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 فصل اول

  دادلی
 سازها ی دیوانه و حمله

ی بزرگ و تر و تمیز  ها  سکوتی رخوتناک بر خانه.شد داغترین روز تابستان به آخر خود نزدیک می
زدند، غبار گرفته، در گاراژ مانده  هایی که همیشه از تمیزی برق می ماشین. پریوت درایو سایه انداخته بود

 زمرد بودند، تشنه و زرد شده بودند؛ چون استفاده از شیلنگ آب به هایی که زمانی به سبزی بودند و چمن
زنیشان  شویی و چمن ساکنان پریوت درایو، که از سرگرمی ماشین. علت خشکسالی ممنوع شده بود

ها را به امید داخل  های خنکشان عقب نشینی کرده بودند و پنجره ی خانه محروم شده بودند، به سایه
تنها کسی که بیرون مانده بود، پسر نوجوانی بود که . داشت باز گذاشته بودندشدن نسیمی که وجود ن

  .ی چهار به پشت دراز کشیده بود ی مقابل شماره روی باغچه
ی کسی را داشت که در زمان   ی نسبتاً بیمارگونه او پسری الغر، سیاه مو و عینکی بود که قیافه

شرتش گشاد و رنگ و رو رفته بود و  ه و کثیف بود، تیشلوار جینش پار. کوتاهی، زیادی بزرگ شده باشد
شد همسایگان  ظاهر هری پاتر باعث نمی. شدند شان جدا می اش داشتند از رویه های ورزشی تخت کفش

کردند باید با ژولیدگی  همسایگانی که از آن نوع مردمی بودند که فکر می. نسبت به او محبت کنند
ی گل مخفی کرده بود، از دید  این بعد از ظهر خودش را پشت یک بوتهاما چون او . برخورد قانونی شود

در حقیقت، تنها راهی که ممکن بود از آن طریق شناسایی شود این بود که . رهگذران کامالً مخفی بود
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ی اتاق نشیمن بیرون بیاورند و مستقیم توی باغچه را که  اشان را از پنجره عمو ورنون یا خاله پتونیا کله
 .زیر پنجره بود، نگاه کننددرست 

شاید با . ی پنهان شدن زیر پنجره تشویق شود کرد که باید برای ایده در مجموع هری فکر می
چنان وضعیت راحتی نداشت، اما دست کم این حسن را داشت که  خوابیدن روی خاک داغ و سفت، آن

اش تلویزیون تماشا  و شوهرخالهدیگر مثل هر بار که سعی کرده بود در اتاق نشیمن بنشیند و با خاله 
سائید که صدایش مانع شنیدن اخبار  هایش را به هم نمی چنان دندان شد و آن کند، کسی به او خیره نمی

 .شود، یا این که سواالت ناجوری از او پرسیده شود

ی  الهی باز به داخل پرواز کرده باشد، ورنون دورسلی شوهر خ دقیقاً انگار که این فکر هری از پنجره
 .هری ناگهان شروع به صحبت کرد

 »حاال کجا هست؟. کنه خودشو قاطی بکنه بینم دیگه این پسره سعی نمی خوشحالم که می«

عمو ورنون غُرغُری کرد و با لحن » .تو خونه که نیست. دونم نمی«: تفاوتی گفت خاله پتونیا با بی
یه . من باید از کار این بچه سر دربیارم. خواد اخبار تماشا کنه واسه من می«: ای گفت ناراحت کننده

شک . دونه که چه اتفاقایی داره میافته دادلی اصالً نمی. ی طبیعی نباید با اخبار کاری داشته باشه بچه
ی اون چیزی تو  به هر حال امکان نداره که در مورد دار و دسته. دارم که حتی اسم نخست وزیر رو بدونه

 ».اخبار ما بیاد

 »!پنجره بازه. ..هیس! ورنون«: ا گفتخاله پتونی

 .ببخشید عزیزم! راست میگی! اوه -

ی میوه و غالت  ی تبلیغاتی در مورد صبحانه هری در حالی که به یک قطعه. ها ساکت شدند دورسلی
. شد جا رد می را دید که از آن» ویستریا واک«ی گربه باز ساکن  زن دیوانه داد، خانم فیگ، پیره گوش می

هری از این که پشت بوته پنهان شده بود خیلی راضی بود، . کرد  کرده بود و با خودش غرغر میاو اخم
خواست او را برای چای خوردن به خانه  دید، می ها خانم فیگ هر وقت او را در خیابان می چون تازگی

 .ببرد

یچیده بود و از دید قبل از این که صدای عمو ورنون دوباره از پنجره بیرون برود، پیرزن از سر نبش پ
 .پنهان شده بود

 »دادی برای چای خوری بیرون رفته؟«: عمو ورنون پرسید

اون خیلی . اون کلی دوست کوچولو داره. ی پالکیس اینا رفته خونه«: خاله پتونیا با عالقه گفت
 »...محبوبه
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ر مورد ها به طرز تعجب آوری د دورسلی. هری به زحمت جلوی خودش را گرفت که شیشکی نبندد
ها در تعطیالت  ی این که آن ی او درباره های احمقانه ی دروغ ها همه آن. پسرشان، دادلی، کودن بودند

خورند را باور کرده  اش مهمان بودند و با هم چای می ی یکی از اعضای دار و دسته تابستان هر شب خانه
 .بودند

اش هر بعد از  او و دارو دسته. رفت میدانست که دادلی اصالً برای چای به جایی ن هری به خوبی می
کشیدند و به سمت   و کنار خیابان سیگار می پرداختند، در گوشه گری می ظهر در پارک بازی به وحشی

 .کردند ها سنگ پرتاب می ها و بچه ماشین

لیتل «اش در اطراف  های عصرانه روی کردند در پیاده ها را در حالی که چنین کارهایی می هری آن
ها و زیر رو کردن سطلهای  هری اکثر روزهای تعطیالت را به پرسه زدن در خیابان. دیده بود» ینگوینگ
 .ی سر راه به دنبال روزنامه گذرانده بود زباله

کردند به گوش هری رسید،  ی اخبار که ساعت هفت را اعالم می های آرم برنامه وقتی اولین نت
 .ز یک ماه انتظار، همان شب باشدشاید امشب، بعد ا. عضالت شکمش منقبض شدند

ها را پر کرده است و این در حالی است که اعتصاب  تعداد رو به افزایش مسافران تابستانی فرودگاه«
 ».شود ی دوم خود می باربران اسپانیا وارد هفته

کردم  اگه من بودم، کاری می«: ی گوینده غرولند کنان گفت عمو ورنون به محض تمام شدن جمله
 .آن طرف پنجره در باغچه شکم هری به حالت عادی برگشت» .ر عمرشون بگیرن بخوابنتا آخ

تر از معطلی  مرگ و ویرانی خیلی مهم. مطمئنا اولین عنوان خبری بود. اگر چیزی اتفاق افتاده بود
 .مسافران تابستانی بود

زهای این تابستان ی رو همه. او نفسش را به آهستگی بیرون داد و به آسمان آبی درخشان خیره شد
و همیشه، این سوال آزار دهنده که چرا . ..تنش، انتظار و آسودگی موقتی و بعد باز تنش. مثل هم بودند

 .تا به حال چیزی اتفاق نیفتاده است

ها نتوانسته بودند از آن سر در بیاورند،  او به گوش کردن ادامه داد، تا شاید سر نخ کوچکی که مشنگ
 . بدون توضیح یا یک تصادف عجیب، به دست بیاوردمثال یک ناپدید شدن

: عمو ورنون غرید. ی خشکسالی در جنوب شرقی بود اما خبر بعد از اعتصاب باربرها، در باره
سپس خبری بود » .کنه ی صبح کار می امیدوارم این همسایه بغلی اینو بشنوه، با اون آبپاشش که از سه«

سقوط کند و سپس خبر جدایی یک » سُری«ای در  زرعهدر مورد هلیکوپتری که نزدیک بود در م
واری در هر  خاله پتونیا که این موضوع را به طرز دیوانه. ی زن مشهور از شوهر مشهورش هنرپیشه

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  www.haftom.org                                                                وحید بهلول: برگردان/ رولینگ . کی.  جی/ پاتر و محفل ققنوس  هری  
  
 

  -  4  - 

انگار «: ای که دستهای استخوانیش به آن رسیده بود تعقیب کرده بود، دماغش را باال کشید و گفت مجله
 »!میدیمکه ما به روابط کثیفشون اهمیت 

طوطی راه جدیدی برای خنک شدن در این › بانجی‹ و باالخره «: ی اخبار گفت وقتی که گوینده
 .ی غروب بست هایش را به روی آسمان آتش گرفته ، هری چشم»تابستان یاد گرفته است

ته کند، اسکی روی آب یاد گرف زندگی می› بارنسلی‹در › فایو فیدرز‹بانجی که در «: گوینده ادامه داد
 ».آوری کند به آنجا رفته است تا مطالب بیشتری جمع› ماری دوکینز‹. است

ای که اسکی روی آب بلد بود رسیده  ی اخبار به خبر طوطی اگر برنامه. هری چشمانش را باز کرد
 .بود، پس دیگر چیزی که ارزش شیدن داشته باشد نداشت

 .ی خزیدن از زیر پنجره شد دههایش بلند شد و آما با دقت غلطید و روی زانوها و آرنج

 .لی سریع و پشت سر هم اتفاق افتادحدود پنج سانتی متر تکان خورده بود که چند چیز خی

ای از زیر   داری مثل صدای شلیک تفنگ سکوت خواب آلوده را شکست، گربه صدای ترق بلند طنین
ای که فحشی   و صدای نعرهیک ماشین پارک شده با سرعت بیرن دوید و از دید پنهان شد و صدای جیغ

ها آمد و انگار که این همان عالمتی باشد  داد و صدای شکستن چینی از داخل اتاق نشیمن دورسلی می
که هری منتظرش بود، از جایش پرید و روی پاهایش بلند شد و در همان حال مثل این که داشت 

اما قبل از .  شلوار جینش بیرون کشیدآورد چوبدستی باریکی را از زیر کمربند شمشیری را از غالف درمی
صدای حاصل باعث . ها خورد ی باز دورسلی این که بتواند درست و حسابی سر پا بایستد، سرش به پنجره

 . کرد که سرش دونیم شده است هری احساس می. شد خاله پتونیا بلندتر جیغ بزند

و سعی کرد چشمانش را روی خیابان هایش راه افتاده بود، تلو تلویی خورد  در حالی که اشک از چشم
اما هنوز به خود تکانی نداده بود که دو دست بزرگ ارغوانی . متمرکز کند تا ببیند صدا از کجا آمده است

 . ی باز بیرون آمدند و گلوی هری را محکم چسبیدند رنگ از پنجره

ری بریده بریده ه» .بندازش کنار، همین االن، تا کسی ندیدتش«: عمو ورنون در گوش هری غرید
های سوسیس مانند عمو  هری با دست چپش انگشت. ای ادامه داشت درگیری چند ثانیه! ولم کن«: گفت

و سپس درست موقعی که دردِ . اش چسبیده بود کشید و با دست راستش محکم به چوبدستی ورنون را می
الکتریکی به او وارد شده ای زد و انگار که شوک  سرش به طور وحشتناکی شدید شد، عمو ورنون عربده

رسید که موجی از نیرویی نامرئی از هری به او جریان پیدا کرده بود و  به نظر می. باشد، هری را رها کرد
 . نگه داشتن هری را برای او غیرممکن کرده بود

 . ی گل افتاد سپس از جایش بلند شد و به دور و بر نگاه کرد هری نفس زنان روی بوته
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های دور و بر چند  های خانه نچه باعث صدای ترق بلند شده بود پیدا نبود، اما از پنجرههیچ اثری از آ
ی  زده چوبدستیش را داخل شلوارش چپاند و سعی کرد قیافه هری شتاب. کشیدند نفر به بیرون سرک می

 .ای به خود بگیرد معصومانه

یش خیره شده بود دست تکان های تور ی هفت روبرو که از پشت پرده عمو ورنون برای خانم شماره
شنیدید همین االن یه ماشین پس زد؟ من و پتونیا رو که از . ایه عصر دوست داشتنی«: داد و فریاد زد
 ».جامون پَروند

های  های کنجکاو از پشت پنجره  وارش ادامه داد که همسایه او آنقدر به پوزخند وحشتناک و دیوانه
او به هری اشاره کرد که به . د تبدیل به شکلکی از خشم شدجورواجورشان ناپدید شدند، سپس پوزخن

 . سمتش برود

ی عمو  هری چند قدمی جلوتر رفت و مواظب بود که کمی دورتر از جایی که دست های دراز شده
 . ورنون بتواند کار خفه کردنش را از سر بگیرد بایستد

 »منظورت از این کارا چیه بچه؟«: لرزید پرسید عمو ورنون با صدایی از ته حلقش که از خشم می

 »منظورتون از چه کارهایی چیه؟«: توجهی گفت هری با بی

هنوز امیدوار بود کسی که باعث صدای ترق شده بود را . کرد او هنوز به چپ و راست خیابان نگاه می
 . ببیند

 »...ی این صدای ترق، اونم درست بیرون خانه«

 ».ردماین صدا رو من در نیاو«: هری محکم گفت

او خیلی . ی ارغوانی رنگ عمو ورنون ظاهر شد ی گنده صورت الغر اسبی شکل خاله پتونیا کنار کله
 . رسید عصبانی به نظر می

 »ی ما کمین کرده بودی؟ چرا زیر پنجره«

کردی  ی ما چیکار می زیر پنجره. ی خوبی اشاره کردی پتونیا به نکته! بله! بله«: عمو ورنون گفت
 »بچه؟

 ».کردم داشتم اخبار رو گوش می«:  صدایی که حاکی از تسلیم بود گفتهری با

 . های خشمگینی به هم کردند اش نگاه خاله و شوهر خاله

 »کردی؟ بازم داشتی اخبار گوش می«

 ».شه خوب ، آخه هر روز اخبار عوض می«
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دیگه از این  .خوام بدونم جداً چی تو کلته من می. ادای بچه باهوشا رو برای من در نیار پسر«
 »...های تو  دونی که هم پالکی خودت خوب می.  تحویل من ندهکردم داشتم اخبار گوش میندیاتِ چر

و عمو ورنون صدایش را پایین آورد، » مواظب باش ورنون«: خاله پتونیا نفسش را بیرون داد و گفت
 ».شن اخبار ما نمیهای تو قاطی  که هم پالکی...«. شنید آنقدر که هری به زحمت صدایش را می

 ».شما فقط همینو میدونین«: هری گفت

تو یک «: ای با چشمان گشاد شده به او خیره شدند، سپس خاله پتونیا گفت ها چند ثانیه دورسلی
 او هم صدایش را آنقدر پایین آورد که هری مجبور شد -» ...دروغگوی رذل هستی، پس این همه

جا میان، اگه برات اخبار نمیارن پس چیکار  جغد که این... «-ی بعدیش را لب خوانی کند  کلمه
 »کنن؟ می

دونیم که تو  انگار که ما نمی. بیخود دروغ نگو بچه! آها«: ای گفت پچ پیروزمندانه عمو ورنون با پچ
گفتن حقیقت برایش آسان . ای درنگ کرد هری لحظه» .گیری های نکبتی می ی خبراتو از اون پرنده همه

کردند که هری با این اعتراف چه احساس ناخوشایندی  اش هرگز درک نمی له و شوهر خالهنبود، گرچه خا
 ».جغدها برای من خبر نمیارن«: حالتی گفت او با صدای بی. داشت

من هم همین «: عمو ورنون با قدرت گفت» .کنم من که باور نمی«: خاله پتونیا بالفاصله گفت
 ».طور

 ».که چیزای مضحکی تو کلتهدونیم  ما می«: خاله پتونیا گفت

 ».میدونی، ما همچینم احمق نیستیم«: عمو ورنون گفت

و قبل از این که دورسلی » !به این میگن یه خبر جدید«: هری که خونش به جوش آمده بود گفت
ها کرده بود، از چمن روبروی خانه رد شده بود و از باالی دیوار  ها بتوانند صدایش بزنند پشتش را به آن

او برای خودش درد سر درست کرده بود و خودش این را . گذاشت اه باغ داشت پا به خیابان میکوت
اما او در . ادبیش را بپردازد اش رو برو شود و بهای بی او مجبور بود بعداً با خاله و شوهر خاله. دانست می

 .او موضوعات مهمتری در سر داشت. داد آن لحظه زیاد اهمیتی نمی

این دقیقاً همان .  صدای ترق مربوط به ظاهر شدن یا غیب شدن یک نفر بودهری مطمئن بود
 . کرد صدایی بود که دابی، جنِ خانگی، موقع ناپدید شدن ایجاد می

آیا ممکن است دابی اینجا در پریوت درایو باشد؟ آیا ممکن است دابی حتی در همین لحظه هم در «
 ذهنش گذشت، به عقب برگشت و به پریوت درایو به محض این که این فکر از» حال تعقیب باشد؟

 . داند چطور نامرئی شود هری مطمئن بود دابی نمی. رسید کامالً خالی باشد به نظر می. خیره شد

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



                        www.haftom.org سازها ی دیوانه دادلی و حمله / فصل اول / پاتر و محفل ققنوس       هری  

  

  -  7  - 

ها  این روز. او به قدم زدن ادامه داد، در حالی که درست از مسیری که انتخاب کرده بود خبر نداشت
اش حمل  های مورد عالقه ود که پاهایش به طور خودکار او را در مسیرها قدم زده ب او آنقدر در این خیابان

 . انداخت اش نگاهی به عقب می هر چند قدم از روی شانه. کردند می

او مطمئن بود وقتی البالی بگونیاهای در حال مردن خاله پتونیا دراز کشیده بود، شخصی جادویی 
 . نزدیک او بوده است

  ؟ چرا با او تماس برقرار نکرده بود؟ حاال چرا مخفی شده بود؟بود چرا با او صحبت نکرده 

شاید این . رسید، اطمینانش از بین رفت طور که احساس سردرگمیش به اوج می و در آن لحظه همان
ای از تماس از دنیایی که به آن تعلق  شاید او آنقدر مشتاق کوچکترین نشانه. یک صدای جادویی نبوده

 . داد های شدید نشان می ی نسبت به صداهای کامالً معمولی واکنشداشت بود که به سادگ

  های همسایه نبوده؟ توانست مطمئن باشد که صدای شکستن چیزی در یکی از خانه آیا می

شود و قبل از این که بفهمد، احساس نا امیدیی که  هری احساس کرد شکمش به پایین کشیده می
شد تا  فردا شب با صدای زنگ ساعت پنج بیدار می. اره برگشته بوددر تمام تابستان آزارش داده بود، دوب

اما آیا خرید روزنامه ارزش ادامه . ای بخرد کرد روزنامه را توزیع می» دیلی پرافت«بتواند از جغدی که 
هایی که این  انداخت وقتی این احمق ی اول می دادن را داشت؟ هری این روزها فقط نگاهی به صفحه

ی اول را به خود اختصاص   برگشته است، این خبر صفحهولدمورفهمیدند که  بردند می اه میروزنامه را ر
 . داد و این تنها خبری بود که برای هری مهم بود می

آوردند، اگر چه  هایی از بهترین دوستانش رون و هرمایونی می آورد جغدهایی هم نامه اگر شانس می
 . ها خبری نصیبش شود ن نامهها بود که دیگر انتظار نداشت از ای مدت

به ما گفتن که هیچ چیز مهمی . همونی که میدونی صحبت کنیمی  بارهتونیم زیاد در مسلماً ما نمی -
 ...ها عوضی فرستاده بشه چون ممکنه نامه. ها ننویسیم تو نامه

 ...ی جزئیات چیزی بگیم تونیم در باره ما سرمون خیلی شلوغه و نمی -

 ...گیم هر وقت که ببینمت بهت می. افته ی داره اتفاق میجا یه چیزای این -

رسید هیچ کس زحمت گفتن یک تاریخ دقیق را به  به نظر می. ها را ببیند اما پس کی قرار بود که آن
 . داد خود نمی

هری از » .انتظار میره که خیلی زود ببینیمت«هرمایونی داخل کارت تبریک تولدش نوشته بود 
ی والدین  توانست حدس بزند که رون رو هرمایونی یک جا بودند، احتماال خانه ها می نامههای مبهم   اشاره
 .رون
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توانست فکر کند که آن دو با هم در پناهگاه سر خوش هستند، در حالی که او در  او به سختی می
ی   نشدهی باز ها عصبانی بود که دو جعبه قدر از دست آن در حقیقت، او آن. پریوت درایو زندانی بود

وقتی خاله پتونیا ساالد البته . داکس را که برای تولدش فرستاده بودند دور انداخت شکالت هانی
 . ای را به عنوان شام آن شب جلویش گذاشت از کارش پشیمان شد پالسیده

رون و هرمایونی سرشان به چه کاری گرم بود؟ پس چرا او، هری، سرش شلوغ نبود؟ آیا او تا حاال 
ها فراموش کرده بودند که او  ی آن ها است؟ آیا همه هایش خیلی بیشتر از آن ده بود که تواناییثابت نکر

چه کارهایی کرده است؟ آیا این او نبود که در آن گورستان شاهد به قتل رسیدن سدریک بود و به سنگ 
  قبری بسته شده بود و نزدیک بود به قتل برسد؟

 ».بهش فکر نکن«: آن تابستان به خودش گفتهری با کج خلقی برای صدمین بار در 

ی کافی بد بود و الزم نبود که  دید به اندازه هایش می این که او مرتباً آن گورستان را در کابوس
 . لحظات بیداریش را هم در فکر آن گورستان سپری کند

کنار گاراژی ای که  ی راه از کوچه پیچید، سپس در نیمه» ماگنولیا کرسنت«او از یک نبش به داخل 
فهمید  حداقل سیریوس می. اش افتاده بود عبور کرد جا چشمش به پدرخوانده بود که برای اولین بار آن
های رون و هرمایونی خالی از  ی نامه های او هم به اندازه درست است که نامه. هری چه احساسی داشت

دار، کلمات مهربانانه و دلداری  های نیش ههای او به جای اشار اخبار به درد بخور بودند، اما حداقل در نامه
به مقررات احترام بذار، همه چی » «...دانم برایت سخت و نا امید کننده است می«. دهنده وجود داشت

 ».محتاط باش و عجوالنه تصمیم نگیر» «.شه روبراه می

زی در حال پیچید و به سمت پارک با» مگنولیا رود«هری که از ماگنولیا کرسنت رد شده بود، به 
با خود فکر کرد او روی هم رفته آن طوری که سیریوس توصیه کرده بود عمل کرده . تاریک شدن رفت

 . است

ی جارویش ببندد و سر خود به سمت پناهگاه  او حداقل در برابر این وسوسه که چمدانش را به دسته
ه این که چقدر از زندانی شدن در حقیقت هری فکر کرد رفتارش با توجه ب. راه بیفتد، مقاومت کرده بود

 عصبانی بوده ولدموردر پریوت درایو و تحقیر شدن تا حد پنهان شدن در باغچه به امید شنیدن خبری از 
با این حال ، این کامالً آزار دهنده است که کسی که دوازده سال در زندان . است، خیلی خوب بوده است

ر کرده و سعی کرده است قتلی را که به انجام آن متهم و جادوگرانِ آزکابان زندانی بوده، از آنجا فرا
محکوم شده بود انجام دهد و سپس با یک هیپوگریف مسروقه در حال فرار بود به آدم توصیه کند که 

 . عجوالنه تصمیم نگیرد
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پارک هم . های سوخته ادامه داد ی پارک پرید و راهش را از میان چمن هری از روی در قفل شده
ها رسید، روی تنها تابی که هنوز دادلی و رفقایش  وقتی به تاب. های اطراف خالی بود نمثل خیابا

 . نتوانسته بودند خراب کنند نشست، یک دستش را دور زنجیر تاب پیچید و با بد خلقی به زمین خیره شد

بایست راه جدیدی برای گوش  فردا می. ها مخفی شود ی دورسلی توانست در باغچه او دیگر نمی
 . دادن به اخبار پیدا کند

ی دیگر، چون حتی  تا آن موقع انتظار هیچ چیز دیگری را نداشت، جز یک شب پر اضطراب و آشفته
ای در مورد راهروهای  های مربوط به سدریک خالص شود، رویاهای آزار دهنده توانست از کابوس اگر می

داد به احساس به  شد که احتمال می دراز و تاریک داشت که همه به بن بست یا درهای بسته ختم می
 . هایی داشته باشد تله افتادگیش در زمان بیداری ربط

کشید، اما او دیگر خودش را با  ای تیر می اغلب جای زخم قدیمیش روی پیشانیش به طرز آزار دهنده
  .زد تصور این که ممکن است رون یا هرمایونی یا سیریوس این را موضوع جالبی بدانند گول نمی

 برگشته بود، ولدمورداد، اما حاال که   را اخطار میولدموردر گذشته، درد جای زخمش قدرت گرفتن 
چیز نگران . کردند که این درد چیزی عادی است و او باید آنرا بپذیرد ها احتماالً به او یاد آوری می آن

 . ای نیست کننده

: خواست با خشم فریاد بزند قدر که مینارضایتیش از این اوضاع غیر منصفانه در درونش جوشید آن
اش این بود که چهار  و در عوض، جایزه»  برگشتهولدمورفهمید که  اگر من نبودم، هیچ کس حتی نمی«

محبوس باشد و کالً از دنیای جادویی بریده شود و تا حد چمباتمه » لیتل وینیگینگ«ی تمام در  هفته
 !های اسکی باز تحقیر شود ن خبری در مورد طوطیزدن البالی بگونیاهای در حال مرگ برای شنید

چطور دامبلدور توانسته است به این آسانی او را فراموش کند؟ چرا رون و هرمایونی بدون این که او 
را دعوت کنند با هم بودند؟ تا کی قرار بود تحمل کند که سیریوس به او بگوید مودب بنشیند و پسر 

ها   به آنولدموراحمق و اعالم بازگشتن » دیلی پرافت« نوشتن به  نامهی  خوبی باشد؟ یا در برابر وسوسه
چرخیدند و درونش را آزار  مقاومت کند؟ در حالی که این افکار عجیب و غریب داخل سر هری می

هوا پر بود از بوی علف گرم و خشک و صدای . دادند، شبی دم کرده و مخملین اطرافش را فرا گرفت می
 . های پارک ی آن طرف نرده عیف ترافیک جادهی ض یکنواخت همهمه

دانست قبل از این که صداهایی او را از افکارش بیرون آورد و به باال نگاه کند، چه مدت روی  او نمی
 . تاب نشسته بود

ای که از  کردند که ضدنورِ عده آلود پخش می ی کافی نور غبار های اطراف به اندازه های خیابان المپ
 . شدند دیده شود یوسط پارک رد م
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صدای تیک تیک . خندیدند دیگران می. خواند ای می ادبانه ها داشت با صدای بلند آواز بی یکی از آن
 .رسید بردند به گوش می ها با خود می ای گرانقیمت که آن ی مسابقه مالیمی از چند دوچرخه

اش دادلی دورسلی بود  ههیکل جلویی بدون تردید پسر خال. ها چه کسانی بودند دانست آن هری می
 . رفت ی وفادارش به سمت خانه می که همراه با دار ودسته

الجثگی همیشه بود، اما یک سال رژیم سخت و کشف یک استعداد، تغییر  دادلی به همان عظیم
 . بزرگی در ریختش قالب ریزی کرده بود

ند گفته بود، دادلی طور که عمو ورنون با خوشحالی برای هر کسی که امکان داشت گوش ک همان
 . های سنگین وزن در سرتاسر جنوب شرقی شده بود ای کالس سومی اخیراً قهرمان بوکس بین مدرسه

ی ابتدایی،   باعث شده بود دادلی از آنچه در روزهای مدرسه- نجیبانه به قول عمو ورنون-ان ورزش 
 . زمانی که هری کیسه بوکسش بود، وحشتناکتر شود

اش یاد  کرد این که پسر خاله ترسید، اما با این حال فکر می اش نمی از پسر خالهای  هری دیگر ذره
 . ای نیست گیرد با دقت و قدرت بیشتری مشت بزند واقعیت چندان خوشحال کننده می

که به مرکز اصالح جوانان بزهکار » اون پسره، پاتر«چه از  های آن ناحیه، حتی بیشتر از آن بچه
 .ترسیدند از او وحشت داشتند یرفت م سنت بروتوس می

 . ها امشب چه کسی را کتک زده بودند کرد و از خودش پرسید آن های تاریک را نگاه می  هری هیکل

یاال این طرفو «: گوید کرد، متوجه شد که با خودش می ها را تماشا می همانطور که هری داشت آن
 »!ن، بیا و یه امتحانی بکنزودباش این طرفو نگاه ک. من اینجا تنها نشستم. نگاه کن

آمدند، و آن وقت دادلی چه کار  دیدند، مطمئنا یک راست به طرفش می اگر دوستان دادلی او را می
خواست آبرویش جلو دار و دسته برود اما در عین حال از عصبانی کردن هری هم وحشت  کرد؟ او نمی می

 . داشت

این که دستش بیندازی، و . است جالب بودی غامض گیر کرده  تماشای دادلی که در این مسئله
ها خواست هری را بزند، او آماده بود، او هم  و اگر یکی از آن. ببینی که برای جواب دادن قدرتی ندارد

 . بزار یه زوری بزنن. اش را داشت چوبدستی

 خالی هایش را سر پسرانی که زمانی زندگیش را به جهنم تبدیل کرده بودند او از این که قدری عقده
 . آمد کند خوشش می

 . ها رسیده بودند ها تقریبا به نرده آن. ها او را ندیدند و راهشان را به سمت او کج نکردند اما آن

 . ای نبود دعوا راه انداختن، حرکت هوشمندانه. ی صدا زدنشان غلبه کرد هری به زحمت بر وسوسه
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صداهای دار و . گرفت  معرض اخراج قرار میکرد، زیرا دوباره در بایست از جادو استفاده می او نمی
 . رفتند ها از دید خارج شده بودند و به سمت مگنولیا رود می رسید، آن ی دادلی دیگر به گوش نمی دسته

به مقررات احترام . تصمیم عجوالنه نگرفتم. بفرما سیریوس، اینم از این: هری با خودش فکر کرد
 . او بر پا ایستاد و به خودش کش و قوسی داد. کردی و بودی میدقیقا خالف آن چیزی که اگه ت. گذاشتم

گردد دقیقاً زمان خانه بودن  کردند هر وقت دادلی به خانه برمی خاله پتونیا و عمو ورنون احساس می
 . است و بعد از آن خیلی دیر است

بیاید، او را در انباری عمو ورنون او را تهدید کرده بود که اگر حتی یک بار دیگر بعد از دادلی به خانه 
اش در  اش را بگیرد، و در حالی که هنوز چهره کرد جلو خمیازه در حالی که سعی می. زندانی خواهد کرد

 . هم رفته بود، به سمت در پارک راه افتاد

. های بزرگ تر و تمیز با چمنهای به دقت کوتاه شده بود مگنولیا رود هم مثل پریوت درایو، پر از خانه
های خیلی تمیزی  های بزرگ و تر و تمیز بودند که ماشین های بزرگ و تر و تمیز، آدم  این خانهصاحبان

 . مثل ماشین عمو ورنون سوار می شدند

هایی از  دار در تاریکی تکه های پرده داد، زمانی که پنجره های لیتل وینگینگ را ترجیح می هری شب
شد در معرض خطر شنیدن  قتی از کنار خانه رد میکردند و و های به درخشندگی جواهر درست می رنگ

 . اش چقدر بزهکارانه است نبود ی این که قیافه آمیز صاحب خانه درباره غرغرهای تهدید

ها  آن. ی دادلی دوباره پدیدار شدند ی راه مگنولیا رود، دار و دسته رفت، بنابراین در نیمه او تند راه می
 . کردند  هم خداحافظی میدم ورودی مگنولیا کرسنت داشتند با

 . ی یک یاس بزرگ پناه گرفت و منتظر شد هری در سایه

 .خندیدند و بقیه می» زد، مگه نه؟ مثل خوک جیغ می...«: گفت مالکولم داشت می

 »!زدیش دی گُنده خوب از بغل می«: پیرس گفت

 »فردا همون موقع؟«: دادلی گفت

 ». اون موقع خونه نیستنی ما، پدر و مادرم بیاین خونه«: گوردون گفت

 ».بینمتون پس می«: دادلی گفت

 »!خداحافظ داد«

 »!میبینمت دی گُنده«

 .  را بیفتند ی اعضای دار و دسته هری قبل از این که از پناهگاهش بیرون بیاید، صبر کرد تا بقیه
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فتاد و ها یک بار دیگر محو شد، او به سرعت به سمت پیچ مگنولیا کرسنت راه ا وقتی صداهای آن
زد و زیر لب آوازی را غلط و غلوط  ی نزدیک دادلی رسید که داشت سالنه سالنه قدم می زود به فاصله

 . خواند می

 »!هی دی گنده«

 ».اِ، تویی« : دادلی برگشت و با صدایی شبیه صدای خوک گفت

 »از کی تا حاال اسمت شده دی گنده؟«: هری گفت

 ».بندب«: گشت غر زد دادلی در حالی که برمی

اما تو . اسم جالبیه«: کرد گفت زد و شروع به قدم زدن در کنار او می هری در حالی که پوزخندی می
 ».مونی  مییناماماوتولوی   دیدیهمیشه برای من 

 »!گفتم ببند«: دادلی که دستهای گوشتالودش را مشت کرده بود گفت

 »کنه؟ دونن مامانت با این اسم صدات می رفیقات نمی«

 ». ببنددهنتو«

پس چرا وقتی مامانت با این اسم صدات میکنه، بهش نمیگی دهنشو ببنده؟ پاپکین و «
 »تونم با این اسما صدات کنم؟ دیدیدام چطوره؟ منم می دینکی

رسید تالشش برای خودداری از زدن هری، تمام نیرویش را مصرف  به نظر می. دادلی چیزی نگفت
 . کرد می

ی  زدین؟ یه بچه خب نگفتی امشب کیو داشتین می«: شد گفت و میهری در حالی که پوزخندش مح
 ».زدین داشتین مارک اوانز رو میکه ی دیگه؟ پریشب  ده ساله

 ».حقش بود«: دالی با غرولند گفت

 »جدی؟«

 ».به من بی ادبی کرد«

جدی؟ بهت گفت که تو شکل خوکی هستی که بهش یاد دادن روی پاهای عقبش راه بره؟ آخه «
 ».ین که توهین نیست، این واقعیتهداد، ا

دانستن این که دالی در چه وضعیت دشواری قرار . ای در فک دادلی به شدت منقبض شد عضله
کرد دارد اعصاب خردیش را از تنها مجرای ممکن به پسر  احساس می. داد داشت به هری لذت زیادی می

 . کند اش تلمبه می خاله
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کرد  ایجاد می» ویستریا واک«و » مگنولیا کرسنت«یانبری بین ی باریکی که م ها به داخل کوچه آن
 . جا سیریوس را دیده بود پیچیدند و هری اولین بار آن

تر بود، چون در آنجا هیچ تیر  کرد تاریک هایی که به هم وصل می داخل کوچه خالی بود و از خیابان
 . چراغی نبود

 . شد ار بلند از طرف دیگر خفه میهایشان بین دیوار گاراژ از یک طرف و حص صدای قدم

کنی خیلی  بری، فکر می وقتی اون چیز رو با خودت این ور و اونور می«: دادلی بعد از چند ثانیه گفت
 »آدم بزرگی؟

 »کدوم چیزو؟«

 ».همون چیز که قایمش کردی. اون«

ه، داد؟ اگه مگه ن. ات نشون میده احمق نیستی ای که قیافه به اندازه«. هری دوباره پوزخندی زد
 ».تونستی در آن واحد هم راه بری و هم حرف بزنی همون قدر کودن بودی، نمی

 . کند دادلی را دید که چپ چپ به آن نگاه می. هری چوبدستیش را بیرون کشید

ی  اگه این کارو بکنی از او مدرسه. دونم که اجازه نداری می. تو اجازه نداری«: دادلی ناگهان گفت
 ».ری میندازنت بیرون میعجیب غریبی که 

 »دونی قانونا عوض نشدن دی گنده؟ از کجا می«

 ».عوض نشدن«: رسید کامالً متقاعد شده باشد گفت دادلی که به نظر نمی

 . هری به نرمی خندید

 ».جیگرشو نداری که بدون اون چیز با من روبرو بشی«: دالی غرولند کنان گفت

ی ده ساله رو بزنی؟ راستی  ر کمکت کنن تا بتونی یه بچهتویی که حتما باید چهار نفر از پشت س«
 »؟ی، رقیبت چند سالش بود؟ هفت؟ هشتزن اش الفشو می این عنوان قهرمانی بوکست که همه

. و وقتی که کارمو باهاش تموم کردم. جهت اطالع شما، شونزده سالش بود«: دادلی غرغرکنان گفت
فقط صبر کن تا به بابا بگم که تو اون چیز رو . وزن داشتبیست دقیقه بیهوش بود تازه، دو برابر تو 

 ».درآوردی

دویی میری پیش باباییت؟ قهرمان کوچولوی بابایی از چوبدستی نکبتی هری  حاال دیگه می«
 »ترسیده؟

 ».کنم شبا هم اینقدر شجاع باشی فکر نمی«: دادلی با تمسخر گفت
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 ».مثل االن. شه  تاریک میشب وقتیه که هوا . اوتولو، االن شبه دیگه دیدی«

 ».منظورم وقتیه که رفتی تو رختخواب«: دادلی غرید

از همان مقدار کمی که . اش خیره شد هری هم ایستاد و به پسر خاله. او از راه رفتن باز ایستاد
 . ای بر لب دارد دید، تشخیص داد که لبخند پیروزمندانه ی دادلی را می ی گُنده چهره

منظورت چیه وقتی من تو رختخوابم اینقدر «:  شدت دستپاچه شده بود گفتهری در حالی که به
 »شجاع نیستم؟ مگه قراره من از بالشم یا چیز دیگه بترسم؟

داشتی تو خواب حرف . من دیشب صداتو شیدم«: دادلی در حالی که نفسش را حبس کرده بود گفت
 ».کردی زدی و ناله می می

او دیشب دوباره آن . ی سردی در شکمش پیچید پیچه لد» منظورت چیه؟«: هری دوباره گفت
 . گورستان را در خواب دیده بود

سدریک رو نکش، سدریک رو «: ای قهقهه سر داد و با صدای زیری زوزه کشید دادلی به طرز گزنده
 »سدریک کیه؟ دوست پسرته؟! نکش

 ».گی داری دروغ می«: هری اتوماتیک گفت

وگرنه سدریک را از کجا . گوید دانست که دادلی دروغ نمی او می. اما دهانش خشک شده بود
 شناخت؟ می

 »!بابا. خواد منو بکشه این می! کمک کن بابا! بابا«

 ».دم دارم بهت اخطار می. خفه شو دادلی. خفه شو«: هری به آهستگی گفت

اون . ..خواد بیا کمک کن بابا، مامان، بیاین کمک، اون سدریک رو کشته، بابا کمک کن، اون می«
 ».چیزو به طرف من نگیر

هری نوک چوبدستی را مستقیم به سمت قلب دادلی گرفته . دادلی به سمت دیوار کوچه عقب رفت
 . بود

شد اگر همین  کوبد، چه می  سال نفرت از دادلی دارد به رگهایش می کرد چهارده هری احساس می
 .خانه بخزدشد مثل یک حشره تا  کرد مجبور می االن آنچنان جادویش می

 »گم؟ فهمی چی می می. دیگه اصال در موردش حرف نزن«: هری غرید

 ».اون چیزو یه طرف دیگه بگیر«

 »گفتم فهمیدی چی گفتم؟«
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 ».اون چیزو بگیر اون طرف«

 »گم؟ فهمی چی می می«

 »...اون چیزو از من دور«

برای شب . فتاده باشددادلی نفس لرزانی از خود بیرون داد، گویا که ناگهان در آب خیلی یخی ا
های  ها و ماه و المپ ی نیلی ناگهان به سیاهی قیر شده بود و ستاره آسمان پر ستاره. اتفاقی افتاده بود

خش برگ  ها و خش ی دوردست ماشین همهمه. های دو سر کوچه ناپدید شده بودند آلود خیابان مه
 . ت سردی تبدیل شده بودشامگاه مطبوع ناگهان به شب به شد. درختان از بین رفته بود

ی  انگار دست غول آسایی جبّه. ها کالً در سکوت و تاریکی غیر قابل نفوذی محاصره شده بودند آن
 . ها را گرفته است ای را روی تمام کوچه انداخته و جلوی دید آن زده کلفت یخ

  ه کار بردهبرای کسری از ثانیه هری فکر کرد که برخالف تمام تالشی که برای مقاومت کردن ب
 او –سپس منطقش بر احساسش غلبه کرد . است، بدون این که خواسته باشد، جادویی انجام داده است

 . ها را نداشت قدرت خاموش کردن ستاره

هایش فشار  ی بی وزن به چشم سرش را به اطراف چرخاند تا چیزی ببیند، اما تاریکی مثل یک پرده
 . آورد می

 . های هری پیچید گوشی دادلی در  صدای وحشتزده

 »!کنی؟ د دست نـ نگه دار چـ چکار د داری می«

 ».خفه شو و تکون نخور. کنم من هیچ کاری نمی«

 »!من کور شدم. تونم ببینم من نمی«

 ».گفتم خفه شو«

گرداند، ساکت و بی حرکت  دیدند به اطراف می هایش را که جایی را نمی هری در حالی که چشم
 . ایستاد

لرزید و بازوهایش دانه دانه شده بودند و موهای  ی شدید بود که داشت به خودش میسرما به حد
توانست باز کرد و بدون این که چیزی  جا که می او چشمهایش را تا آن. پشت گردنش سیخ ایستاده بودند

 . ببیند به اطراف خیره شد

 !هدر لیتل وینگینگ ن. جا باشند توانستند این ها نمی آن. غیر ممکن بود

 . توانست قبل از این که ببیندشان صدایشان را بشنود او می. هایش فشار آورد به گوش
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 »کنی؟ کجایی؟ چکار داری می! گم به بابام می«: کشان گفت دادلی زوزه

 » ... کنم گوش بـ شی؟ دارم سعی می خفه می«: پچ گفت هری با پچ

 . ده بوداو آن چیزی را که از آن وحشت داشت شنی. اما او ساکت شد

 . کشید های عمیق و کشدار و منظم می چیزی که نفس. غیر از او و دادلی چیزی در کوچه بود

 . لرزید احساس وحشت شدیدی کرد هری که در هوایی منجمد ایستاده بود و می

 »...زنمت ها خورم می ها، قسم می زنمت نکن، دیگه نکن، می«

 »...دادلی خفه«

 ...گبن

نقاط نورانی سفید کوچکی جلوی . ر هری شد که او را به هوا بلند کردی پهلوی س مشتی حواله
. برای بار دوم در آن روز، هری احساس کرد که سرش دو تکه شده است. چشمانش به رقص درآمدند

 . اش از دستش بیرون افتاد ی بعد، او به سختی زمین خورد و چوبدستی لحظه

ها و  شمانش از درد پر آب شده بود، روی دستدر حالی که چ» !ای دادلی ابله«: هری داد زد
او شنید که دادلی کورکوانه خودش را به . در تاریکی با خشم به جستجو پرداخت. زانوهایش بلند شد
 . زد حصار کوچه می

 ».ری تو داری یه راست به طرفش می. برگرد! دادلی«

 . های دادلی متوقف شد صدای جیغ وحشتناکی به گوش رسید و قدم

توانست  ای پشت سرش کرد که فقط یک معنا می مان لحظه هری احساس سرمای خزندهدر ه
 . ها بیشتر از یکی بودند آن: داشته باشد

هری خشمگین » !چوبدستی» «.کنی فقط دهنتو بسته نگه دار هر کاری می. دادلی فقط دهنتو ببند«
 . گشت کرد و دستانش مثل عنکبوت روی زمین می غرولند می

او در حالی که به شدت برای کمک به جستجویش به نور » !لوموس !تی کجاست؟ یاالپس چوبدس«
متر از  و با ناباوری رضایت بخشی، نور چند سانتی. احتیاج داشت، ورد را به طور اتوماتیک به زبان آورد

هری آن را قاپید، روی چهار دست و پا . نوک چوبدستی روشن شده بود. دست راستش بیرون جهید
 . د و به اطراف نگاه کردایستا

اش پا یا  هیکلی دراز پوشیده در شنل در حالی که در هوا شناور بود و زیر شنل. شکمش منقبض شد
افتاد،  هری در حالی که داشت به عقب می. خورد به نرمی به سمت او میلغزید ای به چشم نمی چهره

 . چوبدستی را باال آورد
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 »!ماکسپکتو پاترونو«

ساز کند شد، اما ورد درست عمل نکرده  یفی از نوک چوبدستیش بیرون آمد و دیوانهی ظر بخار نقره
 . بود

 .خواست روی او خم شود، هری پاورچین پاورچین عقب نشینی کرد ساز می در حالی که دیوانه

 یک جفت دست . تمرکز کن:زد مرتب به خودش نهیب می .آلود کرده بود اضطراب ذهنش را مه 
صدای . ساز به بیرون لغزید و به سمت او دراز شد دیده از داخل شنل دیوانهخاکستری الغر گن
 . های هری را پر کرد گوشخراشی گوش

 »!اکسپکتو پاترونوم«

ای که از قبلی هم ضعیف تر بود  ی دیگری از غبار نقره حلقه. رسید صدایش ضعیف و دور به نظر می
 . توانست این ورد را درست انجام دهد یاو دیگر نم. از نوک چوبدستی به بیرون پراکنده شد

