشنگ پسر تا

 ، بودن ديده كه چيزي فكركنم.  تونه نمي سن اون تو جادوگري و ساحره هيچ ، كنه كنترلش تونست نمي ، بود

  " ، بده نشونشون شو حقه نتونست او وقتي و ، شدند باغ وارد حصار از اونا.  بودتشون ترسونده

 بلندي به ، ايستاد ابرفورث ، داشت تهوع حالت رون ؛ بود شده بزرگ اتش نور در هرميون هاي چشم

  .  رسيد نظر به ترسناك ، دردش عظمت و خشم خاطر به ناگهان و ، بود دامبلدور

 اما.  نكرد استفاده جادو از ديگه.  نشد خوب حالش وقت هيچ ديگه.  كرد داغونش ، كردن اونا كه كاري "

 كنترلش تونست نمي وقتي.  كرد اش ديونه همين و خودش تو ريخت مي.  بشه خالص هم شرش از نتونست

 ترسيده و آزار بي و شيرين دختر مواقع بيشتر اما.  بود خطرناك و قوي اون ، ها موقع اون.  شد مي منفجر ، كنه

  .  بود اي

 اين خاطر به اونا و ، كرد حمله ها اون به و ، كردن كارو اين كه هايي زاده حروم اون دنبال رفت پدرم بعد"

 مي خونه وزارت اگه چون ، كرده كارو اين چي واسه نگفت وقت هيچ اون كردن، زندونيش آزكابان تو كارش

 بزرگ تهديد يه رو آريانا اونا.  كردن مي بستريش مانگو سنت تو ابد براي وقت اون ، شده چش آريانا  فهميد

 نمي وقتي اونم ، جادو هاي انفجار اون ، بود كه تعادلي بي اون برا ، ديدن مي رازداري المللي بين قانون واسه

 ، كرديم عوض خونمونو. كنيم نگهداري ازش سكوت و امنيت در ، بوديم مجبور ما.  داره نگهش تونست

  .  باشه خوشحال و آرام هميشه او تا داشت سعي و كرد مي نگهداري ازش مادرم و مريضه گفتيم

 اي مدرسه بچه پسر كه بود اين مثل ، زد فو حر اين ابرفورث وقتي – ".  بودم اش عالقه مورد شخص من"

 وقتي ،او  آلبوس نه " – كند مي نگاه بيرون به ، درهم ريشي و ها چروك و چين پشت از اي شلخته و كثيف

 نخبه افراد با مكاتباتش به و.  شمرد مي هاشو جايزه ،و خوند مي كتاباشو ، بود اتاقش تو باال هميشه بود خونه

  .  داد مي ادامه حاضر جادوگرقرن

 خوردن غذا به تونستم مي من ، داشت دوست بيشتر همه از منو آريانا.  بشه مزاحمش آريانا خواست نمي"

 آرامش ، بود وارش ديوانه هاي عصبانيت اون از يكي تو وقتي يا ، تونست نمي مادرم وقتي اونم ، كنم وادارش

  . بدم غذا بزها به تا كرد مي كمك من به ، ميشد آروم وقتي.  كنم
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 دچار اون ، كنم آرومش تونستم مي بودم اگه!  نبودم اونجا من ، بينيد مي...  ، شد سالش 14 وقتي ، بعد"

 ، بود تصادف يه همش اين....  و ، نبود جوون ديگه هم مادرم....  و شد شديدش هاي عصبانيت اون از يكي

  ".  شد كشته مادرم  و...  ، كنه كنترلش تونست نمي آريانا

 اما ، بشنود چيزي خواست نمي ،ديگر  متنفر هم است متاسف هم ، كرد مي احساس وحشتناكي طور به هري

 چقدر ، زده حرف مورد اين در كه باري آخرين از كه بود عجب در هري و ، داد ادامه زدن حرف به ابرفورث

  ... بود زده حرفي مورد اين در تاحاال اگه البته.  است گذشته

 ، مادرم ترحيم مراسم براي.  گذاشت اثر دنيا دور به كوچولو داج با آلبوس سفر روي مسئله اين بعد "

  "!  هاه.  خانواده رئيس شد آلبوس و.  خودش كار پي رفت داج بعد ، خونه اومدن جفتشون

  . زد اي ضربه آتش به ابرفورث

.  ميدم انجام كارو اين و ، مونم مي خونه.  نيست مهم برام مدرسه ، كنم مي مراقبت ازش من  گفتم بهش "

 ضد خورده يه درخشان آقاي واسه.  ميده انجام مادرمو وظيفه اون و ، كنم تموم درسمو بايد من  گفت هم اون

 بياره رو خونه خواد مي وقتي اونم كردنش متوقف و ديوانه نيمه خواهر يه از داري نگه براي چون ، بود حال

  .  دن نمي جايزه كسي به ، زمين

   ".  اومد اون تاوقتي..  داد انجام خوبي به كارو اين كوتاه ي هفته چند براي آلبوس اما"

  . بود پوشانده روشن را ابرفورث صورت خطرناك شدت به حالتي بار اين

 روشن همون به دقيقا ، بود كرده پيدا كنه صحبت باهاش بتونه كه همتاشو برادرم باالخره.  والد گريند "

 كه حالي در ، بود گرفته قرار اهميت دوم مقام در حاال آريانا از مراقبت و.  بود آلبوس  استعدادي با و فكري

 هر يا ، گشتن مي مقدسات كردن پيدا دنبال ، بودند جديد جادوگري جامعه واسه ريزي برنامه سرگرم اونها

 اگه و   ، جادويي موجودات انواع همه براي عالي و بزرگ هايي برنامه.  بدن انجام داشتن دوست اي ديگه برنامه

  ؟ كرد مي فعاليت جامعه بهبود براي داشت البوس كه حالي در ، داشت اهميتي ،چه  ميزد غر جوون دختر يه

 ، گفتم بهشون من.  بگردم هاگوارتز به كه بود شده وقتش ديگه ، شد تموم طاقتم من ، هفته چند از بعد اما"

 نياز كمي تخيلي ، كرد نگاه او به ابرفورث - " ، هستم ها شما با االن كه جوري همين ، رو در رو ، جفتشون به

.  كند مي بحث او با و ايستاده، بزرگش برادر روي در رو كه ، سخت و عصبي ، ببينيد نوجوان يك را او تا بود
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 و خوب شرايط هيچ اون ، بدي حركت رو آريانا ، توني نمي تو.  كني ترك كارو اين بهتره ، گفتم بهش  " -

 داري وقتي توني نمي.  ببريش ، بري كني مي ريزي برنامه داري كه هرجا خودت با توني نمي ، نداره مناسبي

 حرفا اين از اون.  كني مراقبت هم اون از كه كني سعي ، ميدي ارائه را ات هوشمندانه هاي سخنراني اون

  ".  نيومد خوشش

   ، شدند مانند كور و سفيد را آنها دوباره و شد بسته  ، تابيد مي عينكش به كه آتشي نور در ابرفورث چشمان

 ، ام احمقي كوچولوي پسر چه گفت بهم و ، شد عصباني.  اومد نمي خوشش قضيه كل از ، گريندوالد "

 به احتياجي ، ام بيچاره خواهر كه فهميدم نمي من آيا....  كنم سد واالمقاممو برادر و اون راه   ميكنم سعي  كه

 رو ها مشنگ و كردن خارج اختفا از رو جادوگرها و كردن عوض رو دنيا اونها وقتي ، نداره شدن پنهان

   ؟ نشوندن سرجاشون

 ، شكنجه طلسم با كه ، رفتم نشونه طرفش به و كشيدم بيرون مو چوبدستي من...  گرفت باال بحث بعد و"

 ، كرديم مي دوئل داشتيم تايي 3 ، كنه متوقفش كرد مي سعي آلبوس.  شدم طلسم برادرم دوست بهترين توسط

  "... كنه تحمل تونست ،نمي  ريختن هم به خواهرمو ،  صداشون سرو و ها طلسم نور

 ميخواد كردم فكر من ":  بود خورده كاري اي ضربه روحش انگار ، بود پريده ابرفورث چهره از رنگ

 كدوم هر ، كرد كارو اين كدوممون دونم نمي ، كنه مي كار چي داره دونست نمي وفقعا اون اما ، كنه كمك

   ".  بود مرده او بعد...  ممكنه

 رنگ به رون و ، بود اشك خيس هرميون صورت ، افتاد صندلي ترين نزديك روي و شكست صداش

 ارزو بود، نشنيده را داستان اين كرد مي ارزو.  نداشت شديد تنفري جز به احساسي هم هري ، ابرفورث پريدگي

  . كند پاك ذهنش از را ان بتواند كرد مي

   ". متاسفم خيلي من...  خيلي من ": گفت لب زير هرميون

  ". رفت هميشه برا ، رفت ": گفت گرفته صدايي با ابرفورث

 او.  كرد فرار گريندوالد البته ": كرد صاف را گلويش و كرد پاك مانندي سرفه صداي با را دماغش او

 جزو هم آريانا خواست نمي اصال و ، بود تعقيب تحت  كشورش تو هاش فعاليت خاطر به هم موقعش  همون
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 آزاد ، خواهرش مسئوليت از آزاد  ؟ نه مگه ، بود آزاد ديگه اون ، آلبوس و.  بياد حساب به هاش شده كشته

   "... جادوگر بزرگترين به تبديل بتونه اينكه براي

  ".نبود آزاد وقت هيچ اون": گفت هري

  "؟ ببخشيد ": گفت ابرفورث

 اون. گرفت ازش هوشياريشو و عقل كه خورد معجوني يه از مرد برادرتون كه شبي اون. هرگز": گفت هري

 جاش به... كنم مي خواهش...نزن صدمه اونا به «كرد مي التماس نبود اونجا كه كسي به. كرد زدن فرياد به شروع

   " »بزن صدمه من به

 درياچه روي ي جزيره در كه اتفاقاتي جزئيات مورد در گاه هيچ او. بودند شده خيره او به هرميون و رون

 آن بود آمده پيش مدرسه به دامبلدور و او بازگشت از پس كه مسائلي. بود نكرده صحبت آنها با بود داده رخ

  . بود داده قرار شعاع تحت كامل طور به را اتفاقات

 مي من. برگشته گريندوالد و تو پيش كرد مي فكر اون ": افتاد دامبلدور التماسهاي و ها زمزمه ياد به هري

 مي صدمه آريانا و تو به داره كه كنه مي نگاه گريندوالد به داره كرد مي فكر اون. كرد مي فكرو اين اون دونم

   ". بود شده آزاد اون گفتي نمي ديگه ديديش مي موقع اون اگه. بود آور شكنجه براش اين. زنه

 مكثي از بعد. است شده غرق افكارش در شده خيره خود بسته پينه دستان به كه ابرفورت رسيد مي نظر به

 چه نبوده؟ مند عالقه تو از بيشتر  جامعه بهبود به برادرم پاتركه باشي مطمئن توني مي طوري چه ": گفت طوالني

   " كوچيكم؟ خواهر مثل درست نبودي، اضافي تو كه باشي مطمئن توني مي طوري

  .كرد سوراخ را هري قلب يخ اي تكه رسيد نظر به

  ".داشت دوست خيلي رو هري دامبلدور. كنم نمي باور حرفو اين من": گفت هرميون

 راه تنها اين باش، خودت مواظب «نگفت چرا بشه؟ پنهان نگفت بهش چرا پس ":  گفت جواب در ابرفورت

   "؟»كردنه پيدا نجات

 امنيت از بيشتر چيزي به كه مجبوري وقتا بعضي چون ": گفت هري دهد جواب بتواند هرميون اينكه از قبل

   "! جنگه اين! كني فكر  جامعه صالح به مجبوري. كني فكر خودت



 و مقدسات مرگ هري پاتر    آيينه گم شده: بيست و هشتمفصل 

  -556- 

   "!پسر سالته هفده فقط تو"

   "اومدين كوتاه شماها اينكه به توجه با حتي دم، مي ادامه جنگ به و رسيدم قانوني سن به من "

  "اومدم؟ كوتاه من گفته كي "

 هم كي هر. كارش پي رفت و شد تموم برده، نبر اسمشو. شده تموم ققنوس محفل كار ":كرد تكرار هري

  ".زنه مي گول خودشو داره اينه غير كنه تظاهر بخواد

  "!واقعيته اين اما دارم دوست رو قضيه اين من نگفتم من"

 در اطالعاتو اين و برد بين از نبرو اسمشو شه مي جوري چه دونست مي برادرت. نيست نه ": گفت هري

. شه تموم جوري چه ممكنه دونم نمي من نكن فكر. بميرم... يا شم موفق تا دم مي ادامه من. گذاشت من اختيار

  ". دونم مي رو قضيه اين من كه سالهاست

 حركت فقط او. نشد طور اين اما كند، مخالفت او با يا كند مسخره را او ابرفورت تا مانند منتظر هري

  .كرد كوچكي

 بعد و كنيم مي صبر روز تا كني كمكمون توني نمي اگه. بشيم هاگوارتز وارد بايد ما ": گفت دوباره هري

 كمكمون توني مي اگه. كنيم پيدا داخل به راهي يه خودمون كنيم مي سعي و كنيم مي ترك امان و امن رو تو

  ".گفتنشه براي زمان بهترين االن خب... كني

 او به بود برادرش شبيه اي العاده فوق طرز به كه چشمهايي با حاليكه در ماند حركت بي جايش در ابرفورت

 نزديك آريانا عكس به و زد دور را ميز ايستاد، پاهايش روي و كرد صاف را گلويش باالخره. بود شده خيره

  .  شد

  ". كني كار چي بايد كه دوني مي": گفت او

 قاب ي گوشه روي رفتند، مي راه عادي قابهاي در مردم كه جوري آن نه شد، دور و چرخيد زد، لبخندي او

 تصوير به آنها. بود شده نقاشي پشتش كه باشد بزرگي تونل رسيد مي نظر به كه چيزي روي بلكه خودشان،

  .شد پديد نا تاريكي در تا شدند خيره اش رونده عقب كوچكش
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  "شد؟ چي... ااممم ": گفت رون

. بستن رو مخفي راههاي تمام طرف دو هر اونا كه دونين مي. داره وجود راه يه فقط االن ": گفت ابرفورت

 اونجا. دادن بهم اخبارو اين منابعم. هستن راهروها تو هميشه ورا ديده و هستن هاگوارتز اطراف سازها ديوانه

 كه اسنيپ با اونم بدي انجام كاري يه اونجا داري توقع جوري چه. نبوده محافظت تحت شدت اين به وقت هيچ

  " اي؟ آماده مردن براي گفتي... درسته؟ ديگه احتياطه اين خب،... نظارتشن؟ تحت ها كارو و كاره سر

  "؟...چي اما ": گفت كرد مي نگاه آريانا تصوير به اخم با كه هرميون

 و گشت، مي بر پيششان به آريانا حاال و شد، پديدار شده نقاشي تونل انتهاي در كوچك سفيد ي نقطه يك

 او از كه كسي بود، همراهش هم ديگري شخص حاال اما. شد مي بزرگتر و بزرگ شد مي نزديكتر چه هر

 كه بود ديگري  زمان هر از تر بلند موهايش. رسيد مي نظر به زده هيجان و لنگيد، مي جلو به رو و بود بلندتر

 تصويرها.   بودند شكافته و پاره پاره همه هاش لباس و شده زخم از پر صورتش رسيد مي نظر به. بود ديده هري

 در  به تبديل آنها همه سپس. شد جا قاب در شان شانه و سر فقط كه جايي تا شد مي بزرگتر و بزرگ شان

 و پاره ردايي بلند، موهايي با واقعي نويل آن از و. شد نمايان تونل به حقيقي ورودي و شد ديوار روي كوچك

 آي مي دونستم مي": زد فرياد و پريد پايين شومينه از زد شادي از اي نعره. آمد بيرون سختي به زخمي صورتي

  ".  دونستم مي هري،
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  بيست و نهمفصل 

  نيم تاج گم شده

  

  
  
  

  

  "؟..طوري چه... چي نويل" -

 هري. كشيد مي آغوش به نيز را آنها شادي و مسرت فريادهاي با و  كرده پيدا هم را هرميون و رون نويل اما

 و صورتي رنگ به و بود كرده پف چشمانش از يكي. يافت مي بدتر را او وضعيت پاييد مي را نويل بيشتر هرچه

 وضعيت از او نامتعادل هواي و حال و بود مشخص دعوا از ناشي زخمهايي صورتش تمامي در. بود آمده در زرد

 مي": درخشيد مي خوشحالي از اش كوبيده هم در چهره كرد رها را هرميون وقتي اين وجود با. داد مي خبر اش

  "!زمانه مستلزم فقط مساله  اين كه ميگفتم سيموس به هي مياي كه دونستم

  "اومده؟ سرت باليي چه نويل"-

  "اين؟ چي؟" -

 وضع نيستن چيزي كه اينا":گفت داد مي نشان اهميت بي را هايش زخم سر حركت با كه حالي در نويل

   "بديم ادامه راهمون به ميتونيم ميبينين حاال بدتره سيموس

  ".بيان  هم ديگه نفره چند ممكنه ابي اه": گفت گشت بازمي ابرفورث سمت به كه حالي در و
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 چيه منظورت بيان؟ هم ديگه نفره چند":  كرد تكرار ميزد موج صدايش در بدبيني  كه حالي در ابرفورث

  "شده اجرا شهر در اي گربه و نظامي حكومت طلسم النگباتم  ديگه نفر چند

  "ممنون خيلي بفرست هاگوارتز به راهرو از اونارو! شن ظاهر بار داخل دقيقا قراره همين براي ميدونم" -

 سرانجام و رون او از پس. شد راهو وارد هرميون وي كمك با كرد دراز هرميون سمت به را دستش نويل

 كنم تشكر شما از ميتونم طور چه نميدونم من": داد قرار خطاب مورد را ابرفورث هري شد راهرو وارد هم نويل

  "دادين نجات رو ما زندگي دوبار شما

  "بدم نجات رو اونا زندگي هم سوم بار براي نتونم من ممكنه باش اونها مواظب پس" -

 قرار اتاقك ديگر طرف در همواري سنگي هاي پله شد اتاقك وارد آريانا پرتره پشت سوراخ طريق از هري

 خاكي راه و بود شده آويزان ديوارها بر برنجي هايي چراغ. داشته قرار آنجا سالها راهرو ميرسيد نظر به. داشتند

 مي پشتشان و بست مي نقش ديوار بر حركتشان با گونه موج طور  به آنها هاي سايه ميرسيد نظر به وقديمي

  خزيد

 مگه.  بودم نديده غارتگر نقشه در قبال اينو كه من اومده؟ وجود به راهرو اين كه مدته چه هري": پرسيد رون

  "نبود؟ موجود هاگوارتز داخل به راه تا هفت كال

 طلسم به توجه با آنها از استفاده امكان. شد بسته اونها همه تحصيلي سال شروع از قبل": داد جواب نويل

 در. نيست ممكن بستن خروجو راه كه سازهايي ديوانه خوارهاو مرگ و گرفته قرار آنها ورودي در كه هايي

 شما كه داره واقعيت. نيست مهم چيزا اين حاال گفت بود گرفته نظر تحت را آنها تمام اشتياق با كه حالي

. زنن مي حرف اين درمورد دارن همه كردين؟ فرار اونجا از اژدها با بعدش شدين گرينگوتز وارد دزدكي

  ".زدن كتك حسابي شام وقت  اصلي تاالر در حادثه اين مورد در زدن فرياد خاطر به رو بوت تري كاروها

  "داره حقيقت اين بله":گفت هري

  خنديد شادماني با نويل

  "كردين؟ چيكار اژدها با" -
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 نگه خونگي آموز دست حيوان عنوان به اونو تا داشت اصرار هرميون هرچند. بره تا كرديم آزادش" -

  ".داريم

  " رون ميكني مبالغه داري" -

 به شما من نظر به اما فرارين، حال در خوارها مرگ دست از ميگن مردم ميكنين؟ چيكار دارين شماها اما" -

  "بودين مشغول ديگه چيزهاي

  "نشنيديم چيز هيچ ما بگو، ما به هاگوارتز مورد در اما نويل درسته تو حدس" -

 ديگه هاگوارتز كه بگم بايد خب":داد جواب شد، مي محو هايش لب ي گوشه از لبخند كه حالي در نويل

  "شنيدين؟ چيزي ها كارو مورد در نيست هميشگي هاگوارتز

  "ميكنن؟ تدريس كه خوار مرگ تا دو اون" -

 به البته. دارن عهده بر هم رو مدرسه نظامت مسئوليت اونها نيستن دادن درس مسئول فقط ها اون خب" -

  "دارن زيادي خيلي عالقه تنبيه

  "نه؟ آمبريج، مثل" -

 خطايي اگه ديگه معلماي اصوال. زيره به سر و آروم بچه يك شبيه اونها با مقايسه در آمبريج كه بگم بايد" -

 از ما اندازه به هم اونها كه مشخصه. ميرن طفره بتونن كه جايي تا اما. بدن ارجاع اونها به رو ما بايد سربزنه ما از

  "متنفرن كاروها

 به فقط كرده تيديلش حاال كه ميده درس رو سياه جادوي برابر در دفاع درس كه يارويي ميكوس" -

  "كنن تمرين شدن محكوم مجازات به كه كساييه روي بر گرو شكنجه طلسم ميكنه مجبور رو همه سياه جادوي

  "!!!!!!!چي" -

  .پيچيد راهرو در هرميون و رون هري آميخته هم در صداي
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 اشاره بود بسته نقش صورتش بر كه عميقي زخم به كه حالي در و "كردم امتناع كار اين انجام از من آره" -

 كنم فكر هستن؛ كارا اين عاشق گويل و كراب مياد. خوششون خيلي كار اين از بعضيا البته": داد ادامه كرد مي

  "ميشن اول كاري در كه باشه باري اولين

 به مجبوريم ما. هست اجباري همه براي كه ميده درس رو مشنگي مطالعات آميكوس خواهر الكتو "-

 اونها طور چه اينكه. بديم گوش هستن صفت حيوون و كثيف و احمق قدر چه ها مشنگ اينكه مورد در حرفاش

  ".كرد برقرار دوباره رو طبيعي نظام ميشه طور چه و بشيم پنهان جادوگرا ما شدن باعث وحشيانشون اعمال با

 من كه زمانيه به مربوط اينم": گفت كرد مي اشاره داشت قرار صورتش بر كه ديگري زخم به كه حالي در

  ".داره جريان برادرش و خودش رگهاي در مشنگها خون اندازه چه تا پرسيدم ازش

  "داره خودشو خاص وقت هم انداختن تيكه نويل با با اي" -

 اميد ديگه افراد به كار اين كه اينه مهمتر. كردي مي مخالفت باهاش بودي هم تو اگه. نديدي اونو تو" -

  "ميكردم حس ميدادي انجام امبريج برابر در كارو اين تو وقتي من. ميده

 گشاد چراغ يك زير از از گذشتن اثر در كه نويل جديد هاي زخم ديدن اثر در چشمانش كه حالي در رون

  "كردن استفاده بوكس كيسه عنوان به تو از اونا نويل": گفت بودند، شده

 زياد خيلي ندارن دوس اونا نداره اهميتي ": داد جواب و انداخت باال اعتنايي بي نشانه به را هايش شانه نويل

  "نميكشن وقت هيچ اما ميكنن شكنجه كمي مارو كنيم پروني مزه خيلي اگه بشه ريخته زمين بر اصيل خون

 گرايانه واقع لحن يا كرد، مي تعريف نويل كه چيزهايي خود است، تر ترسناك يك كدام دانست نمي هري

  .برد مي كار به ها آن تعريف براي كه اي

 دارن و هستن مدرسه از خارج در دوستاشون يا خانواده كه اونايين هستن خطر در واقعا كه افرادي" -

 زن طفره در كه بود افراد اين از يكي داشتني دوست الوگود زنو. نيست اينا ميل باب كه ميگن رو حرفايي

  ".دزديدن كريسمس تعطيالت بازگشت راه سر قطار از رو لونا همين خاطر به. ميزد حرف زيادي

  "...ديديم اونو ما خوبه لونا حال نويل"-

  "بفرسته ما براي پيغامي تونست اون دونم مي" -
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 همان از يكي اين كه شد متوجه ديدنش محض به هري. آورد بيرون طال سكه يك جيبش داخل از نويل

  .بود كردند مي استفاده پيام انتقال براي دامبلدور ارتش در كه تقلبي هاي سكه

 ما بفهمن نتونستن وقت هيچ كاروها بودن العاده فوق اينا": گفت ميكرد نگاه هرميون به خوشحالي با كه نويل

  ميكرد ديوونشون كار اين كنيم مي برقرار ارتباط هم با طور چه

  "سربازگيري حال در هم باز دامبلدور ارتش:ميكرديم شعارنويسي ديوارها روي دزدكي شبها ما"

  "بود متنفر كارها اين از اسنيپ"

  "ميكردين؟": كرد تكرار زند مي حرف گذشته مورد در نويل بود شده متوجه كه هري

 پاك عيد از بعد هم جيني. نبود ما با ديگه لونا كريسمس از بعد. شد تر سخت خيلي زمان گذشت با خب" -

  . برنگشت

 سر زير كارها اين اكثر دونستن مي كاروها اينكه مثل. داشتيم عهده بر رو گروه رهبري تا سه ما گفت ميشه"

 آزاد رو اولي سال يه خواست مي وقتي هم كورنر مايكل. ميكردن سختگيري خيلي من مورد در همين براي منه؛

  ".بودن ترسيده خيلي ها بچه. كردن شكنجش بدجوري. شد دستگير كنه

  "واقعا؟": كرد زمزمه لب زير راهرورون شيب شدن تندتر با

 بي ما پس. بود كرده تحمل مايكل كه كنن تحمل رو چيزايي بخواهم ها بچه از نميتونستم من آره خب،" -

 نتيجه به كاروها اينكه تا ميجنگيديم هم هنوز ما. داشت ادامه زميني زير هاي فعاليت اما شديم شعارنويسي خيال

 دستگير رو بزرگ مادر تا فرستادن رو هايي آدم اونا. داره وجود من كردن متوقف براي راه يك تنها رسيدن

  ".كنه

  "!كردن؟ چيكار اونا":  زدند فرياد كه رسيد گوش به هرميون و رون هري همزمان صداي دوباره

 هاشون خانواده تا دزديدن مي رو ها بچه اونها. بود داده جواب خوب خيلي ها بچه مورد در كار اين خب" -

   "بدن انجام اينو برعكس كه بود زمان مستلزم فقط من نظر به. كنن مختلف كارهاي انجام به مجبور رو
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 نويل لبان گوشه بر كه شد لبخندي متوجه تعجب دركمال هري و برگشت آنها سمت به نويل لحظه اين در و

 فكر. بود دهنشون از بزرگتر. لقمه كردن اشتباه مادربزرگ مورد در اونا اما": داد ادامه نويل. بود بسته نقش

 داوليش. بفرستن قدرتمندو خيلي فرد يك نيست الزم كنه مي زندگي تنها كه پيره خانوم يك چون ميكردن

   ".فرستاد من به نامه يه بزرگ مادر. بستريه مانگو سنت در هنوزم

 و بودم بابام پسر واقعا من و ميكنه افتخار من به كه نوشته": داد ادامه كرد مي اشاره جيبش به كه حالي در و

  "بدم ادامه كارهامو كه  گفته

  "!عاليه":گفت رون

 ندارن من روي كنترلي گونه هيچ ديگه شدن متوجه اونا اينكه محض به آره":  داد جواب خوشحالي با نويل

 بفرستن آزكابان به يا بكشن منو كه ميكشيدن نقشه نميدونم. نداره نياز من به ديگه هاگوارتز كه گرفتن تصميم

  ".بشم ناپديد كه رسيده اون وقت ديگه كه فهميدم من اما

  "نميكنيم؟ حركت هاگوارتز سمت به دقيقا ما مگه": پرسيد سردرگمي با رون

  ".رسيديم تقريبا. بيني مي حاال. چرا" -

 پشت و شد مي ختم كوتاهي هاي پله به كه بود راهرو انتهاي جلوتر كمي و پيچيدند ديگه گوشه يك از انها

  شد اتاق وارد و زد كنار را ان دست فشار با نويل داشت وجود آريانا پرتره مثل تابلويي آن

  "هستن؟ اينجا كيا ببينين ميان اونا كه نگفتم" -

  .كرد پرتاب عقب به را وي صدا انفجار شد اتاق وارد هري وقتي

  "هرميون... رون.... پوتره ها بچه.... هري... هري" -

 خودش بعد اي لحظه. بود بسته نقش ها صورت و ها المپ ديوار آويزهاي از ناواضح تصويري هري برابر در

 به لحظه هر مشتاق دستهايي و شدند مي كشيده آغوش به نفري بيست بر بالغ جمع يك توسط هرميون و رون

  .باشند شده كوييديچ جام برنده كه بود اين شبيه درست. فشردند مي را هاشان دست آمد خوش نشانه

  ".باشين آروم ها بچه! باشه باشه،": گفت نويل
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 يك شبيه بيشتر. نبود خوابگاه شبيه اصال. بگذراند نظر زير را اطرافش محيط اي لحظه براي توانشست هري و

 كنار و گوشه در رنگارنگ هاي خواب تخت. بود كشتي يك از بزگي خيلي كابين شايد يا مجلل، درختي خانه

  .داشت قرار بودند، شده ساخته رنگ تيره هايي چوب از كه فرش به مزين و پنجره بي ديوارهايي نزديكي

 برنزي عقاب و زرد، بر هافلپاف رنگ سياه گوركن قرمر، از اي زمينه پس در گريفيندور  طاليي شير

  .بود خالي  ها اسليتريني اي نقره و سبز نماد  جاي فقط. كردند مي خودنمايي آبي بر ريونكالوها

 به هم قديمي چوبي سيم بي راديوي يك و شده داده تكيه جارو دسته چندين كتاب، از پر هاي قفسه بر

  .خورد مي چشم

  "كجاييم؟ ما" -

 مي فرار كاروها دست از داشتم من. شده بزرگتر خيلي البته ها، نيازمندي اتاق در مشخصا": داد جواب نويل

 اين كردم فكر اتاق مورد در وقتي جهت همين به دارم مخمصه از فرار براي شانس يك تنها ميدونستم و كردم

 اعضاي رسيدن با اما. بود موجود گريفيندوري تزئينات و خواب تخت يك فقط رسيدم من وقتي. شد پيداش در

  ".شد بزرگتر ارتش

  "بشن؟ اينجا وارد تونن نمي كاروها": پرسيد بود در دنبال به چشمانش با كه حالي در هري

   ".نه": داد جواب فينيگان سيموس

  . بود كرده پف وحشتناك طرزي به و بود زخمي صورتش تمامي. بشناسد را سيموس بود نتوانست هري

 درها. بشن وارد نميتونن اونا بمونيم تو اين ما از يكي كه زماني تا. العادس فوق گاه مخفي يك اينجا"

 كه رو چيزي اون دقيقا بايد. كرد پيدا رو جا اين اون. كردم مي چيكار نميدونم نبود، نويل اگه. نميشه باز براشون

 وارد بتونن كاروها طرفدارهاي از هيچكدام خواهم نمي من مثال. ميكنه آماده برات و بخواي اتاق از خواي مي

 نويل. ببندي رو ها ورودي تمامي كه باشي مواظب بايد فقط. ميكنه برآورده رو خواستت اتاق و بشن اينجا

  "!آخرشه

 من كه بود روز ونيم يك تقريبا.نكردم كاري كه من بود ساده واقعا اين خب": داد جواب فروتني با نويل

 تا بود غذا مقداري كاش كه كردم مي آرزو. كردم مي گرسنگي احساس بدجوري و بودم شده اتاق وارد
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 داليلي به كرده تامين مارو غذاي بعد به زمان اون از ابرفورث شد باز هاگزهز به راه كه بخورم بتونم  

  بياره وجود به غذا ما براي نميتونه اتاق نامشخص

 دگر بنياديه قانون استثناء پنج از يكي غذا نداره، تعجب جاي البته":داد پاسخ همگان كردن متعحب با رون

  "هست گامپ ديسي

 به خود اتاق ميكنيم پيدا نياز بيشتري فضاي به هروقت اينجاييم كه هفتس دو تقريبا ما":داد ادامه سيموس

  "آمد وجود به هم جالب خيلي حمام يه دخترا اومدن با حتي ميشه بزرگ خود

 حمام به نياز دخترا كه اونجاييه از":كرد اضافه طعنه با بود نشده حضورش متوجه تاكنون هري كه پروتي

  "نداره تعجب جاي اصال مياد خوششون كار اين از واقع در و ميكنن كردن

  .ميديد زيادي آشناي هاي چهره كرد مي مگاه را اطرافش كه بيشتري دقت با هري

  .بودند افراد اين جمله از گلداشتاين آنتوني كرنر، ومايكل ميالن مك ارني بوت، تري پتيل، دوقلوهاي

 طريق از راديو با ميكرديم سعي ما. باورنكردنيه شايعات. بودين كارا چه مشغول شماها خب": گفت ارني

  "شدين؟ گرينگوتز وارد واقعا شما ، بگيريم خبر شما از پاتر برنامه

  "داره واقعيت هم اژدها ي شايعه حتي آره": داد جواب نويل

  .داد انجام جمعيت برابر در كوچكي تعظيم تشكر نشانه به رون و خاست په به هلهله و دست و كف صداي

  "كردين؟ مي چيكار بودن چي دنبال": پرسيد مشتاقانه سيموس

 احساس زخمش جاي در شديدي درد هري روند، طفره سوال به دادن جواب از آنها از هركدام اينكه از قبل

  .كرد

. پوسيده هاي فرش سنگ با داشت، قرار شده خراب سنگي اتاق يك در هري. شد ناپديد ها نيازمندي اتاق

  .داشت قرار رويش روبه اي شده باز رنگ طاليي جعبه. بود شده جا جابه سنگفرش از بخشي اتاق، از جايي در

  .آورد در لرزه به را اش جمجمه ولدمورت  خشم از حاكي فرياد
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 عرق. شد پديدار برابرش در ها نيازمندي اتاق دوباره و شد خارج ولدمورت ذهن از ناپذير وصف تالشي با

  .بود داشته نگه را او رون كند، حفظ را تعادلش توانست مي سختي به و كرد مي چكه صورتش از

  "باشه؟ خستگي از ميكنم فكر بنشيني، خواهي مي هري خوبه حالت": گفت نويل

   "نه"

 دست از متوجه ولدمورت كه بفهماند آنها به زباني بي زبان به تا ميكرد نگاه هرميون و رون به التماس با هري

 موفقيت شانس آنها برگردد، هاگوارتز به گرفت مي تصميم ولدمورت اگر. شده ديگرش ساز جاودانه دادن

  .دادند مي دست از را خود

   "بريم بايد ما"

 نقشه بريم كجا قراره هري،": پرسيد سيموس. اند شده منظورش متوجه كه ميداد نشان آنها چهره حالت

  "چيه؟

   "نقشه؟": كرد تكرار خودش با هري

 مي هم هنوز زخمش اثر نشود، ولدمورت خشم تسليم دوباره تا جنگيد مي اش اراده قدرت تمام با او

  "بشيم خارج اينجا از بايد و بديم انجام كاري يه بايد– هرميون و رون من-ما سيموس". سوخت

  .آمد مي شده منگ نظر به نويل بود گراييده خاموشي به ها تشويق صداي و خنديد نمي ديگر كسي هيچ

  "بشيم؟ خارج اينجا از بايد كه چيه منظورت" -

 كار يك بمونيم، كه نيومديم ما":  داد جواب حال اين در بكاهد، آن درد از تا ميماليد را زخمش اثر هري

  ". بديم انجام  رو اون بايد كه هست مهمي

  "چيه؟ كار اون و" -

  "بگم تو به نميتونم من-من" -

  .شد كشيده هم در نويل پيشاني و رسيد گوش به ها بچه زمزمه خفيف صداي
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  "نه؟ اسمشونبره با جنگيدن مورد در كار اين بگي ما به نميتوني چرا" -

  "البته" -

  "كنيم مي كمك تو به ما صورت اين در" -

 به اي عده حتي جديت، با بعضي اشتياق، با بعضي. دادند تكان را سرهاشان تاييد نشانه به ارتش ديگر اعضاي

  .دهند نشان كار اين براي را خود آمادگي تا خاستند پا

  " نميشين متوجه شما" -

  .كرده استفاده گذشته ساعت چند در جمله اين از بارها هري آمد مي نظر به

  "چرا؟": پرسيد نويل

 درد با مقابله و هرميون و رون با خصوصي كالم چند يا گمشده، ساز جاودانه يافتن به شروع براي تالش در

 تا سه ما براي دامبلدور": داد جواب دقت با. كند اوري جمع را افكارش توانست مي سختي به هري زخمش،

 رو كار اين تا خواست ما از اوم. نگيم چيزي اونها مورد در كس هيچ به تا خواست ما از و كرد معين اي وظيفه

  ".بديم انجام تنهايي به

 تيم يك ما. داديم ادامه هامون فعاليت به ما نبودين، شماها وقتي. هستيم دامبلدور ارتش ما": داد جواب نويل

  ".هستيم

  "!كه نيك پيك بوديم نرفته نبوديم وقتي هم ما نويل خب": داد جواب رون

. فهمم نمي را شما اعتمادي بي علت اما كردين، نمي فعاليت يا بودين راحت شما نگفتم وقت هيچ من": نويل

 همه. شدن پناهنده اتاق اين به اونها دست از فرار براي و كردن مبارزه كاروها با اتاق اين در حاضر افراد همه

  ".هستن وفادار تو به و بودن وفادار دامبلدور به كه كردن ثابت

  چون. كند شروع نتوانست حتي اما. كرد باز را دهانش گفت خواهد، چه جواب در بداند اينكه بدون هري

  . شد باز دوباره مخفي راهروي ورودي در

  "باشين اينجا بايد كه ميكردم فكر تا؟ سه شما. سالم. گرفتيم رو تو پيغام ما نويل" -
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 تا دويد دوستش سمت به و برآورد شادي از فريادي اختيار بي دوستش ديدن با دين. بودند آمده دين و لونا

  .گيرد آغوش به را او

  "جمعيم دوباره كه خوبه خيلي سالم": داد جواب شادماني با لونا

  "اومدي؟ اينجا به چطور ميكني؟ چيكار اينجا لونا": گفت پرتي حواس با هري

 ما. بدم خبر بهشون اومدين شما اگه كه بودم داده قول لونا و جيني به دادم خبر بهش من":  داد جواب نويل

  ".كنيم بيرون مدرسه از رو اسنيپ و كاروها و كنيم شورش قراره كه اينه معنيش بياين شما اگه ميكرديم فكر

 يا ميكنيم جنگ هاگوارتز داخل ما هري؟ نه مگه. است مبارزه معناش كه البته": داد ادامه شادمانانه لونا

  "خارجش؟

 يك. نيست شورش ما اومدن علت. متاسفم": داد جواب ميكرد رخنه وجودش در نگراني احساس كه هري

  ".. بعدا بديم انجام بايد كه كارهاست سري

  "بذاري؟ تنها مخمصه اين تو رو ما خواي مي يعني": كرنر مايكل

 شر از شدن خالص براي كارا اين همه. همست نفع به ميديم انجام ما اونچه. نه كه البته":داد جواب رون

  ".اسمشونبره

 شركت مبارزه از بخشي در خواهيم مي هم ما. كنيم كمك هم ما بدين اجازه پس": گفت عصبانيت با نويل

  ".كني

 وارد راهرو از جيني. ايستاد باز حركت از قلبش اي لحظه و برگشت صدا سمت به هري. آمد ديگري صداي

  .شدند اتاق وارد هم جردن لي و جورج فرد بالفاصله و شد مي اتاق

 پي وي زيبايي عمق به واقعا هيچوقت كه شد متوجه هري. كرد نگاه  هري سمت به  زيبايي لبخند  با جيني

  .بود نشده خوشحال كمتر جيني ديدن از حد اين به تا هيچگاه اما. است نبرده

 قطار ايستگاه به داره هاگزهد اما بخوابه خواهد مي اون. ميشه عصباني كم كم داره ابرفورث": گفت فرد

  "ميشه شبيه
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 و شد وارد هري قبلي دختر دوست چوچانگ جردن، لي سر پشت درست. شد باز تعجب از هري دهان

  .زد لبخند هري باديدن

 وي كنار و كرد حركت كرنر مايكل سمت به و گرفتم پيغامو من داد ادامه تقلبي گاليون دادن نشان با

  .نشست

  "هري؟ چيه نقشمون خب": پرسيد جورج

 هضم را وقايع همه توانست نمي كه حالي در افراد اين همه شدن ظاهر و زخمش، شديد درد وجود با هري

  "نداره وجود اي نقشه": داد جواب كند

  ".باشه من محبوب كه دونه يه كنيم، معلوم رو نقشه كار طي قراره پس":گفت فرد

  "اينجا؟ بيان خواستي همشون از چرا كني متوقف كارتو اين بايد ديوانگيه اين نويل" -

 يه بايد من اما بجنگيم قراره و برگشته هري كه گفت مي پيام نه؟. بجنگيم قراره وجود اين با ":گفت دين

  ".پيداكنم چوبدستي

  "نداري؟ چوبدستي":كرد شروع سيموس

  "كنن؟ كمك نميتونن اونا چرا": گفت و برگشت هري سمت به ناگهان رون

  "چي؟" -

: داد ادامه و بشنود را صدايش بتواند بود ايستاده بينشان كه هرميون تنها تا كرد تر آهسته را صدايش رون

 جاودانه بگيم بهشون كه نيست الزم كنيم، پيداش سريعا بايد و كجاست نميدونم ما. كنن كمك ميتونن اونا"

  ".سازه

 چه دنبال نميدونيم حتي ما. منطقيه رون حرف ميكنم فكر من":داد ادامه او و كرد نگاه هرميون سمت به هري

   "داريم نياز اونها به ما. هستيم چيزي

 تنهايي به كارهارو همه تو كه نيست الزم هري،": گفت بود حاكي نشدنش قانع از كه هري قيافه ديدن با و

   ".بدي انجام
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 دوباره ذهنش بود ممكن لحظه هر و داشت درد هنوز زخمش اثر. كرد جمع را افكارش سرعت به هري

  .شود تسليم

 با ، دروغ رازو رمزو. نگويد چيزي سازها جاودانه مورد در هيچكس به كه بود داده هشدار وي به دامبلدور

   بود جور همين ذاتي طور به...  آلبوس و.  شديم بزرگ ما كه بود ها اين

 نمي اطمينان هيچكس به و كرد مي حفظ سينه در را رازها تمامي كه شد مي تبديل ديگر دامبلدوري به آيا

  .قلعه برج بلندترين در بود؛ شده مرگش به منجر كارش اين و بود كرده اطمينان اسنيپ به دامبلدور كرد؟

   "قبول": كرد زمزمه دوستش دو به هري

  "باشه": داد قرار خطاب مورد را اتاق در واقع افراد بلند صداي با و

 دست كارشان از بودند، ديگران خنداندن مشغول كه جورج و فرد. گراييد خاموشي به ديگر صداهاي همه

  . دوختند چشم هري دهان به جديت با و هشيارانه و كشيدند

. كنيم نابود رو ولدمورت تا كرد خواهد كمك ما به كه چيزي كنيم، پيدا رو چيزي يه بايد ما":گفت هري

 چنين مورد در كسي آيا. باشه ريونكالو به متعلق شيي ممكنه كجاش دونيم نمي اما. هاگوارتزه در چيز اون

  "باشه؟ شده حك روش ريونكالو عقاب مثال كه ديده رو شيي چنين يا شنيده چيزي

 جواب كه كسي اما. چو و پادما مايكل، تري، به كرد نگاه ريونكالوها كوچك گروه به اميدواري با هري

 بهت يادته. باشه نظر مورد شي ميتونه ريونكالو گمشده تاج نيم خب": بود نشسته جيني نزديك كه بود لونا داد

  "بسازه؟ واقعيش مثل يكي كه ميكنه سعي ددي كه بودم گفته موردش در

  "نه؟ گمشدس  كه اينه گمشده تاج نيم توجه جالب نكته لونا": گفت و برگشت لونا سمت به مايكل

  ؟ گمشده كي:پرسيد هري

   "پيش ها قرن": داد جواب چو

 ناپديد ريونكالو مرگ با تاج كه گفت ويك فليت پروفسور": داد ادامه چو. برگرفت در را هري اميدي نا و

   "ميشه
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  "نه؟. كنه پيدا اون از اثري نتونسته هيچكس و": پرسيد ديگردوستانش سمت به بانگاهي و

  .دادند تكان را سرهاشان تاييد نشانه به آنها همگي و

  "چيه؟ ديگه تاج نيم اما خواهم مي معذرت": پرسيد رون

 و داشته خاصي جاويي خواص ميشه گفته و بوده ريونكالو به متعلق كه تاجه جور يه خب": داد جواب تري

  ".ميداده افزايش رو ميكرده استفاده اون از كه رو كسي هوش

  "..هم ددي هاي سيفن ركسپرت اره": داد ادامه لونا

  "نديدين؟ رو چيزي چنين شما از هيچكدام و": پرسيد و كرد قطع را لونا سخن هري اما

  .دادند تكان را سرهاشان همه نيز اينبار

 چره در را بود انداخته پنجه وجودش بر كه خاصي نااميدي و برگشت هرميون و رون سمت به هري

  .ديد نيز دوستانش

 اينكه از قبل. باشد ساز جاودانه توانست نمي احتماال بود شده ناپديد اثري هيچ بدون پيش ها سال كه شيي

 ميتونم چيه شبيه تاج نيم ببيني خواهي مي اگر هري":گفت چو كند، طرح مساله حل براي جديدي نقشه بتواند

  ".دارد سر به را اون اي مجسمه در ريونكالو. ببرم ريونكالوها نشيمن اتاق به را تو

 حول مارش كه حالي در ولدمورت شد محو دوباره ها نيازمندي اتاق. گرفت آتش دوباره هري زخم

 زير ي درياچه سمت به يا بود، قلعه سمت به حركت حال در يا او. كرد مي پرواز دوباره بود زده حلقه گردنش

  .بود نمانده باقي زيادي زمان حال هر در كرد؛ مي حركت زميني

 كه ميدونم  حركته حال در اون": گفت آنها به ضعيفي صداي با و برگشت هرميون و رون سمت به هري

 رو همه خب..  كنيد سعي و بمونين همينجا شما. چيه شبيه تاج نيم بدونم خوام مي حداقل اما نيست، جالبي سرنخ

  ".دارين نگه امن

  بري مي اونجا به رو هري تو لونا": گفت قاطعيت با جيني اما شود، مقصد عازم هري با تا بود خواسته پا به چو

  "نه؟
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   "البته اوه": داد جواب لونا

  .نشست سرجايش ناراحتي با چو و

  "شد؟ خارج اينجا از شه مي جوري چه نويل": پرسيد هري

 به هربار اينجا، بياين": شد مي باز اي پله راه به كابينتي آن در كه كرد راهنمايي اي گوشه به را آنها نويل

 به دونيم نمي هم ما كه اينه مشكل تنها. كنن پيدا مارو نتونستن هرگز دليل همين به. ميشه منتهي جديدي جاي

  ".ميزنن گشت ها راهرو در و اند مراقب شبها اونا هري، باشين مواظب. ميشه باز كجا

  "ميبينمتون نداره مشكلي": داد جواب هري

 غير جاهاي در و بود شده روشن مشعل وتوسط بود طوالني راه كردند، حركت پله راه سمت به لونا و هري

 ختم ديوار به كه رسيدند جايي به سرانجام. گشت مي پديدار هايي پيچ و شد مي عوض راه مسير انتظار قابل

  .ميشد

 ناپديد ديوار كوچكي فشار با. كشيد لونا و خودش روي را آن و كشيد بيرون را اش كننده نامرئي شنل هري

 داخل از را غارتگر نقشه و كرد باز بود بسته گردنش دور كه را كوچكي بسته هري. شدند پرتاب بيرون به و شد

  .يافت را دهنده نشان ريز هاي نقطه وسرانجام گشت ولونا خودش اسم دنبال به بادقت و كرد خارج آن

 طبقه در ما": كرد زمزمه بود، حركت حال در تر طرف آن راهرو يك كه بود فيلچ مشاهده حال در كه هري

  "طرف اين از بيا هستيم، پنجم

 بدين هرگزقلبش اما بود زده پرسه قلعه داخل شب طول در بارها هري. كردند حركت به شروع دزدانه آنها

  .بود نشده نيازمند مخفي هاي راه به حد اين تا هيچگاه و بود نتپيده تندي

 خود كاله پاهاشان حركت كه هايي زره ازميان كرد، مي روشن ماه نور را آن از بخشي كه راهروهايي در

 است، جوالن حال در آنها در كسي چه ميدانست خدا كه هايي پيچ وراي در و آورد، مي در لرزه به را آنها

 تا شدند متوقف دوبار آنها. ميكرند چك را نقشه ميداد امكان نور هرگاه و كرده حركت آرامي به لونا و هري

 هرلحظه هري. نكنند جلب را توجهي گونه هيچ تا دهند راه بودند حركت حال در ها راهرو در كه ارواحي به
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 تا ميكرد تيز را هايش گوش هرقدم برداشتن با. بود عنق بد ترسش بزرگترين. شوند رو روبه مانعي با تا بود آماده

  .بشنود را اشباح آمدن صداي

  "هري طرف اين از": گفت و كرد اشاره مارپيچي راهي به و كشيد را هري آستين زنان نفس نفس لونا

 به اينكه تا كردند حركت به شروع باال سمت به بود مارپيچ شكل به كه كننده گيج و تنگ راهي از آنها

  .رسيدند دري

 كوبه به كه قديمي ساده چوب فقط. نميشد ديده آن در كليدي سوراخ جاي و نداشت اي دستگيره در اين

  .بود شده مزين عقاب شكل به  اي نقره اي

 به چيزي به متصل غير ظاهرا و فضا در معلق عجيبي شكل به اكنون كه كرد خارج شنل زير از را دستش لون

  .كرد صدا توپ انفجار مانند شب محض سكوت در كه درآورد حركت به را كوبه ميرسيد نظر

  "؟ ققنوس اول يا بود آتيش اول":پرسيد موزيكال و نرم صداي و شد باز عقاب نوك بالفاصله

  "هري؟ چيه تو نظر خب": داد جواب متفكرانه حالتي با لونا

  "ندارين؟ رمز كلمه مگه امممم،" -

  ".بديم جواب سوال به بايد نه" -

  "نتونيم؟ اگه" -

  "نه؟ يادميگيري بهتر طريق اين از. بده جواب سوال به كه بتونه تا بياد يكي تا كنيم صبر بايد خب" -

  "بده جواب سوال به كه بياد يكي تا بمونيم منتظر مانميتونيم كه اينه ما مشكل" -

 شروع نقطه  دور كه بگم بايد جواب ودر شدم منظورت متوجه ميكنم فكر": داد جواب لونا جديت با بار اين

  "!نداره

   "منطقي گيري نتيجه يك": داد جواب صدا

  .شد باز در و
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 حال به تا هري كه ديگري اتاق هر از تر وشادمانانه دايره شكل به. بود بزرگ جايي ها ريونكاليي تجمع اتاق

  .بود ديده

. بودند شده تزئين آبي و اي نقره رنگ به هايي ابريشم با كه داشت قرار ديوار بر دار قوس و زيبا هايي پنجره

 شكل گنبدي سقف. گيرد قرار ديدگان برابر در ها كوه از العاده فوق اي منظره روز طول در كه زد حدس ميشد

 كف بر كه رنگي آبي فرشهاي روي بر را آنها بازتاب ميشد كه بود شده تزئين آن بر ستارگاني توسط كه بود

 درب روي روبه و بود موجود اتاق جاي جاي در كتاب هاي قفسه و ها صندلي ميزها. ديد داشت قرار آنجا

  .داشت  قرار مرمرين و سفيد اي مجسمه ديوار كنج در ورودي،

 راهي كنار مجسمه. شناخت بود ديده لونا خانه در كه اي مجسمه تنه نيم روي از را ريونكالو رونا قيافه هري

 كه رسيد مي نظر به. كرد حركت مجسمه سمت به هري. داشت قرار ميشد ختم بااليي هاي اتاق به احتماال كه

 بر مرمر جنس از تاج نيم كه ترسناك، حال عين در و زيبا زني نگرد؛ مي عجيب لبخندي با وي به هم مجسمه

  .داشت سر به ازدواجش روز فلور كه بود تاجي شبيه حدودي تا و داشت، قرار سرش

  .شد خيره بود بسته نقش آن بر كه كلماتي به و شد خارج شنل زير از هري

  "است انسان ي سرمايه ترين بزرگ نامحدود خرد"

  "ابله مفلسي كامال تو جمله اين طبق و": گفت آميز قهقهه صدايي

 اينكه از قبل حتي و داشت قرار برابرش در كارو الكتو شبح شد زمين بر نقش پاسنگي از و زد چرخي هري

  .كرد لمس را جمجمه و مار نشان زمختي انگشتان كند خارج را چوبدستيش هري
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  سي امفصل 

  عزل سوروس اسنيپ
  

  
  
  

  

 از نور پر اتاق. كرد سوختن به شروع وحشيانه هري زخم جاي كرد لمس را عالمت او انگشت كه اي لحظه

  . شد ناپديد نظرش

  .بود ايستاده پرتگاه يك زير در  اي صخره برفراز

  . بودند گرفته را پسر. زد مي موج وجودش در پيروزي لذت. داد مي شستشو را او پيرامون دريا و

  .برگشت بود ايستاده آن در كه جايي به خراشي گوش بنگ صداي با هري

 زمين به شدتي چنان با او. كرد مي سقوط داشت آن از قبل ساحره ولي برد باال را عصايش...بود شده گيج

  .  شد انداز طنين قفسه هاي شيشه جرينگ جرينگ صداي در صدايش كه كرد برخورد

  ".بودم نكرده بيهوش رو كسي  دال الف جلسات در جز وقت هيچ حاال تا من":گفت مشتاقانه لونا صداي

  ".بود صدا و سر پر ميكردم فكر كه اوني از بيشتر": داد ادامه عالقه با
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 خوابگاه در كه بود افرادي پاي صداي اين مسلما. ميلرزيد سرشان باالي در سقف. بود طور همين هم واقعا 

  .بود كرده بيدار را ريونكالوها لونا طلسم. كردند مي حركت سرعت به هايشان

  ".شنل زير بيام بايد من كجايي؟ تو.... لونا" -

 شنل زير را خودش اينكه محض به. رفت سمت آن به زده شتاب هري. ديد را لونا پاهاي ناگهاني طور به

 هوش بي زمين روي كه الكتو ديدن با. ريختند عمومي سالن به خواب لباس با ها ريونكالو از لشگري كرد پنهان

. زدند دور را او آهسته. كردند غش نفر چند و افتادند نفس نفس به اي عده و كشيدند جيغ اي عده بود افتاده

  . كند حمله آنها به و كنند بيدار خواب از را وحشي حيوان يك ترسيدند مي كه بود اين مثل درست

 فكر": زد فرياد خوشحالي با زد، اي ضربه او به پايش ي پنجه  با و رفت جلو آهسته شجاع اولي سال يك

  "... باشه مرده... كنم

  "...كن نگاه...اوه": كرد زمزمه خوشحالي با لونا

  ".خوشحالن اونا": داد ادامه لونا ميشدند جمع الكتو گرداگرد ها ريونكالو كه همچنان

  "...درسته... آره" -

  . كرد وارد ولدمورت ذهن به را او دوباره زخمش و بست را چشمهايش هري

 آوير قاب وجود از برگشتن از قبل ميخواست كرد مي حركت  بود غار اولين درون كه طوالني تونل در او

  . كرد نمي معطل چندان را او كار اين اما... شود مطمئن

 صداي هري ديگر سوي از. شدند منجمد ها ريونكالو و شد بلند عمومي سالن ورودي در از اي ضربه صداي

  "روند؟ مي كجا به شده غيب اجسام":ميپرسد كه شنيد را مانند عقاب ي كوبه آهنگين و نرم

  "!ببند دهنتو...... لعنتي نميدونم" -

 آميكوس الكتو، برادر به متعلق صدا اين كه دانست مي هري. رسيد مي گوش به ناهنجاري لند غرو صداي

  ".كن باز رو در اونجايي گرفتيش؟اگه اونجايي؟ تو...الكتو؟الكتو": است

  . يافت كاهش بيرون صداي سپس. كردند مي پچ پچ  هم با زده وحشت ريونكالوها
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 گوش به طلسمها برخورد از ناشي صداي و رسيد گوش به كوتاه هاي ضربه سري يك آميز اخطار صداي

 فرياد ميداد تكان را در توان تمام با كه آميكوس.كند مي شليك در به تفنگ با كسي رسيد مي نظر به.رسيد مي

  :زد

! اومد مالفوي  سر كه چيزي همون مياد؟ سرمون به چي ميدوني باشيم نگرفته رو پاتر ما و بياد اون اگه الكتو"

  ". بياد منم سر بال همون ممكنه بده؟ جواب

 بعضي و بودند شده جمع طرف يك در ريونكالوها ي همه. نشد باز در اما داد تكان را در و غريد آميكوس

  . برسانند هايشان خواب اتاق به را خودشان تا رفتند باال برج هاي پله از شتاب با بودند ترسيده بيشتر كه

 كردن بيهوش از بعد و كند باز را در انفجار يك با نيست بهتر آيا كه كرد مي فكر اين به داشت هري

  دهد؟ انجام دارد توان در هرچه مرگخوار آميكوس

 پرفسور ميكنين چيكار دارين شما بپرسم ميتونم": شنيد در طرف آن در را آشنا صدايي لحظه يك براي

  "كارو؟

 در اين تا بيارش برو...بيار رو ويك فليت برو. بشم رد لعنتي در اين از ميكنم سعي دارم": زد فرياد آميكوس

  "! زودباش...كنه باز رو لعنتي

 فليت پرفسور آفتاب غروب از قبل مگه. نيست اونجا خواهرتون  مگه اما": پرسيد گونگال مك پرفسور

 ديگه و كنه باز شما براي درو ميتونه اون بشه؟ وارد برج به اون كه نداد اجازه شما اضطراري كار براي ويك

  ".كنين بيدار رو قلعه نصف شما كه نيست نيازي

  "...حاال....كني مي بازش تو... كن بازش... پير ي فاحشه تو...نميده جواب اون" -

  "...خوايد مي طور اين اگه مطمئنا،": گفت سردي به گونگال مك پرفسور

  "ميرن؟ كجا به شده غيب اجسام": پرسيد موزيكال صدايي. زد در به نجيبانه ي ضربه يك

  "...  چيزه همه منشا سر واقع در كه...عدم به": گفت انديشي تيز با گونگال مك پرفسور

  ".بود خوبي جواب": داد جواب اتاق در شكل عقاب ي كوبه
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  . شد باز ودر شد جا جابه كوبه

 به ديدند برج در ي آستانه در را آميكوس كه زماني بودند، مانده برج در كه ريونكالوها از كمي تعداد

 قوز خواهرش مانند. داد تكان آميز تهديد حالتي با را اش چوبدستي آميكوس. دويدند باال ها پله از سرعت

  ... چرخيدند الكتو بدن سوي به كه ريز چشماني و پريده رنگ صورتي. داشت

  . كشيد غضب و ترس از فريادي سپس ماندو خيره اتاق كف در  او به لحظه چند

 كارو اين كي بگن بهم كه ميدم شون شكنجه قدر اون من...عوضي هاي شده؟توله اينجوري چرا" -

  "...كرده

 اونو ميگه؟ما چي سياه لرد": كوبيد پيشانيش به مشت با بود ايستاده خواهرش سر باالي كه همانطور بعد

  "!!كشتن هم اونو و رفتن اونا...نگرفتيم

  .كشيد گوشخراشي جيغ

 شده بيهوش فقط اون": گفت  بابدخلقي بود، شده خم الكتو ي معاينه براي كه  گونگال مك پرفسور

   "ميشه خوب حالش...