 . ای تیز و زیر خنده. ای در سرش بود صدای خنده

کند و او  هایش را پر می ساز، ریه ی به سردیِ مرگِ دیوانه توانست احساس کند که نفس گندیده او می
 .کند را خفه می

ساز داشتند دور گلوی او  نهی دیوا زده انگشتان یخ. اما هیچ شادیی در او نبود. یک فکر شاد. فکر کن
به مرگ «: صدای داخل سرش گفت. شد ی تیز داشت بلند و بلندتر می صدای خنده. شدند بسته می

او دیگر رون و » .من هیچ وقت نمردم. دونم من نمی. حتی ممکنه بدون درد باشه. تعظیم کن هری
اشان به روشنی جلوی چشمانش  رهکرد، چه در حالی که برای نفس کشیدن تقال می. دید هرمایونی را نمی

 .ظاهر شد

 »!اکسپکتو پاترونم«

هایش به جایی از بدن  شاخ. ای از نوک چوبدستی هری بیرون پرید ی نقره الجثه یک گوزن نر عظیم
او به عقب پرتاب شد و به محض این که گوزن حمله . بود بایست می ساز برخورد کردند که قلب می دیوانه

در » !این طرف«: هری به گوزن فریاد زد. ت خورده مثل خفاشی پرواز کرد و رفتساز شکس کرد، دیوانه
کرد و چوبدستی درخشان را باالی سرش گرفته بود، به سمت پایین کوچه  حالی که به اطراف نگاه می

 . خیز برداشت

ود و دادلی روی زمین مچاله شده ب. ها رسید ده قدمی بیشتر ندویده بود که به آن» دادلی دادلی؟«
هایش را در  ساز دوم روی او خم شده بود و مچ دیوانه. بود  ش را محکم در میان بازوانش گرفتهصورت

کرد و در همان حال  دستان الغرش گرفته بود و با حالت عاشقانه و با زور دستانش را از هم باز می
 . خواست او را ببوسد سرش را خم کرده بود، گویی که می
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یی که او با جادویش احضار کرده بود، به تاخت و با  ای و گوزن نقره» !و برسحسابش«هری فریاد زد 
ساز بیشتر از یک اینچ با صورت  ی بدون چشم دیوانه چهره. صدای غرشی، چهار نعل از کنارش رد شد

موجود در هوا پرتاب شد و مثل رفیقش پر . ای به او برخورد کرد های نقره دادلی فاصله نداشت که شاخ
 . ای تبدیل شد گوزن تا آخر کوچه دوید و به غبار نقره. و در تاریکی محو شدکشید 

صدای . نسیم گرمی کوچه را پیمود. های خیابان دوباره به زندگی برگشتند ها و چراغ ماه، ستاره
ها در مگنولیا کرسنت دوباره هوا را پر  های همسایه و غرش خفیف معمولی ماشین خش درختان باغ خش
در حالی که تمام حواسش به ارتعاش در آمده بود و داشت با بازگشت سریع به وضعیت عادی هری . کرد

 . حرکت ایستاد کرد، کامالً بی خو می

او حسابی خیس عرق شده بود و . شرتش به بدنش چسبیده است ی بعد متوجه شد که تی لحظه
 . در لیتل وینگینگ! سازها، اینجا یوانهتوانست آن چیزی را که همین االن اتفاق افتاده بود باور کند، د نمی

 . کرد لرزید و زار زار گریه می دادلی مچاله شده روی زمین دراز کشیده بود و می

هری خم شد که ببیند آیا او در وضعیتی هست که بتواند بایستد، اما در همین لحظه صدای بلند 
 . دویدند را شنید هایی که پشت سرش می قدم

غریزی دوباره چوبدستیش را بیرون کشیده بود روی پاهایش جهید تا با تازه وارد در حالی که به طور 
 . روبرو شود

 . نفس زنان وارد دید شد خانم فیگ ، همسایه پیر احمقشان نفس

موهای خاکستریش از زیر کاله توریش بیرون زده بود، یک کیف خرید نخی در حالی که از مچ 
ایش بیرون زده  ای چهارخانه های پارچه  پاهایش تا نصفه از دمپاییکرد و تلق می دستش آویزان بود، تلق

 . بود

ی  قایمش نکن پسره«: هری با عجله جنبید تا چوبدستیش را پنهان کند اما خانم فیگ جیغ زد
».کشم اوه من این موندانگوس فلچر رو میبرا باشن چی؟  و اگه بازم از اونا این دور. احمق
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 دومفصل 

  یک عالمه جغد

  چی؟: زده گفت ری حیرته
رفت تا در مورد یه ! اون گذاشت و رفت«:  گفتآورد تق انگشتانش را در می خانم فیگ که تق

زنده  بهش گفته بودم اگه بره زنده.  پاتیل که از پشت دسته جارو افتاده بود با یکی حرف بزنهی محموله
نس آوردم که آقای تیبلس رو سر این قضیه باز شا! سازا دیوانه. کنم، ولی تو رو خدا ببین پوستشو می
این ماجرا . باید زودتر برسونمتون خونه. عجله کنین. جا بریم خوب، دیگه باید زودتر از این. گذاشته بودم

  ».کشمش می. کنه عجب بدبختیی درست می
دانست  ها می باز آن هافوی گربه ی پیر و هاف شوک ناشی از آشکار شدن این حقیقت که همسایه

: هری پرسید. ساز، آن هم در کوچه نداشت سازها چیستند، دست کمی از پدیدار شدن دو دیوانه یوانهد
  »شما ساحره هستید؟«

آخه من چطور . موندانگوس هم اینو خوب میدونست. ام نه، من یه فشفشه«: خانم فیگ گفت
ه من بهش هشدار داده اون درست همون موقعی ک. سازا مبارزه کنی تونستم کمکت کنم که با دیوانه می

  »...پناه ول بودم تو رو بی
کرده؟  پس این موندانگوس همش داشته منو تعقیب می. یه لحظه صبر کنین ببینم«: هری گفت

  »ی ما غیب شد؟ پس اون بود که جلوی خونه
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اما خوشبختانه من آقای تیبلس رو برای موقعیتای . بله، بله«: خانم فیگ با دستپاچگی گفت
اما وقتی من به . آقای تیبلس اومد و قضیه رو به من گفت. ر ماشین مستقر کرده بودماضطراری زی

او به طرف دادلی » ...اوه خدای من، دامبلدور چی میگه... حاال هم که. ی شما رسیدم، تو رفته بودی خونه
ین بلند کن تو از زم یاال اون ماتحت گُنده! هی تو«: که هنوز دراز به دراز تخت کوچه ولو بود جیغ زد

  ».ببینم
  »شناسید؟ شما دامبلدورو می«: هری به او خیره شد و گفت

اگه اونا باز . کیه که دامبلدورو نشناسه؟ حاال یاال بجنب. شناسمش البته که می«: خانم فیگ گفت
تر از تغییر شکل دادن  من تا حاال نتونستم جادویی بزرگ. تونم بهت بکنم برگردن، من هیچ کمکی نمی

  ».ای انجام بدم ی کیسهیک چا
  . اش گرفت و تقال کرد های سنگین دادلی را در دستان چروکیده او خم شد و یکی از دست

  ».مصرف، بلند شو لش بی بلند شو تنِ«
ای به رنگ خاکستر، روی  چنان با چهره او هم. خواست حرکت کند توانست، یا نمی اما دادلی یا نمی

  .لرزید، دهانش را محکم بسته بود یزمین افتاده بود و همان طور که م
با تالش عظیمی موفق شد . و دست دادلی را گرفت و با زحمت کشید» .من میارمش«: هری گفت

چرخیدند و  های ریزش در حدقه می چشم. کرد رسید داشت غش می به نظر می. او را سر پا بایستاند
 رهایش کرد، به طرز خطرناکی به محض این که هری. های درشت عرق شده بود صورتش پر از دانه

  . تلوتلو خورد
  » .بجنب، عجله کن«: خانم فیگ با لحن مضطربی گفت

اش انداخت و در حالی که زیر بار وزن او خم شده بود،  هری یکی از دستان سنگین دادلی را دور شانه
  . بش سرک کشیدرفت از سر ن ها لرز لرزان راه می خانم فیگ که جلوی آن. او را به سمت خیابان کشاند

الزم . چوبدستیتو دم دستت نگه دار«: شدند، خانم فیگ به هری گفت» ویستریا واک«وقتی وارد 
قانون محدودیت . نیست االن به فکر قانون رازداری باشی، ما به هر حال حسابی تو درد سر افتادیم

 که دامبلدور نگرانش جادوگری برای افراد زیر سن قانونی رو چی میگی؟ این دقیقاً همون چیزی بود
مگه نگفتم چوبدستیتو قایم نکن، چقدر باید . ؟ اوه چیزی نیست، آقای پرنتیسه...اون چیه ته خیابون... بود

  » تونم کمکی بکنم؟ بگم من نمی
باش نگه دارد و با دست دیگر دادلی را  کار آسانی نبود که با یک دست چوبدستی را به حال آماده

رسید دادلی  اش زد، اما به نظر می ای به پهلوی پسرخاله صبری سقلمه ا بیهری ب. دنبال خود بکشد
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ی هری انداخته بود و  او وزنش را روی شانه. ی میلش به راه رفتن مستقل را از دست داده است همه
  .شد پاهای بزرگش پشت سر کشیده می

را قبالً به من نگفته پس چ«: کرد گفت زد و برای راه رفتن تقال می نفس می هری در حالی که نفس
  »ی شما میومدم، پس چرا چیزی نگفتین؟ ید خانم فیگ؟ این همه وقت که من خونها بودید که فشفشه

تو خیلی . بود ولی نباید صداشو در میاوردم بایستی چشمم به تو می من می. این دستور دامبلدور بود«
بردن که  ها بو می  اما اگه دورسلی.شدم زیاد بهت خوش نگذره من متاسفم که باعث می. کوچیک بودی

اما . میدونی، کار آسونی نبود. دادن بیای پیشم بری، دیگه هرگز اجازه نمی تو از اونجا اومدن لذت می
وقتی «: آورد گفت تق انگشتانش را در می او با لحن غمگینی، در حالی که یک بار دیگر تق» ...خدای من

نگوس چطور تونسته پُستشو ول کنه؟ اون قرار بود تا نصفه شب سر آخه این موندا... دامبلدور خبردار بشه
تونم غیب و  تونم به دامبلدور بگم چه اتفاقی افتاده؟ من که نمی حاال کجاست؟ چطور می. پُستش باشه
  ».ظاهر بشم

نگران بود که ستون فقراتش » .میتونم بهتون قرضش بدم. من یه جغد دارم«: هری به زحمت گفت
  . لی شترقی بشکندزیر وزن داد

های خودشو برای  وزرات راه. دامبلدور باید خیلی زود یه کاری بکنه. هری تو متوجه نیستی«
  » .اونا قبل از این که حرفم تموم بشه از قضیه خبردار شدن. تشخیص جادوگری زیر سن قانونی داره

اونا حتماً . ادو استفاده کنممن مجبور بودم از ج. ها خالص بشم ساز اما من مجبور بودم از شر دیوانه«
  ».کردن ی ویستریا واک چیکار می ها دور و بر کوچه ساز بیشتر نگران اینن که دیوانه

  »!کشمت یموندانگوس م. اما من متاسفم. اوه عزیزم، کاش کارا به همین سادگی بود«
ار در هوا ی نمد صدای ترق بلندی به گوش رسید و بوی قوی مشروب، آمیخته با بوی توتونِ کهنه

او پاهای . ها ظاهر شد ای در یک پالتوی کهنه و مندرس درست در برابر آن ی نتراشیده مرد خپله. پیچید
ی  ی پرخون داشت که به او قیافه های قلمبیده خورده و چشم کج کوتاه، موهای خرمایی در هم گره

ی بالفاصله تشخیص داد ای رنگی در دستش بود که هر ی نقره بقچه. داد می» باسِت«غمگین یک سگ 
  . مرئی است که شنل نا

چه خبر فیگی؟ پس «: چرخاند گفت او در حالی که نگاهش را از خانم فیگ به هری و دادلی می
  »تحت پوشش موندن چی شد؟

. صفت، اون سرش ناپیدا یک تحت پوششی نشونت بدم دله دزد رذل بی«: خانم فیگ جیغ زد
  ».جا بودن سازا این دیوانه

  »جا؟ سازا؟ این سازا؟ دیوانه دیوانه«: زده تکرار کرد گوس مبهوت و وحشتموندان
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سازا به پسری که داشتی ازش  دیوانه! ی پست گُه خفاش ای کپه. جا بعله، این«: خانم فیگ جیغ زد
  ».کردی حمله کردن محافظت می

:  بود گفتموندانگوس در حالی که ضعف کرده بود و نگاهش بین هری و خانم فیگ در رفت و آمد
  »...من! خدای من! خدای من«

  »نگفتم بهت؟ بهت نگفته بودم که نرو؟. و جنابعالی هم گذاشتی رفتی که پاتیل دزدی بخری«
خوب من، من، خوب آخه یه موقعیت «: موندانگوس که به شدت دست و پایش را گم کرده بود گفت

  »...آخه ببین. تجاری خوب بود
آن آویزان بود را باال آورد و با آن چند ضربه به صورت و گردن خانم فیگ دستی که کیف نخی از 

شد حدس زد که کیف پر از غذای  آمد می از صدای تلق تولوقی که از داخل کیف می. موندانگوس زد
  . گربه است

  ».خیله خوب خفاش پیر دیوونه، حاال یه نفر باید بره به دامبلدور خبر بده! آی! آخ«
کوبید  توانست می ف پر از غذای گربه را به هر جا از موندانگوس که میخانم فیگ در حالی که کی

 کسی — خودت، خود خودت — که —و بهتره .  دادن— خبر — بهش — قبالً —بعله، اونا «: گفت
  ». که کاری بکنی—حاضر نبودی  — چرا سر پستت — توضیح میده — دامبلدور — که به —باشی 

. ایرنتت رو روشن بذار«: ا روی سرش گرفته بود، جیغ زنان گفتهای لرزانش ر موندانگوس که دست
  ».دارم میرم، دارم میرم

  . با صدای ترق بلند دیگری ناپدید شد
  » منتظر چی هستی؟. یاال بجنب هری. امیدوارم دامبلدور بکشدش«: خانم فیگ با خشم گفت

تواند زیر هیکل  ر میی نفسش را برای گفتن این که دیگر به زو هری تصمیم گرفت آخرین ذره
بیهوش دادلی را باالتر کشید و به سمت جلو شروع به  با مشقت هیکل نیمه. دادلی راه برود مصرف نکند

  . تلو خوردن کرد تلو
ممکنه بازم . کنم من شما رو تا دم در همراهی می«: وقتی وارد پریوت درایو شدند، خانم فیگ گفت

تو مجبور بودی خودت تنهایی با اونا مبارزه کنی، ... عجب مصیبتی. خدای من. از اونا این دور و بر باشن
خوب البته دیگه گریه . در حالی که دامبلدور به ما گفته بود که به هر قیمت که شده نذاریم جادو بکنی

  ».1حاال دیگه گربه قاطی وروجکا شده. ای نداره ی شکسته فایده برای کوزه

                                                 
 .المثل جادوگری است احتماال یک ضرب 1
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  »ده بود که منو تعقیب کنن؟پس دامبلدور سپر«: هری نفس زنان گفت
پس چی؟ انتظار داشتی بعد از اون اتفاقایی که تو ماه ژوئن افتاد، «: صبری گفت خانم فیگ با بی

ی باهوشی  به من گفته بودن تو بچه! جوری ولت کنه که بری برای خودت بگردی؟ خدای من همین
جا  برو تو خونه و همون.  خوبخیله«: ی چهار رسیدند، خانم فیگ گفت وقتی جلوی شماره» ...هستی
  ».کنم یه نفر به زودی باهات تماس بگیره فکر می. بمون

  »شما چیکار میخواین بکنین؟«: هری به سرعت پرسید
باید . یه راست میرم خونه«: لرزید گفت خانم فیگ در حالی که به خیابان تاریک خیره شده بود و می

  ».شب بخیر. مونتو فقط تو خونه ب. منتظر دستورات بعدی باشم
  »...خوام بدونم که صبر کنین، هنوز نرید، می«: هری گفت

دلنگ از دستش  کردند و کیفش دلنگ چلپ صدا می اش چلپ های روفرشی اما خانم فیگ که دمپایی
  . اش به راه افتاده بود خورد، با سرعت به سمت خانه تاب می

اشت که باید از کسی که با دامبلدور در یک میلیون سوال در ذهنش د» !صبر کنین«: هری فریاد زد
  .اما ظرف چند ثانیه خانم فیگ در تاریکی بلعیده شد. پرسید ارتباط بود می

هایش تنظیم کرد و به آهستگی  هری در حالی که اخم کرده بود، دوباره وزن دادلی را روی شانه
  . بودندهای هال روشن  المپ. ی چهار را پیمود ی شماره مسیر دردناک حیاط خانه

ی خاله پتونیا روی  ی کج و کوله هری چوبدستیش را زیر کمربندش پنهان کرد، زنگ زد و سایه
  . دیدشد میتر  بزرگ و بزرگرا که ی مشجر در ورودی  شیشه
  »چی شده؟! دی دی... دیگه داشتم خیلی خیلی! دیر کردی! دی دی«

ی سبز  دادلی با چهره. ی او بیرون پرید هری کجکی به دادلی نگاه کرد و درست به موقع از زیر شانه
  . اش، یک لحظه تاب خورد سپس دهانش را باز کرد و روی تمام پادری استفراغ کرد رنگ پریده

  »!ورنون! چت شده؟ ورنون! دی دی! دی دی«
ش مثل هر وقت ا های شیرماهی تاالپ در حالی که سبیل شبیه به دندان ی هری تاالپ شوهر خاله
او با عجله جلو آمد . خورد از اتاق نشیمن بیرون آمد شد به این طرف و آن طرف تاب می که سراسیمه می

ی استفراغ فرو  لرزید بدون این که پایش در دریاچه تا به خاله پتونیا کمک کند دادلی را که زانوهایش می
  . برود از کنار آن رد کند

  ».ورنون، دادلی حالش به هم خورده«
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ی افتاده؟ خانم پالکیس به جای چایی چیز ناجوری بهتون داده؟ چرا چی شده پسرم؟ چه اتفاق«
ی لباسات خاکیه؟ مگه رو زمین دراز کشیده بودی؟ یه لحظه صبر کن، نکنه تو خیابون بهت حمله  همه
  »شده؟

دی، عزیزم، با مامان صحبت  دی! به پلیس زنگ بزن. ورنون به پلیس زنگ بزن«: خاله پتونیا جیغ زد
  »یکار کردن؟باهات چ. کن

بخش  که البته برایش رضایت. در این حیص و بیس، انگار هیچ کس متوجه حضور هری نشده بود
در حالی که . او موفق شد قبل از این که عمو ورنون در را به هم بکوبد، به داخل خانه بلغزد. بود

با دقت و بی سر و رفتند، هری  ها پر سر و صدا و به کندی از هال به سمت آشپزخانه پیش می دورسلی
  . ها رفت صدا به سمت پله

  ».اصالً نگران نباش. ما گیرشون میاریم. کی این کارو کرده پسرم؟ اسمشونو به ما بگو«
  ».دی؟ به مامان بگو درسته دی. کنه یه چیزی بگه ورنون داره سعی می... هیس«

  . پای هری روی اولین پله بود که دادلی صدایش را بازیافت
  »!کار اونه«

  . ی منفجر شدن بود اش در هم رفته و آماده پایش هنوز روی اولین پله بود، چهره. هری یخ زد
  »!جا نیا ایپسر ب«

با احساس خشم و ترس درهم آمیخته، هری به آهستگی پایش را از پله جدا کرد و چرخید تا به 
تمیزِ خاله پتونیا درخششی ی به طرز وسواسی  بعد از تاریکی بیرون، آشپزخانه. ها برود دنبال دورسلی

  .عجیب و غیر واقعی داشت
. رسید اش هنوز سبز بود و خیس به نظر می چهره. نشاند خاله پتونیا داشت دادلی را روی صندلی می

های ریزش که باریکشان کرده بود، به هری خیره  عمو ورنون جلوی ظرفشویی ایستاده بود و با چشم
  .شده بود

  » پسر من چیکار کردی؟با«: با غرشی ترسناک گفت
  ».هیچ کار«: دانست عمو ورنون حرفش را باور نخواهد کرد گفت هری که به خوبی می
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کرد، با صدای لرزانی   دادلی پاک می2ها را از روی کت چرمی خاله پتونیا که داشت با اسفنج استفراغ
  »درآورد؟دی، اون باهات چیکار کرده؟ بازم از همون کارا کرده؟ اون چیزشو  دی«: گفت

در همان حال که خاله پتونیا شروع به جیغ زدن . لرزید، سرش را به آرامی پایین آورد دادلی که می
من . نه، من همچین کاری نکردم«: هایش را باال آورد و هری تند و فرز گفت کرد، عمو ورنون مشت
  »...من نبودم، اون. هیچ کاری با اون نکردم

ی خیلی  ی آشپزخانه به سرعت به داخل آمد و به فاصله  پنجرهاما درست در همان لحظه جغدی از
ی بزرگ کاغذ پوستیی را که با  دوری در آشپزخانه زد و بسته. کمی از باالی سر عمو ورنون رد شد

هایش به مالیمت  نوک بال. کرد درست جلوی پای هری انداخت و به نرمی دور زد منقارش حمل می
  . ه سمت بیرون شتاب گرفت و در باغ ناپدید شدب. کردند باالی یخچال را لمس 
پنجره را به هم . زد اش با عصبانیت می  همان رگ همیشگی در شقیقه»!جغد«: عمو ورنون نعره زد

دم هیچ جغدی وارد  من دیگه اجازه نمی. کنم من دیگه تحمل نمی! بازم جغد«. کوبید
  ». بشه خونهاین

ی درون آن  غول باز کردن پاکت و بیرون کشیدن نامهاما حرفش هنوز تمام نشده بود که هری مش
  .تپید قلبش در حلقش می. شده بود

  جناب آقای پاتر،
و در حضور  نشین  ی مشنگ ی امشب، در منطقه طبق گزارش واصله، جنابعالی در ساعت نه و بیست و سه دقیقه

دیت جادوگری برای افراد شدت این تخطی از فرمان محدو. اید یک مشنگ، طلسم پاترونوس را اجرا کرده
ماموران . ی علوم و فنون جادوگری هاگوارتز اخراج شوید زیر سن قانونی، باعث شده است شما از مدرسه

 از آنجایی که شما قبالً. گاه شما فراخوانده خواهند شد تا چوبدستیتان را نابود کنند وزارت به زودی به اقامت
اید، متاسفانه  المللی جادوگران دریافت کرده ی بین ی معاهده نامه نظام13یک اخطار رسمی برای تخطی از بند 

 اوت در 12ی   صبح مورخه9ی استماع انضباطیی که در ساعت  باید به استحضار برساند حضور شما در جلسه
  . شود الزامی است محل وزارت سحر و جادو برگزار می

  ارادتمند و آرزومند سالمتی شما،
  مفالدا هاپکرک

  ی نامناسب از جادو فادهدفتر است
  وزارت سحر و جادو

درون . شنید های عمو ورنون و خاله پتونیا را می او به طرز مبهمی صحبت. هری نامه را دو بار خواند
او را از . حقیقتی مثل یک تیر فلج کننده، به هشیاریش رخنه کرده بود. حس بود سرش کرخت و بی

  . گشت جا بر نمی او دیگر هرگز به آن. ده بوددیگر تمام ش. هاگوارتز اخراج کرده بودند
هایش  مشت. زد ی عمو ورنون ارغوانی شده بود و عربده می چهره. ها نگاهی کرد او به دورسلی
  . آورد حلقه کرده بود هایش را دور دادلی که باز داشت باال می خاله پتونیا دست. همچنان باال بود

                                                 
در . اما خیالتان راحت باشد. ترین روز تابستان کت چرمی تنش بوده است برای خود من هم عجیب بود که چرا دادلی در داغ 2

 .ترجمه اشتباهی نشده است
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گاه  ماموران وزارت به اقامت. ی هری دوباره بیدار شده بود رسید که مغز موقتاً فلج شده به نظر می
. این که فرار کند. توانست بکند  تنها یک کار می.تان را نابود کنندیشما فراخوانده خواهند شد تا چوبدست

. اما از یک چیز مطمئن بود. دانست خواست برود، هری چیزی نمی این که کجا می! آن هم همین حاال
در یک حالت رویا گونه، چوبدستیش را . و چه بیرون آن، او به چوبدستیش نیاز داشتچه در هاگوارتز 

  . بیرون کشید و برگشت که از آشپزخانه بیرون برود
  »فکر کردی کدوم گوری داری میری؟«: عمو ورنون داد زد

م باهات هنوز کار«. وقتی هری جوابی نداد، او از وسط آشپزخانه خیز برداشت تا راه در هال را ببندد
  » !تموم نشده پسر

  ».از سر راه من برو کنار«: ای گفت هری با صدای آهسته
  »...جا میمونی تا توضیح بدی چه بالیی سر پسرِ تو این«

اگه از سر راهم کنار نری، مجبورم جادوت «: آورد گفت هری در حالی که چوبدستیش را باال می
  ».کنم

میدونم که تو حق نداری بیرون از . کارو با من بکنیتونی این  نمی«: عمو ورنون خرخرکنان گفت
  ».خونه که بهش میگی مدرسه ازش استفاده کنی اون دیوونه

سه ثانیه وقت . حاال میتونم هر کاری دلم خواست بکنم. خونه منو بیرون کرده دیوونه«: هری گفت
  »...یک دو . داری

ای سومین بار در آن شب، هری به دنبال بر. خاله پتونیا جیغ زد. صدای شترقی در آشپزخانه پیچید
یک جغد گیجِ علفی طوقدار که همین . بالفاصله متوجه شد. منبع ناآرامیی که ایجاد نکرده بود گشت

  .ی بیرون پنجره نشسته بود ی بسته برخورد کرده بود روی لبه ی پنجره االن به شیشه
ت، از عرض اتاق رد شد و پنجره را باز گرف هری در حالی که فریاد عمو ورنونِ مضطرب را نادیده می

جغد پایش را که طوماری از کاغذ پوستی به آن بسته شده بود دراز کرد، پرهایش را تکاند و به . کرد
هری با دستان لرزان پیغام دوم را که . محض این که هری طومار را از پایش باز کرد، پرید و رفت

  . باز کردشتابان و کثیف با مرکب مشکی نوشته شده بود 
ی خاله و  خونه. کنه که کارا رو مرتب کنه هری، دامبلدور همین االن به وزارتخونه رسیده و داره سعی می

   .چوبدستیتو به کسی تحویل نده. هیچ جادویی نکن. شوهر خالتو ترک نکن
  آرتور ویزلی

لدور چقدر قدرت معنی این جمله چی بود؟ مگر دامب. کرد کارا رو مرتب کنه دامبلدور داشت سعی می
داشت که تصمیم وزارت سحر و جادو را مسکوت بگذارد؟ پس شاید هنوز شانس این وجود داشت که 

تقریباً بالفاصله هری دستخوش . نور امیدی در دلش درخشید. ی هاگوارتز برگردد اجازه بدهند به مدرسه
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دستیش مقاومت کند؟ او مجبور توانست بدون استفاده از جادو در برابر تسلیم چوب چطور می. اضطراب شد
خواهد شد با ماموران وزارت دوئل کند و اگر این کار را بکند، اگر به آزکابان محکوم نشود خیلی شانس 

  !آورده، اخراج از مدرسه جای خود دارد
توانست فرار کند و خطر دستگیر شدن توسط وزارت را بپذیرد یا  او می. کرد مغزش به سرعت کار می

دانست  کرد، اما می اش می شق اول بیشتر وسوسه. ها او را پیدا کنند جا بماند و صبر کند آن این که همین
تر اوضاع خیلی بدتر از این را سر و  آقای ویزلی قلباً به او عالقه دارد و عالوه بر این، دامبلدور پیش

  .سامان داده است
  ».مونم من می. من نظرم عوض شد. خیله خوب«: هری گفت

به نظر .  را به طرف میز آشپزخانه پرتاب کرد و با خاله پتونیا و دادلی رو در رو شدهری خودش
خاله پتونیا با ناامیدی نگاهی به . ی ناگهانی هری یکه خورده باشند ها از تغییر عقیده رسید دورسلی می

  . زد ی ارغوانیش بدتر از قبل می رگ شقیقه. عمو ورنون انداخت
  »تی از کجا میان؟این جغدای لعن«: او غرید

هایش  او گوش» .اولی از وزارت سحر و جادو بود که منو اخراج کرده بود«: هری با خونسردی گفت
. شدند تیز کرده بود را برای شنیدن هر صدایی، در صورتی که ماموران وزارت سحر و جادو نزدیک می

این که غضبش را برافروخته کند تر و بی سر و صداتر بود که به سواالت عمو ورنون جواب دهد، تا  ساده
  ».کنه دومی از پدر دوستم رون بود که تو وزارت سحر و جادو کار می«. کشی کند و او را وادار به عربده
پس این همه چیز رو ! کنن؟ اوه وزارت سحر وجادو؟ امثال تو توی دولت کار می«: عمو رونون عر زد

  ».شه ع این مملکت روز به روز بدتر میتعجبی نداره که اوضا. همه چیز رو. ده توضیح می
هایش از دهانش  وقتی هری دیگر حرفی نزد، عمو ورنون به او خیره شد و سپس در حالی که تف

  » و چرا اخراج شدی؟«: پرید گفت بیرون می
  ».چون من جادو کردم«

 در آها ، و در همان حال مشتش را به باالی یخچال کوبید که باعث شد«: عمو ورنون غرش کرد
. های کم چربی دادلی از داخل آن بیرون بیفتد و روی زمین بپاشد بندی یخچال باز شود و چند بسته از ته

  » با پسر من چیکار کردی؟! کنی پس اعتراف می«
  ».من کاری نکردم. هیچی«: ای کمتر خونسرد بود گفت هری که ذره

و عمو ورنون و خاله پتونیا » .دخودش بو. چرا«: من کنان گفت ای من دادلی به طرز غیر منتظره
ها به سمت دادلی خم  بالفاصله به سمت هری اشاره کردند، تا او را ساکت کنند، و هم زمان هر دوی آن

  . شدند
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  »اون چیکار کرده؟. ادامه بده پسرم«: عمو ورنون گفت
  ».به ما بگو عزیزم«: پچ کنان گفت خاله پتونیا پچ

  ».و به طرف من گرفتچوبدستیش«: من کنان گفت دادلی من
  »...من. بله اما از اون استفاده نکردم«: هری خشمگینانه گفت

  ».خفه شو«: صدا عربده زدند عمو ورنون و خاله پتونیا هم
  ».ادامه بده پسرم«: خورد تکرار کرد ور تاب می هایش با آشفتگی این ور و آن عمو ورنون که سبیل

همه جا تاریک شد، همه چی تاریک بود و بعد من «: گفتلرزید  دادلی با خُرخُر و در حالی که می
  ».صداهایی رو توی سرم شنیدم

ترین چیز دنیا از  اگر منفور. هایی حاکی از وحشت عمیق به هم کردند عمو ورنون و خاله پتونیا نگاه
 از ها ممنوعیت استفاده هایی که بیشتر از آن فقط یک ذره منفورتر از همسایه —ها جادو بود  نظر آن

ی  شنیدند، قطعاً در زمره هایی که صداهایی داخل سرشان می آدم —گذاشتند  شیلنگ را زیر پا می
  . دهد کردند که دادلی دارد عقلش را از دست می ها با اطمینان فکر می آن. منفورترین ده چیز بودند

چه «: گفتهایش جمع شده بود نفس زنان  خاله پتونیا که صورتش سفید شده بود و اشک در چشم
  »جور صداهایی شنیدی پاپکین؟

او باز هم لرزید و سر بزرگ و بلوندش را تکان داد و . رسید دادلی از گفتن عاجز بود اما به نظر می
ای که از زمان رسیدن اولین جغد بر بر او غلبه کرده بود،  حس کننده هری برخالف احساس وحشت بی

. شدند شخص بدترین لحظات عمرش را تجربه کند ث میسازها باع دیوانه. نوعی کنجکاوی احساس کرد
  یِ ترسو را مجبور به شنیدن چه چیزهایی کرده بودند؟  ها دادلیِ لوسِ نازپروده آن

 از همان صداهایی که آدم در کنار بستر یک —عمو ورنون با صدایی که به طرز غیر طبیعی آرام بود 
  »ه زمین خوردی پسرم؟چطور شد ک«:  پرسید—برد  مریض محتضر به کار می

  »...پام پیچ خورد... پا«: دادلی لرزان گفت
دادلی سرمای چسبناکی را که با مکیده شدن امید . هری درک کرد. ی بزرگش اشاره کرد او به سینه

  . آورد کرد به خاطر می ها را پر می و شادی از درون، ریه
  ».رد بودوحشتناک س. سرد بود«: دادلی با صدایی شبیه صدای کالغ گفت

که خاله پتونیا با نگرانی دستش را روی پیشانی دادلی گذاشته بود تا دمایش را احساس کند،  در حالی
  »بسیار خوب، بعدش چه اتفاقی افتاد دادرز؟«: عمو ورنون با صدایی که زورکی آرام بود گفت

  »...انگار که... کردم کردم، احساس می احساس می«
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  ».بینی ه هیچ وقت روی خوشی رو نمیدیگ«: هری به کمک دادلی آمد
  ».بله«: لرزید زمزمه کرد دادلی که هنوز می

خواست   برگشته بود، در حالی که برمی— که کم هم نبود —عمو ورنون که صدایش به حداکثر 
پس تو یه طلسم احمقانه روی پسر من انجام دادی که صداهایی رو توی سرش بشنوه و «: گفت

  »درسته؟. حکوم به بیچارگیهاحساس کنه که تا ابد م
این من . چند بار باید بهتون بگم«: هری که هم صدایش و هم کج خلقیش رو به افزایش بود گفت

  ».ساز بودند نبودم ، دو تا دیوانه
  »؟ این مزخرفی که گفتی چی بود؟...دو تا«

  ».ساز دو تا دیوانه.  ساز— نه — وا —دی «: هری به آرامی و شمرده گفت
  »ین؟ سازای لعنتی چی یوانهو این د«

  » .کنن اونا از زندان جادوگران آزکابان محافظت می«: خاله پتونیا گفت
خاله پتونیا دستش را با صدا به دهانش کوبید، انگار ناسزای . دو ثانیه سکوت زنگ دار حاکم شد

ز هری داشت دور مغ. های گشاد شده به او نگاه کرد عمو ورنون با چشم. قبیحی از دهانش در رفته باشد
  خانم فیگ حاال یک چیزی، اما خاله پتونیا؟ . چرخید خودش می

  »دونین؟ از کجا می«: با حیرت از او پرسید
او نگاهی هراسان و عذر خواهانه به عمو ورنون . رسید خاله پتونیا از خودش ترسیده بود به نظر می

  . های اسب مانندش آشکار شد دانتر آورد و دن انداخت، سپس دستانش را اندکی از دهانش پایین
ی استثنایی داشت  ها پیش شنیدم که اون پسره سال«: کرد گفت ای می های لقوه در حالی که حرکت

  ».کرد ی اونا صحبت می با اون دختره درباره
اگه منظورتون پدر و مادر منه، چرا از اسمشون استفاده «: هری با صدای بلندی به خاله پتونیا گفت

  »کنین؟ نمی
. هری از تعجب منجمد شده بود. رسید او به شدت آشفته به نظر می. اما خاله پتونیا او را ندیده گرفت

غیر از یک طغیان چند سال پیش که خاله پتونیا جیغ زده بود مادر هری یک استثنایی ترسناک بوده 
هری متحیر بود که . است، هری هرگز نشنیده بود که خاله پتونیا به هیچ شکلی به خواهرش اشاره کند

ی دنیای جادویی را این همه سال که تمام انرژیش را برای وانمود  او چگونه این ذره از اطالعات درباره
  .برد، در ذهن نگاه داشته بود کردن این که دنیای جادویی وجود ندارد به کار می
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سپس در حالی که . بستش. یک بار دیگر باز کرد. سپس آن را بست. عمو ورنون دهانش را باز کرد
و با . کرد به خاطر بیاورد چطور باید صحبت کند، دهانش را برای بار سوم باز کرد ظاهراً تالش می

هرچیا واقعاً وجود  دیوانه. واقعاً وجود دارن... اِ... اونا... پس... پس«: صدایی مثل صدای قورباغه گفت
  »دارن؟

انگار .  خاله پتونیا به دادلی و سپس به هری گرداندعمو ورنون نگاهش را از. خاله پتونیا سر تکان داد
وقتی هیچ کس این کار را نکرد، او یک بار » !شوخی آوریل«: که انتظار داشت یک نفر ناگهان فریاد بزند

دیگر دهانش را باز کرد، اما با رسیدن جغد سوم آن شب، دست از تالش برای یافتن کلمات بیشتر 
ی توپ پَردار به داخل هجوم آورد و با سر و صدا روی   باز، مثل یک گلولهی هنوز جغد از پنجره. برداشت

ی اداری را از  هری دومین بسته. میز آشپزخانه فرود آمد و باعث شد هر سه دورسلی از ترس از جا بپرند
  . رفت آن را باز کرد و در حالی که جغد در دل شب فرو می. نوک جغد جدا کرد

و با سنگینی به سمت پنجره رفت و » !بسه دیگه این قدر جغد لعنتی «:عمو ورنون با آشفتگی گفت
  . آن را محکم به هم کوبید
  جناب آقای پاتر
ی پیش، وزارت سحر و جادو تصمیمش را مبنی بر نابود کردن فوری  ی تقریباً بیست و دو دقیقه عطف به نامه

ی استماع انضباطی  دستیتان را تا زمان جلسهتوانید چوب شما می. چوبدستی شما، مورد بازبینی قرار داده است
در این جلسه تصمیم رسمیی در مورد چوبدستی شما گرفته . شود نگاه دارید که در دوازدهم اوت برگزار می

  . خواهد شد
ی علوم و فنون جادوگری هاگوارتز، وزارت موافقت کرده است  بر اساس مذاکرات به عمل آمده با مدیر مدرسه

بنا بر این شما باید تا آن زمان خود را معلق . اج شما نیز در همان زمان مورد بررسی قرار گیردی اخر که مساله
  . منوط به تحقیقات بدانید

  با بهترین آرزوها،
  ارادتمند شما،
  مفالدا هاپکرک

  ی نامناسب از جادو دفتر استفاده
  وزارت سحر و جادو

شی که دانستن این که اخراج او هنوز صورت آرام. هری نامه را به سرعت سه بار پشت سر هم خواند
قطعی به خود نگرفته است به وجود آورد، باعث شد گرفتگی عضالت شکمش قدری بازتر شود، گرچه 

ی استماعش در دوازدهم اوت  ظاهراً همه چیز به جلسه. هایش هنوز دست از سرش بر نداشته بود ترس
  .بستگی داشت

خوب؟ حاال چی؟ حاال «.  را به محیط اطرافش باز آوردهری» خوب،«: صدای عمو ورنون که گفت
  »ی تو، مجازات اعدام هم داره؟ دار و دسته«: و امیدوارانه گفت» دیگه به چی محکومت کردن؟

  ».باید برای محاکمه برم«: هری گفت
  »کنن؟ و اونجا مجازاتتو تعیین می«
  ».کنم فکر می«
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  ». ندمپس من امیدمو از دست«: عمو ورنون موذیانه گفت
به شدت نیاز داشت تنها باشد » ...خوب اگه کارتون با من تموم شده«: خواست، گفت هری که برمی

  . نوشت ای برای رون و هرمایونی و سیریوس می شاید نامه. تا فکر کند
  ».بتمرگ سر جات ببینم! نه که تموم نشده«: عمو ورنون غرش کرد

  »دیگه چیه؟«: هری با بی صبری گفت
  ».خوام بدونم دقیقاً چه بالیی سر پسرم اومده می«:  غرش کنان گفتعمو ورنون

های قرمز و طالیی از نوک  عصبانیتش باعث شد جرقه» .خوب خیله«: هری در جواب داد زد
هر سه دورسلی که هراسان به نظر . چوبدستیش که هنوز محکم در دستش گرفته بود، بیرون بجهد

  . رسیدند خود را جمع کردند می
ی  من و دادلی توی کوچه«. کرد کرد بر اعصابش مسلط باشد تندتند صحبت می که سعی میهری 

منم چوبدستیمو در آوردم، اما . کرد دادلی داشت منو اذیت می. بین مگنولیا کرسنت و ویستریا واک بودیم
  » .ساز پیدا شد ی دو تا دیوانه در همین لحظه سر و کله. ازش استفاده نکردم
  »کنن؟ بازا  چی هستن؟ چیکار می اما این دیوانه«: حالتی عصبی گفتعمو ورنون با 

مکن و اگه بتونن فرصتی پیدا کنن که آدمو  ی شادی رو از آدم بیرون می بهتون که گفتم، اونا همه«
  »...ببوسن

  »آدمو ببوسن؟«: پرید گفت هایش داشت از حدقه بیرون می عمو ورنون در حالی که چشم
  ».و از دهنش بیرون بمکن، میگن آدمو بوسیدنوقتی اونا روح آدم«

  . خاله پتونیا جیغ مالیمی کشید
  » .روحش؟ اونا که این کارو نکردن؟ روح دادلی هنوز سر جاشه«

تلق  خواست ببیند آیا روحش از داخل تلق انگار می. های دادلی چنگ انداخت و تکانش داد او به شانه
  کند؟ می

  ».فهمیدید اگه این کارو کرده بودن، شما می. شو نبردنالبته که روح«: هری خشمگین گفت
کرد گفتگو را به  داشت سعی می» باهاشون درگیر شدی پسرم؟«: عمو ورنون با صدای بلند گفت

  »چپ و راستشون کردی پسرم؟«. توانست درک کند برگرداند مسیری که می
سازا رو چپ و راست  وانهتونه دی کسی نمی«: اش گفت های به هم قفل شده هری از میان دندآن

  ».کنه
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  »پس چرا چیزیش نشده؟ پس چرا خالی نشده؟«: عمو ورنون با سر و صدا گفت
  »...به خاطر این که من از پاترونوس استفاده«

ها و ریزش نرم گرد و غبار، جغد چهارم به سرعت از اجاق  با سر و صدای به هم خوردن بال! ویژژ
  . آشپزخانه بیرون آمد

ها پیش وادار به   کاری که از مدت—هایش را کنده بود  ی بزرگی از سبیل که دستهعمو ورنون 
من اینو . جا بیان دم جغدا این به خاطر خدا، من اجازه نمی«:  عر زد—انجامش نشده بود 

   ».گم االن بهت می. کنم تحمل نمی
 او کامالً متقاعد شده .اما قبل از آن هری مشغول باز کردن طومار کاغذ پوستی از پای جغد شده بود

سازها و خانم فیگ گرفته تا این که وزارت سحر  بود که این نامه از دامبلدور است و همه چیز را، از دیوانه
. داد و جادو االن به چه کاری مشغول است و چطور او، دامبلدور، قرار بود اوضاع را مرتب کند توضیح می

های عمو »شر و ور«در حالی که . ط سیریوس ناامید شدخ هری برای اولین بار در عمرش با دیدن دست
ی غباری که جغد با شیرجه رفتن  ی جغدها را ندیده گرفته بود و برای در امان ماندن از توده ورنون درباره

  . هایش را تنگ کرده بود، پیغام سیریوس را خواند به داخل دودکش ایجاد کرده بود چشم
  . کنی، فقط دیگه از خونه بیرون نرو هر کاری می. ه چه اتفاقی افتادهآرتور همین االن به ما خبر داد ک

هایی بود که آن شب اتفاق  ی چیز کرد این یک واکنش بسیار ناکافی در برابر همه هری احساس می
  . ی نامه گشت اما هیچ چیز دیگری نبود هری به دنبال بقیه. افتاده بود

خواست برای یک دستی شکست دادن دو تا  سی نمیک. گرفت و حاال عصبانیتش باز داشت شدت می
ساز به او آفرین بگوید؟ هم آقای ویزلی و هم سیریوس جوری رفتار کرده بودند که انگار عمل  دیوانه

هایشان را برای وقتی نگه داشته بودند که میزان خرابکاری  ها سرزنش ناشایستی از هری سر زده و آن
  .تعیین شده باشد

تونم تحملش کنم  من نمی. ی من رفت و آمد کنن ورم یک دسته، جغد توی خونهیک بسته، منظ...«
  »...کنم تحمل نمی. بچه

من که «: کرد با لحن نیشداری گفت ی سیریوس را در دستش مچاله می هری در حالی که نامه
  ».تونم جلوی اومدنشونو بگیرم نمی

خوارا بودن که به  اگه دیوانه. ب بدونمخوام واقعیتو در مورد اتفاق امش من می«: عمو ورنون وق زد
  ».خودت اعتراف کردی. دادلی حمله کردن، پس چطور شده که تو اخراج شدی؟ تو از همون کارا کردی

او بیش از هر چیز دلش . سردردش دوباره شروع شده بود. هری نفسِ عمیقِ آرامش بخشی کشید
  .  شودها دور خواست از آشپزخانه بیرون بیاید و از دورسلی می
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من طلسم پاترونوس رو اجرا کردم «: کرد به زور خودش را آرام نگه دارد گفت در حالی که سعی می
  » .این تنها چیزیه که در برابر اونا موثره. ساز خالص بشیم که از شر دیوانه

  »کردن؟ وینگینگ چیکار می وارا توی لیتل ولی آخه دیوانه«: عمو ورنون با صدا خشمگینی گفت
نشینی  خشمش داشت عقب. کوبید سر هری می» .نظری ندارم. دونم نمی«:  خستگی گفتهری با

  . کردند خیره او را نگاه می ها داشتند خیره دورسلی. کرد که تهی شده است او احساس می. کرد می
وگرنه چه . من میدونم. حتماً یه جوری به تو ربط داره پسر. کار خودته«: عمو ورنون با قدرت گفت

ای ممکنه اونا توی اون کوچه  پیدا بشه؟ به چه علت دیگه جا اینی اونا  ای داره که سر و کله یگهعلت د
. ی جادوگر را به زبان بیاورد توانست خودش را قانع کند که کلمه نمی» ...تنها... باشن؟ تو به وضوح تنها

  ».ی این اطراف تا کیلومترها هستیاز همونا... تو تنها«
  ».جا اومده بودند  ایندونم چرا من نمی«

سازها به لیتل  چرا دیوانه. ی هری دوباره به کار افتاد اما با شنیدن کلمات عمو ورنون ذهن خسته
ای پیدایشان شود که  ها درست در کوچه توانست باشد که آن وینگینگ آمده بودند؟ چطور تصادفی می

سازها را از دست داده  ر و جادو کنترل دیوانهها را فرستاده بود؟ آیا وزارت سح آیا کسی آن. هری آنجا بود
 پیوسته ولدموربینی کرده بود به  ها آزکابان را ترک کرده بودند و همان طور که دامبلدور پیش بود؟ آیا آن

  بودند؟
غازا، از یه  این دیوانه«: آمد پرسید عمو ورنون که در همان مسیر افکار هری سالنه سالنه جلو می

  »کنن؟ حافظت میزندان عجیب غریب م
  ».بله«: هری گفت

توانست از آشپزخانه بیرون برود و به اتاق خواب تاریکش  شد، کاش می کاش سردردش قطع می
  ... برگردد و فکر کند

ی غیر قابل تردیدی دست پیدا کرده است  ی مردی که به نتیجه عمو ورنون با صدای پیروزمندانه
مگه نه پسر؟ تو داری از دست قانون فرار . دقیقاً همینه. کننپس اومده بودن تو رو دستگیر ! آها«: گفت
  ».کنی می

  ».البته که نه«: خواهد مگسی را بپراند، گفت داد، انگار که می هری در حالی که سرش را تکان می
  »پس برای چی؟«

  ».حتماً اون فرستادتشون«: هری به آرامی، انگار بیشتر به خودش تا به عمو ورنون، گفت
  » حتماً اونا رو فرستاده؟چی؟ کی«
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  ».ولدمورلرد «: هری گفت
ها که با شنیدن کلمات ساحر، جادو یا چوبدستی آن قدر مچاله  برای هری جالب بود که دورسلی

ای  ی اعصار را بدون ذره انداختند، به چه راحتی نام خبیث ترین جادوگر همه شدند و جیغ و داد راه می می
  . ناراحتی شنیدند

های خوک مانندش برقی از درک راه  اش در هم رفته بود و به چشم در حالی که چهرهعمو ورنون 
  »...اون کسی بود که. من این اسم رو قبالً شنیدم. لرد؟ یه لحظه صبر کن ببینم«: پیدا کرده بود گفت

  ».که پدر و مادر منو به قتل رسوند«: هری با گرفتگی گفت
ای عالمت این که ممکن است قتل پدر و مادر  دایش ذرهصبرانه بدون این که در ص عمو ورنون بی

  » .گفت که رفته. اون یارو این طور گفت. اما اون که از بین رفته«: هری موضوع دردناکی باشد گفت
  ».حاال برگشته«: هری با افسردگی گفت

ی به تمیزی اتاق عمل خاله   جا در آشپزخانه کرد که خیلی عجیب است که این هری احساس می
 با عمو ولدمورالجثه و تلویزیون وایدسکرین ایستاده بود و به آرامی در مورد لرد  پتونیا کنار یخچال عظیم

وینگینگ دیوار محکم نامرئیی که  سازها به لیتل رسید ورود دیوانه به نظر می. کرد ورنون صحبت می
 دو زندگی هری به طریقی در .کرد شکسته بود دنیای غیر جادویی پریوت درایو و دنیای فراسو را جدا می

ی جزئیات دنیای  ها داشتند درباره دورسلی. همه چیز سر و ته شده بود. هم ذوب شده بود و یکی شده بود
سازها داشتند در اطراف لیتل  دیوانه. شناخت کردند و خانم فیگ، البوس دامبلدور را می جادویی سوال می
سر هری با شدت بیشتری تیر . رگز به هاگوارتز بر نگرددزدند و او ممکن بود دیگر ه وینگینگ پرسه می

  . کشید
  »برگشته؟«: خاله پتونیا زمزمه کرد

کرد که انگار قبالً هرگز به او نگاه نکرده است و ناگهان برای اولین  او داشت طوری به هری نگاه می
او . درش استبار در عمرش، ناگهان هری با تمام وجود احساس کرد که خاله پتونیا، خواهرِ ما

تنها چیزی . توانست بفهمد چطور چنین احساسی با چنین قدرتی در این لحظه به سراغش آمده بود نمی
خاله .  یعنی چهولدمورداند برگشتن لرد  دانست این بود که او تنها شخص این اتاق نیست که می که می

ی بزرگِ کمرنگِ کامالً ها چشم. پتونیا هیچ وقت در طول عمرش آن طور هری را نگاه نکرده بود
. ها گشاد و وحشت زده بودند آن. شباهت به خواهرش، با حس عصبانیت یا نفرت تنگ نشده بودند بی

 که دنیای جادویی غیر از دنیایی که –ی خاله پتونیا که در تمام عمر هری ادامه داشت  تظاهر متعصبانه
  .  فرو ریخته بود–او با عمو ورنون در آن سکونت داشت 

  » .من دیدمش. اون یه ماه پیش برگشت. بله«: ی مستقیماً به خاله پتونیا گفتهر
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  . های عظیم چرم پوش دادلی را یافتند و به آن چنگ زدند دستانش شانه
رسید ناگهان بین هری و زنش به وجود آمده  ای که به نظر می سابقه عمو ورنون، مبهوت از تفاهم بی
این . یه لحظه صبر کن. یه لحظه صبر کن«: گرداند و گفت عکس است نگاهش را از زنش به هری و بر

  »چی که میگی برگشته، ولدچی
  »بله«
  »همونی که پدر و مادرتو کشته،«
  ».بله«
  »تاز میفرسته؟ حاال داره دنبال تو دیوانه«
  ».رسه این طور به نظر می«

کرد  لوارش را مرتب میاش و هری در رفت و آمد بود و ش پریده عمو ورنون که نگاهش بین زن رنگ
. فهمم می«: کرد گفت ی بزرگ ارغوانیش درست پیش چشم هری داشت باد می رسید چهره و به نظر می

میتونی . خوب«. شد جلوی پیراهنش به خاطر باد کردنش داشت کشیده می» .این همه چیزو توضیح میده
  ».بری

  »چی؟«: هری گفت
  . حتی دادلی و خاله پتونیا هم از جا جهیدند» .بیرون. شنیدی چی گفتم«: عمو ورنون نعره زد

ی ما به عنوان محل  جغدهایی که از خونه. کردم ها پیش این کار رو می باید سال.  بیرون،بیرون«
شن، نصف هال که درب و داغون شد، دم دادلی،  هایی که منفجر می کنند، پودینگ استراحت استفاده می

. بیرون بیرون... خورد، اون فورد آنجلیای پرنده اینور و اونور میمارج که باد کرده بود و اطراف سقف 
ی منو به خطر  اگه یه دیوونه دنبالته، تو حق نداری زن و بچه. تو دیگه تاریخی. دیگه از حد گذروندی

مصرفت رفتن،  اگه قراره به راهی بری که پدر و مادر بی. حق نداری دار و دستتو برای ما بیاری. بندازی
  ».بیرون. سهدیگه ب

های وزارت، آقای ویزلی و سیریوس  نامه. هری در حالی که انگار در آن نقطه ریشه دوانده بود ایستاد
ی خاله و  از خونه. کنی، از خونه بیرون نرو هر کاری می. همه در دست چپش مچاله شده بودند

   .ات بیرون نرو شوهرخاله
 ارغوانیش را به صورت هری نزدیک کرده بود ی عظیم عمو ورنون که به جلو خم شده بود و چهره

تو که نیم . یاال راه بیفت«. خوردند احساس کرد ذرات تف به صورتش می» .شنیدی چی گفتم«: گفت
من . دیگه هرگز پای نحستو این جا نذار. برو بیرون. بجنب. جا بری ساعت پیش تیز کرده بودی از این
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ما به خاطر . خونه فرستادمت یتیم باید می. گفت ارج راست میم. دونم اصالً چرا از اول قبولت کردم نمی
فکر . تونیم اون چیز رو تو وجودت خفه کنیم کردیم می فکر می. ذات خوب خودمون خیلی مالیم بودیم

 –. دیگه بسته. اما تو از همون اولش گندیده بودی. کردیم میتونیم به یه آدم نرمال تبدیلت کنیم می
  » !جغد

نان سریع از دودکش شیرجه زد که در حقیقت قبل از این که بتواند دوباره با صدای پنجمین جغد چ
هری دستش را دراز کرد تا نامه را که در پاکت . جیغ گوشخراشی در هوا اوج بگیرد، به زمین برخورد کرد

. واز کرداما جغد از باالی سر هری اوج گرفت و مستقیماً به سمت خاله پتونیا پر. قرمز روشنی بود بگیرد
ی قرمز را روی سر خاله پتونیا انداخت و  جغد نامه. خاله پتونیا جیغ زد و دستانش را جلوی صورتش گرفت

  . به سمت دودکش برگشت
  . اما خاله پتونیا نامه را از دست هری دور کرد. هری به سمت خاله پتونیا خیز برداشت تا نامه را بردارد

اما به هر حال من اون چیزی که تو اون نامه هست . نیمیتونی اگه بخوای بازش ک«: هری گفت
  ».کشه ی عربده اون یه نامه. شنوم می

  » .ممکنه خطرناک باشه. پتونیا ولش کن«: عمو ورنون عر زد
خانم پتونیا «: ورنون نگاه کن. این نامه خطاب به من نوشته شده: خاله پتونیا با صدای لرزانی گفت

  ».هار، پریوت درایوی چ دورسلی، آشپزخانه، شماره
  . پاکت قرمز شروع کرده بود به دود کردن. او با وحشت نفسش را در سینه حبس کرد

  ».افته به هر حال این اتفاق می. بالخره باید باهاش بسازین. بازش کنین«: هری به او اصرار کرد
  ».نه«

انگار دنبال راهی برای . کرد وار به اطراف آشپزخانه نگاه می دیوانه. لرزید دست خاله پتونیا داشت می
  . خاله پتونیا جیغ زد و آن را انداخت. ور شد پاکت شعله. اما خیلی دیر شده بود. فرار بود

ی آشپزخانه طنین انداز  ی در حال سوختن روی میز صدای ترسناکی در فضای بسته از درون نامه
  ».عهد مرا به خاطر بیاور پتونیا«: شد

او در صندلی کنار دادلی فرو رفت و . یا هر آن ممکن است غش کندرسید خاله پتون به نظر می
  . ی پاکت در سکوت سوخت تا خاکستر شد باقیمانده. صورتش را در دستانش گرفت

  ».فهمم پتونیا این دیگه چی بود؟ من نمی«: خس گفت عمو ورنون با خس
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. ماقت به مادرش خیره شده بودچنان که دهانش باز مانده بود با ح دادلی هم. خاله پتونیا چیزی نگفت
سرش چنان . کرد اش نگاه می پایان به خاله هری با حیرت بی. آوری حاکم شده بود سکوت به طرز وحشت

  . کوبید که هر آن ممکن بود منفجر شود می
  » پت پتونیا عزیزم؟«: عمو ورنون با ترس و لرز گفت

این پسر باید «: او با ضعف گفت. ا فرو دادآب دهانش ر. لرزید هنوز دستش می. او سرش را باال آورد
  ».بمونه ورنون

  » چی؟«
  . دوباره ایستاد. کرد به هری نگاه نمی» .مونه اون می«: او گفت

  »...اما پتونیا اون«
بر خالف این که هنوز خیلی » .زنن ها پشت سرمون حرف می اگه بندازیمش بیرون، همسایه«
  . آورد تند و تیز و خلق و خوی تلخش را به دست میی  پریده بود، داشت به سرعت روحیه رنگ

ما مجبوریم نگهش . خوان بدونن کجا رفته می. کنن به پرسیدن سواالی ناجور اونا شروع می«
  » .داریم

  . رفت باد عمو ورنون داشت مثل یک تایر پنچر در می
  »...اما پتونیا عزیزم«

. نباید از خونه بری بیرون. برو تو اتاقت بمون«: ترو به هری کرد و گف. خاله پتونیا او را ندیده گرفت
  ».برو بگیر بخواب

  . هری از جایش تکان نخورد
  »کش از کی بود؟ ی عربده نامه«

  ».سوال نکن«: خاله پتونیا به تندی گفت
  »شما با جادوگرا در تماسین؟«
  ».گفتم برو بگیر بخواب«
  »معنیش چی بود؟ عهد چی رو به خاطر بیار؟«
  ». بخواببرو بگیر«
  »...چطور شده که«
  ».حاال برو باال بگیر بخواب. ات چی گفت شنیدی که خاله«
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 سومفصل 

  قراول پیش

میخوام . شمباخراج   ه از هاگوارتزسازها قرار گرفتم و ممکن  دیوانهی من چند لحظه پیش مورد حمله
  . بیامجا در  و کی قراره من از اینبدونم اوضاع از چه قراره

ی کاغذِ  که هری به میزش در اتاق خواب تاریکش رسید، این کلمات را روی سه ورقهبه محض این 
جغدش، هدویگ، برای . اولی خطاب به سیریوس، دومی به رون و سومی به هرمایونی. پوستی نوشت

هری در انتظار برگشتن او در اتاق شروع به قدم زدن . شکار بیرون رفته بود و قفس خالیش روی میز بود
خارید، مغزش  شد و می سوزن می هایش از خستگی سوزن کوبید و با  این که چشم رش از درد میس. کرد
دو قلمبگی . کرد پشتش از خرحمالی کردن دادلی تا خانه درد می.  از آن مشغول بود که بتواند بخوابد بیش

  . کردند  میذق در سرش یکی مال پنجره و دیگری جایی که دادلی او را زده بود به طرز دردناکی ذق
سایید،  هایش را به هم می دندان. زد سوخت، در اتاق قدم می در حالی که در خشم و ناامیدی می

ی  شد، نگاه خشمگینی به آسمان پرستاره هایش را گره کرده بود و هر بار که از کنار پنجره رد می مشت
و فرستاده شده بودند، موندانگوس سازهایی که برای گرفتن ا ها، دیوانه ی این با وجود همه. کرد خالی می

ی هاگوارتز و دادرسی وزارت سحر  کردند، تعلیق از مدرسه فلچر و خانم فیگ که او را مخفیانه تعقیب می
  . گفت واقعاً اوضاع از چه قرار است و جادو، کسی به او نمی

در  دیدکنندهکش در مورد چه بود؟ صدای چه کسی بود که این قدر ترسناک و ته ی عربده و آن نامه
  آشپزخانه پیچیده بود؟ 
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کردند؟  ی شرور نگاهش می جا اسیر بود؟ چرا همه به چشم یک بچه خبر از همه چیز این چرا هنوز بی
  ... در خانه بمان.  نکن جادودیگر

اما این کار نه تنها کمکی نکرد . ی آن کرد شد، لگدی حواله اش رد می وقتی از کنار صندوق مدرسه
ی دردهای بدنش که  تش خالص شود، بلکه باعث شد درد تیزی در شست پایش به بقیهکه از عصبانی

همان موقع که لنگ لنگان از کنار پنجره رد شد، هدویگ با . ها سر کند، اضافه شود بایست با آن می
  . هایش مثل یک شبح وارد اتاق شد خش نرم بال خش

. اونو بذار زمین. درست به موقع رسیدی«: هری غرغرکنان گفت. او به نرمی روی قفسش فرود آمد
ای که  ی مرده باری از باالی قورباغه های کهربایی بزرگ هدویگ به طرز سرزنش چشم» .برات کار دارم

  . از منقارش آویزان بود به او خیره شد
ی چرمی به پای زمخت  ی کوچک کاغذ پوستی را با یک تسمه و سه لوله» .جا بیا این«: هری گفت

تا وقتیم که یه جواب مفصل . اینا رو یه راست برسون به سیریوس، رون و هرمایونی«. تهدویگ بس
اگه الزم شد، اونقدر نوکشون بزن که جوابای کامل و مفصل . جا بر نگرد درست و حسابی نگرفتی، این

  »فهمیدی؟. بنویسن
  .  در آوردای از خود اش از منقارش آویزان بود، صدای هوهوی خفه هدویگ که هنوز قورباغه

  » .پس راه بیفت«: هری گفت
هایش را عوض کند،   که رفت، هری بدون این که لباسبه محض این. هدویگ بالفاصله پر کشید

هایش، به خاطر رفتار  عالوه بر تمام بیچارگی. خودش را روی تخت انداخت و به سقف تاریک خیره شد
وقتی با . ی چهار پریوت درایو بود در شمارهاو تنها دوستش . کرد تندش با هدویگ هم احساس گناه می

  . کرد گشت، هری بایست رفتار تندش را جبران می های مفصل از سیریوس، رون و هرمایونی برمی جواب
سازها را نادیده  ی دیوانه توانستند حمله به احتمال قوی نمی. دادند ها حتماً به سرعت جواب می آن
هایی برای  ی چاق و چله، پر از ابراز همدردی و نقشه شد، سه نامه ر میاحتماالً همین فردا که بیدا. بگیرند

بخش، خواب بر او غلبه کرد و  با این فکر آرامش. کرد  پیدا می3خروج فوری و تغییرمکانش به پناهگاه
  . جلوی فکرهای دیگر را گرفت

***  

                                                 
جا که در  معادل بهتری برای این کلمه است، اما از آن» سوراخ«به نظر من .  استBurrowدر متن اصلی . ها ی ویزلی نام خانه 3

  .استفاده شده است، من هم متابعت کردم» پناهگاه«های قبلی از  ترجمه
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تن در اتاق خوابش هری تمام روز را به جز برای دستشویی رف. اما هدویگ صبح روز بعد برنگشت
ای که عمو ورنون سه تابستان قبل درست کرده بود غذا به داخل اتاق  خاله پتونیا سه بار از دریچه. ماند

کش سوال  ی عربده ی نامه کرد درباره شنید، سعی می هر بار هری صدای نزدیک شدن او را می. هل داد
غیر از این، . شد ود، اطالعات بیشتری نصیبش میی در پرس و جو کرده ب اما احتماالً اگر از دستگیره. کند

ای  ها فایده هری در تحمیل کردن خودش به آن.  از اتاق خوابش فاصله گرفته بودندها کامالً دورسلی
  . غیر از این که ممکن بود باز آن قدر عصبانی شود که دست به جادوی غیر مجازی بزند. دید نمی

شد  کرد که باعث می گاهی انرژی خستگی ناپذیری او را پر می. سه روز تمام این وضع ادامه پیدا کرد
ای که او را رها کرده بودند تا در این در هم ریختگی  نتواند آرام بگیرد و با عصبانیت از آن دار و دسته

شد یک ساعت روی  شد که باعث می گاهی هم از رخوت چنان عمیقی پر می. بپوسد، در اتاق راه برود
  .ی دادرسی وزارت به فضا خیره شود  و با منگی، در هراس دردناک جلسهتختش دراز بکشد

ها او را اخراج کنند و چوبدستیش را از وسط بشکنند؟ چه کار  ها علیه او رای دهند؟ نکند آن نکند آن
ها زندگی کند، حاال که دنیای دیگری  توانست بیاید و دائم با دورسلی رفت؟ او که نمی کرد؟ کجا می می

طور که سیریوس یک  ممکن بود همان. توانست شناخت دیگر نمی  واقعاً به آن تعلق داشت را میکه او
ی  پیشنهاد کرده بود، بتواند به خانه — قبل از این که مجبور شود از دست وزارت فرار کند —سال پیش

جا تنها  شد آندادند بدون این که به سن قانونی رسیده با آیا به هری اجازه می. سیریوس نقل مکان کند
گرفت؟ آیا این تخطیش از  زندگی کند؟ یا این که موضوع سکونت او بعداً مورد تصمیم گیری قرار می

قدر شدید بود که به سلولی از زندان آزکابان فرستاده شود؟ هر بار که این  المللی رازداری آن قانون بین
  . کرد به قدم زدن  میخزید و دوباره شروع گذشت، از تختش بیرون می فکر از ذهنش می

های کرختیش، در حالی که با ذهنی خسته و  شب چهارم بعد از رفتن هدویگ، هری در یکی از دوره
هری به . اش وارد اتاق شد کامالً خالی روی تختش دراز کشیده و به سقف خیره شده بود، شوهرخاله

اش نخوت  پوشیده بود و در چهرهعمو ورنون بهترین کت و شلوارش را . آهستگی دور و برش را نگاه کرد
  ».ما داریم میریم بیرون«: گفت. شد عمیقی دیده می

  »ببخشید؟«
  ».ات و دادلی و من داریم میریم بیرون ما، یعنی خاله«

  . و دوباره به سقف خیره شد» .خوب«: حالی گفت هری با بی
  ».وقتی ما بیرون هستیم، حق نداری از اتاقت بیای بیرون«
  ».باشه«
  ».داری به تلویزیون، استریو یا هر کدوم از مایملک ما دست بزنیحق ن«
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  ».باشه«
  ».حق نداری از یخچال غذا بدزدی«
  ».باشه«
  ».خوام در اتاقتو قفل کنم می«
  ».بکن«

تاالپ  سپس تاالپ. عمو ورنون که از جر و بحث نکردن هری شک برش داشته بود، به او خیره شد
های عمو  هری صدای چرخیدن کلید در قفل و صدای قدم.  سرش بستاز اتاق بیرون رفت و در را پشت
چند دقیقه بعد صدای به هم کوبیده شدن درهای . رفت شنید ها پایین می ورنون را که به سنگینی از پله

  . ماشین، صدای غرش موتور آن و صدای واضح بیرون رفتن ماشین از گاراژ را شنید
ها در خانه  کرد آن برایش فرقی نمی. ها نداشت ورسلیهری هیچ احساس خاصی در مورد رفتن د

توانست آن قدر نیرو در خودش جمع کند که بلند شود و المپ اتاقش را روشن  او حتی نمی. باشند یا نه
ی  که همیشه در انتظار لحظه —ی اتاقش  شد، از پنجره تر می در همان حال که اتاق پیوسته تاریک. کند

  .  به صداهای شب گوش داد—از بود ی برگشتن هدویگ ب خجسته
هری که در بیچارگی معلق . آمد قُل می ها صدای قُل از لوله. کرد ی خالیِ دور و برش غژغژ می خانه

  . کرد، با کرختی دراز کشیده بود بود و به هیچ چیز فکر نمی
  . سپس صدای شکستن کامالً واضحی از آشپزخانه شنید

خیلی زود . ها برگشته باشند غیر ممکن بود دورسلی.  را تیز کردهایش بالفاصله از جا پرید و گوش
  . تازه، صدای ماشینشان را هم نشنیده بود. بود

  . چند ثانیه سکوت برقرار شد و سپس صدای حرف زدن آمد
اما در کسری از . ایستاد، فکر کرد دزد آمده است لغزید و می  که از تختش بیرون می هری در حالی
هر کسی آن پایین بود، قطعاً از . دارند  خطور کرد که دزدها صدایشان را پایین نگه میثانیه، به ذهنش

  . جانب صدایش نگرانیی نداشت
. چوبدستیش را از روی پاتختی قاپید، گوشش را به در اتاق خواب چسباند و با قدرت تمام گوش کرد

  . در تاب خورد و باز شد. ای بعد، وقتی صدای تِلِقی از قفل در آمد، هری از جایش پرید لحظه
هایش فشار آورد که  به گوش. هری بی حرکت ایستاد و از میان در باز، به پاگرد تاریک خیره شد

ای درنگ کرد و سپس، به چابکی و بی سر و صدا  لحظه. صداهای بیشتری بشنود، اما دیگر صدایی نیامد
  . از اتاقش بیرون آمد و به سمت پاگرد دوید
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های خیابان  افرادی در هال تاریک ایستاده بودند و نور چراغ. کوبید ه حلقش میقلبش یک راست ب
هشت یا نه نفر بودند که . ها درست کرده بود آمد، طرح ضد نوری از آن های در به داخل می که از شیشه

  . کردند توانست ببیند، به او نگاه می جا که هری می اشان تا آن همه
  ».تا چشم کسی رو در نیاوردی چوبدستیتو بیار پایین پسر«: داری گفت ی خش صدای آهسته

اما چوبدستیش را پایین . شناخت هری آن صدا را می. زد ای می تهیخقلب هری به طرز افسارگس
  . نیاورد

من که هیچ وقت . پروفسور کیه دیگه«: صدا خرناس کشان گفت» پروفسور مودی؟«: با تردید گفت
  » .خوایم درست ببینیمت ه نه؟ بیا پایین میمگ. فرصت درس دادن پیدا نکردم

اما از فشار انگشتانش روی آن کم نکرد و از جایش هم تکان . هری اندکی چوبدستیش را پایین آورد
-او اخیراً نُه ماه را در تصور آشنایی با مودی مد. او دلیل بسیار خوبی برای شکاک بودن داشت. نخورد

بلکه شیادی بود که عالوه بر . بود آن شخص اصالً مودی نبوده است گذرانده بود و نهایتاً فهمیده 4آی
اما قبل از این که هری بتواند . شیادی، قبل از آن که دستش رو شود قصد جانش را نیز کرده بود

  . ها رسید تصمیمی در مورد حرکت بعدیش بگیرد، صدای دومی که اندکی خشن بود به باالی پله
  » .ریمتاومدیم بب. هری مشکلی نیست«

اگرچه بیش از یک سال بود که آن را . شناخت این صدا را نیز می. قلب هَری هُرّی پایین ریخت
  . نشنیده بود

  »پروفسور لوپین؟ شمایین؟«: ناباورانه گفت
. صدایی زنانه و کامالً غریبه بود» اصال چرا ما همگی تو تاریکی ایستادیم؟«: صدای سومی گفت

  »!لوموس«
ها  افراد پای پله. هری پلک زد. ور شد و هال را با نور جادویی روشن کرد شعلهنوک یک چوبدستی 

  . ها برای بهتر دیدن گردن کشیده بودند بعضی. تجمع کرده بودند و به او خیره شده بودند
با این که هنوز کامالً جوان بود، خسته و نسبتاً بیمار به . تر بود  از همه به او نزدیک5ریموس لوپین

از آخرین باری که با هری خداحافظی کرده بود موی سفید بیشتری در سر داشت و ردایش . رسید نظر می

                                                 
4 Moody Mad-Eye 

5 Remus Lupinمعلم دفاع در برابر جادوی سیاه در سال سوم هری که یک گرگینه است  .Lupinی التینیِ   از کلمهLupus 
های رومی برادران دوقلویی هستند که در نوزادی  ریموس و رامیولوس در افسانه. است» گرگ«مشتق شده است که به معنای 

  .ها مشترکاً امپراتوری روم را بنا نهادند توسط ماده گرگی پرستاری و تغذیه شدند و بعد
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زد و هری سعی  رویی به هری لبخند می با این حال با گشاده. تر از همیشه بود دارتر و فرسوده وصله
  . کرد با وجود یکه خوردنش لبخند او را جواب دهد می

اوه، دقیقاً همون شکلیه که تصور کرده «: اال گرفته بود گفتای که چوبدستی درخشانش را ب ساحره
صورتی رنگ پریده و به شکل قلب، چشمانِ براقِ . جا باشد رسید او جوانترین فرد آن به نظر می» .بودم

  »!از دیدنت خوشحالم هری«. سیخ کوتاه به رنگ بنفش تند داشت تیره و موهای سیخ
فهمم منظورت چی بود  حاال می«:  همه ایستاده بود گفتتر از پوستی که عقب جادوگر کچل سیاه

  .ی طالیی در گوشش بود صدای عمیق و آرامی داشت و یک حلقه» .اون دقیقاً شکل جیمزه. ریموس
چشماش، چشمای . به جز چشماش«: خسی از عقب گفت ای و صدای خس های نقره جادوگری با مو

  ».لیلیه
با  ی بزرگی از دماغش کنده شده بود، اشت و تکهآی که موهای خاکستری بلندی د-مودی مد

هایش ریز، تیره  یکی از چشم. کرد چپ هری را نگاه می اش با شک و تردید و چپ های لنگه به لنگه چشم
 که پشت درها و دیوارها و پشت سر ای  چشم جادویی—و براق بود، دیگری بزرگ، گرد و آبی رنگ بود 

  . دید خود مودی را می
خوار رو که خودشو به شکل اون  مطمئنی خودشه لوپین؟ خیلی بده اگه ما یه مرگ«:  گفتخُرخُرکنان

مگر این که کسی . باید یه چیزی ازش بپرسیم که فقط پاتر واقعی میدونه. در آورده با خودمون ببریم
  ». با خودش آورده باشه6وریتاسروم

  »  تو چه شکلیه؟7هری، پاترونوس«: لوپین سوال کرد
  » .یه گوزن نر«: پاچگی گفت ستهری با د

  » .آی-خودشه مد«: لوپین گفت
ها پایین آمد و در همان حال  از پله. هری از این که همه به او خیره شده بودند دستپاچه شده بود

  . چوبدستیش را در جیب عقب شلوارش پنهان کرد
ی بهتر از تو به خاطر این اگه آتیش بگیره چی؟ جادوگرا. چوبدستیتو اونجا نذار پسر«: مودی فریاد زد

  » .کار ماتحتشونو از دست دادن

                                                 
6 Veritaserumبرای به زبان آوردن تمام اسرار شخصی کافی استمعجونی که نوشیدن سه قطره از آن .  معجون حقیقت سنج.  

Patronus7 این سپر با تمرکز کردن . کند سازها ایجاد می سپر محافظی که افسونی با همین نام برای محافظت در برابر دیوانه
این کلمه . ی دارد و برای هر جادوگر شکل متفاوتآید به وجود می اکسپکتو پاترونومی شاد و به زبان آوردن ورد  روی یک خاطره

  .است» پدر« گرفته شده است که به معنای Paterی  به زبان التین به معنای محافظ و مدافع است و از کلمه
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  » کیو میشناسی که ماتحتشو از دست داده باشه؟«: آی پرسید-زن مو بنفش با عالقه از مد
این شرط ابتدایی . فقط چوبدستیتو از جیب عقبت در بیار. مهم نیست«: آی خرخرکنان گفت-مد

زن مو بنفش چشمش را به سمت سقف » .کنه جه نمیاین روزا دیگه کسی بهش تو. امنیت چوبدستیه
مودی به سنگینی به سمت آشپزخانه به راه افتاد و در همان حال با رنجیدگی . چرخاند و شکلکی در آورد

  » .این کارتو دیدم«: گفت
: کرد گفت در حالی که با دقت به هری نگاه می. لوپین دستش را دراز کرد تا با هری دست بدهد

  »چطوری؟«
  ».ـ خوبمخ«

ای از  ترین نشانه چهار هفته کوچک. دید واقعیت دارد چه می توانست باور کند آن هری به سختی می
ی حق به  ای برای خارج کردن او از پریوت درایو نبود و حاال ناگهان یک مشت جادوگر با قیافه نقشه

به افرادی که دور و بر .  استی از پیش تعیین شده انگار که این یک نقشه. جانب در خانه ایستاده بودند
هری از این واقعیت که چهار روز بود . ها هنوز حریصانه به او خیره بودند آن. لوپین بودند نگاهی کرد

  . کشید موهایش را شانه نکرده بود عذاب می
   »...ها بیرون رفتن  شما خیلی خوش شانس هستید که دورسلی—من «: من کنان گفت هری من

من یه نامه با . من بودم که گولشون زدم از سر راه برن کنار! خوش شانس؟ هه «:زن مو بنفش گفت
ی شهری  ی بهترین چمن نواحی حومه پست مشنگی براشون فرستادم و بهشون گفتم که اونا تو مسابقه

خودشون که این ... االن دارن مستقیماً میرن به مراسم اهدای جوایز. در سرتاسر انگلستان برنده شدن
  ».کنن کر میطور ف

ی شهری در  ای با عنوان بهترین چمن نواحی حومه فهمید اصالً مسابقه ی عمو ورنون وقتی می چهره
  . سرتاسر انگلستان وجود ندارد به سرعت از جلوی چشم هری گذشت

  »جا میریم؟ مگه نه؟ زود میریم؟ ما از این«: هری پرسید
  » .رفع خطر هستیمفقط منتظر عالمت . تقریبا همین االن«: لوپین گفت

  »کجا میریم؟ پناهگاه؟«: هری امیدوارانه گفت
گروه کوچک جادوگران که » .پناهگاه نه. نه«: فرستاد گفت  لوپین که هری را به سمت آشپزخانه می

ما یه مرکز . اونجا خیلی خطرناکه«. ها را تعقیب کرد کردند آن همچنان با کنجکاوی به هری نگاه می
  » ...یه مقداری وقت گرفت. رقابل شناسایی راه اندازی کردیمفرماندهی یه جای غی

چشم جادوییش در . کشید آی پای میز آشپزخانه نشسته بود و یک فالسک بغلی را سر می- مودی مد
  . گذراند ها را از نظر می چرخید و ابزارهای رفاه دورسلی ی جهات می همه
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بله، «: هری با ناآسودگی گفت» . هری8 مودیهاین الستور«: لوپین به مودی اشاره کرد و ادامه داد
کرد او را میشناسد احساس  شد که یک سال تمام خیال می از این که به کسی معرفی می» .میدونم

  . عجیبی داشت
  »...و این نیمفادورا«

  » .اسم من تانکسه. منو نیمفادورا صدا نکن ریموس«: ی جوان با لرزشی گفت  ساحره
  ». که ترجیح میده فقط با اسم فامیلیش شناخته بشه9نیمفادورا تانکس«: ردلوپین حرفش را تکمیل ک
اگه یه مادر احمق اسم تو رو هم میذاشت نیمفادورا، همین کارو «: تانکس غرغر کنان گفت

  ».کردی می
پوست  جادوگر سیاه. و جادوگر قدبلند سیاه پوست را نشان داد» .10بُلت و این هم کینگزلی شَکِل«

   .تعظیم کرد
  ».11الفیاس دوج«: خسی سرش را خم کرد و گفت جادوگر صدا خس

ددالوس «: دیگری که احساساتی شده بود و کاله سیلندر بنفش رنگش از سرش افتاده بود گفت
  ».ما قبالً همو مالقات کردیم. 12دیگل

  ».13اِمِالین وَنس«: ی با وقاری با شال سبز زمردی، سرش را خم کرد و گفت ساحره
  ».14ستورجیس پادمور«: ی مربعی و موهای انبوهِ به رنگ کاه، چشمکی زد و گفت  چانهجادوگری با

  ».15هستیا جونز«: ای لپ گلی و سیاه مو از کنار توستر دست تکان داد و گفت ساحره
ها به  کرد آن آرزو می. کرد شدند خم می ها که معرفی می هری سرش را ناشیانه برای هر کدام از آن

ی قبلی روی سن فرستاده شده  احساس کسی را داشت که بدون مقدمه. کردند نگاه میچیزی غیر از او 
  . جا آمده بودند کرد که چرا این همه آدم آن به عالوه تعجب می. باشد

                                                 
8 Alastor Moody 
9 Nymphadora Tonks 
10 Kingsley Shacklebolt 
11 Elphias Doge 
12 Dedalus Diggle 
13 Emmeline Vance 
14 Sturgis Podmore 
15 Hestia Jones 
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تعداد جادوگرایی که برای آوردن تو داوطلب شدن «: لوپین که انگار فکر هری را خوانده بود گفت
  . یش را اندکی به سمت باال متمایل کردها ی لب و گوشه» .حیرت انگیز بود

  » .ما محافظای تو هستیم پاتر. خوب، هرچی بیشتر بهتر«: مودی با لحن مرموزی گفت
ما منتظر عالمتیم که بگه برای بیرون اومدن «: لوپین از پنجره نگاهی به بیرون انداخت و گفت

  » .حدود پونزده دقیقه وقت داریم. خطری وجود نداره
این «: او گفت. کرد ی زیادی دور و بر آشپزخانه را نگاه می ه تانکس نام داشت با عالقهای ک ساحره

کنم این خاصیت  فکر می. ایه ست و خیلی آدم شلخته مگه نه؟ پدر من مشنگ زاده. مشنگا چقدر تمیزن
  ».تو مشنگا هم مثل جادوگرا متغییر باشه

چه خبرا؟ خیلی «: مت لوپین برگشت و ادامه داداو به س» ...راستی. بله، همینطوره... اِ«: هری گفت
  »...از وُلـ . وقته چیزی در مورد کسی نشنیدم
ددالوس دیگل کالهش را دوباره انداخت . هیس عجیبی از خود در آوردند چند ساحره و جادوگر هیس

  ».خفه«: و مودی خرخرکنان گفت
  »چی؟«: هری گفت

. کنیم جا در مورد هیچی صحبت نمی این«: فتمودی چشم معمولیش را به سمت هری چرخاند و گ
دستش را روی چشم جادوییش گذاشت و با . چشم جادوییش به سقف خیره شده بود» .خیلی خطرناکه

و با صدای » از وقتی اون کثافت چشممو ازم دزدید، مرتب گیر میکنه. لعنتی«: عصبانیت اضافه کرد
  . ستیکی از داخل دستشویی، چشمش را در آوردناخوشایندی، شبیه به صدای کشیدن لوله باز کن ال

  ».آی، میدونی که این کارت حال آدمو به هم میزنه-مد«: تانکس با پرچانگی گفت
  »برای من یه لیوان آب میاری، هری؟«: مودی به هری گفت

هری در برابر چشمان مشتاق جادوگران به سمت ماشین ظرف شویی رفت، لیوان تمیزی برداشت و 
  . کرد  میاش ها دیگر داشت خسته ی آن نگاه بی رحمانه. ز آب شیر کردآن را پر ا

چشم جادوییش را درون آب انداخت و آن را به » !به سالمتی«: وقتی هری آب را آورد، مودی گفت
. کرد ها نگاه می چرخید و در هر چرخشش به آن چشم ویژ ویژ کنان به اطراف می. باال و پایین تکان داد

  ».ت، دید سیصد و شست درجه میخوامتو مسیر برگش«
  » چطوری اون جایی که میخواید بریم، میریم؟«: هری پرسید
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 هم 16ی فلو تو برای غیب و ظاهر شدن خیلی جوونی و شبکه. این تنها راهه. با جارو«: لوپین گفت
  » . غیر مجاز هم برامون خیلی گرون تموم میشه17راه انداختن یه پورتکی. زیر نظره

  » .ریموس میگه تو جاروسوار خوبی هستی«: بُلت با صدای عمیقش گفت کِلکینگزلی شَ
ما میخوایم . خوب بهتره بری وسایلتو جمع کنی. اون عالیه«: کرد گفت لوپین که به ساعتش نگاه می

  » .ی رفتن باشیم وقتی عالمت اومد، آماده
ه هال آمد، سپس از و پشت سر هری ب» .منم میام بهت کمک کنم«: تانکس با شور و شوق گفت

  . کرد دور و بر را با اشتیاق و کنجکاوی زیادی تماشا می. ها باال رفت پله
و به » .میدونی منظورم چیه؟ یه ذره غیر طبیعیه. یه ذره زیادی تمیزه. جای خنده داریه«: او گفت

  ».جا بهتره آها این«: محض این که وارد اتاق هری شدند و هری المپ را روشن کرد گفت
هری که چهار روز با خلق و خوی بسیار بدی خودش .  خانه بودی تر از بقیه تاق هری کامالً نامرتبا

هایش روی  اکثر کتاب. هایش نکرده بود را در اتاق حبس کرده بود، اعتنایی به مرتب کردن ریخت و پاش
داشت و قبل  برمیخواست حواسش را از ناراحتیش پرت کند، کتابی را  وقتی می. زمین پخش و پال بودند

قفس هدویگ به تمیز کردن احتیاج داشت و داشت بو . انداخت از این که آن را بخواند به کناری می
های مشنگی و رداهای جادویی دور و  صندوقش باز مانده بود و مخلوط درهم برهمی از لباس. گرفت می

  . بر آن ولو بود
تانکس کنار درِ بازِ . ان به داخل صندوق کردها و انداختنش هری با عجله شروع به جمع کردن کتاب

  . ی داخل در کرد ی هری مکثی کرد و نگاهی منتقدانه به سر و وضعش در آینه گنجه
کنم بنفش  میدونی، من فکر نمی«: رفت متفکرانه گفت اش کلنجار می او که با موهای سیخ سیخی

های  تیمهری از باالی کتاب »  برسم؟کنی باعث میشه یه مقدار ژولیده به نظر فکر نمی. به من بیاد
  »...اِ«:  به او نگاهی کرد و گفتبریتانیا و ایرلندکوییدیچ 

هایش را به سمت باال  او چشم» .چرا، همینطوره«: تانکس که انگار تصمیمش را گرفته بود گفت
ی بعد موهایش ا ثانیه. زد چیزی را به خاطر بیاورد اش طوری شد که انگار داشت زور می چرخاند و قیافه

  .به رنگ صورتیِ آدامس بادکنکیی در آمده بود
  » چه جوری این کار رو کردی؟«: هری که از تعجب دهانش باز مانده بود گفت

                                                 
16 Floo Networkکنند ها رفت و آمد می ها که جادوگرها با استفاده از پودر مخصوصی بین آن ها و شومینه ی اجاق  شبکه.  
17 Portkeyرود و به شکل یک چیز مشنگی پیش پا افتاده  ای جادویی که برای غیب و ظاهر شدن در بین نقاط به کار می  وسیله

  .است
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چرخاند تا موهایش را  کرد و سرش را به اطراف می تانکس در حالی که به عکسش در آینه نگاه می
ی متحیر هری در آینه شد و  او متوجه قیافه» . هستم18ساحر من یه فراریخت«: از هر طرف ببیند، گفت

من مادرزادی . این یعنی این که من میتونم هر وقت دلم خواست سر و وضعمو عوض کنم«: اضافه کرد
ای توی درس  گذروندم، بدون هیچ مطالعه  رو می19ی آموزشی آئورور زمانی که دوره. این طوری بودم

  » .یادش به خیر. گرفتم  میها رو استتار و تغییر چهره، بهترین نمره
شکارچی جادوگر سیاه بودن » شما یه آئورور هستین؟«: هری که تحت تاثیر قرار گرفته بود گفت

  . تنها شغلی بود که هری برای روزهای بعد از هاگوارتز به آن فکر کرده بود
سال مدرک من پار. اون یه ذره از من باالتره. کینگزلی هم هست. البته«: تانکس مغرورانه گفت

دیدی وقتی . من خیلی دست و پا چلفتی هستم.  بییفتمیواشکی راه رفتن و تعقیبنزدیک بود از . گرفتم
  » رسیدم اون بشقاب رو انداختم شکستم؟

آدم «: خاست و کامالً جمع کردن وسایل را فراموش کرده بود از او پرسید هری در حالی که بر می
  » شه؟ساحر ب میتونه با آموزش یه فراریخت

» بندم بدت نمیاد اون جای زخم رو هر از گاهی قایم کنی، نه؟ شرط می«: تانکس پوزخندی زد
  . هایش به دنبال جای زخم صاعقه شکل روی پیشانی هری گشت و آن را یافت چشم

دوست نداشت مردم به جای زخمش خیره . و برگشت» .نه، بدم نمیاد«: من کنان گفت هری من
  . شوند

اونا مادرزادی . ساحرا خیلی کمیابن فراریخت. تو مجبوری از راه سخت بری. متاسفم«: تانکس گفت
اکثر جادوگرا مجبورن برای تغییر ظاهرشون از چوبدستی یا معجون استفاده . این طورین، نه با آموزش

جمع مثالً اومدیم وسایلو «: و با احساس گناه ادامه داد» .اما االن باید برای رفتن آماده بشیم. کنن
  . و نگاهی به شلوغ پلوغی اطراف اتاق انداخت» !کنیم

  ».بله، البته«: داشته بود گفت هری که چند کتاب بر
و » .احمق نباش، اگه بذاری من جمع و جور کنم خیلی زودتر تموم میشه«: تانکس داد زد

ا و تلسکوپ و ه ها، لباس کتاب. وار به طرف کف اتاق تکان داد چوبدستیش را با یک حرکت بلند جارو
  . ترازو به هوا بلند شدند و درهم و برهم در صندوق فرو رفتند