 كرده احضار رو سياه لرد اون...كنه پيداش اونو سياه لرد كه وقتي نه...نميشه خوب هيچم": زد نعره آميكوس

  "... گرفتيم رو پاتر ما ميكنه خيال اون... ميسوزه عالمتم...

  "بگيري؟ رو پاتر ميخواي چي؟تو يعني!!!بگيرين؟ رو پاتر": كرد تكرار تندي به گونگال مك پرفسور

 بود قرار...بگيريمش كه فرستاده دنبالش رو ما و بياد ريونكالو برج به ميكنه سعي پاتر كه شده گفته ما به" -

  " كنيم احضارش گرفتيمش اگه

  "!!!منه گروه در بياد؟پاتر ريونكالو برج به پاتر هري بايد چرا" -

 كرد مي حس آن در هم را افتخار مقداري هري اما بود،  زده شگفت و خشمگين گونگال مك صداي

  . كرد مي فوران درونش در داشت گونگال مك به كه اي عالقه احساس.

  " نميدونم رو دليلش من... اينجا بياد ميكنه سعي اون گفتن ما به": گفت كارو
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 درست بار دو چشمانش پرداخت جستجو به اتاق در و كرد ريز را چشمهايش. ايستاد گونگال مك پرفسور

  .بودند ايستاده لونا و هري كه شدند متوف جايي در

 جلوه مقصر رو ها بچه ميتونيم": گفت مينمود گر حيله عجيبي طرز به مانندش خوك صورت كه آميكوس

 قايم باال اون االن كه هايي بچه همين...كردن كمين الكتو براي ها بچه ميگيم. ميكنيم كارو همين...آره اوه...بديم

  "... شدن

 بده فشار سياهشو نشون كه كردن مجبورش اونا  ميگيم بهش": كرد نگاهي خوابگاه ي ستاره پر سقف به او

  "ميكنه؟ فرقي چه.كمتر يا بيشتر...بچه تا دو كنه مجازات رو اونا ميتونه.  كرده خطر اعالم اون...يعني اين و...

 اما...ترسه و شجاعت و دروغ و صداقت بين... كوچك تفاوت يك":  پريد گونگال مك پرفسور رنگ

 هاگوارتز شاگردان گردن به رو خودتون عرضگي بي ندارين حق شما بگم بهتون روشن خيلي بذارين

  ".نميدم رو اجازه اين من.بندازين

 گونگال مك ي چهره با اينچ يك حدود صورتش. كرد حمله گونگال مك پرفسور طرف به آميكوس

 جسم مثل درست. كرد مي تحقير را او نگاهش با نكشيد عقب را خودش  گونگال مك پرفسور. داشت فاصله

  . كرد مي نگاه او به باشد كرده گير توالت ي دركاسه كه آوري چندش

 هركاري تو حاال و. ماست زمان االن... اومده سر تو زمان...گونگال مك مينروا نميگيرم اجازه تو از من" -

  " ميدي رو اون بهاي وگرنه داد خواهي انجام ميگم من

  . كرد تف او صورت به و

  "ميكردي كارو اين نبايد":گفت و آورد باال را اش چوبدستي زد كنار خود روي از را نامرئي شنل هري

  "!كروشيو": زد فرياد هري چرخيد خودش دور آميكوس وقتي 

 جلوي به بعد كشيدو مي زوزه و زد مي جيغ درد از. ميپيچيد خود به درد شدت از ميزد پا و دست مرگخوار

  .افتاد زمين روي بيهوش و شد خرد شيشه  كرد برخورد كتاب ي قفسه

  "... بود چي باشي داشته نيتشو واقعا بايد گفت اينكه از بالتريكس منظور ميفهمم حاال" -
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  "... پاتر" -

  "!!!چطور؟ اينجايي؟چرا؟ تو پاتر": زد چنگ را قلبش گونگال مك پرفسور

  "بود احمقانه كارت اين پاتر": بايستد پا سر كرد سعي

  "...كرد تف  شما به اون": غريد خشم با هري

  "نيستي متوجه تو...كني درك كن سعي...اما بود شجاعانه خيلي كارت اين...پاتر" -

  " متوجهم كامال من" -

  " راهه تو ولدمورت...پرفسور": كند مخفي را اضطرابش كرد سعي.داد اطمينان او به هري

  "بگيم؟ اسمشو ميتونيم حاال":پرسيد عالقه با ميزد كنار خودش روي از را شنل كه لوناهمانطور

 صندلي روي بود جاخورده حسابي  او شدن ظاهر از كه گونگال مك پرفسور. شد ظاهر دوم شكن قانون

  . زد چنگ  خوابش لباس پيچازي ي پارچه به محكم دستش با افتاد

 اينجا من كه ميدونه ديگه حاال تا اون. كنيم صدا چي اونو ما كه بكنه فرقي نميكنم فكر": گفت لونا به هري

   "هستم

 قايق تاريك اي درياچه روي دست دور در كه ببيند را او ميتوانست هري.سوخت مي دوباره زخمش جاي

  ......ايستاد و بود رسيده بود آن در سنگي قدح كه اي درياچه به  تقريبا او. ميراند

  "ميتوني تو... كن عجله پاتر...كني فرار بايد تو": كرد زمزمه گونگال مك

  "كجاست؟ ريونكالو تاج ميدونين شما.بدونم بايد كه هست چيزي.نميتونم من" -

  " نداره خبر اون از كسي كه ساله صدها...نه كه ريونكالو؟البته تاج" -

  "...اينجا بياي... تو كه... جنونه يه... ديوونگيه اين...پاتر": زد را حرفش راست و رك و شد بلند او

 تاج همون ميتونه اين و كنم پيداش بايد من كه شده پنهان اينجا در چيزي... پرفسور... ميومدم بايد من" -

  ".... كنم صحبت ويك فليت پرفسور با بتونم فقط من اگه. باشه
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  ... ميايد هوش به زودي به آميكوس كه ميرسيد نظر به.رسيد گوش به ها شيشه خرده حركت صداي اين در

 اش چوبدستي نوك و كرد حركتي سرعت به گونگال مك پرفسور. بكنند حركتي لونا و هري اينكه از قبل

  "ايمپريو": گرفت گيج مرگخوار سمت به را

  خودش  چوبدستي با همراه را  وآن برداشت را او چوبدستي  رفت خواهرش طرف به و شد بلند آميكوس

 دوباره گونگال مك پرفسور. كشيد دراز الكتو نزديك زمين روي بعد. داد تحويل گونگال مك پرفسور به

 را آنها و  پيچيد ها كارو  دور شدو خارج ان از رنگ اي نقره اي رشته واينبار داد اش چوبدستي به حركتي

  .بست هم به محكم

  "...پاتر" -

 اينجايي تو كه ميدونه واقعا  نبر اسمشو اگه": داد ادامه كاروها وضعيت به توجه بدون گونگال مك پرفسور

...."  

 چند براي بار اين و سوخت مي آتش در هري زخم. گرفت را هري وجود خشم از دردي جمله اين گفتن با

 وجود آن در آويز قاب از نشاني هيچ و بود شده خالي درونش معجون كه ديد را سنگي قدحي تصوير او  لحظه

  . نداشت

  "خوبه؟ حالت...پاتر": رسيد گوشش به صدايي

  .كند حفظ را تعادلش تا ميزد چنگ را لونا ي شانه داشت او. برگشت هري

 پرفسور كه ميكنم رو كاري دارم من پرفسور... ميشه نزديك داره ولدمورت...ميره دست از داره زمان" -

 از رو آموزان دانش بايد ما. بيارم بدستش بايد من كه چيزيه اون. كنم پيداش بايد من. بود خواسته ازم دامبلدور

 كه نميده اهميتي ديگه حاال اون اما ميخواد منو ولدمورت. ميگردم رو قلعه من كه زماني تا... كنيم بيرون مدرسه

   "...بكشه بيشتر يا كمتر نفر چند

  ".ميكنم حمله ها ساز جاودانه به دارم من كه ميدونه اون كه حاال نه": افزود ذهنش در

  "ميدي؟ انجام رو دامبلدور دستورات داري تو" -
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 باال ممكن حد تا را خودش سپس. بود شگفتي از سرشار نگاهش. كرد تكرار را اين بار چند گونگال مك

  . كشيد

  "ميكني؟ پيدا رو هدف اين...اين تو كه وقتي تا  نگهداريم امن نبر اسمشو برابر  در رو مدرسه بايد ما" -

  "ممكنه؟ اين " -

 جادوكردن تو معلمين ما كه ميدوني... بشه ميكنم فكر": داد جواب خشكي به گونگال مك پرفسور

 يه مجبوريم البته. ميكنيم رو تالشمون بهترين. داريم نگه بيرون رو اون مدتي يه بتونيم ميكنم فكر....بهترينيم

  "بكنيم اسنيپ پرفسور مورد در هم فكري

  "...من بذارين" -

 امكان حد تا كه الزمه واقعا باشه ها دروازه ي آستانه در سياه لرد و بشه محاصره قراره هاگوارتز اگه و" -

 شدن ظاهر و غيب امكان عدم و پرواز ي شبكه كنترل وجود با ولي كنيم دور پا و دست تو از رو گناه بي افراد

  "....قلعه ي محوطه در

  ".داريم راه يه" -

  . داد توضيح هاگزهد به منتهي گذرگاه مورد در سرعت به هري

  "ميكنيم صحبت آموز دانش صدها مورد در داريم ما...پاتر" -

 بفهمن نميتونن ديگه بشن جمع مدرسه مرزهاي در مرگخواراش و ولدمورت اگه اما...پرفسور ميدونم من" -

  "شه مي غيب هاگزهد از داره كسي كه

  ".توئه با حق نظر اين از": كرد موافقت گونگال مك

 آنها بدن دور به گرفت قرار آنها بدن روي بر اي نقره تور يك و گرفت كاروها سمت به را اش چوبدستي

 و آبي سقف زير در كه بودند زشت  جانوردريايي دو مثل درست حاال. برد هوا سمت به را آنها و شد پيچيده

  .بودند مانده آويزان طاليي

  "شنل زير برين دوباره بهتره تا دو شما.بديم خبر هم ديگه گروههاي به بايد ما... بياين" -



 هري پاتر و مقدسات مرگ    عزل سوروس اسنيپ: سي امفصل 

  -583- 

 نوك از. گرفت باال را اش چوبدستي حال همان در و كرد حركت در سمت به بلند قدمهاي با گونگال مك

 به درخشان مدافع سپرهاي. شد ايجاد چشمهايشان دور در عينك شبيه خطهايي با اي نقره  ي گربه سه چوبدستي

 با سه هر راهرو انتهاي در. بودند كرده پر خودشان فام نقره نور با را مارپيچي كان پله و كردند مي حركت نرمي

 سبقت هم از راهرو طول در. ميرفتند پيش راهرو در شتابزده لونا و هري گونگال، مك پرفسور. شدند ناپديد هم

 زير در لونا و هري. داد مي صدا زمين با برخورد در  ل گونگا مك خواب لباس پيچازي ي پارچه. گرفتند مي

 پاي جفت يك بودند رفته پايين ديگر ي طبقه دو آنها كه هنگامي. كردند مي دنبال را او سرعت به نامرئي شنل

 دور ي كيسه سرعت به. سوخت مي هم هنوز هري زخم جاي. شكست مي را سكوت آنها همراه نيز ديگر

 را طرفشان گونگال مك كند پيدا را آن اينكه از قبل اما كرد رو و زير غارتگر ي نقشه دنبال به را گردنش

  : گفت و  شد آماده دوئل براي اورد باال را اش چوبدستي شد متوقف او. شناخت

  "اونجاس كي" -

  "منم": داد جواب اي آهسته صداي

 جزئيات او... آمد وجود به هري در عميق نفرتي او ديدن با. آمد بيرون زره يك پشت از اسنيپ سوروس

 گرفته را صورتش دور كه  اش زده روغن سياه موهاي. بود كرده فراموش او جرائم پشت در را اسنيپ ي چهره

 اش هميشگي مشكي شنل همان.نداشت تن به خواب لباس. داشتند را مرده يك نگاه كه سياهش چشمهاي و بود

   "هستن؟ كجا ها كارو":پرسيد آهسته. بود باالگرفته دوئل يك براي را اش چوبدستي و بود پوشيده را

  "سوروس فرستاديشون تو كه جايي هر ميكنم فكر": داد جواب گونگال مك

  .آنجاست هري كه دانست مي گويي. شد قفل گونگال مك چشمان در نگاهش و امد جلو اسنيپ

  .شد اماده حمله براي و آورد باال را اش چوبدستي هري

  ".كرده پيدا مزاحم يه الكتو كردم مي فكر من": گفت اسنيپ

  "!!!واقعا" -

  "بكني؟ فكري همچين شده باعث چيزي چه و": داد ادامه گونگال مك پرفسور

  . بود شده داغ بازويش روي بر شوم عالمت. داد مالشي را دستش عصبانيت با اسنيپ
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 خاص ارتباطي ي وسيله مرگخوارها شما كه كردم فراموش من...طبيعتا...اوه": زد طعنه گونگال مك

  ".دارين رو خودتون

 به كردند مي جستجو اطراف هواي ميان در هنوز چشمهايش. نشنيده را او حرفهاي كه كرد وانمود اسنيپ

  . كاريست چه انجام حال در فهميد شد مي سختي به كه داشت ظاهري. شد تر نزديك تدريج

  "مينروا ميزني گشت مدرسه  راهروهاي در شبها نميدونستم" -

  "داري؟ اعتراضي تو" -

 احساس مزاحمت يه كشيده؟من بيرون خوابت رخت از رو تو شب موقع اين چيزي چه بدونم ميخوام من" -

  "... كردم

  "...باشه ساكت جا همه  مياد نظر به ولي واقعا؟" -

 بايد من باشيش اگرديده اينكه مينروا؟براي ديدي رو پاتر هري تو":شد خيره او چشمهاي به اسنيپ

  "...كنم اصرار مجبورم....حتما

 را هوا اش چوبدستي. كرد حركت بود ديده عمرش تمام در هري كه آنچه از سريعتر گونگال مك پرفسور

 سپر افسون سرعت اما. شده هوش بي احتماال و شده تمام اسنيپ كار كه انديشيد هري اي لحظه براي. شكافت

  . خورد هم بر گونگال مك تعادل كه بود اي اندازه به اسنيپ دفاعي

 نفرين آستانه در كه هري. شد جدا قسمت آن. زد ضربه ديوار از قسمتي به و داد تكاني اش چوبدستي به او

 اسنيپ سوي به كمندي همانند كه آتشي هاي حلقه مسير از خود با را لونا شد مجبور داشت، قرار اسنيپ كردن

  .بكشد كنار رفتند مي

 دودش به تبديل گونگال مك كه گرفت، را جايش سياهي مار بلكه نبود، كار در آتشي ديگر بعد اي لحظه

 را اسنيپ  شدت با كه آمد در ها خنجر از اي دسته شكل به و شد جامد و داد شكل تغيير دوباره دود. كرد

 با خنجرها و داد حركت بود جلويش كه را بزرگي زره ، خنجرها از فرار براي اسسنيپ. كردند مي تعقيب

  . رفتند فرو زره ي سينه در ديگري از بعد يكي بلندي صداي

  "!!!مينروا" -
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  ...آنهاست سر پشت ميرسيد نظر به.گفت را اين مانند جيغ و زير صدايي

 و ويك فليت پرفسور. كرد نگاهي سر پشت به ميكرد محافظت طلسم برابر در لونا از حاليكه در هري

 وپرفسور بودند پوشيده خواب لباس آنها. آمدند مي آنها سمت به راهرو  انتهاي از سرعت به اسپراوت

  .شد وارد آنها دنبال به زنان نفس عظيمش هيكل با  اسالگهورن

  :گفت كنان جير جير  اورد مي باال را اش چوبدستي حاليكه در ويك فليت

  "...نميدي انجام هاگوارتز در ديگه قتل يه تو...نه" -

 و شد زنده زره. كرد برخورد  بود گرفته پناه آنها پشت در اسنيپ كه را زره دست يك  به ويك فليت طلسم

  . گرفت خود پوالدين عضالت ميان در را اسنيپ

 لونا و هري.  كرد پرتاب مهاجمين سمت به را آن و  كرد آزاد زره دستهاي فشار از را خودش تقال با اسنيپ

 هري وقتي. نكنند برخورد شد خرد و  شد كوبيده ديوار به كه زره با تا رفتند شيرجه ديوار سمت به سرعت به

 سه هر اسپروات و ويك فليت ، گونگال ومك كرد، مي فرار وجود تمام با داشت اسنيپ كرد نگاه را باال دوباره

 را گونگال مك فرياد صداي بعد اي لحظه و. كرد عبور كالسي در ميان از اسنيپ. دويدند مي اش پي از

  "...بزدل ترسوي":شنيد

  "افتاد؟ اتفاقي چه شد؟ چي":پرسيد لونا

  .شد مي كشيده زمين روي آنها دنبال به نامرئي شنل دويدند كالس در سمت به هم با و شد هريبلند

 مك پرفسور بودند ايستاده شكسته ي پنجره روي به رو اسپراوت و ويك فليت گونگال، مك پررفسور

  .گفت گونگال

  "پريد اون" -

 ظاهر از اسپروات و ويك فليت ي زده حيرت فريادهاي به توجه بدون دويد پنجره سمت به سرعت به هري

  "مرده؟ كه اينه منظورتون": پرسيد اش ناگهاني شدن
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 مياد نظر به و.... بود همراهش چوبدستيش دامبلدور برخالف.  نمرده اون نه": گفت تلخي به گونگال مك

  ".  باشه گرفته ياد اربابش از كلك تا چند

  . كرد مي پرواز تاريكي ميان در كه ديد را پوشي سياه مانند خفاش  ي سايه هري انگيزي نفرت احساس با

  .شد ظاهر اسالگهورن آلود پف و عظيم هيكل آن از بعد و شنيد را  سنگيني پاهاي  صداي

  "...هري" -

   داشت تن به يكدستي سبز ابريشمي ي پيژامه. داد مي فشار را اش پهنش ي سينه ي قفسه و ميزد نفس نفس او

  "... چرا... سوروس... بده توضيح لطفا مينروا...كننده غافلگير چه...عزيزم پسر " -

 تعطيالت يه به مديرمون":گفت و كرد اشاره بود اسنيپ شبيه كه پنجره سوراخ به گونگال مك پرفسور

  " رفته كوتاه

  "...پرفسور" -

 را مانند شبح سبز قايق....اينفري از مملو اي درياچه ديد مي را آتشي. داد فشاري را پيشانيش و زد فرياد هري

  . شد پياده آن از كينه از سرشار قلبي با ولدمورت و ميشد متوقف زميني زير ساحل كنار در كه ديد مي

  "...مياد داره اون...كنيم  آماده رو مدرسه بايد ما پرفسور" -

  " مياد داره نبر اسمشو. خوب خيلي": گفت استادهاييش به گونگال مك

  . كرد اي ناله آهسته اسالگهورن.  كردند حبس را شان نفس ويك فليت و اسپروات

 مابايد. داريم همه حمايت به احتياج ما.  ميده انجام داده بهش دامبلدور كه رو ماموريتي قلعه در  داره پاتر" -

  "بده انجام ميخواد كه رو كاري بتونه پاتر تا....  بديم انجام ميتونيم كه محافظتي اقدام هر محوطه در

 رو نبر اسمشو جلوي نميتونيم بكنيم كه هم كاري هر ما كه ميدوني البته": كرد صحبت ويك فليت

  "...بگيريم

  " كنيم معطلش ميتونيم ما اما":گفت اسپراوت پرفسور
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  "...پامونا  متشكرم": گفت ل گونگا مگ پرفسور

  . بود اوضاع ناگواري درك از حاكي  شد بدل و رد  ساحره دو بين كه نگاهي

 بزرگ سرسراي در رو آموزان دانش. كنيم ايجاد رو اصلي هاي حفاظت محوطه اطراف ميكنم پيشنهاد 

 خواست كسي رسيدن قانوني سن به كه كساني از اگه اين وجود با. برن اينجا از بايد خيليهاشون. كنين جمع

  ".باشن داشته رو شانس اين بايد ميكنم فكر.بدين اجازه بهش كنه مبارزه و بمونه

 هاي بچه با ديگه ي دقيقه بيست موافقم،": گفت برود در سمت به شتاب با اينكه از قبل اسپروات پرفسور

  ".ميبينم بزرگ سرسراي در رو شما گروهم

 تله...مهرگياه":  گفت مي بلند بلند كه بشنوند را صدايش توانستند مي آنها شد ناپديد سرعت به  كه زماني و

  ".ميشن درگير اينا با چطوري مرگخوارها ببينم ميخوام آره...اسنارگالف هاي غالف و شيطان ي

  "بدم انجام رو كارم همينجا تونم مي من": گفت سرعت به ويك فليت

 و تند صداي يك هري. كرد زمزمه را اي پيچيده طلسم لب زير و گرفت پنجره سمت به را اش چوبدستي او

  .بود كرده آزاد محوطه در را باد نيروي ويك فليت گويا شنيد؛ تيز

  ".... پرفسور" -

 خيلي اين اما ميكنم قطع رو كارتون كه متاسفم من پرفسور": شد نزديك اندامش كوچك استاد به هري

  "كجاس؟ ريونكالو تاج ميدونين شما.مهمه

 اين تو نكنم فكر اما پاتر، نيست بد وقت هيچ بيشتر هوش كم يه!!!!ريونكالو تاج....هورابلس پروتگو" -

  " بكنه چنداني كمك وضعيت

  .بود كرده صحبت مانندش جيغ جيغ صداي با  اندام كوچك ويك فليت

  "ديدين؟ اونو وقت هيچ كجاس؟ اون ميدونين شما كه بود اين منظورم" -

 گم كه زياديه سالهاي.  باشه ديده اونو كه نيست اي زنده آدم ديگه االن ميدونم من كه جايي ديدمش؟تا" -

  "پسرم شده
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   باشد؟ ساز جاودانه يك ميتوانست چيزي چه بنابراين.كرد ووحشت نااميدي احساس اي لحظه براي هري

  ".ميكنيم مالقات بزرگ سرسراي در رو ريونكالو شاگردان و شما ما...فليوس" -

  .بروند او دنبال كه كرد اشاره لونا و هري به گونگال مك پرفسور

   رسيد گوششان به اسالگهورن غرغر صداي كه بودند رسيده در به آنها

   "كنين كاري شلوغ نبايد ميكنم فكر...من خب" -

 كار اين كه نيستم مطمئن اصال من": ميلرزيد مانندش فوك سبيل و بود كرده عرق. ميزد نفس نفس او

 به بندازه تاخير به اونو كارهاي كه هركسي كه ميدوني تو. ميكنه پيدا ورود راه يه بالخره اون...باشه عاقالنه

  "...ميافته خطر در شدت

 دانش با ميخوي تو اگه.باشين بزرگ سرسراي در ديگه ي دقيقه بيست تا ها اساليترين و تو ميخوام من" -

 اين در  كنين سعي يا كنين، خرابكاري كنين، مقاومت شما كدوم هر اگه اما. نميشه مانعت كسي بري، آموزات

           ".باشيم داشته مرگبار دوئل يك  ميشيم مجبور... هوراس كنين فعاليت ما عليه بر جنگ

  "!!!مينروا" -

  بود زده وحشت او

  " كنه ثابت طرف يك به  خودشو وفاداري اساليترين  برج كه رسيده زمانش" -

  ".هوراس كن بيدار رو شاگردانت و برو": گفت قاطع صدايي به گونگال مك پرفسور

 و رفتند مياني راهروي به گونگال مك دنبال به لونا و او. نايستاد اسالگهورن ي ناله و آه ديدن براي هري

  "....نه االن فيلچ من خداي اوه..پيرتاتوم": بود گرفته باال را اش چوبدستي

 آموزان دانش...رختخوابن از بيرون اموزان دانش": شد ظاهر لنگان لنگ پير سرايدار لحظه همين در درست

  "...هستن ها راهرو در

 پيدا رو عنق بد. بده انجام مفيد كار يه و برو حاال...احمق شق كله اونجا برن بايد اونا": زد فرياد گونگال مك

  " كن
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  "!!!عنق بد...ب" -

  ... بود نكرده صحبت او با طور اين كسي هرگز. بود افتاده لكنت به فيلچ

  ".بيارش فورا و برو... ميكني شكايت موردش در كه نيست قرن ربع مگه...احمق اي...عنق بد آره" -

 راه لنگان لنگ اما.  بفرستد سياه نخود دنبال را او ميخواهد گونگال مك پرفسور كه كرد مي فكر فيلچ ظاهرا

  .ميزد غر لب زير بود كرده قوز كه همانطور و افتاد

  ".پيرتوم لوكوموتور...حاال و" -

 و باال از و پريدند پايين ستونهايشان از ها پوش زره و ها تنديس راهرو طول تمام در. زد فرياد گونگال مك

  .است دادن رخ حال در اتفاق همين قلعه تمام در كه دانست مي هري. ميرسيد گوش به پريدن صداي پايين

 انجام مدرسه به نسبت رو تون وظيفه. خطره در هاگوارتز دار، مرز مردان": زد فرياد گونگال مك پرفسور

  " بدين

 هاي مجسمه تمام زياد، صداي و سر با گويي. شد بلند بيشماري فريادهاي و وحركت خوردن بهم صداي

 حيوانات ي مجسمه اي عده. بودند تر بزرگ بعضي بودند، تر كوچك آنها از بعضي. بودند داده رم را مدرسه

  .دادند مي تكان را دارشان ميخ هاي گرز و شمشيرها بلند صداي با ها زره. بودند

 بيارين بزرگ سرسراي به رو دوستانتون شما بهتره الوگود، دوشيزه و تو...پاتر حاال": گفت گونگال مك

  " كنم بيدار رو ها گريفندوري ي بقيه بايد من.

 طرف به منتهي مخفي ورودي طرف به. برگشتند عقب به لونا و هري شدند، جدا هم از بعدي پلكان در آنها

 آموزان دانش از زيادي جمعيت با كردند مي حركت سرعت به آنها كه هنگامي. ها نيازمندي اتاق ورودي

  . كردند برخورد

 سرسراي به ارشدها و معلمين توسط داشتند تن به خواب لباس كه حالي در آلود خواب آموزان دانش

  .شدند مي هدايت بزرگ

  "...بود پاتر هري اون" -
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  "!!!!پاتر هري" -

  "...ديدم اونو من ميخورم قسم....ديدمش من" -

  .رسيدند ها نيازمندي اتاق به آنها بالخره. برنگشت آنها به كردن نگاه براي هري اما

  .رفتند پايين ها پله از سرعت به لونا و او. شوند وارد آنها تا شد باز ديوار داد تكيه ورودي ديوار پشت به هري

  "!!!!چي؟" -

  . داد دست از ها پله روي را تعادلش  ازحيرت هري شدند اتاق وارد اينكه محض به

. كردند مي نگاه او به لوپين و كينگزلي.بود شده وارد آن به كه بود اي دفعه آخرين از شلوغتر مراتب به اتاق

  ... ويزلي خانم و ،آقا فلور و بيل ، اسپينت آليشيا و جانسون آنجلينا ، بل كتي ، وود اليور

  "افتاده؟ اتفاقي چه هري" پرسيد نردبان پايين از لوپين

 ميكنين؟ چيكار اينجا شما. كنيم بندي سنگر رو مدرسه بايد ما. رفته در اسنيپ...اينجا مياد داره ولدمورت" -

  "داده؟ خبر شما به كي

 همه كه باشي داشته انتظار نميتوني تو.فرستاديم هم دامبلدور ارتش ي بقيه براي رو پيغام ما": داد توضيح فرد

  اومدن سرعت به همه و...بدونه رو ماجرا هم محفل كه داد اجازه دال الف و بدن دست از رو خوشي اين

  "هري؟ كنيم چيكار اول

  "خبره؟ چه": بود پرسيده جرج

  ".ميجنگيم ما. شدن دهي سازمان بزرگ سرسراي در همه و  ميكنن تخليه رو كوچتر هاي بچه دارن اونا" -

 ارتش ، ققنوس محفل از مخلوطي گروه اعضاي. كردند حمله پلكان سمت به همه و شد بلند فريادي

  . بودند سابق كوييديچ تيم اعضاي و دامبلدور

 شد مجبور هري و برسانند بزرگ سرسراي به را خود تا ميرفتند ها پله سمت به  كشيده هاي چوبدستي با همه

  ...بچسبد ديوار به
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  "...لونا بيا": گفت رسيد آنها به وقتي دين

 كم داشت جمعيت. رفتند باال ها پله از هم با و راگرفت دستش لونا. كرد دراز  لونا سمت به را خاليش دست

  .پيوست آنها به هري و  بودند مانده باقي  ضروريات اتاق در نفر چند فقط.ميشد

 هري وقتي بودند ايستاده فلور و بيل ، لوپين ، جرج ، فرد آنها اطراف. بود كشمكش در جيني با ويزلي خانم

 تو اما بله پسرها...نميدم اجازه من هستي قانوني سن زير تو": ميزد فرياد دخترش سر بر ويزلي خانم شد نزديك

  ".خونه بري بايد

: گفت بود ريخته بهم تقال اثر در موهايش و كشيد مي بيرون مادرش چنگ از را دستش كه حالي در جيني

  "دامبلدورم ارتش توي من...نميرم"

  "!نوجوونها از گروه يه" -

   "!نداره رو جراتش كس هيچ كه كاري...ميكنن كمكش كه نوجوونها از گروه يه": داد جواب تندي به فرد

 با كه كردين فكري چه دوتا شما. نشده بزرگ كافي ي اندازه به....سالشه شونزده اون":زد فرياد ويزلي خانم

  "!آوردينش خودتون

  .كردند بدل و رد نگاهي شرمساري باش جرج و فرد

 همه.نيست قانوني سنت هنوز...بكني رو كار اين نميتوني تو...جيني ميگه درست مامان": گفت ماليمت با بيل

  "برن اينجا از مجبورن ها نابالغ ي

  "!برم خونه به نميتونم من": زد فرياد جيني

 منتظر و بايستم نميتونم...اونجا برم نميتونم. اينجان من ي خونواده تموم": بود زده حلقه چشمهايش در اشك

  "...و باشم

 به و داد تكان را سرش هري اما. كرد مي التماس او به نگاهش با كرد پيدا را هري بار اولين براي او چشمهاي

  .برگشت تلخي

  "...باشه" -
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  "....خداحافظ...بكنين ميخواين كار هر...باشه": گفت كرد مي نگاه هاگزهد تونل ورودي در به حاليكه در او

 طور به بود تونل بيرون كه نفر يك. رسيد گوش به ورودي پشت از زدن ضربه و كشمكش صداي سپس

   ".ميافتاد داشت قطع

: كرد نگاه آنها به اش شده وري يك عينك ميان از.رسيد سكو به و ميكشيد باال سمت به را خودش او

  "...من...من...بنابراين  فهميدم االن همين شده؟من شروع رسيدم؟نبرد دير من  خيلي"

  .شود برو رو اش خانواده با كه نداشت انتظار او ظاهرا.شد خاموش سرعت به پرسي

  "چطوره؟ آلش كوچولو تدي...پس": پرسيد لوپين از آميزي اغراق لحن با جو، شكستن براي تالش در فلور

 آنها ميرسيد نظر به. بود كننده منجمد ها ويزلي بين سكوت پريد جايش از و  كرد او به مختصري  نگاه لوپين

  .اند زده يخ

  ".... خوبه اون... بله اوه...من": گفت بلند صداي با لوپين

  "...مادرشه با تانكس... تانكسه با اون بله ":بود شده بلند ناخوداگاه طور به صدايش

  "... دارم ازش  عكس يه اينجا من":زد فرياد لوپين باشند شده منجمد ها ويزلي و پرسي ميرسيد نظر به

 اي فيروزه موهاي با كوچك ي بچه يك.داد نشان هري و فلور به و كشيد بيرون ژاكتش داخل از  را عكسي

  .ميزد پا و دست  دوربين سمت به كه بود روشن

  "... بودم احمق يه من": زد فرياد تقريبا پرسي

  . انداخت را عكسش تقريبا لوپين كه بود بلند آنقدر صدايش

  ".... يه... يه... ديوونه مدعاي پر آدم يه...شعور بي موجود يه. بودم احمق يه من" -

  "...قدرت ي تشنه ابله... خونواده منكر...خونه وزارت عاشق": گفت فرد

  "....بودم اينا همه من بله،": داد قورت را دهانش آب پرسي

  "كني توصيف خودتو نميتونستي اين از بهتر...خب": گفت داد مي دست پرسي با حاليكه در فرد
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 وتقريبا كشيد آغوش در را پرسي اي ناله با و داد هل عقب به را فرد. دويد جلو او تركيد ويزلي خانم بغض

  .افتاد پدرش به چشمش كرد مي نوازش را مادرش آهستگي به پرسي كه هنگامي. كرد خفه را او

  "بابا متاسفم": گفت پرسي 

  . كشيد آغوش در را پسرش سرعت به بعد  كرد او به سريعي نگاه ويزلي آقاي

  "پرسي؟ كرد درست رو تو شعور چيزي چه": گفت گر پرسش لحني با جرج

  "....آينده انداز چشم" -

 راهي يه بايد ولي. ميدونم اينو كه وقته خيلي":كرد پاك را اشكهايش  مسافرتيش شنل با سرعت به پرسي

. ميكنن زنداني رو خائنين هميشه اونا. نبود آسون اصال  خونه وزارت تو اينكار كردم؛ مي پيدا شدن خالص براي

 بنابراين. بكنه جنگ يه هاگوارتز قراره كه داد خبر بهم قبل دقيقه ده اونم و بگيرم تماس ابرفورث با شدم موفق

   ".هستم اينجا من

 همين تو ارشدها كه داريم انتظار ما خب": كرد تقليد را پرسي صداي ترين مدعا پر زيادي مهارت با جرج

 دست از رو خوب مرگخوارهاي ي همه وگرنه كنيم مبارزه و باال بريم بياين حاال كنن راهنمايي رو ما مواقع

  ".ميديم

  " هستين من برادر زن شما پس": داد دست فلور با  پرسي

  .شدند خارج اتاق از  جرج و فرد بيل، همراه عجله با آنها

  "....جيني" -

  .زد فرياد ويزلي خانم

  .  برود باال دزدكي آشوب آن در كرد مي سعي جيني

 اما خبره چه اينجا ميدونه و بينه مي چيزو همه اون نمونه؟ اينجا جيني طوره؟چرا چه اين...مالي": پرسيد لوپين

  ".نمياد درگيري وسط

  "... اما!!...من" -
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  "گفتم؟ چي شنيدي. بمون اتاق اين توي تو جيني.خوبيه فكر اين": گفت جدي خيلي ويزلي آقاي

 سخت اندازه از بيش و عبوس العاده فوق نگاه زير در اما نيست موافق عقيده اين با زياد جيني ميرسيد نظر به

  .داد تكان سر ناچار به پدرش گير

  "كجاهستن؟ هرميون و رون": پرسيد هري.رفتند ها پله راه سراغ به لوپين همراه به ويزلي قĤاي و خانم

  .داد جواب اش شانه ي باال از ويزلي آقاي

  " باشن رفته بزرگ سرسراي به قبال بايد اونا" -

  "بشن رد من كنار از اونا نديدم من اما": گفت هري

  " هست چپت سمت يكي... ميگفتن  دستشويي مورد در چيزايي يه اونا": گفت جيني

  "دستشويي؟" -

  . بود خالي  هم آن اما كند چك را  دستشويي تا شد رد اتاق جلوي ميان از بلند گامهاي با هري

  "دستشويي؟ برن ميخواستن اونا كه مطمئني" -

  .شد ناپديد ضروريات اتاق و گرفت درد شدت به زخمش جاي وقت همان در اما

 سمت به تاريك هاي زمين ميان از انداخت، نگاهي را قلعه حياط پنجره از و كرد بررسي را فلزي ميز دقت با

 ظالمانه و سرد حس. بود زده حلقه اش شانه دور نجيني و كرد حركت بود مشتعل چراغهايش كه باشكوه ي قلعه

  .داشت قرار روبرويش درست هدفش...برگرفت در را او اي
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  سي و يكمفصل 

  نبرد در هاگوارتز
  

  
  
  

  

 دانش با بلند ميز چهار زيرش، در و كردند، مي روشن را اش پهنه ستارگاني و بود تيره سرسرا جادويي سقف

 اينجا. داشتند تن بر مهماني لباس برخي و بودند پوشيده سفري هاي شنل برخي بود؛ شده احاطه نظم بي آموزاني

 زندگان، و مردگان از اعم همه، چشمان. خوردند مي چشم به ها روح رنگ سفيد و درخشان پيكرهاي جا آن و

 سرش پشت در. بودند شده دوخته گفت مي سخن سالن انتهاي مرتفع سكوي از كه گونگال مك پروفسور به

 رسيده سر نبرد براي كه محفل اعضاي و پالومينو، سنتور فايرنز، جمله من بودند، مانده باقي معلمين از كه كساني

  .بودند كشيده صف بودند،

 اعضاي گفتم كه وقتي ارشدا،. شد خواهد انجام پامفري مادام و فيلچ آقاي نظر زير انتقاالت و نقل... " -

  "بريد مي انتقال محل به ترتيب به رو اونا و كنيد مي مرتب رو گروهتون

 در گريفندور ميز كنار از هري كه زماني اما. بودند ايستاده خود جاي در مبهوت آموزان دانش از بسياري

 بخوايم اگه": زد فرياد و ايستاد هافلپاف ميز از ميالن مك ارني كرد، مي عبور هرميون و رون جوي و جست

  "چي؟ بجنگيم و بمونيم
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  .رسيد گوش به جمعيت تشويق صداي

  ".بمونيد كه نداره مشكلي باشيد رسيده قانوني سن به اگه": گفت گونگال مك پروفسور

  "جغدامون؟ چمدونامون، شه؟ مي چي وسايلمون": گفت ريونكالو ميز دختران از يكي

 مسئله ترين مهم االن. نداريم اختيار در زمان مايملكمون آوري جمع براي": گفت گونگال مك پروفسور

  ".بشيم خارج اينجا از سالمت به كه اينه

  "كجاس؟ اسنيپ پروفسور": زد فرياد اساليترين ميز از دختري

  ".كولش رو گذاشته دمشو بگم، رك بخوام اگه": داد پاسخ گونگال مك پروفسور

  .شد بلند ريونكالو و هافلپاف گريفندور، ميزهاي از شادماني فرياد

 حركت سالن انتهاي سوي به گريفندور ميز كنار از گشت، مي هرميون و رون دنبال به همچنان كه هري

 اش بدرقه فراواني هاي زمزمه و گشتند مي بر او طرف به ها صورت گذشت، مي ميزها كنار از كه همچنان. كرد

  .كردند مي

 كنيم، مستقر قلعه اطراف رو هايي حفاظ كه شديم موفق االن تا ما": گفت مي داشت گونگال مك پروفسور

 خون حفظ و سرعت با كه خوام مي ازتون كه جهته همين به. بياره دووم خيلي كه بعيده ما تقويت بدون اما

  "... رو گن مي ارشداتون كه چي هر و كنين حركت سردي

 نمي. شفاف و زير سرد، صدايي شدند؛ گم شد، انداز طنين سالن در كه ديگر صدايي در كلماتش آخرين اما

 هيواليي مثل گويي. شود مي خارج ها ديوار خود از كه رسيد مي نظر به. آيد مي كجا از صدا اين كه گفت شد

  .بود گزيده سكني جا آن در كه بود ها قرن بود، برده را آن فرمان زماني كه

 منشا دنبال به هراس با و زدند مي چنگ را ديگران برخي رسيد، گوش به آموزان دانش ميان از جيغي صداي

 با تونيد نمي. س بيهوده هاتون تالش. كنين مي آماده نبرد براي خودتونو دارين كه دونم مي": گشتند مي صدا

 كه خواد نمي دلم. قايلم هاگوارتز معلمين براي زيادي احترام من. بكشم رو شما خوام نمي. كنيد مبارزه من

  ".شه ريخته زمين روي جادويي خون
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 آن از بيش و آزارد، مي را گوش هاي پرده كه سكوتي نوع آن از شد، فرما حكم سالن در سكوت دوباره

  .باشند داشته را تابش ها ديوار كه است سنگين

 بديد من به رو پاتر هري. ديد نخواهند آسيبي هيچ اونا و بديد من به رو پاتر هري": گفت ولدمورت صداي

  .بگيريد جايزه و بديد من به رو پاتر هري. كنم مي رها خودش حال به رو مدرسه من و

  ".داريد وقت شب نيمه تا شما"

 را او تا جستند، مي را هري ها چشم همه گويي چرخيدند، ها سر همه. گرفت بر در را ها آن سكوت دوباره

 پانسي چهره توانست هري و برخاست اساليترين ميز از كسي. كنند ميخكوب شان خيره نگاه هزاران در

 پاتر! اينجاس كه اون اما": كشيد فرياد پانسي. دهد تشخيص آورد مي باال را لرزانش دست كه را پاركينسون

  "!بگيردش يكي اونجاس،

 برخاسته بودند او جلوي كه هايي گريفندوري. كردند حركت كثيري عده بگويد، سخني هري كه آن از قبل

 لحظه همان در تقريبا و ها، هافلپافي سپس. نگريستند مي را ها اساليتريني بلكه نبود، او به رويشان اما بودند،

. برخاستند خود جاي از نگريستند مي پاركينسون پانسي به و بود هري به پشتشان همگي حاليكه در ها ريونكاليي

 ها آستين و ها شنل زير از جا آن و جا اين كه ديد مي را ها دستي چوب بود، شده متحير و مبهوت كه هري

  .شدند مي كشيده بيرون

 فيلچ آقاي با همه از اول شما پاركينسون، دوشيزه ممنونم": گفت گرفته صدايي با گونگال مك پروفسور

  ".كنن دنبال رو شما هم گروهتون اعضاي بقيه اگه شم مي ممنون. كنيد مي ترك رو سالن

 مي كردند مي كت حر سالن از خارج به كه را ها اساليترين رفتن رژه و ها نيمكت شدن كشيده صداي هري

  .شنيد

  ".كنيد حركت دنبالشون ريونكالوها": زد فرياد گونگال مك پروفسور

 سال هاي ريونكالو از تعدادي اما بود، شده خالي كامال اساليترين ميز. شدند تخليه ميز چهار هر كم كم

 گريفندور از نيمي تقريبا و بود، بيشتر بودند مانده باقي كه هايي هافلپاف تعداد. ماندند باقي خود جاي در بااليي،

 و بيايد پايين جايگاه پشت از گونگال مك پروفسور كه شدند باعث و بودند كرده حفظ را خود هاي صندلي ها

  .كند انتقال مسير راهي شخصا را بودند نرسيده قانوني سن به كه كساني
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  "!پيكس طور همين هم تو! بيفت راه كريوي، نداره امكان" -

  .شتافت بودند نشسته گريفندور ميز سر بر همگي كه ها ويزلي سمت به هري

  "كجان؟ هرميون و رون" -

  "؟...  پيداشون مگه": گفت رسيد مي نظر به نگران كه ويزلي آقاي

 باقي دهد، قرار خطاب مورد را بودند مانده باقي كه كساني تا رفت مي سكو روي كه كينگزلي ديدن با اما

  .خورد فرو را حرفش

 معلمين بين. كنيم عمل سريع خيلي بايد علت همين به داريم، وقت شب نيمه تا ساعت نيم فقط ما" -

 گونگال مك و اسپراوت فيلتويك، اساتيد. شده توافق نبرد نقشه يه سر بر ققنوس محفل اعضاي و هاگوارتز

 – گريفندور برج و شناسي، ستاره برج ريونكالو، برج – قلعه برج ترين بلند تا سه به رو مبارزين هاي گروه

 در. اختيارشونه در دادن انجام طلسم براي مناسبي فضاي و دارن خوبي ديد جا اون از چون كنن، مي هدايت

 نشسته گريفندور ميز سر بر كه ويزلي آقاي به "– آرتور -" داد نشان را لوپين دست با "- ريموس حال، همين

 هاي حفاظ ترتيب كه داريم احتياج نفر يه به. بريم مي قلعه محوطه به رو هايي گروه من و -" كرد اشاره بود،

  "- بده رو قلعه داخلي راهروهاي و ها ورودي

  ".ماس كار راست ديگه اين": زد فرياد داد مي نشان را وجرج خود كه فرد

  . داد تكان موافقت نشانه به را سرش كينگزلي

  "!كنيم تقسيم رو ها نيرو تا جا اين بيان رهبرا خب، خيله" -

 و كنند پيدا خود براي جايي سكو كنار كردند مي سعي كه آموزاني دانش كنار از كه گونگال مك پروفسور

  "بگردي؟ چيزي دنبال تو كه نيست قرار پاتر،": گفت گذشت، مي كنند دريافت را خود دستورات

  "!بله اوه اوه، چي؟": گفت هري
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 او تا گيرد مي صورت دارد نبرد اين كه بود كرده فراموش بود، كرده فراموش را ساز جاودانه موضوع تقريبا

 فكر هر موقتا كه بود شده باعث هرميون و رون ناگهاني و توضيح قابل غير غيبت بگردد؛ دنبالش به بتواند

  .شود خارج ذهنش از ديگري

  "!برو پاتر، برو پس" -

  "...حتما – درسته" -

 براي كه بود آموزاني دانش از مملو هنوز كه دويد، مي قلعه ورودي سوي به بزرگ سرسراي از كه حالي در

 با كه داد اجازه خود به. كند حس را كردند مي دنبالش كه چشماني توانست مي شدند، مي آماده انتقال و نقل

 خلوت راهروهاي از يكي به را خود پلكان باالي در اما شود، همراه رفتند مي باال مرمرين هاي پله از كه جمعيتي

 يافتن روي بر را ذهنش و كند آرام را خود كرد سعي. كرد مي مخدوش را افكارش وحشت و ترس. رسانيد تر

 سراسيمه و ثمر بي باشند افتاده گير ليواني زير در كه حشراتي همانند افكارش اما. كند متمركز ساز جاودانه

 و ايستاد كرد، آرام را حركتش. بخشد سامان را افكارش توانست نمي هرميون، و رون كمك بدون ظاهرا. بودند

 نقشه و نشست بودند، كرده ترك را جا آن كه بود هايي مجسمه از يكي پايه زماني كه هايي سنگ از يكي لبه

 رون به مربوط هاي نقطه نقشه روي جايي توانست نمي. كشيد بيرون بود گردنش دور كه اي كيسه از را غارتگر

 اتاق سوي به كه هايي نقطه جمعيت تراكم است ممكن كه كرد فكر وجود اين با. كند پيدا را هرميون و

 و فشرد صورتش به را دستانش نهاد، كناري را نقشه. باشد كرده مخفي را ها آن كردند، مي حركت ها نيازمندي

  .كند تمركز كرد سعي

  .رم مي ريونكالو برج به من كه بود زده حدس ولدمورت

. كند استوار آن بر را هايش انديشه توانست مي كه بود كرده پيدا دست نشدني انكار حقيقت يك به باالخره

 اين باشد؛ داشته توانست مي توجيه يك تنها اين و بود كرده مستقر ريونكالو برج در را كارو الكتو ولدمورت

  .باشد بوده خبر با گروه آن با سازش جاودانه ارتباط از قبل از هري كه داشته وحشت اين از ولدمورت كه

...  بود شده گم تاج نيم شناختند مي ريونكالو با مرتبط اشياء از يكي عنوان به همه كه شيئي تنها ظاهرا اما

 اساليتريني، يك ولدمورت، كه بود ممكن طور چه باشد؟ بوده ساز جاودانه تاج نيم كه بود ممكن طور چه ولي
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 باشد گفته او به بود ممكن كسي چه بود؟ گريخته ها ريونكاليي متمادي هاي نسل از كه باشد يافته را تاجي نيم

  باشد؟ ديده را تاج نيم كه نداشت وجود اي زنده فرد هيچ كه حالي در كند، جو و جست بايد را كجا

  ... نداشت وجود اي زنده فرد هيچ

 آمده كه را راهي و شد بلند سنگي سكوي روي از. شدند گشوده يكباره به انگشتانش زير در هري چشمان

 و ها صد صداي مرمرين پلكان سوي به پيچيدن با. كرد طي اميدش تنها يافتن براي بار اين و سرعت تمام با بود

 هايي دستور ها ارشد. شد تر بلند و بلند رفتند مي رو قدم ها نيازمندي اتاق سوي به كه كساني از نفر ها صد

 هل با بسياري هاي فرياد صداي ببخشند، نظمي را خود گروه آموزان دانش كردند مي سعي و كردند مي صادر

 صف جلو به كرد مي سعي ها اولي سال دادن هل با كه ديد را اسميت زاخارياس هري شد؛ مي همراه ها دادن

 كه حالي در بود، آلود اشك هاشان چهره كه شدند مي ديده كوچكتري آموزان دانش آنجا و اينجا برسد،

  .گشتند مي برادرشان و خواهر و دوستان دنبال به نااميدانه ها بزرگتر

 بلندترين با و بود، شناور ورودي سرسراي ميان هواي در كه خورد هري چشم به سفيد و شفاف پيكري

  "!بزنم حرف باهات بايد! نيك! نيك": زد فرياد توانست مي مرج و هرج آن فراز از كه صدايي

 برج روح سر، بدون تقريبا نيك كه جايي ها، پله انتهاي به آموزان دانش انبوه ميان از را خود فشار با

  .رساند بود، ايستاده منتظرش گريفندور

  "!عزيزم پسر هري" -

 فرو يخ آب در دستانش گويي كه كرد حس هري بفشارد؛ دستش دو هر با را هري دستان تا كرد سعي نيك