                                                 
18 Metamorphmagus 

19 Aurorی خانم اسالمیه، کتابسرای تندیس،  در ترجمه. کند کسی که جادوگران سیاه را دستگیر می. دوگران سیاه شکارچی جا
  .ترجمه شده است که بنده به دلیل معنای خاص این کلمه، ترجیح دادم آن را ترجمه نشده باقی بگذارم» کارآگاه«
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ی داخل  و نگاهی به ملغمه» .خوب مرتب نشده«: رفت گفت تانکس که به سمت صندوق می
او حتی . کرد همه چیز خودشون مرتب بشن مامانم این استعداد رو داشت که کاری می«. صندوق کرد
 یه جور —دشون تا بشن، اما من هیچ وقت مهارت مادرمو به دست نیاوردم کرد که جورابا خو کاری می

های هری تکان خفیفی  یکی از جوراب. و امیدوارانه چوبدستیش را به سرعت تاب داد» .حرکت سریع بود
  . خورد و دوباره روی در هم برهمی داخل صندوق افتاد
یه ذره . داقل همه چیز رو برداشتیمح. خیله خوب«: تانکس که در صندوق را به هم میکوبید گفت

 »!20سکورجیفای«: او چوبدستیش را به سمت قفس هدویگ گرفت و گفت» .تمیزکاری هم بد نیست
داری رو درست  من هیچ وقت این وردای خانه. یه ذره بهتر شد. خوب«. چند پر و چند فضله ناپدید شدند

  » یه آذرخش؟!  اووه...همه چیز رو برداشتیم؟ پاتیل جارو. خوب. یاد نگرفتم
. به محض این که نگاهش به دسته جارویی که در دست راست هری بود افتاد چشمانش گرد شدند

  ! المللی یک دسته جاروی استاندارد بین. ای از جانب سیریوس هدیه. این غرور و افتخارش بود
بدستیت هنوز تو چو. خوب. آه.  میشم260دار  منم که هنوز سوار یه دنباله«: تانکس با رشک گفت

  »!21لوکوموتورترانک. بزن بریم! شلوارته؟ هر دو تا کپالت هنوز سر جاشه؟ اوکی
تانکس که مثل رهبر ارکستر چوبدستیش را در دست . صندوق هری چند سانتیمتر در هوا بلند شد

در قفس هدویگ . گرفته بود صندوق را در هوا معلق نگه داشت و آن را جلو جلو به بیرون هدایت کرد
  . ها پایین رفت هری که دسته جارویش در دستش بود به دنبال او از پله. دست چپش بود

چشم بعد از تمیز شدن، آنقدر سریع . در آشپزخانه، مودی چشمش را سر جایش گذاشته بود
بُلت و  کینگزلی شَکِل. چرخید که باعث شد هری با نگاه کردن به آن احساس سرگیجه کند می

زمینی  کردند، هستیا جونز داشت به یک سیب  داشتند اجاق مایکرو ویو را بررسی میاستورجیس پادمور
ای را که خطاب  لوپین داشت نامه. خندید پوست کن که هنگام زیر و رو کردن کشوها پیدا کرده بود می

  . کرد ها نوشته بود مهر و موم می به دورسلی
حدود یه دقیقه وقت . خوب، عالیه«: کرد گفت شدند نگاه می لوپین که به هری و تانکس که وارد می

ام و  ات نامه نوشته هری من برای خاله و شوهرخاله. فکر کنم دیگه باید بریم تو باغ و آماده بشیم. داریم
  »...گفتم نگران

  ».شن اونا نگران نمی«: هری گفت
  »...نشن و تو جات امنه...«

                                                 
20 Scourgify 
21 Locomotor Trunk 
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  ».کنه این که بدونن من جام امنه نگرانشون می«
  »...گردی و تابستون آینده پیششون برمی...«
  »بازم مجبورم؟«

  . لوپین لبخندی زد اما چیزی نگفت
باید . جا پسر بیا این«: با خشونت گفت. کرد که هری به سمت او برود مودی با چوبدستیش اشاره می

  » . کنم22زداییت اوهام
  » خواید بکنید؟ چه کار می«: پاچگی گفت هری با دست

لوپین میگه تو یه شنل . زدایی افسون اوهام«: آورد گفت که چوبدستیش را باال میمودی در حالی 
. این بهتر میتونه از دید مخفیت کنه. مونه کنی، شنل روت نمی اما وقتی داری پرواز می. نامریی داری

  »...بفرما
ودی انگار م. هری احساس عجیبی داشت. ای سریع به باالی سر هری زد مودی با چوبدستیش ضربه

ی  جا به پایین و به سمت همه کرد قطرات سردی از آن احساس می. جا کوبیده باشد مرغی را آن تخم
  . کند بدنش جریان پیدا می

  » .آی-کارت عالی بود مد«: تانکس به شکم هری خیره شد و با تحسین گفت
ن شکلی بدنش قبالً هیچ وقت ای.  نگاه کرد— یا آن چه قبال بدنش بود —هری به بدن خودش 

به نظر . ی پشت سر را به خود گرفته بود نامریی نبود، اما دقیقاً همان بافت و رنگ آشپزخانه. نشده بود
  . آفتاب پرست تبدیل شده است-رسید به یک آدم می

ها بیرون  ی آن همه» .بجنبید«: کرد گفت طور که قفل در پشتی را با چوبدستیش باز می مودی همان
ها را بررسی  مودی که چشم جادوییش داشت آسمان. زیبای عمو ورنون ایستادندهای  رفتند و روی چمن

سپس به سمت هری غرش » .اگه یه ذره ابر بود خیلی بهتر بود. شب صافیه«: کرد خُرخُرکنان گفت می
تو باید پشت سرش . کنه تانکس جلوی تو پرواز می. کنیم ما در آرایش فشرده پرواز می. هی، تو«: کرد

ما این آرایش رو . زنن بقیه دور ما حلقه می. من پشت سرت هستم. کنه وپین پایین تو حرکت میل. بمونی
  »...فهمیدید؟ اگه کسی از ما کشته شد. زنیم به هیچ وجه به هم نمی

  . اما مودی او را نادیده گرفت» مگه احتمالش هست؟«: هری با نگرانی پرسید

                                                 
22 Disillusionment 
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ی ما از بین رفتیم و تو  هری، اگه همه. و به هم نزنیدآرایش ر. متوقف نشید.  بقیه پرواز کنن...«
اونا . ها میان و جای ما رو میگیرن قراول پس. جون سالم به در بردی، به مسیرت به سمت شرق ادامه بده

  » .خودشونو به تو میرسونن
تانکس در حالی که داشت صندوق هری و قفس هدویگ را به قالبی که از دسته جارویش آویزان 

ممکنه فکر کنه ما این موضوع رو جدی . این قدر با مسخرگی صحبت نکن«: بست گفت یبود م
  » .نگرفتیم

ی ما اینه که اونو  وظیفه. کنم ها را برای پسر تعریف می من فقط دارم نقشه«: مودی غرغرکنان گفت
  »...سالم به مرکز فرماندهی تحویل بدیم و اگر کسی از ما در این تالش کشته

  ».کسی قرار نیست کشته بشه«: بُلت با صدای عمیق و آرامش بخشش گفت لکینگزلی شَکِ
» .این اولین عالمته. جاروهاتونو سوار شین«: لوپین به جایی در آسمان اشاره کرد و با هیجان گفت

  . های ریزی در میان ستارگان دیده شد ی خیلی خیلی دوری ریزش جرقه ها به فاصله باالی سر آن
پای راستش را آن طرف آذرخش گذاشت . های چوبدستی در آسمان شد وجه جرقههری بالفاصله مت

  . لرزید ی هری مشتاق بود دوباره در آسمان پرواز کند، می جارو که انگار به اندازه. و دسته را محکم گرفت
: های دیگری که این بار سبز بودند باالی سرشان منفجر شد، لوپین با صدای بلند گفت وقتی جرقه

  » .راه بیفتید! مت دومعال«
در حالی که . پیچید باد خنک شبانگاهی در موهایش می. هری محکم خودش را از زمین جدا کرد

آمدند،   سبز و سیاه در میهای دوزی گرفتند و به شکل تکه های تر و تمیز پریوت درایو از او فاصله می باغ
انگار هجوم باد آن را از . شد  زدوده میی وزارت از ذهنش ی محاکمه هایش در مورد جلسه تمام نگرانی

او داشت دوباره پرواز . کرد قلبش هر آن ممکن است از خوشی بترکد احساس می. ذهنش جارو کرده بود
داشت . رفت همان طور که تمام تابستان خیالبافی کرده بود داشت پرواز کنان از پریوت درایو می. کرد می

ی آسمان وسیع پر   شکوه به نظر رسید تمام مشکالتش در پهنهی با برای چند لحظه. رفت به خانه می
  . اند ند یا خیلی ساده و پیش پا افتاده شدها ستاره از بین رفته

تانکس به » .کنه یه مشنگ داره باال رو نگاه می! چپ، بپیچ به چپ«: مودی از پشت سرش فریاد زد
. شدت پشت دسته جاروی او تاب خوردهری هم به دنبالش رفت و صندوقش را دید که به . چپ پیچید

  ».یه ربع فرسنگ باال برید. باید ارتفاع بگیریم«
هری حاال در پایین چیزی . گرفتند، چشمان هری از سرما پر آب شده بود در حالی که به باال اوج می

های  قطهدو تا از آن ن. دید ها بودند نمی ها و المپ خیابان  که چراغ ماشینای های نورانی جز نوک سوزن
ها در حالی که از وجود نداشتن  به احتمال قوی دورسلی. باشد عمو ورنوننورانی ممکن بود مال ماشین 
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ی خالیشان  حاال دیگر داشتند به طرف خانه ی چمن خشمگین بودند، ای به نام مسابقه مسابقه
اپ رداهای دیگران صدای بلندش در صدای پیچ و ت. هری به این فکر با صدای بلند خندید. گشتند برمی

او در یک ماه گذشته، این قدر زنده و خوشحال . ی باد گم شد و صدای غژغژ صندوق و قفس و زوزه
  . نبود

ها مسیرشان را به سمت راست کج  آن» .یه شهر سر راهمونه. به سمت جنوب«: آی فریاد زد-مد
به سمت جنوب «: مودی گفت. ندکردند تا مستقیماً از باالی تار عنکبوت درخشان زیر پایشان عبور نکن

  » .یه ابر کم ارتفاع هست که میتونیم خودمونو توش گم کنیم. شرقی برید و بازم ارتفاعتونو زیاد کنین
  » .آی-خیس میشیم مد. ریم ما تو ابرا نمی«: تانکس با عصبانیت گفت

کرد  رزو میآ. حس شده بودند ی آذرخش بی دستانش روی دسته. هری با شنیدن این حرف آسوده شد
  . لرزید داشت می. کاش کُتی به تن کرده بود

چشمان هری زیر فشار باد سرد که . کردند آی مسیرشان را عوض می-هر از گاهی بنا به دستور مد
آورد فقط یک بار دیگر روی جارو این  به خاطر می. هایش را به درد آورده بود، کج و کوله شده بود گوش

. ی کوییدیچ با تیم هافلپاف در سال سوم که در طوفان انجام شده بود قهمساب: قدر سرما خورده باشد
. هری زمان را از دست داده بود. چرخیدند نگهبانانش مانند پرندگان بزرگ شکاری مرتباً در اطرافش می

  . رسید که یک ساعتی شده باشد به نظر می. اند دانست چه مدت در پرواز بوده درست نمی
هری که حاال به شدت یخ » .باید از بزرگراه دوری کنیم.  جنوب غربی بپیچیدبه«: مودی فریاد زد

سپس با . هایی که زیر پایش جریان داشتند فکر کرد کرده بود با حسرت به فضای گرم و راحت ماشین
ممکن است گلوله شدن و داخل بخاری رفتن قدری . حسرت بیشتری به مسافرت با پودر فلو فکر کرد

  . ها هوا گرم بود داقل درون شعلهسخت باشد اما ح
ی گوشش در نور مهتاب برق مالیمی داشت به سمت او  ی کچل و حلقه بُلت که کله کینگزلی شَکِل

. داد اِمِالین ونس حاال در سمت راستش بود و داشت چوبدستیش را به چپ و راست تاب می. شیرجه زد
  . رجیس پادمور عوض کردسپس به سمت باالی سر هری اوج گرفت و جایش را با استو

  » .باید یه کمی این دور و برا بچرخیم که مطمئن بشیم تعقیب نشدیم«: مودی فریاد زد
اگه . زنیم ما داریم رو دسته جاروهامون یخ می! آی-مگه دیوونه شدی، مد«: تانکس از جلو جیغ زد

  » .ه تقریباً رسیدیمتازه، ما که دیگ. رسیم م اونجا نمی ی دیگه همش از بیراهه بریم، تا هفته
  » .دنبال تانکس برو. وقت ارتفاع کم کردنه هری«: صدای لوپین آمد که گفت
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 نورهایی که هری تا آن ی ها به سمت بزرگترین مجموعه آن. هری پشت سر تانکس شیرجه زد
جای آن،  که جا به ای های نورانی ها و شبکه ی درهم برهمِ درخشانی از خط توده. رفتند موقع دیده بود می

  .ترین سیاهی پخش شده بود هایی از تیره تکه
های خیابان،  ها، المپ های ماشین رفتند تا آن که هری توانست چراغ تر می ها پایین و پایین آن
کرد  اما فکر می. خواست زودتر پایش به زمین برسد خیلی دلش می. ها را ببیند ها و آنتن تلویزیون دودکش

  . رش آورد و از جارو جدایش کندیک نفر باید از انجماد د
  »!دیگه رسیدیم«: تانکس فریاد زد

هری درست پشت سر او زمین را لمس کرد و روی یک قطعه چمن . و چند ثانیه بعد فرود آمد
هری در حالی که . کرد تانکس داشت صندوق هری را باز می. نامرتب وسط یک میدان کوچک پیاده شد

ی بعضی از  پنجره. ای نداشت آمدگویانه های دور و بر حالت خوش ای خانهنم. لرزید به اطراف نگاه کرد می
رنگ بسیاری از درها طبله کرده بود و . زد های خیابان برق می ها شکسته بود و زیر نور ضعیف چراغ آن
  . ی چند پله ارتفاع داشت ها به اندازه های جلوی خانه ی زباله کپه

  » .یک دقیقه صبر کن«: رامی گفتلوپین به آ» ما کجاییم؟«: هری پرسید
  . حس شده بود دستان زمختش در سرما بی. گشت مودی داشت داخل شنلش را با دقت می

ای را در هوا گرفت و آن را  سپس چیزی شبیه به یک فندک نقره» .پیداش کردم«: زیر لب گفت
  . کلیک کرد
او آن قدر . پ بعدی خاموش شدالم. دوباره کلیک کرد. ترین المپ با صدای پِقی خاموش شد نزدیک

ی  تنها نور باقی مانده نوری بود که از پشت پرده. های میدان خاموش شدند کلیک کرد تا تمام المپ
  . آمد ها و از هالل ماه می پنجره

. از دامبلدور قرضش گرفتم«: گرداند زیر لب گفت  را به جیبش برمی23کن در حالی که خاموش
  » .حاال تند بیا. خوب. گا از پنجره بیرونو نگاه کنن مشکلی پیش نمیادبینی؟ حاال دیگه اگه مشن می

لوپین و تانکس در . ی چمن به سمت خیابان و پیاده رو کشید بازوی هری را گرفت و او را از قطعه
بقیه محافظان با . کردند از پشت سر آمدند حالی که صندوق هری را بین خودشان حمل می

  . رفتند ها راه می آنهای کشیده اطراف  چوبدستی
ی  ی زباله بوی زننده. آمد ترین خانه می ی باالیی نزدیک اوتس آهنگی از پنجره ی اوتس صدای خفه

  . آمد ی دم در مخروبه می های قلمبه زباله ی کیسه در حال گندیدن از کپه

                                                 
23 Put-Outer 
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» !بیا«: داد زمزمه کرد ی هری هل می زدایی شده مودی که تکه کاغذ پوستی را به سمت دست اوهام
  » .زود بخون و حفظش کن«. ها را روشن کند چوبدستی درخشانش را نزدیک گرفت تا نوشته

  : گفت نوشته می. آمد خط نازک به طرز مبهمی آشنا به نظر می دست. هری به تکه کاغذ نگاه کرد
  .  لندن قرار دارد24ی دوازده گریمالدپلیس مرکز فرماندهی محفل ققنوس در شماره

                                                 
24 Grimmauld Place 
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 چهارمفصل 

  ی دوازده، شماره
  گریمالدپلیس

  »...این دیگه چیه؟ محفل« : بگویدخواستهری 
  »! صبر کن بریم تو!جا نه پسر این«: یدمودی غر

پیغام در که  در همان حال. کاغذ را از دست هری بیرون کشید و با نوک چوبدستیش آن را آتش زد
ها روبروی  آن. های اطراف نگاه کرد ههری به خان، ریخت سوخت و خاکستر آن روی زمین می ها می شعله
ی  شمارهبه راست نگاه کرد، . ده را دیدی  شماره. نگاه کردرا سمت چپ . ی یازده ایستاده بودند شماره

  . سیزده بود
  »...ی پس شماره«: گفتهری 

  » .اونی که االن حفظ کردی رو تو ذهنت مرور کن«: ای گفت لوپین با صدای آهسته
 بین درب و داغانی  نرسیده بود که ناگهان درِ»ی دوازده شماره« به عبارت هنوز.  کردفکرهری 

های سیاه ظاهر   دیوارهای کثیف و پنجرهبالفاصله بعد از آن تند و سریع.  ظاهر شدسیزده و یازدهشماره 
 های اطراف را از سر ی جدید خانه خانه. کرده باشند باد اضافی را آن وسطی   خانهیکانگار که . شدند
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یازده ی شماره  وی خانهی استرطضب. دهان هری از تعجب باز مانده بود. راهش به کناری هل داد
  . های داخل آن متوجه چیزی نشده بودند   مشنگظاهراً. کرد اوتس می اوتسهمچنان 

 فرسوده باال های سنگیِ  هری از پله».یاال بجنب«: گفت و مودی از پشت به هری سیخونک زد
به شکل در  ایِ ی نقره کوبه.  سیاه آن فرسوده و پر لک و پیس بودرنگِ. ظهور خیره شدون رفت و به درِ

  . از سوراخ کلید یا شکاف نامه خبری نبود.  چنبره زده بودیمار
 فلز و  تلق تلقی بلند هاهری صدا. ی آرامی به در زد لوپین چوبدستیش را بیرون کشید و ضربه

 :پچ کنان گفت لوپین پچ. در غژغژی کرد و باز شد.  شنیدیر شبیه به جرینگ جرینگ یک زنجصدایی
  ». دست نزن هم به چیزی.و نروجل خیلی تو ولیهری زود برو «

 بوی همراه با کهنگی  وبوی نا.  شدراهرو کامل هری از درگاهی رد شد و وارد تاریکی تقریباً
از باالی . متروکه را داشت بنایحال و هوای یک جا  آن. خورد ای به بینیش می وش گندیده شیرین
لوپین و تانکس صندوق . شوند  وارد مینوبتدید که پشت سرش به بقیه را نگاه کرد و به عقب اش  شانه

های نورانی را که  مودی روی باالترین پله ایستاده بود و داشت گوی. کردند و قفس را حمل می
میدانِ . کردند هایشان پرواز می ت المپها به سمنور. کرد ها دزدیده بود آزاد می کن از المپ خاموش
. را بستورودی  در آمد ولنگان به داخل  لنگمودی . ای دیده شد برای لحظه نور نارنجی ور در غوطه

  .  کامل شدراهروتاریکی داخل 
 داغی از مایع هری احساس کرد این بار ».اینم از این«: با چوبدستیش محکم به سر هری زد و گفت

  .  استبرداشته شدهزدایی  دانست افسون اوهام  و میه استسرازیر شدپشتش 
پچ  پچ ». روشن کنموجا ر  اینذره تا من یه نحرکت باشی خوب، حاال همه بی«: پچ کرد مودی پچ

صدای . بودندپا گذاشته  محتضری آدمی  خانهبه ها  انگار آن. داد  به هری میغریب شومیحس دیگران 
 دیوارها روشن شدند و نور لرزانی روی طولای در   از مد افتادهزیِهای گا  المپ.هیس مالیمی شنید

   تارعنکبوتچلچراغی.  پاشیدندو دلگیری طوالنی ینمای راهرو های طبله کرده و فرش نخ کاغذ دیواری
 کج و معوج بودند،سیاه شده  که در اثر مرور زمان ای کهنه های پرترهزد و   باالی سرشان سوسو میبسته
هری صدای چیزی را شنید که پشت تخته کوب بغل دیوار چهارنعل .  شده بودندکوبیدها  دیوارهبه
  .  به شکل مار بودندکنار بود،آن در ی ا  روی میز زهوار در رفتهی کههم چلچراغ و هم شمعدانی. دوید می

 عجلهبا .  ظاهر شدراهرو و مادر رون، خانم ویزلی از سمت دورتر شنیده شدی شتابانهای  صدای قدم
ی پیش که او را  از دفعهکه هری متوجه شد . زد  میلبخند  برای خوشامدگویی ومدآ ها می به سمت آن

  . استتر شده  دیده بود الغرتر و رنگ پریده
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چنان بغل کرد که صدای  نآ را هری ».بینمت خیلی خوشحالم که می!  هریهاو«: پچ کرد او پچ
.  کردشی یک دست از خود دور کرد و منتقدانه برانداز ندازهسپس او را به ا. اش بلند شد ی سینه قفسه

  ».باید تا وقت شام صبر کنی. اما متاسفم!  بخورییه چیزی هم باید! ای چقدر ژولیده«
طرح موضوع مهمی را مبا لحنی که انگار ی جادوگرهای پشت سر هری برگشت و  به سمت دسته

 جادوگران پشت سر هری صداهایی ». شروع شدهجلسه. همین االن رسید«: پچ کنان گفت  پچکند می
جا  از کنار او به سمت دری که خانم ویزلی از آنبه صف وردند و آحاکی از عالقه و هیجان از خود در

  . هری دنبال لوپین به راه افتاد اما خانم ویزلی او را نگه داشت. مده بود رفتندآ
میتونی تا وقتی . ی باال هستن نی طبقهرون و هرمایو. جلسه فقط برای اعضای محفله. نه هری«

:  ادامه دادای پچ هشدار دهنده  سپس با پچ».خوریم بعدش شام می.  پیش اونا بمونیمیشهجلسه تموم 
  ».وقتی تو راهرو هستی، صداتو پایین نگه دار«

  »چرا؟«
  ». بیدار بشهچیزیخوام  نمی«
  »؟...منظورتون«
دم کجا ب ت نشون بذار.االن باید تو جلسه باشمهمین  من .االن باید عجله کنم.  توضیح میدمبعداً«

   ».باید بخوابی
ی دراز  پاورچین او را از کنار دو پرده داد پاورچین ش فشار مییاه در حالی که انگشتش را به لب

 که به نظر چتریاز کنار یک سایبان . بیدخورده که هری انتظار داشت پشتشان در دیگری باشد رد کرد
شروع به باال رفتن از پلکان  دور زدند و ،اند درست کرده 25ترولی یک  را از پای بریده شده نآرسید  می

 دیوار نصب شده و بهی یها که روی پالکای بود  چروکیده سرهای مسیر، ردیفی ازکنار . تاریک کردند
ی  همه. دهستن 26های خانگی سرها متعلق به جنکه  متوجه شدتری  نگاه دقیقهری با . شده بودکوبیده 

ها  آن. شد تر می داشت عمیق هر قدم که برمیبا حیرت هری . دماغ دراز پوزه مانند داشتندیک جور ها  آن
  ؟کردند  است چه میساحران رسید متعلق به سیاهترینِ ای که به نظر می در خانه

  »؟...خانم ویزلی، چرا«
من . و بهت توضیح میدن عزیزمرون و هرمایونی همه چیز«: پچ کرد پرتی پچ حواس خانم ویزلی با

وقتی جلسه تموم شد صدات .  سمت راستدرِ. خوب«. ی دوم رسیدند ها به طبقه  آن». باید بجنبمجداً
   ».کنم می

                                                 
25 Troll 
26 House Elf 
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   .ها پایین رفت با عجله از پلهاو 
  .  مار بود چرخاند و در را باز کردی در را که به شکل سرِ  دستگیره. رد شدغبار گرفتههری از راهروی 

بلند فریاد  ناگهان صدای به چشمش خورد، سپسبلند با سقفی  ، دو تخت خوابهیاتاقای  ای لحظهبر
 ، دیدش با انبوهی از موهای وزوزی.رسیدبه گوش  برخاست و پشت سرش جیغ بلندتری ای زده هیجان
.  که نزدیک بود هری بیفتدشغوش گرفتآش را به سمت او انداخت و چنان در دهرمایونی خو. تار شد

  . کرد  دور و بر سرشان با سر و صدا و هیجان زده پرواز میخرچالجغد کوچک رون، 
اوه حالت چطوره؟ حالت خوبه؟ ! متوجه اومدنت نشدیم. جاست اون این! ستجا اینهری !  رون!هری«

خورد، اما ما  های ما به دردت نمی میدونم که نامه. از دست ما خیلی عصبانی بودی؟ مطمئنم که بودی
اوه کلی . گیم بود که قسم بخوریم چیزی بهت ندامبلدور مجبورمون کرده. تونستیم چیزی بهت بگیم نمی

وقتی ! سازا دیوانهوای . به ما بگیهم یه چیزایی هست که باید   تو!چیزا هست که باید برات تعریف کنیم
یه تبصره در .  تو کتابا گشتیم—ست  ه واقعا که ظالمان—شنیدیم رو  دادرسی  موضوعوموضوع این 

  »...فرمان محدودیت معقول جادوگری زیر سن قانونی برای شرایطی که مرگ و زندگی در کار
به نظر . بستپوزخندزنان در را پشت سر هری  و ».هرمایونی بذار بچه نفس بکشه«: رون گفت

شد از   می و این باعثاستاز هم دور بودند بلندتر شده که  ماهی یک در این متر رسید چند سانتی می
هایش هیچ تغییری  مک چند که دماغ دراز، موهای قرمز درخشان و کک قبل الغرتر به نظر برسد، هر

  . نکرده بود
به زبان دیگری ی  زد هری را رها کرد اما قبل از این که بتواند کلمه هرمایونی که هنوز لبخند می

 سیاه شیرجه زد و به مالیمت روی ی بیاورد صدای ووش مالیمی برخاست و چیز سفیدی از باالی گنجه
  .ی هری نشست شانه

  »!هدویگ«
منقارش را به هم زد و با محبت گوش هری ، کرد جغد برفی در حالی که هری پرهایش را نوازش می

  . را گاز گرفت
 به این . نوک زدبه قصد کُشتورد ما رو آتو َ وقتی آخرین نامه.  خوش اخالق نبودهاصالً«: رون گفت

اش را که یک بریدگی عمیق نیمه بهبود یافته روی آن بود به هری نشان   و انگشت اشاره»...نگاه کن
  .داد

  »... میدونی.میخواستمجواب اما من . متاسفم. اوه بله«: هری گفت

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



                       www.haftom.org ی دوازده، گریمالد پلیس   شماره /چهارمفصل / پاتر و محفل ققنوس  هری
  

  -  59  - 

همش . شد هرمایونی دیگه داشت دیوونه می. خواستیم بهت جواب بدیم رفیق ما هم می«: رون گفت
دی، اما دامبلدور  یه کاری دست خودت میخودت ولت کنن، حتماًبه امان بی خبر گفت اگه  می

  »...مجبورمون کرد
  ». گفتهمین االنآره هرمایونی . که قسم بخورین چیزی به من نگین«: هری گفت

ناگهان .  شدخفهحرارتی که در دلش با دیدن بهترین دوستانش زبانه کشیده بود، با هجوم چیز یخی 
دهد رون و هرمایونی او را  کرد ترجیح می وی دیدنشان را داشت، احساس میبعد از یک ماه تمام که آرز

  . تنها بگذارند
هدویگ را پرتی  با حواسکرد،   نگاه نمیدام از آن دوسکوت کشداری حاکم شد و هری که به هیچ ک

  . ردکنوازش 
   ». منظورم دامبلدوره.کرد این بهترین کاره اون فکر می«: هرمایونی بریده بریده گفت

   ».خوب«: هری گفت
  . هری روی انگشتان او هم آثار نوک هدویگ را دید اما اصال احساس تاسف نکرد

   »...ای کرد جات پیش مشنگا از هر جای دیگه کنم که اون فکر می فکر می«: گفترون 
اِ؟ کدوم یکی از شما امسال تابستون مورد «: آورد گفت هری در حالی که ابروهایش را باال می

  »سازا قرار گرفتین؟ ی دیوانه حمله
اما به همین دلیل اون یه عده از اعضای محفل ققنوس رو وادار کرده بود که . خوب هیچ کدوممون«
  ». تعقیبت کننمرتباً

.  باشدرا ندیده پایین رفتن از پله، یک پله ینگویی که در ح. ای در شکمش احساس کرد هری ضربه
  . اند بوده ش تعقیبدرفرادی دانستند که ا پس همه به جز خودش می

همچینم مفید نبود، مگه نه؟ «: کرد صدایش را آرام نگاه دارد گفت هری که با تمام قوا تالش می
  » کنم، مگه نه؟دفاعدست آخرشم که خودم مجبور شدم از خودم 

وقتی فهمید که . گم اون خیلی عصبانی شد، دامبلدور رو می«: زده گفت هرمایونی با صدایی وحشت
  ».وحشتناک بود. ما اونو دیدیم وندانگوس قبل از این که شیفتش تموم بشه پستشو ترک کردهم

اگه نکرده بود، من . این کار رو کردهموندانگوس خوشحالم که من که خوب، «:  گفتا کنایههری ب
  ».ذاشت تا آخر تابستون تو پریوت درایو بپوسممی کردم و دامبلدور هم احتماالً جادو نمی
  »ی دادرسی وزارت سحر و جادو نیستی؟ تو نگران جلسه«: رامی گفتآنی به هرمایو
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در حالی که هدویگ رضایتمندانه روی .  دور شداز آن دو» .نه«:  دروغ گفتاعتنایی با بیهری 
تاریک .  که شادیش را بر انگیزدطوری نبوداتاق حالت  . اطراف را تماشا کرداش جا خوش کرده بود شانه

ها چیزی بود که برهنگی دیوارهای طبله نک بوم سفید در یک قاب عکس بسیار تجملی تی. و نمور بود
آمیز کسی که خارج از دید  ی مسخره پوشاند و تا هری از کنارش رد شد، صدای خنده کرده را تا حدی می

  .کمین کرده بود را شنید
چرا دامبلدور حاال خوب «: کرد صدایش را معمولی نگاه دارد پرسید هری در حالی که هنوز تالش می

  » زحمت دادین ازش سوال کنید؟نقدر اصرار داشت که منو تو تاریکی نگه داره؟ اصال به خودتو این
گفت  نگاهشان می انگار .کردند نگاهی به هم ها   که آنباال آورد و در همان لحظه دیدسرش را 

رام کردن عصبانیتش آکمکی به حنه این ص. ترسیدند ها می د که آنرک  رفتار مییطورداشت دقیقاً هری 
  . نکرد

و  رما این کار. خوایم بهت بگیم که اوضاع از چه قراره ما به دامبلدور گفتیم که می«: رون گفت
جا اومدیم همش دو بار دیدیمش، البته  ما از وقتی این.  سرش خیلی شلوغهن االن اما او.کردیم رفیق

هامون برات  قسم بخوریم هیچ چیز مهمی رو تو نامهفقط مجبورمون کرد . اونم وقت زیادی نداشت
  ».آخه میگفت ممکنه جغدا رهگیری بشن. ننویسیم

 بگین اون غیر نخوای نمیشما که . تونست منو با خبر نگه داره  می،خواست اون اگه می«: هری گفت
   »؟ای برای پیغام دادن بلد نیست از جغد راه دیگه

خواست تو  منم به این فکر افتاده بودم، اما اون نمی«: فت گ و انداختیهرمایونی به رون نگاه
  ».هیچی بدونی

کنه من قابل اعتماد  شایدم فکر می«: کرد گفت  میدقتها  ی آن  چهرهحالتهری در حالی که به 
   ».نیستم

  ». نباش هریکودن«:  شده بود گفتدستپاچهرون که به شدت 
  ».ی مراقبت از خودمو ندارم یا این که من عرضه«

   ».کنه البته که اون همچین فکری نمی«: هرمایونی با نگرانی گفت
  . شد مدند و با هر کلمه صدایش بلندتر میآ کلمات هری پشت سر هم می

جا تو هر کاری که داره اتفاق  ی دورسلی ها بمونم و شما دو تا این چطوریه که من باید تو خونه«
  »افته مشارکت داشته باشید؟ می

. ها نزدیک بشیم ده ما به جلسهمامان اجازه نمی. مچین چیزی هم نیسته« :پریدرون وسط حرفش 
   »...اون میگه ما خیلی کوچیکیم
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خوب، پس شما « .اما قبل از این که هری خودش هم متوجه شود، شروع به داد زدن کرده بود
جا بودین نه؟ شما با  خوب که چی؟ به هر حال شما این. تو جلسات شرکت نداشتین

کارایی که من تا . ی دورسلی ها اسیر بودم بودین نه؟ من یک ماه تمام تو خونههم 
دامبلدور اینو . حاال کردم بیشتر از اونی بوده که شما دوتاییتون با هم انجام دادین

کی سنگ جادو رو پیدا کرد؟ کی شر ریدل رو کم کرد؟ کی شما دو تا رو از . میدونه
  »سازا نجات داد؟ دست دیوانه

عصبانیتش . کرد  داشت به بیرون تراوش میی هری ی یک ماه گذشته   افکار تلخ و خشمگینانهتمام
 خشمش از این که مرتب بدون اطالع خودش ،ها بدون او با هم بودند  رنجش از این که آن،خبری از بی

از سر و هدویگ  .ددنشرمنده بود سر باز کرده بو  تمام احساساتی که از داشتنشان نیمه وشد تعقیب می
 را شعتر وحشتزده صداهایی از خودش در آورد و س27خرچال. صدا ترسید و به باالی گنجه پر کشید

  .بیشتر کرد
شد؟ کی  ی پارسال رد می ی چیزای احمقانه ها و ابولهوال و بقیه کی باید از اژدها«

  »!کی بود که از دستش فرار کرد؟ من.  برگشتهاونبود که دید 
به نظر  .برای گفتن نداشت و چیزی بود حیرت کرده به شدت .ز ایستاده بودرون با دهان نیمه با

   .زیر گریه بزندهر آن هرمایونی ممکن است رسید  می
اصالً من چرا باید بدونم کی به کیه؟ چرا کسی باید به خودش زحمت بده که به «

  »من بگه چه اتفاقایی داره میافته؟
  »...خواستیم  میجدی یما جد،  بگیم ما میخواستیم بهتهری،«: گفتهرمایونی 

یا این که اگه دامبلدور قسممون نداده . اون قدر که بیشتر از اون امکان نداشت«
  »...بود برات به جغد

  ».خوب آره همینطوره«

                                                 
27 Pigwidgeonرون به شوخی نام این جغد را مخفف . ی هری، به رون هدیه داد  جغد کوچکی که سیریوس بلک، پدر خوانده

ی خانم  در ترجمه. نامید که به معنای خوک است و به این ترتیب، طنز ظریفی به وجود آورده بود  میPigکرده بود و او را 
تغییر نام داده است، که به معنای مرغابی است، تا انتقال این طنز ظریف » خرچال«میه از هری پاتر و جام آتش این جغد به اسال

، Pigwidgeon در انگلیسی به معنای مرغابی است، اما برای Widgeon. نامیده شود» خر«به فارسی میسر شود و این جغد 
  . معنایی پیدا نکردم
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چهار هفته من بدبخت تو پریوت درایو اسیر بودم و برای این که بفهمم چه «
  »...کردم نامه پیدا میاتفاقایی داره میافته از تو آشغالدونیا روز

  »...خواستیم ما می«
  ».خندیدین جا جمعتون جمع بوده، داشتین حسابی بهم می کنم وقتی این فکر می«
  »...نه راستش«

 حق کامالً.  متاسفیمهری، ما جداً«: زد، با ناامیدی گفت هایش از اشک برق می هرمایونی که چشم
   ».شدم  میقدر عصبانی اگه سر منم اومده بود همین. داری

ها رو برگرداند و شروع به قدم زدن  آناز . کشید هنوز به سختی نفس می. هری نگاهی به او انداخت
سکوت کشداری حاکم شد که فقط با غژغژ . هدویگ با بیچارگی از باالی گنجه هوهویی کرد.  کرد
  . شد های کف اتاق زیر پای هری شکسته می  تختهزگیان غم

  »جا چی هست؟ حاال این« :د زد رون و هرمایونی داسر
  ».مرکز فرماندهی محفل ققنوس«: رون بالفاصله جواب داد

  »...کسی هست که به خودش زحمت بده به من بگه این محفل ققنوس«
ا این. جا رو بنیان گذاری کرده اون این. دامبلدور رئیسه. این یه محفل سریه«:  گفتفوراًهرمایونی 

   ».نبر جنگیدنشوی پیش با اسم کسایین که دفعه
  »؟کیا عضون«: در حالی که دستانش در جیبش بود، ناگهان ایستاد و پرسید

  ».فقط چند نفری«
   ».کنم بیشتر باشن  اما من می،ما حدود بیست نفرشونو دیدیم«: رون گفت

  . ها خیره شد هری به آن
   »خوب؟«: کرد پرسید در حالی که از یکی به دیگری نگاه می

   »خوب چی؟ ...اِ«: رون گفت
ای  کنه؟ چه نقشه چیکار داره می«.  رون و هرمایونی از جا پریدند»!ولدمور«: هری با عصبانیت گفت

   »؟مداره؟ برای متوقف کردنش چه کارایی کردی
ما . محفل اجازه نمیده ما وارد جلساتش بشیم. ما که بهت گفتیم«: هرمایونی با لحن عصبییی گفت

   ».اما یه تصورات کلی داریم«:  اضافه کردان با دیدن نگاه هری شتاب سپس».از جزئیات خبر نداریم
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  ». مفیدنمیدونی، واقعاً.  اختراع کردن28های دراز شونده جرج و فرد گوش«: رون گفت
  »؟...های گوش«
چون مامان فهمید و خیلی . بله اما تازگیا مجبور شدیم دیگه ازشون استفاده نکنیم .دراز شونده«
اما قبل از این که مامان بفهمه .  از ترس مامان قایم کنن و جرج مجبور شدن همشونوفرد. انی شدعصب

ما میدونیم که بعضی از اعضای محفل دارن . ی خوبی کردیم ما چیکار داریم میکنیم ازشون استفاده
   ».و حواسشونو رو اونا متمرکز کردن کنن خوارهای شناسایی شده رو تعقیب می مرگ

 دیگه از اعضای محفل دارن برای گرفتن اعضای جدید فعالیت ی  عدهیه«: هرمایونی گفت
   ».کنن می

ی  اونا همش دارن در باره. کنن یه عده دیگه از اونا دارن از یه چیزی محافظت می«: رون گفت
  ».زنن ی حفاظت حرف می وظیفه

  » چیز منم؟ ممکن نیست؟نشاید او«: هری با کنایه گفت
  »!راست میگی ها ...اِ«:  گفتباشدوجه چیزی شده رون که انگار همین االن مت

به همه جا غیر از رون و هرمایونی نگاهش را او دوباره در اطراف اتاق قدم زد و . هری شیشکی بست
  .انداخت

  »؟نکنی جا چیکار می خوب اگه شما دو تا مجاز به شرکت در جلسات نیستید پس این« :پرسید
ها خالی بوده و یه  جا قرن این. کنیم زدایی میگندین خونه رو اداریم ما «: هرمایونی به سرعت گفت

ما تونستیم آشپزخونه و اکثر اتاق خوابا رو تمیز کنیم فکر کنم فردا اتاق . زیاد شدنجا   اینموجوداتی
  »!آخ ...پذیرا

 خرچال. دشدنظاهر  وسط اتاق ، برادرهای دو قلوی بزرگتر رون،با دو صدای ترق بلند فرد و جرج
  . تر از سابق از خودش سر و صدا در آورد و به باالی گنجه پرواز کرد تا به هدویگ بپیونددبیش

به برادرها که موهایی به سرخی موهای رون داشتند و قدری از او کرده بود  ضعف کههرمایونی 
  ».وا ر این کاریننکن«: تر بودند گفت عضالنی تر و کمی کوتاه

 فرد که او هم لبخند ».فکر کردیم صدای قشنگ تو رو شنیدیم. سالم هری«:  گفتزنانجرج لبخند 
فکر کنم . بیرونبیاد جوری عصبانیتتو خفه کنی هری، بذار همش   الزم نیست ایناصالً«: زد گفت می

  ». شعاع پنجاه کیلومتری صداتو نشنیدنتوهنوز یکی دو نفری 

                                                 
28 Extendable Ears 
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  »ن؟پس شما هم امتحان غیب شدنتونو پاس کردی«: هری با ترشرویی گفت
های  با نمره«:  گفتداشته بودنگه را در دست  رنگ صورتی دراز ی یک رشتهبه فرد که چیزی شبیه 

  »!عالی
  ».کشید اومدین همش سی ثانیه بیشتر طول می جا پیاده می اگه تا این«: رون گفت
  و در پاسخ به ابروی باال». رو مختل کردیشنودهری تو .  کوچولوگالیونه داداشوقت «: فرد گفت

 راهرو ادامه دارد رادید تا  ای که هری حاال می  و رشته»!های درازشونده گوش«: ی هری اضافه کرد آمده
   ».کنیم بفهمیم اون پایین چه خبره ما داریم سعی می«. باال گرفت

یکی از اینا رو یه بار دیگه اگه مامان . باید خیلی احتیاط کنین«: کرد گفت رون که به گوش نگاه می
  »...ببینه

  ».ی مهم دارن اونا اون پایین یه جلسه. ارزه به ریسکش می«: فرد گفت
  . ی بلندی از موهای قرمز پدیدار شد  در باز شد و طره

   ».فکر کردم صداتو شنیدم. اوه سالم هری«:  با خوشحالی گفت،تر رون، جینی کوچکخواهر 
. دراز شونده نمیشه چیزی شنیدبا گوش «: کرد گفت و بعد در حالی که به سمت فرد و جرج رو می

   ». کرده29سکوتنه رو افسون و آشپزخمامان درِ
  »از کجا فهمیدی؟«: گفتناامید شده است رسید  جرج که به نظر می

اگه به در . کافیه یه چیزی رو به سمت در پرت کنی. تانکس به من گفته چطور بفهمم«: جینی گفت
. کردم پرت میدر  به طرف 30شگلیپِ ها بمب باالی پلهداشتم از .  شدهافسون سکوتنخوره معلومه که 

   ». در بگیرنزیر بتونن صدا رو از تون راهی نیست که گوشای دراز شونده. شدن  دور میاز دراونا 
   ».کرده  چیکار داشته می31خواست بفهمم اسنیپ خیلی دلم می. حیف«: فرد آه عمیقی کشید و گفت

   »است؟ج اسنیپ؟ اون این«: هری به تندی گفت

                                                 
29 Imperturbable Charmهایی که در متن اصلی به زبان  ها و افسون ام وردها و طلسم  سعی کردهی این اثر،  در ترجمه

  .انگلیسی هستند را به فارسی ترجمه کنم، اما اسامی جادویی که در متن اصلی به زبان التینی هستند را ترجمه نشده باقی بگذارم
30 Dungbombهای قبلی در  در متن اصلی کتاب. توان خرید  که از فروشگاه زونکو در هاگزمید میهای جادویی  یکی از شوخی

ترجمه شده است، اما به نظر » بمب کود حیوانی«ی خانم اسالمیه به  در ترجمه. مورد ماهیت این شوخی چیزی ذکر نشده است
حتی وسوسه شدم . پشگلی استفاده کنم من تصمیم گرفتم از عبارت بمب.  چیزی به کوچکی یک تیله باشدdungbombرسد  می

  . گلی بهتر باشدپش کنم بمب پشگلی استفاده کنم، اما احساس می از ترقه
31 Snape 
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هم روی تخت  فرد و جینی »آره«: ها نشست و گفت جرج با دقت در را بست و روی یکی از تخت
  ».اومده که یه گزارش فوق سری بده«. نشستند

  ».مرتیکه«: فرد با بی حوصلگی گفت
  ».ماستبا اون حاال دیگه «: هرمایونی سرزنش کنان گفت

با اون طرز نگاه کردنش وقتی ما . که نباشهباعث نمیشه که دیگه مرتی« : و گفترون شیشکی بست
  ».رو میبینه

  . کرد را حل میمرافعه این  انگار که ».بیل هم ازش خوشش نمیاد«: جینی گفت
هری هنوز مطمئن نبود که خشمش فروکش کرده است، اما تشنگیش برای اطالعات به نیازش به 

  . چربید فریاد زدن می
کردم که تو مصر  بیل هم اینجاست؟ من فکر می«: رفت و پرسیداو در تختی که مقابل بقیه بود فرو 

   ».کنه کار می
. برای محفل کار کنهبیاد خونه و  برای یک کار پشت میز نشینی تقاضا داد تا بتونه ناو«: فرد گفت

جا یه  اما این«:  و با خودپسندی لبخندی زد و ادامه داد»...میگه که دلش برای مقبره ها تنگ میشه، اما
   ».کنه یزایی هست که جبران میچ

   »منظورت چیه؟«
   ».آالیه کاغی تو گغینگوتز گغفته تا اینگیلیسیشو تقویت کنهفلور دالکور رو یادت میاد؟  «: جرج گفت

   ».ی درس خصوصی براش میذاره و بیل هم کلی جلسه«: فرد با مسخرگی خندید و گفت
خواد تا جایی که امکان داره  دامبلدور می. انیهچارلی هم عضو محفله، اما هنوز تو روم«: جرج گفت

   ». سعی میکنه تماسایی برقرار کنهمرخصیاشچارلی هم تو .  تو محفلجادوگرای خارجی رو بیاره
برادر ویزلی داشت سومین  آخرین خبری که هری از »بکنه؟کمکی پرسی نمیتونه «: هری پرسید
  . دکن ادویی در وزارت کار میالمللی ج های بین دفتر همکاری این بود که او در

  . داری به هم کردند نگاه معنی ها و هرمایونی با شنیدن این کلمات هری ی ویزلی همه
   ».هیچ وقت حرفی از پرسی جلوی بابا و مامان نزن«: ای گفت زده رون با صدای هیجان

   »چرا؟«
هم میزنه کنه و مامان  دستشه میشدمچون هر وقت که حرفی از پرسی میاد، بابا هرچی «: فرد گفت

   ». گریهزیر
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   ».خیلی وحشتناک بود«:  گفتغصهجینی با 
من که میگم خوب شد که از شرش خالص «: ای به خود گرفته بود گفت ی مسخره جرج که قیافه

   ».شدیم
   »مگه چه اتفاقی افتاده؟«: هری گفت
جوری با  م که بابا تا حاال اینمن تا حاال ندیده بود. پرسی و بابا با هم بگو مگو داشتن«: فرد گفت

   ». مامانه که داد و بیداد میکنهاین معموالً. کسی داد و بیداد کنه
ما داشتیم آماده میشدیم که بیایم و به محفل . ی اول بعد از تموم شدن ترم بود هفته«: رون گفت

  . خونه و گفت که ترفیع گرفتهاومد پرسی . بپیوندیم
کرد که  طلب است، اما فکر می چه او میدانست که پرسی خیلی جاه گر».کنی شوخی می«: هری گفت

پرسی مرتکب . پرسی نتوانسته است در شغل اولش در وزارت سحر و جادو موفقیت چندانی کسب کند
 البته وزارت — است شده بود ولدمورخطای نسبتاً فاحش نادیده گرفتن این که رئیسش تحت کنترل لرد 

  . گفتند که آقای کراوچ دیوانه شده است ها می آن. گفت دقیقاً این طور نمی
. سر افتادچون در مورد کراوچ کلی تو درد. می ما هم حیرت زده شده بودی همه. بعله«: جرج گفت

شد که رئیسش خل شده و باید به  گفتن پرسی باید متوجه می اونا می.  و از این چیزاکردن شبازجویی
همین که کراوچ کارا رو سپرده بود دست .  که پرسی رو میشناسیناما شما. مقامات باالتر اطالع میداد

  ».اون، دیگه صداش در نمیومد
  »پس چی شد که بهش ترفیع دادن؟«

رسید رون خیلی  به نظر می» . همون چیزیه که ما هم ازش تعجب کردیماین دقیقاً«: رون گفت
او در حالی که به شدت از خودش «. ردمشتاق بود حاال که هری دیگر داد نمیزند مکالمه را آرام نگه دا

 بابانه و به وخ اومد — راضی تر از همیشه، البته اگه بتونی همچین چیزی رو تصور کنی —راضی بود 
این برای کسی که فقط یک سال از هاگوارتز فارغ . گفت که شغلی در دفتر خود فاج بهش پیشنهاد شده

کنم که او انتظار داشت پدر تحت تاثیر قرار  فکر می.  دستیار دوم وزیر:التحصیل شده خیلی خوب بود
   ».هبگیر

   ».اما پدر تحت تاثیر قرار نگرفت«: فرد با لحن تلخی گفت
   »چرا؟«: هری پرسید
 فاج راه افتاده بود دور و بر وزارتخونه و مواظب بود که هیچ کس هیچ تماسی با ظاهراً«: جرج گفت

   ».دامبلدور نداشته باشه
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کنن اون همش با گفتن  اونا فکر می. ه اسم دامبلدور این روزا تو وزارتخونه بد در رفتهآخ«: فرد گفت
   ».کنه این که اسمشونبر برگشته داره درد سر درست می

 که هر کی با دامبلدور همدسته بهتره برای همه روشن کردهگفت که فاج  بابام می«: جرج گفت
. ابا مشکوکه و میدونه که بابا با دامبلدور روابط خوبی دارهجاست که فاج به ب دردسر این. میزشو خالی کنه

   ».کرده که اون یه ذره خطرناکه های مشنگی بابا فکر می اون همیشه به خاطر عقده
   »خوب، اینا چه ربطی به پرسی داره؟«: هری در حالی که گیج شده بود گفت

 ازش کهخواسته  تو دفترش می خاطر فقط به اینبابا فکر میکنه که فاج پرسی رو . به اونم میرسیم«
  ».ی ما استفاده کنه نوادهاخو به عنوان جاسوس دامبلدور 

  . هری سوت کوتاهی کشید
   ».بندم که پرسی هم از این کار خوشش میومده شرط می«

. البته اون خیلی چیزای وحشتناکی گفت. اون حسابی عصبانی شد« .ی بی روحی سر داد خندهرون 
دست و پنجه نرم  بابا گندقتی که پا تو وزارتخونه گذاشته، همش مجبور بوده با شهرت اون گفت که از و

 خیلی پول —  خود میدونی که—  و این که بابا هیچ اشتیاقی به کار نداشته و به همین علتکنه
  »...منظورم. نداشتیم

  »چی؟«: هری با ناباوری گفت. ی عصبانی از خود در آورد هگربجینی صدایی مثل صدای یک 
اون گفت که بابا یه احمقه که با .  گفتشمبدتراز این تازه . دونم می«: ای گفت  رون با صدای گرفته

کنه و بابا رو هم با خودش پایین  این که دامبلدور داره درد سرای بزرگی درست می. گرده دامبلدور می
 این که اگه بابا و .خونه بود ارتن وزی این که اون میدونست باید وفاداریشو به کی نشون بده و ا.کشه می

دیگه مال خواست اطمینان حاصل کنه که همه میدونن اون  مامان بخوان به وزارت خیانت کنن اون می
   ».کنه جا تو لندن زندگی می حاال همین.  وسایلشو جمع کرد و رفت همهمون شب. نیستاین خونه 

  اما اصالً، برادران رون دوست داشتی او همیشه پرسی را کمتر از بقیه. هری زیر لب فحشی داد
  . هایی را به آقای ویزلی بزند کرد او چنین حرف فکر نمی

اومد لندن اون . گریه و از این جور کارا. میدونی که. مامان اوقاتش تلخ بوده«: رون با گرفتگی گفت
ن نمیدونم وقتی م. اما پرسی در رو محکم به روی مامان کوبید. بره پیش پرسی و باهاش حرف بزنهکه 

   ».کنم بهش محل نمیذاره من که فکر می. کنه بینه چیکار می سر کار بابا رو می
 باید بدونه ،اون احمق نیست.  برگشتهولدموراما پرسی که باید بدونه که «: هستگی گفتآ ههری ب

   ».ندازن که پدر و مادرت بدون دلیل همه چیزشونو به خطر نمی
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پرسی گفت .  شدکشیدهخوب، اسم تو هم تو دعوا «: گفتو نداخت رون دزدکی نگاهی به هری ا
  ».کرد این مدرک کافی نباشه اون فکر می... ی تو بوده و من نمیدونم  گفته،تنها مدرک

  .  و دیگران سر تکان دادند».گیره  رو جدی می32پرسی دیلی پرافت«: هرمایونی با کنایه گفت
: چرخاند گفت ها می در حالی که نگاهش را روی آنهری . کردند همه محتاطانه به او نگاه می

   »کنین؟ ی چی صحبت می درباره«
  »گرفتی؟ ی دیلی پرافت رو نمی مگه تو روزنامه... مگه«: هرمایونی که دستپاچه شده بود گفت

  ».گرفتم چرا، می«: هری گفت
  »خوندی؟ همشو با دقت می«: هرمایونی که بیشتر هیجان زده شده بود گفت

 بنویسن ولدمورآخه اگه میخواستن چیزی در مورد . جورا نه اون«: ای گفت لحن مدافعانههری با 
  »حتما تیتر روزنامه بود، مگه نه؟

الزم نبود از اول تا آخرشو بخونی تا نکته رو . خوب«. دیگران با شنیدن این اسم تکانی خوردند
  ».بردن ای دو بار از تو اسم می اما اونا هفته. بگیری
  »... باید میدیدمشاما من«

های  مقالهمنظورم . ، نهخوندی ی اول رو می اگه فقط صفحه«: گفتو هرمایونی سرش را تکان داد 
  ».اونا فقط هر از گاهی اسمتو میاوردن، انگار که تو یه جوک مجسم باشی. نیستبزرگ 
  »...منظورت«

اونا دارن راه . نا خیلی زشت بودکار او«: هرمایونی با صدایی که به زور آرام نگه داشته شده بود گفت
  ».دن ریتا رو ادامه می

  »نویسه؟ مگه نه؟ اما اون که دیگه برای اونا نمی«
اما . هم ندارهای  ی دیگه چارهالبته «:  و با رضایت افزود».هسر قولش موندن  او.نه«: هرمایونی گفت

  ».رو گذاشت ش بدنهکنن ادام ی چیزی که اونا االن سعی می  پایهناو
  » چیز چیه؟نو او«: ری بی صبرانه گفته
گی که جای زخمت درد  ری و می  نوشته که تو هی اینور و اونور میناویادته که دونی،  می ب،وخ«
  ». و از این حرفاکنه می

                                                 
32 Daily Prophetاما من ترجیح . ترجمه شده» پیام امروز«های کتابسرای تندیس به  ای است که در ترجمه  این همان روزنامه

  .دادم ترجمه نشده باقی بگذارمش
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: ی خودش را فراموش کند، گفت  ریتا اسکیتر دربارهی مغرضانههای  هری که امکان نداشت داستان
  »ب؟وخ«

 بشنود برایش کمتر ناخوشایند تندیها را  حرف اگر هری این انگار که ،زد ف می حرتندتندهرمایونی 
نویسن که انگار تو یه دروغگو هستی که دنبال  ت می هب، اونا االن دارن جوری درباروخ«: گفتاو  .است

اونا . ژدی یا چیزی مثل اونهکنه یه قهرمان بزرگ ترا که فکر می کسی. به دست آوردن توجه بیشتره
بیفته،  عجیب و غریب اتفاقکنن، اگه یه  اظهار نظرای نیشداری در موردت میالبالی اخبار  تبمر
خدا کنه که : نویسن ای بشه، می یا اگه یه نفر دچار سانحه. خوره داستانی که به درد هری پاتر می: نمیگ

  ».شیم بپرستیمش  مجبور مینیش جای زخم نمونه، وگرنه بعداًوروی پیش
  »...خوام منو بپرسته که از کسی نمیاما من«: که داغ شده بود گفتهری در حالی 

کنی، اما  دونم تو همچین کاری نمی من که می«: گفت ًفوراهرمایونی در حالی که ترسیده بود، 
حاضرم سر . کی حرفاتو باور نکنهشخوان کاری کنن که دیگه هی کنن؟ اونا می بینی دارن چیکار می می
خوان جادوگرای کوچه و بازار فکر کنن که تو یه  اونا می. ست فاج پشت سر قضیهچی شرط ببندم که  همه

بافه چون از مشهور بودن لذت   و داستانای دراز احمقانه به هم میخل و چلهپسر احمقی که یه مقدارم 
  ».خواد مشهور بمونه بره و دلش می می

من همچین چیزی «: گفتشد  کرد و آب دهانش به بیرون پرت می  صحبت میبه تندیهری که 
ی منو  دها خانوولدمورمن به خاطر این که . و مادر منو کشت  پدرولدمور ...خوام من نمی. خواستم نمی

فهمن که  خواد به این قیمت مشهور بشه؟ نمی کی دلش می. کشت اما نتوانست منو بکشه مشهور شدم
   »...دادم این چیزا هیچ وقت اتفاق من ترجیح می

  ».دونیم هری ما می«:  گفتجینی صادقانه
یه نفر . سازها رو گزارش نکردن ی دیوانه و البته اونا حتی یک کلمه از حمله«: هرمایونی گفت

سازهای  دیوانه: ی خیلی عالی براشون باشه تونست یک مقاله این می. بهشون گفته که صداشو در نیارن
کردیم این  ما فکر می. رو زیر پا گذاشتیزداری المللی را قانون بیناونا حتی نگفتن که تو . افسار گسیخته
من فکر . جور در میاد — یه احمق متظاهر — این خیلی  به تصویری که از تو ارائه دادن. کار رو بکنن

» .البته منظورم اینه که اگه اخراج بشی. کنم اونا منتظرن که اخراج بشی و بعدش تو بوق و کرنا  کنن می
اگه اونا به قانون خودشون عمل کنن هیچ . هم نباید اخراج بشی قاعدتاً«:  ادامه دادزده شتابسپس 

   ».چیزی بر علیه تو نیست
او نگاهی . فکر کنداش  بارهخواست در  برگشته بودند و هری نمیبه موضوع دادرسیها به دوباره  آن

ها باال  ه از پلههایی ک به اطراف کرد تا موضوع دیگری برای گفتگو پیدا کند، اما با شنیدن صدای قدم
  . آمد از پیدا کردن موضوع دیگر خالص شد می
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چند . صدای ترق بلندی آمد و او و جرج ناپدید شدند.  و گوش دراز شونده را کشید»!اوه«: فرد گفت
  . ثانیه بعد خانم ویزلی دم در اتاق پیدا شد

اشتیاق دیدنت دارن هری، همه از . تونین بیاین پایین و شام بخورین حاال می. جلسه تموم شد«
  »؟ه بودنه ریختو رو دم در آشپزخها پشگلی بمبدر ضمن، کی بود که او . میرن می

   ». دوست داره با اونا بازی کنهناو.  بود33پا کجکار «: جینی بدون آن که سرخ شود گفت
کارای عجیب از این همش ن او.  بوده34من فکر کردم ممکنه کار کریچر! اوه«: خانم ویزلی گفت

. جینی، دستات چقدر کثیفه. ب، فراموش نکنین که توی هال صداتونو پایین نگه دارینوخ. کنهیب میغر
   ». قبل از شام بشورشونکردی؟ لطفاً داشتی چکار می

جینی برای دیگران شکلکی در آورد و به دنبال مادرش از اتاق خارج شد و هری را با رون و 
 نگران بودند حاال که همه انگار. کردند ا با نگرانی نگاه میها او ر هر دوی آن. هرمایونی تنها گذاشت

  . کمی خجالت بکشدهری ی تحت فشار آنها باعث شد  قیافه. رفتند، دوباره شروع به فریاد زدن کند
  »...ببینید«: من کرد هری من

ما . ی بودی هریاندونیم که عصب می«: رون سرش را تکان داد و هرمایونی به آهستگی گفت
  ». سعی کردیم دامبلدور رو متقاعد کنیمواقعاًاما باید درک کنی که ما . کنیم ت نمیسرزنش

  ».دونم بله می«: هری خیلی مختصر گفت
رف فکر دامبلدور اش ربطی نداشته باشد، چون صِ او دنبال موضوع دیگری گشت که به مدیر مدرسه

  . شد هری دوباره در عصبانیت بسوزد باعث می
  »کیه؟ریچر ک«: او پرسید
  ».هیچ وقت جنی مثل اون ندیدم. خُل. هکن جا زندگی می نگیی که اینوجن خ«: رون گفت

  ». نیست رونخُلاون «: هرمایونی به رون اخم کرد و گفت
. کننب ص و روی یه پالک ننرب بوی امید زندگیش اینه که سرش همه«: رون با عصبانیت گفت

  »این کجاش طبیعیه؟. درست مثل مادرش
  ». تقصیر خودش نیست کهغیرعادیهب اگه اون یه ذره وخ... بوخ«

  . رون چشمانش را به سمت هری چرخاند

                                                 
33 Crookshanks 
34 Kreacher 
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   ». برنداشته35تهوعهرمایونی هنوز دست از «
تازه فقط من . تشکیالت هواداری و عمرانی اجنهباید بگی .  نیستتهوع«: هرمایونی با حرارت گفت

  ».مهربون باشیمگه باید با کریچر دامبلدور هم می. هگنیستم که می
  ».شم من دارم از گرسنگی تلف می.  بجنبینحاال دیگه.  آره،آره«: رون گفت

ها شروع به پایین  اما قبل از این که آن.  شدوارد راهرو از در بیرون رفت و ،او جلوتر از بقیه راه افتاد
ری دراز کرده بود تا پچ کنان در حالی که دستش را به سمت هرمایونی و ه ها کنند، رون پچ رفتن از پله

   ».ممکنه بتونیم چیزی بشنویم. اونا هنوز تو راهرو هستن ،نوایستی«:  گفتبیایند جلوتر نگذارد
 پایین پر بود از راهروی تاریکِ. ها به پایین نگاه کردند ها با احتیاط از باالی نرده هر سه تای آن
 گوش هم ها داشتند با هیجان درِ آن. د هم بینشان بودن تمام محافظان هریکهها  جادوگرها و ساحره

ترین معلم منفوری  ی سیاه و چرب و دماغ برجسته درست در وسط گروه، هری کله. کردند پچ می پچ
  . کند او خیلی عالقه داشت بداند اسنیپ برای محفل ققنوس چه می. اش، پرفسور اسنیپ، را دید مدرسه

وقتی هری به باال نگاه کرد دید . ایین رفترنگ از جلوی چشم هری پصورتی یک تکه نخ باریک 
. فرستند سمت جمعیت میبه ی باال دارند با دقت گوش دراز شونده را به پایین و  طبقهاز فرد و جرج 

  . شدندخارج به راه افتادند و از دید  ورودیها به سمت در  ی آن ای بعد همه لحظه
  »!لعنت«: کشید زیر لب گفت  میهری شنید که فرد در حالی که گوش دراز شونده را باال

  . ها شنیدند که در ورودی باز و سپس بسته شد آن
حاال . جا نمیمونه اینغذا برای خدا رو شکر که اسنیپ هیچ وقت «: رون به سرعت به هری گفت

  ».بجنب
ها از کنار  طور که آن همان» .یادت نره که تو راهرو بلند صحبت نکنی«: پچ کنان گفت هرمایونی پچ

گذشتند، لوپین، خانم ویزلی و تانکس را دیدند که جلوی  های خانگی روی دیوار می های جن یف کلهرد
را  با  سحر و جادو پشت سر کسانی که  شمار آن های بی در ورودی ایستاده بودند و داشتند قفل و زبانه

  . کردند رفته بودند قفل می
هری، . خوریم نه شام میوما تو آشپزخ«: رد دید زمزمه کپلکانها را پایین  خانم ویزلی وقتی آن

   »...عزیزم، اگه از توی راهرو پاورچین پاورچین بری، و از اون در رد بشی

                                                 
 SPEW.  آمده است که به معنای استفراغ کردن استSPEWدر متن اصلی اسم انجمنی که هرمایونی تشکیل داده است  35

 به SPEWتبدیل .  یا جمعیت ارتقاء رفاه اجنهSociety for the Promotion of Elfish Welfare: مخفف این عبارت است
  .ی خانم اسالمیه از هری پاتر و جام آتش بوده است جنه ابتکار شایان تقدیر در ترجمهتهوع و تشکیالت هواداری و عمرانی ا
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  !گرومب

  . و برگشت که پشت سرش را ببیند»!تانکس«:  فریاد زدغضبخانم ویزلی با 
مش تقصیر اون ه. خوام معذرت می«: کنان گفت تانکس که دراز به دراز روی زمین افتاده بود، ناله

   »...این بار دومه که بهش. بون چتریه سایه
 گم کرد، میمنجمد ها  را در رگخون که  گوشخراش ی وحشتناکِ ی کلماتش در یک ضجه اما بقیه

  . شد
 اما هیچ ، از کنارشان رد شده بود از هم باز شده بودندی که هری قبالًنی مخملی پردهای بید خورده

کند که   به بیرون نگاه میای ی کسری از ثانیه هری فکر کرد دارد از پنجرهبرا. ها نبود دری پشت آن
.  داشت شکنجه میشدانگار .زد زد و جیغ می  جیغ میبه سر داشت، سیاهی کاله که یپشت آن، پیرزن

که در بود نماترین و ناخوشایندترینی  ی متحرک است، اما واقعی رهپرتسپس متوجه شد که این فقط یک 
  . ش دیده بودی عمر همه

های دیگر طول راهرو بیدار شدند و  پرتره.  بوددر حدقه چرخیده و چشمانش گفت ناسزا میپیرزن 
هایش را روی گوشهایش   و دستمحکم بست را هایش قدر که هری چشم  آن.دشروع به نعره زدن کردن

  .گذاشت
 روی پیرزن ببندند، اما ها را ها هجوم بردند و سعی کردند آن  خانم ویزلی به سمت پرده ولوپین

های چنگال مانندش چنگ  او با دست. زد شدند و زن با صدای بلندتری جیغ می  بسته نمیها پرده
  . های آنها پنجه بیندازد خواست به صورت گویی می. انداخت می

ی نیاکان ما را به  اید خانه چطور جرات کرده! از این مکان گم شوید! ها دورگه! های چرک و پلیدی الساعه خلق! ها نجس! ها پست«

  »...بیاالییدنکبت 
.  را از زمین بلند کردترولپای عظیم و سنگین در همان حال کرد و  می عذرخواهی تندتندتانکس 

های دیگر  ی پرتره دوید و همه و در طول راهرو میبود ها را ول کرده  خانم ویزلی تالش برای بستن پرده
 وارد شد و به سمت ی شتابان از در،پس مردی با موهای بلند سیاهس. کرد را با چوبدستیش بیهوش می

  . هری آمد
خفه شو «:  فریاد زدانداخت هایی که خانم ویزلی رها کرده بود چنگ می پردهبه او در حالی که 

  ».خفه شو. مخوفی  عجوزه
  . رنگ از صورت پیرزن پرید

ای ای ناخلف، ! به تبارای خائن ! تو«:  زوزه کشیداو در حالی که چشمانش با دیدن مرد از حدقه بیرن زده بود

  »!پلید، ای شرم تن من
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. ها را دوباره ببندند  و با یک حرکت جالب، او و لوپین موفق شدند پرده». شوگفتم خفه«: مرد غرید
در حالی که اندکی  ی هری پدرخوانده. های زن آرام گرفت و سکوت سنگینی حاکم شد صدای ضجه

او . زد، برگشت تا با او روبرو شود  سیاهش را از جلوی چشمانش کنار می موهای بلندِزد و نفس می نفس
  ».دیش آشنامادرم با بینم که  می. سالم هری«: با افسردگی گفت
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 پنجمفصل 

  محفل ققنوس

  »مادرت؟«
ا ام، داریم برشجا  زنیم از اون یک ماهه که داریم زور میما . بله.  پیر عزیزممادرِ«: سیریوس گفت

زود بریم تا دوباره بیدار نشدن بیاین .  چسبندگی دائمی کردهافسون پشت بومو نکنم که او فکر می
  ».پایین

 هری .دند و از پلکان سنگی باریک گذشتندشدر حالی که دیگران پشت سرشان بودند از در راهرو رد 
  »کار میکنه؟یجا چ  اینت عکس مادرولی آخه«: با حیرت پرسید

باقیمانده بلک من آخرین  .ی پدرو مادر منه  این جا خونه بود؟سی بهت نگفتهک«: سیریوس گفت
 تقریباً. جا رو برای مرکز فرماندهی به دامبلدور پیشنهاد کردم من این. االن مال منهاین خونه پس  .هستم

  ». که تونستم بکنمهتنها کار مفیدی
پشت . ای سیریوس غمگین استقدر صدچهری که انتظار خوشامدگویی بهتری را داشت متوجه شد 

  . رفت رد شد نی مییی زیرزم شپزخانهآها و از دری که به سمت  اش از پله واندهخسر پدر
بیشتر نور .  با دیواهای سنگی خشنی بوداتاق غار مانند.  بوددلگیرجا اندکی کمتر از راهروی باال  آن

 در گ میدان جنخاکو   گردثل م، پیپ از دودمهی. مدآ تر اتاق بود میرجا از آتشی که در سمت دو آن
 آشپزخانه که از سقف آویزان  آهنیِ سنگینِهایِ  ظرفیِ  تهدید کننده اشباحِ،فضا شناور بود و از میان آن
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 میز چوبی درازی وسط . شده بودآوردهاتاق به های زیادی برای جلسه  صندلی. خورد بودند به چشم می
چیز  . زیادی پوشیده شده بود خالیِهای شرابِ ها و بطری  جامتی،پوسهای کاغذ طومار بود و با ها صندلی

آقای ویزلی و بزرگترین در آن سوی میز، . سیدر میای پارچه به نظر  کپهدیگری هم روی میز بود که 
  . کردند با هم صحبت میبه آرامی  سرهایشان را به هم نزدیک کرده بودند ،پسرش، بیل

 در حال کچل شدن که  با موهای قرمزِاندام الغریشوهرش، مرد. خانم ویزلی گلویش را صاف کرد
برای دست آقای ویزلی .  از جا پریدن دسته شاخی به چشم داشت به اطراف نگاه کرد و ناگهایعینک

! هری«: گفتو د ا با انرژی زیادی با او دست د.به سمت هری خیز برداشتپرسی  دادن و احوال
  »!خوشحالم که میبینمت

و ا . بود دیدبیل را که هنوز موهایش را بلند و دم اسبی نگه داشتهآقای ویزلی،  ی ی شانههری از باال
  . کرد را از روی میز جمع می هاطومار عجلهبا داشت 

 س؟ پ هریسفر چطور بود «: لوله را جمع کند گفت دوازدهکرد در آن واحد بیل در حالی که سعی می
  »ی؟ بیا36آی مجبورت نکرد از راه گرینلند-مد

 این کارو قصد داشت که«: شد گفت به بیل نزدیک میبرای کمک های بلند  تانکس که با گام
  »...نه متاسفم! اوه«.  و بالفاصله شمعی را روی آخرین تکه کاغذ چپه کرد».بکنه

طوری «: گفتبا حرص  اش سر رفته است رسید از دست تانکس حوصله به نظر میخانم ویزلی که 
در درخشش ناگهانی نوری که . به حالت اول برگرداند تکان چوبدستیش کاغذ را  و با».نیست عزیزم

  .ی یک ساختمان بود افتاد افسون خانم ویزلی ایجاد کرد، چشم هری به چیزی که شبیه به نقشه
از حد بار بیش  نقشه را از روی میز قاپید و آن را در دستان ه بود،متوجه هری شدکه خانم ویزلی 

  ».م شدن جلسه جمع بشنوتم  باید بالفاصله بعد ازاین چیزا«: و گفت. ندی بیل چپا شده
   .کهنه رفتبه سرعت به سمت کشوی های شام  سپس برای آوردن ظرف

  . ها ناپدید شدندطومار .»!37ساوانِ«: بیل چوبدستیش را درآورد و زیر لب گفت
  » رو دیدی، مگه نه؟38 موندانگوستو قبالً. بشین هری«: سیریوس گفت

                                                 
 . شود ی قطبی شمال قرار دارد و تحت نظارت دانمارک اداره می ای بین اروپا و امریکا، که اکثر مساحت آن در دایره جزیره 36

37 Evanesce 

38 Mundungus Fletcherای به او شده بود،  در جلد چهارم هم اشاره. ایم بل آشنا شدههای ق  با شخصیت موندانگوس در فصل
خوارها در جام جهانی به پا کرده بودند در آتش سوخته بود،  جا که بسیاری از چادرهای تماشاچیان به علت آشوبی که مرگ آن

این کلمه . خسارت کرده بوداش که جکوزی هم داشته است ادعای  خوابه موندانگوس از وزارت به علت از بین رفتن چادر دوازده
. شوید که در این انتخاب نام حکمتی بوده است های بعدی متوجه می در سطر. در انگلیسی قدیم به معنای توتون بوده است
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 تکانی بیدار ا از خود درآورد و بداریر کشرخُچیزی که هری فکر کرده بود یک کپه پارچه است، خُ
  . شد

سپس دست بسیار کثیفش را » کسی اسم منو آورد؟«: آلود گفت جویده و خواب موندانگوس جویده
مان  چش».ممن با سیریوس موافق«: خواهد رای بدهد و گفت اال گرفت که انگار میبطوری در هوا 

  . ز نداشتندکی پر خونش تمر پژمرده
 همه در اطراف او سر میز ».دانگ، جلسه تموم شده«: سیریوس گفت. ی نخودیی سر داد جینی خنده

  ».هری رسیده«: سیریوس ادامه داد. نشستند
نگاه ی قرمز روشنش  الی موهای کثیف به هم چسبیده ه و از الب»اِه؟«: موندانگوس گفت

  »ری؟تو حالت خوبه اَ. بله. ه رسیدنخدای من پس او«.  هری کردای به توزانه کینه
  ».آره«: هری گفت

هایش را گشت و یک  کرد با حالتی عصبی داخل جیب موندانگوس که هنوز خیره به هری نگاه می
را در دهانش فرو کرد و سر دیگرش را با چوبدستیش آتش زد و پک  آن. پیپ سیاه کثیف بیرون کشید

  .  کردندمحوهای بزرگ دود سبزفام او را ظرف چند ثانیه  توده. دن زآعمیقی به 
  ».یه معذرت بهت بدهکارم«:  بوگندو خرخرکنان گفتصدایی از میان دودِ

نه و چیزو توی آشپزخن اوبرای آخرین بار موندانگوس، میشه لطفاً«: خانم ویزلی با صدایی بلند گفت
  ».وریمخوایم غذا بخ  وقتی که می مخصوصاًی؟روشن نکن

  ».39معذرت مالی. گی راست می. آخ«: موندانگوس گفت
یز جوراب ت بوی تند و ، اما دود ناپدید شدی توده .وقتی موندانگوس پیپش را در جیبش گذاشت

  . سوخته بلند شد
، بیاین نخوای شب شام می هو شما هم اگه قبل از نصف«: ی حضار کرد و گفت خانم ویزلی رو به همه

  ».تو سفر درازی داشتی.  نه، هری، تو نه، تو سر جات بشین عزیزم.به من کمک کنین

                                                                                                                                                        
ی شخصیت صاحب آن  ای منعکس کننده اند و به گونه های هری پاتر با دقت انتخاب شده ها در داستان ی اسامی شخصیت همه

. است» سفید« به زبان التینی به معنی Albus. فامی دارد آشنای حضورتان هست  دامبلدور که ریش بلند نقرهالبوس. نام هستند
Dumbledoreام هنوز ربط این کلمه با شخصیت مدیر را درک نکرده.  هم در انگلیسی قدیم به معنای زنبور عسل بوده است .
هم معرف ) مالفوی(ی ملفوی  خانواده. ام یحاتی عرض کردهی اسم پروفسور لوپین هم در فصل قبلی توض در مورد ریشه

. ایمان است درآوردی و فرانسوی است و به معنای شخص سست ی خانم رولینگ، این واژه ترکیبی من به گفته. حضورتان هست
(Mal-Foi) —ا دارمی عزیز، خانم مریم جوزی که توجه مرا به این نکته جلب کردند نهایت سپاسگزاری ر  از خواننده.  

39 Molly 
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  »کار می تونم بکنم مالی؟یمن چ«: گفتو داشت  تانکس با اشتیاق به جلو خیز بر
نه، چیزی نیست، تانکس، ... اِ«: ای درنگ کرد و گفت رسید لحظه خانم ویزلی که نگران به نظر می
  ».ی کافی کار کردی ازهتو هم باید استراحت کنی، امروز به اند

 که ییطور که به سمت کشو  و همان».نه، نه، من میخوام کمک کنم«:  گفتشور و شوقتانکس با 
  . را چپه کرد یک صندلی داشت، خیز برمی ،آورد ی داشت از آن کارد و چنگال درمینجی

ن  خانم ویزلی خودشاترا کاردهای سنگین داشتند تحت نظای از  مدت کوتاهی، دستهظرف
زد و دیگران  ان بود هم میزخانم ویزلی دیگ را که روی آتش آوی. کردند  میخردها را  ها و سبزی گوشت
 داشت به زهری سر میز با سیریوس و موندانگوس که هنو. آوردند  در میاز جاظرفیها را  ها و جام بشقاب

  . ماند زد تنها ای به سمت او پلک می طرز غمگینانه
  »وقع فیگی پیر رو دیدی؟ من اوزا«: او پرسید

  ».و ندیدمسکچنه، من هی«: هری گفت
خواستم ول کنم برم، اما  من نمی«:  التماسی در صدایش گفتبا ،موندانگوس که به جلو خم شده بود

  »... موقعیت تجاری پیش اومده بودهی
ی پامنحنی   گربه،پا آن چیز کج.  از جایش پرید.دوش میهری احساس کرد چیزی به زانوهایش مالیده 

انوهای سیریوس پرید و زروی سپس  .ر کردرخُ خُ و خودش را به پاهای هری مالید.حنایی هرمایونی بود
  . خودش را گلوله کرد

ی غمگینش به سمت هری  رد و با قیافهکهایش را نوازش  پرتی پشت گوش سیریوس با حواس
  »تا این جاش تابستون خوبی بوده؟«:  و گفتبرگشت

   ». خیلی گند بودنه،«: هری گفت
  . ی سیریوس گذشت چیزی شبیه به یک پوزخند به سرعت از چهره

  ».کنی فهمم از چی داری گله می من که نمی«
  »چی؟«: هری با ناباوری گفت

 ، روحسر کشمکش مرگبار هی. کردم سازها استقبال می ی دیوانه  خودم بودم، از حملهه اگشخصاً«
تونستی بری   حداقل می، ولی توکنی بهت بد گذشته تو فکر می. یارهدربیکنواختی آدمو از  هتون خوب می

  .  ماهه که این جا زندانیمهمن که ی. راه بندازی چند تا دعوا  یا پاهاتو دراز کنی،قدم بزنی بیرون
  »چرا؟« : اخم گفتباهری 
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 40ورنماجان تا حاال فهمیده که من یک ولدمورجادو هنوز دنبالمه و سحر و ن که وزارت یبرای ا«
کار .  به دردم نمیخورهه منم دیگکذاییی  هقیافپس تغییر .  تا حاال بهش گفته حتما41ًباریک دم. هستم

  . کنه  دامبلدور که این طور فکر میکم دستزیادی نیست که بتونم برای محفل بکنم، 
ه به هری  کرد، چیزی بود کظی دامبلدور را تلف تفاوتی که سیریوس با آن کلمه  بیدر صدای نسبتاً

اش احساس  هری ناگهان نسبت به پدر خوانده. گفت سیریوس هم خیلی از دست مدیر راضی نیست می
  . محبت کرد

  ».بودیکه کارا  خوب، حداقل در جریان«: ای گفت هری با لحن امیدوار کننده
ش ها های اسنیپ، گوش دادن به کنایه گوش دادن به گزارش! اوه، بله«: سیریوس کنایه آمیز گفت

  خوشمو بهلم دادم که داره جونشو اون بیرون به خطر میندازه در حالی که من این جا روی ماتحتم 
  »...پرسه کار تمیزکاری چطور پیش میره  این که از من مییا .میگذره

  »چه تمیزکاریی؟«: هری پرسید
ن که این جا  ایای برتالش«:  گفت وی مالل انگیز تکان داد سیریوس دستش را به اطراف آشپزخانه

از وقتی . دگی نکردهنجا ز  سال گذشته هیچ کس اینتو ده. رو تبدیل به جایی مناسب سکونت آدم بکنیم
هاست که  نگی پیرشو حساب کنی، که اونم خل شده و مدتومگر این که جن خ. که مادر عزیزم مرد
  ».نکرده هیچ چیزی رو تمیز

 دقت جام خالی را اداشت ب گفتگو کرده باشد، به ی توجهرسید اصالً موندانگوس که به نظر نمی
  »ی خالصه؟ این نقرهرفیق، «: گفتاو  .کرد بررسی می

ی قرن پونزدهم که توسط  مرغوبترین نقره. بله«: گفتو رد ک را بررسی جاممیلی  سیریوس با بی
   ».ریزی شده و تاج عالمت خانوادگی بلک روشه ها قالب 42بلیناگ

  . و با آستینش آن را برق انداخت» .طور ه اینک«: موندانگوس زیر لب گفت
  ». بیارینشبا دست!  نه!فرد، جرج« :خانم ویزلی جیغ زد

 کسری از ثانیه از کنار میز به اطراف ر موندانگوس به اطراف نگاه کردند و د و سیریوس،هری
ش رب  یک تخته،43ای آبجوکرهجرج و فرد یک دیگ بزرگ آبگوشت، یک پارچ آهنی . شیرجه زدند

                                                 
40 Animagus 
41 Wormtail 
های قبلی  جا که تعداد اسامی موجودات جادویی در فارسی خیلی محدود است، در ترجمه از آن. ای از موجودات جادویی گونه 42

 ها همان موجوداتی هستند که بانک جادوگری گرینگوتز را مدیریت این. اند نامیده شده» جن«هری پاتر، این موجودات هم 
 .در جلد چهارم لودو بگمن با همین موجودات بگومگو پیدا کرده بود. کنند می
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آبگوشت طول دیگ . ندن پرواز کمیز کرده بودند تا در هوا به سمت افسونسنگین چوبی و یک چاقو را 
 رد سیاه و درازی از خود روی سطح چوبی به جا دیگ. میز را سر خورد و نزدیک انتهای میز متوقف شد

 چاقوی نان از روی .پاشید با صدای شتلقی روی میز افتاد و محتویاتش همه جا ای آبجوکرهپارچ . گذاشت
درجایی که چند ثانیه پیش دست راست سیریوس بود فرود آمد و به طرز  تخته لغزید و با نوک درست

  . شومی مرتعش شد
فقط به خاطر این که اجازه دارین جادو  — دیگه خسته شدم! همچین کاری الزم نبود! به خاطر خدا«: خانم ویزلی جیغ زد

  ».ر کوچکی از چوبدستیتون استفاده کنینکنین مجبور نیستین برای هر کا

خواستیم یه کمی تو وقت  ما فقط می«: رفت چاقو را از میز جدا کند گفت فرد که به سرعت می
  ». منظوری نداشتیم،شرمنده سیریوس. صرفه جویی کنیم

همان موندانگوس که از روی صندلیش به پشت برگشته بود . خندیدند هری و سیریوس هر دو می
 .و زیر کشو دوید پا صدای خشمگینی از خود درآورد  کج.شد فحشی زیر لب داد بلند میکه طور 
  . زد ر تاریکی برق مید زرد رنگش درشتهای  چشم

حاال که دیگه بزرگ . پسرا، مادرتون راست میگه«:  گفتآورد یمآقای ویزلی که دیگ را وسط میز 
  »...نشونشناسی از خودتون  ، ازتون انتظار میره حس وظیفهنشدی

 را روی میز کوبید ای آبجوکرهخانم ویزلی که به شدت از دست دوقلوها عصبانی بود، یک پارچ دیگر 
هیچ «: گفتخانم ویزلی  .به اطراف پاشیده شود ی قبل ی دفعه  اندازهبه تقریباًباعث شد محتویاتش  که
غیب  الزمه هر چند قدم کرد که بیل احساس نمی.  از برادراتون همچین دردسرایی درست نکردنمکدو
  »...پرسی. کرد  رو افسون نمیدم دستش میومدچارلی هر چیزی که . بشه

 . نگاه کرداش مثل چوب شده بود  به شوهرش که ناگهان قیافهزده وحشت شد و قفناگهان متو
  . نفسش را حبس کرد

  ».خوب، بیاین غذا بخوریم«: بیل به تندی گفت
خیلی عالی به «: گفتو  غذا کشید و آن را از آن طرف میز به او داد لوپین برای خانم ویزلی با مالقه

  »!رسه مالی نظر می
ی افراد که داشتند ها ها و غژغژ صندلی چنگال  ها و قاشق جرینگ بشقاب به جز صدای جرینگ

  . چند دقیقه سکوت حاکم شدکردند، خودشان را جابجا می

                                                                                                                                                        
43 Butterbeerترجمه کنند»ای نوشیدنی کره«اند این کلمه را  ها مجبور بوده دانید، سایر مترجم  به دالیلی که خودتان بهتر می .  
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خواستم بهت بگم که یه چیزی تو اون میز  می«: یزلی به سیریوس رو کرد و گفتوسپس خانم 
 باشه، اما فکر کردم بهتر 44ممکنه فقط یه لولو. کنه لوق میت تلق هی افتاده و رتحریر اتاق پذیرایی گی

  ».باشه اول الستور یه نگاهی بهش بندازه
  ».دونین هر جور که صالح می«: سیریوس با بی تفاوتی گفت

کنم بهتره فردا بریم  فکر می.  هستن45جا پر از داکسیهای او پرده«: خانم ویزلی ادامه داد
  ».صبرانه منتظرم بی«:  سیریوس گفت».مشونیبگیر

. ای در کالم سیریوس شد، اما مطمئن نبود دیگران هم این طعنه را گرفته باشند هری متوجه طعنه
ینی را  دماغش هرمایونی و جتغییر شکل دادنبا در حین غذا خوردن روبروی هری، تانکس داشت 

  وخود گرفته بود بسته  همان حالت دردناکی که در اتاق هری باهایش را ب چشم. کرد م میرسرگ
 دماغش به بعد. دماغش به شکل یک قلمبگی منقار مانند که به دماغ اسنیپ شبیه بود تبدیل شد

 این  ظاهراً.های بینیش بیرون زد ی کوچک شد، سپس مقدار زیادی مو از سوراخ ی یک قارچ دکمه اندازه
درخواستیشان را تقاضا های  تفریح همیشگی وقت غذا بوده است، چون هرمایونی و جینی خیلی زود دماغ

  . کردند
  ».ی خوک بود  پوزهشکلتانکس، اونی که «

 آن لحظه به باال نگاه کرد، به طور گذرا احساس کرد که یک دادلی رهری که د. تانکس اطاعت کرد
  . زند یش پوخند میمونث از آن طرف میز برا

  . ها داشتند بلیناخانم ویزلی، بیل و لوپین جر و بحث شدیدی در مورد گ
 برگشته یا ن کردن که اورتونم بفهمم اونا باو من هنوز نمی. اونا هنوز چیزی بروز ندادند«: بیل گفت

  ». نگیرن و خودشونو بیرون قضیه نگه دارن کسی رو بدن طرفحنه، البته اونا ممکنه ترجی
. گیرن من مطمئنم که اونا هرگز طرف اسمشونبرو نمی«:  گفت ورا تکان داد آقای ویزلی سرش

گهام قتل نیتانی پیش جایی نزدیک   دفعهاسمشونبر که نبلیای گ  خونوادهناو.  هم تلفاتی داشتنگابلینا
   »عام کرد یادتونه؟
 اگه مثالً. نظورم طال نیستم. کنم بستگی داره چی بهشون پیشنهاد بشه من فکر می«: لوپین گفت

شن، بیل، هنوز در  ا وسوسه مین، اوبشهکنیم پیشنهاد  هاست ازشون دریغ می آزادیی که ما قرنبه گابلینا 
  » شانسی نداشتی؟46مورد رگنوک

                                                 
44 Boggartهای قبلی لولوخورخوره ترجمه  در ترجمه. آیند های یک شخص در می  همان موجودات جادویی که به شکل ترس

  .کنم شده است که بنده هم تبعیت می
45 Doxy  
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کنه  فکر می.  از دست بگمن عصبانیهمهنوز. اون در حال حاضر حسابی ضد جادوگر شده«: بیل گفت
  »... که با سرپوش گذاشتن نذاشته اونا طالهاشونو پس بگیرن، آخه میدونیناین کار وزارتخونه بوده

فرد، جرج، رون و موندانگوس . کردمحو ی کلمات بیل را در خود  ای از وسط میز بقیه صدای خنده
  . غلطیدند ان میشهای داشتند از شدت خنده روی صندلی
 ،بعد«: دای در حال خفه شدنی گفتهایش به پایین سرازیر بود با ص موندانگوس که اشک از چشم

ن همه وزغو از کجا آوردی؟ چون یه آدم نجا دانگ، اِ اِبیا‹:  به من گفت، به من! اگه باور کنین،بعد
؟ خوب دیگه چه اتفاقی یدی وزغات دزد همه‹:  بعد من گفت›.ی اونای منو ازم دزدید بدجنس اومد و همه
ی وزغای خودشو   همهعقل  بی، گارگویلجووناامو باور کنین  حاال اگه حرف›خوای، ها؟ افتا؟ پس بازم می

  »... از اونی که اول خریده بودراز من خرید، خیلی گرونت
فکر «:  خانم ویزلی تند و تیز گفت.کشید از شدت خنده داشت زوزه میو رون روی میز افتاده بود 

  ».خیلی متشکرم  موندانگوس. یمی بشنوا دیگه کنم الزم نیست در مورد معامالت بازرگانی شما چیز می
زد بدون معطلی  ر حالی که به هری چشمک میدهایش را پاک کرد و  موندانگوس بالفاصله اشک

 ویل خودش اونا رو از وارتی هریس دزدیده بود، پس من واقعاًآخه دونی چیه،  مالی، میمعذرت «: گفت
  ».کار بدی نکردم

رسه سر  اما به نظر می.  خوب و بد رو کجا یاد گرفتیدونم تو من نمی«: خانم ویزلی با سردی گفت
  ».چند تا درس مهم غایب بودی