  .اند رفته

  "كيه؟ ريونكالو برج روح كني، كمكم بايد نيك،" -

  .نمود مي رنجيده اندكي و زده شگفت سر، بي تقريبا نيك

  "... س ساخته ها روح دست از كاري اگه اما خاكستريه؛ بانوي كه مسلمه" -

  "كجاس؟ االن دوني مي كنم، صحبت خودش با بايد" -
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  "... ببينم بذار" -

 مي نگاه جوش و جنب در آموزان دانش سر فراز از و كشيد مي گردن سو آن و سو اين به كه نيك كله

  .خورد سر اش زده آهار يقه لبه از اندكي كرد،

  ".بلند موهاي با جوان زن همون هري، اونجاس، اوناهاش،" -

 اين محض به كه ديد را بلند قد روحي و كرد نگاه داد مي نشان نيك شفاف اشاره انگشت كه جهتي به هري

  .كرد عبور ها ديوار از يكي ميان از و انداخت باال را ابروهايش كند، مي نگاه را او هري شد متوجه كه

 در را او كرد، عبور بود شده ناپديد درآن وي كه راهرويي درب از كه اين محض به. دويد دنبالش به هري

  .شد مي دور او از همچنان كه ديد راهرو انتهاي

  "!گرد بر – كن صبر – هي" -

 با را او هري. ماند باقي معلق زمين از باالتر اينچي چند و كند، صبر برايش كه داشت قصد ظاهرا روح،

. بود متكبر و مغرور اش چهره اما يافت؛ زيبا رسيد، مي زمين تا كه شنلش و رسيدند مي كمرش تا كه موهايش

 سخن او با وقت هيچ اما بود، كرده عبور راهروها در كنارش از بارها. شناخت را او رفت، تر نزديك وقتي

  .بود نگفته

  "هستيد؟ خاكستري بانوي شما" -

  .نگفت سخني اما كرد، تاييد سر با او

  "ريونكالو؟ برج روح" -

  ".درسته" -

  .نبود كننده دلگرم وجه هيچ به لحنش

 دونيد مي شده گم تاج نيم از كه چيزي هر كه ضروريه خيلي. دارم احتياج كمكتون به كنم، مي خواهش" -

  ".بگيد من به

  .نشست لبانش بر سردي لبخند



 هري پاتر و مقدسات مرگ    نبرد در هاگوارتز: سي و يكمفصل 

  -602- 

  ".نمياد بر من از كمكي متاسفانه": گفت چرخيد مي رفتن قصد به كه درحالي

  "!كن صبر" -

 كه حالي در. آوردند مي در پا از را او داشتند وحشتش و عصبانيت اما بزند، فرياد كه نداشت قصد هري

  . داشت زمان شب نيمه تا ربع يك. انداخت نگاهي نيم ساعتش به بود مانده معلق مقابلش در روح

  ".حاال همين كنم، پيداش بايد هاگوارتزه، توي تاج نيم اون اگه. فوريه خيلي": گفت محكم لحني با

 هاي نسل. هستي تاج نيم اين حسرت در كه نيستي آموزي دانش اولين": داد پاسخ آميز تحقير لحني با

  "- دادن قرار فشار تحت منو آموزان دانش از متعددي

 – ولدمورت كردن نابود – ولدمورته مسئله! نيست بهتر نمرات گرفتن االن مسئله": زد فرياد سرش بر هري

  "نداره؟ اهميتي برات نكنه

 و شدند، شفافش بدن ساير از تر كدر محسوسي طرز به هايش گونه اما شود، گلگون توانست نمي وي چهره

  "؟ - بگي كه دي مي جرات خودت به طور چه – من كه البته": داد پاسخ حرارتي پر صدايي با

  "!كن كمكم پس خب" -

  .داد مي دست از كم كم را داشت خود حاالت بر كه كنترلي داشت روح

  "... مادرم تاج نيم - كه نيست اين مسئله – مسئله": گفت لكنت با

  "مادرت؟ تاج نيم" -

  .بود عصباني خود دست از خاكستري بانوي ظاهرا

  ".بود ريونكالو هلنا اسمم بودم، زنده وقتي": گفت خشك صدايي با

  ".اومده تاج نيم سراون به چي كه بدوني بايد پس اوني؟ دختر تو" -

 باعث تاج نيم اين كه اين با": گفت كند جور و جمع را خودش كرد مي سعي واضحي طور به كه حالي در

  "- لرد خودشو كه جادوگري كردن نابود براي رو تو شانس كه دارم شك شه، مي خردمندي افزايش
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 وجود توضيحش براي وقتي! سرم روي بذارم اونو ندارم اي عالقه كه نگفتم بهت مگه": گفت تندي با هري

 در كه هرچي بايد شه، تموم ولدمورت كار خواد مي دلت اگه داره، اهميتي برات هاگوارتز اگه اما – نداره

  "!بگي من به دوني مي تاج نيم اون مورد

 احساس. بود مانده خيره هري به بود، شناور هوا در كه حالي در و بود، مانده باقي حركت بي همچنان وي

 سوال او از قطعا كه دامبلدور يا ويك فليت به قبال دانست، مي چيزي او اگر مسلما. گرفت بر در را هري نوميدي

 در را او خاكستري بانوي نرم و آرام صداي اما. برود كه چرخيد و داد تكاني را سرش. گفت مي بودند كرده

  .داشت نگه جايش

  ".دزديدم مادرم از رو تاج نيم اون من" -

  "كردي؟ كار چي تو – تو" -

 تر مهم و تر باهوش خواست مي دلم. دزديدم رو تاج نيم من": كرد تكرار نجواگون صدايي با ريونكالو هلنا

  ".كردم فرار و برداشتم اونو. باشم مادرم از

 دقت با تنها بلكه نپرسيد، هم چيزي و كند، اعتماد وي به هلنا كه شده باعث چيزي چه دانست نمي هري

  .سپرد گوش او هاي حرف به زيادي

 مي وانمود هميشه و شده، گم تاج نيم كه بفهمه كسي نذاشت وقت هيچ مادرم گن مي كه طوري اون" -

  .كرد مخفي هم هاگوارتز بنيانگذاران بقيه از حتي منو، خيانت فقدانش، اون. پيششه هنوز كه كرد

 كه م ديگه بار يه خواست مي من خيانت رغم علي. شد مريض باري مرگ طرز به - شد مريض مادرم بعد"

 داده رد جواب بهش هميشه هم من و داشت دوست منو بود ها مدت كه دنبالم فرستاد رو مردي. ببينه منو شده

  ".گيره نمي آروم نده انجام كارو اين تا مرد اين كه دونست مي اون. بودم

  .برد عقب را سرش و كشيد عميقي نفس زن. كرد صبر هري

 خيلي برگردم، باهاش كه نكردم قبول وقتي. كرد تعقيب بودم شده پنهان توش كه جنگلي تا منو اون" -

 حسودي من آزادي به و بود شده عصباني ردم جواب از كه اون. بود مزاجي تند آدم هميشه بارون. شد عصباني

  ".زد شمشير با منو كرد، مي
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  "؟... بارون منظورت بارون؟" -

 بارون": گفت كند نمايان سفيدش سينه در را تيره زخمي تا زد مي كناري را شنلش كه خاكستري بانوي

 شدم كشته باهاش كه اي اسلحه. گرفت بر در اونو پشيموني داده، انجام كاري چه ديد كه وقتي. بله آلود، خون

 مي خودش به تنبيه جور يه عنوان به رو ها زنجير اين ها قرن اين تمام طول در. كشت خودشو و برداشت رو بودم

  ".بكنه كارو اين بايدم و...  بنده

  "شد؟ چي تاج نيم و...  و" -

 كردم قايمش شنيدم ميومد من سمت به جنگل وسط از كه رو بارون صداي وقتي كه جايي همون اون" -

  ".خالي تو درخت يه وسط در. مونده باقي

  "كجا؟ درختي؟ چه خالي؟ تو درخت يه": كرد تكرار هري

  ".خارجه مادرم دسترس از خوبي به كردم مي فكر كه دنج جاي يه. آلباني توي جنگل يه" -

  ".آلباني": كرد تكرار هري

 به كه گفت مي را چيزي او به چرا كه فهميد مي حاال و كرد، مي پيدا معنا چيز همه آسايي معجزه طرز به

  . بود نگفته ويك فليت و دامبلدور

  "ديگه؟ آموز دانش يه نه؟ مگه گفتي، داستانو اين يكي به قبال تو" -

  .كرد تصديق سر با و بست را چشمانش وي

 باهام...  كنه مي دركم...  كه ميومد نظر به اون. كرد مي تحسينم اون...  كه كردم نمي فكر...  اصال من" -

  "...كنه مي همدردي

 چشم اشياء آوردن دست به براي را ريونكالو هلنا سوزان اشتياق مطمئنا ريدل تام البته،: انديشيد خود با هري

  .كرد مي درك نداشت ها آن بر حقي كوچكترين كه گيري

 وقتي اون. كشيده بيرون رو اطالعاتي زبونت زير از ريدل كه نبودي كسي اولين تو خب،": گفت لب زير

  ".باشه جذاب خيلي تونه مي بخواد
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 او. بكشد بيرون خاكستري بانوي زبان زير از را مفقوده تاج نيم مكان كه بود شده موفق ولدمورت پس

 جنگل آن به كند، بوركز و بورگين در كار به شروع كه اين از پيش حتي و هاگوارتز ترك محض به احتماال

  .بود كشيده بيرون مخفيگاهش از را تاج نيم و بود كرده سفر افتاده دور

 هيچ بدون را طوالني سال ده تا نبوده مناسب و امن مكاني برايش بعدها آلبانيايي خلوت جنگل اين آيا

  كند؟ سپري فعاليتي و مزاحمت

 باقي مرتبه دون درخت آن در ديگر بود شده تبديل ولدمورت عزيز ساز جاودانه به تاج نيم كه اين از بعد اما

 در را كار اين بايد ولدمورت و بود، شده گردانده باز اش حقيقي خانه به مخفيانه گنجينه آن نه،...  بود نمانده

  ... كه باشد بوده داده انجام زماني

  "!اينجا بود اومده كار درخواست براي... ": كرد كامل را افكارش بلندي باصداي

  "ببخشيد؟" -

 دامبلدور از كه شبي همون اون": گفت كرد مي كمكي شدنشان تر معقول به اينها گفتن بلند گويي كه هري

 يا به رفتن راه در كارو اين بايد اون! كرده مخفي قلعه توي رو تاج نيم كنه تدريس بده اجازه بهش خواست

 جوري اين داشته، كردنو امتحان ارزش شغلم اين خود حال هر به اما! باشه داده انجام دامبلدور دفتر از برگشتن

  "!ممنونم خيلي ممنون، بياره، دست به هم رو گريفندور شمشير دزديدن شانس بوده ممكن

 به اي گوشه از به وقتي. بماند باقي شناور هوا در تا كرد رها جا همان بود شده گيج شديدا كه را او هري

 كه اين با و بود، مانده باقي شب نيمه تا دقيقه پنج تنها. كرد نگاه را ساعتش دوباره پيچيد ورودي سرسراي داخل

  ... بود نشده تر نزديك كردنش پيدا به اصال چيست، ساز جاودانه آخرين كه دانست مي او حاال

 كه بود موضوع اين دهنده نشان همين بودند؛ مانده ناكام تاج نيم يافتن در آموزان دانش از مختلفي هاي نسل

 هاگوارتز در ريدل تام كه بود مخفيگاهي چه بود؟ كجا پس نبود آنجا اگر اما – نداشت قرار ريونكالو برج در

  ماند؟ خواهد باقي مخفي هميشه براي كه بود كرده فكر خود با و بود يافته

 بود نرفته بيشتر قدم چند اما شد، ها راهرو از يكي وارد بود، شده غرق اش نوميدانه هاي گمان در كه هري

 را آسا غول پيكري كشيد مي كنار را خود كه او. شد خورد كننده كر صدايي با چپش سمت در اي پنجره كه

  .كرد برخورد مقابلش ديوار به و شد پرتاب داخل به پنجره از كه ديد
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 مي سعي كه هري. آمد فرود هري سر بر كشان زوزه و كرد جدا وارد تازه از را خود پشمالو و بزرگ جسمي

 به رو بيندازد كنار خود روي از را بود، داده قرار خود توجه مورد را او كه بزرگي شكارچي سگ فنگ، كرد

  "؟...  چه! هاگريد": كشيد فرياد ايستاد مي پاهايش روي بر كه ريشويي پيكر

  "!پسر اينجايي تو! اينجايي تو هري،" -

  .دويد شكسته پنجره سوي به و كشيد شكن استخوان آغوشي در سرعت به را هري شد، خم پايين به هاگريد

 بچه و بر از يكي اينجا پيشت، ميام ديگه لحظه يه! خوب پسر گراوپي، آفرين": زد فرياد پنجره سوراخ از

  "!هست خوب هاي

 گوش به تيز و غريب فريادي صداي ديد؛ مي را نور هاي جرقه تاريك آسمان در هاگريد سر باالي از هري

 من خداي": گفت زنان نفس نفس هاگريد. بود شده آغاز نبرد. بود شده شب نيمه: كرد نگاه ساعتش به. رسيد

  "نبرده؟ زمان نه؟ وقتشه االن هري،

  "اومدي؟ كجا از تو هاگريد" -

 نصفه تا نه؟ مگه ميومد، صداش شنيدم، غارمون تو از اسمشونبرو صداي": گفت عبوس اي چهره با هاگريد

 بيگير آروم باشه، شده خبر چه باهاس دونسم مي باشي، اينجا باهاس دونسم مي بدين، بهم پاترو دارين وخ شب

 رو ما گراوپي كرديم، واز جنگل وسط از رامونو. فنگ و گراوپي منو بكنيم، اندامي عرض يه اومديم مام فنگ،

 حفظش خدا تو، كرد پرت پنجره وسط از رو ما اونم زمين، بذاره قلعه تو رو ما گفتم بهش. فنگو و من مياورد،

  "كجان؟ هرميون و رون ببينم – ولي نبود، بودم گفته كه هموني دقيقا كنه،

  ".بيا. خوبيه سوال واقعا": گفت هري

 حركت صداي توانست مي هري. گذشتند راهرو طول از شتابان دويد، مي كنارشان در فنگ كه حالي در

 نور توانست مي ها پنجره از فريادها؛ رفتند، مي راه دوان دوان كه هايي قدم: بشنود ها راهرو باقي در را سايرين

: گفت زنان نفس نفس آورد مي در لرزه به را زمين و دويد مي هري كنار در كه هاگريد. ببيند را بيشتري هاي

  "ريم؟ مي داريم كجا"
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 يه بايد هرميون و رون اما دونم، نمي دقيقا": گفت شد مي وارد راهرويي به اتفاقي صورت به دوباره كه هري

  "... باشن جاها همين جايي

 از معموال كه سنگي مجسمه دو: خورد مي چشم به رويشان پيش راهروي در اكنون هم از نبرد تلفات اولين

 بود خورده ها آن به شكسته هاي پنجره از يكي از كه طلسمي اثر در كردند مي حفاظت دبيران دفتر ورودي

 مي رويشان از هري وقتي و كردند مي حركت زمين روي كندي با هايشان مانده باقي. بودند افتاده زمين روي

 تا مونم مي جا همين فقط من...  نديد اهميت من به اوه،": گفت كنان ناله ها آن از يكي شده جدا سر پريد

  "... بپاشم هم از و بپوسم

 مضحك سربند آن با زنوفيليوس خانه در ريونكالو رونا تنه نيم ياد به را هري سنگيش و زشت صورت

 سفيدش موهاي بر كه اي سنگي تاج نيم با داشت قرار ريونكالو برج در كه اي مجسمه آن از پس و – انداخت

  ... بود شده تراشيده

 جادوگر پيكره: كرد خطور ذهنش به سومي سنگي پيكره از اي خاطره رسيد، راهرو انتهاي به كه هنگامي و

 بدن ميان از كه حيرتي. بود داده قرار را قديمي كاله يك و مصنوعي موهاي سرش بر خودش كه پيري و زشت

  .دهد دست از را تعادلش تقريبا هري شد باعث و بود آتشين ويسكي داغي به كرد عبور هري

  ... كشيد مي را انتظارش كجا در ساز جاودانه كه دانست مي حاال حداقل

 كه بود مي مغرور آنقدر كرد، مي عمل تنهايي به و گفت نمي را اسرارش كس هيچ به كه كسي ريدل، تام

 ويك فليت و دامبلدور مسلما. است برده پي هاگوارتز قلعه اسرار ترين عميق به خودش تنها و خودش كند فكر

 در هري او، اما بودند، نگذاشته قدم خاص مكان آن در گز هر بودند، نمونه آموزاني دانش خود زمان در كه

 مخفي مكاني جا آن در حداقل – بود گذاشته قدم نيز بيراهه آن به بود، كرده سپري مدرسه در كه هايي زمان

   - دانست نمي آن از چيزي دامبلدور اما بودند، خبر با آن از ولدمورت و او كه داشت وجود

 گوش همگي كه ديگر، آدم دوجين نيم و نويل و گذشت مي دوان دوان كنارشان از كه اسپراوت پرفسور

 دويدند، مي دنبالش به نيز كردند، مي حمل بودند گلدان در هايي گياه شبيه كه هايي چيز و بودند پوشيده گير

 مي! گياه مهر": زد فرياد كرد مي نگاه را او كه هري به رو اش شانه پس از نويل. آوردند بيرون رويايش از را او

  "!بياد خوششون يكي ازاين نكنم فك – پايين بندازيمشون ديوارا باالي از خوايم
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 به شروع آمدند مي سرش پشت فنگ و هاگريد كه حالي در. برود بايد كجا كه دانست مي هري حاال

 يقه هاي لباس در پوشيده شده نقاشي هاي پيكره ركردند؛ مي رد ديگري از پس يكي را تابلوها. كرد دويدن

 قلعه ديگر جاهاي اخبار و پريدند مي يكديگر هاي تابلو داخل به شنل، با و زره با آستين، بدون هايي لباس و بلند

 در لرزه به قلعه تمام رسيدند، ها راهرو از ديگر يكي انتهاي به وقتي. رساندند مي يكديگر گوش به فرياد با را

 كه شد مطمئن شد، كنده جا از مخرب نيرويي با اش پايه همراه به كه بزرگي سنگي گلدان ديدن با هري و آمد

  .اسيراست محفل اعضاي و معلمين جادوهاي از تر شيطاني جادوهايي چنگال در مجسمه اين

  "!نيست چيزي! فنگ نيست چيزي": زد فرياد هاگريد

 كرد فرار شكافتند مي را هوا تركش چون كه چيني رنگ اي نقره هاي تكه ميان از تنومند شكاري سگ اما

  .گذاشت تنها را هري و شد، راهي دوان دوان اش پي از نيز هاگريد و

 شواليه كامل، راهروي يك طول در. داد ادامه راهش به اش آماده دستي چوب با لرزان هاي راهروي ميان از

 به تابلويي از زد، مي له له سرش پشت كه پاكوتاهش اسب و صدايش و سر پر زره با كادوگان، سر شده، نقاشي

 بيرونشان رذل، هاي سگ دغل، گوهاي گزافه": داد مي سر آميز تشويق هايي فرياد و جهيد مي ديگر تابلوي

  "!كن تمام را كارشان پاتر، هري بيانداز

 كنار كه شد رو به رو آبوت، هانا و جردن لي شامل آموز، دانش اي دسته و فرد با و پيچيد راهرويي به هري

. بودند ايستاده كرد مي پنهان ها نظر از را مخفي رويي راه اش مجسمه كه خالي سنگي سكوهاي از ديگر يكي

  .كردند مي گوش چيزي صداي به مخفي سوراخ از و بودند كشيده بيرون را هايشان دستي چوب

  "!شبيه عجب": زد فرياد فرد و لرزيد دوباره قلعه

 ناگهان و گذشت ديگر راهرويي از. گذشت كنارشان از بود هراسان نيمي و خرسند نيمي كه درحالي هري

 هايش چنگال با كرد مي سعي مانند فش فش صدايي با نوريس خانم. يافت جغدان از جمعيتي ميان در را خود

  .براند مناسبشان جاي به شك بدون و عقب، به را ها آن

  "!پاتر" -

  .بود كرده سد را رو راه بود، ايستاده آماده اش دستي چوب با كه دامبلدور ابرفورث
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  "!پاتر كردن پا به غوغا من ميخونه تو آموز دانش تا صد چند" -

  "... خواد مي ولدمورت كنيم، مي منتقل رو اونا داريم ما دونم، مي": گفت هري

 ساكنين همه نيستم، كر من. ندادن تحويلش رو تو اونا چون كنه حمله": كرد قطع را حرفش ابرفورث

 اساليتريني موشاي اين از چندتايي يه كه نكرد خطور كدومتون هيچ ذهن به اصال ببينم. شنيدن صداشو هاگزميد

 تر هوشمندانه ذره يه! فرستاديد امني جاهاي به شما كه بودن خوارا مرگ هاي بچه اونا بگيرين؟ گروگان رو

  "داشتيد؟ مي نگه رواينجا اونا كه نبود

  "... كرد نمي كارو اين وقت هيچ برادرتون تازه، و گرفت، نمي رو ولدمورت جلوي كار اين": گفت هري

  .افتاد راه به مخالف جهت در و كشيد خرناسي ابرفورث

 براي كه كسي دامبلدور،. حقيقته اين خب،...  كرد نمي كارو اين وقت هيچ برادرتون: كرد فكر خود با هري

  ... كرد نمي فدا رو آموزا دانش گز هر بود، كرده دفاع اسنيپ از طوالني مدت اين

 در هرميون؛ و رون: ديد را ها آن بود، خشم و آسايش از اي آميخته كه فريادي با و پيچيد ديگر راهرويي به

 آن روي رون و بودند داشته نگه هايشان دست در را كثيف و زردرنگ خميده، بزرگ، اجسامي دو هر كه حالي

  .كرد مي حمل نيز جارو چوب يك ها

  "بوديد؟ گوري كدوم": زد فرياد هري

  ".اسرار تاالر": گفت رون

  "چي؟ – تاالر": گفت بود شده متوقف ها آن مقابل ناگهان نامتعادل حالتي با كه هري

 از كه اين از بعد نيست؟ عالي! بود خودش فكر ش همه بود، رون كار": گفت بود افتاده نفس از كه هرميون

 از خوايم مي جوري چه كنيم پيدا هم رو ديگه يكي بتونيم حتي اگه كه گفتم رون به اومديم بيرون جا اون

 اون ذهن به فكر اين كه بود موقع اون! كرديم مي نابودش بايد و داشتيم رو جام هنوز ما شيم؟ خالص شرش

  "!باسيليسك! رسيد

  "؟...  چه" -
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  ".شد خالص ها ساز جاودانه شر از باهاش بشه كه چيزي يه": گفت سادگي به رون

 و بلند نيش هاي دندان: آمد پايين بودند آمده گرد هرميون و رون بازوان در كه اجسامي تا هري چشمان

  .بود شده بريده مرده باسيليسك يك جمجمه از فهميد مي حاال كه خميده؛

 به بايد شدن وارد براي تو؟ بري تونستي طوري چه اما":پرسيد كرد مي نگاه خيره ها دندان به رون از كه او

  "!بزني حرف مارا زبون

  "!رون بده نشونش! كرد كارو اين اون": گفت گونه نجوا حالتي با هرميون

  .آورد در خود از اي خفه و وحشتناك فش فش صداي رون

  ".دادي انجام آويز گردن كردن باز براي كه بود كاري همون اين": گفت هري به طلبانه پوزش حالتي با

 درست سر آخر اما بشم، موفق بتونم كه كردم امتحان باري چند يه": داد ادامه و انداخت باال شانه فروتني با

  ".درومد آب از

  "!العاده فوق! بود العاده فوق اون": گفت هرميون

  ".شد كمتر ساز جاودانه يه حساب اين با پس": گفت رون

 هرميون": داد ادامه و كشيد بيرون را هافلپاف جام از باقيمانده داغان و درب هاي تكه ژاكتش زير از و

 اين از اونم خواست مي دلش. بكنه كارو اين خودش بايد كه كرد مي حس جورايي يه. داد رو يكي اين ترتيب

  ".ببره اي بهره لذت

  "!س العاده فوق اين": زد فرياد هري

  "كردي؟ مي كار چي تو. كه نكردم كاري بابا، نه": گفت بود راضي خود كار از مشخصا كه رون

 گرد و كردند نگاه را باال سه هر. شد بلند انفجاري صداي سرشان باالي از شد تمام حرفش كه اين محض به

  .رسيد گوش به دوردست از جيغي صداي. كردند تماشا را ريخت مي فرو سقف از كه خاكي
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 من كه گذاشته جايي همون دقيقا اونو. كجاس و شكليه چه تاج نيم كه دونم مي من": گفت سرعت با هري

 كرد مي فكر. كنن مي قايم چيزاشونو كه هاست قرن همه كه جايي. كردم قايم سازيمو معجون قديمي كتاب

  ".بيايد. كرده پيدا اونو كه كسيه تنها

 دوباره ها ديوار كرد، مي هدايت ها نيازمندي اتاق به مخفي هاي رو راه از را ديگر نفر دو داشت كه هنگامي

 سر بر زده بيد كالهي كه پيري ساحره و تانكس جيني،: نبود اتاق در ديگري كس زن سه جز به. افتادند لرزه به

  . شناخت را او نويل بزرگ مادر عنوان به سرعت به هري و داشت،

  ".خبره چه اينجا كه بگي توني مي خودت فقط پاتر، آه،": گفت است بوده هري منتظر گويي كه طوري

  "خوبه؟ همه حال": پرسيدند همزمان تانكس و جيني

  "هست؟ كسي هاگزهد راهروي توي هنوزم. آره دونيم مي كه جايي تا": گفت هري

  .بدهد شكل تغيير تواند نمي اتاق باشد اتاق از استفاده حال در كسي وقتي تا كه دانست مي هري

 عاقالنه غير كنم فكر بستمش، خودم. كردم عبور ازش كه بودم كسي آخرين من": گفت باتم النگ خانم

  "نديدي؟ منو نوه. ميذاشتمش باز كرده ترك شو مغازه ابرفورث كه حاال كه بود

  ".جنگه مي داره": گفت هري

  ".كنم كمكش برم بايد ببخشيد،. طبيعتا": گفت افتخار با پيرزن

  .افتاد راه به سنگي هاي پله سوي به آور اعجاب سرعتي با و

  .انداخت نگاهي تانكس به هري

  "باشي؟ تدي مراقب مادرت خونه بايد كردم مي فكر" -

 شما – هست تدي مراقب اون – چه ندونم كه بيارم طاقت تونستم نمي": گفت دردمندي نگاه با تانكس

  "نديدين؟ رو ريموس

  "... و قلعه محوطه به بره مبارزين از گروه يه با بود بنا" -
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  .كرد ترك را آنجا تانكس ديگر، اي كلمه بدون

 برگردي توني مي بعدش. لحظه چند فقط. بري جا اين از بايد هم تو ولي ببخشيد، جيني،": گفت هري

  ".داخل

 دنبال به كه او پي در هري. رسيد مي نظر به خوشحال كرد مي ترك را مأمناش كه اين از شديدا جيني

  "!داخل برگردي بايد! داخل برگردي توني مي بعدش": زد فرياد دويد مي باال ها پله از تانكس

  "!كرديم فراموش رو يكي! كن صبر لحظه يه": گفت تندي به رون

  "كي؟": پرسيد هرميون

  "نه؟ هستن، آشپزخونه توي االن اونا خونگي، جناي" -

  "بياريم؟ جنگ براي هم رو اونا كه اينه منظورت": گفت هري

 خوايم نمي ديگه ما. بيرون برن كه بديم خبر بايد بهشون كه اينه منظورم نه،": گفت تمام جديت با رون

  "... بميرن ما خاطر به كه بديم دستور بهشون تونم نمي نه؟ مگه بشه، تكرار دابي قضيه مثل اتفاقي

 هاي دندان از را هايش دست كه هرميون. رسيد گوش به زمين كف بر باسيليسك هاي دندان ريختن صداي

 چوب و ها دندان نيز رون. بوسيد را دهانش و كرد حلقه رون گردن دور به را ها آن بود كرده آزاد حيوان نيش

 روي از را هرميون كه داد پاسخ را اش بوسه اشتياقي چنان با و انداخت كناري به را كرد مي حمل كه جارويي

  .كرد بلند پاهايش

  "كاراس؟ اين وقت االن": پرسيد ضعيف صدايي با هري

! هي": زد فرياد هري نيفتاد، ديگري اتفاق چسبيدند تر سفت را ديگر يك هرميون و رون كه اين جز به وقتي

  "!جريانه در جنگ يه بيرون اون االن

 جدا هم از را هايشان لب بودند كرده حلقه يكديگر دور به را هايشان دست همچنان كه هرميون و رون

  .كردند
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 مي": گفت است كرده برخورد سرشان به پشت از بازدارنده توپ كه بود شده كساني شبيه اش قيافه كه رون

  "نه؟ مگه وقت، هيچ يا حاال يا پس رفيق، دونم

 تاج نيم كردن پيدا تا فقط...  فقط ممكنه كه كنيد مي فكر چي؟ ساز جاودانه هيچي، اون": زد فرياد هري

  "كنين؟ صبر

  ".متاسفم – درسته – آره": گفت رون

  .كردند زمين از ها دندان آوري جمع به شروع رنگ سرخ هايي چهره با هرميون و او

 ها نيازمندي اتاق در كه كوتاهي دقيقه چند در كه بود واضح برگشتند، باال طبقه راهروي به دوباره وقتي

 گرد لرزيدند؛ مي هميشه از بدتر سقف و ها ديوار. است شده تر وخيم شدت به قلعه اوضاع بودند، كرده سپري

 نزديك چنان كه ببيند را قرمز و سبز نورهاي پنجره ترين نزديك از توانست مي هري و بود آكنده را فضا غبار و

 غول گراوپ و كرد نگاه پايين به هري. شد خواهند وارد قلعه به خواران مرگ زودي به بود معلوم كه بودند

 با كه حالي در را آن و بود گرفته دست در را شده كنده جا از سنگي مجسمه يك مثل چيزي كه ديد را پيكر

  .چرخاند مي سرش باالي غريد مي ناخشنودي

 اونا از تا چند روي پاشو اميدوارم": گفت رون. شد انداز طنين حوالي همان در جايي از هايي جيغ صداي

  "!بذاره

  ".نكنه له خودمونو از كسي كه شرطي به": گفت صدايي

 شيشه چندين كه كناري پنجره مقابل در آماده هايي دستي چوب با كه ديد را تانكس و جيني و چرخيد هري

 به كه را طلسمي جيني كرد مي نگاه داشت كه حيني همان در حتي. بودند ايستاده بود داده دست از را اش

  .فرستاد پايش پايين مبارزين جمعيت ميان به بود گرفته هدف خوبي

  "!خوب دختر آفرين": گفت مي كه آمد صدايش دويد، مي ها آن سوي به غبار و گرد ميان از كسي

 مي هدايت را آموزان دانش از اي دسته كه ديد اش خاكستري و پريشان موهاي با را ابرفورث دوباره هري

  .كرد

   ".آوردن غوالشونو اونام كنن، مي نفوذ شمالي قسمت از دارن ظاهرا": گفت ابرفورث
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  "نديدي؟ ريموسو": پرسيد شد مي دور كه او از تانكس

  "!نديدمش ديگه اون بعداز جنگيد، مي داالهوف با داشت":زد فرياد ابرفورث

  "- خوبه حالش اون كه مطمئنم من تانكس، تانكس،": گفت جيني

  . بود شده روان ابرفورث پس از غبار و گرد در آن از پيش تانكس اما

  . برگشت هرميون و رون ، هري سمت به درماندگي با گزير نا جيني

. بود خواهند سالم و صحيح ها اون ": گفت اند معني بي و پوچ همه كلماتش دانست مي كه اين با هري

   ". !  بريم بيايد –.  امن جاي يه برو ، واينستا راه سر فقط ، گرديم مي بر دقيقه چند ظرف ما ، جيني

 منتظر نيازمنديها اتاق درب آن در كه ديواري سمت به آنها و ، بود گفته هرميون و رون به را جمله اين او

  . دويدند ، گردد پديدار تا بود درخواستي

   ".  دارم نياز ميشه پنهان اونجا چيز همه كه جايي به من ": گفت مي گونه التماس خود ذهن در هري

  . شد ظاهر كردند عبور جلويش از آنها كه باري سومين با اتاق در و

 شد ساكت جنگ غوغاي و صدا سرو ، بستند سرشان پشت را آن و شده رد در از آنان كه اي لحظه درست

 ، بودند شهر يك مانند به ظاهري با جامع كليساي يك بزرگي به مكاني در آنها.  گرفت فرا سكوت را جا همه و

 به ، بودند كرده پنهان آن در آموزان دانش كه اشيايي وسيله به سال هزاران طول در ، آن مانند ديوار هاي ستون

  .بود آمده وجود

 نمي كس هيچ وقت هيچ كرده فكرمي اون و ": گفت شد مي منعكس آنجا سكوت در كه صدايي با رون

  "؟ بشه اينجا وارد تونه

 چيزي شدم مجبور هم من كه متاسفم براش. بود خواهد شخص تنها اون ، كرد مي فكر اون ": گفت هري

   " ور اين از. ...  كنم پنهان اينجا خودم زمان در رو

   "....  باشه پايين همين كنم فكر ": كرد اضافه و
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 راهروهاي در كه را بقيه پاهاي صداي توانست مي هري رفتند؛ پايين كناري راهروي از سرعت به آنها

 عصا ، ها جارو ، ها سالح ، ها كتاب ، ها صندلي ، ها كاله ، ها شيشه ، ارزش بي اجناس هاي تپه از شده پوشيده

  .بشنود كردند، مي حركت ، غيره و ها

  "....  جايي يه....  جايي يه ، ها نزديكي همين جايي يه ": گفت مي خود به لب زير هري

 ديده اينجا به اولش سفر در كه را اشيايي تا كرد مي سعي و شد مي وارد مارپيچ اين درون به بيشتر و بيشتر او

 همين. لرزد مي دارد روحش رسيد نظرش به بعد و رسيد مي بلند نظرش به هايش نفس صداي. كند شناسايي بود

 و ، بود كرده پنهان آن در را هايش معجون كتاب كه اي كهنه قفسه همين ، رويش به رو درست ، بود جا

 رو و رنگ تاجي همراه به را وكهنه آلود خاك گيسي كاله كه اي ساحره رفته گود مجسمه ، آن باالي درست

  .داشت سر بر رفته

  

 گفت سرش پشت از صدايي كه بود كرده دراز را دستش تقريبا ، داشت فاصله فوتي چند هنوز هرچند هري

  ".  پاتر وايسا جات سر ":

 چوب و بودند ايستاده هم شانه به شانه او سر پشت گويل و كراب.  چرخيد بعد و كرد درنگ اي لحظه

 دراكو ، آنان ريشخند از پر هاي چهره مابين اندكي فضاي بين از.  بودند كرده دراز او سمت به را هايشان

  . ديد مي را مالفوي

 كه منه مال چوب اون ": گفت بود رفته نشانه را چوبش گويل و كراب بين خالي فضاي از كه مالفوي

  " ،پاتر تودستته

 ": داد جواب بود زده چنگ تر محكم را كويچ درخت دستي چوب كه حالي در ، زنان نفس نفس هري

  "؟ داده تو به خودشو چوب كي. مالفوي مالكند، هميشه ها برنده ، نه ديگه

  " مادرم ": گفت دراكو

 رون صداي ديگر.  خنديد ، نداشت وجود موقعيت اين در مضحكي چيز هيچ اينكه وجود با هري و

  . گردند مي تاج نيم دنبال و ، باشند شده دور رس صدا از رسيد مي نظر به. بشنود توانست نمي را وهرميون
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  "؟ نيستين ولدمورت با تا سه شما كه جوريه چه پس ": پرسيد

 داريم خيال.  نريم گرفتيم تصميم.  پاتر مونديم باقي اينجا كه بوديم ما بدن جايزه ما به قراره " گفت كراب

:  رسيد مي نظر به ظريف پيكري غول شخص چنين براي اي نكردني باور طور به صداش ".  ببريم براش رو تو

 را آبنبات بزرگي پاكت قول او به كه اي بچه مثل درست كراب.  بزنه حرفي او كه بود شنيده ندرت به هري

  . كرد مي صحبت ، اند داده

  .  " خوبيه نقشه ": گفت آميز تمسخر تحسيني با هري

.  بودند شده راهش سد گويل و كراب ، مالفوي حاال ،و شده نزديك هدف به حد اين تا كه نميشد باورش

.  بود گرفته قرار نيمتنه مجسمه روي وري يك ساز جاودانه كه جايي سمت به رفتن عقب آهسته به كرد شروع

  .... برساند آن به را دستش دعوا شدن شروع از قبل توانست مي فقط اگر

  " ؟ تو بياين تونستيد جوري چه پس ، خب ": پرسيد ، كند پرت را آنها حواس داشت سعي كه هري

 زندگي داشتم نيازمنديها اتاق در واقع در رو گذشته سال يك من ": گفت لرزيد مي كه صدايي با مالفوي

  ".  بشم داخلش بايد جوري چه ميدونستم و.  كردم مي

 رو زا توهم ورد تونيم مي ديگه االن ما.  بوديم شده قايم بيرون راهرو توي ما ": داد ادامه كنان خر خر گويل

 ما روي به رو درست تو ": گرفت شكل احمقانه لبخندي اش قيافه روي " – وقت اون بعد!  كنيم اجرا كالم بي

  " ؟ چيه تاج نيم راستي!  ميگردي تاج نيم دنبال گفتي و شدي ظاهر

   " ؟ ميزني حرف كسي با داري ؟ هري "

  .رسيد گوش به ، هري راستي ديوار سمت از مرتبه يك كه بود رون صداي پژواك اين

 كتاب ، شكسته هاي چمدان ، كهنه مبلمان از فوتي 50 كوه سمت به را چوبش كراب ، وار تازيانه حركتي با

  "!  سندو دي ":زد فرياد و گرفت تشخيص قابل غير اشياء و قديمي رداهاي هاو

 بود ايستاده رون كه جايي ، در كناري راهرو سمت به اش بااليي سوم يك و ، كرد لرزيدن به شروع ديوار

  . ريخت فرو
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   "!  رون ": زد فرياد هري

 طرف آن از را شماري بي اجسام افتادن صداي هري و ، كشيد جيغي هرميون ، ديد از خارج جايي در

 محكم ديوار و "!  فينيت ": كشيد فرياد و گرفت ها بارو سمت به را چوبش او:  شنيد زمين بر ، ثبات بي ديواري

  . شد

 عقب و گرفته ، كند تكرار را طلسمش هم باز خواست مي كه را كراب بازوي كه حالي در مالفوي "!  نه "

  "!.  ميشه مدفون و ميره بين از هم تاج نيم اين وقت اون ، كني متالشي اتاقو تو اگه ".  بود گفته را اين كشيد مي

 تاج نيم به كي ، خوادش مي سياه لرد كه پاتره اين ؟ چيه جريان ": گفت كرد مي آزاد را خودش كه كراب

  " ؟ ده مي اهميت

 اين پس ، كنه پيدا تااونو اينجا اومده پاتر ": گفت بود شده كالفه همراهانش پايين درك از ديگر كه مالفوي

  " – كه باشه معني اين به بايد

 ؟ ميكني فكر چي تو ميده اهميت كي اصال ؟ چيه معنيش ": برگشت مالفوي سمت به وحشيگري با كراب

.  تموميد ديگه.  است شده خونده پدرت اون و تو فاتحه.  نه ديگه ، دراكو نميدم گوش تو دستوراي به ديگه من

"  

  "؟ شده خبر چه ؟ هري": زد فرياد بودند شده زمين پخش كه هايي بنجل و آشغال توده پشت از رون

  "!  كروشيو!  پاتر نه – شده خبر چه ؟ هري ": دراورد را ادايش گي مسخره با كراب

 آن و كرد برخورد سنگي تنه نيم مجسمه به ، اما نخورد او به كراب طلسم ؛ كرد حركت تاج سمت به هري

 و افتاد ، بود آنها روي قبال مجسمه كه اشيائي بين بعد و درآمد پرواز به هم تاج نيم ، درآورد پرواز به هوا در را

  . شد پنهان ديد از

  " – ميخواد زنده اونو سياه لرد!  دار نگه دست ":پيچيد بزرگ دراتاق صدايش و زد داد كراب سر مالفوي

 من ؟ چي كه خوب ": زد فرياد شود رها ، بود داشته نگه را او كه مالفوي دست از كرد مي سعي كه كراب

  "؟.... دا فرقي چه ، بكشه ميخواد اونو باالخره هم سياه لرد ، ميكشم اونو بتونم اگه ، اما ؟ كشتم ، نكشتم اونو كه
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 و بود شده نمودار او سر پشت از هرميون:  بود گذشته او از هري سر اينچي چند فاصله به رنگي قرمز نور

 به راه سر از را او مالفوي اينكه خاطر به تنها و بود گرفته هدف كراب كله سمت به را اي كننده بيهوش طلسم

  . رفت خطا به ، بود داده هل كناري

  "!  اواداكادرا!  است زاده گند همون اين"

 چيز هر ، دارد كشتن به تصميم كراب اينكه از خشمش و ، زد شيرجه كناري به هرميون كه ديد هري

 باعث و ، شد خم طرفي به مسير از وي ولي ، فرستاد كراب سمت به را بيهوشي طلسم. زدود ذهنش از را ديگري

  . شود پنهان نظر از شكسته هاي استخوان و مبل از كوهي زير در و ، شود خارج دستش از مالفوي چوب تا شد

   "! نكشيد اونو!  نكشيد اونو "

 چند تردد همين و:  كشيد فرياد ، بودند داده قرار هدف را هري انها هردوي كه گويل و كراب سر بر مالفوي

  . داشت نياز بدان هري كه بود چيزي آن همه ، آنها اي ثانيه

  "! اكسپليارموس "

 حالتي با بالفاصله گويل ؛ شد ناپيديد كنارش درست اي ديواره در و پرتاب خارج به دستش از گويل چوب

 دومين محدوده از تا پريد اي گوشه به از هم مالفوي ؛ گيرد پس باز را آن تا كرد سعي و پريد ازجا احمقانه

 سمت به را بدن قفل طلسم و ، شد پديدار راهرو درانتهاي ناگهان ، رون و بماند امان در هرميون بيهوشي طلسم

  . رفت خطا به اندكي فاصله با كه ، زد فرياد كراب

 جايي به را خودش ، رنگ سبز طلسم اين از فرار براي رون "! اواداكادرا ": زد فرياد دوباره و چرخيد كراب

 و بود شده پنهان اي پايه سه اشكاف پشت ، بود دست چوب بدون حاال كه مالفوي.  كرد پرت ديد از خارج

  . داد قرار حمله مورد بيهوشي طلسم با را گويل ، رفت مي آنان سمت به كه هرميون

 داد سرش ، بود افتاده پايين تاج نيم آن روي از كه كرد مي اشاره كهنه اجناس از اي تپه به كه حالي در هري

  "... ك كمك رون به ميرم منم ، بگرد دنبالش!  وراست همين جايي يه اون ": زد

  "!  هري ": زد فرياد او
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 كه ديد را كراب و رون و برگشت.  داد هشدار او به لحظه در سرش پشت از مانندي غرش و بلند صداي

  .بودند دويدن حال در بودند آنها كه راهرويي سمت به سرعت با توانستند مي كه جايي تا هردو

  "آشغال؟ ، داري دوست رو گرما ": زد فرياد كرد مي فرار كه حالي در كراب

 بود آنها تعقيب حال در عادي غير اي شعله. ندارد داده انجام كه كاري روي كنترلي هيچ او ميرسيد نظر به اما

 و دوده به تبديل آتش، با تماسشان محض به آنها و ، رفت مي پيش و بلعيد مي را بنجل اجناس هاي ديواره و ،

  . شدند مي ذغال

 بخار به تبديل ، بود شده بلند هوا به دستيش چوب نوك از كه آبي فواره اما "!  اگوامنتي ": زد فرياد هري

  . شد

  "!  كنيد فرار "

 ، بود افتاده پيش آنها همه از كه كراب ؛ كرد كشيدن به شروع خود با و گرفت را بيهوش گويل ، مالفوي

.  كرد مي دنبال را آنها هم آتش و رفتند مي او دنبال وهرميون رون ، هري نمود؛ مي زده وحشت خيلي اكنون

 آن از هري كه بود كرده استفاده اوردنش وجود به براي نفريني از كراب مطمئنا ، نبود معمولي اتش يك اين

 انگار. كردند تعقيب را آنها هم ها شعله ، پيچيدند جديد مسيري به آنها اينكه محض به.  نداشت اطالعي هيچ

 به تبديل و بود، داده شكل تغير آتش ديگر اكنون.  بكشند را آنها خواستند مي و كردند مي حس بودند، زنده

 مي باال دوباره و رفتند مي پايين ور شعله اژدهاهاي و ، شيمرها ، مارها:  بود شده آتش از پيكري غول هيوالهاي

 شدند مي آنها دندان از پر ها دهان وارد و رفته هوا به بودند، شده جمع ها قرن طول در كه هايي آشغال و ، رفتند

  . شدند مي پرتاب هوا به ، شوند سوزانده جهنم آتش توسط اينكه از قبل و ،

 ؛ بودند مانده حركت بي و مات وهرميون رون ، هري:  بودند شده پنهان ها ديده از گويل و كراب و مالفوي

 شالق دم و شاخهايش و ها چنگال ، شد مي تر ونزديك نزديك و بود كرده احاطه را آنها آتش هيوالي

  . بود زده حلقه آنها دور ديواري مانند به درست گرما و كوبيد مي مانندش

 بايد كار چي كرد؟ شه كارمي چي ": گفت و كشيد فريادي آتش صداي بلندي و غرش خاطر به هرميون

  "؟ بكنيم

  "!  اينجا بيايد"
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 اجناس تپه ترين نزديك از ، رسيدند مي سنگين هم خيلي نظر به كه را پرنده جاروي چوب جفت يك هري

 سوار خودش پشت ، آن روي بر را هرميون هم او و كرد پرتاب رون سمت به را آنها از يكي و قاپيد اسقاطي

 پرواز به هوا در ، زدند زمين به كه محكمي ضربه با و انداخت جارو چوب دومين دور را پاهايش هري.  كرد

 به را فكش كه ، ور شعله جانور تيز نوك منقار جلوي از توانستند كه بود فوت يك اختالف با تنها و ، درآمدند

 نفرين اتش انها پاي زير درست: بودند شده فرسا طاقت ديگر اتش و دود.  كنند فرار بود فرستاده آنها سمت

 ازمايش هزاران شده توقيف بار محكوم نتايج ، بلعيد مي را گر جستجو اموز دانش ها نسل كاالهاي داشت ، شده

 از نشاني هيچ ، كجا هيچ هري.  بودند اتاق اين در پناهگاه يه دنبال كه انسانهايي از بيشماري تعداد هاي راز ،

 چپاول هاي شعله سمت به سرعت با توانست مي كه جايي تا او.  كند پيدا توانست نمي گويل و كراب ، مالفوي

 مردن براي وحشتناكي راه چه: نبود اتش جز چيز هيچ انجا اما ، بيابد را انها بلكه تا رفت پايين اتش هيوالي گر

  ... بود نخواسته انها براي را چيزي همچين وقت هيچ او... 

 تا بود شده باعث اتاق توي رنگ سياه دود وجود اما "!  بيرون بيا ، بيرون بريم بيا ، هري ": زد فرياد رون

  . باشد رويت قابل غير ، در گرفتن قرار محل

 هاي شعله خطرناك هياهوي آن وسط از درست را انساني جيغ اور رقت ولي ، زير صداي هري بعد و

  . شنيد حريص

  "!  - خطرناكه – خيلي – اين – اما ": زد فرياد رون

 طوفان اين زير در او ،و ميداد را دود اين برابر در مصونيت او به كمي عينكش.  بود چرخيده هوا در هري اما

 تكه يك مثل هنوز كه صورتي يا پا و دست ، بود موجود يك از هايي نشانه دنبال ، ميرفت پيش سرعت به اتش

  ... باشه نشده ذغال چوب

 روي انها دوي هر ، بود كرده حلقه بود شده بيهوش كه گويل دور را دستانش كه مالفوي:  ديد را انها او و

 ديد را او مالفوي.  زد شيرجه انها سمت به هري و ، بودند نشسته بود شكننده هم خيلي كه ميز يك هاي سوخته

 هم خيلي اين كه فهميد ، گرفت را آن هري كه زماني درست اما ، كرد بلند را دستش و است امدن حال در كه

  – خورد ليز هري دست از بالفاصله مالفوي كرده عرق دست و بود سنگين خيلي گويل. نيست خوبي فكر
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 اينكه محض به و "!  هري ميكشم رو تو من ، بميريم اونها خاطر به ما اگه ": زد فرياد عصبانيت با رون

 درست و كشيدند خودشان جاروي روي را گويل هرميون او ، افتاد فرو انا سمت به ور شعله پيكر غول چيمراي

 زدند چرخ و خوردند پيچ و كردند حركت باال سمت به ، شد سوار هري پشت سختي به مالفوي كه موقع همان

.  