. زد جرج داشت سکسکه می. شان پنهان کردندای آبجوکرههای  هایشان را پشت جام فرد و جرج صورت
بلند شد تا برای دسر یک کلوچه ریواسی بزرگ  خانم ویزلی نگاه ناجوری به سیریوس کرد و ،به دلیلی

  . اش کرد هری نگاهی به پدرخوانده. ردبردا
پس «:  هری خیلی بی سرو صدا پرسید».مالی از موندانگوس خوشش نمیاد«: سیریوس زیر لب گفت

  »و محفله؟ض عنچرا او
خودشم . خودت که میبینی.  شیادیی بلدهر همه جوناو. برای این که مفیده«: سیریوس زمزمه کرد

نجات  هص از یه مخمویه بار اوندامبلدور چون .  به دامبلدور وفادارهمی خیل،وه بر اینعال. وناستهمیکی از 
ا مشنوه که   چیزایی رو میناو. ن کافیه که باعث بشه کسی مثل موندانگوس این دوروبرا باشهیا. داده
 هنوز به خاطر این که ناو. کنه دعوت کردنش سر سفره دیگه خیلی زیادیه اما مالی فکر می. شنویم نمی

  ».تشنبخشید، بود ول کرده رفته میبایست مواظبت  یوقتی م

                                                                                                                                                        
46 Ragnok 
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جا  از آن  وای تنگ شده بود فرنی کمربند هری به طرز آزار دهندهتا کلوچه ریواسی و  خوردن سه اب
ای در   گذاشت، وقفهنوقتی قاشقش را پایی. که شلوار قبالً مال دادلی بود، واقعیت خوشایندی نبود

. رسید لی به پشتی صدلیش تکیه داده بود و سیر و راضی به نظر میآقای ویز. ها به وجود آمد صحبت
پا را از زیر  جینی که کج. کشید های بزرگی می تانکس که حاال دماغش معمولی شده بود داشت خمیازه

انداخت  ها را برای او می ای آبجوکرهی  کشو بیرون آورده بود، چهارزانو روی زمین نشسته بود و چوب پنبه
  .  بدودانشتا دنبال

  ».کنم دیگه وقت خوابه فکر می«: ای گفت خانم ویزلی با خمیازه
شت رگ و ب».هنوز نه مالی«: داد گفت سیریوس در حالی که بشقاب خالیش را به سمت جلو هل می

کردم وقتی برسی این  کنم هری، من فکر می دونی، ازت تعجب می می«: تا به هری نگاه کند و ادامه داد
  ». سوال کنیولدمورنه که در مورد یکنی ا  که میجا اولین کاری

سازها  توانست با رسیدن دیوانه میاین تغییر جو را فقط جو اتاق با چنان سرعتی عوض شد که هری 
 بود، اما حاال همه گوش به زنگ و حتی چرتحال  آلود و در چند ثانیه پیش از آن، جو خواب. مقایسه کند

لوپین که . عشه با آورده شدن نام ولدموردت دور میز را فرا گرفته بودموجی از ر. قدری تحت تنش بودند
رسید، جامش را به آرامی پایین  ای بنوشد، در حالی که بد گمان به نظر می خواست از شرابش جرعه می
  .آورد

 ا گفتناونمن از رون و هرمایونی سوال کردم، اما . من این کارو کردم«:  گفتی اوقات تلخاهری ب
  »...نزه ندار اجاکه

  ».شما هنوز خیلی جوونین. اوناست  حق باو کامالً«: خانم ویزلی گفت
آلودگی از   خوابمی عالئ همه. هایش را گره کرده بود در صندلیش نشسته بود و مشتشق و رق او 

محفل ققنوس باشه تا بتونه سوال کنه؟ عضو باید آدم ال ااز کی تا ح«: سیریوس پرسید. بین رفته بودند
  »...هایی اون حق داره بدونه چه اتفاق. ه بوددها به دام افتا 47ی مشنگ ری یک ماه توی خونهه

  ».یه لحظه صبر کن«. هایش پرید جرج با صدای بلند وسط حرف
  »دیدن؟  هری جواب میی به سواالیه کهچطور«: فرد با عصبانیت گفت

 شما حتی یک اما. ن  بکشیمزنیم از شما حرف بیرو  ماهه که داریم زور میهما ی«: جرج گفت
  ». نگفتینا بوگندو هم به می کلمه

                                                 
47 Mugglesباید به کسی که این معادل را پیشنهاد کرده . ی من درآوردی است  مشنگ کامالً معادل مناسبی برای این کلمه

مشنگ هم در .  به معنای احمق ساخته استMugی  ی خودش این کلمه را از کلمه خانم رولینگ به گفته. است آفرین گفت
  .کند بنابراین هم معنا و هم طنز نهفته در عبارت اصلی را حفظ می. فارسی معنایی مشابه دارد
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شما . شما خیلی جوونین«: ی که به طرز غیر طبیعی شبیه صدای مادرش بود گفترفرد با صدای زی
  ». حتی به سن قانونیم نرسیده که هری.عضو محفل نیستین

. دادن تقصیر من نیستی محفل توضیح نرااین که به شما در مورد کا« :سیریوس با خونسردی گفت
  »...اما هری. این تصمیم پدر و مادرتون بوده

گیری در مورد این که چی برای هری خوبه به تو مربوط  تصمیم«: خانم ویزلی تند و تیز گفت
یادت نرفته که «. رسید اش که همیشه مهربان بود اکنون خطرناک به نظر می  حالت چهره».نیست

  »دامبلدور چی گفت؟
ی را داشت که خودش را برای کس اما صدایش حالت »کدوم قسمتشو؟«: بانه پرسیدسیریوس مود

  . کرد یک مبارزه آماده می
 و روی ».گفت به هری بیشتر از اون که الزمه چیزی نگین اون قسمتش که می«: خانم ویزلی گفت

  .ت آخرش تاکید سنگینی گذاشتلماک
گویی داشتند یک . نم ویزلی در نوسان بود فرد بین سیریوس و خا و جرج، هرمایونی،ای رونسره
 زانو زده بود، با ای آبجوکرههای  ای از چوب پنبه جینی که میان کپه. کردند ی تنیس را تماشا می مسابقه

  . های لوپین روی سیریوس ثابت مانده بود چشم. کرد  را تماشا می دهان نیمه باز مشاجره
اما اون کسی بود که .  چیزی که الزمه بهش بگمناوخوام بیشتر از  مالی منم نمی«: سیریوس گفت

اون بیشتر از خیلیا « .ای دور میز را فرا گرفت  لرزهولدمور دوباره با آمدن اسم ». بودولدمورشاهد برگشتن 
  »...حق داره

  »... فقط پونزده سالشه وناو. نیستققنوس اون عضو محفل «: خانم ویزلی گفت
  ». بیشتر از بعضیا.ل کار انجام دادهی اکثر اعضای محف و به اندازه«

های صندلیش  هایش روی دسته شد و مشت خانم ویزلی در حالی که صدایش داشت بلند می
  »...اما اون هنوز. ایی که اون کرده نمیشهرهیچ کس منکر کا«: لرزید گفت می

  ».اون یه بچه نیست«: سیریوس با بی صبری گفت
جیمز سیریوس، این . بزرگسال هم نیست«: شد گفت ته میاش داشت برافروخ که چهره خانم ویزلی

  »...نیست
  ».متشکرم مالی. دونم که اون کیه میخوب من «: سیریوس به سردی گفت

زنی انگار  ی وقتا جوری در موردش حرف میضبع. بدونیکه من مطمئن نیستم «: خانم ویزلی گفت
  ».که بهترین دوستت برگشته
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  »داره؟خوب مگه چه اشکالی «: هری گفت
تو اشکالش اینه که «: خانم ویزلی در حالی که چشمانش هنوز به سیریوس خیره مانده بودند گفت

ای هستی و بزرگساالیی که  تو هنوز مدرسه. چقدر هم ممکنه بهش شبیه باشی هر. پدرت نیستی هری
  ». تو هستن نباید اینو فراموش کننولیِ

ی بی  نی حرفت اینه که من یه پدر خوندهمع«: رفت گفت سیریوس که صدایش داشت باال می
  »مسولیت هستم؟

به همین دلیله که دامبلدور . معنیش اینه که تو به عنوان یه آدم عجول شناخته شدی سیریوس«
   »...کنه که تو خونه بمونی و  بهت یادآوری میمرتباً

  ».دستورات دامبلدور رو قاطی این بحث نکنلطفاً «:  گفتیسیریوس با صدای بلند
  ». از من پشتیبانی کن! آرتور!آرتور«:  گفت وخانم ویزلی به سمت شوهرش برگشت

 به  وش را درآوردککرد، عین ز مییدر حالی که از نگاه زنش پره. آقای ویزلی بالفاصله صحبت نکرد
را به دقت روی بینیش گذاشت شروع به صحبت   آنهبعد از این ک. را با ردایش تمیز کرد آهستگی آن

  . کرد
اون میپذیره که حاال که هری توی مرکز فرماندهی . دونه که اوضاع عوض شده مالی دامبلدور می«
  ».ش جواب داده بشهمونه، باید تا حد مشخصی به سواال می

  ».خواد بپرسه بله، اما این فرق داره با این که ازش دعوت کنیم که بیاد و هرچی می«
 »...کنم که  فکر میشخصاً«: گرفت به آهستگی گفت لوپین که بالخره نگاهش را از سیریوس برمی

  . خانم ویزلی به امید پیدا کردن یک متحد به سرعت سمت او برگشت
 از خود ما بگیره تا این که —  مالی فقط یه تصویر کلیو نه همشون—بهتره که هری حقایق رو «

  »...یک روایت در همو برهم از دیگران
ای که از  های دراز شونده  بود که حداقل لوپین در مورد گوشاش آرام بود، اما هری مطمئن چهره

  . ند خبر دارده بودسازی خانم ویزلی جان به در برد پاک
. دور میز را نگاه کردوجود نداشت به دنبال پشتیبانی که و کشید  قی مییهای عم خانم ویزلی نفس

 دالیل خودشو داشته که ر مطمئناًدامبلدو: فقط همینو بهتون میگم. بینم که من مغلوب شدم ب، میوخ«
  »...ی شدیدی به هری داره عالقه زیاد چیزی ندونه و به عنوان کسی که قلباً خواسته هری

  ».اون پسر تو نیست«: سیریوس به آهستگی گفت
  » کیو داره؟غیر از مناون . اما با پسرم فرقی نداره«: خانم ویزلی خشمگین گفت
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  ».اون منو داره«
 اینه که وقتی تو آزکابان زندانی  بله، اما قضیه«: چید گفت حالی که لبانش را ورمیخانم ویزلی در 

  »تونستی مواظبش باشی مگه نه؟ ، نمییبود
  . سیریوس از صندلیش بلند شده بود

. مالی تو تنها شخص دور این میز نیستی که به هری اهمیت میده«: لوپین خیلی سریع  گفت
   ».سیریوس بشین

  . ی سفید شده، به آرامی در صندلیش فرو رفت سیریوس با چهره. لرزید  ویزلی میلب پایین خانم
اون . کنم هری هم باید اجازه داشته باشه که در این مورد نظرشو بگه من فکر می«: لوپین ادامه داد

  ».ی کافی بزرگ شده که برای خودش تصمیم بگیره به انداره
  ».اتفاقی افتادهخوام بدونم چه  من می«: هری بالفاصله گفت

تحت تاثیر قرار مثل پسرش است او از این که خانم ویزلی گفته بود . نگاه نکردرا او خانم ویزلی 
  . بچه نبوددیگر . حق با سیریوس بود. های او خسته شده بود بازی فته بود، اما در عین حال از لوسرگ

 جرج زود از آشپزخونه برید ،د فر، هرمایونی، رون،جینی«: ای گفت خانم ویزلی با صدای شکننده
  ».بیرون

  . ناگهان غرشی به پا خواست
  »...ما به سن قانونی رسیدیم«: جرج و فرد با هم فریاد زدند

  »اگه هری اجازه داره، پس من چرا نداشته باشم؟« :رون فریاد زد
  ».خوام بشنوم مامان، منم می«: نق زدجنی 

 ممنوع من مطلقاً! نه«: زد فریاد زد ز حد برق میخانم ویزلی که ایستاده بود و چشمانش بیش ا
  ».کنم می

اونا به سن قانونی . تونی جلوی فرد و جرج رو بگیری مالی تو نمی«: آقای ویزلی با خستگی گفت
   ».رسیدن
  ».ای هستن اونا هنوز مدرسه«

  ».شن  محسوب میسال بزرگاما اونا قانوناً«:  همان صدای خسته گفتاآقای ویزلی ب
  .  قرمز شده بودی خانم ویزلی دیگر کامالً چهره

  »...اما رون. تونن بمونن  جرج میوفرد . باشهاوه، «: او گفت
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ر حالی دو . هگمن و هرمایونی می جا بگین هری به به هر حال هرچی که این«: رون با حرارت گفت
  »مگه نه هری؟«: کرد افزود های هری نگاه می که با تردید به چشم
به کسی را شنود  ثانیه هری خواست بگوید که او حتی یک کلمه از چیزهایی که میبرای کسری از 

 اما ؟د یا نه خوشش میاه تا ببینهبچشخبری رو  بیی  مزهنم یه ذره  او، بذاراین که بد نیست .نخواهد گفت
  . احساس ناگهانی بدجنسی به محض این که به هم نگاه کردند از بین رفت

  ».مالبته که میگ«: هری گفت
  .رون و هرمایونی لبخند زدند

  »!رختخواب!  جینی!ه خوب!هخوب«: خانم ویزلی فریاد زد
و وقتی که به رسید   به گوش میق جینی به مادرش در راه پلهنِ قر و نِرغُغُ. سروصدا نرفت جینی بی

تره لوپین به سمت پر. ی خانم بلک هم به هیاهو اضافه شد های کر کننده اهرو رسیدند، صدای ضجهر
برگشت و در آشپزخانه را پشت سرش بست و لوپین وقتی .  برقرار کنددوبارهاشت تا سکوت را دخیز بر

  . پشت میز جا گرفت، سیریوس شروع به صحبت کرد
  »خوای بدونی؟ چی می. خوب هری«

  . داد پرسید هری نفس عمیقی کشید و سوالی را که ماه گذشته آزارش می
کنه؟ من اخبار  چیکار داره می«. ها توجهی نکرد ا و از جا پریدنه  و به لرزش» کجاست؟ولدمور«
اما هنوز هیچ چیزی که به کارای اون شباهت داشته باشه پیدا نشده، . کردم ها رو بررسی می مشنگ

  ».مرگای عجیب یا چیزی مثل اون
جا که ما  البته تا اون.  اتفاق نیفتادهعجیبیاین به خاطر اینه که هنوز هیچ مرگ «: سیریوس گفت

  ».دونیم و ما خیلی چیزا می. دونیم می
  ».دونیم کنه می  فکر مینبه هر حال، بیشتر از اونی که او«: لوپین گفت

:  در یک سال گذشته بیشتر از یک بار دست به قتل زده است گفتولدموردانست  هری که می
  »چطور شده که دیگه کسی رو نکشته؟«

بازگشتش . براش خطرناکه.  توجه کسی بهش جلب بشهکه نمیخواد برای این«: سیریوس گفت
  ».و خراب کردها ردونی، اون کار می. خواست انجام نشده میدلش جوری که  اون

  ».یا این که تو کاراشو خراب کردی«: ی گفتا انهلوپین با لبخند رضایتمند
  »چطور؟«: هری حیرت زده گفت
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خواراش، کسی بدونه  قرار نبود غیر از مرگ.  بریجا زنده در تو از اون قرار نبود آخه«: سیریوس گفت
  ».اما تو جون به در بردی و خبردادی. که اون برگشته
و تو کاری . خواست دامبلدور گوش به زنگ بشه وقتی که برگشت، اصالً دلش نمی«: لوپین گفت

  ».کردی که دامبلدور بالفاصله خبردار بشه
  »این چه کمکی کرده؟«: هری پرسید

  ». ازش ترسیده که اسمشونبر تا حاالهکنی؟ دامبلدور تنها کسی شوخی می«: اوری گفتبیل با ناب
 محفل ولدموربه خاطر کمک تو، دامبلدور تونست ظرف یک ساعت بعد از برگشتن «: سیریوس گفت

  ».ققنوس رو دوباره دور هم جمع کنه
  »کرده؟  میداشته چیکار محفل تا حاال«: چرخاند گفت هری که نگاهش را روی آنها می

  ».کنه هاشو اجرا کردیم که نذاریم ولدومورت نقشه با تمام قوا داشتیم سعی می«: سیریوس گفت
  »هاش چیا هستن؟ دونین نقشه از کجا می«: هری به سرعت پرسید

 دقیق از کار در ی دامبلدور معموالً  زیرکانهحدسای. ای داشت  زیرکانهحدسدامبلدور «: لوپین گفت
  ».میان

  »کنه؟ زد اون داره چیکار می مبلدور حدس میخوب دا«
 افراد نروزای قدیم، او. خواد ارتششو دوباره راه بندازه ی اول اون می خوب در وهله«: سیریوس گفت

ها و جادوگرهایی که یا مجبورشون کرده بود یا جادوشون کرده بود  ساحره: زیادی رو تحت فرمان داشت
شنیدی که نقشه . مخلوقات سیاهاز ی بزرگ  ارش و یک مجموعهخوارای وفاد مرگ. که ازش پیروی کنن

 اون مطمئناً.  دنبالشونهن که اوههایی هخوب، این فقط یکی از گرو. کشید غوال رو با خودش همراه کنه می
  ».خوار بره و وزارت رو تصرف کنه  مشت مرگهنمیخواد با ی

  »کنید نذارید پیروانش بیشتر بشه؟ پس شما دارید تالش می«
   ».حداکثر تالشمونو کردیم«: لوپین گفت

  »چطوری؟«
 تا جایی که ممکنه مردمو متقاعد کنیم که اسمشونبر مکه سعی کنی اولین کار اینه. خوب«: بیل گفت

  ».که البته کار مشکلیه. زنگ کنیمه  برگشته و اونا رو گوش بواقعاً
  »چرا؟«
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رو بعد از این که اسمشونبر برگشت دیدی  48رنلیوس فاجوتو ک. به خاطر رفتار وزارت«: تانکس گفت
  ».کنه  به طور کامل همچین اتفاقی را انکار میناو.  نظرشو یک ذره هم عوض نکردهاون اصالً. هری

  »...آخه چرا؟ چرا اون اینقدر احمقه؟ اگه دامبلدور«: هری با ناامیدی گفت
  ».دامبلدور. انگشت گذاشتیخوب، تو روی اصل مسئله ! آها«: ای گفت آقای ویزلی با لبخند خسته

  ».ترسه میدونی، فاج از اون می«: تانکس غمگینانه گفت
  »ترسه؟ از دامبلدور می«: هری با ناباوری گفت

کنه دامبلدور داره نقشه  فاج فکر می. ترسه کنه می از کاری که اون داره می«: آقای ویزلی گفت
  ».واد وزیر سحر و جادو بشهکنه دامبلدور میخ اون فکر می. کشه اونو سرنگون کنه می

  »...خواد نمیکه اما دامبلدور «
اون هیچ وقت کار وزارت رو نخواسته، با وجود این که خیلیا . وادخالبته که نمی«: آقای ویزلی گفت

 فاج به قدرت ،به جای اون . بازنشسته شد این کارو بکنه49 بگنلدتخواستن وقتی که میلیسن ازش می
به طور کامل فراموش نکرده که دامبلدور با وجود این که برای وزارت نامزد رسید، اما اون هیچ وقت 

  ». چقدر پشتیبانی مردمی داشت،نشده بود
 .تریهمقتدرجادوگر  و دونه که دامبلدور خیل باهوشتر از اونه فاج در اعماق وجودش می«: لوپین گفت

رسه که اون االن  ا به نظر میام. خواسته روزای اول وزارتش مرتب از دامبلدور کمک و مشورت می
بره و   لذت می هستکه وزیر سحر و جادو  از اینناو. ه راضیش از خودیی قدرت شده و خیل شیفته

  ».کنه تونسته خودشو متقاعد کنه که از دامبلدور زرنگتره و دامبلدور داره به این خاطر دردسر درست می
تونه فکر کنه دامبلدور  نه؟ چطور میتونه همچین فکری بک چطور می«: هری با عصبانیت گفت

  »؟آوردمی این حرفا رو از خودش در میاره؟ یا این که من این حرفا رو از خودم در همه
 برگشته معنیش اینه که وزارت با ولدموربه این علت که پذیرفتن این که «: سیریوس به تلخی گفت

فاج نمیتونه خودشو متقاعد .  کار نداشتهو  سرمشکلی روبرو شده که تقریبا در چهارده سال گذشته اصالً
تره خودشو متقاعد کنه که دامبلدور داره دروغ میگه و  براش خیلی راحت. کنه که باهاش روبرو بشه

  ».میخواد موقعیت اونو متزلزل کنه
 الزم نیست کسی از کنه که اصالً وقتی وزارت اصرار می. حاال مسئله رو متوجه میشی«: لوپین گفت

. خواد متقاعد بشن، کار سختیه رسه، متقاعد کردن مردم که خودشونم از اولش دلشون نمی بتولدمور
                                                 

48 Cornelius Fudgeاراجیف گفتن و حماقت از معانی .  وزیر سحر و جادوFudgeدر انگلیسی است .  
49 Millicent Bagnold 
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 از اون چیزایی که خودشون یکنه که گزارش فت نظارت میاعالوه بر این، وزارت به شدت به دیلی پر
ارن کل خبر نده اکثریت جمعیت جادوگری ب بنابراین. فروشی دامبلدور منتشر نکنه اسمشو گذاشتند شایعه

اونا ،  استفاده کنن50ایمپریوسنفرین از بخوان خوارا  مرگاگه شه  که چیزی اتفاق افتاده و این باعث می
  ».باشنهدفای آسونی 

: کرد گفت  لوپین و تانکس نگاه می، موندانگوس، بیل، سیریوس،هری که به اطراف میز، آقای ویزلی
  »دین که اون برگشته؟  مردم خبر میمگه نه؟ شما که به. اما شما که به مردم اطالع میدین«

  .  زدندسردیهمه لبخند 
نه هستم و وی دیوا ه زنجیرقاتلدونن من یه  خوب، وقتی که همه می«:  گفتقراری با بیسیریوس 

تونم راه بیفتم تو خیابون و کتابچه دست  وزارت هم هزار گالیون برای سرم جایزه تعیین کرده، من نمی
  »تونم؟ می. مردم بدم
 51اینم از مخاطرات شغلیه گرگینه.  مردم نیستمنشینیای شبمنم که مهمون محبوب «: ین گفتلوپ
  ».بودنه

از دست میدن و  تانکس و آرتور هم اگه دهنشونو باز کنن شغلشونو تو وزارتخونه«: سیریوس گفت
اسوس  هم جولدموربندم که  چون شرط می. این خیلی مهمه که ما تو وزارتخونه جاسوس داشته باشیم

  ».داره
اون جوونتر از . تانکس یکیشونه. با این وجود تونستیم دو نفر رو متقاعد کنیم«: آقای ویزلی گفت

 — ر در کنارمون مزیت بزرگیهورئوآیه داشتن . ی قبل عضو محفل ققنوس بوده باشه  که دفعههاونی
نه بوده و اطالعات ل شکار سیریوس تو وزارتخوواون مسئ.  واقعی بودهثروت هبلت ی کینگزلی شکل

  ».غلطی مبنی بر این که سیریوس در تبته به وزارتخونه خورونده
  »... رو منتشر نکنهولدمورم از شما خبر برگشتن و هیچ کدهاما اگ«: هری گفت

 چرا دامبلدور یکن کنه؟ پس فکر می  هیچ کدوم از ما اخبار رو پخش نمیهکی گفت«: سیریوس گفت
  »تو همچین دردسری افتاده؟

  »منظورت چیه؟«: پرسید هری
ی پیش چی نوشته بود؟  فت هفتهاندیدی دیلی پر. اونا دارن سعی میکنن بدنامش کنن«: لوپین گفت

المللی جادوگران کنار گذاشته بشه،   از ریاست کنفدراسیون بینناونا گزارش دادن که رای داده شده او

                                                 
50 Imperius Curseی نفرین کننده رفتار کند شود قربانی طبق خواسته های نابخشودنی، که باعث می ز نفرین یکی ا.  

51 Werewolf 
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ن جادوگرای وزارت یا.  نیستمچین چیزیهتشو از دست میده، اما یشه و قدرت مدیریچون داره پیر م
اونا . و گرفتنم رو اعالم کرد این تصمیولدمور سخنرانی کرد و برگشتن هبودند که بعد از این که اون ی

، تنزل درجه دادن و دارن فکر میکنن ، دادگاه عالی جادوگری52ر ویزنگامتدت جادوگر بزرگ مَاونو از سِ
  » .م ازش بگیرنی یک محفل مرلین رو ه که عضویت درجه

های شکالتی   که عکسشو از توی کارتای قورباغهوقتیاما دامبلدور میگه تا «: بیل با پوزخندی گفت
  ».ده  نمیی به این چیزا اهمیت اصالًشتنبر ندا

اگه اون همین جوری به مبارزه با . داری نیست موضوع خنده«:  آقای ویزلی به تندی گفت
ممکنه  که ه چیزیزندانی شدن دامبلدور بدترینر از آزکابان در بیاره، و خونه ادامه بده، ممکنه س وزارت

هاش خبر داره، با احتیاط   و با هوشیاری از نقشههآزادمیدونه دامبلدور  تا وقتی که اسمشونبر .اتفاق بیفته
  ».کنه، اما اگه دامبلدور از سر راه برداشته بشه، خوب، راه اسمشو نبر صاف میشه اقدام می

خوارهای بیشتری استخدام کنه، باید اعالم کنه  بخواد مرگ ولدموراما اگه «: ا ناامیدی گفتهری ب
  »مگه نه؟. که برگشته

، سوار میکنهاون حقه . های مردمو بزنه بره در خونهفته  رو راه نمی  قدمولدمور ،هری«: سیریوس گفت
در هر حال، جمع کردن . به دارهکار کردن خیلی تجرمخفیانه اون توی . نهک کنه، تهدید می جادو می

ای  های دیگه نقشه. م داره های های دیگه اون نقشه.  که اون دنبالشههپیروان بیشتر فقط یکی از چیزایی
   ».کنه ها کار می  نقشهناوی  روهو اون االن دار. شوندتونه خیلی سریع به کار بنداز که می

  »غیر از نفرات دنبال چیه؟«: هری به چابکی پرسید
سیریوس قبل از این که پاسخ دهد، با لوپین سریعترین نگاه ممکن را رد و ه نظر هری رسید که ب

  . بدل کرد
  ».تونه با مخفی کاری به دست بیاردشون چیزهایی که فقط می«

ی  ، چیزی که دفعهسالحزی مثل یک یچ«: کرد، سیریوس گفت چنان گیج نگاه می وقتی هری هم
  ».پیش در اختیار نداشت

  »ی که قدرتمند بود؟وقت«
  ».بله«
  
  

                                                 
52 Wizengamot 
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  »؟53دا کداوراواای؟ چیزی بدتر از آ  چه جور اسلحهمثالً«
.  هری متوجه برگشتنش نشده بود».دیگه بسه«: های کنار در فریاد زد خانم ویزلی از پشت سایه

  . رسید دست به سینه ایستاده بود و عصبانی به نظر می
  . و به فرد جرج و رون و هرمایونی نگاه کرد».همتون. ن االن همتون برین تو رختخوابیهم«

  »...تونین به ما دستور بدین شما نمی«: فرد گفت
ر و طهاو هنوز داشت ب» .به من نگاه کن«: خانم ویزلی به سیریوس نگاه کرد و غرش کنان گفت

  . لرزید خفیفی می
 راست ببریش  یهبهترهاگه بخوای بیشتر بهش چیزی بگی، . تو اطالعات زیادی به هری دادی«

  ».وسط محفل
  ».خوام مبارزه کنم من می. شم من عضو می. خوام عضو بشم چرا نه؟ من می«: هری به تندی گفت

  ».نه«
  . لوپین بود. کرد این بار خانم ویزلی نبود که صحبت می

 ، و تا فرد و جرج دهانشان را باز کردند».محفل فقط از جادوگرای بزرگسال تشکیل شده«: او گفت
ی از اونا تصور خطرهایی وجود داره که شما اصالً. م کردنو تموجادوگرایی که مدرسه ر«: ه کرداضاف
  ». زدیمحرفی کافی  ما به اندازه.  سیریوسهکنم حق با مالی من فکر می. هیچ کدومتون. ننداری

یونی را مرانه فرزندانش و هرماآخانم ویزلی . دای باال انداخت ولی بحث نکر نیمه شانه سیریوس نصفه
  . ها به راه افتاد یکی ایستادند و هری که دید شکست خورده است، به دنبال آن ها یکی آن. ار کردضاح

                                                 
53 Avada Kedavraآید و قربانی بدون هیچ اثری در  ای به وجود می شود نور سبز رنگ کورکننده  نفرین مرگ، وقتی اجرا می

» اجی مجی«طور که در فارسی جادوگری و  همان. است» بگذار بمیرد«به معنای و » آرامی«این عبارت به زبان . میرد بدنش می
مجی در  ارتباطی ناگسستنی دارند، هر چند اجی Abracadabraشوند، در انگلیسی هم، جادوگری و  همیشه در کنار هم ظاهر می

ی  این عبارت گونه. ه همراه دارد در انگلیسی ذهنیتی شوم ب Abracadabraکند، اما  طبعانه تداعی می فارسی حالتی شوخ
ی هری پاتر و جام آتش از خانم اسالمیه  شاید به همین علت است که در ترجمه.  استAvada Kedavraی  تحریف شده

Avada Kedavra های ایشان به  های عالیی که در ترجمه یابی بر خالف سایر معادل. ترجمه شده است» اجی مجی الترجی« به
ای  طبعانه اجی مجی صرف نظر از معنای لغوی، به دلیل ذهنیت شوخ.  گفت که الحق معادل نامناسبی استخورد باید چشم می

 .ام این کلمه را ترجمه نشده باقی بگذارم ترجیح داده. بار نیست ی یک نفرین مرگ کند، ابداً شایسته که تداعی می
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 ششمفصل 

  بلک نجیب و کهن خاندان

: ی باال رسیدند گفت وقتی به طبقه. ی باال تعقیب کرد ها را تا طبقه ی عبوسی آن خانم ویزلی با قیافه
کنم جینی  هرمایونی، فکر می. فردا روز پرکاری داریم. حرف نباشه. بهمتون یه راست برین تو رختخوا«

  » .خوابیده، پس سعی نکن بیدارش کنی
اگه جینی بیدار «: فرد زیر لب گفت. ی باالتر رفتند ها به سمت طبقه هرمایونی شب بخیر گفت و آن

  ».م فلوبر هستمنمونده باشه که هرمایونی هر چی رو که اون پایین شنیده بهش بگه، منم یه کر
رون، هری . خیله خوب«: ی دوم خانم ویزلی به اتاق خواب هری و رون اشاره کرد و گفت در طبقه

  ».ن بخوابینیریبگ نبری
  .هری و رون به دوقلوها شب بخیر گفتند

  ».خوب بخوابین«: فرد چشمکی زد و گفت
 چه در اولین نگاه به نظر  اتاق خواب از آن. خانم ویزلی در را شَتَرَقی پشت سر هری و رون بست

کشید، انگار ساکن نامرئی آن  های عمیق می قاب سفید روی دیوار به آرامی نفس. رسید دلگیرتر بود می
. تخت یخ بود. اش را پوشید، عینکش را برداشت و از نردبان تختش باال رفت هری پیژامه. خوابیده بود

ی خوراک  رون بسته. زدند هایشان را به هم می بالقراری  کردند و با بی هدویگ و خرچال سر و صدا می
  . ها را ساکت کند جغد را باالی کمد انداخت تا آن
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نمیتونیم بذاریم هر شب برای شکار برن «: پوشید گفت ی آلبالوییش را می رون که داشت پیژامه
  »...ادم رفتاوه راستی ی. میگه مشکوکه. دامبلدور موافق نیست جغدا دور و بر میدون بپلکن. بیرون

  . بندش را انداخت در را قفل کرد و شب
  »چرا این کارو کردی؟«

ی صبح  اولین شبی که این جا خوابیدم، ساعت سه. کریچر«: رون المپ را خاموش کرد و گفت
مطمئنم اصالً خوشت نمیاد بیدار شی و ببینی اون داره دور و بر اتاق . گشت اومده بود و داشت ول می

سپس برگشت تا در تاریکی . ها را رویش کشید به رختخوابش رفت و مالفه» ... هر حالبه. خوره وول می
تو «. دید تابید می ی چرکین به داخل می هری طرح اندامش را در نور ماه که از پنجره. به هری نگاه کند
  »زنی؟ چی حدس می

  . الزم نبود هری از رون بپرسد منظورش چیست
او به » مگه نه؟. تونستیم حدس بزنیم نگفتن  چیزی که خودمون میخوب، اونا چیزی بیشتر از اون«
منظورم اینه که اونا واقعاً چیزی بیشتر از این «. کرد ی پایین زده شده بود فکر می هایی که در طبقه حرف

  »...که اجازه ندن افراد بیشتری به وُلـ 
خوای یاد  کی میپس . دمون«: هری حرفش را عوض کرد. رون به سرعت نفسش را حبس کرد

  ».بگیری از اسمش استفاده کنی؟ سیریوس و لوپین که دارن اسمشو میگن
  . رون این حرف هری را نادیده گرفت

تنها مطلب . های دراز شونده از این چیزا خبر داشتیم ما قبالً با استفاده از گوش. حق با توست. بله«
  »...جدید

  !ترق
  »!آخ«
  ».شه امان سر و کلش پیدا میرون، صداتو بیار پایین، وگرنه م«
  ».آخه شما دو تا رو زانوهای من ظاهر شدین«
  ».تره تو تاریکی مشکل. خوب آره«

های تخت هری  فنر. آمدند هری طرح مبهم فرد و جرج را دید که از رختخواب رون بیرون می
  . جرج کنار پای هری نشسته بود. غژغژی کردند و تشکش چند سانتی فرو رفت

  »تونستین حدس بزنین؟«: نه گفتجرج مشتاقا
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  »سالحی که سیریوس گفته بود؟«: هری گفت
های  ما با دراز شونده. همون. آره. تر حرف بزن یواش«: فرد که حاال کنار رون نشسته بود گفت

  » .خودمون چیزی در این مورد نشنیده بودیم
  »حدس میزنین چی باشه؟«: هری گفت
  ».هر چیزی میتونه باشه«: فرد گفت

  »آخه از مرگ بدتر چیه؟. آخه چیزی نمیتونه بدتر از نفرین آوادا کداورا باشه«: ون گفتر
  ».ای جمعیت زیادی رو بکشه دفعه ممکنه چیزی باشه که یه«: جرج گفت

  ».کشه که مخصوصاً آدما رو با درد و عذاب میباشه ی  ممکنه وسیله«: رون با ترس گفت
  ».اون به چیز موثرتری احتیاج نداره. ه هستبرای عذاب دادن نفرین شکنج«: هری گفت

اندازد فکر  ها می دانست دیگران هم دارند به هراسی که این سالح در دل هری می. ای ایجاد شد وقفه
  . کنند می

  »کنین اون سالح االن دست کی باشه؟ خوب، فکر می«: جرج گفت
  ».رف ما باشههر کی هست، امیدوارم ط«: رسید گفت رون که قدری عصبی به نظر می

  ».کنه احتماالً دامبلدور داره ازش محافظت می«: فرد گفت
  »کجا؟ هاگوارتز؟«: رون به سرعت گفت

  ».سنگ جادو رو هم همون جا قایم کرده بود. جاست بندم همون شرط می«: جرج گفت
  ».تره آخه یه سالح از یه سنگ خیلی بزرگ«: رون گفت
  ».نه لزوماً«: فرد گفت
  ».به همین جینی خودمون نگاه کن. زه ربط زیادی به قدرت ندارهاندا«: جرج گفت
  »منظورت چیه؟«: هری گفت

  »روبرو شدی؟ 54دماغ خفاشش تو هیچ وقت با نفرینای اَن«
  ».گوش کنین! هیسس«: خیز شد و گفت فرد از تخت نیم

  . آمد ها باال می صدای پایی از پله. همه ساکت شدند

                                                 
54 Bat-Bogey Hexes 
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 جر و بحث دیگری صدای شترق بلندی آمد و هری حس کرد و بدون هیچ» !مامان«: جرج گفت
های کف راهرو را از بیرون اتاق  چند ثانیه بعد، صدای غژغژ تخته. وزن اضافی از روی تخت برداشته شد

  .ها در حال صحبت کردن هستند یا نه کرد تا ببیند آن خانم ویزلی داشت با دقت گوش می. شنیدند
ها صدای پا را که از  صدای غژغژ دیگری آمد و آن. سر دادندهدویگ و خرچال هوهوی غمگینی 

  .شنیدند رفت تا به فرد و جرج سر بزند ها باال می پله
  ».میدونی، اون اصالً به ما اعتماد نمیکنه«: رون با تاسف گفت

بایست چند  هایی افتاده بود که می آن روز بعد از ظهر، اتفاق. تواند بخوابد هری مطمئن بود نمی
خواست دوباره با رون صحبت کند که صدای  او می. ها فکر کند ت در رختخواب بیدار بماند تا به آنساع

وقتی صدای پای او دور شد، صداهای پای واضح دیگری . پای خانم ویزلی را که باز پایین آمده بود شنید
 داشتند برای خودشان پایی بیرون اتاق خواب در حقیقت موجودات چند. آمدند ها باال می شنید که از پله

ن، نه ی موجودات خوشگلی«: گفت  می56، استاد درس مراقبت از موجودات جادویی55زدند و هاگرید قدم می
هری دید موجودات به جای سر، تفنگ » ...های این ترم سالح. کنیم هری؟ ما در موردشون مطالعه می

  . هری دوال شد. خواستند او را نشانه بگیرند داشتند و می
و صدای بلند جرج بود های گرمش گلوله کرده  بعدیی که فهمید این بود که خودش را زیر مالفهچیز 

  .پیچید در اتاق می
. بعدشم شما رو تو اتاق پذیرایی الزم داره. صبحانه توی آشپزخونه حاضره. مامان میگه بلند شین«

 مرده رو هم زیر مبل 57 پافسکینی تازه یه لونه. کرده خیلی بیشترن جا از اونی که فکر می داکسیای اون
  ».پیدا کرده

اشان را خورده بودند، وارد  نیم ساعت بعد، هری و رون که لباس پوشیده بودند و به تندی صبحانه
های چرک گرفته پوشیده  اتاق درازی بود با سقف بلند و دیوارهای زیتونی که با پرده. اتاق پذیرایی شدند

های مخملین  پرده. شد گذاشتند، ابر کوچکی از غبار به هوا بلند می ها می وقتی پا روی فرش. شده بود
خانم . خوردند خوردند که انگار انبوهی از زنبورهای نامرئی زیر آن وول می سبز لجنی طوری تکان می

ها ایستاده بودند و دستمالی که به دهان و بینیشان بسته  ویزلی، هرمایونی، جینی، فرد و جرج کنار پرده
ها بطریی پر از مایع سیاهی بود که  ی آن در دست همه. اشان حالت عجیبی داده بود ه قیافهبودند ب

  . ای داشت ی پاشنده قسمت باالی آن دهانه

                                                 
55 Hagrid 
56 Care of Magical Creatures 
57 Puffskein 
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و به دو بطری مایع » .صورتتونو بپوشونین و یه اسپری بردارین«: خانم ویزلی به هری و رون گفت
من همچین آلودگیی تا . ی داکسی کشه این ماده «.سیاه که روی میز پایه دوکی شکلی بودند اشاره کرد

  »کرده؟ پس اون جن خونگی تو این ده سال چیکار داشته می. به حال ندیده بودم
کنی پوشیده شده بود، اما هری به وضوح نگاه  ی ظرف خشک ی هرمایونی با حوله نصف چهره

  .باری را که به خانم ویزلی کرد دید مالمت
  ».حتماال دیگه نمیتونها. کریچر خیلی پیر شده«

هرمایونی، اگه ببینی این موجود وقتی که بخواد چه «: سیریوس که به تازگی وارد اتاق شده بود گفت
رسید پر از موش مرده  آلودی را که به نظر می ی خون او کیسه» .کنی کنه، حتماً تعجب می کارایی که نمی

 غذا 58همین االن داشتم به کج منقار«:  گفتی استفهامی هری او در جواب قیافه. باشد در دست داشت
  »...این میز تحریر. خوب. دارم ی باال تو اتاق مادرم نگه می من اونو طبقه. دادم می

داری انداخت و خم شد تا کشوی آن را که هری تازه متوجه  ها را روی صندلی دسته ی موش کیسه
  . خورد بررسی کند شده بود دارد تکان می
. ئه59من شک ندارم این یه لولو. خوب مالی«: کرد گفت راخ کلید به داخل نگاه میسیریوس که از سو
جایی که من مادر خودمو میشناسم، میدونم که  از اون. جا در بیاره  بگیم اونو از اون60اما بهتره به باباقوری

  ».در آوردنش همچینم کار راحتی نیست
  ».حق با توئه«: خانم ویزلی گفت

 اختالف یکگفت که هیچ  این به هری می. کردند صدای مالیمی صحبت میهر دو محتاطانه با 
  . اند نظر شب قبلشان را فراموش نکرده

ها و  ی پایین آمد و سپس با سمفونی گوشخراش جیغ دلنگ زنگی از طبقه صدای بلند دلنگ
  .اهی شد  راه افتاده بود، همر— زمین زدن سایبان چتری —هایی که شب قبل با آن کار تانکس  ضجه

. و شتابان از اتاق بیرون زد» .چند بار باید بهشون بگم زنگ درو نزنن«: سیریوس با عصبانیت گفت
ها  پایین رفتن سیریوس از پلهرعدآسای ها صدای  خراش خانم بلک، آن های گوش با به راه افتادن ضجه

  .را شنیدند
  ...های پلید، خائنان دودمان، فرزندان چرک های ننگ، دورگه پشنگه

                                                 
58 Buckbeak 
59 Boggart 
60 Mad Eye 
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  ».هری، لطفاً در رو ببند«: خانم ویزلی گفت
خواست بفهمد  می. جا که جرات داشت برای بستن در راهرو این دست و آن دست کرد هری تا آن

، چون او بکشدی مادرش  ها را روی پرتره روشن بود سیریوس موفق شده است پرده. پایین چه خبر است
 طی کرد، زنجیر در ورودی را باز کرد و صدای بمی که شنید که سیریوس راهرو را. زد دیگر ضجه نمی

اون االن ردای مودی رو . هستیا کار منو راحت کرد«.  بلت بود به گوش رسید متعلق به کینگزلی شکل
  »...من گفتم بهتره بیام یه گزارش به دامبلدور بدم. داره

اق پذیرایی را بست و هری که نگاه خانم ویزلی را پشت سرش حس کرده بود، با شرمندگی در ات
  .ها پیوست دوباره به مهمانی داکسی

 که 61راهنمای گیلدروی الکهارت برای آفات خانگیهای کتاب  ی داکسی خانم ویزلی روی صفحه
  .روی مبل باز گذاشته بود، خم شده بود

 من یه بطری. دندوناشونم سمّیه. گیرن ها گاز می داکسی. ها، خیلی باید مواظب باشین خوب بچه«
  ».دم کار به باز کردنش نکشه جا دارم، اما ترجیح می پادزهر این

  . ها قرار بگیرد و به بقیه اشاره کرد که بیایند او صاف ایستاد، طوری که درست جلوی پرده
ها  کنن و به سمت ما میان، اما روی اسپری اونا پرواز می. پاشیم وقتی گفتم، همه با هم سم رو می«

حرکت شدن، بگیرینشون و بندازینشون توی این  وقتی بی. کنه بی فلجشون مینوشته که یه شلیک حسا
  ».سطل

  . ها دور شد و اسپری خودش را باال آورد او به آرامی از مسیر شلیک آن
  ».بپاشین! خیله خب«

ای از اسپری کردن نگذشته بود که ناگهان یک داکسی درشت بالغ از الی پرده  هنوز چند ثانیه
بدن پری مانندش با موهای سیاه ضخیمی پوشیده . کرد های سوسک مانندش وزوز می بال. بیرون آمد
  .داد و چهار مشت کوچکش را با خشم گره کرده بود های تیزش را نشان می دندان. شده بود

موجود در هوا منجمد شد و با صدایی که به  . کش را قشنگ روی صورت داکسی پاشید هری داکسی
ی زیر پایش برداشت  هری آن را از روی فرش فرسوده. د تاالپی روی زمین افتادآوری بلند بو طرز تعجب

  .و داخل سطل انداخت
  ».کنی؟ اسپری بهش بزن و بندازش کنار فرد، داری چیکار می«: خانم ویزلی تند و تیز گفت

                                                 
61 Gilderoy Lockhart's Guide to Household Pests 
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ته اش گرف کرد، بین انگشتان شست و اشاره فرد یک داکسی را که تقال می. هری به اطراف نگاه کرد
  . بود

ای  اما لحظه. داکسی غش کرد. و به صورت داکسی اسپری پاشید» .باشه«: فرد با سرخوشی گفت
  . که خانم ویزلی رویش را برگرداند، چشمکی زد و آن را در جیبش گذاشت

 آزمایش 62مون کننده خوردنیای جیم برایخوایم زهر داکسی رو  ما می«: جرج زیر لب به هری گفت
  ».کنیم