 از ، گويل و وهرميون رون دنبال به هري و "!  در ، در سمت برو ، در ": زد فرياد هري گوش دم مالفوي

 ، انها تادور دور: افزود سرعتش بر ، بود كشيدن نفس به قادر هم زحمت به كه رنگ سياه دود بزرگ موج وسط

 كه چرا ، بودند درامده بهپرواز هوا در ، بودند نسوخته حريص هاي شعله اين در هنوز كه اشيايي همه

 تاج يك و درخشان بندي گردن ، ها سپر و ها جام: بود باالبرده جشن برگزاري براي را انها اتش جانورنفرين

  – رفته رو رو رنگ كهنه

 زد تند پيچي هري اما "!  طرفه اون در ، ميكني كار چي داري ، ميكني كار چي داري ": كشيد جيغ مالفوي

 به رفتن فرو و افتادن پايين حال در كه همانگونه ، بود رفتن پايين حال در كم سرعتي با هم تاج نيم.  زد شيرجه و

  – بست دستش مج دور گرفتشو ، گرفتش او بعد و ميزد برق و چرخيد مي ، بود مار شده باز دهان سمت

 به مستقيم و چرخيد باال سمت به او ، چرخيد ، بود كرده حركت او سمت به دوباره مار خاطراينكه به هري

 گويل و هرميون ، رون ؛ باشد داشته قرار انجا در باز دري ، ميكرد دعا و بود اميدوار كه كرد حركت سمتي

 در بعد.  ميشد درد باعث كه بود گرفته محكم را هري چنان و كشيد مي جيغ هم مالفوي ؛ بودند شده ناپديد

 بعد اي دقيه و ، كرد هدايت سمت همان به را جارو.  ، ديد ديوار روي را شكل مستطيل اي تكه هري ، دود ميان

  . كردند برخورد راهرو پشت ديوار به انها و كرد پر را هايش ريه تازه هواي

. ميزد اوغ و كرد مي سرفه ، ميزد نفس نفس و افتاد زمين روي صورت با و خورد سر چوب روي از مالفوي

 زمين روي زنان نفس نفس هرميون و رون و ، بود شده ناپديد منديها نياز اتاق در:  نشست راست و چرخيد هري

  . بودند نشسته ، بود هوش بي هنوز كه گويل كنار

  "....  كراب – ك ، كراب – ك ": گفت مانند خفه حالتي با كند صحبت توانست اينكه محض به مالفوي

  " مرده اون ": گفت زننده و تند رون
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 وحشتناك بلندو صداي بعد.  بود شده فرما حكم سكوت ، سرفه هم گاهي و زدن نفس نفس صداي جز به

 در كردند عبور او جلوي از تاخت با شفاف سوار اسب دسته يك شكل به اشكالي و ، داد تكان را قلعه زيادي

 كه زماني هري. بودند كشيدن جيغ حال در ، بازوانشان زير در خونريزي به ميل و عشق از سرهايشان كه حالي

 در او اطراف در هنوز جنگ: كرد نگاه اطراف به و پريد پاهايش روي بر كرد عبور جلويش از سر بي شكارچي

 در نگراني. بشنود توانست مي فراري اشباح دسته آن به نسبت را بيشتري هاي جيغ صداي االن.  بود جريان

  . زد شعله وجودش

  ".  گرده بر نيازمنديها اتاق به بود قرار.  بود اينجا اون ؟ كجاست جيني ": پرسيد تندي و خشونت با او

 پرسيد را اين رون " ؟ كنه كار هنوز جا اون سوزي اتش اون از بعد كني مي فكر توهنوز يعني ، من خداي "

 شيمو جدا بايد ايا ". كرد نگاه خود راست و چپ به و ماليد را اش سينه و برخاست حال همان در هم باز اما

  "؟ - دنبالش

 افتاده راهرو توي زمين برروي اميد نا هنوز گويل و مالفوي.  ايستاد پاهايش روي و " نه ": گفت هرميون

 چي اون ، هري – بريم ميگم من.  بهتره باشيم هم با ".  نداشتند همراه دستي چوب دو آن از يك ؛هيچ بودند

  "؟ بازوت روي

  " – اين ، اوه ؟ چي "

 از وقتي اما ، بود شده سياه دوده از و ، بود داغ هنوز.  گرفت باال واونو برداشت مچش از را تاج نيم او

 بزرگ ، خرد ؛ ببيند را بودند شده بسته نقش آن روي بر كه را ريزي كلمات توانست ، كرد نگاه آن به نزديك

  . مرديست هر ناپذير پايان گنج ترين

 ناگهان هري.  كرد مي تراوش تاج نيم از ، اندود قير و سياه اما ، مانندي خون ماده رسيد مي نظر به انگار

 شد گونه اين اينكه محض به و ، شدند جدا هم از دستانش در و خورد مي تكاني ناخوداگاه شيء ، كرد احساس

 كه اي شيء از بلكه قلعه ديوار و در از نه ولي دست دور از و ضعيف ، اما درد روي از جيغي صداي كرد حس ،

  . است شنيده ، بود شده خرد دستانش در

!  باشه بوده شيطاني اتش بايد اون ":بودگفت شده شكسته قطعه روي چشمانش كه حالي در كنان ناله هرميون

"  
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  "؟ چي "

 ، بره مي بين از رو ساز جاودانه يك كه است چيزهايي همون از يكي هم آن – اتش نفرين – شيطاني اتش "

 ميدونست جوري چه كراب – خطرناكه خيلي ، ندارم اونو از استفاده جرات هرگز و وجه هيچ به من اما

  " ؟ - بايد چطوري

  ".  باشه گرفته ياد ها كارو از بايد ": گفت عبوسانه هري

 ": گفت ، بود شده سياه اش چهره و ، بود سوختن حال در ارامي به هرميون موهاي مانند موهاش كه رون

 نكرده سعي اگه.  نداده گوش بادقت ساختنش متوقف براي اونها حرفهاي به خيلي او كه شرمندگيه باعث واقعا

  ".  شدم مي ناراحت مرگش از حدي تا ، بكشه رو ما همه بود

  " – بياريم گير رو مار فقط بتونيم ما اگه ، اينكه يعني اين ؟ نه نفهميدي تو اما ": كرد زمزمه ارام هرميون

 هري.  شد قطع بود دوئل صداي شكي هيچ بي و بود گرفته فرا را راهرو كه صدايي سرو با او حرف اما

.  بودند كرده نفوذ هاگوارتز درون به خواران مرگ:  ايستاد حركت از گويي قلبش و انداخت اطرافش به نگاهي

 مي مبارزه سر به كاله و زده نقاب مرداني با داشتند انها دوي هر ، بودند اومده ديد جلوي دوباره پرسي و فرد

  .كردند

 با كه مردي و ، بود حركت در طرف همه به ها نور فوران:  كنند كمك تا دويدند جلو هرميون و رون ، هري

 موهايي و بلند اي پيشاني انها و خورد سر كالهش بعد و:  كرد نشيني عقب سريع خيلي ، كرد مي دوئل پرسي

  -ديدند شده رنگ

 زمين بر را چوبش كه تيكنس سمت به را روفته شسته طلسمي و "! وزير جناب سالم ، اوه": زد فرياد پرسي

 بودم داده خبر بهتون ، راستي ".  فرستاد ، بود حت نارا خيلي ظاهرا و بود زده چنگ را ردايش جلوي و انداخته

  "؟ دادم استعفا

 زمين بر ، كننده گيج طلسم سه ضربه اثر بر جنگيد مي باهاش داشت كه خواري مرگ اينكه محض به فرد

 از كه هايي ميخ را تادورش دور كه افتاد زمين به حالي در هم تيكنس.  "!  پرسي ميكني شوخي ": زد فرياد افتاد

 پرسي به شادي با فرد.  بود شده دريايي پوست خار يك به به تبديل ؛انگار بودند گرفته ، بودند درامده زمين

  . كرد نگاه
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  "....  تو كه اززماني دقيقا ، بگي جك بودم نشنيده بود وقت خيلي ، ميگي جك داري حقيقتا ، پرس "

 دو و ، پرسي و فرد ، هرميون ، رون ، هري ؛ شدند نزديك هم به انها همه.  شد منفجر فضا تو چيزي ناگهان و

 مانده باقي اندك زمان همان در و ؛ يافته شكل تغير ، ديگري و مدهوش و گيج يكي ، ماندند پا سر خوار مرگ

 ، كند مي پرواز درفضا دارد كرد مي احساس هري.  شد گسسته هم از جهان ، نمود مي رنگ پر بسيار خطر كه ،

 تنها كه نازكي چوب تكه همان به تنها كه بود اين ، دهد انجام توانست مي موقعيت آن در او يكه كار تنها و

 همراهانش فرياد و جيغ صداي او:  سازد پنهان بازوانش بين ما را سرش و زند چنگ محكم بود دفاعيش وسيله

  . - است افتاده اتفاقي چه ، انان براي بفهمد تا نبود برايش راهي هيچ ولي شنيد مي را

 ، بود شده واقع سختي حمله مورد كه راهرو اوار زير در تقريبا او:  رفت فرو درد و تاريكي به دنيا دوباره بعد

 چسبندگي و ، باشد رفته بين از بايد قلعه كناري ديوار بايد كه فهماند او به ، سرد هواي احساس.  بود شده دفن

 تمام كه شنيد را وحشتناكي گريه صداي بعد.  دارد زيادي خونريزي كه گفت مي او به اش چانه روي داغ

 توانستند نمي كدام هيچ ، نفرين نه و اتش نه كه ميكرد تداعي برايش را رنجي كه ، خشكاند را درونيش نيروي

 ، بود كرده تجربه روز آن در او كه وحشتي بيشترين با ، خوران تلو تلو ، برخاست او و ، اورند وجود به را آن

  .... بود كرده تجربه عمرش طول تمام در او انچه از بيش وحشتي با شايد

 پاي درست موقرمز مرد سه و ، بايستد پاهايش روي تا كرد مي تقال داشت زور به ها خرابه توي هرميون و

 تلو تلو داشت چوب و سنگ روي كه طور همان هري.  بودند افتاده كنارهم ، بود شده منفجر كه ديواري همان

  . بود گرفته هم را هرميون دست ، رفت مي پيش و خورد مي

  "!  نه!  فرد!  نه!  نه ، نه ، نه " ميزد فرياد داشت يكي

 باز فرد فروغ بي چشمان و بود زده زانو كناربرادرانش در رون ، داد مي تكان شدت به را برادرش پرسي و

  .داشت نقش اش چهره بر هنوز لبخندش اخرين سايه و ، بودند مانده
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  سي و دومفصل 

  دستي برترچوب 
  

  
  
  

  

 چرا بود؟ نشده غرق درترس آرامي به قلعه و بود نشده متوقف نبرد چرا پس ، بود رسيده پايان به جهان

 خارج كنترلش از افكارش.  بود آزاد سقوط درحال هري ذهن ؟ بودند نگذاشته پايين را هايشان سالح مبارزان

  ..…گفتند مي دروغ او به بايد حواسش ي همه. كند باور را غيرممكن اتفاق اين توانست نمي او زيرا بودند،

 به و آمدند  مي تاريكي از كه بودند شومي هاي نفرين آن دنبال وبه كرد سقوط سوراخ از بدني بعد و

  .كردند مي برخورد سرشان پشت ديوارهاي

 روي بخوابيد":  زد فرياد ،هري آمد مي در پرواز به آنها طرف به شب در بيشتري هاي نفرين كه طور همان

  "! زمين

 در آن از بدنش با كرد مي سعي. بود افتاده فرد بدن روي پرسي اما. كشيدند زمين روي را هرميون رون و او

  : زد فرياد هري. كند محافظت بيشتر هاي آسيب مقابل

  "! كنيم حركت بايد بيا،ما پرسي"

  . داد تكان مخالفت نشانه به را سرس او
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  "!پرسي"-

 مي و بود گرفته را برادرش هاي شانه او. ديد مي رون ناراحت و كثيف صورت در را اشك ردپاي هري

  .كرد نمي حركت پرسي اما كشيد،

  ".... بايد ما.بدي انجام اون براي كاري هيچ توني نمي تو ، پرسي" -

  .بپرسد هرميون از را دليلش نداشت لزومي ديگر. برگشت بالفاصله هري.  كشيد جيغ هرميون

 يكي.  برود باال ديوار بزرگ حفره از كه كرد مي تالش كوچك ماشين يك سايز در پيكري غول عنكبوت

  . بود شده ملحق نبرد به آراگوگ هاي نواده از

 ترسناكي صورت به پاهايش.  شد پرتاب عقب طرف به هيوال و زدند فرياد را هايشان ورد هم با رون و هري

  . شد ناپديد تاريكي در سرانجام و خوردند مي تكان

 وسيله به كه سوراخي از سريعي نگاه حال همين در و "!آورده رو دوستاشم خودش با":گفت بقيه به هري

 ساختمان از بيشتري پيكر غول هاي عنكبوت.  انداخت قلعه كنارهاي و گوشه به ، بود شده ايجاد ديوار در نفرين

 كرده نفوذ آنجا از بايد خوارها مرگ كه مكاني از بودند، شده آزاد ممنوعه جنگل از ها آن. آمدند مي باال ها

 روي آمد مي نظر به رهبرشان راكه هيواليي. فرستاد آنها سمت به را اش كننده بيهوش هاي طلسم هري. باشند

 باالي از بيشتري هاي نفرين سپس.  رفتند ديد از خارج به و برگشتند پايين سمت به آنها. افتاد ها عنكبوت بقيه

  . كند حس را آنها نيروي توانست مي كه طوري كرد عبور هري سر

  "! حاال همين.  كنيم حركت بيايد" -

 مي هري كه را كاري پرسي. كند بلند را فرد جسد تا كرد صبر. داد هل جلو سمت به را رون و هرميون

 كه حالي در.  كرد كمك جسد حمل به كردو متوقف را جسد روي كردن شيون.  شد متوجه را بكند خواست

  .بردند كنار راه سر از را فرد گذشتند مي سرشان باالي از يكي يكي ها نفرين و بودند شده خم پايين طرف به

   ". اينجا": گفت هري

 حتي توانست نمي او.  دادند قرار ايستاد مي ها اززره يكي قبال كه جايي فرورفتگي، يك در را فرد وآنها

 مخفي خوبي به فرد جسد شد مطمئن اينكه از بعد و كند تحمل را فرد نگاه بود مجبور آنچه از بيشتر لحظه يك
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 از حاالپر كه راهرو انتهاي در اما بودند شده ناپديد گويل و مالفوي. شد بلند هرميون و رون دنبال به است، شده

 مشخص دشمن و دوست كه طوري به دويدند مي پايين و باال كه ديد را زيادي عده بود، شده آوار و وغبار گرد

  : گاوزد شبيه اي نعره پرسي ناگهان.  نبود

  "! وود روك" -

  . كرد مي تعقيب را آموزان دانش از اي عده كه رفت قدي بلند مرد دنبال به سرعت به و

  : زد جيغ هرميون

  ". اينجا هري" -

 ي لحظه يك در و گيرند مي كشتي هم با رسيد مي نظر به و بود خوابانده دار نقش پرده يك پشت را رون او

 كند مي تالش هرميون كه فهميد سپس.  اند گرفته آغوش در را همديگر دوباره آنها كرد فكر هري  وار ديوانه

  . ندود پرسي دنبال به تا بگيرد را رون جلوي كه

  "!رون كن گوش.. كن گوش من به" -

  "..! بكشم رو خوارا مرگ ميخوام..  كنم كمك خوام مي من" -

 آزاد بتواند بلكه تا ميخورد تكان اندوه و خشم با رون. شد ،منقبض رون وغبار گرد و دود به آلوده صورت

  . شود

  : گفت هرميون

 داريم احتياج مار به ما...  رون.... كنم مي خواهش.  كنيم تمومش تونيم مي كه هستيم كسايي تنها ما رون" -

  "! بكشيم رو ماره بايد ما.

 ارضاكننده انتقام اندازه به ساز جاودانه يك كردن تعقيب: دارد احساسي چه رون كه دانست مي هري اما

 پيدا هارا ويزلي بقيه خواست مي و كند تنبيه بودند كشته را فرد كه ،كساني بجنگد كه خواست مي هم او. نبود

 ذهنش در افكار اين دهد اجازه كه توانست نمي او اما.... نيست آنها با جيني كه شود مطمئن همه از باالتر و  كند

  .بگيرند شكل
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  : گفت هرميون

 ما كنيم فراموش كه نديم اجازه االن بيايد اما.  برسونيم مار اون به خودمونو كه مجبوريم ما!  ميجنگيم ما"

  ". كنيم تمومش ميتونيم كه هستيم كسايي تنها ما. كنيم كار چي قراره

 كرد مي پاك آستينش با را صورتش هاي اشك كرد مي صحبت كه طور همان و كرد مي گريه هم هرميون

 طرف به او.  بود داشته نگه سرجايش محكم را رون هنوز و كند راآرام خودش تا بود داشته نگه را نفسش اما.

  : برگشت هري

 اين ؟ نيست طور اين. داشته نگه خودش پيش رو ماره حتما چون كجاست ولدمورت كه بفهمي بايد تو"

  ".كن نگاه درونش به... هري بده انجام كارو

 او به كه داشت آرزو و سوخت مي كه بود ها ساعت براي زخمش جاي چون ؟ بود آسان چنين اين چرا

 شد كم آزاردهنده صداهاي و ها جيغ ،همه لحظه يك در و بست را هايش چشم دهد؟ نشان را ولدمورت افكار

  ... بود ايستاده سروصداها آن از دور خيلي جايي در انگاراو كه جايي تا

 همه ديواري كاغذ.  رسيد مي نظر به آشنا هري براي عجيبي طرز به اتاق.  بود ايستاده ويران اتاقي وسط او

 درون نبرد صداي. بودند شده كوب تخته پنجره، يك جز به  ها پنجره ي همه و بود پوشانده را اتاق ديوارهاي

 كرد مي منعكس قلعه هاي چراغ از را ضعيفي نور اتاق، درون ي پنجره تنها.  پيچيد مي اتاق درون آرامي به قلعه

  .بود تاريك داشت قرار قديمي سوز روغن چراغ يك كه قسمتي جز به اتاق هنوز اما

 اتاق. بود قلعه در اتاقي معطوف افكارش اما كرد مي نگاه آن به. چرخاند مي انگشتانش بين را چوبش او

 مكار، بايد كردنش پيدا براي كه بود اسرار ي حفره مانند اتاق آن. بود كرده پيدا را آن خودش فقط كه مخفي

 عروسك كه چند هر...  كرد نخواهد پيدا را تاج آن وقت هيچ  پسر كه بود مطمئن او. باشي كنجكاو و ماهر

  .... زياد خيلي..... بود آمده پيش داشت انتظار آنچه از بيش دامبلدور بازي شب خيمه

  ".. من سرور":  گفت صدايي

 بود پوش ژنده. بود نشسته مالفوي لوسيوس اتاق نقطه ترين تاريك در.  برگشت او. بود وشكسته نااميد صدا

.  خورد مي چشم به بود شده متحمل پسر فرار آخرين از بعد كه اي شكنجه از هايي نشانه هنوز رفتارش در و

  .بود مانده باقي بسته و كرده باد هنوز هم چشمانش از يكي
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  "... پسرم....كنم مي خواهش.... سرورمن" -

.  نشد ملحق من به و نيومد ها اساليتريني بقيه مثل او. نيست من تقصير لوسيوس باشه مرده پسرت اگه "-

  ".بريزه دوستي طرح پاتر هري با باشه گرفته تصميم شايد

  : گفت آرامي به مافوي

  "... هرگز....  نه"

  ". باشي داشته اميدي نبايد تو"-

  : پرسيد لرزيد مي صدايش كه حالي در مالفوي

 سرورم ببخشيد منو.... اين آيا بشه؟ كشته اي ديگه كس توسط پاتر هري كه نيستيد نگران شما سرورم"

  ".بگرديد دنبالش خوتون و بشيد قلعه وارد....  كنيد متوقف را جنگ اين كه نيست تر عاقالنه....

 اومده پسرت سر به چي بفهمي بتوني كه بشه متوقف جنگ اين ميخواي تو. لوسيوس نكني وانمود بهتره" -

 منو كه مياد پاتر ، بشه تموم شب اينكه از قبل.  ندارم پاتر هري دنبال به جستجو به احتياجي هيچ من ضمن در و

  ". كنه پيدا

 درست مشكل او براي اين... انداخت نگاهي بود انگشتانش ميان كه چوبدستيش به ديگر بار يك ولدمورت

  .شدند مي حل بايد شدند مي ايجاد ولدمورت لرد براي كه مشكالتي و....  كرد مي

  ". بيار رو اسنيپ و برو" -

  "؟ سرورم اسنيپ" -

  ".برو. دارم نياز اون ازطرف.....خدمتي....  به من. حاال همين.  اسنيپ"-

 سر ولدمورت. كرد ترك را اتاق خورد، مي سكندري تاريكي در و بود ترسيده كه حالي در لوسيوس

  . شد خيره آن به چرخاند مي انگشتانش بين را چوبدستيش كه حالي در و ايستاد جايش

  : كرد زمزمه او
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  ". نجيني راهه تنها اين" -

 كه فضايي در آرامي به و بود معلق هوا در نيمه و نصفه.  بود آنجا بزرگي و ضخيم مار ، كرد نگاه اطرافش به

  .بود محفظه ويك قفس يك بين چيزي كه گويي.  چرخيد مي بود شده جادوحفاظت وسيله به

 صداي لحظه همان در.  كرد باز را چشمانش و برگشت اولش جاي به سپس شد تنگ هري نفس اي لحظه

  .برد هجوم گوشش به برخوردها و ها گريه و ها فرياد

 مالفوي لوسيوس فقط اون.  دورشه جادويي حفاظ جور يه.  بود همراهش ماره.  آوارگانه شيون توي اون" -

  ". كنه پيدا رو اسنيپ كه فرستاد رو

  : گفت عصبانيت با هرميون

  "؟ بجنگه نداشت قصد حتي اون... حتي اون. بود نشسته  آوارگان شيون توي فقط اون"

  ". پيشش برم ميخوام من ميكنه فكر.  باشه جنگيدن به نيازي كه كنه نمي فكر اون" -

  "؟ چرا اما" -

  ". داره مي نگه خودش نزديك رو نجيني اون. هستم سازها جاودانه دنبال من كه دونه مي اون" -

  : وگفت انداخت باال را هايش شانه رون

 هرميون مواظب و بمون جا همين تو.  خواد مي اون كه چيزيه اين.  جا اون بري نميتوني تو پس.  درسته"

  "..گيرش مي رم مي من و باش

  : كرد قطع را رون حرف هري

  ".. اينكه محض به و نامريي شنل زير ميرم من.  مونيد مي اينجا تا دو شما" -

  :  گفت هرميون

  "... و بردارم شنلو من اگه تره عاقالنه ، نه"

  : گفت غرولندكنان رون
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  ". نكن فكرشم حتي"

  "... استعدادترين با من ، رون" -

 رفت كنار بودند ايستاده رويش كه پلكاني باالي فرشينه بگويد چيزي اين از بيشتر بتواند هرميون اينكه از قبل

.  

  "!پاتر" -

 بياورند، باال را هايشان دستي چوب بتوانند حتي اينكه از قبل اما بودند ايستاده آنجا دار نقاب خوار مرگ دو

  "! گليسلو":  زد فرياد هرميون

 طلسم و لغزيدند پايين سمت به كنترلي غيرقابل سرعت با آنها و  شد لغزنده و صاف زيرپاهايشان هاي پله

 مقابل ديوار به شدت به و گذشتند پاييني فرشينه از آنها.  گذشت موهايشان باالي از ست در خواران مرگ هاي

  !ديورو: زد فرياد بود، گرفته فرشينه طرف به را چوبش كه حالي ودر برگشت بالفاصله هرميون.  كردند برخورد

 تعقيب خوار مرگ دو.  آمد شدن خرد آور وتهوع بلند صداي دو آن از بعد  شد تبديل سنگ به فرشينه و

  : زد فرياد رون. بودند شده خمير و خرد كننده

  ". برگرديد"  -

 كناري به رفتند مي نعل چهار اسب مانند كه ميز دسته يك جلوي از را خودشان هرميون و هري و او و

 به توجهي هيچ او.  كرد مي هدايت را آنها كه شد پيدا گونگال مك ميزهاپروفسور سر پشت.  كردند پرتاب

 صداي دويد مي كه طور همان.  داشت گردنش روي زخمي و رفت مي پايين و باال هوا در موهايش.  نكرد آنها

  : گفت مي كه ميرسيد گوش به جيغش

  "!حمله " -

  : گفت هرميون

  ".... ما كه نيست مهم. ببپوش شنلو هري"
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 در بتواند كسي كه داشت شك او بودند بزرگ اينكه وجود با.  انداخت تايشان سه هر روي را شنل او اما

 پنهان شنل زير كه پاهايشان طلسمها، سوسوزدن و سقوط حال در هاي سنگ ، دود و غبار و گرد همه آن ميان

  .ببيند را نبود

 روي تابلوهاي. يافتند كنندگان دوئل از پر راهرويي در را خودشان و دويدند پايين بعدي پلكان از آنها

 و ها معلم با نقاب بي و نقاب با خوارهاي مرگ كه حالي ،در بودند هاكه جناح از كدام هر طرفدار حاال ديوارها

 كه دين. بودند كرده پر خود مانند جيغ هاي تشويق و ها راهنمايي با را محيط ، كردند مي دوئل اموزان دانش

.  جنگيد مي داشت داالهوف ي چهره به چهره حاال ، بود كرده پيدا جديد دستي چوب يك خودش براي

 اما شدند حمله آماده و بردند باال را هايشان چوبدستي وهرميون رون ، هري. بود دوئل حال در تراورز با پروتي

  . آمد بلندي صداي موقع همين در

  "!يوهوووووووووو" -

 كود هاي بمب و كرد مي نگاه جمعيت طرف به كه ديد را بدعنق و گشت صدا صاحب دنبال به هري

 كه رفت فرو مانندي زگيل سبزرنگ مواد در خوارها مرگ سر.  انداخت مي خوارها مرگ طرف به را حيواني

  .  برسند نظر به چاق هاي كرم مانند ميشد باعث

  "...آخ" -

.  داشت قرار رون سر كه جايي درست.  آمد فرود شنل روي انگيز نفرت سبزرنگ چيزهاي آن از مشت يك

  . بتكاند شنل روي از را آنها كردكه تالش رون

  : زد فرياد كرد مي اشاره آنها سمت به كه حالي در داري ماسك خوار مرگ

  "! نامرئيه نفر يك اونجا "

.  كرد پرت سمتش، به كننده گيج طلسم يك فرستادن با را خوارها مرگ بيشتر حواس بالفاصله دين

  . فرستاد او سمت به بدن قفل طلسم يك پروتي ولي كند تالفي كه كرد تالش داالهوف

  : زد فرياد هري

  "! بريم بيايد"
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 پله باالي  طرف به و  شدند رد مبارزان ميان از و  كردند جمع خود دور محكم را شنل هرميون و رون او،

  . رفتند ميشد ختم ورودي هال به كه مرمري هاي

  ". شماهام طرف من.  دراكو.  مالفويم دراكو من"

 را خوار مرگ هري. كرد مي دفاع خود از نقابداري خوار مرگ مقابل در و بود بااليي پاگرد در دراكو

.  زد او به مشتي شنل زير از رون و كند نگاه اش ناجي به تا برگشت عقب به خوشحالي با دراكو.  كرد بيهوش

  . كرد خونريزي به شروع لبش ؛ كرد مي نگاه اطراف به تعجب با كه حالي در ، افتاد خوار مرگ رو مالفوي

  : زد فرياد عصبانيت با رون

  ". لعنتي دوروي توجونور داديم نجات رو زندگيت ما امشب كه بود باري دومين واينم"

 را خوارها مرگ كرد مي نگاه كه طرف هر به هري.  بودند ها پله و هال جاي همه در بيشتري كنندگان دوئل

 با آنها نزديكي در نقابدار خوار مرگ يك. بست را جلو درهاي ويك فليت با مبارزه حال در يكسلي.  ديد مي

 حمل را مجروحشان دوستان آنها از اي عده.  دويدند مي طرف همه در آموزان دانش. كرد مي دوئل كينگزلي

 اما فرستاد؛ نقابداري مرگخوار سمت به را كننده بيهوش طلسم يك هري. كشيدند مي زمين روي يا كردند مي

 طلسم طرف همه به تقريبا ، بود شده پيدايش كجا از نبود معلوم كه او.كرد اصابت نويل نزديك به و رفت خطا

 دور مانند شاخك چيزي و كرد اصابت خوار مرگ نزديكترين به خوشبختانه كه فرستاد مي را تنتاكوال ونموس

  . پيچيد او

 چپشان سمت در شكسته شيشه قطعات. افزودند خود سرعت بر مرمري، پلكان روي در هرميون و هري،رون

 آن سبز هاي زمرد و بود شده سوراخ ، كرد مي ثبت را امتيازها كه اساليترين شني ساعت و  خورد مي چشم به

 كنند حركت خوران تلوتلو و بخورند ليز خودشان مثل مردم كه شد مي باعث و شد مي ديده زمين روي جا همه

 حيوان سمت به هري.  افتادند آنها سر باالي بالكن نفراز دو ،. رسيدند تيره خاكستري زمين با سالني به آنها وقتي.

 دويد كند فرو ها كرده سقوط از دريكي را دندانهايش تا دويد مي سالن طول در خود چهارپاي روي كه سريعي

.  

  : زد جيغ هرميون

  "!نه"
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 او.  كرد پرتاب عقب به براون الوندر بدن روي از را بك فنريرگري ، دفاعي افسون يك با حال همان در و

 گوي بلندي، شكستن صداي و سفيد اي جرقه با. شود بلند دوباره كه كرد تالش و كرد برخورد مرمري پلكان به

 جيغ ها پله راه باالي از تريالني پرفسور. نكرد حركت ديگر و افتاد زمين روي او شد خورد سرش روي بلوريني

  : كشيد

  ".... ،اينجا!بخواد رو ها بچه اين كه هركسي ي واسه! دارم بازم من " -

 هوا به همراهش كيف داخل از را ديگري بلورين ،گوي تنيس در زدن سرويس شبيه حركتي با وسپس

 اي پنجره به شدت به و كرد حركت هال طول در سرعت به گوي دستيش چوب موجي حركت با و انداخت

 پيكر غول هاي عنكبوت و پاشيدند ازهم جلو سنگين و چوبي درهاي لحظه همان در.  شكست را آن و برخورد

  . شدند هال وارد بيشتري

 نورهاي.  شدند پراكنده خواران مرگ هم و هاگوارتز مبارزين هم.  پيچيد هوا در وحشت و ترس هاي جيغ

 مي عقب به و لرزاند مي آنهارا كه آمد در پرواز به ، آمدند مي پيش كه هيوالهايي سمت به ها طلسم قرمز و سبز

  . راند

  : زد داد فريادها و ها جيغ همه از بلندتر رون

  "؟ بيرون بريم اينجا از خوايم مي چطوري ما"

 پله از رعدآسا هاگريد. شدند زده كناري به آنها ، بدهند او به جوابي بتوانند هرميون يا هري اينكه از قبل اما

  : زد فرياد داد مي تكان را گلدارش صورتي چتر كه حالي در و آمد پايين ها

  ". نزنيد صدمه اونا نزنيد،به صدمه اونا به"

  "!هاگريد نه" -

 هال كل در هايي طلسم از تا بود شده خم معمول دوبرابر كه حالي در. بود كرده فراموش را چيز همه هري

  .پريد بيرون نامريي شنل زير از سرعت به باشد امان بوددر جريان در

  "! اينجا برگرد ، هاگريد"-
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 در.  شد ناپديد ها عنكبوت بين در هاگريد كه بود نكرده راطي داشت او تا كه اي فاصله نصف هنوز اما

 له داشت احتماال آنها وسط در هاگريد و شدند مي رانده عقب به رو ها طلسم دليل به ها عنكبوت هنگام همين

  . ميشد

  "!هاگريد" -

 به. نداشت اهميتي ديگر دشمن چه و دوست چه.  كند مي صدا را خودش اسم نفر يك كه شنيد هري

 شكارشان با جمعي دسته ها عنكبوت.  رفت پايين ميشد بيرون تاريك محوطه به منتهي كه هايي پله از سرعت

 بازوي يك تواند مي كرد مي فكر او.  ببيند را هاگريد بدن از قسمتي هيچ توانست نمي هري و شدند مي دور

 پاي وسيله به راهش هنگام همين در اما ببيند را خورد مي تكان موجي صورت به ها عنكبوت وسط كه را بزرگ

 يك.  كرد نگاه باال به او.  شد قطع  ، بلرزد زمين شد مي باعث و خورد مي تكان زمين روي كه پيكري غول

 ساق.  بود درخت شبيه.  بود شده پنهان ها سايه درون سرش بود، بلندايش پا بيست.  بود ايستاده او جلوي غول

 هاي مشت با شكل، موجي وحشيانه حركت يك با. بود شده روشن قلعه هاي چراغ وسيله به پرمويش پاي

 برگردد شد مجبور هري و باريد هري روي و سر بر شيشه از باراني و كرد خرد را سرشان باالي پنجره ، بزرگش

 مي تالش داشت كه بودند شده خيره غول به و بودند افتاده گير هرميون و رون هري،. بگيرد پناه راهرو در و

  : زد جيغ هرميون.  بگيرد را قلعه درون هاي آدم پنجره درون از كرد

  "...... من خداي ، اوه"

  : زد فرياد رون كه باالبرد را چوبش زمان هم و

  ".نكن" -

  . آورد پايين را هرميون ودست

  ".... كنه مي متالشي رو قلعه نصف كني بيهوشش بخواي"

  "هاگر؟" -

 او واقع در.  است گراوپ آن كه فهميد مي هري كه بود حاال.  بود شده قلعه وارد دزدكي كه بود گراوپ

  : زد فرياد هري بود غول يك از كوچكتر
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  "! بدويد"

 به و قاپيد را هرميون دست هري.  بود ها غول كشتي سروصداي جمله از ترسناك فريادهاي از پر شب

 دادن نجات و كردن پيدا براي را اميدش هنوز هري.  افتاد راه آنها دنبال به هم رون و رفت پايين ها پله از سرعت

  . بودند جنگل راه نيمه در كوتاهي مدت طي و دويدند مي سرعت به آنها.  بود نداده دست از هاگريد

 به تبديل اش سينه درون هواي كرد احساس كه ،طوري گرفت هري نفس.  زد يخ آنها اطراف هواي ناگهان

 طرف به موج صورت به هوشيار، و مطلق سياهي. چرخيدند مي تاريكي درون اشكالي. است شده سنگين باري

  .آمدند مي قلعه

 و رون.  كشيدند مي داخل به دهانشان از خوفناكي صورت به را هوا و پوشيده شنل با هايشان صورت

 كه بود سنگيني سكوت علتش ، شد ساكت ناگهان سرشان پشت نبرد صداي.  ايستادند هري نزديك هرميون

 حال در يا بود مرده االن تا حتما هم هاگريد و بود مرده فرد.  بيندازند شب روي توانستند مي سازها ديوانه فقط

  . بود مرگ

  : گفت آمد مي دور بسيار بسيار جايي از انگار كه صدايي با هرميون

  ". كن عجله ، كنيم درست مدافع سپر بايد ، هري بيا"

 مرده حاال تا نفر چند.  بود گرفته بر در را او نااميدي از موجي.  آورد باال را دستيش چوب كندي به هري

 شده جدا بدنش از نيمه نصفه روحش حاال همين از كرد مي احساس او ؟ نداشت خبر مرگشان از او كه بودند

  : زد جيغ هرميون. است

  "! كن عجله هري"

 ، شدند مي نزديك آنها به هري، اميد مكيدن با.  خزيدند مي آنها سمت به و آمدند مي جلو ساز ديوانه صد

  . بود بزرگ مهماني يك در غذا پيش يك مثل برايشان كه چيزي

 در كه ديد را هرميون آبي سمور. رفت بين از و درخشيد آرامي به و شد هوا وارد كه ديد را رون سگ او

 تقريبا او.  خورد مي تكان دستش در آرامي به كه خودش دستي چوب و شد ناپديد و خورد تابي و پيچ هوا

  .....  رنج و غم احساس بدون ، پوچي وعده.  گفت مي خوشامد آمدن حال در فراموشي به داشت
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 سازها ديوانه.  كردند پرواز هرميون و رون ، هري سر طرف به اي نقره روباه و نر گراز ، خرگوش يك بعد و

 ، ايستادند كنارشان و آمدند بيرون تاريكي از ديگر نفر سه.  برگشتند برسند بهشان جانورها آنكه از قبل

 تشويق طور به لونا. سيموس و ارني ، لونا ؛ دادند ادامه مدافع سپر افسون اجراي به و بود بيرون هايشان چوبدستي

  : گفت آميزي

  "! درسته اين " -

  .بود دال الف براي ساده تمريني ورد يك بودندواين برگشته ضروريات اتاق به آنها انگار

  ". كن فكر بخش شادي چيز يه به بيا هري..  درسته همين" -

  :لرزيد،گفت مي صدايش كه درحالي هري

  "بخش؟ شادي چيز يه"

  : گفت آهسته لونا

  ". بده انجامش حاال همين.  كن عجله ، يااهللا.... جنگيم مي داريم هنوز ، هري اينجاييم هنوز ما"

 بيرون هري دستي چوب ازانتهاي نر گوزن شدت با وسپس شد نور به تبديل بعد كه شد ايجاد سفيد ي جرقه

  .آمد

 دوباره ولي شد گرم و معتدل دوباره هوا.  شدند پراكنده سازها ديوانه و رفت جلو به نعل چهار گوزن

  : گفت لرزان صدايي با و كرد لونا و سيموس به رو رون.  داد مي آزار را گوشش نبرد بلند صداهاي

  ".... مارو زندگي شما.  كنم تشكر ازتون كافي حد به تونم نمي"

 طور به را چماقش كه حالي در ديگري غول.  لرزيد زمين و رسيد گوش به ديگري غرش صداي ناگهان

  . آمد بيرون تاريكي از داد مي تكان آميزي تهديد

  : زد داد دوباره هري

  ". بدويد"
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 بزرگ پاي ، بعد لحظه يك دقيقا و بودند شده پراكنده لحظه همان.  نداشتند هري گفتن به نيازي ديگران اما

 و رون ؛ كرد نگاه اطراف به هري. بودند ايستاده آنجا آنها قبل اي لحظه كه گرفت قرار جايي دقيقا جانور

 دستيش چوب غول يك كه حالي در.  بودند شده ناپديد نبرد درون دوباره بقيه اما آمدند مي دنبالش به هرميون

  : زد فرياد رون ، بود زدن ضربه ي آماده ميدادو تاب را

  ". شيم دور تيررسشون از بياين"

  : زد داد هري

  "! بدويد ، ريم مي زن كتك بيد طرف به"

 به توانست نمي االن او كه بود فضايي حصار اين فضاي.  بود كشيده حصاري ذهنش در طريقي به هري

 االن و داشت دوست را آنها كه كساني براي ترسش ، هاگريد و فرد مورد در كردن فكر ؛ كند نگاه آن داخل

 به و  بدوند بتوانند بايد آنها اينكه براي ، ماندند مي منتظر بايد اينها ي همه ، بودند پراكنده قلعه كنار گوشه در

  . بود پايان راه تنها اين بود گفته هرميون كه طور همان اينكه خاطر به ، برسند ولدمورت و مار

 توجه بي.  بگيرد سبقت مرگش از تواند مي كه بود كرده باور نيمه نصفه كه حالي در ، دويد مي سرعت به او

 شب در كه ممنوعه جنگل قژقژهاي صداي و كردند مي عبور او اطراف از سرعت به كه هايي طلسم نور به

 بيد كه بود كسي اولين و دويد مي زندگيش در ديگري هروقت از سريعتر هري.   رسيد مي گوش به باد بدون

 داشت قرار هايش ريشه زير در كه رازي از مانندش شالق و بزرگ هاي شاخه با كه بيدي. ديد را بزرگ

  . كرد مي محافظت

 دقت به ، بزند دور را بيد هاي شاخه كرد مي سعي كه حالي در.   كرد كم را سرعتش زنان نفس نفس هري

 هرميون.  رسيدند هري به هرميون و رون.  شد مي فلج درخت آن لمس با كه گشت مي گرهي دنبال تاريكي در

  : پرسيد سختي به رون. كند صحبت توانست نمي هم كلمه يك حتي كه زد مي نفس نفس قدري به

 فقط اگه. ....  ببينم تونم مي رو گره اون من....... داخل بريم خوايم مي طوري چه ما....  طوري چه ما"

  ".... داشتيم رو پا كج دوباره

  : گفت زد مي چنگ اش سينه ي قفسه به دستي دو و بود شده خم حالي در ، كنان خس خس هرميون
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  "؟ نه يا هستي جادوگر ؟تو پا كج"

  "... درسته....  آره...  اوه" -

  : گفت و گرفت زمين روي تركه يك طرف به را چوبش كرد؛ نگاه اطراف به رون

  "! ويوسا له وينگارديوم"

 ، لحظه يك در ناگهان و رفت گره طرف به مستقيما ، چرخيد مي خود دور به كه حالي در آرامي به شاخه

  . شد فلج زن كتك بيد

  : گفت زنان نفس نفس هرميون

  "! بود عالي"

  ". كنيد صبر" -

 خواست مي.   دهد انجام را كار اين هري كه خواست مي ولدمورت.  شد مردد هري گذرا ثانيه يك براي

 مي ساده نظر به حقيقت اما ؟ كرد مي هدايت تله يك طرف به را هرميون و رون او آيا.....  برود آنجا به او كه

 و باشد ولدمورت كه بود جايي مار و بود مار كشتن آنها روي روبه راه تنها.  رحمانه بي و واضح.  رسيد

  . بود تونل اين انتهاي در هم ولدمورت

  : گفت ، داد مي هل جلو به رو اورا كه حالي در رون

  "! داخل برو فقط ، ميايم هم ما هري؛"

 باري آخرين از تر تنگ تونل.  شد رانده داشت قرار درخت هاي ريشه زير در كه مخفي تونل داخل به هري

 خم پيش سال چهار دوبرابر كه بودند مجبور آنها و بود كوتاه تونل سقف.  بودند شده آن وارد آنها كه بود

  . شوند

 وجود مانعي ولي داشتند را مانعي به برخوردن انتظار لحظه هر.   بود روشن دستيش چوب ، رفت اول هري

 شد مي خارج دستيش چوب ازانتهاي كه نوري روي هري نگاه كه كردند مي حركت سكوت در آنها ، نداشت
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.  خورد مي چشم به اي نقره نور آن انتهاي در و شد مي كشيده باال طرف به داشت تونل باالخره.  ماند ثابت ،

  : كرد زمزمه او.   كرد پايش قوزك  كشيدن به شروع هرميون

  "! بپوش رو شنل!شنل" -

 آن زحمت به ، گرفت هرميون از را شنل و كرد دراز سرش پشت طرف به را دستش كورمال كورمال هري

  : گفت بود سردرگم كمي هنوز كه حالي ر و انداخت خودش روي را

  "!  ناكس"

 پيدا را جايش كه كشيد مي را اين انتظار لحظه هر  ، داد ادامه پا و دست چهار روي رفتن راه به آرامي به

  .  كند تمام را كارش رنگي سبز نور و بشنود را ولدمورت سرد و واضح صداي ، كنند

 وسيله به تونل انتهاي واقع در كه شد متوجه. شنيد را آمد مي آنها جلوي  اتاق از مستقيما كه را صداهايي بعد

 كه كرد مي جرات سختي به كه حالي در.  است شده مسدود ، آمد مي قديمي جعبه يك نظر به كه چيزي ي

 به ، شد روشن كمي اتاق نور از تونل.  كند ايجاد جعبه و ديوار بين كوچك شكاف يك توانست ، بكشد نفس

 او.  كرد مي حركت محافظتيش طلسم درون آبي مار يك مثل كه ببيند را نجيني توانست هري كه طوري

  . كرد مي بازي دستي چوب يك با سفيدي دست بلند انگشت آن روي كه ببيند را ميز گوشه تواست

 مخفي هري كه جايي از اينچ چند فقط اسنيپ.  لرزيد هري قلب و كرد كردن صحبت به شروع اسنيپ بعد

  .  داشت فاصله بود شده

  "..... شود مي خرد آنها مقاومت من سرور... " -

  : گفت رسايش و بلند صداي با ولدمورت

 حضورت كنم نمي فكر ولي سوروس ، هستي ماهري جادوگر تو. بشه انجام تو كمك بدون بايد كار اين و"

  "..... تقريبا.....  رسيديم هدفمون به تقريبا ما. كنه ايجاد خاصي تفاوت االن آنجا در

 پيداش ميتونم كه مطمئنم من.  بيارم شما براي پاترو هري من بگذاريد.  كنم پيدا رو پسره من بديد اجازه" -

  ".  كنم مي خواهش ، سرورم كنم
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.  كرد متمركز نجيني روي را نگاهش هري.  برگشت عقب به كمي هري و گذشت شكاف جلوي از اسنيپ

 يك با. نرسيد ذهش به چيز هيچ ولي ببرد بين از را مار اطراف محافظت جادوي بتواند كه بود طلسمي دنبال به

  .  داد مي دست از را موقعيتش راحتي به ناموفق تالش

 وبيروحش صاف صورت و را قرمزش هاي چشم.  ببيند را او توانست مي حاال.  شد بلند جايش از ولدمورت

  : گفت نرمي به ولدمورت. بود پنهان تاريكي در نيمه نصفه كه

  ". سوروس دارم، مشكلي من"

  :  گقت اسنيپ

  "؟... سرورم"

 نگه اركستر رهبر دست در كه چوبي ظرافت با و نرمي به را آن.  آورد باال را برتر دستي چوب ولدمورت

  .برد باال شود داشته

  "؟ سوروس ، كند نمي كار من براي اين چرا" -

 كشيدن نفس صداي اين يا....  بشنود را مار هيس هيس تواند مي كه كرد تصور هري آمده پيش سكوت در

  بود؟ ولدمورت

  : گفت روراست اسنيپ

  ".داديد انجام رو اي العاده فوق جادوهاي دستي چوب اون با شما.   شم نمي متوجه من...من ، من سرور"

  :گفت ولدمورت

 دستي چوب.  نه....  دستي چوب اين ولي ام العاده فوق من ، دادم انجام رو خودم معمولي جادوهاي من ، نه"

 چوب اين بين فرقي هيچ من.  است نكرده آشكار را ميشد داده وعده موردش در كه رو هايي شگفتي اون هنوز

  ". كنم نمي احساس ، كردم مي استفاده ازش ها سال اين طول در من كه اليوندر دستي چوب و دستي

 هيجان توانست مي او. افتاد سوزش به شدت به هري زخم ولي.  بود آرام و متفكرانه ولدمورت صداي لحن

  . بود شده كنترل سختي به كه كند حس ولدمورت درون را شديدي
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  : گفت دوباره ولدمورت

  ". فرقي هيچ"

 و كرده حس را خطر اسنيپ كه شد متوجه هري ببيند را او صورت توانست نمي هري ، نزد حرفي اسنيپ

 چند براي هري و كرد اتاق در حركت به شروع ولدمورت.  كند دلگرم دوباره را اربابش كه است كلماتي دنبال

 و درد دوباره كه حالي در ، كرد صحبت به شروع متفكر صداي همان با دوباره سپس و كرد گم را او لحظه

  .  گرفت شدت هري درون هيجان

  "؟ برگردي نبرد از كه گفتم تو به من چرا دوني مي....  سوروس ، كردم فكر طوالني و سخت خيلي من" -

 جادويي قفس درون زده چنبره مار روي او  چشمان.  ببيند را اسنيپ رخ نيم توانست هري لحظه يك براي و

  .بودند ثابت

  "...كنم پيدا پاتررا من بديد اجازه ، برگردم من بگذاريد ، كنم مي التماس شما به اما من سرور نه "-

 كه نيست احتياجي.   شناسه نمي من مثل رو پاتر شماها از كدوم هيچ ،  زني مي حرف لوسيوس مثل تو" -

 يكي اطرافيانش ببينه كه اين از متنفره اون.  اونو بزرگ ضعف نقطه.  دونم مي اونو ضعف نقطه من.  بشه پيدا اون

 اومد خواهد اون.  كنه متوقف اينو شده قيمتي هر به خواد مي اون.   خودشه دليلش كه بدونه و ميشن كشته يكي

."  

  "....بشه كشته اي ديگه شخص وسيله به تصادفي طور به ممكنه اون ، اماسرورم"  -

 بهتر بيشتر هرچي – بكشيد دوستانشو.  كنيد دستگير پاترو.  واضحه كامال خوارها مرگ به من دستورات" -

 تو.  پاتر هري نه ، سوروس كنم صحبت باهاش خوام مي من كه تويي اين اما.  كنيد دستگير زنده خودشو اما –

  ". باارزش خيلي.  باارزشي خيلي من براي

 رو پسره و برم تا بدهيد اجازه من به...  اما.  هستم شما به خدمت دنبال به فقط من كه ميدونيد شما سرورم"  -

  "..... كه ميدونم من ، بيارم شما براي اونو بگذاريد ، سرورم كنم پيدا

  : گفت ولدمورت
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  "! نه گفتم تو به من"

 اشتياق و صبري بي و ببيند هايش چشم رادر سرخي برق توانست مي چرخيد مي او كه طور همان هري

  .  كند حس زخمش جاي در را ولدمورت

 بشم رو روبه پسره با باالخره من كه وقتي افته مي اتفاقي چه كه اينه ، سوروس لحظه اين در من نگراني" -

  "؟

  "... كي كه باشه داشته وجود تونه نمي سوالي هيچ كه مطمئنم ، من سرور" -

  ". هست سوال يك ، سوروس هست سوال يك اما" -

.  ببيند سفيدش هاي انگشت بين را برتر دستي چوب دوباره توانست مي هري و كرد مكث كمي ولدمورت

  : گفت بود شده خيره اسنيپ به كه حالي در

  "؟ خوردند شكست پاتر هري با مواجه در من دستي چوب دو هر چرا"

  "! سرورم بدم جواب سوال اين به تونم نمي من... من" -

  "؟ توني نمي" -

 تا گذاشت دهانش درون را مشتش او ، رفت فرو سرش در ميخ مثل نفرت از موجي كرد احساس هري

 نگاه اسنيپ رنگ بي صورت به داشت كه بود ولدمورت او ناگهان و بزند فرياد درد از كه بگيرد را اين جلوي

  .كرد مي

 ، پاتر هري كشتن استثناي به داد، انجام بودم خواسته ازش كه رو هركاري من سرخدار دستي چوب" -

 گفت من به.  گفت من به چيزو همه دوقلو هاي هسته مورد در شكنجه زير اليوندر. موند ناكام بار دو.  سوروس

 چوب مقابل در لوسيوس دستي چوب اما ، دادم انجام اينكارو هم من.  كنم استفاده ديگه دستي چوب يه از كه

   ".شد نابود پاتر دستي

  ". سرورم بدم توضيحي تونم نمي من... من" -



 هري پاتر و مقدسات مرگ    چوب دستي برتر: سي و دومفصل 

  -644- 

 ثابت طلسم در شده محافظت مار روي دوباره سياهش چشمان.  كرد نمي نگاه ولدمورت به ديگر اسنيپ

  . بود مانده

. مرگ چوب سرنوشت، دستي چوب. برتر دستي چوب.  سوروس ، گشتم سوم دستي چوب دنبال به من" -

  ". برداشتم دامبلدور آلبوس ي مقبره از اونو من.  گرفتم قبليش ارباب از اونو من

 يك سختي و سفيدي به. بود شده مرگ ماسك يك مثل صورتش و كرد مي نگاه ولدمورت به اسنيپ حاال

  .  دارد وجود زندگي هايش چشم سفيد ي حدقه پشت كه كرد باور شد مي سختي به.  مرمر سنگ

  "...رو پسره برم من بگذاريد من سرور" -

  :گفت بود تر بلند نجوا يك از سختي به صدايش كه حالي در ولدمورت

 بودم متعجب.  بودم متعجب.  بودم نشسته اينجا من ، بودم پيروزي آستانه در كه وقتي طوالني شب اين تمام"

 انگيزي شگفت جادوهاي اينكه از.  زنه مي باز سر ، باشه بايد كه باشه چيزي اون اينكه از برتر چوبدستي چرا كه

  ". رسيدم جواب به باالخره كنم فكر و.....  زنه مي باز سر بده انجام حقش به ارباب براي

  . نزد حرفي اسنيپ

 وفاداري و خوب خادم تو ، سوروس هستي باهوشي مرد تو باالخره ؟ دوني مي جوابو خودت تو شايد" -

  ". متاسفم بيفته اتفاق بايد كه چيزي اون از ومن بودي، من براي

  ".... من سرور" -

 چوب.  نيستم واقعيش ارباب من چون ، سوروس كنه خدمت من به درستي به تونه نمي برتر دستي چوب" -

 كشتي دامبلدورو آلبوس تو.  باشه كشته رو دستي چوب قبلي صاحب كه جادوگريه به متعلق برتر دستي

  ". باشه من مال تونه نمي برتر دستي چوب باشي زنده تو كه تاوقتي و سوروس

  :گفت آميز اعتراض لحني وبا برد باال را دستيش چوب اسنيپ

  "! سرورم اما"
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 باالخره و باشم دستي چوب ارباب بايد. باشم دستي چوب ارباب بايد من!  نداره وجود اي ديگه راه هيچ" -

   ".بكشم پاترو

 كه كرد فكر لحظه يك كه طوري به.  نيفتاد اسنيپ براي اتفاقي اما كرد حركت هوا در برتر دستي چوب

 از قبل و كرد حركت هوا در مار قفس.  شد روشن ولدمورت قصد ناگهان اما.   است افتاده تعويق به مجازاتش

 زبان به ولدمورت.  داشت قرار جادويي قفس درون او  ، دهد انجام زدن فرياد جز به كاري بتواند اسنيپ اينكه

  : گفت مارها

  "!بكشش"

 بود مانده باقي برايش كه را كمي رنگ اسنيپ صورت چگونه كه ديد هري.  شد شنيده وحشتناك جيغ يك

 كرد مي سوراخ را گردنش هايش نيش با مار كه طور همان و شدند گشاد چشمانش. دهد مي دست از را

  : گفت سردي به ولدمورت. افتاد زمين روي و داد دست از را توانش پاهايش

  ". متاسفم من"

 شيون كه بود وقتش حاال.  خورد نمي چشم به او در پشيماني احساس يا ناراحتي هيچ.  برگرداند را رويش او

 با.  كند استفاده آن هاي قابليت تمام از توانست مي كه دستي چوب با.  كند حمله و كند ترك را آوارگان

 روي هاي زخم از خون ، افتاد زمين روي اسنيپ.  كرد بلند هوا به را آن و كرد اشاره مار قفس به دستيش چوب

 در هم مار جادويي قفس و كرد ترك را اتاق عقب به نگاهي هيچ بدون ولدمورت.  شد جاري زمين بر گردنش

 پايش زير خون. كرد باز را هايش چشم هري.  برگشت خودش ذهن و تونل به.  افتاد راه به او دنبال به هوا

 و كرد اشاره جعبه به دستيش چوب با.  كرد مي نگاه اتاق به جعبه و ديوار بين شكاف از دوباره او و بود جاري

  . شد اتاق وارد آرامي به هري. رفت كناري به جعبه

 چه دانست نمي.  رود مي مرگ حال در مرد سر باالي چرا.  كند مي را كار اين چرا دانست نمي خودش

 براي تالش در كه ببيند حالي در را او هاي انگشت و ببيند را اسنيپ سفيد صورت وقتي كند مي پيدا حسي

 او از كه كرد نگاه مردي به و برداشت را نامرئي شنل هري.  باشند گردنش هاي زخم خونريزي از جلوگيري

 خم او روي هري.  بگويد چيزي تا كرد مي سعي شدت به كه كرد پيدا را هري وقتي سياهش چشمان. بود متنفر
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 خارج اسنيپ گلوي از زحمت به نامفهومي صداي.  كرد نزديك خودش به و گرفت را گردنش اسنيپ.  شد

  : شد

  "... بگير...  اينو.. بگيرش " -

 و بود بخار نه و بود، آبي به متمايل اي نقره كه چيزي. بود ترشح حال در خون از بيش چيزي اسنيپ بدن از

 هري. زد مي بيرون چشمانش هاي حدقه و گوش هاي سوراخ از و ريخت مي بيرون لبانش از ماده اين مايع؛ نه

 را اي شيشه ظرفي ناكجا از هرميون. كند كار چه آن با بايد كه دانست نمي اما چيست، ماده آن كه دانست مي

 ظرف در و كرد بلند اش دستي چوب با را رنگ اي نقره ماده هري. گذاشت لرزانش دستان در  و كرد ظاهر

 در خوني گويي كه بود شده طوري اسنيپ قيافه شد، پر لبالب داشت دست در كه فالسكي كه وقتي. ريخت

 من...  به": كرد نجوا ضعيف صدايي با. شدند شل بود، آويخته هري رداي به كه دستانش و نمانده باقي بدنش

  "... كن....  نگاه.... 