تر شد و  به جرج نزدیک. آمدند اسپری کرد و چاالک دو داکسی را که به سمت دماغش میهری تند 
  »اینی که گفتی چیه؟«: زیر لب گفت

یه سری خوردنیا هستن که آدمو «: پچ کرد طور که از پشت مراقب خانم ویزلی بود پچ جرج همان
ونی از سر کالسی که فقط اون قدر که بت. نه این که جدی جدی آدمو مریض کنن. کنن مریض می

دوتیکه هستن  این خوردنیا. کردیم من و فرد این تابستون داشتیم روش کار می. خوشت نمیاد جیم بشی
 رو بخوری، 63ی نارنجی پاستیل باالآورنده مثالً به محض این که نصفه. شدنگذاری  عالمتو با رنگ 
ی ارغوانیشو میندازی  ارستان، نصفهداری میری طرف بیم بعد وقتی از کالس زدی بیرون و. باال میاری

  »...باال
فرد که از خط دید خانم ویزلی خارج شده بود و داشت چند داکسی گیج و منگ را از زمین 

که برت میگردونه به وضع اول و بهت اجازه ...«: پچ کنان ادامه داد چپاند، پچ داشت و در جیبش می برمی
اگه این کارو . ت استفاده کنی ی مورد عالقه  برنامهمیده از یک ساعت وقت آزادت برای کارای فوق

ما که تو تبلیغاتمون داریم این . شد حاصل تلف می حالیِ بی نکرده بودی، اون یک ساعت در کسالت و بی
فرصت  که قدر داوطلبای ما حتی نمیتونن اون.  دیگه کار الزم دارهی اما هنوز یه ذره. چیزا رو مینویسیم

  ». رو قورت بدن، جلوی استفراغشونو بگیرنی ارغوانی کنن تیکه
  »داوطلبا؟«

 رو 65دماغ ی خون  رو خورد، منم کلوچه64جرج رویای بیهوشی. من و جرج به نوبت. آره«: فرد گفت
  »...خوردم

  ».کرد ما دوئل کردیم مامان فکر می«: جرج گفت

                                                 
62 Skiving Snackboxes 
63 Puking Pastilles 
64 Fainting Fancies 
65 Nosebleed Nougat 
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ی  پس مغازه«: دی بطریش است زمزمه کر کرد در حال تنظیم دهانه هری در حالی که وانمود می
  ».شوخی هنوز جدیه

کرد، فرد صدایش را باز هم  ی مجدد ابرویش را با روسریش پاک می وقتی خانم ویزلی قبل از حمله
فعالً داریم به صورت سفارش پستی کار . ما نتونستیم برای فروشگاه جا پیدا کنیم«. تر آورد پایین
  » .ی پیش تو دیلی پرافت آگهی دادیم هفته. کنیم می

اون دیگه دیلی . مامان هیچی نمیدونه. اما نگران نباش. همش به لطف تو بود رفیق«: جرج گفت
  ».نویسه چون توش در مورد تو و دامبلدور دروغ می. پرافت نمیخونه

ی سه جادوگر  او دوقلوهای ویزلی را وادار کرده بود هزار گالیونی را که در مسابقه. هری پوزخندی زد
خوشحال بود  و. ی شوخی کمک کند هایشان برای باز کردن مغازه د تا به پیشبرد نقشهبرده بود قبول کنن

کرد  فکر نمیخانم ویزلی . ها از دید خانم ویزلی مخفی مانده است های آن که نقش او در حمایت از نقشه
  .ی شوخی سِمَت مناسبی برای دو تا از پسرانش باشد مدیریت یک مغازه

از ظهر گذشته بود که خانم ویزلی روسری . مت زیادی از صبح را گرفتها قس داکسی زداییِ پرده
ها نشسته بود، با  ی موش محافظش را کنار زد و روی یک مبل شکم داده ولو شد و چون روی کیسه

کردند و خیس و شق و رق از  ها دیگر وزوز نمی پرده. ای حاکی از حال به هم خوردگی از جا پرید نعره
در کنار آن . های بیهوش در سطلی تلنبار شده بودند ها، داکسی در پای پرده. زان بودندپاشی شدید، آوی سم

های  کرد و فرد و جرج نگاه پا داشت آن را بو می های سیاه داکسی بود که کج سطلی پر از تخم
  .کردند باری به آن می حسرت
اری که در دو طرف جا د های شیشه و به کمد» .فکر کنم بهتره بعد از ناهار خدمت اونا برسیم«

ای از  مجموعه: شده بودندانباشته ی عجیبی از اشیا  کمدها از مجموعه. بخاری بودند، اشاره کرد
ای که با  ی نقره ی سیاه شده ی مار، چند جعبه ها، یک پوست لوله شده خنجرهای زنگ زده، پنجه

 ناخوشایندتر، بطری زینتیی که کاری شده بودند و از همه هایی که برای هری نامفهوم بود کنده زبان
  .الشمس داشت و پر از مایعی بود که هری شک نداشت خون است درپوشی از جواهر عین

  . همه به خانم ویزلی نگاه کردند. دلنگ صدا کرد زنگ در دوباره دلنگ
 خانم. ی پایین بلند شده بود های خانم بلک دوباره از طبقه ضجه» .جا بمونین همین«: او محکم گفت

  ».من چند تا ساندویچ میارم باال«: ها را چنگ زد و گفت ی موش ویزلی کیسه
ناگهان همه به سمت پنجره هجوم بردند تا دم . اتاق را ترک کرد و در را با دقت پشت سرش بست

ی زرد نامرتب و تعدادی پاتیل که کجکی نگه داشته شده  ها توانستند قسمتی از یک کله آن. در را ببینند
  . و در حال افتادن بودند را ببینندبودند 
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  »برای چی این همه پاتیل آورده؟! موندانگوس«: هرمایونی گفت
مگه اون شبی که قرار بود . گرده شاید داره دنبال یه جا برای نگه داشتنشون می«: هری گفت

  » غیبش نزده بود؟ مواظب من باشه برای معامله کردن پاتیالی بی صاحب
. هایش از دید خارج شدند در ورودی باز شد و موندانگوس و پاتیل» . میگیآره، راست«: فرد گفت

  »...مامان اصال خوشش نمیاد. خدا کورم کنه«
های خانم بلک متوقف  جیغ. کنار در ایستادند و با دقت گوش خواباندند. او و جرج به سمت در رفتند

  . شده بود
همان طور که تمرکز » .کنه لی صحبت میموندانگوس داره با سیریوس و کینگز«: فرد زمزمه کرد
کنین به ریسکش بیارزه از گوشای دراز شونده استفاده  فکر می. درست نمیشنوم«. کرده بود اخم کرد

  »کنیم؟
  »...تونم یواشکی برم باال و یه جفت بیارم من می. ممکنه بیارزه«: جرج گفت

مورد  های دراز شونده را کامالً بی ه گوش فریاد بلندی از پایین آمد کیاما دقیقاً در همان لحظه صدا
  . شنیدند زد به راحتی می ها صدای خانم ویزلی را که با تمام قدرت فریاد می ی آن همه. کرد

  ».جا مخفیگاه اجناس دزدی نیست این«
ای بر لب داشت، در را چند سانتی بیشتر باز کرد تا صدای مادرش بهتر به  فرد که لبخند رضایتمندانه

  ».برای تنوع خیلی خوبه. خیلی خوشم میاد بیبینم مامان سر یکی دیگه داد میزنه«: یاید و گفتاتاق ب
ای نداریم که بخوایم نگران این  ی خاطر دیگه انگار ما دیگه هیچ دغدغه. مسئولیتی خیلی بی...«

  ».جا باشیم که حضرت آقا پاتیالی دزدیشو میکشه میاره این
باید از اول جلوشو بگیرن و گر نه همچین . ن حسابی عصبانی بشهدن ماما احمقا دارن اجازه می«

تازه اون خیلی دلش میخواست بهانه گیر بیاره . کشه عصبانی میشه که دعواش تا چند ساعت طول می
بود ولی ول کرد و  بایست سر پستش می از همون شبی که می. هاشو سر موندانگوس خالی کنه که عقده

  ».صدای مامان سیریوسم باز بلند شد... نیهرفت، مامان از دستش عصبا
  .های تابلوهای راهرو گم شد ها و ضجه صدای خانم ویزلی در میان جیغ

خواست در را ببندد که صدا را خفه کند، اما قبل از این که این کار را بکند، یک جن خانگی  جرج می
  . دزدکی از الی در وارد اتاق شد

خیلی پیر . ی بدنش پیچیده بود، کامال لخت بود  لنگ دور میانهی چرکینی که مثل به جز تکه پارچه
های خانگی کچل بود،  ی جن پوستش برایش بزرگ بود و با وجود این که مثل بقیه. رسید به نظر می
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چشمان خاکستریش خون گرفته . های بزرگ خفاش مانندش بیرون زده بود مقداری موی سفید از گوش
  .ودش بیشتر به پوزه شبیه بودو پر آب بودند و دماغ گوشتال

با پشت . بیند ها را نمی کرد که انگار آن طوری رفتار می. ظاهراً جن متوجه حضور هری و دیگران نشد
کشید و با صدای بم و زمختی مثل یک  اش، خود را به آرامی و تقال کنان به آن سوی اتاق می قوزکرده

  .کرد وزغ زیر لب غرغر می
ی پیر خائن  زنیکه. زنه هم همچین ازش بهتر نیست. قیافشم مثل جانیاست. مثل فاضالب بو میده«

دونست گذاشتن این  اگه می. ی من خانم بیچاره. ی خانمم رو به هم ریختن های ننرش خونه با اون بچه
. ها و دزدا ها، خائن ها، گرگینه آوره، گندزاده ش، به کریچر پیر چی میگفت؟ شرم ها بیان تو خونه تفاله
  »...تونه بکنه چر پیر بدبخت چیکار میکری

  ».سالم کریچر«: فرد در را محکم بست و خیلی بلند گفت
متظاهرانه وانمود کرد تعجب . رفت منجمد شد و دیگر غرغر نکرد طور که راه می جن خانگی همان

  .کرده است
ه به فرش طور ک و همان» .کریچر ارباب جوان را ندید«: چرخی زد و تعظیمی به فرد کرد و گفت

  ».ی لوس و شرور یک خائن بچه«: خیره مانده بود با صدای کامالً قابل شنیدنی غرغر کرد
  ».بله؟ این قسمت آخرشو درست نشنیدم«: جرج گفت
عجب . اینم برادر دوقلوشه«: و باز با صدای زیر لبی گفت» .کریچر چیزی نگفت«: جن گفت

  » .جونورای غیرعادیی هستن
ظاهراً . ها کرد ی آن ای به همه جن راست ایستاد و نگاه بدخواهانه. بخندد یا نهدانست باید  هری نمی

  .های او را بشنوند توانند زمزمه ها نمی متقاعد شده بود که آن
دونست، چه جیغا که  اگه خانمم می. ایستادهی برنجی  مثل یه مجسمه. ست اینم که یه گندزاده«
  »...دونه کنه؟ کریچر نمی جا چیکار می این. دونه  اسمشو نمیکریچر. اینم که یه پسر جدیده. کشید نمی

  ».هری پاتر. این هریه، کریچر«: هرمایونی به تندی گفت
  : تر غرغر کرد چشمان کمرنگ کریچر گشاد شدند و تندتر و عصبی

دید،  اگه خانم، کریچر رو با اون می. زنه انگار دوست کریچره این گندزاده جوری با کریچر حرف می«
  »...گفت چی می

  ».به اون نگو گندزاده«: رون و جینی با هم با عصبانیت گفتند
  »...نمیدونه چی داره. اون عقلش سر جاش نیست. مهم نیست«: هرمایونی زمزمه کرد
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اون خیلی خوب . خودتو گول نزن هرمایونی«: کرد گفت فرد که داشت کریچر را با نفرت برانداز می
  ».دونه چی داره میگه می

  . کرد یچر چشمانش به هری بود و همچنان داشت غرغر میکر
این همون پسریه که لرد . باید خودش باشه. بینه درسته؟ این هری پاتره؟ کریچر جای زخمشو می«

  »...کنه که چه جوری کریچر تعجب می. سیاه رو از میدون به در کرد
  ».هیچ کدوم از ما هم نمیدونیم«: فرد گفت
  »خوای؟ خب، چی می«: جرج گفت

  . چشمان کریچر به سمت جرج هجوم بردند
  ».کند کریچر نظافت می«: او در حالی که خودش را به خریت زده بود گفت

  ».ی همیشگی همون قصه«: صدایی از پشت هری گفت
سر و صدای داخل هال کمتر . سیریوس برگشته بود و از میان درگاهی با خشم به جن خیره شده بود

  . ویزلی و موندانگوس جر و بحثشان را به آشپزخانه برده بودندشاید خانم . شده بود
  .کریچر با دیدن سیریوس چنان تعظیم بلند باالیی کرد که دماغ پوزه مانندش به زمین چسبید

  »کردی؟ داشتی چیکار می. بلند شو صاف وایسا«: صبری گفت سیریوس با بی
زادگان بلک  ی نجیب  خدمت در خانهکریچر برای. کرد کریچر داشت نظافت می«: جن تکرار کرد

  ».زنده است
  ».جا پر کثافته این.  میشه66تر هر روز هم که داره سیاه«: سیریوس گفت
سپس دوباره تعظیم کرد و به غرغر » .اند ارباب همیشه این شوخی را دوست داشته«: کریچر گفت

  »...مادرشو شکستهنشناس بوده که قلب  ارباب یه خوکِ بدذاتِ نمک«: زیر لبیش ادامه داد
  ».اون فقط با کینه زنده بود. مادر من اصال قلب نداشت کریچر«: سیریوس به تندی گفت

: و با عصبانیت زیر لب زمزمه کرد» .هرچی ارباب بفرمایند«: کریچر دوباره تعظیم کرد و گفت
دیدی من   میاگه. ی من اوه ای خانم بیچاره. های مادرشو نداره ارباب حتی لیاقت پاک کردن چکمه«

  »...چقدر دلتو شکست. چقدر ازش متنفر بودی. گفتی کنم چی می دارم به اون خدمت می

                                                 
  .یوس نام خانوادگی سیرBlack به معنای سیاه و کثیف و Blackجا بازی ظریفی با کلمات شده است،  در این 66
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کنی داری  هر بار که وانمود می. کردی ازت پرسیدم داشتی چیکار می«: سیریوس به سردی پرسید
  ».نظافت میکنی یه چیزی رو میدزدی و میبری اتاقت که ما نتونیم دور بندازیمش

: و تند تند زیر لب گفت» .کند ی ارباب از سرجاش جا به جا نمی قت چیزی را در خانهکریچر هیچ و«
هفت قرنه که اون تو . ی دیواری دور انداخته بشه بخشه اگه بذاره قالیچه خانم هیچ وقت کریچر رو نمی«

 از بین کریچر اجازه نمیده ارباب و خائنا و بچه ننرا اونو. کریچر باید نجاتش بده. ست این خونواده
  »...ببرن

شک . زدم همون باشه حدس می«: کرد گفت سیریوس که نگاه اهانت آمیزی به دیوار مقابل می
. شم اما اگه بتونم، حتماً از شرش خالص می. ندارم که مادرم پشت اونم یه افسون چسبندگی مداوم کرده

  ».خوب، حاال دیگه برو کریچر
اما با این وجود، در حالی . رمان مستقیم سرپیچی کندتوانست از یک ف رسید کریچر نمی به نظر می

ها به سیریوس کرد و زیر  ترین کینه از عمیقپر کشید، نگاهی  که افتان و خیزان خودش را به بیرون می
  : لب گفت

دید  ی من اگه االن خونه رو می اوه ای خانم بیچاره. از آزکابان در اومده که به کریچر دستور بده«
قسم خورد که اون هاش که دور انداخته شدن،  کنن، گنجینه جا زندگی می هایی که این الهتف. گفت چی می

  »...تازه میگن قاتلم هست. ، ولی حاال باز برگشتهدیگه پسرش نیست
و با آزردگی در را پشت سر جن خانگی به هم » .شم اگه بازم غرغر کنی، قاتلم می«: سیریوس گفت

  .کوبید
کنم بفهمه که ما حرفاشو  فکر نمی. سیریوس، اون عقلش سرجاش نیست «:هرمایونی ملتمسانه گفت

  » .شنویم می
گرفته و  توی این مدت زیادی که تنها بوده از عکس مادرم دستورای احمقانه می«: سیریوس گفت
  »...زده، اما اون همیشه یه جونور آب زیر کاه بوده با خودش حرف می

  »...کردین، ممکن بود  میاگه آزادش«: هرمایونی امیدوارانه گفت
دونه و  اون چیزای زیادی در مورد محفل می. تونیم آزادش کنیم ما نمی«: سیریوس با قاطعیت گفت

تو خودت بهش پیشنهاد کن از این خونه بره، ببین چه واکنشی نشون . تازه، شوک آزاد شدنش میکشدش
  ».میده

. خواست از آن محافظت کند پیمود  می دیواری که کریچری اتاق را به سمت قالیچهعرض سیریوس 
  .هری و دیگران دنبالش رفتند. قالیچه سرتاسر دیوار را پوشانده بود
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با این . اند ها چند جای آن را جویده رسید داکسی شکم داده بود و به نظر می. قالیچه خیلی کهنه بود
ای  ی گسترده  نامه ها شجره آنزد که  قدر برق می وجود، نخ طالیی که قالیچه با آن گلدوزی شده بود آن

کلمات . گشت نامه به قرون وسطا برمی توانست تشخیص دهد، شجره جا که هری می تا آن. را ببینند
  :بزرگی باالی قالیچه نوشته بود

  
  .خاندان کهن و نجیب بلک، همیشه اصیل

  
  »!جا نیستی تو این«: هری نگاه دقیقی به پایین قالیچه انداخت و گفت

جا  من اون«:  سوراخ سوختگی گردی مثل سوختگی سیگار در قالیچه اشاره کرد و گفتسیریوس به
کریچر خیلی عالقه داره این . مادرجان پیرم وقتی از خونه فرار کردم، منو از خونواده طرد کرد. بودم

  ».داستانو زیر لب تعریف کنه
  »تو از خونه فرار کردی؟«

  ».ه جونم به لبم رسیده بودوقتی شونزده سالم بود، دیگ«: سیریوس گفت
  »کجا رفتی؟«: هری به او خیره شد و پرسید

اونا یه جورایی منو . پدربزرگ و مادربزرگت خوب با من کنار اومدن. ی بابات خونه«: سیریوس گفت
وقتی که هفده . من تعطیالت مدرسه رو پیش پدرت گذروندم. به عنوان پسر دوم خودشون قبول کردن

اونم . مقدار مناسبی طال برام به ارث گذاشته بود ،67آلفاردعموم، . برای خودم گرفتمسالم شد، یه جایی 
به هر حال، بعد از اون، من دیگه ... شاید به همین علت بود که. وقتی جوون بود از خونواده طرد شده بود

 من استقبال با این وجود، همیشه خانم و آقای پاتر برای ناهار روز یکشنبه از. خودم مسئول خودم بودم
  ».کردن می

  »...اما چرا تو«
اش  سیریوس لبخند تلخی زد و انگشتانش را در موهای بلند شانه نخورده» جا زدم بیرون؟ از این«

زادگیشون و  ی اصیل پدر و مادرم با اون عقده. برای این که من از همشون متنفر بودم«. فرو برد
برادر احمقم اون قدر . زاده باشه آدم خود به خود نجیبشه که  اعتقادشون به این که بلک بودن باعث می

  »...ایناهاش. ساده بود که این چیزا رو باور کرد

                                                 
67 Alphard 
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تر از تاریخ تولدش، تاریخ وفاتی  پایین.  اشاره کرد68نامه به نام رگولوس بلک سیریوس به پایین شجره
  . شد بود که به حدود پانزده سال پیش مربوط می

  ».کردن، پسر بهتری بود و اون جوری که مرتباً بهم گوشزد میاون از من جوونتر بود «
  ».اما اون مرده«: هری گفت

  ».خوار شد پسر احمق رفت و مرگ. بله«: سیریوس گفت
  ».کنی شوخی می«

ی  خیال هری، یعنی تو هنوز با دیدن این خونه نفهمیدی خونواده بی«: سیریوس با تند مزاجی گفت
  »من چه جور جادوگرایی بودن؟

  »خوار بودن؟ پدر و مادرتم مرگ«
اونا دنبال خالص کردن نسل جادوگرا و خالص شدن از . ه69کردن حق با ولدمور نه، اما اونا فکر می«
فقط اونا . ها داده بشه زاده ها باید به اصیل ی پست دار این بودن که همه اونا طرف. ها بودن زاده مشنگ

کردن  از این که ولدمور هدف اصلیشو نشون بده، فکر می کم دیگه هم بودن که قبل ی نبودن، یه عده
اما شرط . کنه، پاشون سست شد حق با اونه، اما وقتی دیدن اون برای رسیدن به قدرت چه کارا که نمی

  ».کردن رگولوس با پیوستن به لرد ولدمور یه قهرمانِ کوچولوه بندم پدر و مادرم فکر می می
  »تنش؟ کش70آئورورا«: هری به تندی پرسید

شک دارم . شایدم دستورات ولدمور اونو به کشتن داد. اونو ولدمور کشت. نه. اوه نه«: سیریوس گفت
از اون چیزایی که من بعد از مردنش . قدر مهم بوده باشه که ولدمور شخصاً بکشدش رگولوس اون

انجام بده خواستن  چیزایی که ازش میاون بعدش، . فهمیدم برمیاد که خیلی قاطیِ بازی شده بود
شو  تونه به همین راحتی استعفانامه اما خوب، آدم که نمی. مضطربش کرد و خواست خودشو بیرون بکشه

  ».کنی، یا میمیری یا یک عمر خدمت می. بده دست ولدمور
  ».ناهار«: صدای خانم ویزلی آمد

                                                 
68 Regulus Black 

69 Voldemortاست، نه » ولدمور «خورد، تلفظ صحیح این کلمه  های پیشین به چشم می  بر خالف آن چه در ترجمه
  . است» پرواز مرگ«شود و به معنای   شکسته میVol de Mortاین کلمه یک ترکیب فرانسوی است که به شکل . »ولدمورت«
70 Aurorران سیاه شکارچیان جادوگ 
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ی را نگه او چوبدستیش را سرباال گرفته بود و روی نوک آن سینی بزرگی پر از کیک و ساندویچ
دیگران که مشتاق غذا بودند به طرف او . رسید صورتش سرخ بود و هنوز عصبانی به نظر می. داشته بود

  . شده بود ماندتر اما هری پیش سیریوس که به قالیچه نزدیک. رفتند
میبینی؟ . پدر پدر پدربزرگم. ه71این فینیاس نیگلوس. هاست بهش نگاه نکردم من خودم سال«

، پسرعموی مادرمه که سعی 72لوا اینم آرامینتا ملیف. مدیری که هاگوارتز تا به حال داشتهترین  نامحبوب
این اونی بود که سنت .  عزیز73اینم عمه االدورای. کرد وزارت رو وادار به قانونی کردن شکار مشنگا بکنه

که نمیتونستن قدر پیر میشدن  وقتی جنای خونگی اون. خانوادگی سر بریدن جنای خونگی رو راه انداخت
هر وقتم که تو خونواده آدمای دگراندیش به وجود . شد سینی چای رو نگه دارن، سرشون بریده می

شاید به همین خاطره که کریچر . جا نیست بینم که تانکس هم این می. شدن میومدن، بالفاصله طرد می
  ».کنه اطاعت میی بخواد اون فقط در صورتی که کسی از خانواده ازش چیز. کنه دستوراتشو اطاعت نمی

  »تو و تانکس با هم نسبتی دارین؟«: هری با تعجب پرسید
 تنها دخترعموی من 74آره، مادرش آندرومدا«: کرد گفت سیریوس که با دقت قالیچه را بررسی می

  »...نگاه کن. جا نیست نه، آندرومدا هم این. بود که ازش خوشم میومد
  ».76 و نارسیسا75بالتریکس«:  اشاره کرداو به گردی سوختگی دیگری بین دو نام

اما .  قابل قبولی ازدواج کردنی زاده جا هستن، چون با آدمای اصیل خواهرای آندرومدا هنوز این«
  »...پس. زاده ازدواج کرد  تانکسِ مشنگ آندرومدا با تد

شای اسم او مشغول تما. اما هری نخندید. سیریوس با چوبدستی به قالیچه زد و با کج خلقی خندید
 77ی نام نارسیسا بلک را به لوسیوس ملفویطالییک خط . سمت راست سوختگی مربوط به آندرومدا بود

  .شد وصل می» دراکو«هایشان به نام  کرد و یک خط عمودی از اسم وصل می
  »!ها فامیلین شما با ملفوی«
ط اجازه بدی با اگه به پسرا و دخترات فق. زاده با هم نسبت دارن های اصیل ی خانواده همه«
مالی با . ای نمونده زاده تقریباً دیگه هیچ اصیل. ها ازدواج کنن، انتخابای خیلی محدودی داری زاده اصیل

                                                 
71 Phineas Nigellus 
72 Araminta Meliflua 
73 Elladora 
74 Andromeda 
75 Bellatrix 
76 Narcissa 
77 Lucius Malfoy 
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اگه . دنبال اونا بگردیم ای نداره تو این شجره اما فایده. من قوم و خویشه و آرتورم پسرِ پسرعموی پدرمه
  ».ها بودن کیل شده باشه، قطعاً اون خونواده، ویزلیتش فقط یه خونواده وجود داشت که از یه مشت خائن

بالتریکس بلک، که با یک خط طالیی به . کرد هری حاال به اسم سمت چپ آندرومدا نگاه می
  . شد  وصل می78رودولفوس لسترنج
اما . او آن را جایی شنیده بود. اش را به تقال انداخته بود این نام حافظه» ...لسترنج« :هری بلند گفت

توانست  ای نمی آورد، برای لحظه  وجود این که این نام احساس پیچش عجیبی در شکمش به وجود میبا
  . به خاطر بیاورد کجا آن را شنیده است

  ».اونا االن تو آزکابان هستن«: سیریوس گفت
  . هری با کنجکاوی به او نگاه کرد

 79ا بارتی کراوچِ پسربالتریکس و شوهرش رودولفوس ب«: سیریوس با همان لحن ناراحت گفت
  ».، هم با اونا بود80برادر رودولفوس، راباستان. اومدن

ابزار . ی دامبلدور دیده بود 81او بالتریکس لسترنج را در قدح اندیشه. ناگهان هری به خاطر آورد
های قلمبه در  زن بلند قد سبزه رویی با پلک. توانستند در آن ذخیره شوند عجیبی که افکار و خاطرات می

گفت از این که تالش  کرد و می چنان بر وفاداریش به لرد ولدمور پافشاری می حکمه ایستاده بود و همم
  . کرده است او را پیدا کند مغرور است و روزی به خاطر این وفاداریش پاداش خواهد گرفت

  »...تو هیچ وقت نگفته بودی اون دختر«
جایی که به من  ر عموی من باشه؟ تا اونبرات مهمه که اون دخت«: سیریوس با اوقات تلخی گفت

من از وقتی به سن تو . مخصوصاً اون اصالً با من نسبتی نداره. مربوطه، اونا قوم و خویشای من نیستن
 بهش افتاد رو البته اگه اون یه باری که وقتی داشتن میاوردنش آزکابان چشمم. بودم دیگه اونو ندیدم

  »کنم؟ کنی من به داشتن چنین قوم و خویشایی افتخار می فکر می. حساب نکنیم
  ».فقط همین. من فقط تعجب کرده بودم. منظوری نداشتم. متاسفم«: هری به سرعت گفت
هایش در تا  در حالی که دست» .الزم نیست عذرخواهی کنی. اهمیتی نداره«: سیریوس زیر لب گفت

: به آن سوی اتاق پذیرایی نگاه کرد و گفت. یش فرو کرده بود، از قالیچه رو برگرداندها ته در جیب
  ».کردم یه بار دیگه تو این خونه گیر بیفتم جا برگردم، اصالً فکر نمی دوست نداشتم این«

                                                 
78 Rodolphus Lestrange 
79 Barty Crouch Junior 
80 Rabastan 
81 Pensieve 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  www.haftom.org                                                                وحید بهلول: برگردان/ رولینگ . کی.  جی/ پاتر و محفل ققنوس  هری  
  
 

  -  108  - 

محل زندگیش را انتخاب که دانست که وقتی بزرگ شود و آزاد باشد  او می. کرد هری کامالً درک می
  .ی چهار پریوت درایو چه حالی خواهد داشت ز برگشتن به شمارهکند، ا

ی  کرد همه جا زندگی می پدرم وقتی این. آله جا برای مرکز فرماندهی ایده البته این«: سیریوس گفت
جا ترسیم  این. ی جادوگری رو برای محافظت از این خونه به کار برده بود امور امنیتی شناخته شده

 حاال —!  انگار که خوششون میاد این کارو بکنن—جا بیان و در بزنن   نمیتونن این، پس مشنگا82ناپذیره
جا پیدا  تر از این کنم بتونی جایی امن فکر نمی. دامبلدور اقدامای احتیاطی خودشو اضافه کردهکه هم 
 دامبلدور تونه مرکز فرماندهی رو پیدا کنه، مگر این که یعنی هیچ کس نمی. دامبلدور رازدار محفله. کنی

ی  سیریوس خنده» ...اون یادداشتی که مودی دیشب بهت داد از دامبلدور بود. شخصاً بهش گفته باشه
فکر ... دونستن این خونه برای چه کاری قراره استفاده بشه اگه پدر و مادرم می«: تیزی سر داد و گفت

  ».ی مادرم یه حدسایی زده باشی کنم با دیدن پرتره
  . د و سپس آهی کشیدای اخم کر او لحظه

از دامبلدور . شدم تونستم هر از گاهی بیرون برم و یه کار مفیدی بکنم زیاد ناراحت نمی اگه می«
این جوری میتونم .  همراهیت کنم83فینی ات به شکل فین ی محاکمه خواستم به من اجازه بده تو جلسه

  »کنی؟ تو چی فکر می. یه ذره بهت قوت قلب بدم
از زمان شام شب قبل دیگر به محاکمه . اند ش پرخاکی را در شکمش تکاندههری احساس کرد فر

ذوق دیدن افرادی که دوستشان داشت و شنیدن ماجراهایی که در حال اتفاق افتادن بود، . فکر نکرده بود
. اما با شنیدن کلمات سیریوس، هراس خُرد کننده دوباره برگشت. این موضوع را از ذهنش پاک کرده بود

ها بدون  فکر کرد اگر آن. زدند هایشان را گاز می ها نگاه کرد که داشتند ساندویچ  هرمایونی و ویزلیاو به
  .شود او به هاگوارتز برگردند چه حالی می

من «. کند هری سرش را باال آورد و دید سیریوس به او نگاه می» .نگران نباش«: سیریوس گفت
المللی جادوگری یه چیزی هست که بهت اجازه بده   بینشک ندارم توی قانون.  میکننت مطمئنم تبرئه

  » .برای حفظ جونت از جادو استفاده کنی
  »جا و با تو زندگی کنم؟ ولی اگه اونا اخراجم کنن، من میتونم بیام این«: هری آهسته گفت

  . سیریوس غمگینانه لبخندی زد
  ».بذار ببینم چی میشه«

                                                 
82 Unplottable 
83 Snuffles 
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ها زندگی  شدم مجبور نمیشم برگردم و با دورسلی اگه مطمئن می«: هری دنبال حرفش را گرفت
  ».کنم، احساس بهتری نسبت به محاکمه داشتم

ها باید واقعاً آدمای  دی، پس دورسلی جا رو ترجیح می اگه زندگیِ این«: سیریوس با افسردگی گفت
  ».بدی باشن

  ».مونه اگه نجنبین هیچی برای خوردن نمی! شما دو تا«: خانم ویزلی فریاد زد
او و هری رفتند که به دیگران . سیریوس آه عمیق دیگری کشید و نگاه خشمگینی به قالیچه کرد

  . بپیوندند
کرد تمام سعیش را به کار برد که به  دار را خالی می های شیشه آن روز عصر، هری وقتی داشت کمد

 درون کمد میلی خوشبختانه، کارش تمرکز زیادی الزم داشت، چون خیلی از اشیای. محاکمه فکر نکند
ای دست سیریوس را برید و ظرف چند  دان نقره یک انفیه. های خاک گرفته نداشتند به جدا شدن از قفسه
  . ای پوشیده شد ای رنگ  شکننده ی زشت قهوه ی سیریوس با الیه ثانیه دست بریده شده
بدستیش به سپس به آرامی با چو. و دستش را با دقت بررسی کرد» .چیزی نیست«: سیریوس گفت

 ریخته 84ساز فکر کنم توی این پودر زگیل«. دستش زد که باعث شد دستش به حالت اول برگردد
  ».باشن

چند لحظه بعد هری جرج را . ریختند انداخت  میها را در آن آشغال ای که آت دان را در کیسه او انفیه
ها را در آن گذاشته بود  که داکسی یجیبدان را در  ای پیچید و انفیه دید که دستش را با احتیاط در پارچه

  .چپاند
وقتی هری آن را . ای ناجوری را پیدا کردند که شبیه موچین ولی با چند شاخه بود ها ابزار نقره آن

سیریوس آن را . برداشت، ابزار مثل عنکبوت به تندی از دستش باال رفت و خواست دستش را سوراخ کند
ی  ها یک جعبه آن. لهش کرد» 85ی جادوگران شجره: طبیعتنجابت «چنگ زد و با کتابی با عنوان 

موسیقی پیدا کردند که وقتی کوکش کردند، صدای ضعیفِ زنگ مانندِ شومِ آن، باعث شد همه به طرز 
دار  آویز قفل یک گردن. آلودگی کنند، تا این که جینی در جعبه را بست عجیبی احساس ضعف و خواب

ی  تعدادی مهر و موم عتیقه، و در یک جعبه. کندن نتوانست بازش سنگین پیدا کردند که هیچ کدامشا
ی یک که برای خدمت به وزارت، به پدربزرگ سیریوس اهدا   یک مدال محفل مرلین درجه،خاک گرفته

  . شده بود پیدا کردند

                                                 
84 Wartcap 
85 Nature's Nobility: A Wizarding Genealogy 
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معنیش اینه که حسابی سبیلشونو چرب «: انداخت گفت ها می ی آشغال سیریوس که مدال را در کیسه
  ».کرده

هایی را زیر لُنگش به بیرون قاچاق کند  چندین بار کریچر دزدکی به اتاق آمد و هر بار سعی کرد چیز
وقتی یک بار . کرد گرفتند، زیر لب ناسزاهای زشتی غرغر می و هر بار که او را در حال چنین کاری می

 کریچر بیرون ی بزرگ طالیی را که نشان خانوادگی بلک روی آن بود از دست سیریوس یک حلقه
هایی خطاب  کرد سیریوس را با نام هق می طور که هق کشید، کریچر با عصبانیت به گریه افتاد و همان

  .کرد که هری اصالً نشنیده بود
کریچر اون قدر که به مادرم وفاداره . این مال پدرم بود«: سیریوس حلقه را در کیسه انداخت و گفت

ی پیش دیدمش که داشت یکی از شلوارای قدیمی پدرمو  هفتهبا این وجود . به پدرم وفادار نیست
  ».بوسید می

*** 

 اتاق پذیرایی تاسه روز طول کشید . ها را سخت مشغول نگه داشت خانم ویزلی در چند روز بعدی آن
ی  بالخره تنها چیزهای ناخوشایندی که در اتاق پذیرایی باقی مانده بود، یکی قالیچه. گندزدایی شود
ها برای جداکردنش از دیوار مقاومت  ی تالش ی خاندان بلک بود که در برابر همه نامه رهدیواری شج

تلق میز تحریر بود که چون در این چند روز مودی به آنجا سر نزده بود،  کرده بود و یکی دیگر تلق
  .توانستند مطمئن باشند که چه چیزی در آن است نمی

ی  هایی به اندازه در آن جا عنکبوت. ق غذاخوری منتقل کردندها کارشان را از اتاق پذیرایی به اتا آن
رون با عجله از اتاق خارج شد که چای دم کند . یک نعلبکی پیدا کردند که در جاظرفی کمین کرده بودند

های چینیی را که نشان و شعار  سیریوس بدون هیچ تعارفی ظرف. و تا یک ساعت و نیم بعد برنگشت
های  همین بال سر تعدادی عکس قدیمی در قاب. ریخت ا بود داخل کیسه میه خانوادگی بلک روی آن

خراشی سر  های گوش ی قابشان جیغ ها با خرد شدن شیشه ای سیاه شده آمد که ساکنان عکس نقره
  . دادند

ها اعالن جنگ به خانه  ها را نظافت کردن گذاشته بود، اما به اعتقاد هری، کار آن اسنیپ اسم کار آن
شدند  ها جمع می هر جا که آن. جنگید های کریچر خیلی خوب می ها و پشتیبانی انه هم با حمایتخ. بود

ها  ی آشغال کرد هر چیزی را که دستش برسد از کیسه تالش می. شد ی جن خانگی هم پیدا می سر و کله
رفت که سیریوس تا آن جا پیش . شد غرغرهایش در حین تالش هر بار توهین آمیزتر می. بیرون بکشد

ارباب هر طور میل دارند «: او را با لباس تهدید کرد، اما کریچر با چشمان پر آب به او خیره شد و گفت
کنه، چون  اما ارباب کریچر رو بیرون نمی«: سپس برگشت و با صدای بلندتری غرغر کرد» .عمل کنند
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نای تفاله داره علیه لرد سیاه نقشه اون با این گندزاده و اون خائ. کنن دونه اونا چیکار دارن می کریچر می
  ».کشه می

های  و بی توجه به اعتراض کرد بلندشها لُنگ کریچر را گرفت،  سیریوس با شنیدن این حرف
  .هرمایونی، او را به بیرون اتاق پرتاب کرد

هایش را دوباره شروع کند  شد مادر سیریوس ضجه کرد که باعث می زنگ در روزی چند بار صدا می
های  اگرچه نگاه. های کسی که آمده است را استراق سمع کنند ری و بقیه عالمت بدهد که حرفو به ه

ها را سر کارشان برگرداند، اطالعات کمی  های تصادفی پیش از این که خانم ویزلی آن گذرا و شنیده
 با او رو جا رفت و آمد کرد و هری خوشحال بود که تا آن موقع اسنیپ چند بار به آن. کرد نصیبشان می

 را دید که 86گوناگال هری یک بار به طور گذرا استاد درس تغییر شکل، پروفسور مک. در رو نشده است
بعضی . قدر کار داشت که فرصت ماندن نداشت در لباس و کت مشنگی خیلی عجیب شده بود و آن

ها  آن. ها پیوست تانکس در یک بعدازظهر فراموش نشدنی به آن. ماندند ها مهمانان برای کمک می وقت
لوپین که در خانه با . ی باال کمین کرده بود پیدا کردند  را که در توالت طبقهپیر 87یک غولِ قاتلِ

او کمک کرد یک . ماند تا برای محفل، کار اسرار آمیزی بکند سیریوس بود، گاهی مدتی طوالنی تنها می
موندانگوس توانست . ند تعمیر کنندساعت قدیمی را که عادت کرده بود به سمت رهگذران جرقه پرت ک

خواستند  ها را از کمدشان در آورده بود، می با نجات دادن رون از دست رداهای ارغوانیی که وقتی آن
  . کنند، موقعیت خود را در چشم خانم ویزلی قدری بهتر کنداش خفه

دید که باعث تیر  می ای خوابید و در خواب، راهروها و درهای بسته هری با وجود این که هنوز بد می
تا وقتی مشغول . شد، موفق شده بود برای اولین بار در تابستان خوش بگذراند کشیدن جای زخمش می

کشید، یا از خستگی روی  ی محافظش را پایین می شد و پارچه اما وقتی کار متوقف می. بود، سرحال بود
ی  کرد، فکر جلسه دند تماشا میکر های مبهم را که روی سقف حرکت می کشید و سایه تخت دراز می

آید، ترس مثل  کرد اگر اخراج شود چه به سرش می وقتی فکر می. گرفت ی وزارت او را دربرمی محاکمه
کرد آن را حتی به رون و  تصورش چنان وحشتناک بود که جرات پیدا نمی. رفت سوزن درونش فرو می

ها  بعضی وقت. کردند بگوید نگرانی به سمت او میهای  کردند و نگاه پچ می هرمایونی که مرتباً با هم پچ
شکند و به او دستور  دید که چوبدستیش را می اراده در خیاالتش یک کارمند بدون صورت وزارت را می بی
او به گریمالد . او مصمم بود. رفت ها نمی ی دورسلی اما او به خانه. ها برگردد ی دورسلی دهد به خانه می

  .کرد ریوس زندگی میآمد و با سی پاالس می

                                                 
86 McGonagall 
87 Murderous Ghoul 
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ام  بهترین لباساتو برای فردا صبح اتو کرده«: چهارشنبه شب، سر شام، خانم ویزلی به آهستگی گفت
هری احساس کرد آجری به » .تونه خیلی مهم باشه تاثیر سر و وضع می. امشب هم سرتو بشور. هری

  .شکمش خورده است
هری سر تکان . شیدند و به او نگاه کردندرون، هرمایونی، فرد، جرج و جینی از حرف زدن دست ک

  .توانست بجود داد و سعی کرد غذایش را بخورد، اما دهانش چنان خشک شده بود که نمی
  »جا برم؟ چطوری قراره تا اون«: کرد بی تفاوت به نظر برسد گفت در حالی که سعی می

لبخندی زد تا به او قوت قلب و » .بره آرتور تو رو با خودش سر کار می«: خانم ویزلی به آرامی گفت
  .بدهد

  ».میتونی تو دفتر من منتظر بمونی تا وقت محاکمه برسه«: آقای ویزلی گفت
: هری به سیریوس نگاه کرد، اما قبل از این که بتواند سوالش را بپرسد، آقای ویزلی جوابش را داد

  »...ید بگم منمبا. پروفسور دامبلدور میگه این که سیریوس همرات بیاد فکر خوبی نیست«
کنم  فکر می...«:  حرف آقای ویزلی را کامل کرداش های به هم قفل شده سیریوس از میان دندان

  ».حق کامالً با اونه
  .هایش را به هم فشار داد خانم ویزلی لب

  »دامبلدور کِی اینو بهت گفت؟«: هری به سیریوس خیره شد و گفت
  ».جا  بود ایندیشب که خواب بودی اومده«: خانم ویزلی گفت

ایش را به بشقابش ه هری چشم. سیریوس با اعصاب خردی چنگالش را در سیب زمینیی فرو کرد
اش به خانه آمده و نخواسته است او را ببیند باعث شد  تصور این که دامبلدور شب قبل از محاکمه. دوخت

  . چه داشت بکند احساسی بدتر از آن
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 هفتمفصل 

  وزارت سحر و جادو

قدر ناگهانی از خواب بیدار شد که انگار کسی در گوشش فریاد زده  م صبح روز بعد، هری آنپنج و نی
ی انضباطی تمام ذرات مغزش را پر کند  ی محاکمه انداز جلسه ای، قبل از این که چشم چند لحظه. باشد
 چشم از رختخواب بیرون جست و عینکش را به. حرکت ماند، سپس نتوانست این حالت را تحمل کند بی
هری چهار دست و پا به . اش را پای تخت گذاشته بود شرت تازه شسته شده خانم ویزلی جین و تی. زد

  . کرد ای می یِ خفه تصویرِ خالیِ رویِ دیوار خنده. ها رفت سمت لباس
رون با دهان کامالً باز به پشت ولو شده بود و در خواب عمیقی فرو رفته بود و وقتی هری از وسط 

سعی . هری پا به راهرو گذاشت و در را به آرامی پشت سرش بست. شد، هیچ حرکتی نکرداتاق رد 
.  همشاگردی نباشد کِی دوباره او را خواهد دید فکر نکندهاگوارتزکرد به این که اگر دیگر با رون در  می

  .های اجداد کریچر گذشت و به آشپزخانه رفت ها و از کنار ردیف کله هری به آرامی از پله
ای را از آن سوی  های آهسته نتظار داشت آشپزخانه خالی باشد، اما وقتی به در رسید، صدای زمزمها

ها طوری نشسته بودند  آن. در را باز کرد و آقا و خانم ویزلی، سیریوس، لوپین و تانکس را دید. در شنید
خانم ویزلی لباس خواب . همه به جز خانم ویزلی لباس رسمی پوشیده بودند. اند که انگار منتظر او بوده

  .دار به تن داشت و به محض این که هری وارد شد، از جا جست ارغوانی الیه
  .و سپس به شتاب به سمت اجاق رفت» .صبحانه«: چوبدستیش را تکانی داد و گفت
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  .موهایش بلوند و فرفری شده بود» .ص صب صبح بخیر هری«: تانکس خمیازه کشان گفت
  »خوب خوابیدی؟«

  ».آره«: تهری گف
  ».بیا بشین. ی شبو بیدار بودم من همه«: ی لرزان دیگری گفت تانکس با خمیازه

  . صندلیی را برای هری بیرون کشید و در همان حال تلق تولوق صندلی کناری را در آورد
مرغ؟ نون  ای؟ ماهی دودی؟ بیکن با تخم چی میخوری هری؟ فرنی؟ کلوچه کره«: خانم ویزلی گفت

  »تست؟
  ».متشکرم. فقط نون تست«: فتهری گ

 چی 88داشتی در مورد اسکریمجور«: لوپین نگاهی به هری انداخت، سپس به تانکس گفت
  »میگفتی؟