 زمينه آن اعماق از چيزي گويا لحظاتي از بعد اما. دوخت مرد رنگ مشكي چشمان در را سبزش چشمان

 صداي با بود داشته نگه را هري كه دستي. گذاشت جاي بر پوچ و تهي ثابت، را ها آن و كشيد، پر رنگ سياه

  .نكرد حركتي ديگر اسنيپ و افتاد زمين به اي خفه
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  و سوم سيفصل 

  داستان شاهزاده
  

  
  
  

  

  

 در سردي و بلند صداي كه اين تا بود شده خيره او به سادگي به و بود زده زانو اسنيپ  كنار چنان هم هري

 كه كند وتصور بزند چنگ را قمقمه بجهد، پايش دو روي شد باعث و كرد صحبت به شروع ها آن نزديكي

  .است برگشته اتاق به ولدمورت

 تمام و هاگوارتز او مخاطب كه شد متوجه هري و شد انداز طنين اتاق ديوارهاي و كف از ولدمورت صداي

 را او صداي جنگيدند، مي قلعه در هنوز كه كساني و هاگزميد ساكنين تمام كه طوري به است اطراف نواحي

 هوا در را مرگ و خورد مي ها آن گردن پشت به نفسش و است ايستاده پشتشان كه گويي شنيدند مي واضح

  .كند مي پخش

 به تا شما. دونه مي رو شجاعت ارزش ولدمورت لرد. جنگين مي شجاعانه شماها ":گفت سرد و بلند صداي

. شد خواهيد كشته يكي يكي بدين، ادامه من عليه مقاومت به اگه. شدين متحمل رو سنگيني هاي شكست حال

  .رفته هدر به بشه، ريخته زمين به كه جادويي خون قطره هر. بيفته اتفاقي چنين خوام نمي من
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 كشته تا دارين فرصت ساعت يك شما. برگردن "فورا كه خوام مي ازنيروهام من. س بخشنده لردولدمورت

  . برسين هاتون زخمي به و كنين جا به جا احترام با رو هاتون

 دوستات بشي، رو روبه من با خودت اينكه از قبل دادي اجازه تو. توئه با من صحبت روي اآلن پاتر، هري

 نمي بر دست نياي، تو و شه تموم ساعت يك اگر. مونم مي منتظر ممنوع جنگل در ساعت يك من. بميرن برات

 پيدا تورو و پاتر، هري شم، مي نبرد وارد خودم من صورت اين در. كنه مي پيدا ادامه دوباره جنگ و دارم

  .كنم مي مجازات كنه، پنهان من چشم از رو تو كنه تالش كه رو اي بچه و نفرهرمرد،زن آخرين تا و ميكنم

  ."ساعت يك

  .كردند نگاه هري به و دادند تكان عصبانيت با را سرشان هرميون و رون

  "نكن توجه حرفاش به":گفت رون

 ما باشه، رفته ممنوعه جنگل به اون اگه.قلعه برگرديم بيان -بيان. شه مي درست چي همه":گفت زود هرميون

  "-بكشيم جديدي نقشه بايد

 شنل هري. رفت او دنبال به رون. شتافت ورودي تونل سمت به بعد و كرد نگاه اسنيپ جسد به لحظه يك او

 دليل و اسنيپ شدن كشته نحوه از اينكه جز دارد احساسي چه دانست نمي. كرد نگاه اسنيپ به و جمع را نامرئي

  ...بود شوك در هنوز آن

 صداي آيا كه بود عجب در هري و نزد حرف ديگري با كدام هيچ. رفتند خيز سينه تونل درون آنها

  .پيچيد مي هنوز خودش مانند هم هرميون و رون هاي گوش در ولدمورت

 جنگل در ساعت يك من. بميرن تو براي دوستات بشي، رو روبه من با خودت اينكه از قبل دادي اجازه تو

  ... ساعت يك... شم مي منتظر ممنوعه

 خورشيد طلوع به كمتر يا ساعت يك. شدند مي ديده برانكارد با كوچكي هاي گروه قلعه جلوي چمن در

 ، كوچك قايقي اندازه به جسمي. رفتند سنگي هاي پله سمت به هرسه. بود تاريك هوا هنوز ولي بود مانده باقي

  .نبود مهاجمينش يا گراوپ از ديگري نشانه هيچ. داشت قرار ها آن جلوي در تنهايي به
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. نبود صداها و سر و ها جيغ يا انفجارها نوراني، پرتوهاي از خبري ديگر. بود ساكت غيرطبيعي طرزي به قلعه

 دركنار راهرو جاي همه هنوز سبز زمردهاي. بود خون هاي لكه از پوشيده خالي، ورودي سرسراي سنگفرش

  .بود فروريخته پلكان از قسمتي. بودند پراكنده چوب هاي خرده و مرمر هاي تكه

  "كجان؟ بقيه ":گفت آهسته هرميون

 ناپديد ها گروه ميزهاي. كرد توقف چهارچوب در هري. كرد هدايت بزرگ سرسراي سمت به را آنها رون

. بودند كرده بغل را يكديگر و بودند ايستاده  هم كنار در جنگ هاي بازمانده. بود شلوغ سرسرا و بود شده

: بود ها زخمي ميان در فايرنز. شدند مي درمان سكويي روي دستيارها از گروهي و پافري مادام توسط ها زخمي

  .نداشت ايستادن توانايي و لرزيد مي بود، كشيده دراز كه وجايي آمد مي خون پهلوهايش از

 كه چرا ببيند را فرد جسد توانست نمي هري. بودند شده خوابانده سرسرا وسط در رديف يك در ها كشته

 فرد سينه كنار در ويزلي خانم. بود زده زانو او سر كنار در جرج. بود شده محاصره اش خانواده اعضاي توسط

 را او موهاي بود سرازير هايش گونه از اشك كه همچنان ويزلي آقاي. خورد مي تكان بدنش و بود نشسته

  .كرد مي نوازش

 صورتش كه جيني به هرميون كه ديد هري. رفتند جلو بگويند چيزي هري به كه آن بدون هرميون و رون

 پرسي و پيوست پرسي و فلور بيل، به رون. گرفت درآغوش را او و شد نزديك بود، كرده ورم و شده لك

 توانست هري رفتند، خانواده بقيه سمت به هرميون و جيني كه همين. انداخت رون شانه دور را دستش

 به آرام، ظاهري با همچنان اما پريده رنگ تانكس و ريموس: ببيند وضوح به بودند فرد كنار در كه را جسدهايي

  .اند رفته خواب به سحرآميز و تاريك سقف زير كه رسيد مي نظر

. شد كوچك و رفت آب  شد دور چارچوب از هري كه همين رسيد مي نظر به و شد شناور بزرگ سرسراي

 شده كشته او خاطر به كساني چه ديگر ببيند و كند نگاه اجساد بقيه به توانست نمي. بكشد نفس توانست نمي

 فرصت اولين در او اگر. كند نگاه چشمانشان به توانست نمي. نداشت را ها ويزلي به شدن نزديك طاقت. اند

  .مرد نمي هرگز فرد بود، كرده تسليم را خودش

 توانست مي كاش... كرد نمي احساس كاش...  تانكس لوپين،. دويد مرمري پلكان سمت به و برگشت هري

  ...بدرد را زد مي فرياد او درون در كه چيزي هر و بدنش اعضاي و قلب
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 بدون هري. بودند پيوسته بزرگ سرسراي داخل سوگواري مراسم به هم ارواح حتي و بود خالي "كامال قلعه

 كله ناودان آن به اينكه تا. فشرد مي مشتش درون را اسنيپ خاطرات آخرين حاوي قمقمه و دويد مي توقف

  .رسيد كرد، مي محافظت مدير دفتر از كه اژدري

  "عبور؟ رمز"

 در و ببيند را او تا بود مشتاق كه بود كسي دامبلدور كه چرا گفت فكري هيچ بدون را اين هري. "دامبلدور"

  .  كند نمايان را مارپيچي پلكان تا رفت كناري به ناودان هري تعجب كمال

 شده آويخته ديوار به كه تابلوهايي تمام. شد تغييري متوجه شد، شكل اي دايره دفتر وارد هري كه همين

 وارد و شده خارج خود قابهاي از آنها تمام. ببيند را او تا بود نمانده باقي اي مديره يا مدير هيچ. بود خالي بودند،

  .خبرشوند با افتاد مي كه اتفاقاتي از تا بودند شده قلعه سرتاسر هاي نقاشي

 رويش سپس و بود شده آويزان مدير ميز پشت درست كه كرد نگاه دامبلدور خالي قاب به نااميدي با هري

 ميز روي و كرد بلند را آن هري. داشت قرار هميشگي جاي همان در كمدي در سنگي قدح. برگردانيد آن از را

  اي كننده خوشحال طرز به ديگري خاطرات به بردن پناه. كرد سرازير آن درون به را اسنيپ خاطرات و گذاشت

 و پيچ خاطرات. نبود خودش افكار از بدتر بود گذاشته باقي او براي اسنيپ كه چيزي حتي... بود بخش تسكين

 او وار شكنجه غم اينكه حس و باكانه بي رهايي احساس با معطلي هيچ بدون. عجيب و اي نقره خورد؛ تاب

  .كرد سقوط شد، خواهد داده تسكين

 كه شد متوجه ايستاد صاف كه زماني. كرد لمس را گرم زمين پاهايش و شد پرت آفتاب نور زير  سربه با او

 درحال دختر دو. شد مي ديده دوردست افق در بزرگي دودكش. دارد قرار متروك "تقريبا بازي زمين يك در

 لباس و بلند سياهش موهاي. كرد مي نگاه انبوه هاي بوته ميان از را آنها اي پريده رنگ پسر و بودند بازي تاب

 بالغي مرد به متعلق بايست مي كه گشاد بسيار كهنه كت كوتاه، جين شلوار: بود نامتناسب آگاهانه نظر به هايش

  . اي زنانه عجيب بلوز و بود مي

 به كه زماني. كوچك و رنگ زرد. نداشت سن سال ده يا نه از بيشتر اسنيپ. شد نزديك پسر به هري

 حريص آشكارا الغرش صورت خورد، مي تاب خواهرش از باالتر و باال كه كرد مي نگاه دختر كوچكترين

  . بود
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  "!نكن كارو اين لي، لي":زد داد بزرگتر دختر

 معناي به هوا در و كرد پرت باال طرف به خنده با را خودش. كرد رها را تاب ارتفاع باالترين در دختر اما

 اوج هنرمند بندباز يك مانند آسمان در بازي زمين آسفالت با برخورد جاي به و درآمد پرواز به كلمه واقعي

  .آمد فرود آهستگي به و ماند باال آن زيادي مدت. گرفت

  "نكني كارو اين بود گفته مامان"

 در چيزي شدن كشيده صداي با و كشيد خوردن تاب از دست زمين به صندلش هاي پاشنه كشيدن با پتونيا

  .شد بلند بود، گذاشته پشتش روي را دستش كه حالي

  "لي لي بكني، كارو اين نداري حق تو بود گفته مامان"

  "كنم تونم مي كار چي كن نگاه توني. خوبه حالم من اما":گفت خنديد مي هنوز كه درحالي لي لي

 لي لي. نبود كسي اسنيپ دانستند، نمي دخترها البته و دو آن جز به بازي زمين در. كرد نگاه اطراف به پتونيا

 و نارضايتي احساس بين "ظاهرا كه پتونيا. كند بود، شده پنهان آن پشت اسنيپ كه اي بوته از را اي پژمرده گل

 و ببيند خوبي به را صحنه تا آمد جلو كافي قدر به پتونيا تا ماند منتظر لي لي. رفت جلو بود، كرده گير كنجكاوي

 خوراكي صدف شكل كرد مي بسته و باز را هايش گلبرگ كه درحالي و بود آنجا گل. كرد باز را مشتش بعد

  .بود شده بسيار هاي دهان با عجيبي

  "كن تمومش":زد جيغ پتونيا

  . انداخت زمين به را شكوفه و بست را مشتش اما "زنه نمي صدمه بهت": گفت لي لي

 از بعد. كرد مي دنبال را زمين سمت به شكوفه پرواز چشمانش حال اين با "نيست درست اين":گفت پتونيا

  .بود مشخص صدايش درون اشتياق "كني؟ مي كارو اين چطوري ":كرد اضافه مكثي

. واضحه خيلي":گفت و پريد بيرون ها بوته پشت از كند خودداري اين از بيشتر توانست نمي ديگر كه اسنيپ

  "نيست؟ طور اين
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 به. ماند باقي جايش سر بود، كرده وحشت "حقيقتا كه لي لي اما. دويد ها تاب سمت به و كشيد جيغي پتونيا

 رنگش زرد هاي گونه كرد نگاه لي لي به كه زماني و شده پشيمان شدندش ظاهر نحوه از اسنيپ آمد مي نظر

  .شد گلگون

  "واضحه؟ چي":پرسيد لي لي

 صدايش بود، ايستاده ها تاب كنار در حاال كه پتونيا به نگاهي با. بود پاچه دست و زده هيجان آشكارا اسنيپ

  "هستي چي تو دونم مي من":گفت و آورد پايين را

  "چيه؟ منظورت"

   "اي ساحره يه تو...  تو"

  "بگي رو كلمه اون كسي به كه نيست اي مؤدبانه كار".رسيد مي نظر به رنجيده لي لي

  .برگشت خواهرش سمت به محكم هاي گام با بود گرفته باال را دماغش كه درحالي و برگشت لي لي

 را بلندش و مسخره كت او چرا كه بود عجب در هري. بود شده قرمز "كامال ديگر حاال. "نه":گفت اسنيپ

 دختر دو دنبال به او. شود نمايان بود، پوشيده آن زير كه اي زنانه لباس باشد نخواسته اينكه مگر آورد نمي در

  .داشت شباهت بزرگسالش خود به مانندي خفاش و مسخره طور به و شد روان

 در انگاركه. گرفتند را تاب زنجيرهاي از يكي كدام هر مشتركي نارضايتي با و كردند نگاه او به خواهر دو

  .باشند رسيده امن مكان به هوا به گرگم

. نيس اون با رابطه در هم اشكالي هيچ. مواظبتم كه مدته يه. هستي ساحره تو. هستي":گفت لي لي به اسنيپ

    "جادوگرم يه منم و هس منم مامان

 و بود برگشته دوباره جرأتش. "جادوگر":زد جيغ. باشند ريخته او روي كه بود سردي آب مثل پتونيا خنده

  .بود يافته بهبودي اسنيپ شدن ظاهر شوك از

  ".كنن مي زندگي رودخونه كنار اسپينر بست بن تو اونا. پسري اسنيپ اون تو. هستي كي تو دونم مي من"

  .دهد مي را اي فقيرانه محله نشانه كه بود مشخص صدايش لحن از و گفت لي لي به رو را آخر جمله پتونيا
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  "كردي؟ مي رو ما جاسوسي چرا"

 حداقل. كردم نمي رو كسي جاسوسي من":گفت كثيف مويي با ناآرام و كرده داغ خورشيد، نور زير اسنيپ

  "مشنگي كه توئي ":گفت ورزانه غرض و "كردم نمي رو تو جاسوسي

 ما بيا، لي لي":گفت تندي به. نگرفت اشتباه را او لحن اما بود نفهميده را لغت معناي آشكارا پتونيا اينكه با

  "ريم مي

 از كه آنها به هنوز اسنيپ. كرد اخم اسنيپ به رفتند مي كه زماني و كرد اطاعت خواهرش از بالفاصله لي لي

 نااميدي تلخي متوجه ديد مي را او كه بود كسي تنها كه هري و كرد مي نگاه رفتند مي بيرون بازي زمين دروازه

  ...بود رفته پيش اشتباه چيز همه حاال و بود لحظه اين منتظر ها مدت او كه فهميد و شد او

 مي او. بود كوچك اي بيشه درون او اكنون. شد پديدار دوباره بفهمد هري اينكه از قبل و شد ناپديد صحنه

 با خنك اي محوطه درختان سايه. ببيند ها درخت تنه روي را رودخانه روي از خورشيد نور بازتاب توانست

 ديگر اسنيپ. بودند نشسته زمين روي چهارزانو هم روي روبه كودك دو. بود آورده وجود به را سبز سايباني

  . رسيد مي نظر به عجيب كمتر اش زنانه لباس تاريك نيمه محوطه در و بود درآورده را كتش

 مي هايي نامه تو. كنه مجازات رو تو تونه مي جادو و سحر وزارت كني، جادو مدرسه خارج اگه و... "

  "گيري

  "كردم جادو مدرسه خارج هم "قبال من اما"

 نمي توهم و ندارن بهت كاري هستي بچه كه زماني تا اونا. نداريم چوبدستي هنوز ما آد، نمي حساب به اون"

 به شروع اونا و" داد تكان مهمي حالت با را سرش "شد سالت يازده كه همين اما. كني تر قوي جادوتو توني

  "كني احتياط بايد كردن، آموزشت

 دانست مي هري. داد تكان هوا در را آن و برداشت زمين از را اي تركه لي لي. شد برقرار كوتاهي سكوت

 و شد خم پسر سمت به و انداخت را آن بعد. شود مي خارج آن انتهاي از هاي جرقه كند مي تصور دارد او كه

 هاگوارتزي هيچ ميگه. ميگي دروغ من به تو گه مي پتونيا نيست؟ شوخي نه؟ مگه داره، وجود "واقعا اين":گفت

   "نه؟ مگه.داره وجود ولي نيست
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  "تو و من. گيريم مي رو نامه كه ماييم اين. اون براي نه. واقعيه ما براي ":گفت اسنيپ

  " ؟ "واقعا "

 لي لي جلوي كه اي زده مصيبت پيكر  عجيب، هاي لباس و فقيرانه موي آرايش وجود با حتي. " "قطعا "

  . بود اش آينده به اطمينان از لبريز  و گيرا غريبي طرز به بود نشسته

  "آد؟ مي جغد با "واقعا اون و"

 توضيح بابات مامان براي تا آد مي مدرسه طرف از نفر يه اي زاده مشنگ تو چون ولي بله طبيعي طور به"

  "بده

  "نباشه؟ يا باشه زاده مشنگ آدم كنه مي فرقي"

 موهاي و  پريده رنگ صورت  مشتاقانه محوطه سبز به مايل تاريكي در سياهش چشمان. كرد مكث اسنيپ

  "كنه نمي فرقي هيچ نه، ":گفت و گذراند نظر از را او تيره قرمز

  .است بوده قضيه اين نگران كه بود واضح.  "خوبه":گفت آسودگي با لي لي

  "...كردم مي نگات كه مدتي تمام. ديدم من. داري زيادي جادوي تو":گفت اسنيپ

 باالي برگي سايبان به و بود كشيده دراز برگ از پر زمين روي. كرد نمي گوش لي لي. شد ضعيف صدايش

  .كرد مي نگاه داشت، بازي زمين در  كه اشتياقي همان با را او اسنيپ. كرد مي نگاه سرش

  "چطوره؟ تون خونه اوضاع":پرسيد لي لي

  .افتاد اسنيپ ابروي دو بين خفيفي چين

  "خوبه"

  "كنن؟ نمي دعوا هم با ديگه"

 كه كاري متوجه آشكارا. آنها كردن پاره به كرد شروع و كرد برگ از پر را مشتش او "كنن مي. چرا اه،"

  .نبود كرد مي
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  ".ميشه تموم و كشه نمي طول خيلي اما"

  "آد؟ نمي خوشش جادو از بابات"

  "آد نمي خوشش چيز هيچ از "تقريبا اون"

  "سوروس؟"

  . گرفت شكل اسنيپ لبهاي روي كوچكي لبخند ، خواند اسم به را او لي لي وقتي

  "بله؟"

  "بگو دوباره سازها ديوانه درباره"

  "بدوني؟ چيزي شون درباره خواي مي چي براي"

  "-كنم استفاده مدرسه از خارج جادو از من اگه"

 بد "واقعا كارهاي كه هستن اونايي براي سازها ديوانه! دن نمي سازها ديوانه تحويل رو تو اين خاطر به اونا"

  " -خيلي تو. بشه كشيده اونجا به نيست قرار كارتو. هستن جادوگرا آزكابان،زندان نگهباناي اونا. بكنن

: برگردد او تا شد باعث هري پشت از خشي خش صداي. كرد پاره را بيشتري برگهاي و شد قرمز دوباره او

  .بود داده دست از را تعادلش بود، شده پنهان درختي پشت كه پتونيا

  "توني":گفت صدايش در خوشحالي و حيرت با لي لي

  "خواي؟ مي چي كنه؟ مي جاسوس كي حاال":زد وداد پريد جايش از امااسنيپ

 آزاردهنده كلماتي گفتن براي او كه ديد مي هري و زد مي نفس نفس شده گرفته مچش اينكه از آگاه پتونيا

  .كرد مي تقال

  "مامانته؟ بلوز پوشيدي؟ كه چيه اين ":گفت كرد مي اشاره اسنيپ سينه به كه درحالي

 پتونيا شانه به شاخه: كشيد جيغ لي لي. كرد سقوط پتونيا سر باالي شاخه: شد شنيده تروقي و ترق صداي

  .گريه زير زد و خورد تلوتلو عقب سمت به او.كرد برخورد
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  .برگشت اسنيپ سمت به لي لي. كرد فرار پتونيا اما "توني"

  "كردي؟ كارو اون تو"

  "نه":گفت جسورانه و هراسان اسنيپ

  "كردي زخميش تو. بود تو كار" شد دور او از لي لي "كردي تو"

  "نبود من كار نه،"

. دويد بيشه خارج سمت به خواهرش دنبال به ديگري، سوزان نگاه از بعد: نكرد قانع را لي لي دروغ اين اما

  ...رسيد مي نظر به زده مصيبت و گيج اسنيپ

 اسنيپ كنارش در و بود ايستاده چهارم سه و نه سكوي روي او. كرد نگاه اطراف به هري. شد عوض صحنه

 خانواده به اسنيپ. بود او شبيه خيلي كه داشت قرار ترشروئي و پريده رنگ الغر، زن كنار در كرده قوز كمي

. بودند ايستاده والدينشان از كمي فاصله با دختر دو. بود شده خيره بود، ايستاده آنها نزديكي در كه اي نفره چهار

  .بشنود را حرفهايشان تا رفت تر نزديك هري.كرد مي التماس خواهرش به لي لي رسيد مي نظر به

 پتونيا ولي داشت نگه محكم و گرفت را خواهرش دست او "-كن گوش! متاسفم توني، متاسفم من... "

  .بزند كنار را آن تا كرد مي تالش

 دامبلدورو پروفسور پيش رم مي رسيدم اونجا كه همين! توني كن گوش نه -رسيدم اونجا كه همين"

  "بده تغيير نظرشو كنم مي وادارش

  .كشيد بيرون خواهرش چنگ از را دست و گفت را اين پتونيا"!برم-خوام نمي-من"

  "-يه به بشم تبديل و برم احمقانه قلعه يه به دارم دوست من كردي خيال"

 هاي قفس در كه جغدهايي كردند، مي خرخر هايشان صاحب بغل در كه هايي گربه سكو، از را نگاهش

 سياهشان بلند رداهاي آنها از بعضي كه آموزها دانش از كردند، مي هوهو يكديگر به رو و زدند مي بال بال خود

 اشك با تابستاني تعطيالت از بعد يا كشاندند مي رنگ قرمز قطار سمت به را هايشان چمدان و بودند پوشيده را

  .گذراند گفتند، مي آمد خوش ديگري به شوق هاي
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  "الخلقه؟ عجيب-يه به بشم تبديل دارم دوست من كردي خيال-"

  .شد اشك از پر كرد، آزاد را دستانش پتونيا اينكه از لي لي چشمان

  "بزني حرفي چنين كه س ظالمانه خيلي اين. نيستم الخلقه عجيب من"

 الخلقه عجيب براي مخصوص مدرسه يه. ري مي داري تو كه جاييه اون اين":گفت خوشحالي با پتونيا

 به اين. كردن جدا طبيعي آدماي از رو شما كه خوبه خيلي.هستين غيرطبيعي...   پسر اسنيپ اون و تو. هاست

  ".ماهاس امنيت خاطر

 ازاين را نشاط و شادي قلب ته از گويي و كردند مي نگاه سكو اطراف به كه كرد نگاه والدينش به لي لي

  .نوشيدند مي صحنه

 اين كه كردي نمي فكر كنه قبول رو تو تا كردي مي خواهش ازش و نوشتي مي نامه مدير به كه موقعي"

  "هاس الخلقه عجيب براي مدرسه

  ".نكردم خواهش ازش من خواهش؟ ".شد كبود پتونيا

  "بود مهربونانه خيلي. ديدم تو نامه جواب من"

  "كردي؟ جرأت چطور-بود من خصوصي چيز اون -خوندي مي اونو نبايد تو":كرد زمزمه پتونيا

  .زد مي نفس نفس پتونيا. كرد بود ايستاده اسنيپ كه جايي به نگاهي نيم لي لي

  "كشيدين سرك من اتاق تو پسره اون و تو. كرده پيداش پسره"

 يه كه كرد نمي باور و ديد رو پاكت سوروس. كشيديم نمي سرك-نه":گفت تدافعي حالت با لي لي

 كه هستن پست قسمت در مخفيانه جادوگرهايي كه گه مي اون. همين. باشه ارتباط در هاگوارتز با مشنگ

  "-مواظب

 بود، شده قرمز "قبال كه اي اندازه همان به حاال پتونيا "كنن مي فوضولي كاري همه تو جادوگرا "ظاهرا "

  .بود شده پريده رنگ

  .رفت بودند، ايستاده والدينشان كه سمتي به و زد سيلي خواهرش به او. "الخلقه عجيب"
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 از كنان تلوق تلق قطار و رفت مي جلو عجله با هاگوارتز قطار راهروي در اسنيپ. شد ناپديد دوباره صحنه

 پرسروصدا هاي پسربچه از گروهي آن در كه ايستاد اي كوپه در جلوي سرانجام. گذشت مي روستايي كنار

 در اسنيپ. فشرد مي شيشه به را صورتش و بود كرده قوز پنجره كنار اي گوشه در لي لي. كردند مي صحبت

 او. شد خيره بيرون به دوباره بعد كردو نگاه او به اي لحظه لي لي. نشست لي لي روي روبه و كرد باز را كوپه

  .كرد مي گريه

  "بزنم حرف باهات خوام نمي":گفت بغض با

  "چرا؟"

  ".ديديم دامبلدورو نامه ما چون متنفره ازمن-من از توني"

  "چي؟ كه خب"

  .انداخت او به انزجار از حاكي نگاهي لي لي

  "منه خواهر اون"

  "-يه فقط اون"

 را او صداي كند پاك را چشمانش توجه جلب بدون كرد مي تالش كه لي لي. شد قضيه متوجه سريع اسنيپ

  .نشنيد

 ما. خودشه. ريم مي داريم ما اما":گفت كند سركوب صدايش در را سرخوشي توانست نمي كه اسنيپ

  "هاگوارتزيم به رفتن درحال

  .زد اي نصفه لبخند اين وجود با و داد كرد،سرتكان مي پاك را چشمانش كه حالي در لي لي

  "اساليترين بري كه بهتره ":گفت كند سرحال را او اينكه براي اسنيپ

 اطراف به جمله اين با نداشت، اسنيپ و لي لي به توجهي هيچ لحظه آن تا كه آنها هاي اي كوپه هم از يكي

 و كوچك: ديد را پدرش بود، بودند نشسته پنجره كنار كه دونفري متمركز اش توجه تمام كه هري. كرد نگاه
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 قرار پرستش حتي و توجه مورد آشكارا داد مي نشان كه اي روحيه با اما مشكي مو اسنيپ مثل و اندام الغر

  .بود آن فاقد وضوح به اسنيپ كه چيزي گرفته،

  "چطور؟ تو. بيرون ميام شه طور اين اگه كه من باشه؟ اساليترين تو داره دوست كي"

 شد متوجه شكم در انقباضي با هري و پرسيد بود داده لم رويش به رو صندلي در كه پسري از رو اين جيمز

  ".بودن اسليترين تو من خانواده تمام":گفت و نزد لبخند سيريوس. است سيريوس او كه

  ".رسي مي نظر به سالم تو كردم مي فكر من لعنتي،":گفت جيمز

  .زد پوزخند سيريوس

  "رفتي؟ مي گروهي چه تو داشتي دوست دادن، مي انتخاب حق بهت اگه. بشكنم سنتو اين بايد كنم فكر"

  .كشيد بيرون را نامرئي شمشيري جيمز

   "كرده خانه ها قلب در شجاعت كه جايي گريفندور،"

  .كرد او به رو جيمز. كرد در اي آهسته شيشكي اسنيپ

  "داري؟ مشكلي باهاش"

  .رساند مي را ديگري چيز كمرنگش پوزخند كه گفت درحالي را اين اسنيپ "نه"

  "-بافكر تا باشي قوي ميدي ترجيح اگه"

  ".نيستي كدوم هيچ چون بري؟ خواي مي كجا تو خب،":كرد مداخله سيريوس

 و جيمز به انزجار با و بود شده قرمز كمي.شد بلند جايش از لي لي. پيچيد خود به خنده شدت از جيمز

  .كرد مي نگاه سيريوس

  "كنيم پيدا ديگه كوپه يه بيا سوروس، بيا"

  "اوووووووو"
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 پا پشت برايش اسنيپ عبور هنگام تا كرد تالش جيمز و كردند تقليد را او مغرورانه صداي سيريوس و جيمز

  .بگيرد

  ...شد كوبيده هم به آنها پشت دركوپه و گفت را اين صدايي "اسنيولوس بينمت مي"

  ...كرد تغيير ديگر يكبار صحنه

 كرده خط به ها گروه ميزهاي روي به رو مسحور هايي چهره با را آنها. بود ايستاده اسنيپ كنار درست هري

  "لي لي اونز،":گفت گونگال مك پروفسور. بودند

 مك پروفسور. نشست رفته در زهوار چهارپايه روي و رفت جلو لرزان هاي گام با كه ديد را مادرش هري

 پيدا تماس قرمزش موهاي با كاله اينكه از بعد ثانيه چند و گذاشت او سر روي را بندي گروه كاله گونگال

  "گريفندور":زد فرياد كرد،

 به و داد گونگال مك پروفسور دست به و برداشت را كاله لي لي. كرد خفيفي ناله اسنيپ كه شنيد هري

 هري. زد اسنيپ به انگيزي غم لبخند و برگشت رسيد آن به كه همين اما شتافت گريفندور شادمان ميز سمت

 نگاه او به لي لي. كند ايجاد او نشستن براي  فضايي تا كرد جا به جا را خود نيمكت روي كه ديد را سيريوس

  . برگرداند ازاو محكم را خود روي و نشست سينه به دست. شناخت را قطار درون پسر و كرد

. پيوستند گريفندور ميز در سيريوس و لي لي به پدرش و گرو لوپين،پتي كه ديد هري. داشت ادامه فهرست

 گانگال مك پروفسور بود، نمانده باقي بندي گروه بيشتربراي آموز دانش دوازده ده سرانجام وقتي آخر در

  .زد صدا را اسنيپ

 بندي گروه كاله. شد گذاشته او سر روي كاله كه كرد مشاهده و رفت چهارپايه سمت به او همراه هري

  "اساليترين":زد فرياد

. كرند استقبال او از ها اساليترين كه جايي. رفت لي لي از دور به سرسرا، ديگر سمت به اسنيپ سوروس و

  ...زد ضربه او پشت به نشست كنارش اسنيپ كه زماني سينه، روي بر درخشان نشاني با مالفوي لوسيوس

  ...كرد تغيير صحنه و
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 آن سمت به عجله با هري. كردند مي مشاجره "ظاهرا و رفتند مي راه مدرسه حياط طول در اسنيپ و لي لي

 سال چند: شده بلندتر ها آن هردوي قد كه شد متوجه رسيد ها آن به كه همين. بشنود را گفتگويشان تا رفت ها

  .بود ها آن بندي گروه از بعد

   ".صميمي دوستاي. دوستيم باهم ما كردم مي فكر":گفت مي داشت اسنيپ

 و اوري از من ولي متأسفم. آد نمي خوشم گردي مي باهاشون كه افرادي از بعضي از من اما. سو هستيم"

 ماري سر داشت باليي چه روز اون دوني نمي. غيرعاديه اون سو؟ بيني مي چي اون توي. مالسيبر! متنفرم مالسيبر

  "آورد؟ مي دونالد مك

  .كرد نگاه اسنيپ رنگ زرد و الغر صورت به و داد تكيه آن به و رسيد ستوني به لي لي

  "...همين. بود خنده براي فقط. نبود چيزي كه اون"

  "-بود دار خنده كه ميكني فكر تو اگه و بود سياه جادوي يه اون"

 را خشمش توانست نمي و بود شده قرمز دوباره رنگش "چي؟ كنن مي رفقاش و پاتر كه كارايي پس"

  .كند كنترل

  "ميكنه؟ كار چي پاتر"

  "ره؟ مي كجا مرتب اون. هست لوپين اون درباره عجيبي چيز. زنن مي پرسه بيرون شبا اونا"

  "-مريضه گن مي اونا. مريضه اون"

  "كامله؟ ماه كه وقتي اونم هرماه،"

 مي اهميت چرا كني؟ مي اذيت اونا خاطر به خودتو چرا. دونم مي رو تو نظريه من":گفت سردي به لي لي

  "كنن؟ مي كار چي شبا اونا دي

  ".نيستن كنن، مي خيال همه كه العادگي فوق اون به اونا بدم نشون ميكنم سعي دارم فقط من"

  .شد لي لي سرخي باعث كه بود قدري به نگاهش خيرگي شدت
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 شنيدم من. ناسپاسي "واقعا تو و".آورد پايين را صدايش لي لي. "نميكنن استفاده سياه جادوي از حداقل اونا"

 رو تو پاتر جيمز و كردي مي عبور زن كتك بيد زير تونل از دزدكي داشتي تو. افتاده اتفاقي چه پيش روز چند

  "-داد نجات بود پايين اون كه چيزي از

  . شد معوج و كج اسنيپ صورت

 تو. داد نجات دوستاشو و خودش واقع در اون قهرمانه؟ يه اون كه كني مي فكر تو داد؟ داد؟نجات نجات"

  "-دم نمي اجازه من -توني نمي

  "بدي؟ بدي؟اجازه اجازه من به"

  .كرد گم را خودش بالفاصله اسنيپ. بود شده باريك شكاف دو به تبديل لي لي روشن سبز چشمهاي

 پاتر جيمز. داره دوست رو تو اون-بدن جلوه احمق تورو اونا كه ببينم خوام نمي فقط من-نداشتم منظوري"

  "!داره دوست رو تو

 يه...  كنن مي فكر ديگران كه طوري...  اون و ".شود مي گفته او ميل برخالف كلمات رسيد مي نظر به

  "نيست كوييديچ بزرگ قهرمان

  .رفت مي باالتر و باال لي لي ابروهاي. داد مي جلوه پريشان را او اسنيپ انزجار و تلخي

. بگي بهم اينو نيست احتياجي. دونم مي متكبر و پست آدم يه رو پاتر جيمز من":كرد قطع را اسنيپ حرف او

  "دوستي اونا با چطوري تو فهمم نمي من. سو شيطاني. شيطانيه شوخي درباره اوري و مالسيبر فكر طرز اما

 پاتر جيمز به لي لي كه زماني. باشد شنيده مالسيبر و اوري درباره او عقيده اسنيپ كه داشت شك هري

 به اندكي اسنيپ هاي گام رفتند، مي پيش كه طور همان و فراگرفت آرامشي را اسنيپ بدن تمام كرد، توهين

  ...داشت شباهت خيز و جست

  ...شد عوض صحنه و

 سمت به "سهوا و آمد بيرون قلعه از سياه دربرابرجادوي دفاع سمج امتحان از بعد اسنيپ كه ديد دوباره هري

 اش فاصله بار اين هري. رفت بودند، نشسته گرو پتي و جيمز،سيريوس،لوپين كه جايي نزديكي در راشي درخت
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 اتفاقي چه كرد، مسخره را او و آويزان هوا در را سوروس جيمز، اينكه از بعد  دانست مي كه چرا. كرد حفظ را

 او. شد نمي خوشحال آن دوباره شنيدن از و بود شده زده حرفهايي چه و افتاده اتفاقي چه دانست مي او. افتاد

 تحقير و عصبانيت با اسنيپ كه شنيد دور فاصله از او. كرد دفاع سوروس از و پيوست جمعيت به لي لي كه ديد

  .كشيد فرياد را "گندزاده" بخشودني نا كلمه او سر

  ...كرد تغيير صحنه

  "متأسفم"

  "ندارم شنيدنش به اي عالقه"

  "خوام مي معذرت"

  "نكن حروم نفستو"

 ورودي در چاق، بانوي تابلوي روي به رو سينه به دست و داشت تن به راحتي لباس كه لي لي و بود شب

  .بود گريفندورايستاده برج

  ".خوابي مي اينجا شبو تموم كردي تهديد تو گفت ماري كه اومدم بيرون خاطر اين به فقط من"

  "-دهنم از فقط. كنم صدا زاده گند رو تو خواستم نمي واقعا. كردم مي كارو اين واقعا. طوره همين"

 كارات براي دارم كه سالهاس. شده دير خيلي". نبود  دردي هم از خبري هيچ لي لي صداي در "رفت؟ در"

 ارزش با كوچولوي دوستاي و تو. زنم مي حرف تو با چرا فهمن نمي دوستام از كدوم هيچ. تراشم مي بهانه

. بشين كاره چي آينده در خواين مي كه كني نمي انكار حتي. كني نمي انكارش حتي بيني مي-خوارت مرگ

  "كنين؟ نمي. كنين مي شماري لحظه نبر اسمشو به پيوستن براي

  .بست را آن دوباره حرفي هيچ بدون ولي كرد باز را دهانش اسنيپ

  "خودمو راه منم كردي انتخاب خودتو راه تو. كنم تظاهر تونم نمي ديگه من":گفت لي لي

  "-  كه نداشتم منظوري -كن گوش- نه"
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 اونا با بايد من چرا كني،سوروس، صدامي گندزاده منو نژادهاي هم همه تو اما كني؟ صدا گندزاده منو كه-"

  "باشم؟ داشته فرق

  ...رفت باال تابلو حفره از و برگشت مغرورانه نگاهي با لي لي اما رفت پيش زدن حرف مرز تا اسنيپ

  از گردابي در هري رسيد مي نظر به: بگيرد شكل دوباره صحنه تا كشيد طول مدتي و شد ناپديد راهرو

 و سرد اي، تپه روي او. شد واضح دوباره تصاويراطرافش اينكه تا درآمد پرواز به گوناگون هاي رنگ و اشكال

 بزرگسال اسنيپ. كشيد مي زوزه درخت چند برگ بي هاي شاخه بين باد و بود ايستاده تاريكي در سرگردان

 منتظركسي فشرد، مي دستش در را آن كه حالي در و بود كرده روشن را اي نقطه چوبدستيش با زنان نفس

 سرايت  هم او به اسنيپ ترس بزند، صدمه او به تواند نمي چيزي هيچ دانست مي هري كه اين وجود با... بود

  -چيست منتظر اسنيپ بود عجب در و كرد مي نگاه اطراف به اش شانه روي از مرتب هري.كرد

 روي اسنيپ اما شده برق و رعد فكركرد هري: شد پديدار به هوا در اي كوركننده و رنگ سفيد پرتو بعد

  .شد خارج دستش از چوبدستيش و افتاد زانو

  "!نكش منو"

  "ندارم قصدي چنين"

 كه اسنيپ از قبل او. بود شده گم ها شاخه ميان در باد وزيدن صداي در دامبلدور ظاهرشدن صداي هرگونه

  .بود روشن بود، افتاده زمين روي كه چوبدستي نور از صورتش. ايستاد خورد، مي تاب و پيچ ردايش

  "داره؟ من براي پيغامي چه سوروس؟لردولدمورت خب"

  "اينجام خودم مسئوليت با من. نيست پيغامي-هيچي"

 اهتزاز در اطرافش در پريشانش موهاي و رسيد مي نظر به ديوانه اندكي و فشرد مي هم به را دستانش اسنيپ

  .بود

  "-كنم مي خواهش-كنم تقاضا نه-بدم هشدار اومدم من-من"
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 در شب هواي در آنها اطراف در كه هايي برگ و ها شاخه و درآورد حركت به را اش چوبدستي دامبلدور

  .افتادند زمين به بودند، ايستاده هم رو در رو اسنيپ و او كه اي نقطه درهمان بودند، پرواز

  "باشه؟ داشته من از تونه مي درخواستي چه مرگخوار يك"

  "...تريالني...پيشگويي-پيش"

  "دادي؟ انتقال ولدمورت به چقدرشو. اه،بله":گفت دامبلدور

 لي لي اون منظور ميكنه فكر اون دليل همين به-دليل همين به-بودم شنيده كه رو هرچيزي-رو چيز همه"

  "اونزه

  "-آمده دنيا به ژوئيه آخر در كه كنه مي صحبت پسري درباره اون. كنه نمي اشاره زني به پيشگويي"

- كنه دنبال رو اونا خواد مي و ليه لي پسر پيشگويي منظور كه ميكنه فكر اون! چيه منظورم دونين مي شما"

  "-بكشه شونو همه

 طلب ولدمورت از توني نمي پوشه؟ مي چشم اون از ولدمورت آيا داره، ارزش برات انقدر لي لي اگه"

  "پسر؟ جاي به مادر معاوضه براي كني بخشندگي

  "-كردم درخواست اون از من من،"

  . بود نشينده دامبلدور صداي در تحقير انقدر گاه هيچ هري "كني مي بيزار خودت از منو تو"

  .رفت آب كمي اسنيپ رسيد مي نظر به

 تو كه چيزيه همون اين بميرن، تونن مي اونا دي؟ نمي اهميت اون بچه و همسر مرگ به تو صورت اين در"

  "ميخواي؟

 اونا-اون از.كن قايم شونو خب،همه خيلي":گفت بعد. كرد نگاه دامبلدور به فقط و نگفت چيزي اسنيپ

  "كنم مي خواهش. كن محافظت

  "سوروس؟ دي مي من به چي عوض در تو و"
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  "عوض؟ در-در"

 زيادي مدت از بعد اما كند اعتراض او كه داشت انتظار هري. شد خيره دامبلدور به باز دهان با اسنيپ

  ."چيزي هر":گفت

 جانور يك مثل كرد مي توليد وحشتناكي صداي چيزي. بود ايستاده دامبلدور دفتر در هري و شد ناپديد تپه

 يكي از بعد. بود ايستاده سرش باالي دامبلدور. بود نشسته صندلي  يك روي و بود شده خميده اسنيپ. زخمي

  .رسيد مي نظر به تپه روي مالقاتشان زمان از تر بدبخت و پيرتر سال صدها.كرد بلند را سرش اسنيپ دقيقه دو

  "...كنين محافظت... ازش... بود قرار شما... كردم مي فكر من"

 ولدمورت كه نبودي اميدوار تو. سوروس تو مثل "تقريبا. بودن بسته اشتباهي شخص به اميدشونو جيمز و او"

  "كنه؟ پوشي چشم او از

  .كشيد مي نفس سختي به اسنيپ

  "كرده پيدا نجات اونا پسر":گفت دامبلدور

  .پراند مي را مگسي حوصلگي بي با رسيد مي نظر به مختصرسرش تكان با اسنيپ

 رو اونز لي لي چشماي شكل و رنگ تو. اونو چشماي "دقيقا داره، رو لي لي چشماي او. س زنده اون پسر"

  "گم؟ مي درست. يادته

  "مرده... رفته اون!... نگو":زد نعره اسنيپ

  "ندامته؟ اظهار اين آيا سوروس"

  "...بودم مرده من كاش... كاش"

 "واقعا اگر بودي، اونز لي لي عاشق تو اگر داره؟ ديگران براي اي فايده چه اين و":گفت سردي به دامبلدور

  "مشخصه اآلن تو راه ورزيدي، مي عشق او به

 كلمات متوجه تا كشيد طول زيادي زمان و بود گرفته قرار رنج از اي مه ميان در اسنيپ رسيد مي نظر به

  .شود دامبلدور
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  "چيه؟ منظورتون-منظور"

 پسرش از تا كن كمكم. باشه نبوده بيهوده كار اين كه كن كاري. مرد چگونه و چرا او دوني مي تو"

  "كنم محافظت

  "-رفته سياه لرد. نداره محافظت به احتياجي اون"

  "گرفت خواهد قرار خطرناكي خيلي درموقعيت پاتر هري زمان آن و گشت برخواهد سياه لرد-"

. خوب خيلي":گفت سرانجام. كرد كنترل را تنفسش و خودش آرامي به اسنيپ و شد برقرار طوالني مكثي 

 تحمل تونم نمي من! بخور قسم! بمونه ما بين بايد اين! دامبلدور نگو كسي به هرگز-هرگز اما. خوب خيلي

  "!بدي قول خوام مي من... پاتر پسر "مخصوصا... كنم

 صورت به و كشيد آهي دامبلدور "نكنم؟ آشكار رو تو وجه بهترين هرگز كه سوروس، بخورم قسم"

  .كرد نگاه اسنيپ نگران و وحشي

  "...داري اصرار تو اگر"

  .كرد مي حركت سرعت به دامبلدور جلوي اسنيپ. برگشت دوباره ولي شد ناپديد دفتر

 خوشحاله، بينه مي مشهور خودشو كه اين از قوانين، شكستن به ،مصمم پدرش مثل متكبر متوسط،... "

  "-گستاخه  كنه، توجه جلب داره دوست

 كه بيني مي رو چيزي تو":گفت كند بلند امروز تغييرشكل نسخه روي از را سرش اينكه بدون دامبلدور

 به من. استعداده با "انصافا و داشتني محجوب،دوست پسره كه دادن گزارش اساتيد بقيه. سوروس داري انتظار

  ".بينم مي توجهي جالب بچه اونو شخصه

  "باشه؟. باشه كوييرل به حواست":گفت كند بلند را سرش اينكه بدون و زد ورق را اي صفحه دامبلدور

 بودند ايستاده هم كنار ورودي سرسراي در دامبلدور و اسنيپ و شد تاريك چيز همه بعد و ها رنگ چرخش

  .روند رختخواب به تا گذشتند مي آنها كنار از مهماني در كنندگان شركت آخرين و

  "خب؟":كرد زمزمه دامبلدور
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 از بعد كه دونين مي. ترسه مي مجازات از و س زده وحشت او. شده پررنگتر هم كاركاروف عالمت"

  ".كرد همكاري خونه وزارت با چقدر لردسياه سقوط

 فرار بسوزه، عالمت اگه خواد مي كاركاروف ":گفت و كرد نگاه دامبلدور شكسته دماغ نيمرخ به اسنيپ

  ."كنه

 و كنه؟ مي واقعا":گفت آرامي به گشتند،دامبلدور برمي محوطه از كنان خنده ديويس راجر و فلور كه همين

  "بري؟ اون با كه نشدي وسوسه تو آيا

  "نيستم بزدل اونقدرهام من نه،":گفت ميكرد نگاه راجر و فلور تنهاي پيكرهاي به كه درحالي اسنيپ

 دوني مي. تري شجاع مراتب به كاركاروف ايگور مثل شخصي از تو نيستي، نه":كرد موافقت دامبلدور

  "...شيم مي جدا هم از زود خيلي ما كنم مي فكر وقتا بعضي

  ...گذاشت برجاي اندوهگين را اسنيپ و شد دور زنان قدم او

 ميزش پشت شاهانه صندلي روي پهلو به دامبلدور و بود شب. بود ايستاده مدير دفتر در دوباره اكنون هري

  .بود سوخته و شده سياه بود، آويزان طرف يك از كه راستش دست. آمد مي هوشيار نيمه نظر به و بود شده خم

 چپش دست با و كرد مي زمزمه را وردي لب زير و بود گرفته دست مچ سمت به را چوبدستيش اسنيپ

  .ميكرد سرازير دامبلدور گلوي درون را رنگي طاليي غليظ معجون حاوي جامي

  .شد باز و كرد لرزيدن به شروع دامبلدور هاي پلك دقيقه دو يكي از بعد

 با رو طلسمي كه شدين متوجه مطمئنا كردين؟ دستتون رو انگشتر اون چرا چرا؟":گفت مقدمه بدون اسنيپ

  "زدين؟ دست بهش حتي چرا.كنه مي حمل خودش

  .داشت قرار گريفندور شمشير آن كنار و بود دامبلدور جلوي ميز روي گونت مارولو انگشتر

  "...بود كننده وسوسه خيلي. بودم احمق خيلي...من":كرد وانمود دامبلدور

  "كاري؟ چه انجام براي وسوسه"

  .نداد جواب دامبلدور
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  .رسيد مي نظر به عصباني اسنيپ ".بدين رو اينجا به برگشتنتون ترتيب تونستين كه س معجزه يه اين"

 اونو تونستم "عجالتا من حالت، ترين اميدوارانه در و كنه مي حمل رو غيرعادي طلسمي خودش با انگشتر"

  ."بياندازم دام به دست يك توي

 را جالبي چيز دارد انگار كه كرد امتحان كسي حالت با آنرا و بلند را مصرفش بي و شده سياه دست دامبلدور

  .گذارد مي نمايش به

  "باشم؟ داشته فرصت چقدر كني مي فكر. سوروس بود عالي كارت"

  .پرسد مي را هوا وضع بيني پيش دارد كه انگار بود، عادي دامبلدور لحن

 جلوشو هميشه براي كه نيست طلسمي هيچ. يكسال شايد. بگم تونم نمي":گفت بعد و كرد تأمل اسنيپ

  ".شه مي تر قوي زمان گذشت با كه هاس طلسم از دسته آن از اين. شه مي پخش عاقبت. بگيره

 را او و بود اهميت كم او براي نظر به بود خواهد زنده ديگر يكسال از كمتر كه اين خبر. زد لبخند دامبلدور

  .بود نكرده نگران هيچ

  "سوروس دارم رو تو كه شانسم خوش العاده فوق شانسم، خوش من"

 براتون كنم، بيشتري كار تونستم مي زدين، مي صدا منو زودتر كمي فقط شما اگه":گفت عصبانيت با اسنيپ

  "بخرم بيشتري زمان

 مي بين از طلسم انگشتر، شكستن با كه كردين مي فكر":گفت و كرد نگاه شمشير و شكسته انگشتر به او

  "رفت؟

  "...بودم شده هذيان به مبتال شك بدون... اون شبيه چيزي يه"

  .كرد صاف صندلي روي را خودش تالش با او

  "كرد تر آسون ذره يه رو كارا اين خب،"

  .زد لبخند دامبلدور. بود شده گيج "كامال اسنيپ
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 بيچاره، پسر مالفوي تا كشيده نقشه اون. كرده طراحيش من گوش پشت ولدمورت لرد كه ايه نقشه منظورم"

   "برسونه قتل به منو

 مي هري. نشست دامبلدور ميز روي به كرد،رو مي اشغال را آن "معموال هري كه اي صندلي روي اسنيپ

 ادب طرفي از اما بگويد بيشتري چيز دامبلدور شده نفرين دست موضوع درباره خواست مي او بگويد توانست

  . شود صحبتي باره اين در اين از بيشتر داد نمي اجازه

 ناكامي براي مجازاتي "صرفا اين. بشه موفق دراكو نداره انتظار سياه لرد":كشيد هم در را هايش اخم اسنيپ

  ".ببينن ده، مي براش كه رو بهايي و اونو شكست تا دراكوئه والدين براي آهسته اي شكنجه. لوسيوسه اخير هاي

. شده من براي كه طور همون. شده صادر اون جانب از پسره اعدام حكم خالصه طور به":گفت دامبلدور

  "تويي؟ شخص اون آيا. باشم دراكو شكست از بعد كار اين انجام براي او مسلم جانشين فكر به بايد من حاال،

  شد برقرار كوتاهي مكث

  ".باشه اين سياهه لرد نقشه كنم مي فكر"

  "داشت؟ نخواهد احتياج هاگوارتز در جاسوسي به نزديك اي آينده در كه كنه مي بيني پيش ولدمورت"

  "بود،بله خواهد او چنگ در زودي به مدرسه كه داره عقيده او"

 حساب تو قول روي تونم مي من افتاد، چنگش به اگر و":گفت داشت را ناظر حكم "تقريبا كه دامبلدور

  "كني؟ محافظت آموزا ازدانش توانت تمام با كه كنم

  .داد تكان كمي را سرش اسنيپ

 زده وحشت نوجوان يه ميكنه؟ كار چي داره دراكو بفهمي كه بود خواهد اين تو اولويت اولين پس. خوبه"

 مي. كن راهنمايي و كمك پيشنهاد بهش. خطرناكه خودشم براي خطرناكه ديگران براي كه اي اندازه همون به

  "-آد مي خوشش تو از اون. كنه قبول بايست

 مي من چشم از رو اين دراكو. آد مي خوشش كمتر خيلي داده، دست از موقعيتشو لوسيوس كه موقعي از"

  "بگيرم رو لوسيوس جاي خوام مي من كنه مي خيال و بينه
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 اثر در ممكنه كه بالهايي و توطئه اين تصادفي هاي قرباني از كمتر خودم براي من. بكن تالشتو حال اين با"

 ولدمورت خشم از اونو تا بديم انجام كار يك تونيم مي فقط ما آخر، در. نگرانم بشه، نازل دراكو برسر آن

  ".كنيم حفظ

  "بكشه؟ رو شما اون بذارين خواين مي شما":گفت آميزي كنايه لحن با و برد باال را ابروهايش اسنيپ

  ."بكشي منو بايد تو. نه "مطمئنا"

 زدن نوك با ققنوس فوكس كه شد شكسته عجيبي تق تق صداي توسط تنها كه شد برقرار طوالني سكوتي

  .كرد مي ايجاد را آن دريايي صدف اي تكه به

 تا بعد دقيقه چند دين مي ترجيح يا بدم؟ انجامش االن همين دارين دوست":گفت پرطعنه صدايي با اسنيپ

  "بنويسين؟ تونو نامه وصيت

 مناسب لحظه زمان، طول در كه بگم تونم مي جرأت به. نرسيده وقتش هنوز آه، ":گفت لبخندزنان دامبلدور

  ".رسه مي فرا خودش

  باشيم مطمئن تونيم مي داد، رخ امشب كه اتفاقي به توجه با":داد ادامه اش چروكيده دست به اشاره با او

  "داد خواهد رخ اتفاق اين يكسال مدت ظرف

  "بكنه؟ كارو اين دراكو دين نمي اجازه چرا بميرين، كه نيست مهم براتون اگه":گفت خشونت با اسنيپ

  "بشه دريده هم از من خاطر به نميخوام من و نديده صدمه خيلي هنوز پسر اون روح"

  "من؟ دامبلدور؟مال من روح و"

 زياني تحقير و رنج از دورشدن براي پيرمرد يك به كردن كمك از تو روح آيا كه دوني مي خودت فقط"

  "نه يا ديد خواهد

 به مرگ آمدن كه چرا سوروس رسونه مي لطفتو بزرگي خوام، مي چيزي چنين ازت من":داد ادامه دامبلدور

 مي كه ميكنم اعتراف. امسال ليگ پايان در كنونز چادلي تيم شدن آخر كه است مسلم قدر همان من سراغ

 درگير بك گري مثال براي. شد خواهد وآشفته طوالني كارها و بخوام را رنجي بدون و سريع مرگ بايست
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 خوردن از قبل داره عادت كه عزيز بالتريكس يا. درآوردتش خدمت به تازه ولدمورت شنيدم-شد خواهد

  ".كنه بازي باهاش شكار

 بارها كه طور همان گذراند، مي نظر از موشكافانه را اسنيپ آبيش چشمان اما بود شاد دامبلدور صداي لحن

 اسنيپ آخر در. بود مرئي او براي كردند مي صحبت آن درمورد روحي كه گويي بود، گذرانده نظر از را هري

  . داد ديگري مختصر تكان سرش به

  "...سوروس متشكرم":رسيد مي نظر به راضي دامبلدور

 قدم غروب ميش و گرگ در هم كنار مدرسه خلوت محوطه در دامبلدور و اسنيپ حاال و شد ناپديد دفتر

  .زدند مي

  "ميكنين؟ كار چي كنين، مي پاترمالقات با خصوصي طور به كه جلساتي اون تمام":گفت تندي به اسنيپ

 كني مجازات بيشتر را او تا كني نمي تالش مگه بدوني؟تو خواي مي چرا".رسيد مي نظر به خسته دامبلدور

  "آن از خارج تا بود خواهد مجازات حال در را وقتش بيشتر پسر اين زودي به سوروس؟

  "-شده پدرش شبيه دوباره او"

 چيزهايي چون گذرونم مي هري با رو وقتم من. مادرشه شبيه بيشتر اصليش ماهيت ولي شايد ظاهر در"

  " بدم انتقال بهش بايد بشه دير خيلي اينكه از قبل بايد كه اطالعاتي. بذارم درميون باهاش بايد كه هست

  "كنين نمي من به اما... كنين مي اعتماد اون به شما. اطالعات":كرد تكرار اسنيپ

 به من كه ضروريه اين. دارم كمي وقت دونيم،من مي هردومون كه طور همون. نيست كردن اعتماد مسئله"

  "بده انجام بايد كه رو كاري تا بدم كافي اطالعات پسر اين

  "بدونم؟ رو اطالعات اين نبايد من چرا و"

 صرف رو زيادي زمان كه كسي براي "مخصوصا نكنم، جمع يكجا را اسرارم تمام دم مي ترجيح من"

  ".كنه مي ولدمورت بازوي از شدن آويزون

  "كنم مي انجام شما دستورات من"
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 داري، قرار آن درون كه موقعيتي هميشگي خطر من كه نكن فكر. كني مي احسنت نحو به كارو اين و"

 اطالعات، مهمترين كردن پنهان و ولدمورت به ارزش با ظاهر به اطالعات دادن. سوروس گيرم، مي كم دست

  ".كنم واگذار تونم نمي كسي به تو جز من كه كاريه

 سياه لرد ذهن با مستقيم ارتباط و متوسطه حد در جادوش و ناتوانه ذهنش ازبستن كه پسري به هنوز شما اما"

  ".دارين اعتماد بيشتر داره،

 آنچه از كوچكي طعم دور، چندان نه اي گذشته در. داره وحشت ارتباط اين از ولدمورت":گفت دامبلدور

 رو هري كنه نمي تالش ديگه او. بود نكرده تجربه "قبال كه شد متحمل دردي و چشيد رو بود هري ذهن در

  "نه ديگه طريق اين از.مطمئنم رابطه اين در كنه، تسخير

  "شم نمي متوجه من"

 مثل. نداره رو هري روح چون روحي با نزديك ارتباط داشتن تحمل و ديده صدمه لردولدمورت روح"

  "- آتش روي گوشت شدن سرخ يا زده يخ فلز روي زبان چسبيدن

  "كنيم مي صحبت ها ذهن درمورد داريم ميكردم فكر من ها؟ روح"

  "ديگريه از صحبت مثل هركدوم از صحبت ولدمورت و هري با رابطه در"

 اي نشانه هيچ و بودند ممنوعه جنگل نزديكي در آنها. هستند تنها شود مطمئن تا كرد نگاه اطراف به دامبلدور

  "-سوروس كشتي منو ازاينكه بعد".نبود آنها نزديكي در ديگران وجود از

 خدمت اون من دارين انتظار هنوز و كنين مي خودداري من به چيز همه گفتن از شما":كرد پرخاش اسنيپ

  "بدم؟ انجام كوچيكمو

  .كشيد مي زبانه الغرش صورت در خشمي "واقعا ديگر حاال

  "باشه شده عوض من نظر شايد! دمبلدور داري زيادي درخواست كردي من به كه كمكي براي تو"

. كنيم مي صحبت مديوني من به تو كه خدماتي درباره داريم مدت تمام ما. سوروس دادي قول من به تو"

  "باشي اساليترينيمون كوچولوي دوست مراقب شدت به كه كردي موافقت تو كردم مي فكر
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  .كشيد آهي دامبلدور. آمد مي عصباني و عصيانگر نظر به اسنيپ

  "...نزن غر ندارم اعتماد تو به من اينكه به راجع هم ديگه. 11 ،سوروس،ساعت بيا دفترم به امشب"

 نشسته حركت بي "كامال اسنيپ. بود ساكت فوكس و بود تاريك هوا. بودند برگشته دامبلدور دفتر به آنها

  .كرد مي صحبت و زد مي قدم او دور به دامبلدور و بود

 توانايي تونه مي چطوري صورت اين غير در. نشده الزم كه وقتي تا نه. بفهمه نبايد لحظه آخرين تا هري"

  "كنه؟ پيدا بكنه، بايد كه رو كاري انجام

  "كنه؟ كار چي بايد اون"

. نكن بحث-رسيد خواهد زماني من مرگ از بعد. سوروس كن گوش خوب حاال.هريه و من بين ديگه اين"

  "شد خواهد مارش سالمتي از نگران ولدمورت لرد كه  رسيد خواهد زماني! نكن قطع حرفمو

  "نجيني؟  نگران":گفت متحيرانه اسنيپ

 و خودش كنار اونو و نفرستاد بيرون اوامرش انجام براي رو نجيني ديگه ولدمورت زماني اگه.  "دقيقا "

  "بگي هري به كه باشه رسيده وقتش كنم مي فكر صورت اين در داد، قرار جادويي هاي مراقبت تحت

  "بگم؟ بهش رو چي"

  .بست را چشمانش و كشيد عميقي نفس دامبلدور

 اون بين سپري مثل را خودش لي لي وقتي برشونه، قتل به اونو تا كرد تالش ولدمورت كه شبي بگو بهش"

 به را خودش و شد جدا ولدمورت روح از اي تكه و كرد كمانه ولدمورت سمت به مرگبار طلسم داد، قرار دو

 باعث همين و هريه درون ولدمورت روح از قسمتي. چسباند مخروب ساختمان اون در باقيمانده زنده روح تنها

. نفهميد وقت هيچ اون كه چيزي. كنه پيدا ولدمورت با رو ذهنيش ارتباط و مارها با زدن حرف قدرت اون شده

 شه، محافظت ازش و باشه متصل هري به همچنان داده دست از ولدمورت كه روحي از تكه اون كه زماني تا

  "شد نخواهد كشته ولدمورت
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 و بودند دور خيلي ازاو آنها. كند مي نگاه طوالني تونلي انتهاي از را مرد دو آن كرد مي احساس هري

  .پيچيد مي هايش گوش در عجيبي طرز به صدايشان

  "بميره؟ بايد پسره-پسره پس":گفت آرامش نهايت در اسنيپ

  "ضروريه خيلي نكته اين. بكشه اونو بايد خودش ولدمورت و"

 لي لي خاطر به داريم ما... سالها اين تمام... ميكردم فكر من":گفت اسنيپ سپس. شد برقرار طوالني سكوتي

  "لي لي خاطر به. كنيم مي محافظت اون از

 اجازه و كنيم بزرگ بديم، آموزش اونو تا بود مهم خيلي چون  كرديم محافظت اون از ما":گفت دامبلدور

 تر قوي اونا بين ارتباط مدت دراين". بود بسته محكم هنوز دامبلدور چشمان "بزنه محك هاشوم توانايي بديم

 باشم، شناخته درست اونو اگه. زده حدسايي يه خودش كنم مي فكر وقتا بعضي. كرده رشد انگل مثل و شده

  ".بود خواهد هم ولدمورت كار پايان معني به اين بميره، باشه قرار اگه كه داد خواهد جوري رو قضايا ترتيب

  .رسيد مي نظر به زده وحشت اسنيپ. كرد باز را چشمانش دامبلدور

  "بميره؟ مناسب لحظه در تا داشتين نگه زنده اونو شما "

  "ديدي؟ رو زن و مرد چند مرگ تو. سوروس نكن تعجب"

 استفاده سوء من از شما". شد بلند جايش از او. "بدم نجات نتونستم كه رو اونايي فقط اخيرا":گفت اسنيپ

  "كردين

  "چيه؟ منظورت"

 قرار. دادم قرار مهلكي خطر معرض در خودمو و گفتم دروغ شما خاطر به. كردم جاسوسي شما براي من"

 كشتار براي كه خوكي مثل اونو گين مي من به شما حاال. باشه پاتر لي لي پسر از محافظت براي چيز همه بود

  "كردين؟ بزرگ كنن، پروار

  "شدي؟ مند عالقه پسره به باالخره. سوروس س كننده ناراحت اين ":گفت صادقانه دامبلدور

   "!پاترونوم اكسپكتو اون؟ به":زد فرياد اسنيپ
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 دور را آن دور يك و آمد فرود دفتر كف روي: شد خارج اي نقره گوزني ماده اسنيپ چوبدستي نوك از

 به شد، ناپديد آن اي نقره درخشش وقتي و كرد نگاه را آن پرواز دامبلدور. كرد پرواز بيرون به پنجره از و زد

  .بود شده اشك از پر چشمانش. برگشت اسنيپ طرف

  "مدت؟ همه اين از بعد"

  "هميشه"

  .كرد مي صحبت دامبلدور تصوير با ميزش پشت كه ديد مي را اسنيپ هري حاال. كرد تغيير صحنه

 كه طوري بدي اطالع شو خاله شوهر و خاله خونه از هري حركت درست تاريخ ولدمورت به بايد تو "

 ايده بايد ضمن در. داري اطالع شون نقشه از "كامال تو كه كنه فكر ولدمورت و نشه برانگيخته كسي سوءظن

 و. كني گيج فلچرو ماندانگاس توني مي.بشي مطمئن هري سالمت و امنيت از تا كني مطرح هم رو ها طعمه

 كننده متقاعد همكاريت كه كن كاري كني، شركت گريز و تعقيب اين در كه شدي مجبور اگه سوروس

 هاگوارتزبه وگرنه بموني باقي ولدمورت محبوب افراد ليست در بيشتر هرچه تا كنم مي حساب تو رو من... باشه

  .رفت خواهد ازدست كاروها لطف

 بي عجيبي طرز به ماندانگاس قيافه. بود شده شانه به شانه  ماندانگاس با آشنا نا ميخانه يك در اسنيپ حاال

  .بود كشيده درهم را هايش اخم تمركز شدت از اسنيپ. بود روح

 پاترهاي. پيچيده مركب معجون. دي مي رو طعمه از استفاده پيشنهاد ققنوس محفل به تو":كرد زمزمه اسنيپ

. زني مي جا خودت ايده اونو. دادم پيشنهادو اين من كه كني مي فراموش تو. مؤثره كه راهيه تنها اين. همسان

  "شد؟ مفهوم

  ...بود شده چپ چشمانش. "فهميدم":كرد زمزمه ماندانگاس

 مرگخواراني توسط او: كرد مي پرواز ابر بدون و تاريك آسمان در جارو بر سوار اسنيپ كنار هري حاال

 از مرگخواري... كرد مي پرواز بود، جرج واقع در كه هري با لوپين آنها جلوي شد، مي همراهي دار نقاب

  -گرفت لوپين پشت سمت به مستقيم را چوبدستيش و زد جلو اسنيپ

  "سمپترا سكتوم":زد فرياد اسنيپ
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  -كرد برخورد جرج به اشتباها بود، رفته نشانه مرگخوار مچ سمت به افسون اما

 از اشك خواند، مي را لي لي قديمي نامه كه هنگامي. بود زده زانو سيريوس قديمي اتاق در اسنيپ بعد و

  :داشت بر در كلمه چند فقط دوم صفحه. بود سرازير اش زده نقاب دماغ نوك

  

 از عقلشو "اصوال اون كه كنم مي فكر من. باشه بوده دوست والد گرديندل گلرت با هرگز كه كنم نمي باور

  !داده دست

  زياد عشق با همراه

  لي لي

  

 را عكسي سپس. گذاشت ردايش داخل و برداشت بود، او عشق و لي لي امضا حاوي كه را اي صفحه اسنيپ

 و جيمز كه را بخشي و  داشت نگه خنديد مي آن در لي لي كه را آن از بخشي و كرد پاره داشت دست در كه

  ... كشو زير انداخت، زمين روي دوباره داد مي نشان را هري

  .برگشت قابش دورن به عجله با نايجلوس فينياس كه بود مدير دفتر در دوباره اسنيپ

  "-هه زاده گند! زدن اردو دين جنگل در اونا! مدير جناب"

  "!نيار زبون به رو كلمه اون"

  "!شنيدم من و گفت اونجارو اسم ميكرد باز ساكو در كه طور همون گرنجر، دختره-"

 در بايد كه باشه يادت! شمشير سوروس،! خوبه خيلي خوبه،":زد داد مدير صندلي كنار در دامبلدور تصوير "

 تورو و بخونه رو هري ذهن ولدمورت اگه! دادي بهش اونو تو كه بفهمه نبايد اون و -بشه داده ضروري موقعيت

  "-دادي انجام كاري اون نفع به كه ببينه

  "دونم مي خودم":گفت تندي به اسنيپ
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 در را اي حفره و خورد تاب جلو به تصوير. داد هل كناري به را آن و شد نزديك دامبلدور تصوير به او

  .كشيد بيرون آن از را گريفندور شمشير اسنيپ كه كرد آشكار خود پشت

 شنل كه طور همان اسنيپ "؟ مهمه انقدر پاتر هري به شمشير دادن چرا كه بگين من به خواين نمي شما و"

  .پرسيد را اين پوشيد مي ردايش روي را سفريش

 خيلي سوروس،. كنه كار چي باهاش دونه مي اون. باشه الزم كنم نمي فكر نه،":گفت دامبلدور تصوير

  " -كنن نمي استقبال حضورت از اونا افتاد، اتفاق ويزلي جرج براي كه اي حادثه از بعد. كن احتياط

  "...دارم نقشه يه من دامبلدور، نباش نگران ":گفت سردي به و رفت در طرف به اسنيپ

 اتاق همان مفروش كف روي بعد اي لحظه و درآمد پرواز به انديشه قدح در هري. شد خارج اتاق از اسنيپ

  .بود بسته را اتاق در لحظه همان اسنيپ كه انگار: آمد فرود
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  سي و چهارمفصل 

  بازگشت به جنگل
  

  
  
  

  

 زماني كه دفتري خاكي فرش روي صورت با كه درحالي  هري. بود ساخته نمايان را خود حقيقت ، سرانجام

 كار بماند؛ زنده او نبوده قرار كه فهميد سرانجام. بود افتاده كرده، كشف را پيروزي راز آنجا در بود كرده فكر

 از مانده باقي هاي رشته تا بود مانده زنده او ، مسير اين در.  رود فرو مرگ آغوش به آهسته كه بوده اين او

 نبايد حتي ، داد مي قرار ولدمورت راه سر را خود او وقتي بنابراين ، ببرد بين از را دنيا اين به ولدمورت زندگي

 آغاز گورديك دره از كه كاري و ، بود معلوم و واضح راه پايان: كند دفاع خودش از تا كرد مي بلند را چوبش

 در به جان پايان اين از يك هيچ بمانند، زنده كه نبود قرار يك هيچ.  رسيد مي خود انتهاي به سرانجام ، بود شده

  .بردند نمي

 بيشترين كه زماني در كه بود عجيب چقدر.  تپد مي اش سينه در سريع شدت به قلبش  كرد مي احساس

 او تا كرد مي سعي دليرانه تالشي با و تپيد، مي هميشه از تر سخت عضو، اين كرد، مي تجربه را مرگ از وحشت

 محدود هايش ضربان.  ايستاد مي زود هم خيلي و ، ايستاد مي حركت از بايد سرانجام اما.  دارد نگاه زنده را

 با را او قلبش هم هنوز آيا رفت، مي جنگل سوي به قلعه محوطه ميان از و خاست مي بر از كه زماني. بودند

  داشت؟ تپيدن براي وقتي هم هنوز كرد؟ مي همراهي هايش ضربان
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 گرفت بر در ، شد مي نواخته درونش در كه عزاداري مارش و افتاده زمين بر كه را وجودش سراسر وحشت

 خود به هرگز بود، گريخته آن از و ديد مي آن شرف در را خود كه دفعاتي تمام در بود؟ دردناك مردن آيا. 

 پشت و آن از فرار اكنون اما.  بود مرگ از ترسش از تر قوي بسيار او در زندگي تمناي:  بود نكرده فكر مرگ

 تمام و ، است شده ديگرتمام كه دانست مي. كرد نمي خطور هم ذهنش به او از گريختن و ولدمورت به كردن

  .است مرگ فقط مانده باقي كه چيزي

 در يا بود، شده گذاشته درايو پريوت 4 شماره خانه درجلوي كه تابستاني شب همان در توانست مي كاش

 مانند به درست شد مي كاش! بميرد ، داد نجات را جانش باشكوهش ققنوس پر چوب كه وقتي ، بار آخرين

 نجات براي را خودش كاش يا!  است داده رخ اتفاق اين كه نداند و نفهمد كه سرعتي چنان با ، بميرد هدويگ

 هم مادرش پدرو مرگ به اكنون حتي او....  انداخت مي طلسمي جلوي به داشت مي دوست كه كسي جان

 احساس.  داشت نياز متفاوت شهامتي و جسارت به ، خودش نابودي برابر در خونسردي اين.  كرد مي حسودي

 را او تا نبود آنجا كس هيچ هرچند كند، كنترل را آنها بلكه تا كرد تالش و لرزند، مي كمي انگشتانش كرد

  . بودند شده خالي ديوار روي هاي تابلو تمام ببيند،

 بدنش در ديگري زمان هر از بيش ، داد انجام را كار اين وقتي و ، شد بلند ، آرام خيلي ، آرام و آهسته

 شكر اش تپنده قلب و اعصاب ، مغزش ، وجودش معجزه خاطر به گاه هيچ چرا.  كرد مي بودن زنده احساس

 عميق و آرام تنفسش. كرد مي ترك را ها آن او كم دست يا.....  بود رفته دست از چيز همه حاال ؟ نبود گزار

  . درخشيد مي همچنان چشمانش اما ، گرديد خشك كامال هم گلويش و دهان ، شد

 كه شد مي متوجه اكنون هري: بود مهم كه بود تر بزرگ تصوير اين.  نداشت اهميتي ديگر دامبلدور خيانت

 او خواهد مي دامبلدور كه اين به گاه هيچ. بفهمد را واضحي اين به چيز نتوانسته كه نبوده بيش احمقي كنون تا

 بين از براي نياز مورد زمان مقدار اساس بر عمرش هاي سال كه فهميد مي اكنون.  بود نكرده شك بماند زنده

 هم او ، بود كرده واگذار او به را آنها نابودي كار دامبلدور.  است شده مقدر و تعيين ، ها ساز جاودانه بردن

 زندگي با هم را او ارتباط بلكه ، ولدمورت هاي ارتباط رشته كم كم تنها نه كه بود داده ادامه را راهي مطيعانه

 پر كار اين كه چرا ، نبود بيشتري هاي زندگي دادن هدر به نيازي ديگر ، ظريف چه و تميز چه! كرد مي قطع

 فاجعه و مصيبت هيچ هم مرگش و بود خورده رقم فرجامش هم قبل از كه بود شده داده پسري دست به خطر

  .نبود ولدمورت عليه اي ضربه جز به اي
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 حتي ، داد خواهد ادامه را راه انتها تا او كه ، كند نمي خالي شانه كار اين از هري كه دانست مي دامبلدور

 غير آيا ، بشناسد را او تا بود داده را سختي اين خودش به او كه چرا ، باشد خودش زندگي پايان ، انتها اين اگر

 به تا دهد نمي اجازه كسي به ديگر هري كه دانست مي ، ولدمورت مانند به درست هم دامبلدور ؟ بود اين از

 خودش بردوش تنها ، كار اين رسانيدن اتمام به ، بود فهميده ديگر كه اكنون خصوص به ، شود كشته او خاطر

 راه زور به ، بودند آرميده بزرگ سرسراي بر جان بي هايي بدن با كه تانكس و لوپين ، فرد تصاوير.  است

 صبرانه بي مرگ.  بكشد نفسي توانست مي سختي به اي لحظه براي و كشاندند، چشمانش پيش به را خودشان

  ....  كشيد مي را انتظارش

 يك هنوز.  بود زنده همچنان مار:  بود خورده شكست او. بود گرفته باال دست را او زيادي هم دامبلدور اما

.   هري مرگ از بعد ،حتي باشد داشته زندگي با ، زمين با ارتباطي رشته ولدمورت تا بود مانده باقي ساز جاودانه

 توانست مي كه بعدي نفر كه بود عجب در او.  ماند نمي باقي بعدي شخص براي زيادي كار ديگر بود، درست

 او از دامبلدور كه بود اين دليل اين شايد..... دهند انجام بايد كاري چه دانستند مي وهرميون رون البته....  باشد

 توانستند مي دو آن آنگاه ، زد مي رقم را تقديرش زودتر كمي اگر او بنابراين...  كند اعتماد آنها به بود خواسته

  .... دهند ادامه را كارش

 او كه حقيقت اين ، آمدند مي انكارفرود قابل غير حقيقت بر تند تند افكار اين ، سرد اي پنجره بر باران مانند

  . شد مي تمام بايد. بميرم بايد من.  مرد مي بايد

 ها مدت كرد مي احساس گويي ؛ كشور سوي آن در شايد ، رسيدند مي نظر به دور خيلي ، هرميون و رون

 اين ، داشتند نمي وجود كدام هيچ ، توضيحي نه و اي خداحافظي نه.  است شده جدا و افتاده دور آنها از پيش

 آنها كه تالشي آن ، كنند اش همراهي توانستند نمي آنها كه بود سفري اين.  بود گرفته او كه بود تصميمي

 شده خرد طاليي ساعت به. داد مي هدر را ارزشش با زمان تنها ، كردند مي او ساختن منصرف صرف مطمئنا

 شده مقرر زمان از ساعتي نيم تقريبا.  انداخت نگاهي ، بود گرفته هديه سالگيش 17 تولد سالروز در كه اش

  .بود گذشته شدنش تسليم براي ولدمورت

 كه دانست مي شايد. بود افتاده تكاپو به ، عصباني اي پرنده به شبيه اش سينه در قلبش.  شد بلند جايش از

 باقي ضربه تعداد تمامي كار، پايان زمان از قبل ، بود گرفته تصميم شايد ، نمانده باقي برايش درازي زمان ديگر

  . نيانداخت نگاهي سرش پشت به ديگر ، بست مي را در كه زماني.  كند خرج را مانده
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 آن از پيش گويي است، آن در زدن قدم حال در شبحي مانند كرد مي احساس و بود سكنه از خالي قصر

 طور به جا همه ؛ بودند كرده ترك را ها آن اش سكنه و بودند خالي همچنان نقاشي هاي تابلو. بود مرده

 سرسراي در ، بود جاري رگهايشان در خون هنوز كه كساني تمامي رسيد مي نظر به ، بود ساكت وحشتناكي

  . بودند شده جمع ، بودند كرده اجتماع عزاداران و مردگان كه جايي ، بزرگ

 سمت به مرمري كان پله از گذشتن با سرانجام و رفت پايين طبقات از و كشيد سر بر را اش نامرئي شنل هري

 كسي تا ، شود ديده تا شود، احساس تا خواست مي دلش قلبش ته در كمي شايد.  رفت پيش ورودي روي راه

 هيچ بي او و بود پوشانده را او نقص بي و كامل پوششي با ، هميشه مانند به درست شنل اما ، كند متوقفش

  . رسيد جلويي هاي در به مشكلي

 به هري.  آوردند مي داخل به ها زمين از را اجساد كه بود افرادي از يكي او.  شد نزديك او به نويل بعد

 سن زير هرچند ، كروي كالين:شده نواخته شكمش بر ديگري سنگين ضربه كرد احساس و كرد نگاه پايين

 و ريز مرگ هنگام چقدر.  باشد برگشته پنهاني ، گويل و كراب ، مالفوي مانند به بايست مي اما ، بود قانوني

  . نمود مي كوچك

   ".  ميام بر پسش از تنهايي به خودم ؟ نويل چيه ميدوني ": گفت وود اليور

  .  برد بزرگ سرسراي سمت به را او و كشيد دوش بر ها نشان آتش مانند به را كالين و

 نظر به. كرد پاك دستانش پشت با را پيشانيش روي عرق و زد، تكيه در چهارچوب به اي دقيقه براي نويل

  .بياورد را ديگري هاي جسد تا گذاشت قدم تاريكي به و ايستاد پاهايش روي دوباره بعد. رسيد مي مسن مردي

 مي سعي و ، بود حركت در جا همه جمعيت.  انداخت بزرگ سرسراي ورودي به نگاهي بار آخرين براي

 از كدام هيچ او اما ، زدند مي زانو جان بي افراد كنار در و نوشيدند، مي چيز دهند، آرامش يكديگر به كردند

 ،و ها ويزلي از كدام هر يا ، جيني ، رون ، هرميون از نشاني هيچ ، ديد نمي آنجا داشت مي دوست كه را افرادي

 دوستانش بار آخرين براي ديدن صرف تنها را اش مانده باقي زمان بايست مي كرد مي احساس. نبود لونا حتي

  . بود بهتر طوري همين ، نه بكند؟ دل آنها از توانست مي آن از بعد آيا اما ، كند



 هري پاتر و مقدسات مرگ    بازگشت به جنگل: سي و چهارمفصل 

  -683- 

 ها، زمين مرگبار سكوت و بود، صبح چهار نزديك ساعت. گذاشت تاريكي به قدم و رفت پايين ها پله از

 بود خواهد قادر او آيا ببينند تا اند كرده حبس را هايشان نفس آنها كه انگيخت مي بر او در را احساس اين

  . خير يا دهد انجام برساند، نتيجه به بايست مي كه را كاري

  . كرد حركت ، بود شده خم ديگري شخص روي كه نويل سمت به هري

  ". نويل"

  ".  ميستاد واي كار از داشت قلبم ، هري من خداي "

  . شود بيشتر اطمينانش شد مي باعث كه ، بود رسيده ذهنش به كجا نا از فكري:  برداشت را شنلش هري

   " ؟ ميري كجا تنهايي داري تو ": پرسيد آلوده شك لحني با نويل

  "....  نويل...  كن گوش.  بدم انجامش بايد من كه هست كاري يه. است نقشه از قسمتي اينم ": گفت هري

   "؟ كني تسليم خودتو خواي نمي كه تو!  هري ": شد وحشتزده ، ناگهان نويل نگاه

 جلوي از مدتي يه براي بايد اما.  است ديگه چيز يه اين....  نه كه البته ، نه ": گفت دروغ راحتي به هري

   "....  نجينيه اسمش كه...  داره پيكر غول مار يه اون شناسي؟ مي ولدمورتو مار تو نويل.  دورشم چشم

  

  " ؟ چي كه خوب....  شنيدم آره"

  "...  اونها وقت يه اگه اما ، ميدونن هم هرميون و رون.  بشه نابود بايد اون "

 خود او اما. گرفت او از را حرفش دادن ادامه توانايي و ، كرد ساكت اي لحظه براي را او امكان اين وحشت

 شد مي مطمئن و بود مي آرام ، كرد مي رفتار دامبلدور مثل بايست مي بود، مهم خيلي اين: كرد آرام دوباره را

 مي كه بود مرده حالي در دامبلدور.  دادند مي ادامه را راه كه ديگري افراد دارد، وجود هم اي پشتيباني نقشه كه

 ، باز و:  گرفت مي را هري جاي نويل حاال و ؛ باشند آگاه ها ساز جاودانه راز از كه هستند نفر سه هنوز دانست

  .بودند آگاه راز از كه بودند نفر سه هم هنوز

  "....  تا كردي پيدا شانسو اين تو و....  بود شلوغ سرشون...  اونها وقت يه اگه "
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  "؟ بكشم رو مار "

  ".  بكش رو مار ": كرد تكرار هري

  " ؟ نه ، خوبي كه تو.  هري باشه "

  ".  ممنون ، خوبم من ، نويل اره "

  . گرفت را دستش مچ ، كند حركت خواست هري اينكه محض به نويل

  " ؟ ميدونستي.  هري ميديم ادامه جنگ به هنوز ما"

  "....  من ، آره - آ"

.  بدهد ادامه هم توانست نمي البته و ، برساند پايان به را اش جمله نتواند او تا شد باعث كننده خفه احساسي

 براي و كرد عبور او از ، نواخت كننده دلگرم اي ضربه هري شانه بر.  كرد تصور عادي را موضوع اين نويل

  .  افتاد راه به بيشتري هاي جسد يافتن

 روي بر و كرد حركت هم ديگري شخص دورتر، چندان نه. افتاد راه و كشيد سر بر را شنلش دوباره هري

  .است جيني شخص آن شد متوجه كه بود شده دور او از قدمي چند.  شد خم بود افتاده زمين بر كه هيكلي

  :گفت مي داشت و بود شده خم گرفت مي را مادرش بهانه داشت كه دختري روي جيني. ايستاد حركت از

  ".داخل بريمت مي ما نيست، مشكلي شه، مي درست چيز همه"

  "!بجنگم خوام نمي ديگه من! خونه برم خوام مي من ولي"  :كرد نجوا دخترك

  ".شه مي درست چيز همه. دونم مي" :گفت بود شكسته و لرزان صدايش كه جيني

 كه بگويد جيني به خواست مي بزند، فرياد شب به رو خواست مي. زند مي يخ پوستش كرد احساس

 را او و بگيرد را جلويش كسي خواست مي دلش. برود كجا خواهد مي كه بداند او خواست مي دلش آنجاست،

  .ببرد عقب به

 ولدمورت او، خانه. بود شناخته كه اي خانه بهترين و اولين هاگوارتز، بود، خود خانه در نيز موقع همان او اما

  ... اجتماع مطرود فرزندان اسنيپ، و
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 را خود مضاعف تالشي با. بود گرفته دست در را دستش و بود زده زانو مجروح دخترك كنار در حاال جيني

 مي نگاه را اطراف او گذشت مي جيني كنار از وقتي كه كرد فكر اي لحظه براي. بيفتد راه به كه كرد مجبور

 بر را سرش و نزد حرفي اما  نه؟ يا كرده حس را حضورش جيني آيا كه آمد وجود به سوال اين برايش و كند،

  ... بياندازد ديگر نگاهي تا نگرداند

 به فنگ كشيدن پنجه صداي از خبري نبود، كار در نوري. بود آورده بر سر ها تاريكي وراي از هاگريد كلبه

 آن تمام ياد به. رسيد نمي گوش به واردان تازه به گويي آمد خوش در كردنش پارس صداي ديگر و نبود، در

 و سنگي هاي كيك اش، مسي كتري زير در آتش درخشان شعله بود، رفته هاگريد مالقات به كه افتاد دفعاتي

 هرميون و ريخت مي بيرون حلزون دهانش از كه رون و مويش، پر بزرگ صورت و  پيكرش، غول موجودات

  ... كرد مي كمك نوربرت دادن نجات در او به كه

 مي حركت جنگل ميان در ها ساز ديوانه از اي دسته. ايستاد و رسيد جنگل حاشيه به و كرد حركت باز

 نه؟ يا بگذرد ها آن ميان از سالمت به تواند مي آيا كه دانست نمي كند، حس را سرمايشان توانست مي كردند؛

. بگيرد را بدنش لرزش جلوي توانست نمي ديگر. كند ايجاد مدافع سپري تا نداشت قدرت كافي اندازه به ديگر

 بر كه خنكي نسيم تازه، هاي علف رايحه هايش، نفس ثانيه ثانيه. نبود راحت هم چندان مردن حال هر به

 وقت تا داشتند خويش مقابل در را بسياري هاي سال مردم:  بود عزيز برايش چيز همه نواخت، مي صورتش

. زد مي چنگ اش زندگي لحظه لحظه به بايد او و كردند، نمي احساسش كه زياد قدر آن كنند، تلف را خود

 شده تمام بزرگ بازي. بكند را كار اين بايد كه دانست مي اما برود، تر جلو تواند نمي ديگر كه كرد مي فكر

  ... بود زمين ترك زمان حاال و بود، شده گرفته زرين گوي بود،

 تا كنند بازي داشت گردن به كه آويزي با ناشيانه اي لحظه براي بودند مجبور حسش بي دستان. زرين گوي

  . بكشد بيرونش شود موفق

  .شوم مي باز انتها در من

 حاال. كرد نگاه آن به شدند، مي خارج اش سينه از سختي به و بودند افتاده شماره به هايش نفس كه حالي در

 مي داده نمايش برايش تند دور با نظرش به چيز همه كند، حركت هميشه از تر كند زمان خواست مي دلش كه

 به را طاليي فلز. بود رسيده زمانش االن. بود انتها زمان اكنون. شد ميسر برايش سرعت به موضوع درك شد،

  ".بميرم قراره من"  :كرد زمزمه و فشرد لبانش
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 لب زير و كشيد بيرون شنل زير در را دراكو دستي چوب و آورد پايين را لرزانش دستان. شد باز فلزي پوسته

  ".لوموس"  :گفت

 خطي ميان از درست احياء سنگ. داشت قرار زرين گوي نيمه دو ميان در مواجش ترك با رنگ سياه سنگ

 چنان هم بودند سنگ و شنل از نمادي كه اي دايره و مثلث. بود برداشته ترك بود برتر دستي چوب نماينده كه

  .بودند تشخيص قابل

 آن گرداندن باز مسئله ديگر. فهميد مي را چيز همه باشد داشته كردن فكر به نيازي كه اين بدون هري دوباره

 بودند ها آن اين: خواند مي فرا را ها آن كه نبود او اين واقع در. بپيوندد ها آن به بود قرار خود كه چرا نبود، ها

  .خواندند مي خود به را او كه

 مي كه چرا است، افتاده اتفاق اين كه دانست مي. چرخاند دستانش در بار سه را سنگ و بست را چشمانش

 شاخ از پر و خاكي زمين روي بر را پايشان جاي كه بشنود اطرافش در را اجسامي كردن حركت صداي توانست

  . نگريست را اطرافش و كرد باز را چشمانش. بشنود كرد مي مشخص را جنگل بيروني حاشيه كه برگي و

 ها آن به شبيه كه چيزي ترين نزديك. دارند جسمي حقيقتا نه و روحند نه ها آن كه بود روشن برايش اين

 كمتر كه چيزي. بود شده جامد تقريبا كه اي خاطره بود، گريخته خاطراتش دفترچه از ها قبل كه بود ريدلي بود

 لبخند ها آن تك تك چهره روي. كردند حركت او سوي به. بود ها روح از تر حقيقي اما بود، جامد زندگان از

  .بود بسته نقش اي مهربانانه

 هم در موهايش و بود، پوشيده مرگش هنگام در كه داشت تن به را هايي لباس. بود هري قد هم دقيقا جيمز

  .بود كج ويزلي آقاي مثل درست عينكش و بودند ژوليده و ريخته

 با. بود ديده اش زندگي در هري كه بود زماني هر از تر جوان و تر قيافه خوش  تر، قد بلند بسيار سيريوس

. داشت چهره بر وسيعي لبخند بود كرده فرو هايش جيب در ته تا كه دستاني با و خراميد مي سبك هايي گام

 از ظاهرا. بودند تر تيره و تر پشت پر نيز سرش موهاي. تر مو كم خيلي همچنين و بود، تر جوان بسيار نيز لوپين

  .بود خوشحال بودند شده جمع دوباره هايشان، شيطنت  همه آن محل آشنا، مكان اين در كه اين
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 با. برداشت گام او سوي به و راند عقب به را بلندش موهاي. بود ها آن همه از تر بزرگ ليلي لبخند اما

 ديدنش از هرگز گويي نگريست، حريصانه را صورتش بودند او خود چشمان شبيه نهايت بي كه سبزش چشمان

  . شد نمي سير

  ".بودي شجاع خيلي تو" -

 تنها كه كرد احساس اين و بودند، شده شادي غرق مادرش ديدن با چشمانش. بگويد چيزي توانست نمي

 ما نزديكه، خيلي نمونده، چيزي ديگه"  :گفت جيمز. بماند خيره او به ابد تا كه شد خواهد سير ديدنش از وقتي

  ".كنيم مي افتخار بهت... 

  "داره؟ درد" -

  . بود شده خارج لبانش از بگيرد را خود جلوي بتواند كه آن از پيش كودكانه سوال اين

  ".تره آسون و تر سريع خوابيدن از. وجه هيج به مردن؟"  :گفت سيريوس

  ".شه تموم كار باالخره خواد مي. شه تموم سريع چيز همه كه خواد مي اونم تازه"  :گفت لوپين

 متاسفم واقعا من. كدومتون هيچ. بميريد خواستم نمي"  :گفت باشد داشته را كلماتش اختيار كه آن بي هري

  "... كه

  . كرد مي نگاه را او ملتمسانه و بود دوخته لوپين به را چشمانش همه از بيش

  "... متاسفم واقعا من ريموس...  اومد دنيا به پسرت كه اين از بعد درست"

 و مردم، چرا من كه شه مي خبر با اون اما...  شناسمش نمي وقت هيچ كه متاسفم متاسفم، منم"  :گفت لوپين

  ".باشه داشته تري شاد زندگي بتونه توش كه بسازم دنيايي يه كردم مي سعي داشتم من. كنه درك كه اميدوارم

 به را او ها آن كه دانست مي. كرد بلند را اش پيشاني موهاي آمد مي بيرون جنگل دل از ظاهرا كه سردي باد

  .بود خواهد او خود تصميم اين كه كرد، نخواهند وادار رفتن جلو

  "مونيد؟ مي من با شما" -

  ".آخرش تا"  :گفت جيمز



 هري پاتر و مقدسات مرگ    بازگشت به جنگل: سي و چهارمفصل 

  -688- 

  "بينن؟ نمي رو شما اونا"  :پرسيد هري

  ".هستيم نامرئي بقيه براي توئيم؛ وجود از بخشي يه ما": گفت سيريوس

  .كرد نگاه مادرش به هري

  ".بمونين من نزديك ": گفت آرامي به

 عبور آنها ميان از همراهانش با نگذاشت؛ تاثيري او روي سازها ديوانه كننده خشك سرماي. كرد حركت

 كرده رشد هم نزديكي در كه سالخورده درختان ميان از كردند، مي محافظت او از مدافعي سپر مانند آنها كرد،

 خورده پيچ زمين روي در دارشان گره هاي ريشه و پيچيده، هم در درختان هاي شاخه گذشتند، مي بودند،

 به تر عميق و عميق ولدمورت، محل از اي ايده بدون پيچيد، خود دور به محكم را شنل تاريكي در هري.  بودند

-رفت، مي راه صدا و سر بدون كه-او اطراف در. كرد خواهد پيدا را او بود مطمئن ولي رفت، مي جنگل درون

 گذاشتن براي دليلي بود، او قلب قوت باعث حضورشان كردند، مي حركت ليلي و لوپين سيريوس، جيمز،

  .ديگر قدم از پس قدمي

 كردند، مي كار او دخالت بدون بدنش اعضاي بودند، افتاده جدا يكديگر از غريبي طور به بدنش و ذهن

 در كردند، مي حركت او سر پشت در كه مردگاني. راننده نه بود، مسافر بود، تركش حال در كه بدني در انگار

 كساني ديگران، و جيني، هرميون، رون،: كشيدند مي انتظار قلعه در كه بودند زندگاني از تر واقعي بسيار نظرش

 سمت به كرد، مي حركت عمرش پايان سمت به آرام. رسيدند مي نظر به روح مانند او براي كه بودند

  ...ولدمورت

 شنل زير در هري. خورد مي تكان آنها نزديكي در ديگري زنده موجود:  شد شنيده آرامي زمزمه صداي

  .ايستادند هم سيريوس و لوپين پدرش، و مادر داد، مي گوش كرد، نگاه دقت به را اطراف ايستاد،

  "؟--- تونه مي. داره نامرئي شنل اون اونجاست، نفر يك ": گفت نزديك جايي از خشني صداي

 يكسلي هري، بودند، روشن هايشان دستي چوب: آمد بيرون آنها نزديكي در درختي پشت از مرد دو هيكل

 لوپين و سيريوس پدرش، و مادر هري، كه محلي درست كاويدند، مي را تاريكي درون كه ديد را داالهوف و

  .ببينند چيزي توانستند نمي ظاهرا. بودند ايستاده
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  "باشه؟ چيزي حيووني كني مي فكر شنيدم، چيزي يك مطمئنم ": گفت يكسلي

  .انداخت اطراف به سريع نگاهي "داشته، مي نگه اينجا چيز عالمه يك ابله، هاگريد اون ": گقت داالهوف

  .كرد نگاه ساعتش به يكسلي

  ".نمياد اون. داد دست از زمانشو پاتر. تمومه وقت تقريبا "

  ".چيه نقشه حاال بفهميم و برگرديم بهتره ": گفت يكسلي

 همان به دقيقا را او آنها دانست مي رفت، آنها دنبال به هري. رفتند پيش جنگل اعماق در داالهوف و او

 براي پدرش زد، لبخند او به مادرش انداخت، كنارش به نگاهي. كنند مي راهنمايي خواست، مي كه جايي

  .داد تكان سري دلگرمي

 وارد بازي رو منطقه به داالهوف و يكسلي ديد، مقابلش در نوري هري اينكه تا دادند ادامه حركت به دقايقي

 تارهاي آثار. است كرده مي زندگي آنجا در پيكر غول آراگوگ زماني دانست مي هري كه بودند شده

 راستاي در تا بودند، شده رانده محل آن از خواران مرگ توسط هايش بچه بود، مانده باقي هنوز فراوانش

  .كنند مبارزه خواران مرگ اهداف

 پديدار را هشيار و ساكت خواران مرگ از گروهي لرزانش نور كشيد، زبانه سرباز محوطه مركز در اي شعله

 در هيكل درشت وارد تازه دو. بود معلوم صورتشان ديگران داشتند، باشلق و ماسك هنوز آنها از بعضي. كرد

 خشن و زمخت بود، رحم بي هايشان صورت انداختند، صحنه روي بر عظيم هايي سايه زدند، زانو گروه اطراف

 خون لبان بور و هيكل درشت رول جويد؛ مي را بلندش هاي ناخن موذيانه كه ديد را فنرير هري. سنگ مانند

 نارسيسا، و رسيد، مي نظر به مغلوب و زده وحشت ديد، را مالفوي لوسيوس. كرد مي تر زبانش با را آلودش

  .بود هراس از مملو اش، رفته گود به چشمان

 ميان در ارشد دستي چوب بود، كرده خم كمي را سرش بود، شده ثابت ولدمورت روي همه چشمان

 كناره در هنوز هري، و سكوت، در كردن فكر يا باشد، كردن دعا حال در توانست مي. داشت قرار انگشتانش

 نجيني ولدمورت، سر پشت در. باشد گذاشته چشم باشك، قايم بازي در كه اي بچه مانند بود، ايستاده محوطه

  . پيكر غول اي هاله مانند  پيچيد، مي خود دور به  شكلش سيمي و درخشان قفس در
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  .كرد بلند را سرش ولدمورت پيوستند، حلقه به داالهوف و يكسلي

  "من، سرور نيست، ازش اثري ": گفت داالهوف

 دستي چوب. كشيد مي زبانه آتش نور در انگار رنگش قرمز چشمان. نكرد تغييري ولدمورت چهره حالت

  .كشيد مي بلندش انگشتان ميان آرامي به را ارشد

  "--- من سرور "

 آلود، خون صورتي با بود، ژوليده بود، نشسته ولدمورت به همه از تر نزديك: بود كرده صحبت بالتريكس

  .سالم ولي

 او ستايش و شيفتگي با ولي نگفت، ديگري كلمه بالتريكس كرد، بلند سكوت نشانه به را دستش ولدمورت

  .كرد نگاه را

 شده متمركز فروزان آتش روي بر چشمانش "بياد، كردم مي فكر ": گفت ولدمورت واضح و بلند صداي

  ".بياد داشتم انتظار ". بود

 كوبيد مي هايش دنده به را خود آنچنان قلبش بودند، ترسيده هري اندازه به هم آنها. نگفت چيزي كس هيچ

 كرده عرق دستانش. يابد رهايي بندش از خواست مي هري كه بدني كند، فرار او بدن از خواهد مي انگار كه

 براي خواست نمي. داد قرار اش، دستي چوب كنار لباسش، زير در و كشيد كنار را اش نامرئي شنل بودند،

  .شود وسوسه كردن، مبارزه

  "كردم، اشتباه...كه مياد نظر به من،": گفت ولدمورت

  ".نكردي اشتباه "

 خواست نمي: كند جمع توانست مي كه قدرتي تمام با گفت، را اين بلندي به توانست مي كه جايي تا هري

 والدينش، تصاوير چشمانش گوشه از لغزيد، حسش بي انگشتان ميان از احيا سنگ. بيايد نظر به زده وحشت

 اهميت چيز هيچ ولمورت از غير به كرد احساس. گذاشت قدم آتش نور مرز به شدند، محو سيريوس و لوپين

  .بودند دو آن فقط. ندارد
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 نفس فرياد، صداي ايستادند، همگي خواران مرگ. رفت بين از بود، شده پيدا كه سرعتي همان به تصور اين

 را هري چشمانش بود، زده خشكش جايش سر ولدمورت. رسيد مي گوش به خنده حتي و بريده بريده هاي

  .نبود آتش از غير به چيز هيچ آنها بين. بود شده خيره آمد، مي او سمت به كه هري به بودند، يافته

   "!نه! هري ": زد فرياد صدايي سپس

 شاخه كرد، مي تقال اميدانه نا عظيمش هيكل با. بود شده بسته نزديكي در درختي به هاگريد:  برگشت او

  .لرزيدند مي سرش باالي در درخت هاي

  "؟--- كار چي! هري! نه! نه "

  .شد ساكت هاگريد اش، دستي چوب سريع تكان با و "!ساكت ": زد فرياد رول

 و باال اش سينه انداخت، مي هري به ولدمورت از را نگاهش مشتاقانه بود، پريده پاهايش روي كه بالتريكس

 قفس در همچنان بود، محصور مار و آتش هاي شعله خوردند مي تكان كه چيزهايي تنها. رفت مي پايين

  .پيچيد مي خود دور به ولدمورت سر پشت درخشانش

. آورد بيرون را آن تا نكرد كوششي هيچ ولي كرد، مي احساس اش سينه روي بر را اش دستي چوب هري

 بگيرد، نشانه نجيني سمت به را اش دستي چوب اگر دانست مي شود، مي محافظت شدت به مار از دانست مي

 ولدمورت كردند، مي نگاه يكديگر به هري و ولدمورت هنوز،. كرد خواهد برخورد او به طلسم پنجاه نخست،

 دهان روي بر رمق بي لبخندي كرد، مي برانداز را بود مقابلش در كه پسري كرد، كج كنار به كمي را سرش

  .شد ظاهر لبش بدون

 پسري ". باشد فروزان آتش صداي از بخشي حتي توانست مي صدايش "پاتر، هري ": گفت تمام نرمي به

  ".ماند زنده كه

 كرد، مي تقال هاگريد. كشيد مي انتظار چيز همه: بودند منتظر. نخوردند تكان خواران مرگ از كدام هيچ

 بر او لبان حس سوزانش، نگاه افتاد، جيني فكر به خوداگاهانه نا هري كشيد، مي نفس بريده بريده بالتريكس

  --- خودش لبان روي
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 كنجكاو، كودكي مانند بود، شده خم طرف يك به هنوز سرش. كرد بلند را اش دستي چوب ولدمورت

 همين خواست مي كرد، نگاه قرمزش چشمان به دوباره هري. رود پيش اگر افتد مي اتفاقي چه كرد مي فكر

 از قبل بدهد، دست از را كنترلش كه اين از قبل است، ايستاده هنوز كه موقعي تا سرعت، به بيفتد، اتفاق حاال

  --- شود چيره او بر ترس كه اين

  .شد محو چيز همه و سبز، نور از برقي خورد، تكاني كه ديد را او دهان
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  سي و پنجمفصل 

  كينگز كراس
  

  
  
  

  

. سپرد مي گوش سكوت صداي به و بود خوابيده زمين روي بود شده فشرده زمين به صورتش كه حالي در

 حضور آنجا  خودش نبودكه مطمئن حتي. نبود جا آن ديگري كس. كرد نمي نگاهش كس هيچ. بود تنها كامال

  .باشد داشته

 بايد باشد، داشته وجود واقعا بايد كه شود متوجه تا – نگذشت زماني هم شايد يا – گذشت دراز زماني

 كه بود جهت همين به. بود كشيده دراز سطحي روي شك بدون چون باشد، بدن بدون روح يك از بيش چيزي

  .داشت وجود نيز بود كشيده دراز رويش كه چيزي اين بنابر و كرد مي كار اش المسه حس

 كامال بودنش تنها از كه جايي آن از. است برهنه كه شد متوجه رسيد نتيجه اين به كه آن محض به تقريبا

 المسه حس كه موضوع اين. ساخت مي آزرده را خاطرش اندكي اما كرد، نمي نگرانش موضوع اين بود مطمئن

 رسيد نتيجه اين به چشمانش كردن باز با نه؟ يا ببيند تواند مي آيا كه انداخت فكر اين به را او داشت، وجود اش

  . دارد چشم همچنان كه
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 نگرفته فرا بخار را پيرامونش محيط. بود نديده هرگز را مانندش كه مهي داشت، قرار درخشان مهي ميان در

 رويش كه زميني. نشده تبديل پيرامونش محيط به هنوز بخار اين كه رسيد مي نظر به طور اين بيشتر بلكه بود،

 شد مي كه نگار و نقش بدون چيزي: داشت وجود تنها. گرم نه و سرد نه. رسيد مي نظر به سفيد بود كشيده دراز

  .داشت وجود و ايستاد رويش بر

  . نداشت چشم به عينك ديگر. كشيد دستي صورتش بر. نداشت زخمي هيچ بدنش. نشست زمين روي

 داشت كه چيزي زدن پا و دست صداي. رسيد گوشش به بود كرده احاطه را او كه عدمي ميان از صدايي

 دارد كه گفت مي او به كننده ناراحت حسي. انگيز رقت و غريب بود صدايي. خورد مي هم به و كرد مي تقال

  . داشت تن بر لباس كاش اي كه كرد آرزو بار اولين براي. كند مي سمع استراق را ننگين و بار شرم چيزي

. شدند ظاهر لباس و ردا دست يك دور چندان نه اي فاصله در كه بود نگرفته شكل سرش در هنوز آرزو اين

 بود كرده آرزويشان كه اي لحظه همان درست كه اين. بودند گرم و تميز نرم،. كرد تن بر و برداشت را ها آن

  ... بود آور شگفت واقعا بودند شده ظاهر

 هر داشت؟ قرار بزرگ هاي نيازمندي اتاق يك مثل چيزي در او آيا. انداخت نگاهي اطرافش به و شد بلند

 نور در شيشه جنس از شكل گنبدي سقفي. شدند مي بيشتر ببيند توانست مي كه چيزهايي كرد مي نگاه بيشتر چه

 آن مگر چيز همه بود، حركت بي و چيزساكت همه. بود قصر يك در شايد. درخشيد مي سرش باالي آفتاب

  ... كرد مي توليد را عجيب صداي و سر آن غليظ مه ميان از نزديك اي فاصله در كه چيزي

 باز، فضايي آنجا.  گيرند مي شكل چشمانش مقابل چيز همه كه آمد مي نظر به چرخيد، آرامي به هري

 مي چشم به بسيار نيز اش گنبدي اي شيشه سقف و بزرگ سرسراي از بزرگتر مراتب به جايي بود، تميز و روشن

  .... جز به بود، حاضر آنجا كه بود كسي تنها او. بود خالي كامال. آمد

 برهنه كودكي شكل به چيز آن. بود ديده كرد مي توليد را صداها آن كه چيزي. شد سيخ موهايش اي لحظه

 را او كه همانجا. رسيد مي نظر به عليل و بود سخت و خام پوستش و بود شده لوله زمين روي كه بود كوچك و

 براي داشت و رس، ديد از خارج جايي بود، شده رها ناخواسته چيزي مثل صندلي، يك زير بودند، كرده رها

  . كرد مي تقال هايش نفس
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 نزديك آن به خواست نمي اما بود، مجروح و ناتوان و كوچك چندكه هر. بود افتاده هراس به موجود آن از

  . شود

 تر نزديك آن به را خود آرام آرام بپرد، عقب لحظه هر كه كرد مي آماده را خود كه حالي در وجود اين با

 اين انجام به راضي را خود توانست نمي اما. كند لمس را آن توانست مي كه رسيد اي فاصله به زودي به. كرد

 باعث وجودش اما كند، كمك موجود آن به كرد مي سعي بايد. است بزدل يك كرد مي احساس. كند كار

  .شد مي چندشش

  ".نيست ساخته تو از كمكي" -

 و نرم داشت داشت، تن بر رنگي اي سورمه و بلند رداي كه دامبلدور آلبوس. كرد نگاه عقب به و چرخيد

  .خراميد مي سويش به سبك

  . بودند رنگ سفيد و سالم دستش دو هر گشود، طرفين به را دستانش

  ".بزنيم قدم بهتره! شجاع بسيار مرد يك العاده، فوق پسر هري،" -

 شد مي دور زد مي پا و دست زمين روي عليل كودك كه جايي از كه را دامبلدور بود شده مبهوت كه هري

 قرار بلند و درخشان سقف آن زير در تر سو آن اندكي كه صندلي دو سمت به را او داشت دامبلدور. كرد دنبال

 روي هري و نشست ها آن از يكي روي دامبلدور. كرد مي هدايت بودند مانده مخفي هري ديد از و داشتند

 پشت كه اش آبي و نافذ چشمان دامبلدور، رنگ اي نقره ريش شد؛ خيره پيرش مدير صورت به و شد ولو ديگر

 وجود اين با. داشت خاطر به كه بود طور همان چيز همه: اش عقابي بيني داشتند، قرار ايش دايره نيم هاي عينك

...  

  ".مرديد شما اما": گفت هري 

  ".البته اوه": گفت سادگي به دامبلدور

  "مردم؟...  منم پس" -

 طور اين كنم نمي فكر كال نه؟ مگه همينه موضوع...  آه  ":گفت شد مي تر وسيع لبخندش دامبلدوركه

  ".باشه
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  .بود شادي از سرشار همچنان پيرمرد نگاه و شدند خيره يكديگر به

  "باشه؟ طور اين كنيد نمي فكر"  :كرد تكرار هري

  ".نه"  :گفت دامبلدور

  . نبود جايش سر ظاهرا. كرد دراز مانندش صاعقه زخم سوي به ناخودآگاه را دستش هري

  "!بكشه منو اون خواستم مي من! نكرد دفاع خودم از من باشم، مرده بايد من اما...  اما" -

  ".كنه مي عوض رو قضيه تمام اين، و":  گفت دامبلدور

 را پير مرد حال به تا هري: آتش مثل نور، مثل درست شود، مي ساتع دامبلدور از شادي كه آمد مي نظر به

  . بود نديده راضي و شاد حد بي و پرده بي چنين اين

  ".بديد توضيح لطفا": گفت هري

  ".دوني مي خودت تو اما " :گفت ساييد مي هم به را هايش شصت كه دامبلدور

  "نه؟ مگه. بكشه منو اون كه گذاشتم من"  :گفت هري

  "!بده ادامه درسته،": گفت دامبلدور

  "... بود من وجود توي كه اون از قسمتي اون پس" -

 صورتش اي كننده دلگرم لبخند. كرد تشويق ادامه به را هري و داد تكان را سرش بيشتري هيجان با دامبلدور

  .بود كرده مزين را

  "شده؟ نابود..." -

  ".هري خودته، به متعلق كامال و نخورده دست تو روح. كرد نابودش خودش بله،! بله اوه": گفت دامبلدور

  "...  اما" -

  .كرد نگاه خورد مي تكان تكان زيرصندلي ناميمون و كوچك موجود كه جايي به اش شانه فراز از هري
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  "پروفسور؟ چيه اون" -

  ".نمياد بر براش كدوممون هيچ از كمكي كه چيزي يه": گفت دامبلدور

 اين كس هيچ و كرد استفاده مرگ طلسم از ولدمورت اگه اما"  :گرفت سر از را هايش گفته دوباره هري

  "م؟ زنده جوري چه من پس نكرد، قرباني من براي خودشو دفعه

 تفاوتي، بي توي وقتي اون كه بيار ياد به. كن فكر قبل به. بدوني اينو جواب كنم مي فكر": گفت دامبلدور

  "كرد؟ كار چي بود شده غرق گريش وحشي و طمع

 قرار آن در كه جايي واقعا اگر. بزند پرسه پيرامونش محيط در تا داد اجازه نگاهش به. رفت فرو فكر در هري

 گاه گه و خوردند مي چشم به صندلي از هايي رديف جا آن و جا اين. بود عجيبي جاي بود قصر يك داشتند

 قرار صندلي زير در كه ناتواني موجود و دامبلدور او، وجود اين با. خورد مي چشم به نيز قطار ريل از اي تكه

  .آمد لبانش به تالشي هيچ به و سادگي به پاسخ. بودند جا آن موجودات تنها داشت

  ".كرد استفاده منو خون اون":  گفت هري

 رگ توي تو خون. كرد استفاده بدنش احياي براي اون از و برداشت رو تو خون اون! دقيقا  ":گفت دامبلدور

 كه باشي زنده وقتي تا تو كه كرد كاري اون! نهفته شما دوي هر توي ليلي محافظت هري، داره جريان اون هاي

  "!اس زنده اون

 كردم مي فكر من! باشه برعكسش...  كه كردم مي فكر من اما اس؟ زنده اون كه وقتي تا...  ام زنده من" -

  "چيزن؟ يه اينا دوي هر نكنه بميريم؟ بايد دو هر كه

 سرش پشت دوباره و كرد پرت را حواسش سرشان پشت از دردمند موجود آن زدن پا و دست صداي دوباره

  .كرد نگاه را

  "نمياد؟ بر ما دست از كاري كه مطمئنيد" -

  ".نيست ساخته كسي دست از كمكي هيچ" -

  ".بدين توضيح بيشتر لطفا پس": گفت هري
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 قصد وقت هيچ اون كه سازي جاودانه هري، سازي جاودانه هفتمين تو": گفت و زد لبخندي دامبلدور

 پدرو قتل ناگفتني، و شيطاني اعمال اون انجام از بعد كه بود شده نامتعادل اونقدر روحش. نداشت رو ساختنش

 كرد فرار اتاق اون از شب اون كه چيزي اما. پاشيد هم از دوباره راحتي به كودك، يه كشتن به اقدام و مادرت

 اون. بود داده دست از رو بدنش از بيش چيزي اون. بود تر پست هم كرد مي رو فكرش اون كه اوني از حتي

  .گذاشت باقي بود، كرده پيدا نجات كه اي قرباني تو، وجود در رو وجودش از قسمتي

 اهميتي براش كه چيزي فهميدن در سعي ولدمورت هري، موند باقي ناقص انگيزي رقت طرز به اون دانش"

 هيچ ولدمورت. عصمت و وفاداري عشق، كودكان، هاي قصه خونگي، هاي جن مثل. كنه نمي باشه نداشته

 قدرت از فراتر كه دارن رو قدرتي همه كه موضوع اين. چيز هيچ. فهمه نمي هم رو چيزي و دونه نمي چيزي

  . نكرده پيدا دست بهش وقت هيچ اون كه حقيقتيه رسيد، بهش شه نمي جادويي هيچ با كه قدرتي اونه،

 كه جادويي از كوچيكي قسمت اون. كنه مي تر قوي اونو كه باور اين با كرد، استفاده رو تو خون اون"

 و داره، مي نگه زنده رو مادرت فديه اون بدن. برداشت خودش براي رو بود داده قرار تو روي مردنش با مادرت

  ".هستيد زنده هم ولدمورت اميد آخرين و تو س، زنده جادو اون كه وقتي تا

  . ماند خيره او به هري و زد لبخند هري به دامبلدور

  "اينو؟ دونستيد مي مدت اين همه دونستيد؟ مي موضوعو اين شما و" -

  ".ميومدن در آب از خوب معموال من حدساي ولي. زدم مي حدس": گفت خرسندي با دامبلدور

 و ها ضجه به بود سرشان پشت كه موجودي. نشستند سكوت در آمد مي طوالني بسيار نظر به كه زماني براي

  .داد ادامه كردنش تقال

 بود گرفته قرض اون كه رو چوبي من دستي چوب چرا. هست بازم. نيست ش همه اين اما": گفت هري

  "شكست؟

  ".نيستم مطمئن مورد اين در" -

  ".بزنيد حدسي يه پس": گفت هري

  .خنديد دامبلدور
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 اين تا كه گذاشتيد جادو از هايي حيطه به قدم ولدمورت لرد و تو كه اينه هري، بفهمي بايد تو كه چيزي" -

 نمي فكر و داشته مشابهي حال به تا و افتاده اتفاق كنم مي فكر من كه چيزي اما. بودن آزموده نا و ناشناخته زمان

  .قراره اين از بده توضيحش ولدمورت به تونسته مي سازي دستي چوب هيچ وقت هيچ كنم

 پيوندي انسان، يك شكل به بازگشتش با بخواد، كه اين بدون ولدمورت لرد دوني، مي كه طوري همون"

 فكر كه اون و بود، خورده پيوند تو مال به هنوز اون روح از قسمتي. كرد تقويت رو داشت وجود شما بين كه

 مي فقط اگر. كرد اضافه خودش وجود به رو مادرت فديه از قسمتي كنه، مي تقويت خودشو كار اين با كرد مي

 دست تو خون به كه كرد نمي جرات ديگه احتماال كنه، درك رو قرباني اون وحشتناك و واقعي قدرت تونست

  .بزنه كشتن به دست تونست نمي و نبود ولدمورت لرد وقت هيچ اصال بفهمه، تونست مي اگه خب، اما. بزنه

 رو تا دو شما سرنوشت و بود، كرده تضمين رو طرفه دو ارتباط اين خودش دست به خودش كه ولدمورت"

 كه كرد سعي بود، داده پيوند هم به افتاده اتفاق جادوگر دو براي تاريخ كل در حال به تا كه چيزي از تر محكم

 اتفاق دونيم مي ما كه طوري همون و. كنه حمله تو به بود يكي تو مال هسته با اش هسته كه اي دستي چوب با

 دستي چوب نداشت خبر كه ولدمورت لرد كه كردن عمل جوري ها دستي چوب هاي هسته. افتاد عجيبي بسيار

  .نداشت رو انتظارش وقت هيچ اونه دوقلوي دستي چوب تو

 استقبالش به حتي و بودي، پذيرفته رو مردن احتمال تو. هري بود ترسيده تو از بيشتر بسيار اون شب اون"

 بر تو دستي چوب و شد پيروز تو شجاعت. نشده انجامش به موفق حال به تا ولدمورت لرد كه كاري بودي، رفته

 كننده منعكس كه چيزي افتاد، اتفاق دستي چوب تا دو اون بين چيزي كار، اين انجام با و. كرد غلبه اون چوب

  .بود اربابشون دو بين رابطه

 واقع در كه رو ولدمورت دستي چوب هاي ويژگي و ها توانايي از برخي تو چوب شب اون من اعتقاد به"

 كرد، مي تعقيب رو تو اون كه وقتي اين بنابر. آورد دست به شد، مي شامل هم رو ولدمورت خود از اندكي

 جادوي از قسمتي و شناخت بود، سرسختش دشمن هم و بود نوعش هم نوعي به هم كه رو مردي دستيت چوب

 دستي چوب حال به تا كه بود چيزي از تر مند قدرت بسيار كه جادويي برگردوند، خودش به اونو خود

 مرگبار مهارت و تو مثال بي شجاعت قدرت از اي آميخته تو دستي چوب حاال. بود داده انجام لوسيوس

  "باشه؟ داشته تونست مي شانسي چه اون مقابل در لوسيوس بيچاره دستي چوب ديگه: بود ولدمورت
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 اونو بتونه هرميون كه بود ممكن جوري چه بود مند قدرت انقدر من دستي چوب اگه اما": پرسيد هري

  "بشكنه؟

 انقدر كه داشتن، وجود ولدمورت مقابل در فقط اون العاده فوق اثرات عزيزم، پسر": گفت دامبلدور

 چوب اون كه بود اون مقابل در تنها. بود گرفته بازي به رو جادو هاي قانون ترين عميق ها توصيه همه برخالف

  ".ها دستي چوب همه مثل بوده دستي چوب يه فقط اون جز به. بود مند قدرت توجيهي قابل غير شكل به دستي

  ".بوده خوبي دستي چوب مطمئنم كه چند هر... ": كرد اضافه مهرباني با سپس

 چيزهايي از بودن مطمئن آنجا در. رفت فرو فكر به – ثانيه چند براي تنها شايد يا – طوالني زماني براي هري

  . بود سخت بسيار زمان مثل

  ".كشت شما دستي چوب با منو اون" -

 قبول دو هر كنم مي فكر. بكشه من دستي چوب با رو تو نتونست اون": كرد اصالح را هري حرف دامبلدور

  ".نمردي تو كه باشيم داشته

 كه هايي رنج ندارم قصد كه چند هر": كرد اضافه باشد كرده جسارتي ترسيد مي گويي كه حالي در سپس

  ".بدم نشون كوچيك رو بودن سخت بسيار مطمئنا و كشيدي حال به تا

. خوبم كنم مي احساس واقعا كه حاضر حال در ": گفت كرد مي نگاه نقصش بي و تميز دستان به كه هري

  "هستيم؟ كجا دقيقا االن ما ببينم،

 مي فكر. بپرسم ازت اينو خواستم مي من بخواي راستشو خب،": گفت كرد مي نگاه را اطراف كه دامبلدور

  "باشيم؟ كجا كني

 به. داشت آماده را پاسخ راحتي به اكنون حال اين با. دانست نمي را جواب هري بود نپرسيده دامبلدور تا

 مي من كه جايي اون تا و خاليه، و تميزتره خيلي فقط. مونه مي كينگزكراس ايستگاه...  شبيه": گفت آهستگي

  ".نيست كار در هم قطاري ببينم تونم

  "واقعا؟ من، خداي! كينگزكراس ايستگاه": گفت خنديد مي عادي غير حالتي با كه دامبلدور
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  "هستيم؟ كجا كنيد مي فكر پس خب،": پرسيد بود تدافعي اندكي كه لحني با هري

  ".توئه جاي جا اين معروف، قول به دونم، نمي من عزيزم، پسرك" -

 چشم او به. كرد مي اش كالفه اندازه از بيش دامبلدور چه؛ يعني حرف اين كه دانست نمي وجه هيچ به هري

  .كرد خطور ذهنش به فعليشان مكان از تر مهم بسيار سوالي سپس و رفت، اي غره

   "مرگ مقدسات ":گفت هري

  .شد خوشحال كرد، محو صورتش از را دامبلدور لبخند كلمات اين كه اين از

   "آره، اوه، ": گفت دامبلدور

  .رسيد نظر به نگران كمي

  "خب؟"-

 آمد، مي نظر به سالخورده مردي از كوچكتر خيلي او بود، ديده را دامبلدور هري كه زماني از بار اولين براي

  .باشند گرفته بزنگاه سر را او مچ كه آمد مي نظر به كوچكي پسر مانند زودگذر، اي لحظه براي. كوچكتر خيلي

 بهت كه اين براي ببخشي؟ منو بهت، نكردن اعتماد خاطر به توني مي ببخشي؟ منو توني مي ": گفت او

 اشتباه هم تو كه، داشتم وحشت اين از فقط من. بخوري شكست من، مثل هم تو ترسيدم فقط من هري، نگفتم؟

  ".مياي بر پسش از بهتر تو دونستم مي بود، مدتي. هري ببخش، منو لطفاً. بكني منو

   "كنين؟ مي صحبت چي درباره ": پرسيد هري

  .كرد وحشت چشمانش، در اشك قطرات شدن پيدا از دامبلدور، صداي از

  "!نادان مردي روياي مقدسات، مقدسات، ": گفت لب زير دامبلدور

  "!واقعين اونا ولي "-

 ندارم رازي ديگه  نه؟ دوني، مي تو. بودم ابله منم.  ها ابله براي فريبي و خطرناك، واقعي، ": گفت دامبلدور

   ".ندوني كه
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  "دونم؟ مي چي من "

  .بود كرده درخشان را رنگش آبي چشمان اشك،. شود رو در رو هري با تا چرخيد كامال دامبلدور

  "بودم؟ بهتر ولدمورت از من واقعاً! مرگ ارباب هري، مرگ، ارباب "-

 داشت، وجود راهي اگه زنين؟ مي حرفي همچين طور چه – معلومه بودين، بهتر كه معلومه ": گفت هري

  "!كشتين نمي كسو هيچ شما

   ".هري بودم، مرگ بر غلبه براي راهي دنبال منم ولي درسته، درسته، ": گفت دامبلدور

  .گشت مي  دلگرمي اندكي دنبال به كودكي، مانند

   ".سازها جاودانه نه مقدسات،  اون، روش به نه ": گفت هري

 دفاع دامبلدور خود از دار، قوس و بلند سقف اين زير اينجا، دامبلدور، از خشمش از بعد بود، عجيب چقدر

  .كند

  ".دقيقاً. سازها جاودانه نه مقدسات، ": كرد زمزمه دامبلدور

  .بود داده دامبلدور به را حواسش تمام هري ولي كرد، مي ناله آنها پشت در جانور. شد برقرار سكوتي

  "بود؟ اونا دنبال هم گريندلوالد ": پرسيد او

  .داد تكان سري و بست را چشمانش اي لحظه دامبلدور

 آرزوي كه مغرور و باهوش پسربچه تا دو. داد قرار هم راه سر مارو كه بود چيزي اين ": گفت آرامي به

 قبر ديدن براي زدي، حدس احتماال كه طوري همون بياد، گودريك دره به خواست مي اون. داشتن مشتركي

  ".بگرده مرده، برادر سومين كه رو جايي خواست مي. پيورل ايگناتوس

  " – پيورل برادران درسته؟ پس ": پرسيد هري

   "بودن، اي افسانه برادر سه ": كرد تكميل را حرفش دامبلدور
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 مالقات متروك جاده يك در مرگو اونا كه اين ولي. باشه همينطور كنم مي فكر آره، اوه ": داد تكان سري

 اشياي اون شدن موفق كه خطرناكي جادوگراي بودن، استعداد با صرفا اونا كه مياد نظر به طور اين...كردن

-گرفته نشأت اشياء همين از كه ايه افسانه مرگن، خود مقدسات اونا كه داستان اين من، نظر از. بسازن قدرتمندو

 آخرين به آخر در و دختر، به مادر پسر، به پدر شده، منتقل بعد نسل به نسلي از شنل، دوني مي كه طور همون

  ".اومده دنيا به گودريك دره دهكده در ايگنتوس، مثل درست كه كسي رسيده، ايگنتوس بازمانده

  .زد لبخند هري به دامبلدور

  "من؟ " -

 روز چند جيمز. بوده من دست شنل مردن، مادرت و پدر كه شبي چرا گفتي خودت با كه دونم مي.  تو " -

 كه رو چيزي! داد مي توضيح شو مدرسه دوران نشده كشف هاي شيطنت از خيلي شنل اون. داد نشونم قبلش

 مدت. كنم امتحانش كه اين براي باشه، من دست روزي چند تا كردم خواهش ازش. كردم نمي باور ديدم مي

 نزديك از بايد بيارم، طاقت نتونستم ولي بودم، كرده بيرون ذهنم از مقدساتو آوردن دست به روياي كه بود ها

 پدرت بعدش و...نقص بي كامال و بود، قديمي خيلي بودم، نديده هرگز شنل اين مثل...انداختم مي بهش نگاهي

  "!مقدسات از تا دو و موندم من شد، كشته

  .بود تلخ تحملي قابل غير طور به صدايش

 شنل،. كجان اونا دونست مي ولدمورت بمونن، زنده كرد نمي كمك بهشون شنل ": گفت سرعت به هري

  ".كرد نمي دفع طلسمو

  ".درسته درسته، ": گفت حسرت با دامبلدور

  .برانگيخت را او هري پس نگفت، چيزي دامبلدور ولي ماند منتظر هري

  "نگشتين؟ مقدسات دنبال ديگه ديدن، شنلو كه وقتي پس "

   "آره، اوه ": گفت ضعيفي صداي با دامبلدور

  .شود رو در رو هري با تا كند مي مجبور را خود آمد مي نظر به
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  ".باشي متنفر ازم خودم، از بيشتر توني نمي. دوني مي. شد چي دوني مي تو "

  " - نيستم متنفر ازتون من ولي "

 اون دوني مي بود، مريض خواهرم چرا دوني مي تو ".كشيد عميقي نفس "باشي، بايد پس ": گفت دامبلدور

 و بود، انتقام دنبال ام چاره بي پدر چطور دوني مي. اومد خواهرم سر به چي دوني مي كردن، كار چي مشنگا

  .كرد آريانا از مراقبت وقف خودشو زندگي مادرم جوري چه دوني مي. مرد آزكابان در ديد، هم رو نتيجش

  ".هري كرد، مي منزجر منو موضوع اين"

  .كرد مي نگاه را دوردست هري، سر باالي از. گفت سردي به و رك را آخر جمله دامبلدور

 مي افتخار و بزرگي من. بدرخشم خواستم مي. كنم فرار خواستم مي. بودم باهوش بودم، استعداد با من "

   "بشناسي، منو درست بهتره. خواستم

 مادرمو و پدر  داشتم، دوست اونارو من ". رسيد مي نظر به سال كهن دوباره شد، ظاهر صورتش در درد

 طور به كه تو تو، از بيشتر خيلي هري، بودم، خودخواه من ولي داشتم، دوست خواهرمو و برادر  داشتم، دوست

  .كني تصور بتوني كه اين از بيشتر خيلي هستي، فروتن اي مالحظه قابل

 روستام به افتاد، من شونه روي سركش برادر يك و ديده آسيب خواهر يك مسئوليت مرد، مادرم كه وقتي "

 اون البته، بعدش و! شم مي حروم دارم افتادمو گير اونجا كردم مي فكر. بودم عصباني و ناراحت برگشتم،

  "...اومد

  .كرد نگاه هري چشمان به مستقيم دوباره دامبلدور

 ها مشنگ. كرد ور شعله منو هري، كرد، جذب منو جوري چه اون، ايده كني تصور توني نمي. گريندلوالد "

 درخشان و جوان رهبران من، و گريندلوالد. شديم مي پيروز جادوگرا ما. كنن اطاعت ما از شدن مي مجبور

  .انقالب

 س، جامعه منفعت براي فقط كارا اين: كردم مي آروم پوچ كلمات با وجدانمو ولي داشتم، ترديد من اوه، "

 گريندلوالد گيلرت دونستم مي قلبم در من آيا.  جادوگراس نفع به برابرش صد برسه، كسي به كه ضرري هر
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 نتيجه بوديم كشيده هم با كه اي نقشه اگه. بستم چشمامو ولي دونستم، مي كنم مي فكر آدميه؟ جور چه واقعا

  .رسيد مي حقيقت به من هاي رويا تمام داد، مي

 چوب! كردن مي مجذوب مارو دوي هر كردن، مي مجذوب اونو! مرگ مقدسات ما، هاي نقشه قلب در و "

 من كه اگرچه -اون براي احيا، سنگ! برسونه قدرت به مارو تونست مي كه اي اسلحه ناپذير، شكست دستي

 برگشت با بود برابر كنم، مي اقرار من، براي و! ها اينفري از لشكري با بود مساوي-دونم نمي كردم وانمود

  .هام شونه روي از ها مسئوليت همه شدن برداشته و خانوادم

 تونستيم مي هم شنل بدون ما دوي هر. هري نكرديم، بحث دربارش  وقت هيچ جورايي، يك...شنل و " 

. بشه استفاده هم بقيه از محافظت براي مالكش، بر عالوه تونه مي شنل، اون واقعي جادوي كنيم، مخفي خودمونو

 كامل براي صرفا شنل، به ما عالقه ولي باشه، موثر آريانا كردن مخفي در ممكنه كنيم، پيداش اگر كردم مي فكر

 و شه، مي مرگ ارباب بياره، دست به رو شيئ سه هر كه كسي گفت مي كه بود اي افسانه بود، شيء سه كردن

  .ناپذير شكست ما نظر در

 اعضاي تنها از غفلت و كابوس، جنون، ماه دو! دامبلدور و گريندلوالد ناپذير، شكست مرگ اربابان " 

  .بودن مونده باقي برام كه خانودام

 حقيقتو دوباره خودم، از تر تحسين قابل بينهايت و نادان خشن، برادر كمك به. شد چي دوني مي... بعد و "

 خواهر يك وجود با كه بشنوم خواستم نمي. بشنوم زد، مي فرياد سرم اون كه رو حقايقي خواستم نمي من. ديدم

  .برم طوالني سفري به مقدسات كردن پيدا براي تونم نمي ناپايدار، و ضعيف

 و كردم مي حس اون در هميشه من كه  چيزي. داد دست از كنترلشو گريندلوالد. كشيد جنگ به بحثمون "

 جنازشو...مادرم هاي مراقبت  تمام از بعد... آريانا و. بود شده وحشتناك موجودي به تبديل حاال ندادم، بروز

  ".كرديم پيدا اتاق كف

 توانست مي كه اين از رفت، كنارش به هري. داد سر سوزناك اي  گريه و كشيد اي بريده نفس دامبلدور

  .آورد دست به را كنترلش تدريج به دامبلدور گرفت؛ محكم را بازويش: بود شده خوشحال كند، لمسش

 براي هاش نقشه تمام با شد، ناپديد. نداشتم انتظار اون مثل كسي از كه كاري كرد، فرار گريندلوالد خب، "

 و تشويق من اونا در كه روياهايي مرگ، مقدسات براي روياهاش و مشنگا، دادن زجر قدرت، آوردن دست به
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 گناهم احساس و اندوه با تا گرفتم ياد من و كرد، فرار اون خواهرم، تدفين مراسم موقع. بودم كرده كمكش

  .شرمساريم براي بود بهايي كنم، زندگي

 اي اندازه بي قدرت كه آورده بدست اي دستي چوب گفتن مي. بود اون مورد در شايعاتي. گذشت سالها "

 ياد. نكردم قبول طبيعتا،. بار چندين بلكه بار، يك نه اونم شد، پيشنهاد من به وزارت پست موقع، اين در. داره

  ".نيستم اعتماد قابل ديگه باشه من دست قدرت وقتي كه بودم گرفته

  "!بهتر خيلي بودين، مي بهتر اسكريمجور يا فاج از شما ولي ": گفت ناگهان هري

 نقطه قدرت كه بودم داده نشون جوان، مرد يك عنوان به. نيستم مطمئن واقعا؟ ": پرسيد سنگيني به دامبلدور

 به وقت هيچ كه بهترن قدرت براي كساني احتماال ولي هري، باشه عجيب ممكنه. منه دهنده فريب و ضعف

  ...نرفتن دنبالش

 حتي و كنن، قبول بايد اينكه براي كنن، مي قبول مسئوليت و دارن، رهبري قدرت تو، مثل كه، كساني "

  .اومدن بر پسش از كه كنن مي تعجب هم خودشون

  " – خوبيم معلم كردم مي فكر. بودم تر امن هاگوارتز در من "

  "--- بودين بهترين شما "

 گريندلوالد بودم، جوان جادوگراي به دادن تعليم مشغول من كه وقتي ولي. هري مهربوني، خيلي تو --- "

 كنم، مي فكر ولي بود، درست احتماال و ترسه، مي من از اون گفتن مي اونا. كرد مي جمع خودش برا سپاهي

  ".ترسيدم مي ازش ترسيد، مي من از اون كه اوني از بيشتر من

 با اون كه اي ديگه بالي هر نه و نيست، مرگ منظورم اوه، ": گفت هري متحير قيافه جواب در دامبلدور

 حقيقت اين. بودم تر ماهر اندكي من هم شايد و بوديم، سطح يك در ما كه دونستم مي من. مياورد من سر جادو

 كه بود كي طلسم آخر، سهمناك نبرد اون در كه نفهميدم وقت هيچ من بيني، مي. ترسوند مي منو كه بود

 مسئول كه ترسيدم مي اين از من. هري باشه، درست تونه مي: هستم ترسو من كني فكر ممكنه. كشت خواهرمو

 بوده كسي من واقعا ترسيدم مي مستقيم، غير صورت به و حماقتم و تكبر روي از فقط نه باشم، خواهرم مرگ

  .كشته اونو كه باشم
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 در رو از تونستم مي كه جايي تا من. ترسونه مي منو چيزي چه دونست مي دونست، مي اون كنم مي فكر "

 مي مردم. شد مي شرمندگيم باعث بيشترش انداختن تاخير به كه جايي تا كردم، مي خودداري باهاش شدن رو

  .دادم مي انجام تونستم، مي كه رو كاري تمام بايد و رسيد، مي نظر به نشدني متوقف اون و مردند

  ".شدم دستي چوب صاحب. بردم دوئلو من. شد چي بعدش دوني مي خب، "

 كشته را آريانا كسي چه طلسم فهميد، هرگز دامبلدور آيا كه نپرسيد هري. شد حكمفرما ديگري سكوت

 دانست مي حاال. بگويد او به را اين دامبلدور خواست نمي نيز وجه هيچ به و بداند، خواست نمي او است؟

 علت خوبي اين به دامبلدور چرا دانست مي و ديد، مي چه كرد، مي نگاه انگيز نفاق آينه به كه موقعي دامبلدور

  .بود كرده درك را آينه آن به هري اشتياق

 مي پرت را هري حواس كمتر حاال آنها، سر پشت جانور هاي ناله نشستند، سكوت در طوالني مدت براي

  .كرد

 گفت، دروغ اون. نره دستي چوب دنبال تا بگيره رو ولدمورت جلوي كرد سعي گريندلوالد ": گفت باالخره

  ".نداشتدش هرگز كرد وانمود...  دونيد مي

  .بودند كرده درخشان را اش خميده بيني اشك قطرات كرد، نگاه لباسش دامن به داد، تكان سري دامبلدور

 مي ترجيح من. باشه داشته حقيقت اميدوارم. بوده پشيمون نورمنگارد، در حبسش آخر سالهاي گفتن اونا "

 به دروغش اون احتماال. باشه كرده احساس رو كرده كه رو كارايي از وحشت و شرم كه كنم فكر اينجوري دم

  "...كنه جلوگيري ولدمورت به مقدسات رسيدن از اينكه براي... بوده ش گذشته جبران براي سعيي ولدمورت،

   "شما؟ قبر كردن خراب از شايدم يا...  ": گفت هري

  .ماليد را چشمانش آهسته دامبلدور

  ".كنين استفاده احيا سنگ از كردين سعي شما ": گفت هري ديگري، كوتاه سكوت از بعد

  .داد تكان را سرش دامبلدور
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 كه مقدسات از يكي - شده دفن ها گانت متروكه خونه در كه فهميدم سالها، اون ازهمه بعد من، كه وقتي "

 از كنترلمو - خواستم مي متفاوتي كامال كاراي براي اونو جوونيم در چند هر بودم، آرزوش در همه از بيشتر من

 شده طلسم مطمئنا حلقه اون كه اين و سازه، جاودانه يه اون حاال كه رو حقيقت اين كامال. هري دادم، دست

 پدرم، و مادرم،  ببينم، رو آريانا قراره كردم فكر لحظه يك براي و كرد، دستم داشتم، برش. بودم كرده فراموش

  ... من متاسفم، چقدر چقدر، كه بگم بهشون و

 نبودم، مرگ مقدسات داشتن  شايسته من. بودم نگرفته ياد هيچي سال همه اون از بعد. هري بودم، ابله من "

  ".بود نهايي دليل اين كردم، كارو اين دوباره و بودم داده نشون هم قبل اينو

  "داره؟ عيبي چه اين. ببينينشون دوباره خواستين مي شما! بوده طبيعي اين چي؟ براي ": گفت هري

 ترينشونو معمولي تونستم مي فقط من. هري كنه، جمع مقدساتو بتونه نفر يك نفر، ميليون يك هر از شايد "

 مباهات، و فخر بدون باشم، داشته ارشدو دستي چوب تونستم مي فقط. بود تر عادي همه از كه اوني باشم، داشته

 تصاحبش خودم سود براي چون، كنم، استفاده ازش و كنم رامش داشتم اجازه  من. نكشم رو كسي اون با و

  .بودمش گرفته دارم نگه دور اون از رو بقيه اينكه براي بلكه نكردم،

 تو كرد، نمي من براي كنه، مي كار تو براي كه جوري گز هر اون بود، كنجكاوي روي از فقط شنل، ولي "

 كاري همون خودم، ارضاي  تا كنم استفاده مردگان احياي براي سنگ از تونستم مي من. هستي واقعيش مالك

  ".هستي مقدسات مالكيت شايسته تو. كردي تو كه

 توانست نمي زد؛ لبخند و كرد نگاه كهنسال مرد به هري كرد، نوازش را هري دست آرامي به دامبلدور

  باشد؟ عصباني دامبلدور از هنوز توانست مي چطور. كند راضي را خودش

  "كردين؟ مي سختش قدر اين بايد چرا "

  .بود بيمناك دامبلدور لبخند

 شجاعت ترسيدم مي. هري كنه، كند رو تو تا باشم كرده حساب گرنجر خانم روي اين براي ترسم مي "

 من، مثل بشي، روبرو گر وسوسه اشياي اون حقايق با اگه ترسيدم مي. كنه مغلوب مهربونتو قلب حدت، از بيش

 مي ازت كردي، مي لمس رو اونا اگه. نادرست كار براي نادرست، زمان در كني، تصاحب رو اونا كني سعي
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 قبول اون. كنه نمي فرار مرگ از واقعي ارباب اينكه براي هستي، مرگ واقعي ارباب تو. بشي مالكشون خواستم

  ".داره وجود جهان اين در مرگ از بدتر خيلي خيلي، چيزهايي كه فهمه مي و بميره، بايد كه كنه مي

  "دونست؟ نمي مقدسات مورد در وقت هيچ ولدمورت و "

 ولي. نداد تشخيص بود، كرده تبديل ساز جاودانه به كه رو احيايي سنگ اون كه اين براي كنم، نمي فكر "

. كنه جلب توجهشو اولي از غير به كدومشون هيچ كنم نمي فكر من هري، دونست، مي هم دربارشون اگه حتي

 اون برگردونه؟ مرگ از خواسته مي رو كسي چه سنگ، براي و باشه، داشته نيازي شنل به كه كرد نمي فكر اون

  ".ورزه نمي عشق اون. ترسه مي مرگ از

  "بياد؟ دستي چوب دنبال داشتين انتظار ازش شما ولي "

. كنه مي سعيشو كه بودم مطمئن بود كرده مغلوب هنگلتون ليتل در اونو مال تو دستي چوب كه اونجايي از "

 دزديد، اليوندرو كه اين محض به. باشي كرده مغلوب اونو باالترت، مهارت با تو كه ترسيد مي اين از اون اول،

 دستي چوب ولي. ده مي توضيح چيزو همه اين كرد مي فكر اون. شد دار خبر دوقلو هاي دستي چوب وجود از

 چوب تو، در قدرتي چه بپرسه، خودش از اينكه جاي به ولدمورت، پس! نكرد عمل تو مقابل در بهتر هم قرضي

 كه رفت، اي دستي چوب دنبال به فقط نداره، اون كه داري تو استعدادي چه كرده، قوي قدر اون رو تو دستي

 تب جور يك به تبديل ارشد، دستي چوب اون، براي. كنه مي مغلوب رو اي ديگه دستي چوب هر گفتن، مي

 ارشد دستي چوب كه داره باور اون. كرد مي رقابت داشت تو كشتن براي كه اشتياقي و وسوسه با بود شده

  "...بيچاره سوروس. كنه مي ناپذير شكست واقعا اونو و بره مي بين از ضعفشو آخرين

 طور اين برسه، اون به ارشد دستي چوب كه خواستين مي كردين، هماهنگ اسنيپ با مرگتونو شما اگه "

  "نيست؟

  "نه؟ نرفت، پيش خواستم مي كه اونجوري ولي بود، همين قصدم كه دارم قبول ": گفت دامبلدور

  ".نرفت پيش اصال نه، ": گفت هري

 ترين طوالني براي دامبلدور و هري كرد، مي ناله و لرزيد مي خورد مي تكان، آنها سر پشت در موجود آن

 فرا را هري تدريج به افتد مي اتفاقي چه بعد مرحله در كه اين فكر بعد، دقايق در. نشستند فرو  موقع آن تا مدت

  . نشستند مي او روي آرامي به كه برف هاي دانه مانند گرفت، مي
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  "نيست؟ طور اين برگردم، بايد "

  ".داره خودت به بستگي "

  "كنم؟ انتخاب تونم مي "

 بر بگيري تصميم اگه كنم مي فكر كراسيم؟ كينگز در گفتي بله، اوه ": گفت و زد لبخندي دامبلدور

  ".بشي قطار يك سوار...بگم بذار...توني مي نگردي،

  "بره؟ مي كجا منو و "

  ".جلو به ": گفت سادگي به دامبلدور

  .سكوت دوباره و

  ".گرفته ارشدو دستي چوب ولدمورت "

  ".داره اختيار در ارشدو دستي چوب ولدمورت. درسته "

  "برگردم؟ خواين مي ازم شما "

 نمي. بشه تموم كارش كه هست اين شانس برگردي، كه كني انتخاب اگر كنم، مي فكر ": گفت دامبلدور

  ".داري ترس اينجا به برگشتن از اون از كمتر تو كه هري، دونم، مي اينو ولي. بدم قول تونم

 به اميدانه نا را هوا و لرزيد مي سو، آن در صندلي زير سايه در انداخت، نگاهي نارس موجود به دوباره هري

  .مكيد مي داخل

 مي زندگي عشق بدون كه اونايي به اينا، همه از بيشتر و كن، ترحم زندگي به هري، نكن، ترحم مرگ به "

 مي هم از كمتري هاي خانواده بينن، مي آسيب كمتري هاي روح كه بشي مطمئن ممكنه بازگشتت، با. كنن

   ".شيم مي جدا همديگه از باشه، شايسته هدف يك برات اين اگه. پاشن

 بوده، قبال كه جنگلي به شدن وارد سختي به محل اين كردن ترك. كشيد آهي و داد تكان سري هري

 دست از ترس و درد سمت به دوباره كه دانست مي و بود، بخش آرامش و نوراني گرم، اينجا ولي بود، نخواهد
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 يك صورت به طوالني مدتي براي كرد، را كار همين هم دامبلدور برخاست، او. گردد مي بر ديگران، دادن

  .شدند خيره ديگر

  "افته؟ مي اتفاق ذهنم توي اينا تمام يا واقعيه؟ اين سوالم، آخرين و ": گفت هري

 درخشاني مه وجود با حتي شد، مي شنيده قوي و بلند او هاي گوش در صدايش زد، او به لبخندي دامبلدور

  .كرد مي محو را او بدن و آمد مي پايين دوباره كه

  "نباشه؟ واقعي كه بشه باعث بايد اين چرا خدا خاطر به ولي هري، افته، مي اتفاق تو ذهن در كه البته "
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  سي و ششمفصل 

  نقشه اشكال
  

  
  
  

  

 زير را سفت و سرد زمين. بود كرده پر را اش بيني جنگل بوي ، بود افتاده زمين روي صورت با دوباره او

 فشار گيجگاهش به ، بود شده كج زمين روي افتادنش خاطر به كه عينكش همچنين. كرد مي احساس اش گونه

 آهني مشتي گويي ، بود كرده اصابت آن به مرگ طلسم كه جايي و كرد مي درد بدنش جاي همه. آورد مي

 عجيبي زاويه در دستش كه حالي در ، بود مانده بود افتاده كه همانجايي ثابت و ، كرد نمي حركت. بود خورده

 ، بشنود را مرگش از ناشي خوشحالي فريادهاي و شادي صداي داشت انتظار هري. بود باز دهنش و داشت قرار

  . بود كرده پر را هوا دلواپسي با همراه هاي زمزمه و شتابان و نگران قدمهايي صداي عوض در ولي

   "...  سرورم...  سرورم "

 باز جرات هري. كرد مي صحبت معشوقش با گويي كه ميزد حرف طوري و ، بود بالتريكس صداي اين

 دانست مي. كنند بررسي را آمده پيش وخيم وضع تا داد اجازه حواسش بقيه به ولي نداشت را چشمانش كردن

 در كه اي نرمي. كرد مي احساس اش سينه به را آن فشار زيرا دارد؛ قرار ردايش زير در كماكان اش چوبدستي

  .دارد قرار آنجا در هنوز نامرئي شنل كه گفت مي او به هم كرد مي احساس شكمش زير
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   "...  سرورم "

   "! ديگه بسه ":  گفت ولدمورت

 چه ببيند خواست مي كه هري. گشتند برمي عقب به محل آن از اي عده و ، شد شنيده بيشتري پاهاي صداي

  . كرد باز ميليمتر يك اندازه به را چشمانش ، است افتاده اتفاقي

 فاصله حال در خواران مرگ از زيادي تعداد و ، است ايستاده پاهايش روي ولدمورت كه رسيد مي نظر به

 جلوي در كه حالي در بالتريكس. پيوستند بودند كشيده صف باز فضاي در كه جمعيتي به و بودند او از گرفتن

  . ماند او كنار تنهايي به ، بود زده زانو ولدمورت

 را ولدمورت دور خوارها مرگ. پرداخت بود افتاده كه اتفاقي بررسي به و بست را چشمانش دوباره هري

 مرگ طلسم هدف را هري ولدمورت وقتي ظاهرا. باشد افتاده زمين روي هم او رسيد مي نظر به. بودند گرفته

 هر. بود طور همين اينكه مثل بود؟ كرده غش هري مثل هم او يعني. بود افتاده اتفاقي هم او براي ، بود داده قرار

  .بودند برگشته نفر دو هر حاال و ، بودند افتاده زمين روي بيهوش آنها دوي

   "...  بدين اجازه...  سرورم "

 ، ببيند توانست نمي اينكه با هري و  "! ندارم احتياجي كمك به من ":  داد جواب سردي به ولدمورت

  " مرده؟...  پسره اون ". باشد كرده دراز او سو به را كمكش دست بالتريكس كه كرد مي احساس

 كه كند حس را آنان نگاه توانست مي ولي ، شد نمي نزديك هري به كس هيچ ، شد برقرار سنگيني سكوت

  . بخورد تكان اختيار بي پلكش يا دستش نكند بود نگران هري. فشردند مي زمين به را او گويي

 يا زندس بگو بهم ، كن نگاش ":  داد ادامه ، شد شنيده وحشت روي از فريادي و " تو ":  گفت ولدمورت

  "! نه

 تپيد مي شدت به كه قلبي با توانست مي فقط.  است شده فرستاده آزمايش براي كسي چه دانست نمي هري 

 كه اين از داشت وجود او در اميدي طرفي از ولي. بگيرد قرار آزمايش مورد تا بماند منتظر و بكشد دراز آنجا

 دستاني. باشد نرفته پيش نقشه اساس بر چيز همه نكند كه داشت بيم او ، شود نزديك او به ترسيد مي ولدمورت
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 مي هري گرفت، قرار قلبش روي بر و ، كرد لمس را هري صورت ، داشت را انتظارش هري آنچه از تر نرم

  .كند احساس هايش دنده بر را زن زندگي تپش و بشنود را زن تند نفسهاي صداي توانست

  " قلعس؟ توي اون زندس؟ دراكو "

 خم طوري و داشتند فاصله هري گوش با اينچ يك از كمتر لبهايش ، بود شنيدن قابل سختي به زن صداي

  .پوشاند مي را هري صورت موهايش كه بود شده

   ".آره ":  داد پاسخ آرامي به هري

  . شد بلند او سپس ، رفت فرو هري سينه در ناخنهايش و كرد ايجاد هري سينه بر فشاري زن دست

   "! مرده اون ":  گفت جمع به رو مالفوي نارسيسا

 از توانست مي هري ، زدند فرياد را خود شادي و كوبيدند زمين به را پاهايشان و كشيدند داد آنها حاال و

  . ببيند رفتند مي آسمان به كه را اي نقره و قرمز نورهاي پلكهايش ميان

 نارسيسا كه راهي تنها. شد چيزي متوجه كرد مي بازي را ها مرده نقش و بود زمين روي هنوز كه حالي در

 فرق برايش ديگر ، باشد پيروز ارتش از جزئي كه بود اين كند پيدا را پسرش و شود هاگوارتز وارد توانست مي

  .بازنده يا است برنده ولدمورت نداشت

 ديگه و شد كشته من دست به پاتر هري بينيد؟ مي ":  گفت ديگران صداي از تر بلند فريادي با ولدمورت

   " كروشيو! ببينيد! كنه تهديد رو من تونه نمي اي زنده موجود هيچ

 زمين روي بگيرد قرار تحقير مورد اينكه بدون جسدش ندارد امكان دانست مي ، داشت را انتظارش هري

 و ، رفت هوا به او. شود آشكار همه بر ولدمورت پيروزي تا بگيرد قرار آزار مورد بايد و ، بماند تاريك جنگل

. نيامد سراغش به داشت انتظار كه دردي ولي ، بماند باقي سست و حركت بدون هنوز كه كرد را تالشش همه

 زير كمي اش چوبدستي كرد حس و افتاد چشمش از عينكش. شد پرتاب هوا به بار سه ، بار دو ، بار يك

 به و شد پرتاب هوا به كه باري آخرين از پس. داد مي جلوه جان بي را خود همچنان ولي ، خورد تكان ردايش

  . برخاست هوا به هياهو و شادي فرياد ، خورد زمين
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 كسي. اومده قهرمانشون سر باليي چه بديم نشون بهشون تا ريم مي قلعه به حاال ، خوب ":  گفت ولدمورت

   "...  وايسين! نه مياره؟ رو جسدش

  . كرد احساس را زمين لرزش هري لحظه چند از پس و شد بلند هم باز خنده صداي

 ، بردار رو كوچيكت دوست نه؟ مگه رسه، مي نظر به قشنگ تو دستاي تو! بيارش تو ":  گفت ولدمورت

  ". باشه شناسايي قابل بايد ، بزنين هم رو عينكش ، عينكش و ، هاگريد

 ، بود كرده بلند را هري كه بزرگي دستان ولي ، گذاشت چشمش روي را هري عينك خشونت با نفر يك

. كند حس شديدش گريه خاطر به را هاگريد بازوهاي ارزش توانست مي هري. رسيد مي نظر به مهربان بسيار

 با نداشت جرات هري حال اين با ، چكيد هري روي بزرگش اشك قطرات ، كشيد آغوش در را هري وقتي

  .نشده تمام چيز همه هنوز كه بدهد نشان هاگريد به زدن حرف يا خوردن تكان

   "! ديگه بخور تكون ":  گفت ولدمورت

. كرد باز جنگل سمت به ، هم به نزديك درختهاي بين از را راهش و ، كرد حركت جلو سمت به هاگريد و

 در و. بسته چشماني و باز دهاني با ، بود حس بي كماكان هري ولي ، كردند مي گير هري رداي و مو به ها شاخه

 ، بودند گرفته را آنها بر و دور خواران مرگ و كرد مي گريه بسته چشمان با هاگريد كه حالي در ، تاريكي آن

  ...باشد گردنش رگ در  پاتر هري نبض فكر به كسي رسيد نمي نظر به

 را درختان افتادن و شكستن صداي توانست مي هري و كردند مي حركت خوارها مرگ سر پشت غول دو

 صداي. رفتند آسمان به پرندگان كه بود بلند قدري به آنان صداي و سر. كند حس آنان حركت اثر در

 و كردند دنبال جنگل طي در را راهشان غالب گروه. بود شده گم ها آن صداي در هم خواران مرگ خوشحالي

. هستند شدن كم حال در درختان كه فهميد ، كرد مي احساس پلكهايش پشت در را بيشتري روشني كه هري

  . كند باز را چشمش هري شود باعث بود نزديك كار اين با و "! بين ":  زد فرياد ناگهان هاگريد

   "! مرده....  پاتر هري كه خوشحالين يابوها؟ نجنگيدين كه خوشحالين آره؟ خوشحالي؟ حاال "

 آنها عبور داشتند سنتور تا چند كه بود فكر اين به هري. شد سرازير اشكهايش و دهد ادامه نتوانست هاگريد

 نثار را هايي بيراه و بد خوارها مرگ از بعضي. كند باز را چشمهايش توانست نمي ولي. كردند مي تماشا را
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 بود خورده مشامش به تازه هواي كه هري ، كمي زمان مدت گذشت از بعد. شدند مي رد و كردند مي سنتورها

  . باشند شده خارج جنگل از بايد كه كرد حس ،

   "! وايسين "

 از پس زيرا است شده ولدمورت فرمانهاي از اطاعت به مجبور زور به هاگريد كه رسيد مي هري نظر به

 هاي نفس صداي هري و گرفت بر در را آنها سرمايي حاال و. ايستاد بعد و خورد تكان كمي ولدمورت فرمان

 هري روي اثري هيچ ديگر حاال. دادند مي نگهباني جنگل در كه كرد حس را سازها ديوانه مانند سوهان

 طلسم گوزن اينكه مثل ، داشت قرار آنان با مقابله براي طلسمي او درون در كه رسيد مي نظر به. نداشتند

  . كرد مي محافظت او قلب از پدرش پاترونس

 صحبت به شروع بعد لحظه چند زيرا بود ولدمورت او كه فهميد هري و كرد عبور هري نزديكي از نفر يك

  . داد مي آزار شدت به را هري گوش پرده و برسد طرف آن به تا بود شده بلند جادويي صورت به صدايش. كرد

 شما كه حالي در ، مرد كنه محافظت خودش جون از تا كرد مي فرار داشت كه وقتي اون ، مرده پاتر هري "

 كه كنم ثابت بهتون تا آوردم براتون رو جسدش من. ميندازيد خطر به خاطرش به را خودتون جون اينجا

 خيلي من خوارهاي مرگ تعداد و دادين دست از رو نيروهاتون نصف شما. بردم رو جنگ من. مرده قهرمانتون

 ، بكنه مقاومت كه كس هر. نيست ميون در جنگي ديگه. مرده هم بود مونده زنده كه پسري و ، شماس از بيشتر

 جلوي و ، بيرون بياين قلعه از حاال. خانوادش هم و خودش هم ، ميشه كشته فجيعي طرز به ، بچه و زن و مرد از

 دنياي در شما و ، شن مي بخشيده خواهرهاتون و برادرها ، فرزندانتون و خانواده. بشيد بخشيده تا بزنيد زانو من

  ".بود خواهيد سهيم سازيم مي هم با كه جديدي

 او كه بود نزديك هري به انقدر ولدمورت و بود، گرفته بر در را اطرافش فضاي و هاگوارتز قلعه سكوتي 

  . كند باز را چشمانش كرد نمي جرات

 باز را چشمانش كمي هري حاال. كند اطاعت او از تا كرد وادار را هاگريد و " بياين ":  گفت ولدمورت

 حلقه او گردن دور ، نبود قفسش در ديگر كه ، نجيني و كند مي حركت آنها جلوي كه ديد را ولدمورت. كرد

 آنها طرف دو هر در خوارها مرگ زيرا ، نداشت اش چوبدستي از استفاده براي شانسي هيچ هري ولي. بود زده

  . بودند حركت حال در
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   "...  هري ، هري اوه ":  گفت بغض با هاگريد

 زنده افراد صداي كرد سعي و شوند مي نزديك قلعه به كه دانست مي. بست محكم را چشمانش دوباره هري

  .دهد تشخيص خوارها مرگ شادماني صداي از را قلعه در موجود

  ".وايسين "

 پلكهاي پشت از او. شنيد را مدرسه باز درهاي جلوي آنها بستن صف صداي هري و ايستادند خوارها مرگ

 او كه افرادي زودي به ، كرد صبر او. ببيند را تابيد مي رويش به قلعه درون از كه نوري توانست مي هم اش بسته

  .داشت قرار  هاگريد دستان روي و بود مرده ظاهر به كه ديدند مي را او بميرد خاطرشان به بود كرده سعي

   "!!! نه ":  گفت وحشتناكي بسيار جيغ صداي

 زن خنده صداي. بياورد در خود از صدايي چنين بتواند گوناگال مك پروفسور كرد نمي فكر هرگز هري

 براي. است گرفته جشن را گوناگال مك ناراحتي بالتريكس فهميد هري و شد مي شنيده نزديك از ديگري

 آمده كه است جنگ بازماندگان از مملو هاگوارتز ورودي درب ديد و كرد باز را چشمانش ديگر لحظه يك

 او از جلوتر كمي كه ديد را ولدمورت هري. ببينند خودشان چشمان با را هري مرگ ، پيروزمندان جلو در تا اند

  . كند مي نوازش را مارش سر سفيدش انگشت با و ايستاده

   "!! نه "

   "!!!نه "

   "!! هري! هري "

 مي دلش خيلي هري. بود بدتر گوناگال مك صداي شنيدن از برايش جيني و هرميون ، رون صداي شنيدن

 مثل آنان صداي ولي. داد ادامه تظاهر و سكوت به و گرفت را خودش جلوي ولي بدهد را آنان جواب خواست

 تا. بكنند خواران مرگ سر بر زدن فرياد به شروع بازماندگان جمعيت همه شد سبب و بود تفنگ ماشه كشيدن

  ... كه وقتي

. شوند ساكت همه شد باعث آمد وجود به كه سفيدي نور و بنگ صداي و "! ساكت ":  زد فرياد ولدمورت

   "! باشه بايد كه جايي ، هاگريد من زيرپاي بذارش ، شد تموم ديگه"
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  . گيرد مي قرار چمنها روي كه كرد حس هري

  .كند حس بود شده داده قرار كه جايي نزديكي همان در را ولدمورت زدن قدم توانست مي

 وقت هيچ ، نبود هيچي اون ها؟ خورده فريب فهميدين حاال ، مرده پاتر هري بينين؟ مي ":  گفت ولدمورت

   ". بكنن اون فداي را خود تا كرد مي تكيه ديگران به كه بود پسري فقط ، نبود هيچي

 اينكه تا گرفت سر مدافعان طرف از فريادها دوباره حرف اين با و " داد شكست رو تو اون ":  زد فرياد رون

  . كردند سكوت همه دوباره بلندتري بنگ صداي با

 جون خواست مي وقتي ، مرد كرد مي فرار قلعه از يواشكي داشت كه حالي در اون ":  گفت ولدمورت

   "... بده نجات رو خودش

 صداي هري.  شد ساكت دوباره ولدمورت. بود نمايان صدايش از ، گفت مي كه دروغي از شادمانيش و

 را چشمش ، درد از اي ناله صداي و ، نور از نواري و ، ديگر بنگي صداي سپس ، شنيد را فريادي و جنجال

 كه ديد را او هري ، بود زده ولدمورت سمت به را طلسمي و بود كرده عبور جمعيت از يكي. كرد باز كم خيلي

  .خنديد و كرد پرتاب اي گوشه به را او چوبدستي ولدمورت ، افتاد زمين بر چوبدستي بدون

 سر باليي چه بده نشون همه به شده داوطلب كي كيه؟ ديگه اين ":  گفت مانندش مار صداي با ولدمورت

   " مياد؟ شده تموم جنگ كه حالي در جنگن مي كه كساني

  .زد لبخند شادماني با بالتريكس

 تا دو اون پسر بود، كرده درست دردسر ها كارو براي خيلي كه كسي. سرورم باتمه النگ نويل اين "

   " مياد؟ يادتون كارآگاه،

   " اومد يادم ، آره ":  گفت و انداخت نگاهي نويل به ولدمورت

 نجات و خواران مرگ بين ، محافظ بدون و چوبدستي بدون بايستد، پاهايش روي كرد مي سعي نويل

  .يافتگان

    "شجاعم؟ پسر نه مگه اي، زاده اصيل تو ولي ":  پرسيد بود كرده مشت را دستانش كه نويل از ولدمورت
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   " چي؟ كه! هستم كه هستم خوب ":  داد پاسخ بلند نويل

 تو امثال به ما. باشي خوبي خوار مرگ توني مي تو ، هايي زاده اصيل از همچنين و هستي شجاعي آدم تو "

   ". باتم النگ نويل ، داريم احتياج

 در "! دامبلدور ارتش ":  زد فرياد و "بزنه يخ كامال جهنم كه ميشم ملحق تو به وقتي من ":  گفت نويل

  . كند ساكت را آن توانست نمي هم ولدمورت طلسم كه شد بلند جمعيت از صدايي چنان نويل به پاسخ

 هست طلسمها ترين قوي در كه چيزي از بيشتر خطري نرمش صداي در هري كه حالي در ، ولدمورت

! خودته تقصير. گرديم مي بر اصليمون نقشه به ما ، باتم النگ اينه انتخابت اگه ، باشه ":  گفت كرد مي احساس

"   

 چند و داد تكاني را اش چوبدستي ولدمورت ديد ، كرد مي نگاه هايش مژه الي از داشت هنوز كه هري

 در و كرد پرواز باشد افتاده ريخت از كه پرنده يك به شبيه چيزي ، هاگوارتز هاي پنجره از يكي از بعد لحظه

 نبود چيزي ايستاد، حركت بي ء شي ، داد تكاني و گرفت نوكش از را شيء او. گرفت قرار ولدمورت دستهاي

  .بندي گروه كاله جز

 نخواهيم جدا هاي خونه ديگه داشت، نخواهد وجود هاگوارتز در بندي گروه ديگه ":  گفت ولدمورت

 باتم؟ النگ نويل نيست طور اين ، كافيه همه براي ، اسليترين ساالزار ، من جد رنگهاي و پوشش ، نشان ، داشت

"   

 نويل سر بر زور به را كاله سپس ، ماند حركت بي و ثابت او و ، گرفت نشانه نويل سمت به را اش چوبدستي

 مرگ و كردند حركت به شروع هاگوارتز مبارزان ، پوشاند هم را او چشمهاي روي كه طوري ، كرد فرو

  .باشند آنها مراقب تا بردند باال را هايشان چوبدستي خوارها

 باشن من با مخالفت فكر به كه احمقهايي سر باليي چه بده نشون خواد مي نويل حاال ":  گفت ولدمورت

  .بگيرد آتش بندي گروه كاله شد باعث ، چوبدستيش به تكان يك با و "مياد

 نمي هري. بود چسبيده زمين به كه حالي در ، گرفت آتش كامال نويل و شد بلند فريادي و جيغ صداي

  .كرد مي كاري بايد ، كند تحمل توانست

  . افتاد زيادي اتفاقات لحظه يك در سپس و
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 دادند مي سر فرياد كه حالي در دسته دسته نفر صدها گويي ، رسيد گوش به كاخ ديوارهاي پشت از صدايي

 و شد نمايان قلعه سوي آن از ، رفت مي راه سالنه سالنه كه گراوپ ، لحظه همان در. شدند مي نزديك قلعه به

   "! هاگر ":  گفت

 شدند باعث و رفتند گراوپ سمت به وحشي فيلهاي مانند آنها. شد داده پاسخ ولدمورت غولهاي با او صداي

 مرگ سمت به زيادي تيرهاي و شد ديده اي شده كشيده كمانهاي و سم چند سپس. شود ايجاد اي لرزه زمين

 از را نامرئي شنل هري. كردند زدن فرياد به شروع آنها و شكست هم در خوارها مرگ صف. شد پرتاب خواران

 با. خورد تكاني نويل لحظه همين در شد، بلند سرعت به و انداخت خودش روي را آن و آورد بيرون ردايش

 شمشيري آن درون از و انداخت اي گوشه به را بندي گروه كاله و شد خالص طلسم شر از سريع حركت يك

 شدن كشيده بيرون صداي متوجه كسي كه بود زياد آنقدر سنتورها و غولها صداي. كشيد بيرون را نشان الماس

 و پيچ هوا در كه را مار سر شمشير با نويل زيرا ، كرد جلب خود به را همه نظر بعدي حركت ولي نشد شمشير

 كس هيچ را ولدمورت صداي بي فرياد صداي و ، كرد جدا تنش از درخشيد مي قلعه نور در و خورد مي تاب

 ولدمورت اينكه از قبل ، بود شده مخفي نامرئي شنل زير كه هري. افتاد او جلوي جان بي مار بدن و ، نشنيد

 كجاس؟ هري! هري ": گفت و زد بلندي فرياد هاگريد. كرد ايجاد نويل و او بين سپري بياورد زبان به را طلسم

"   

 را جا همه غولها پاي صداي و كردند مي متفرق را خوارها مرگ تيرهايشان با سنتورها. شد بيشتر مرج و هرج

 هاي پرنده هري. شد مي شنيده بيشتر و بيشتر آمدند مي كجا از نبود معلوم كه افرادي صداي و. بود گرفته بر در

 آنها چشمهاي به ، گريف هيپو منقار كج و تسترالها. آمدند مي فرود ولدمورت غولهاي سر بر كه ديد را بزرگي

 و هاگوارتز مدافعان ،چه جادوگران حاال و كرد مي آنها روانه را مشتهايش گراوپ كه حالي در زدند مي ضربه

 روانه را طلسمهايش ديد مي كه خواري مرگ هر سمت به هري. شدند مي روانه قلعه سمت به خوارها مرگ چه

 مال لگد ديگران پاي زير و افتادند مي زمين به خورد مي آنها به طلسمها كجا از دانستند نمي كه آنها و كرد مي

 گشت مي ولدمورت دنبال او. شد ورودي سرسراي وارد ، بود نامرئي شنل پوشش زير هنوز كه هري. شدند مي

 كه حالي در هنوز.  شد مي بزرگ سراسراي وارد و كرد مي شليك را طلسمهايي كه ديد را او تاالر در و

 دوباره هري. كرد مي گوشزد طرفدارانش به را العملهايي دستور ، فرستاد مي راست و چپ به را طلسمهايي

 به ، باشند ولدمورت بعدي قربانيان بود قرار كه آبوت هانا و فينيگان سيموس و كرد ايجاد محافظتي سپرهاي

  .گرفت مي بيشتري وسعت ، بزرگ تاالر در مبارزه. شدند بزرگ تاالر وارد او با سپرها آن كمك
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 كه اسالگهورن هوراس بر كه ديد را ويزلي چارلي هري و آمدند، مي باال ها پله از بيشتري جمعيت حاال و

 كنار در هاگوارتز محصلين دوستان و خانواده كه رسيد مي نظر به. كرد غلبه داشت تن بر را اش پيژامه هنوز

 و سر با هاگوارتز سنتورهاي ، ماگوريان و رونان ، بين. پرداختند مي مبارزه به هاگزميد ساكنين و داران مغازه

 خانگي هاي جن. شد كنده جا از هاگوارتز آشپزخانه در لحظه همين در و شدند تاالر وارد زياد صداي

 بود، اش سينه بر ريگولوس آويز گردن كه كريچر ، آنها جلوي در و  شدند تاالر وارد هايشان چاقو با هاگوارتز

   ". بجنگيد شجاع ريگولوس نام به ، سياه لرد با ، بجنگيد! بجنگيد ":  زد مي فرياد مانندش قورباغه صداي با

 را جا هر هري و كردند مي زخمي را خواران مرگ پاي  ، بود خشم از مملو كوچكشان صورتهاي كه آنها

 بين از طلسم وسيله به يا ، بودند شده محاصره زيادي تعداد وسيله به كه ديد مي را خواران مرگ ، كرد مي نگاه

 فرار سدد در يا ، بودند شده زخمي جنها وسيله به يا ، كشيدند مي بيرون پايشان از را تيرها داشتند يا ، بودند رفته

  .كرد مي گرفتار را آنان شد مي بيشتر و بيشتر لحظه هر كه جمعيتي كه بودند

  .شد  بزرگ تاالر وارد و گذشت زندانيها و مبارزين ميان از سرعت به هري. بود نشده تمام هنوز ولي

 هدف را او توانست نمي هري. كرد مي شليك توانست مي كه كس هر به و بود تاالر مركز در ولدمورت

 كه كس هر گويي شد مي تر شلوغ و تر شلوغ تاالر. داد ادامه راهش به نامرئي طور به طور همان ولي دهد قرار

 به و شد مغلوب جردن لي و جرج وسيله به كه ديد را يكسلي هري. آمد مي تاالر سمت به برود راه توانست مي

 سمت به هاگريد وسيله به كه ديد را نير مك والدن. شد مغلوب ويك فليت وسيله به كه دولوهف و ، افتاد زمين

. زدند زمين به را بك گري فنرير كه ديد را نويل و رون او. افتاد زمين به حركت بدون و شد پرتاب مقابل ديوار

 مالفوي نارسيسا و لوسيوس و. كردند غلبه تيكنس بر ويزلي پرسي و آرتور و كرد بيهوش را روكوود فورث ابر

  .  گشتند مي پسرشان دنبال به ، نداشتند مبارزه به ميلي اصال كه حالي در و دويدند مي جمعيت طرف به كه ديد را

 توانستند نمي سه آن كه حالي در و كرد مي دوئل كينگزلي و اسالگهورن ، گوناگال مك با حاال ولدمورت

  .شد مي ديده صورتش بر سردي نفرت ، رفتند مي طرف آن و طرف اين به مدام و دهند پايان را او كار

 نفر 3 با اربابش مانند هم او و بود مبارزه حال در كماكان ولدمورت از تر طرف آن يارد 50 ، بالتريكس

 برابري آنها با بالتريكس ولي كردند مي را تالششان اكثر حد شان همه كه لونا و جيني ، هرميون ، كرد مي دوئل

 چيزي و گذشت جيني كنار از كمي بسيار فاصله با كه شد جلب مرگباري طلسم به توجهش هري. كرد مي

  ....ببرد بين از را او كه بود نمانده
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 او به اينكه از قبل قدم چند ولي ، رفت بالتريكس سمت به ولدمورت جاي به و كرد عوض را جهتش هري

  ... شد زده كنار برسد

 نه من دختر ":  زد فرياد و كرد آزاد را دستانش و زد كنار را ردايش دويد مي كه حالي در ويزلي خانم

   "! هرزه ي زنيكه

  .كرد خنده به شروع بالتريكس ، جديد رقيب ديدن يا

 را دوئل چوبدستي به تكاني با و " كنار برين رام سر از ":  گفت و زد دختر سه سر بر فريادي ويزلي خانم

 و داد مي حركت را چوبش كه كرد مي نگاه را ويزلي مالي شادي كمي و وحشت كمي با هري. كرد آغاز

 پرتو. شد مي تبديل  غر غر به و شد مي ناپديد كم كم بالتريكس لبخند و زد مي بالتريكس سمت به را طلسمها

  . بود شكستن حال در ساحره دو اطراف زمين و شد مي خارج چوبدستي دو هر از زيادي بسيار هاي

! برگرديد!  برگرديد! نه ":  زد فرياد او ولي كنند كمك ويزلي خانم به تا دويدند جلو به آموز دانش چند

   "! منه مال اون

 و مالي ، رقيبش سه و ولدمورت ، كردند مي نگاه ها دوئل به و بودند داده تشكيل را ديوارهايي نفر صدها

 كاري هيچ بگيرد هدف اشتباه نكند اينكه ترس از و بود ايستاده ميان اين در نامرئي طور به هم هري. بالتريكس

  .كرد نمي

 هات بچه سر باليي چه ":  گفت نخورد او به مالي طلسمهاي تا داد مي تكان را خود كه حالي در بالتريكس

   " ميشه؟ چي فردي پيش ميره ماماني وقتي بكشمت؟ من وقتي مياد

  "! زني نمي -دست - ما هاي بچه به – ديگه -تو ":  گفت مانند جيغ صدايي با ويزلي خانم

 ، بود لبانش بر لبخندي ، رفت مي پرده پشت به وقتي سيريوس عمويش پسر كه طور همان بالتريكس ناگهان

  . شد موضوع متوجه بيافتد اتفاقي اينكه از زودتر هري و زد لبخندي

. بود كرده اصابت قلبش باالي به ، اش سينه به درست و بود شده رد بالتريكس دست زير از مالي طلسم

 زمين به سپس و آمده سرش باليي چه فهميد لحظه يك براي. شدند گرد چشمانش و شد محو بالتريكس لبخند

  .داد سر بلند فريادي ولدمورت و شد بلند جمعيت از صدايي ، افتاده
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 به طرفدارش آخرين و وفادارترين  مرگ از ولدمورت كند، مي حركت كند چيز همه كرد مي حس هري

 به را اسالگهورن و كينگزلي ، گوناگال مك.  بود انفجار حال در بمبي مانند گويي كه بود خشمگين قدري

 سپر و " پروتگو ":  گفت آرامي به هري. گرفت نشانه مالي سمت به را اش چوبدستي و كرد پرتاب اي گوشه

 از را نامرئي شنل هري حال همين در ، گشت مي طلسم منبع دنبال به ولدمورت و شد پخش سالن ميان در مدافع

  .برداشت خود روي

 محض به ولي  "!!! زندس اون! هري ":  زدن فرياد همه و گرفت فرا را سالن تعجب و شادي فرياد ناگهان

 ولدمورت و هري حال همين در و. رفت فرو عميقي سكوت به سالن كردند نگاه هم به ولدمورت و هري اينكه

  .كردند ديگر يك دور چرخيدن به شروع

 شيپوري صداي مثل سكوت آن در صدايش و "كنه كمك اي ديگه كس هيچ خوام نمي ":  زد فرياد هري

   ". باشم تنها خودم بايد ، باشه جوري همين بايد ". پيچيد

 هميشه كه نيست راهي اين! نداشت منظوري حرفش اين از پاتر ":  گفت مانندش مار صداي با ولدمورت

  " پاتر؟ بكني خودت سپر كيو خواي مي امروز نيست؟ طور اين ، ميگيري پيش

 يكي كه حالي در! تو و منم فقط! نداره وجود سازي جاودانه هيچ ديگه! كس هيچ ":  گفت سادگي به هري

   "...  بميره بايد يكي پس ، باشه هم يكي اون نميشه زندس

 خواست مي زودي به كه داشت را ماري حالت چشمانش "ما؟ از يكي ":  گفت خندان صدايي با ولدمورت

 دامبلدور هاي دخالت خاطر به و شانس با فقط كه كسي پاتر؟ تويي آدم اون كني مي فكر تو و ". كند حمله

   " موند؟ زنده

 من تا كرد من فداي رو خودش مادرم اينكه بود؟ تصادف اينا كني مي فكر واقعا شانس؟ ":  گفت هري

   "نميرم؟

 هري براي. شد نمي نزديك ديگري به يك هيچ و ، كردند مي حركت كامل اي دايره روي همچنان آنها

  . نداشت حضور آنجا ولدمورت جز به ديگري كس هيچ

 هيچ امشب من كه بود تصادف بجنگم؟ باهات قبرستون اون تو گرفتم تصميم كه وقتي ، بود تصادف"

  " بجنگم؟ باهات اومدم و زندم هنوز و نكردم خودم از دفاعي
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   "!!!! بودن تصادف آره ":  زد داد ولدمورت

 نمي نفس كس هيچ دو آن جر به انگار و بودند زده يخ همه گويي اطراف مردم. كرد نمي حمله هنوز ولي

  . كشيد

 و بودي شده قايم ترس از خودت از تر قوي زن و مرد تا چند پشت تو بود؛ تصادف و شانس همش "

   ". كشتم مي تو خاطر به رو اونها من و ، كشيدي مي باال رو دماغت

 خيره او قرمز چشمان به سبزش چشمان با و چرخيد مي ولدمورت با حلقه يك دور هنوز كه حالي در هري

 نمي چرا! بكشي رو كدومشون هيچ توني نمي تو! كشي نمي رو اي ديگه كس هيچ امشب تو ":  گفت بود شده

   ". بزني صدمه اونها به نتوني تو تا بميرم شدم حاضر من فهمي؟

   "! نمردي كه تو ولي "-

 مي طرفشون به كه طلسمهايي بيني نمي. بود كرده مادرم كه كردم رو كاري من! نشد ولي ، خواستم مي " -

 نمي اينكه مثل ولي ، بزني دست بهشون توني نمي حتي ، كني شكنجه رو اونها توني نمي تو نيستن؟ كارساز زني

   " ريدل؟ نيست طور اين ، بگيري درس اشتباهاتت از خواي

   "...  كني مي جرات چطور تو " -

 مي مهمي خيلي چيزهاي من! ريدل تام ، دوني نمي تو كه دونم مي چيزهايي من! كنم مي جرات من آره " -

  " بكني؟ اي ديگه بزرگ اشتباه اينكه از قبل بشنوي رو تاشون چند خواي مي. دوني نمي تو كه دونم

 دانست مي و بود گرفته خود كنترل در را او هري. داد ادامه وارش دايره حركت به و كرد سكوت ولدمورت

  . پايانيست راز كه بداند را رازي هري نكند دهد مي ضعيفي احتمال كه كند نمي حمله دليل اين به فقط او

 عالقه مورد جواب عشق؟ دوباره ":  گفت زد مي نيشخندي مانندش مار صورت با كه حالي در ولدمورت

 رو شكستنش و اون افتادن جلوي نتونست عشق ولي ، كنه مي غلبه مرگ بر كرد مي فكر كه! عشق ، دامبلدور

 نكنم له پام زير سوسك يه مثل رو ت گندزاده مادر كه بگيره رو من جلوي نتونست عشق! بگيره مجسمه يه مثل

 چي بار اين پس بخوره، بهت من طلسم نذاره و بياد كه نداره دوس اونقدري تورو كسي نظر به بار اين! پاتر

   " پاتر؟ بگيره رو مردنت جلوي قراره
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   " چيز يك فقط ":  گفت هري

 داشته نگه هم از جدا را آنها راز يك فقط ، كردند مي نگاه هم به و چرخيدند مي وار دايره كماكان آنها و

  .بود

 من و بلدي تو كه هست جادويي كه باشي داشته اعتقاد بايد پس ، نيست عشق اگه ":  گفت ولدمورت

   "! تره قوي من اسلحه از كه داري اي اسلحه يا! نيستم

   " دارم باور رو دو هر ":  گفت هري

 ولدمورت سپس. شد برطرف سريعا كه چند هر كرد، مشاهده ولدمورت مانند مار صورت در را هراس و

 سالن تمامي در كه وار ديوانه اي خنده! فريادهايش صداي از تر ناك وحشت اي خنده ، كرد خنديدن به شروع

  .شد پخش

 كه كسي ؟!ولدمورت لرد! من از مياري؟؟؟ در سر جادو از من از بيشتر كني مي فكر تو ":  گفت او

   " ؟!كرد نمي هم فكرشون حتي دامبلدور كه دونست مي طلسمهايي

 كارهايي نبايد دونست مي ، دونست مي تو از بيشتر خيلي ولي ، كرد مي رو فكرشون اون! اوه ":  گفت هري

   "!بكنه رو كردي مي تو كه

 رو بود اون مال كه چيزي تونست نمي! نداشت جرات ، بود ضعيف كه اينه منظورت ":  زد فرياد ولدمورت

   ". بود خواهد من مال االن كه چيزي! كنه تصاحب

   "! بهتر آدم يك و ، بهتر جادوگر يك ، بود تر باهوش تو از اون ":  گفت هري

   "! بميره دامبلدور آلبوس شدم باعث من ولي "

   " كردي اشتباه ولي ، شدي باعث كردي فكر تو "

  . كشيدند نفس هم با همه و خوردند كوچكي تكان بودند آنها دور تا دور كه مردمي بار اولين براي

 قلعه، اطراف سفيد مقبره يه تو ، ديدمش خودم من! پاتر مرده دامبلدور ":  گفت هجومي حالتي با ولدمورت

   "! گرده نمي بر ديگه اون و
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 كرده تنظيم رو مرگش برنامه قبل ماهها از اون. نشدي مرگش باعث تو ولي ، مرده اون آره ":  گفت هري

  "! توئه خدمتكار كردي مي فكر تو كه كسي با. بود

   " ايه؟ گانه بچه فكر چه ديگه اين ":  گفت ولدمورت

  . داشت نمي بر هري از چشم و كرد نمي حمله هنوز كه حالي در

 مادر كردي سعي تو كه وقتي از ، بود دامبلدور طرف اون! نبود تو خدمتكار اسنيپ سورس ":  گفت هري

 تا! رسه نمي بهش عقلت كه چيزيه چون نفهميدي، رو اين وقت هيچ تو و. بود دامبلدور طرفدار بكشي رو من

  " بودي؟ ديده ريدل؟ كنه اجرا رو مدافع سپر طلسم اسنيپ بودي ديده حاال

 مي هم دور كنند پاره و تكه را ديگر هم خواستند مي كه گرگ دو مثل كماكان آنها. نداد جوابي ولدمورت

  . چرخيدند

 عاشق زندگيش دوران تمام تو اون چون ، مادرم مثل ، بود ماده گوزن يك اسنيپ مدافع سپر ":  گفت هري

   ". فهميدي مي رو اين بايد تو. بودن بچه كه وقتي از. بود مادرم

  . بودند كرده باد اش بيني سوراخهاي كه رسيد حدي به ولدمورت عصبانيت هري آخر جمله با

   " نه؟ مگه ، ببخشي بهش رو مادرم زندگي كه خواست تو از اسنيپ "

 هم اي ديگه زنهاي فهميد مرد، اون كه وقتي ولي ، همين! خواست مي رو مادرت اون ":  گفت ولدمورت

   " تر ارزش با و تر پاك نژادي با! هستن

 تو ضد بر و. بود دامبلدور جاسوس كشتي رو من مادر وقتي از اون ، گفت مي رو اين هم بايد ":  گفت هري

   ". بود مرده اون ، بكشه رو دامبلدور اسنيپ اينكه از قبل ، شب اون. كرد مي كار

 كه نيست مهم! نيست مهم ":  گفت خنده با بود كرده دنبال را هري حرفهاي دقت با اينجا تا كه ولدمورت

 اسنيپ بزرگ عشق كه طور همون من. گذاشتن من راه سر موانعي چه اونها يا ، دامبلدور يا بود من طرف اسنيپ

. فهمي نمي تو كه جهتي از ولي ، پاتر مياد در جور اين ولي اوه. كشتم هم رو تا دو اون كشتم رو ، مادرت ،

 چوبدستي اصلي صاحب خواست مي اون ، كنه پنهان من از رو ارشد چوبدستي كرد مي سعي داشت دامبلدور

 رسيدم بهش بزني دست بهش تو كه اوني از زودتر من ، كوچولو پسر ، رسيدم تو از زودتر من ولي ، باشه اسنيپ
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 چوبدستي ، ارشد چوبدستي ، حاال و ، كشتم پيش ساعت 3 رو اسنيپ من. فهميدم تو از قبل رو حقيقت من ،

  " پاتر هري ، شد آب بر نقش دامبلدور آخر نقشه! منه مال سرنوشت چوبدستي ، مرگ

 پشيماني احساس يكم و كن فكر ، بكشي رو من بخواي اينكه از قبل ولي ، ميگي راست آره ":  گفت هري

   " ريدل... كن

  " ؟ چي يعني "

 ، بود نداده آزار را ولدمورت اين مثل يك هيچ ، بود كرده مال بر هري كه رازهايي و حرفها همه بين از

  . رفت مي سفيدي به رو چشمش دور پوست و كرد تنگ را چشمش مردمك

 تبديل چي به تو كه ميبينم دارم من....  شانسته آخرين...  مونده برات كه چيزيه تنها اين ":  گفت هري

   " كن پشيموني احساس يكم...  باشي آدم كن سعي....  شد خواهي

   "...  كني مي جرات چطور تو ":  گفت ولدمورت

 ريدل ، زد ضرر تو به ، نزد من به ضرري دامبلدور نقشه آخرين چون ، كنم مي جرات ، آره ":  گفت هري

"   

 چند دانست مي ، بود گرفته محكم را دراكو چوبدستي هري و لرزيد مي ارشد چوب روي ولدمورت دست

  . رسد مي فرا موعود لحظه بعد ثانيه

 وقت هيچ اسنيپ سورس ، كشتي رو اشتباه آدم تو چون ،  كنه نمي كار تو براي درست هنوز ارشد چوب "

   " نداد شكست رو دامبلدور وقت هيچ اون. نبود ارشد چوب صاحب

   "...  كشتش اون "

 اگه. بود نقشه يه دامبلدور مرگ. نكشت رو دامبلدور وقت هيچ اسنيپ نه؟ گم مي چي كني نمي گوش "

 اون به كس هيچ چون ، رفت مي بين از دامبلدور با بايد هم چوب قدرت ، رفت مي پيش نقشه طبق چيز همه

   ". بود نكرده غلبه

 عمل اربابش خواسته خالف بر و ، برداشتم اربابش آخرين مقبره از رو چوب من ، پاتر ، باشه اينجوري اگرم

  "! منه مال چوب پس ، كردم
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 حاال تا ، نيست مهم چوب از استفاده! نيست مهم چوب داشتن دست در فقط نه؟ ، ريدل نفهميدي هنوز "

 بميره دامبلدور اينكه از قبل و ، كنه مي انتخاب رو صاحبش خودش چوب ندادي؟ گوش رو اوليوندر حرفهاي

 دنيا چوبدستي قويترين نيروي بفهمه اينكه بدون ، بفهمه خودش اينكه بدون ، كرد پيدا رو جديدش صاحب اون

   "...  اختيارشه در

 مي پرتاب سمتش به زودي به كه طلسمي او چوبدستي نوك در هري و كشيد مي نفس تند تند ولدمورت

  .ديد مي را شد

   " بود مالفوي دراكو مال چوب اون "

  . رفت بين از سريعا و آمد پديد ولدمورت صورت در عظيمي نگراني لحظه يك براي

 تو و من حال به فرقي هيچ ، پاتر بگي درست اگه حتي داره؟ اهميتي چه خوب، ":  گفت نرمي به ولدمورت

   ". كشم مي هم رو مالفوي رم مي ، كشتمت من اينكه از بعد و...  نداري رو ققنوست چوبدستي ديگه تو. نداره

 چوبدستيش و كردم غلبه دراكو به پيش هفته چند من. رسيدي دير تو ، شده دير خيلي ولي ":  گفت هري

  ". گرفتم ازش رو

  . شده دوخته آن به حاضران همه نگاه كرد حس و داد تكاني را چوبدستيش هري

 صاحبش دونه مي توئه دست تو كه چوبي آيا كه نه؟ مگه ، گرده مي بر اين به چيز همه پس ":  گفت هري

  ". ام دستي چوب اون اصلي صاحب من...  بدونه اگه چون. نه يا شده سالح خلع

 در رنگي سرخ نور  درخشيد، پنجره ترين نزديك قاب روي كننده خيره خورشيد ي لبه كه همين ناگهان

 صورت و كرد، برخورد دو هر صورت به نورهمزمان. كشيد شعله سرشان باالي ي كننده مسحور آسمان

 تمام با و گرفت نشانه را دراكو چوبدستي هري. شد آتش در مبهمي شكل مثل درست ناگهان ولدمورت

  :زد فرياد كه شنيد را ولدمورت بلند صداي كرد؛ دعا خداوند درگاه به وجودش

  "كداورا آوادا" -

  "اكسپليارموس" -
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 در دقيقا آمده، وجود به رنگ طاليي هاي شعله و رسيد، گوش به گلوله شليك مثل درست انفجار صداي

. بودند كرده خورد بر هم به ها طلسم كه داد مي نشان را محلي بودند، داده تشكيل دو آن كه اي دايره مركز

 خط مثل ارشد چوبدستي كه ديد كرد، برخورد خودش طلسم به كه ديد را ولدمورت رنگ سبز طلسم هري

 نوراني سقف مقابل در نجيني سر مانند درآمد، پرواز به زياد ارتفاع در خورشيد درخشان طلوع مقابل در اي تيره

 تملك به را آن نهايتا تا بود آمده انجام سر كه اربابي نكشتش، كه اربابي سمت به و چرخيد فضا در چرخيد،

 و گرفت آزادش دست با را چوبدستي گر جو و جست يك خاص استعداد با هري و. رفت آورد، در خود كامل

 مرگي با ريدل تام. افتاد عقب به گشوده دستاني با بود چرخيده باال به سرخش چشمهاي مردمك كه ولدمورت

 قابل غير و خالي مانندش مار صورت و خالي، دستهايش كوچك، و ضعيف بدنش افتاد، زمين روي معمولي

 در چوبدستي دو با هري و بود مرده بود گشته باز طرفش به كه خودش طلسم با ولدمورت. بود شناختن

 حضار همه كه حالي در و سكوت در لرزان  لحظه يك. كرد مي نگاه زمين روي دشمنش جسد به دستهايش

 تماشا هاي نعره و تشويق و فرياد صداي بعد، و: گذشت كردند مي هضم را بودند ديده كه چه آن از تحيرشان

 خيره و درخشان انوار كرده طلوع تازه خورشيد كردند، دوره را هري آنها كه همين. كرد پر را فضا كنندگان

 او دور به بازوهايشان. بودند هرميون و رون رسيدند او به كه كساني اولين. تاباند ها پنجره تمامي به را اش كننده

 و ها ويزلي سپس آمدند، هم لونا و نويل جيني،. كرد پر را گوشش فهمشان قابل غير فريادهاي و شد حلقه

 مي فرياد كه آنچه از كلمه يك حتي هري و اسپراوت، و ويك فليت و گونگال مك و كينگزلي و هاگريد،

 يا كشد مي خود سمت به را او يا زده چنگ او به كسي چه دستهاي بگويد توانست نمي فهميد، نمي را زدند

 همگي آوردند، مي فشار او به نفر صدها. بگيرد آغوش در تواند مي كه را وجودش از بخشي هر دارد سعي

  . كنند لمس را هميشه براي هايشان بدبختي شدن تمام دليل  را، ماند زنده كه پسري بودند مصمم

. شد حيات و نور از مملو بزرگ سرسراي و گرفت درخشيدن هاگوارتز فراز بر و آمد باال ذره ذره خورشيد

 خواستند مي آنها. بود عزاداري و جشن و آلود، حسرت هاي ناله و شادي فريادهاي آن نشدني جدا عضو هري

 او كه مسئله اين رسيد مي نظر به و. راهنماشان و بخش رهايي نمادشان، و رهبرشان باشد، كنارشان هري

 او. نكرده خطور كدامشان هيچ ذهن به داشت، را آنها از معدودي تعداد همراهي حسرت تنها و بود، نخوابيده

 پذيراي ببيند، را اشكهايشان بفشارد، را دستشان كند، صحبت بودند شده داغدار كه كساني با بايست مي

. شد مي مخابره آنها به بار يك ربع يك هر صبح كامل دميدن از پس كه بشنود را اخباري و شود تشكراتشان

 نكرده فرار كه مرگخوارهايي آمدند، خودشان به بودند فرمان طلسم تحت كشور كنار و گوشه در كه آنهايي
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 وزير عنوان به شكلبولت كينگزلي و شدند، آزاد لحظه همان آزكابان در زنداني گناهان بي شدند، دستگير بودند

  .شد برگزيده جادو موقت

 كالين لوپين، تانكس، فرد، بدن از دور كردند، منتقل سرسرا زير در اي دخمه به را ولدمورت بدن آنها

 خود جاي سر در را گروهها ميزهاي گونگال مك. بودند مرده جنگ حين در كه نفري پنجاه ي بقيه و كريوي

 ها روح معلمها، و شاگردان بودند، هم كنار در همه. بود ننشسته اش بندي گروه به بنا كس هيچ اما بود داده قرار

 گراوپ و. شد مي مداوا داشت و بود كشيده دراز اي گوشه در فايرنز و خانگي، هاي جن و سنتورها والدين، و

 مدتي، از بعد. ريختند مي غذا خندانش دهان درون به مردم و كشيد، مي سرك داخل به شكسته اي پنجره از

  .يافت لونا كنار در نيمكتي روي را خود ناگهان بود، شده آلود خواب و خسته شدت به كه هري

  ".خواست مي سكوت و آرامش خرده يه دلم بودم جات اگه من": گفت او

  ".دارم دوست قدر چه دوني نمي": داد جواب هري

  ".كن استفاده شنلت از. كنم مي پرت شونو همه حواس من": گفت لونا

 كنيد، نگاه اوووووه": بود زده فرياد و اشاره پنجره بيرون جايي به لونا آورد زبان به كالمي هري اينكه از قبل

   "!!شاخدار بليبرينگ يه

  .ايستاد و خزيد شنلش زير به هري و برگرداند را سرش شنيد را لونا صداي كه كسي هر

 كه ديد تر طرف آن ميز دو را جيني او. كند حركت سرسرا در جنجال و جار بدون توانست مي او حاال

 هم شايد و روزها و ها ساعت داشت، وجود او با صحبت براي زمان. بود گذاشته مادرش ي شانه روي را سرش

 كنندگان تحسين از گروهي با و گذاشته غذايش بشقاب كنار را گريفندور شمشير كه ديد را نويل. ها سال

 چسبيده هم به طوري كه ديد را مالفوي ي خانواده و رفت مي راه ميزها بين راهرو طول در. شده احاطه مشتاق

. كرد نمي آنها به توجهي كوچكترين كس هيچ اما. نه يا هست جا آن جايشان آيا نبودند مطمئن كه انگار بودند

 از بيش كه را دوتايي آن باالخره و اند شده جمع هم دور كه ديد مي را ها خانواده كرد، مي نگاه كه جا هر به

  . ديد بود ديدارشان مشتاق همه

  "آين؟ مي باهام. منم": گفت لب زير كرد مي جا دو آن بين را خودش كه حالي در
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 به چشمشان پلكان كنار و گوشه. كردند ترك را بزرگ سرسراي هري، همراه و ايستادند سرعت به دو هر

  .افتاد مي خون هاي لكه و خرابيها

 طرز به و رفت مي پايين و باال راهروها در كه بشنوند زياد ي فاصله از را عنق بد صداي توانستند مي آنها

  .داد مي سر پيروزي سرود خودش

  پاتر، طرفدارهاي ما كرديم، داغونشون كرديم، تمومش ما"

  "فارغ غصه از و شاد باشيم بياين پس شده، نابود ولدي و

 رو قضيه حال و حس قشنگ": گفت شوند داخل هرميون و هري تا كرد مي باز را دري كه حالي در رون

  " نه؟ رسونه، مي

 قدم وهر نداشت زدن حرف ناي خستگي شدت از لحظه آن در اما آيد، مي شادي كرد فكر خود با هري

 آوري شگفت طرز به چيز هر از بيش. داد مي آزارش جسماني زخمي مانند لوپين و تانكس فرد، فقدان بار يك

 كه دوستاني بود، بدهكار دوستانش به توضيحي همه از قبل اما. كرد مي خواب به شديد نياز و آرامش احساس

 احساس با او. بودند حقيقت شنيدن اليق كه دوستاني و بودند، نشده جدا او از هم اي لحظه براي طوالني مدتي

 در آنها. كرد تعريف آنها براي را افتاد جنگل در كه اتفاقاتي و بود ديده انديشه قدح در كه را آنچه آوري درد

 به هري باالخره تا ندادند بروز عظيمشان زدگي شگفت و تعجب از اي نشانه هيچ و دادند گوش كامل سكوت

  .دانستند نمي را مقصدشان چه گر بودند، رفتن راه حال در همه كه رسيد جايي

 را او كسي بود، ديده را كرد مي محافظت مدير دفتر ورودي از كه سنگي ي مجسمه او كه باري آخرين از

 حيران و گيج نوشيدن در افراط دليل به كه بود شده افرادي شبيه و بود افتاده زمين روي ته و سر. بود زده كنار

  .نه يا دهد تشخيص هم از را ها رمز تواند مي دوباره او آيا كه انديشيد خود با هري. اند شده

  "بريم؟ باال تونيم مي": پرسيد مجسمه از او

  ".باش راحت": كشيد خرناس مجسمه

 را در باالي هري. رفتند  رفت مي باال نرمي به برقي پله مانند كه  پيچ مار سنگي پلكان از او سر پشت آنها

  . كرد باز را آن و داد فشار
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 قرار ميز روي بود كرده رهايش هري كه طور همان كه افتاد انديشه قدح به نگاهش ثانيه از كسري براي

 كه چيزي اولين. كند زدن فرياد به شروع او شد باعث و رسيد گوش به گوشخراشي صداي ناگهان بعد و. داشت

  ...بود ولدمورت مجدد شدن زنده و مرگخوارها بازگشت رسيد ذهنش به

 ايستاده همگي حاليكه در هاگوارتز مديران ديوارها، دور تا دور. بود زدن كف و تشويق صداي صدا اما

 او براي را گيسشان كاله موارد بعضي در يا كاله آنها.  كردند مي تشكر او از زياد هياهوي و صداها با بودند

 شده نقاشي برايشان كه صندلي روي آنها. بفشارند را هم دست تا رفتند مي يكديگر قابهاي به دادند، مي تكان

 و بلند صداي با نايجلوس فينياس و كرد مي گريه هق هق خجالت بدون درونت ديليس. رقصيدند مي بود

  ".نكنيد فراموش مارو كمك. كرد ايفا خودشو نقش هم اساليترين كه باشه حواستون": زد فرياد واضحش

. بود ايستاده مدير صندلي پشت درست عكس قاب بزرگترين در كه ديد مي را مردي فقط هري چشمان اما

 و افتخار و رفت مي فرو ايش نقره و بلند ريش درون و چكيد مي پايين ايش دايره نيم عينكهاي پشت از اشك

  .كرد آرامش ققنوس موسيقي مثل درست شد مي ساطع او از كه شديدي قدرداني

 شادي از صورتشان. شدند ساكت كامل احترام با عكسها درون افراد و برد، باال را دستهايش هري انجام سر

 رغم علي او. بودند او هاي صحبت شنيدن منتظر مشتاقانه و كردند مي خشك را چشمانشان و درخشيد مي

 حاليكه در. بشنود هم را اندزر و پند آخرين خواست مي سوختند مي خواب از كه چشماني و شديد خستگي

 من... بود شده پنهان زرين گوي در كه چيزي": گفت و كرد دامبلدور به رو كرد مي بيان دقت با را كلماتش

  "موافقيد؟ باهام. كنم پيداش دوباره خوام نمي اما. كجا دونم نمي دقيقا. جنگل تو انداختمش

 تصميم. موافقم من، عزيز پسر": گفت دامبلدور. بودند شده كنجكاو و گيج ها قاب ي بقيه دروت افراد

  "افتاده؟ كجا كه دونه مي هم اي ديگه كس. نداشتم انتظار تو از اين از كمتر من گرفتي، اي شجاعانه و عاقالنه

   ".كس هيچ": گفت هري

  .داد نشان را خود رضايت سرش دادن تكان با دامبلدور

  ". شد روشن دامبلدور صورت. دارم مي نگه رو ايگناتوس ي هديه من اما": گفت هري

  ".ديگه كس به ش بدي خودت وقتي تا هري، توئه مال هميشه واسه اون كه البته اما" -
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  ".هست اينم پس، خب" -

 اين در حتي اما كردند، مي نگاهش احترام و تحسين با هرميون و رون گرفت، باال را ارشد چوبدستي هري

  .كند نگاهش خواست نمي هري هم آلودگي خواب و منگي حالت

  ".خوام نمي اينو من": گفت هري

  "شدي؟ ديوونه چي؟": گفت بلند صداي با رون

  "... پس. بودم خوشحالتر خودم جوبدستي با اما. قدرتمنديه چوبدستي اين دونم مي من": گفت اكراه با هري

 ققنوس پر بهترين با فقط كه را اش چوبدستي ي نيمه دو و گشت چيزي دنبال به گردنش دور كيف در هري

 آن به كه اي صدمه اينكه و كرد تعمير را آن شود نمي ديگر كه بود گفته هرميون. آورد بودندبيرون وصل هم به

 ديگري چيز هيچ نكند اثر كارش اين اگر كه بود اين دانست مي كه چيزي تنها. بود شديد بسيار بود شده وارد

  . كرد نخواهد تعمير را آن هم

  ".ريپارو": گفت و زد ضربه آن به برتر چوبدستي سر با و داد قرار مدير ميز روي را شكسته چوبدستي او

 پر و خاس درخت چوبدستي هري. زد بيرون رنگ سرخ هاي جرقه آن نوك از و شد، رها اش چوبدستي

 هم كنار انگشتانش و چوبدستي كه انگار كرد احساس انگشتانش در را ناگهاني گرمايي گرفت باال را ققنوسش

  .گرفتند مي جشن را شان دوباره آمدن

 سر و ارشد چوبدستي رم مي دارم": گفت كرد مي نگاهش عظيم تحسيني و محبت با كه دامبلدور به او

 درسته؟ ره، مي بين از قدرتش بميرم، ايگناتوس مثل طبيعي مرگ به اگه. بمونه جا همون تونه مي. بذارم جاش

  ".كاره پايان اين. شه نمي حمله ش قبلي ارباب با وقت هيچ ديگه

  . زدند لبخند هم به آنها. داد تكان سر دامبلدور

   "مطمئني؟": گفت رون

 آرامي به هرميون. شد مي ديده آرزومندي از پايي رد صدايش در كرد مي نگاه ارشد چوبدستي به وقتي

  ".هريه با حق من نظر به": گفت
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   ".سره درد ي مايه داره ارزش كه اوني از بيشتر چوبدستي اين": گفت هري

 مي خود به و كرد مي فكر بود منتظرش گريفندور برج در كه دارش پرده خواب تخت به تنها حاليكه در

 عمر يه براي من": گفت و كرد دامبلدور ي پرتره به را پشتش بياورد ساندويچي برايش آنجا كريچر شايد گفت

  ".كشيدم سر درد
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 آن. بود نورس سيبي تازگي به سپتامبر روز اولي. است رسيده راه از زود پاييز كه رسيد مي نظر به سال آن

 دود رفتند، مي گرفته دوده و بزرگ ايستگاه سوي به انداز دست پر جاده ميان از جمعيت كم خانواده كه گاه

 در بزرگ قفس دو. تنيدند مي هم در سرد هواي در عنكبوتي تار چون ها پياده دهان بخار  و ها ماشين اگزوز

. كردند مي هوهو عصبانيت با بودند درونشان كه هايي جغد. كشيدند مي والدينشان كه پري هاي گاري باالي

  .بود زده چنگ را پدرش دست و بود افتاده راه به برادرانش دنبال به وحشت با قرمز مو دخترك

  ".ميري باهاشون هم تو كه كشه نمي طولي": گفت او به هري

  "!برم االن خوام مي من! ديگه دوسال": گفت و كشيد باال را دماغش ليلي

 نه هاي سكو بين نرده سوي به را راهشان جمعيت ميان از كه اي خانواده و ها جغد به كنجكاوي با حاضرين

 دوباره پسرانش رسيد؛ هري گوش به جمعيت صداي فراز از آلبوس صداي. كردند مي نگاه كردند بازمي ده و

  .بودند گرفته سر از بودند كرده شروع ماشين در كه را دعوايي

  "!شم نمي اساليتريني يه من! نه" -
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  "!كن بس ديگه جيمز": گفت جيني

 كه من نظر به داره؟ اشكالي مگه هي": گفت داد مي ترش كوچك برادر تحويل گشاد لبخندي كه جيمز

  ".هست امكانش كه گفتم فقط من. نداره اشكالي هيچ

 كه خيالي بي نگاه با. شدند نزديك نرده به پاتر پنج. شود ساكت جيمز تا بود كافي مادرش از اي خيره نگاه

 بعد اي لحظه. كرد دويدن به شروع و گرفت مادرش از را دستي چرخ كرد، برادرش حواله اش شانه فراز از

  .بود شده ناپديد

 مي نامه كه بهم": گفت ببرد را استفاده اكثر حد برادرش اي لحظه چند غيبت از كرد مي سعي كه آلبوس

  "نه؟ مگه دين،

  ".روز هر بخواي اگه": گفت جيني

  ".گيرن مي نامه خونه از بار يه ماهي ها بچه معموال گه مي جيمز آخه روز، هر نه": گفت سرعت به آلبوس

  ".داديم مي نامه بار سه اي جيمزهفته به ما پارسال": گفت جيني

 كه، دوني مي. كني باور گه مي بهت هاگوارتز مورد در داداشت كه چي هر نيست الزم هم تو": افزود هري

  ".بذاره كار سر رو بقيه مياد خوشش كال اون

 چهره آلبوس رسيدند نرده به وقتي. كردند عبور نرده از و دادند هل را دستي چرخ يكديگر شانه به شانه

 از ناشي غليظ مه با كه چهارم، سه و نه سكوي ميان از خانواده عوض در. نبود كار در تصادفي اما كشيد، درهم

 مه ميان از مشخص نا پيكرهايي. آورد در سر بود، پوشيده هاگوارتز السير سريع رنگ سرخ قطار واگن بخار

  .شتافتند مي بود شده محو درونش در اكنون هم از جيمز كه قطار داخل به و كردند مي عبور

  "كجان؟ اونا": گفت بود شده خيره گذشتند مي سكو طول از كه اي آلوده مه افراد به كه آلبوس

  ".كنيم مي پيداشون": گفت بخش اطمينان لحني با جيني
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 طرزي به بودند افتاده جدا صاحبانشان از كه ها صدا. نمود مي مشكل ها چهره تشخيص و بود غليظ بخار اما

 جاروهاي قواعد از بلند صدايي با كه شنود مي را پرسي صداي كرد فكر هري. رسيدند مي نظر به بلند عادي غير

  . شد خوشحال داشت نايستادن براي كه اي بهانه از و كرد مي شكايت جادويي

  ". ال باشن خودشون كنم فكر": گفت ناگهان جيني

 هري، كه وقتي تا. آمدند بيرون ها بخار ميان از بودند، ايستاده واگن آخرين كنار دقيقا كه نفره چهار گروهي

  .نبود معلوم هايشان چهره بودند نرسيده ها آن به آلبوس و ليلي جيني،

  "!سالم": گفت بود شده خاطر آسوده بسيار كه آلبوس

  .كرد نگاه او به شعف با بود كرده تن بر را هاگوارتزش نوي رداي لحظه همان از كه  رز

 از بتونم من شد نمي باورش هرميون. كردم كه من! كردي پارك درست ماشينو پس": پرسيد هري از رون

 طلسمش گيجي طلسم با رو ممتحن بشم مجبور كرد مي فكر اون نه؟ مگه بيام، بر مشنگا رانندگي امتحان پس

  ".كنم

  ".داشتم اطمينان بهت كامال من. نيست طور اين هيچم": گفت هرميون

 وار زمزمه رون كردند، مي بلند قطار درون به را آلبوس چمدان و قفس هم كمك با هري و رون وقتي

 آينه توي كردن نگاه رفت يادم كه چيزي تنها البته كردم، گيجش اونو واقعا من بخواي، راستشو اگه": گفت

  ".كنه مي كفايت  حسگر افسون يه كار اين براي كنيم، قبول حقيقتو بايد. بود

 گروهي مورد در پرتحرك اي مكالمه رز، كوچكتر برادر ، هوگو با كه  ديدند را ليلي دوباره سكو، روي در

  .بود انداخته راه به  گرفتند مي قرار آن در هاگوارتز به ورودشان از بعد كه

  ".نگير سخت خودت به هم خيلي ولي كنيم، مي عاقت نيفتي گريفندور تو اگه": گفت رون

  "!رون" -

  .رسيدند مي نظر به جدي رز و آلبوس اما خنديدند، هوگو و ليلي

  ".گه مي الكي داره": گفتند جيني و هرميون
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 پنجاه حدود در جايي سوي به را سرش و كرد نگاه هري چشمان در. كرد نمي توجهي ديگر رون اما

 مي چشم به ها واگن مقابل در نفر سه و بود داده دست از را غلظتش بخار اي لحظه براي. داد تكان يارديشان

  .خوردند

  ".اومده كي ببين" -

 گلويش زير تا بود پوشيده كه اي تيره كت هاي دكمه و بود، ايستاده جا آن پسرش و همسر با مالفوي دراكو

 به پسرش. كرد مي تر نمايان را تيزش نوك چانه كارش اين و بود داده عقب اندكي را موهايش. بودند شده بسته

 خيره او به كه جيني و هرميون رون، هري، به دراكو چشمان. بود رفته هري به آلبوس بودكه شبيهش اندازه همان

  .برگرداند را رويش دوباره و داد تكاني خشكي به را سرش  افتاد، بودند شده

 دي، مي شكستش امتحاني هر توي كه شو مطمئن. كوچولوئه  اسكورپيوس اون پس": گفت لب زير رون

  ".بردي ارث به مامانتو مخ تو كه شكر رو خدا. رز

 مدرسه به حتي كه اين از قبل رو اونا! خدا خاطر به رون،": گفت بود خرسند نيمي و جدي نيمي كه هرميون

  "!نكن تحريك هم عليه بشن وارد

  ".ببخشيد ميگي راست": گفت رون

 هيچ ويزلي پدربزرگ. نشو صميمي باهاش هم خيلي رزي ولي": افزود و بگيرد را خود جلوي نتوانست اما

  ".كني ازدواج زاده اصيل يه با اگه بخشدت نمي وقت

  "!هي" -

 با داشت ظاهرا بود، كرده خالص اش دستي چرخ و جغد چمدان، از را خود كه او بود؛ شده پيدايش جيمز

 نفس كرد، مي اشاره مه ميان در جايي و سرش پشت به دستش با كه حالي در. شد مي منفجر داشت كه اخباري

  ويكتوريا داشت كرد؟ مي كار چي داشت بزنيد حدس! ديدمش االن همين اونجاس، تدي": گفت زنان نفس

  "!بوسيد مي رو

  . بود شده نااميد ها آن اعتنايي بي اين از مشخصا. ماند خيره هايش بزرگتر به
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 ازش وقتي و! خودمونو دايي دختر! بوسيد مي رو خودمون ويكتورياي داشت! لوپين تدي! خودمون تدي" -

  "— كنه مي كار چي داره پرسيدم

  "!موني مي رون مثل درست هم تو كردي؟ قطع كارشونو تو —": گفت جيني

 اونو داره اون! كارم پي برم كه گفت منم به و ببينه رو رفتنش اومده كه گفتش اون و —": داد ادامه جيمز

  "!بوسه مي

  .باشد نرسانده را منظورش ترسيد مي گويي بود، كرده اضافه سرعت با را آخر جمله

 خانواده عضو شه مي هم تدي جوري اين! شه مي عالي كنن ازدواج اونا اگه! اوه": كرد زمزمه هيجان با ليلي

  "!ما

 بياد كه نكنيم دعوت ازش چرا ما، خونه مياد شام براي هفته در بار چهار تقريبا االنم همين اون": گفت هري

  "نكنيم؟ سره يه كارو و كنه زندگي ما با

 اتاق تونه مي تدي بخوابم، اتاق يه تو ال با كه نيست مهم اصال من براي! عاليه! آره": گفت حرارت با جيمز

  "!باشه داشته اختيار در منو

 رو مون خونه بخوام من كه ذارين مي اشتراك به اتاقو يه وقتي فقط ال و تو نه،": گفت محكم لحني با هري

  ".كنم منفجر

  .كرد نگاه را بود پريوت فابيان به متعلق زماني كه را اي رفته رو و رنگ و كهنه ساعت

  ".شين سوار زودتر بهتره شده، يازده ساعت تقريبا" -

  "!برسوني رو ما مخصوص سالم نويل به كه نره يادت": گفت او به كشيد مي آغوش در را جيمز كه جيني

  "!برسونم مخصوص سالم پروفسور يه به تونم نمي كه من! مامان" -

  "... شناسي مي نويلو تو اما" -

  .چرخاند حدقه در را چشمانش جيمز
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 تو برم جوري همين تونم نمي كه من باتمه، النگ پروفسور اون مدرسه توي اما آره، مدرسه بيرون" -

  "... برسونم مخصوص سالم بهش و شناسي گياه كالس

 تخليه آلبوس به اي ضربه زدن با را احساساتش داد، مي تكان مادرش پيشنهاد اين خاطر به را سرش كه او

  .كرد

  ".باش ها تسترال مراقب ، بينمت مي بعدا" -

  "!نامرئين بودي گفته خودت هستن؟ نامرئي اونا كردم مي فكر" -

 آغوش در سرسري خيلي را پدرش كند، اش حواله اي بوسه تا داد اجازه مادرش به خنديد، تنها جيمز اما

 در بعد اي لحظه و داد تكان دست برايشان كه ديدند را او. پريد شد مي پرتر لحظه هر كه قطار داخل به و كشيد

  .كند پيدا را دوستانش تا شد گم ها راهرو

 به و هستن نجيبي موجودات اونا. نداره وجود ترسناكي چيز هيچ ها تسترال مورد در": گفت آلبوس به هري

  ".ري مي قايق با ري، نمي مدرسه به كالسكه با تو حال، هر به. نيستن وحشتناك وجه هيچ

  . بوسيد خداحافظي نشانه به را آلبوس نيز جيني

  ".بينمت مي كريسمس" -

 چاي براي آينده جمعه هاگريد كه نره يادت ال، خداحافظ": گفت كشيد مي آغوش در را پسرش كه هري

  ".كنه تحريكت جيمز نده اجازه و. نكن دوئل كسي با نگرفتي ياد تا. نذار هم بدعنق سر به سر. كرده دعوتت

  "چي؟ اساليترين توي بيفتم اگه" -

 او كردنش ترك لحظه از ناشي فشار فقط كه دانست مي هري و بود، پدرش براي تنها وار زمزمه صداي اين

  .است شديد و جدي چقدر موضوع اين از وحشتش كه كرده موضوع اين افشاي به مجبور را

 چشمان آلبوس فقط هري كودك سه بين در. بود سرش از باالتر اندكي تنها آلبوس صورت زد؛ زانو هري

  .بود برده ارث به را ليلي
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 دارد كند وانمود كه بود بلد اي اندازه به را نقشش كه جيني، جز به كه آورد پايين قدري به را صدايش هري

 دو اسم تو سوروس، آلبوس": نشنود را حرفش كسي دهد، مي تكان دست شد مي قطار سوار حاال كه رز براي

 عمرم توي من كه بود انساني ترين شجاع احتماال و بود، اساليتريني يه اونا از يكي. داري رو هاگوارتز مدير تو

  ".ديدم

  "... فقط اما" -

 ال، نيست مهم اصال ما براي اين نه؟ مگه مياره، دست به رو العاده فوق آموز دانش يه اساليترين گروه... " -

 بندي گروه كاله. بدي ترجيح اساليترين به رو گريفندور داشت خواهي رو توانايي اين مهمه، برات واقعا اگه اما

  ".ده مي تاثير رو نظرت

  "واقعا؟" -

  ".كرد كارو اين كه من براي": گفت هري

 آلبوس در كه حيرتي توانست مي و بود، نكرده تعريف را موضوع اين فرزندانش از يك هيچ براي حال به تا

 هاي پيكر و شدند، مي بسته داشتند درها رنگ سرخ قطار طول در اكنون اما. بخواند چشمانش از را زد مي موج

. خوردند مي چشم به دويدند مي جلو به آخر دقيقه هاي خداحافظي ها بوسه آخرين براي كه والدين زده مه

 بيرون به ها پنجره ترين نزديك از آموزان دانش. بست سرش پشت را در جيني و پريد واگن داخل به آلبوس

  .بود چرخيده هري سوي به قطار خارج از چه و داخل از چه ها، چهره از زيادي تعداد. بودند شده آويزان

 خيره شون همه چي برا": پرسيد كرد، مي نگاه آموزان دانش ساير و اطراف به رز همراه به كه آلبوس

  "شدن؟

  ".مشهورم خيلي من منه، خاطر به نباش، نگران": گفت رون

. كرد زدن قدم به شروع كنارش در هري و كرد حركت به شروع قطار. خنديدند ليلي و هوگو رز، آلبوس،

 كرد، مي ترك را او كه فرزندش ديدن با كه اين با. ديد مي بود شعف از مملو اكنون هم از كه را پسرش چهره

  ...داد ادامه دادن تكان دست و زدن لبخند به كرد، مي سنگيني اش سينه در چيزي دادن دست از حس
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 نشانه به همچنان هري دست. گذشت پيچي از قطار. شد گم پاييزي هواي در نيز بخار هاي نشانه آخرين

  .بود مانده سرش باالي خداحافظي

  ".ده مي انجام خوب كارشو اون": كرد زمزمه جيني

  . كرد لمس را مانندش صاعقه زخم جاي و آورد پايين را دستش آگاه خود نا كرد، مي نگاه او به كه هري

  ".طوره همين كه مطمئنم" -

  .بود مرتب چيز همه. بود نداده آزارش كه بود سال نوزده زخمش

  

  

پايان
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  ...درباره ما 

  

اعضاي متعدد و فعاليست با اعضاي زير در ترجمه و ويرايش تيم ترجمه سايت دنياي جادوگري كه داراي 

  :اين كتاب سعي در خدمت رساني به شما عزيزان داشته استفصول مختلف 

  ويراستار  مترجم  شماره فصل
1  frightlord proti 

2  frightlord  proti 

3  frightlord  proti 

4  mlm  وmehrnoosh satataeil 

5  Neo proti 

6  The_Undertaker frightlord 

7  Salazar_big_hero_f Darcy  

8  Lockhart frightlord 

9  Neo khosrow 

10  proti   وthebestwizard proti 

11  frightlord harrypotter 

12  mehrnoosh frightlord 

13  Neo  وThe_Undertaker The_Undertaker 

14  Lockhart mehrnoosh 

15  mehrnoosh  وSalazar_big_hero_f majnoon 

16  The_Undertaker Neo 

17  elmira frightlord 

18  elishabah harrypotter 

19  rainymoon Neo 

20  mehrnoosh frightlord 

21  frightlord elmira 

22  mlm mehrnoosh 

23  Salazar_big_hero_f mehrnoosh 

24  Neo elmira 

25  Hani S harrypotter 

26  hermion Darcy 

27  mlm frightlord 

28  mlm mehrnoosh 
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29  binke frightlord 

30  proti frightlord 

31  frightlord  وmehrnoosh elmira 

32  arthes frightlord 

33  hermion Darcy 

34  mlm frightlord 

35  frightlord  وNeo  frightlord 

36  elmira  وmlm frightlord 

 frightlord RobinHood  موخره

  