این چند وقته همش از من و کینگزلی سواالی . تر باشیم خوب، ما باید یه ذره محتاط... بله... اوه«
  ».ای میکنه احمقانه

محتویات شکمش به . ها بپیوندد م نیست به گفتگوی آنآلودگی خوشحال بود که الز هری با خواب
ها را بخورد  هری سعی کرد نان. خانم ویزلی دو تکه نان تست با مارماالد جلوی او گذاشت. پیچید هم می

خانم ویزلی کنارش نشست و شروع به غرغر کردن در مورد . اما این کار برایش مثل جویدن فرش بود
کرد  می هری آرزو . ها را صاف کرد ور رفت و چین و چروک روی شانهبا برچسب لباس . شرتش کرد تی

  .داشت کاش دست از این کار برمی
باید به دامبلدور ... «: کشید حرفش را تمام کرد ی عمیق دیگری می طور که خمیازه تانکس همان

  ».ام خیلی خسته. ی فردا رو انجام بدم تونم ماموریت شبانه بگم نمی
من هم حالم خوبه و هم یه گزارش هست که باید تمومش . من هواتو دارم«: خانم ویزلی گفت

  ».کنم
رویش را از . ای به تن داشت راه و کت کهنه او شلوار راه. آقای ویزلی ردای جادوگری نپوشیده بود

  .تانکس به هری برگرداند
  »چه احساسی داری؟«

  . ای باال انداخت هری شانه

                                                 
88 Scrimgeour 
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  ».تا چند ساعت دیگه کامالً تبرئه میشی.  زود تموم میشهخیلی«: آقای ویزلی قوت قلب داد
  .هری چیزی نگفت

همونیه . ی اجرای قوانین جادوییه اون رئیس اداره. 89توی دفتر آملیا بونز. ی منه جلسه توی طبقه«
  ».که قراره ازت سوال کنه

  ».اون با انصافه و به حرفات گوش میده. با آملیا بونز مشکلی نداری«: تانکس گفت
  .رسید هنوز چیزی برای گفتن به ذهنش نمی. هری سر تکان داد

  ».مودب باش و فقط به حقایق بچسب. یه وقت از کوره در نری«: سیریوس ناگهان گفت
  .هری دوباره سر تکان داد

حتی جادوگرای زیر سن قانونی هم اجازه دارن در . قانون از تو حمایت میکنه«: لوپین به آرامی گفت
  ».زندگی از جادو استفاده کننشرایط مرگ و 

  
زدایی کرده  ای احساس کرد کسی او را افسون اوهام برای لحظه. چیز سردی به گردن هری خورد

او جلوی سر . ور شده است ی خیس به موهای او حمله است، اما متوجه شد که خانم ویزلی با یک شانه
  .هری را به شدت فشار داد

  »ی اصالً صاف نمیشه؟یعن«: خانم ویزلی با ناامیدی گفت
  .هری سرش را تکان داد

کنم دیگه  فکر می«: سرش را باال آورد و به هری گفت. آقای ویزلی نگاهی به ساعتش انداخت
  ».جا معطل باشی البته یه ذره زوده، اما به نظر من بهتره تو وزارت باشی تا این که این. وقتشه که بریم

  .  تستش را انداخت و به پا ایستادو نان» .باشه«: هری به طور خودکار گفت
  ».نترس، مشکلی پیش نمیاد«: تانک دوستانه به بازوی هری زد و گفت

  ».ای پیش نمیاد من مطمئنم مساله. بخت یارت باشه«: لوپین گفت
  ».ای پیش اومد، خودم خدمت آملیا بونز میرسم اگرم مساله«: سیریوس با خشونت گفت
  . ی او را بغل کردخانم ویزل. هری لبخند ضعیفی زد

  ».کنیم هممون برات آرزوی موفقیت می«: او گفت

                                                 
89 Amelia Bones 
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  ».بینمتون  میًپس بعدا. باشه. خوب«: هری گفت
صدای خرخر تصویر مادر سیریوس که . ها باال رفت و از راهرو گذشت به دنبال آقای ویزلی از پله

ها به صبح سرد و خاکستری   و آنآقای ویزلی قفل در را باز کرد. شد ها خوابیده بود شنیده می پشت پرده
  .پا گذاشتند

  . ها به تندی از میدان گذشتند آن» شما که معموالً پیاده سر کار نمیرید، درسته؟«: هری گفت
کنم بهتره ما  من فکر می. من معموالً ظاهر میشم، اما واضحه که تو نمیتونی. نه«: آقای ویزلی گفت

با در نظر گرفتن چیزی که قراره به خاطرش تنبیه بشی، . رسیمجا ب به روشی کامالً غیر جادویی به اون
  ».این روش تاثیر بهتری داره
دانست  هری می. هایش را در جیبش نگاه داشته بود رفتند، آقای ویزلی دست همان طور که راه می

اً های درب و داغان، تقریب خیابان. های آقای ویزلی داخل جیبش، چوبدستیش را محکم گرفته است دست
اما به ایستگاه کوچک و حقیر مترو که رسیدند، آن را پر از مسافران شهری . رسیدند متروکه به نظر می

ی  هایی که به دنبال کار روزانه آقای ویزلی، مثل هر بار که خودش را در نزدیکی مشنگ. سحرخیز یافتند
  . کرد یافت، به زحمت ذوق و شوقش را مخفی می رفتند می خود می

  ».چقدر هوشمندانه. انگیزه حیرت«: ای خودکار فروش بلیت را نشان داد و زیر لب گفته دستگاه
  ».اونا از رده خارج شدن«: ها را نشان داد و گفت هری عالمت روی آن

  »...بله، حتی با این وجود«: زد گفت ها لبخند می آقای ویزلی که با عالقه به سمت دستگاه
معامله را هری انجام داد، چون آقای ویزلی با پول . (لودی خریدندآ ها بلیتشان را از نگهبان خواب آن

ها را به سمت  کنان آن تلق و پنج دقیقه بعد، سوار قطار زیرزمینیی بودند که تلق.) مشنگی خوب آشنا نبود
  . کرد ها را بررسی می ی متروی باالی پنجره آقای ویزلی با نگرانی پشت سر هم نقشه. برد مرکز لندن می

  »...هری... دو بار دیگه که وایستیم... سه تا ایستگاه... ار تا ایستگاه دیگهچه«
  
  
  
ها در ایستگاهی در قلب لندن پیاده شدند و توسط موجی از مردان و زنانِ لباسِ رسمی به تن و  آن

ی  آقای ویزلی از نحوه. (ی کنترل بلیت رسیدند باالی پله برقی، به دروازه. کیف در دست جارو شدند
سپس وارد خیابان وسیع و پرترافیکی که دو طرف آن .) بلعیده شدن بلیت توسط دروازه لذت برد

  . ابهتی قرار داشت، شدند های با ساختمان
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ی هراسناک، هری فکر کرد که با  و برای یک لحظه» ما کجاییم؟«: پرتی گفت آقای ویزلی با حواس
اما یک ثانیه . اند یک ایستگاه عوضی پیاده شدهوجود آن همه دقت آقای ویزلی به نقشه، دست آخر در 

  . رو به سمتی هدایت کرد و او را در پیاده» .از این طرف هری! آها«: بعد آقای ویزلی گفت
جا از دیدگاه مشنگی متفاوت به نظر  این. من هیچ وقت با قطار نیومده بودم. متاسفم«: او گفت

  ».ام ورودی ارباب رجوع استفاده نکردهدر حقیقت، من اصالً تا به حال از در . رسه می
به خیابانی رسیدند که . شد های اطراف کاسته می رفتند، از ابهت و عظمت ساختمان هر چه جلوتر می

  . ی پر زباله در آن بود ی رنگ و رو رفته، یک میخانه و یک خرابه چند ساختمان اداری کهنه
  .تری قرار داشته باشد و باکالستر  هری انتظار داشت وزارت سحر و جادو در محل شیک

اش  ی تلفن قدیمی قرمز که چند شیشه و به یک باجه» !ایناهاش«: آقای ویزلی با سرحالی گفت
و در » .اول شما هری«. خطی شده قرار داشت اشاره کرد شکسته بود و مقابل یک دیوار به شدت خط

  . ی تلفن را باز کرد باجه
آقای ویزلی خودش را مچاله .  که این کارها چه معنایی داردهری به داخل پا گذاشت و حیران بود

هری به دستگاه . ها جا بود در باجه به زحمت برای آن. کرد، به زور داخل باجه چپید و کنار هری ایستاد
 90انگار که یک وحشی. دستگاه تلفن لق شده بود و کجکی از دیوار باجه آویزان بود. تلفن چسبیده بود
آقای ویزلی دستش را از روی سر هری دراز کرد و گوشی را . ن را از جایش بکندسعی کرده باشد آ

  . برداشت
  ».آقای ویزلی، فکر میکنم اینم خارج از رده باشه«: هری گفت

گوشی را باالی سرش نگاه داشته بود و به » .نه، نه، مطمئنم که درسته«: آقای ویزلی گفت
و یه چهار ... چهار... دو«ی شش را گرفت،  او شماره» ...یشش... بذار ببینم«. کرد گیر نگاه می شماره
  »...و یه دوی دیگه... دیگه

ای داخل  گیر با صدای ویژ مالیمی به جای اولش برگشت، صدای ملیح زنانه به محض این که شماره
نگار ا. کامالً بلند و واضح بود. آمد صدا از گوشی که در دست آقای ویزلی بود نمی. باجه طنین انداخت

  . ها ایستاده باشد یک زن نامرئی درست کنار آن
  ».ی خود را بیان کنید لطفاً نام و علت مراجعه. به وزارت سحر و جادو خوش آمدید«

او خیال خودش را . داند باید در تلفن صحبت کند یا نه رسید نمی به نظر می» ...اِ«: آقای ویزلی گفت
ی نامناسب از  آرتور ویزلی از دفتر استفاده«:  و ادامه دادبا گرفتن دهانی تلفن جلوی گوشش راحت کرد

                                                 
  . بوده است که به معنی شخصی است که بیماری روانی تخریب اموال عمومی داشته باشدVandal ی اصلی  کلمه90
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ی انضباطی فراخوانده شده است همراهی  ی محاکمه وسایل مشنگی، هری پاتر را که برای جلسه
  »...کند می

ارباب رجوع، لطفاً نشان مراجعه کننده را بردارید و آن را در . متشکرم«: صدای ملیح زنانه گفت
  ».صب کنیدقسمت جلوی ردایتان ن

آن . های برگشتی تلفن غلطید صدای تلق تولوقی شنیده شد و هری چیزی را دید که به قسمت سکه
. هری پاتر، مراجعه کننده«: ای و مربع شکلی بود که رویش نوشته شده بود شیئی نقره. را برداشت
باره شروع به صدای ملیح زنانه دو. شرتش سنجاق کرد ی تی نشان را به سینه» .ی انضباطی محاکمه

  .صحبت کرد
شود برای جست و جو و ثبت چوبدستیتان  ی وزارت سحر و جادو، از شما خواسته می مراجعه کننده«

  ».میز انتظامات در قسمت دورتر دهلیز قرار دارد. به میز انتظامات مراجعه کنید
  

گرانی پیاده رو را تماشا هری با ن. رفتند ها داشتند به آرامی در زمین فرو می آن. کف باجه تلفن لرزید
دیگر . تاریکی در اطرافشان کامل شد. آید های باجه باال می رسید دارد از شیشه کرد که به نظر می

ی خرد  رفت صدای خفه شکافت و پایین می همان طور که باجه زمین را می. توانست چیزی را ببیند نمی
تر به نظر رسید،  چه برای هری خیلی طوالنیبعد از چیزی حدود یک دقیقه، اگر . شنید شدن چیزی را می

نور باالتر آمد تا این که به صورتش . پرتویی از یک نور طالیی پایش را روشن کرد و از بدنش باال آمد
  . هایش پلک بزند خورد و وادارش کرد برای جلوگیری از پر آب شدن چشم

  ».کند زو میوزارت سحر و جادو روز خوبی برایتان آر«: صدای ملیح زنانه گفت
  . به دنبالش بیرون رفت هری با دهان باز. در باجه تلفن باز شد و آقای ویزلی به بیرون پا گذاشت

ی به شدت  سطح تاالر با چوب تیره. ها در انتهای تاالری بسیار دراز و بسیار باشکوه ایستاده بودند آن
های طالیی که مرتب تکان  تای پر بود از عالم سقف فیروزه. ای پوشیده شده بود پولیش خورده

دیوارهای هر . رسید سقف مثل یک تابلوی اعالنات عظیم به نظر می. دادند خوردند و تغییر شکل می می
ی زیادی روی آن نصب  های طالکاری شده های تیره پوشیده شده بود و بخاری دیواری طرف با چوب

های سمت چپ  الیمی از یکی از بخاریای با صدای ووش م هر چند ثانیه، جادوگر یا ساحره. شده بود
های کوتاهی از کسانی که منتظر بیرون رفتن بودند تشکیل  کنار دیوار سمت راست، صف. آمد بیرون می
  . شده بود

ی واقعی قدری بزرگتر  ی طالیی که از اندازه تعدادی مجسمه. هایی قرار داشت در وسط تاالر، فواره
زاده به نظر  ها جادوگری بود که نجیب بلندقدترین آن. ه بودندای ایستاد بودند، وسط یک حوض دایره
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ی زیبا، یک  اطراف او را یک ساحره. رسید و چوبدستیش را مستقیماً به سمت آسمان نشانه گرفته بود می
، گابلین و جن خانگی با ستایش به قنطورس. ، یک گابلین و یک جن خانگی گرفته بودند91قنطورس

، قنطورسهای درخشانی از نوک چوبدستی جادوگر و ساحره، تیر  فواره. کردند یجادوگر و ساحره نگاه م
های  صدای پرطنین آب به صدای شترق. شدند های جن خانگی پرتاب می کاله گابلین و هر یک از گوش

های عبوس اول  ی صدها جادوگر و ساحره که اکثرشان چهره غیب و ظاهر شدن جادوگران و همهمه
های طالیی در سمت دورتر تاالر   از دروازهای جادوگران به سمت مجموعه. شد  میصبح داشتند اضافه

  . رفتند می
  » .از این طرف«: آقای ویزلی گفت

ای  بعضی از کارمندان کپه. زنان بین کارمندان وزارت به راه افتادند ها به جمعیت پیوستند و قدم آن
یگر کیف در دست داشتند و دیگران هم در حال کاغذ پوستی در حال فروریختن در بغل داشتند، بعضی د

های  ای و نات های نقره گذشتند، هری سیکل ها می وقتی از کنار فواره. خواندند راه رفتن دیلی پرافت می
  : گفت یک تابلوی کثیف کنار استخر می. درخشیدند برنزیی را دید که در ته حوض می

جادویی سنت و سوانح شود، به بیمارستان امراض  خته میی اخوتِ جادویی ری تمام وجوهی که به پای فواره
  . اهدا خواهد شد92مانگو

اگر از هاگوارتز اخراج نشوم، ده گالیون پای فواره «: هری بی اراده و از روی ناامیدی فکر کرد
  ».میریزم

رفتند خارج  های طالیی می آقای ویزلی که داشت از جویبار کارمندان وزارت که به سمت دروازه
، جادوگری با »انتظامات«: زیر تابلویی که رویش نوشته شده بود»  .این طرف هری«: شد گفت می

ای رنگی  های فیروزه جادوگر که لباس. صورتی که به طرز بدی تراشیده شده بود پشت میزی نشسته بود
   .شدند چشم دوخت ها که نزدیک می به تن داشت سرش را از روی دیلی پرافتش بلند کرد و به آن

و با صورتش به سمت هری اشاره » .کنم من یه مراجعه کننده رو همراهی می«: آقای ویزلی گفت
  . کرد

  ».جا بیا این«: جادوگر با لحن کسلی گفت
  

ی طالیی بلندی را که مثل آنتن ماشین باریک و انعطاف پذیر  جادوگر میله. تر شد هری به او نزدیک
  . هری تکان دادبود به سمت او گرفت و آن را در اطراف 

                                                 
91 Centaurs شوند  می جانورانی از اساطیر یونان که نیمی اسب و نیمی انسان هستند و همیشه با تیر و کمانی در دست تصویر .

  . این کلمه در عربی به صورت قنطورس در آمده است و در متون ادبی فارسی هم به همین شکل ظاهر شده است
92 St Mungo 
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  ».چوبدستی«: ی طالییش را پایین آورد و غرغر کنان به هری گفت جادوگر انتظامات وسیله
دستگاه به . ی عجیب برنزی انداخت جادوگر آن را در یک وسیله. هری چوبدستیش را به او داد

یک نوار . کرددستگاه شروع به لرزیدن .  از ترازوهایی که فقط یک کفه داشتند شباهت داشتای مجموعه
ی  جادوگر کاغذ را برید و نوشته. باریک کاغذ پوستی به سرعت از شکافی در پایین دستگاه بیرون آمد

  :روی آن را خواند
  »درسته؟. ی پر ققنوس، چهار سال کار کرده متر، هسته بیست و هفت و نیم سانتی«

  ».بله«: هری با نگرانی گفت
و » .دارم من اینو نگه می«: چسباند گفت برنزیی میجادوگر که تکه کاغذ را به سنجاق کوچک 

  .چوبدستی را به سمت هری هل داد
  ».متشکرم«

  »...یه لحظه صبر کن«: جادوگر به آرامی گفت
  . ی هری به سمت پیشانیش دوید ای مراجعه کننده روی سینه چشمان جادوگر از نشان نقره
هری را چسبید و او را از میز دور کرد و به ی  شانه» .متشکرم اریک«: آقای ویزلی با استحکام گفت

  .رفتند پیوست های طالیی می هایی که به سمت دروازه جویبار جادوگران و ساحره
تری  های طالیی گذشت و به تاالر کوچک تحت فشار جمعیت، هری پشت سر آقای ویزلی از دروازه

هری و . گری شده وجود داشت های طالی ریخته وارد شد که در آن دست کم بیست آسانسور پشت نرده
ها جادوگر ریشوی درشت هیکلی  نزدیک آن. آقای ویزلی به جمعیت دور یکی از آسانسورها پیوستند

از داخل جعبه صدای پنجول کشیدن . ی مقوایی بزرگ در دست گرفته بود ایستاده بود که یک جعبه
  . آمد می

  » خوبه آرتور؟حالت«: جادوگر ریشو به آقای ویزلی سر تکان داد و گفت
  »اون تو چی داری باب؟«: آقای ویزلی به جعبه نگاه کرد و گفت

کردیم یه مرغ معمولیه، تا این که  اولش فکر می. دونیم آرتور نمی«: جادوگر با لحنی جدی گفت
به نظر من که یه تخطی جدی از ممنوعیت پرورش جانوران . شروع کرد به نفس آتشین کشیدن

  ».آزمایشیه
ی طالیی  نرده. ها پایین آمد جرینگ زیادی، یک آسانسور جلوی آن تولوق و جرینگ  تلقبا صداهای

هری با فشار به دیوار . ی جمعیت وارد آسانسور شدند  بقیههمراه بابه عقب لغزید و آقای ویزلی و هری 
نگاه کرد تا او به پاهایش . کردند چند جادوگر و ساحره با کنجکاوی او را نگاه می. عقبی آسانسور چسبید
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ها  با صدای بلندی نرده. شدی لباسش  با لبهمشغول بازی ها پرهیز کند و در همان حال  های آن از نگاه
همان . جیرینگ زنجیرها به آرامی به سمت باال حرکت کرد آسانسور با صدای جیرینگ. بسته شدند

  :ی تلفن شنیده بود گفت صدای ملیح زنانه که هری در باجه
های کویدیچ ایرلند و  های جادویی، شامل دفاتر مرکزی تیم ها و بازی ی ورزش اداره. ی هفتم طبقه«

  ».94 و دفتر امتیازهای انحصاری لودیکروس93بریتانیا، دفتر باشگاه گابستونز
های مختلف  چشم هری به راهرویی نامرتب افتاد که پوسترهای تیم. درهای آسانسور باز شدند
یکی از جادوگران داخل آسانسور که یک بغل دسته . های آن آویزان بودند کوییدیچ کج و کوله به دیوار

آسانسور . درها بسته شدند. جارو به همراه داشت، با بدبختی از آسانسور خارج شد و در راهرو ناپدید شد
  :صدای زنانه دوباره اعالم کرد. لرزید و به سمت باال حرکت کرد

ی فلو، مدیریت نظارت بر دسته  ، شامل مدیریت شبکهی حمل و نقل جادویی ی ششم، اداره طبقه«
  ».جارو، دفتر پورتکی و مرکز آزمون ظاهر و غیب شدن

همزمان چند هواپیمای کاغذی . درهای آسانسور باز شدند و چهار یا پنج جادوگر و ساحره پیاده شدند
ها  آن. بودند نگاه کردهری به هواپیماها که باالی سرش در هوا معلق . به داخل آسانسور هجوم آوردند

  . دید هایشان می های بال به رنگ بنفش روشن بودند و هری مهر وزارت سحر و جادو را در لبه
های درون  ما قبالً برای نامه. های درون سازمانین چیزی نیست، نامه«: پچ کنان گفت آقای ویزلی پچ

ی میزا رو پوشونده  شون همه فضله...  بودکردیم، اما شلوغی جغدا باور نکردنی سازمانی از جغد استفاده می
  ».بود

ها در اطراف المپی که از سقف آسانسور  رفتند، نامه تلق کنان به سمت باال می وقتی دوباره تلق
  .زدند آویزان بود پر و بال می

المللی جادویی، شامل واحد استانداردهای تجارت جهانی  های بین ی همکاری ی پنجم، اداره طبقه«
  ».های بریتانیایی کنفدراسیون جهانی جادوگران  دفتر حقوق جهانی جادویی و کرسیجادویی،

ی  اما چندین نامه. ها و چند جادوگر دیگر از آسانسور خارج شدند وقتی درها باز شدند، دو تا از نامه
  . زد زدند سوسو می بال می ها که بال نور المپ از پشت نامه. دیگر به داخل آمدند

ی جانور، انسان و روح،  ی مقررات و نظارت بر جانوران جادویی، شامل شاخه م، ادارهی چهار طبقه«
  ». آفاتای ها و اتاق خدمات مشاوره دفتر ارتباط با گابلین

                                                 
93 Gobstones ها درصورت برخورد نکردن به هدف بوی گندی از خود متصاعد   یک نوع بازی جادوگری تیله مانند که تیله
  .کنند می

94 Ludicrous 
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پشت . و آسانسور را ترک کرد» ببخشین«: کرد گفت جادوگری که مرغ آتشین نفس را حمل می
  . درها تِلِقی کردند و دوباره بسته شدند.ها به پرواز در آمدند ی کوچکی از نامه سرش گله

ی بازگردانی حوادث اتفاقی، دفتر  های جادویی، شامل جوخه ی حوادث و آشوب ی سوم، اداره طبقه«
  ».پسند ی دالیل مشنگ ی ارائه مرکزی فراموشی و کمیته

واند از خ ای که داشت طومار خیلی درازی را می ی جادوگرها به جز هری، آقای ویزلی و ساحره همه
. دادند ها در اطراف المپ جوالن می ی نامه بقیه. ته طومار روی کف آسانسور ولو بود. آسانسور پیاده شدند

  : درها دوباره باز شدند و صدا اعالم کرد. آسانسور دوباره به سمت باال به راه افتاد
از جادو، مرکز ی نامناسب  ی اجرای قوانین جادویی، شامل دفتر استفاده ی دوم، اداره طبقه«

  » .95فرماندهی آئورورها و خدمات مدیریتی ویزنگاموت
ها به دنبال ساحره از آسانسور خارج شدند و وارد  آن» .جا باید بریم هری این«: آقای ویزلی گفت
  ».دفتر من اون طرف راهروه«. راهروی پر دری شدند

آقای ویزلی، «: آمد هری گفت یای رد شدند که نور خورشید از آن به داخل م وقتی از کنار پنجره
  »مگه ما دیگه زیر زمین نیستیم؟

گیره  تاسیسات جادویی تصمیم می. های سحرآمیز هستن اینا پنجره. چرا هستیم«: آقای ویزلی گفت
زدن، ما دو  ی پیش که داشتن برای باال بردن دستمزد سر و کله می دفعه. ما چه جور هوایی داشته باشیم

  ».جاست دیگه هری خوب همین. ماه طوفان داشتیم
ی شلوغ پلوغی که  ها از نبشی پیچیدند، از میان دو در سنگین چوب بلوط گذشتند و وارد محوطه آن

ها مثل  نامه. ی گفتگو و خنده فضا را پر کرده بود همهمه. بندی شده بود شدند با پارتیشن تقسیم
یک عالمت که . رفتند به داخل و خارج میکردند و  ها پرواز می های مینیاتوری از روی پارتیشن موشک

  ».مرکز فرماندهی آئورورها«: گفت کجکی نصب شده بود می
آئورورها دیوارهای . گذشتند، هری از میان درها دزدکی نگاهی به داخل انداخت همان طور که می

 های خانوادگیشان و پارتیشنشان را با هر چیزی، از عکس جادوگران تحت تعقیب گرفته تا عکس
مردی با ردای قرمز . هایی از دیلی پرافت پوشانده بودند اشان و مقاله پوسترهای تیم کوییدیچ مورد عالقه

روشن و موهای دم اسبی بلندتر از بیل، پشت میز نشسته بود و پاهایش را روی میز ولو کرده بود و 
ای روی یک چشمش  ای با وصله تر ساحره کمی آن طرف. کرد داشت متنی را به قلم پرش دیکته می

  . زد بلت حرف می داشت از روی دیوار پارتیشنش با کینگزلی شکل

                                                 
95 Wizengamot 
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خواستم یه چیزی رو بهت  می. صبح بخیر ویزلی«: توجهی گفت تر شدند، کینگزلی با بی وقتی نزدیک
  »بگم، یه ثانیه وقت داری؟

  ».من جداً عجله دارم. اگه واقعا یک ثانیه باشه آره«: آقای ویزلی گفت
شناسند و وقتی هری دهانش را باز کرد که به  کردند که انگار به سختی هم را می صحبت میطوری 

ها پشت سر کینگزلی از ردیفی از  آن. کینگزلی سالم کند، آقای ویزلی پایش را روی پای هری گذاشت
  . ها گذشتند و وارد آخرین اتاقک شدند پارتیشن

های  بریده. زدند از هر طرف به او چشمک میهای سیریوس  چهره. شوک خفیفی به هری دست داد
های کهنه، حتی عکسی که سیریوس در آن ساقدوش عروسی پاترها بود، دیوارها را  ها و عکس روزنامه

گردهای  نمایی بود که در آن سوزن ته ی جهان تنها قسمت بدون سیریوس اتاق نقشه. پوشانده بود
  .درخشیدند قرمزی مثل جواهر می

. ای کاغذ پوستی را در دست او گذاشت و دسته» .بیا«: دخویی به آقای ویزلی گفتکینگزلی با تن
ی مشنگی پرنده که در دوازده ماه گذشته دیده  من هرچقدر که ممکنه اطالعات در مورد وسایط نقلیه«

داره از موتور سیکلت قدیمیش استفاده هنوز اطالعات واصله میگن که احتماالً بلک . خوام شدن می
  ».هکن می

ممکنه ازش . مجله رو بده به اون«: کینگزلی چشمک درست و حسابیی به هری زد و زمزمه کرد
های نرم،  تاخیر در گزارش سالح. زیادم طولش نده ویزلی«: سپس با صدای معمولی گفت» .خوشش بیاد

  ».یک ماه تحقیقاتمونو عقب انداخت
شی، باید فهمیده باشی که سالح گرم اگه گزارش رو خونده با«: تفاوتی گفت آقای ویزلی با بی
فعال سرمون خیلی . ها صبر کنی و متاسفانه باید برای اصالعات موتورسیکلت. درسته، نه سالح نرم

اگه قبل از هفت کارت تموم شد، مالی امشب داره کوفته «: سپس صدایش را پایین آورد و گفت» .شلوغه
  ».کنه قلقلی درست می

از درهای بلوط دیگری . ها از اتاقک کینگزلی خارج شدند آن.  کردای هسپس برای رفتن به هری اشار
به راست پیچیدند و . به چپ پیچیدند، از راهروی دیگری گذشتند. گذشتند و وارد راهروی دیگری شدند

. بستی رسیدند نهایتاً به بن. تر بود وارد راهروی تاریکی شدند که به طرز متمایزی از جاهای دیگر کهنه
روی در سمت راست، پالک . شد  جارویی دیده میی  سمت چپ نیمه باز بود و از میان آن گنجهدری در

  ».ی نامناسب از وسایل مشنگی استفاده«: گفت ای بود که می برنزی سیاه شده
دو میز داخل آن چپانده شده بود و با . تر بود ی جاروها بزرگ ی آقای ویزلی کمی از گنجه اتاق کهنه

ر حال لبریز شدن که به دیوار تکیه داده شده بودند به زحمت جا برای تکان خوردن وجود کشوهای د
تنها قسمتی از دیوار که . های در حال فروریختن انباشته شده بود ای از پرونده ها کپه روی کشو. داشت
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ی از ها که یک چند پوستر از ماشین. داد ها را نشان می آزاد بود، شیفتگی مفرط آقای ویزلی به مشنگ
رسید آقای ویزلی آن  ها عکسی از یک موتورِ پیاده شده بود، دو نقاشی از صندوق پست، که به نظر می آن

داد چطور یک دوشاخه را بایست به   بریده باشد و نموداری که نشان میها های کودکان مشنگ را از کتاب
 .پریز وصل کرد به دیوار نصب شده بود

ز شدن آقای ویزلی، باالتر از هر چیزی یک دستگاه تستر بود که ی ورودی در حال سرری روی کازیه
عکسی از . پیچاند زد و یک جفت دستکش چرمی که انگشتان شستش را به هم می ناامیدانه سکسکه می

  .هری متوجه شد که پرسی از آن عکس رفته است. ی ویزلی کنار کازیه قرار داشت خانواده
کتش را در آورد و آن را پشت » .جا پنجره نداریم ما این«: فتخواهانه گ آقای ویزلی با لحنی پوزش

فکر کنم . بشین هری. کنن ما پنجره الزم نداریم تقاضا دادیم، اما اونا فکر می«. صندلیش گذاشت
  ». هنوز نیومده96پرکینز

ی کاغذی که  آقای ویزلی دسته. هری خودش را مچاله کرد و روی صندلی پشت میز پرکینز نشست
  .  به او داده بود را زیر و رو کردکینگزلی

. را بیرون کشید» باز سفسطه«ای با عنوان  الی کاغذها مجله و از البه» !آها«: با پوزخندی گفت
  »اوه این دیگه چیه؟... مطمئنم سیریوس ازش خوشش میاد. راست میگفت. بله«. آن را ورق زد» .بله«

  
آقای ویزلی آن را . زن فرود آمد ن روی تستر سکسکهی داخلی از در وارد شد و بال و پر زنا یک نامه

  . و با صدای بلند خواند. باز کرد
  

  . لطفا مورد را فوراً بررسی کنید.  گزارش شده است97سومین توالت عمومی نشخوار کننده در بتنال گرین
  

  »توالت نشخوار کننده؟«
یکی توی . ورد داشتیمی پیش دو م هفته. آزاراست کار مشنگ«: آقای ویزلی اخم کرد و گفت

کشن و به جای این که همه چیز پایین  مشنگا سیفون رو می. 99 یکیم توی الفانت اند کاسل98ویمبلدون
همونایی . زنن بِسا زنگ می موجودات بیچاره همش به لوله. تونی تصور کنی دیگه خوب، خودت می... بره

  ».کنن ها رو درست می رو میگم که لوله
                                                 

96 Perkins 
97 Bethnal Green 
98 Wimbledon 
99 Elephant and Castle 
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  »کشا؟ لوله«
کاش بتونیم اونی که داره این کارا رو میکنه . اما خوب، اونا هم گیج میشن. آره، دقیقاً! آهان«
  ».بگیریم
  »ائورورا دستگیرش میکنن؟«
نگهبانای معمولی اجرای قوانین جادویی این . اوه نه، این کار برای آئورورا خیلی پیش پا افتادست«

  ».هری، ایشون پرکینز هستن... اِ. کنن کارو می
  . نفس زنان وارد اتاق شده بود ی کمرویی با موهای سفید پف کرده نفس ر پیرِ خمیدهجادوگ

دونستم چیکار کنم بهتره، صبر  نمی. اوه آرتور، خدا رو شکر«: بدون این که به هری نگاه کند گفت
ه دقیقه یه پیغام اضطراری د. ات، اما معلومه که بهت نرسیده یه جغد فرستادم خونه. کنم تا تو بیای یا نه

  »...پیش رسید
  ».ی توالت نشخوار کننده رو میدونم قضیه«: آقای ویزلی گفت

ی جلسه رو عوض  ی اون پسره پاتره، اونا وقت و حوزه نه، نه، توالت نیست، در مورد محاکمه«
  »...ی ده  و توی دادگاه قدیمی شماره8جلسه ساعت . کردن
  »... ریش مرلیناما اونا که به من گفتن توی... توی دادگاه ده«

  . ای زد و از صندلیش به بیرون جست آقای ویزلی به ساعتش نگاه کرد، نعره
  ».بودیم بجنب هری، ما باید پنج دقیقه پیش اون جا می«

دوان از اتاق  آقای ویزلی و به دنبال او هری دوان. دانها چسب به کشوی پروندهخودش را پرکینز 
  .بیرون آمدند

های آئورورها  داشتند از کنار پارتیشن»  رو تغییر دادن؟زمانچرا اونا  «:هری نفس نفس زنان گفت
کرد تمام  هری احساس می. کردند دویدند نگاه می ها را که می کشیدند و آن مردم سرک می. گذشتند می

  .امئا و احشائش را روی میز پرکینز جا گذاشته است
  ».رسیدیم، چه آشوبی به پا میشد  به جلسه نمیاگه اصالً. دونم، باز خدا رو شکر که زود اومدیم نمی«

  . کوبید» پایین«ی  قراری روی دکمه با بی. آقای ویزلی لیز خورد و کنار آسانسورها متوقف شد
  »!یاال«
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شد،  هر بار که آسانسور متوقف می. ها شتابان وارد شدند کنان ظاهر شد و آن دلنگ آسانسور دلنگ
  . کوبید  می9ی  داد و روی شماره آقای ویزلی با عصبانیت فحشی می

فهمم چرا اونا دادگاه  من نمی. هاست که از اون اتاقای دادگاه استفاده نشده سال«: با عصبانیت گفت
  »...اما نه... کنن، مگر این که جا برگزار می رو اون

. دکرد در دست داشت، در همان لحظه وارد آسانسور ش ای گوشتالود که جامی را که دود می ساحره
  . آقای ویزلی برایش جا باز نکرد

ای به  چشم هری برای لحظه. های طالیی به کناری رفتند و نرده» .دهلیز«: صدای ملیح زنانه گفت
ی بسیار  ی گوشتالود بیرون رفت و جادوگری رنگ پریده با چهره ساحره. های طالیی فواره افتاد مجسمه

  . غمگینی وارد شد
صبح بخیر «: شروع به حرکت کرد، جادوگر با لحن غمگینی گفتوقتی آسانسور به سمت پایین 

  ».بینیمت زیاد این پایینا نمی. آرتور
هایش از این پا به آن  آقای ویزلی روی پاشنه. 100یه کار ضروری پیش اومده بُد«: آقای ویزلی گفت

  .کرد های مضطربی به هری می شد و نگاه پا می
  ».البته. اوه، بله«: د و گفتبُد هری را بدون پلک زدن از نظر گذران

دیگر برای هری احساسی باقی نمانده بود که برای واکنش نشان دادن به بُد کنار بگذارد، اما نگاه 
  .تر شدنش نکرد ی او کمکی به راحت خیره

  ».ی اسرار اداره«: صدای ملیح زنانه گفت
ها  آن» .بدو هری«: گفتکنان باز شدند  تولوق آقای ویزلی به محض این که درهای آسانسور تلق

دیوارها برهنه بودند و پنجره یا . دوان دوان وارد راهرویی شدند که کامالً با راهروهای باال متفاوت بود
ها از آن درها  هری انتظار داشت آن. ی سیاهی در ته راهرو وجود نداشت ی ساده دری به جز در و پنجره

جا فضای بازی بود که به  آن.  او را به سمت چپ کشیدعبور کنند، اما آقای ویزلی بازویش را چسبید و
  . شد یک پلکان منتهی می
. ها را به سمت پایین دوتایکی کرد و پله» .این پایین، این پایینه«: زنان گفت نفس آقای ویزلی نفس

  »...چرا اونا جلسه رو این پایین آوردن؟ من... آسانسور هم تا این پایین نمیاد«
دیوارهای راهرو زمخت و سنگی بودند . ها رسیدند و از یک راهروی دیگر گذشتند لهها به انتهای پ آن
ی اسنیپ  جا شباهت زیادی به راهرویی که به دخمه آن. هایی جا به جای آن جاسازی شده بود و مشعل

                                                 
100 Bode 
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درهایی که از کنارشان گذشتند، درهای چوبی سنگینی با قفل و . شد داشت در هاگوارتز منتهی می
  . ای آهنی بودنده زبانه

  ».آها... خوب باید همین نزدیکیا. ی ده دادگاه شماره«
به دیوار تکیه . آقای ویزلی تلوتلویی خورد و جلوی یک در کثیف و سیاه با قفل عظیم آهنی ایستاد

  .اش چنگ زد داد و به سینه
  ».برو تو هری. بجنب«: نفس نفس زنان با شستش به در اشاره کرد و گفت

  »ما نمیاین؟مگه، مگه ش«
  ».بخت یارت باشه. نه، نه، من اجازه ندارم«

ی سنگین  دستگیره. آب دهانش را به سختی فرو داد. کوبید قلب هری با شدت به سیب آدمش می
  .آهنی در را چرخاند و پا به داخل دادگاه گذاشت
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 تمشهفصل 

  محاکمه

 سیاهچال بزرگی که به .توانست جلوی حبس شدن نفسش را بگیرد نمی. هری نفسش را حبس کرد
جا  جا را دیده بود، بلکه زمانی هم در آن نه تنها قبالً آن. آن پا گذاشته بود به طرز وحشتناکی آشنا بود

جایی بود که در آن . ی دامبلدور دیده بود جا را پیش از این در قدح اندیشه آن. حضور داشته بود
  . بودها به حبس ابد در آزکابان را دیده محکومیت لسترنج

های خالی  در دو طرفش نیمکت. ها از سنگ سیاه بودند و با نور ضعیف مشعل روشن شده بودند دیوار
. ی زیادی نشسته بودند های سایه گرفته ها، هیکل بلندی قرار داشتند و در مقابل، روی بلندترین نیمکت

 سر هری بسته شد، اما به محض این که در پشت. کردند ای با هم صحبت می ها با صدای آهسته آن
  .سکوت مشئومی حاکم شد

  .ای در فضای دادگاه طنین انداخت حالت مردانه صدای بی
  ».اید دیر کرده«

  ».دونستم ساعت عوض شده من نمی... متاسفم، من«: هری با دلشوره گفت
  ».صبح امروز جغدی برایتان فرستاده شد. مقصر وایزنگامت نیست«: صدا گفت

ای از  های صندلی با توده دسته. ورد و به صندلی وسط اتاق نگاهی انداختهری چشمانش را پایین آ
نشست  پیش از این دیده بود که چطور آن زنجیرها وقتی کسی روی صندلی می. زنجیر پوشیده شده بود
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وقتی روی سطح سنگی شروع به راه رفتن کرد، صدای . بستند شدند و شخص را به صندلی می زنده می
 جرینگ زنجیرهای جرینگ. ی صندلی نشست با احتیاط روی لبه. ن بلندی در اتاق پیچیدهایش با طنی گام

کرد، به باال و به  در حالی که کمی احساس تهوع می. تهدیدآمیزی کردند، اما دور دستش نپیچیدند
  .افرادی که در جایگاه قضاوت نشسته بودند نگاه کرد

روی . ببیند، همه رداهای سرخ روشنی به تن داشتندتوانست  جا که می تا آن. حدود پنجاه نفر بودند
. همه به او زل زده بودند.  نقش شده بودWای ظریفی حرف  ی رداها با گلدوزی نقره قسمت چپ سینه

  .کردند ها با کنجکاوی آشکاری او را برانداز می ها به شدت خصمانه بود و بعضی ی بعضی حالت چهره
او مردی تنومند بود که اغلب کاله . یر سحر و جادو نشسته بوددر وسط ردیف جلو، کورنلیوس فاج وز

آمیز که پیش از  دار  و از آن لبخند محبت اما امروز از کاله سبز لبه. گذاشت دار سبز لیمویی به سر می لبه
ای چانه مربعی با موهای  ساحره. کرد بر لب داشت خبری نبود این هر وقت با هری صحبت می

ی تهدیدآمیزی  چشمی زده بود و قیافه او عینک تک.  سمت چپ فاج نشسته بودخاکستری خیلی کوتاه
قدر در نیمکت عقب نشسته بود که  ی دیگری نشسته بود، اما او آن سمت راست فاج ساحره. داشت
  .اش در سایه بود چهره

وع  حضور پیدا کرده است، بگذارید شر— بالخره —بسیار خوب، حاال که متهم «: فاج به حضار گفت
  »حاضرید؟. کنیم

برادر رون، پرسی، در انتهای . شناخت هری این صدا را می» .بله قربان«: ای گفت صدای مشتاقانه
ی او  انتظار داشت ردی از آشنایی در چهره. هری به پرسی نگاه کرد. ردیف جلوی جایگاه قضا نشسته بود

شاخیش به کاغذ پوستیش ثابت مانده های پرسی از پشت عینک دسته  چشم. ببیند، اما هیچ عالمتی نبود
  .بود و قلم پری در دست داشت

پرسی شروع به یادداشت » ی انضباطی دوازدهم اوت محاکمه«: داری گفت فاج با صدای زنگ
در مورد تخطی از فرمان محدودیت جادوگری برای افراد زیر سن قانونی و حکم جهانی «. برداری کرد

  .101ی چهار ن سوری، لیتل وینگینگ، پریوت درایو، شمارهرازداری، توسط هری جیمز پاتر ساک
ی اجرای  ، سرپرست اداره103، وزیر سحر و جادو، آملیا سوزان بونز102کورنلیوس اسوالد فاج: بازجویان

  ».105منشی دادگاه، پرسی ایگناتیوس ویزلی. ، معاون اول وزیر104قوانین جادویی، دلورس جین آمبریج
                                                 

101 Number Four, Privet Drive, Little Whinging, Surrey 
102 Cornelius Oswald Fudge 
103 Amelia Susan Bones 
104 Dolores Jane Umbridge 
105 Percy Ignatius Weasley 
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» .106وکیل مدافع، البوس پرسیوال وولفریک برایان دامبلدور«: صدای آرامی از پشت سر هری گفت
  . هری با شنیدن این صدا آن قدر ناگهانی سرش را برگرداند که عضالت گردنش به درد آمدند

اش  ای پوشیده بود و چهره ردای بلند سرمه. آمد ها می های بلند به سمت آن دامبلدور با وقار و با گام
ها برق  ایش در نور مشعل آمد، ریش و موی بلند نقره که به سمت هری میدر حینی . کامالً آرام بود

اش ایستاده بود به فاج  ی دماغ کج و کوله کنار هری ایستاد و از میان عینک هاللیش که در میانه. زد می
  . نگاه کرد

 به نظر ها آزرده بعضی. ها به دامبلدور دوخته شده بود تمام چشم. کردند پچ می اعضای وایزنگامت پچ
ی پیر در ردیف عقب برای خوشامد گویی دستشان را  رسیدند و دیگران ترسیده بودند، اما دو ساحره می

  .برای دامبلدور تکان دادند
چه  احساس نیرو و امیدی که به آن. ی هری قوت گرفت با دیدن دامبلدور هیجان شدیدی در سینه

در چشم به دامبلدور نگاه کند، اما دامبلدور به سمت خواست چشم  می. داد شبیه بود آواز ققنوس به او می
  . کرد او هنوز داشت به فاج که به وضوح گیج شده بود نگاه می. کرد او نگاه نمی

پیغام ما در مورد عوض شدن ... پس اِ... اِ... دامبلدور بله، بله... اِ«: فاج که کامالً منگ شده بود گفت
  »محل و زمان جلسه به شما رسیده؟

رسید، اما حسن تصادفی باعث شد سه  قاعدتاً که بایستی به دستم نمی«: بلدور با سرزندگی گفتدام
  ».ساعت زودتر به وزارت برسم، پس خوشبختانه مشکلی پیش نیامده است

  »؟...ویزلی، میتونی. کنم یه صندلی دیگه الزم داریم خوب، من فکر می... بله«
سپس چوبدستیش را درآورد و تکان »  مشکلی نیستمشکلی نیست،«: دامبلدور با خوشرویی گفت

دامبلدور نشست، نوک . مبل راحتی گلداری درست کنار صندلی هری ظاهر شد. کوچکی به آن داد
. ، فاج را برانداز کردای ای حاکی از عالقمندیِ مودبانه اش را به هم چسباند و با قیافه انگشتان کشیده

وقتی فاج دوباره شروع به . خورد قراری وول می  جایش با بیکرد و در پچ می وایزنگامت همچنان پچ
  . صحبت کرد، اعضا آرام گرفتند

. ها پس، اتهام. بله، بسیار خوب«: کرد گفت هایش را زیر و رو می فاج همچنان که داشت یادداشت
  ».بله

های  ماتها«. ی کاغذهای مقابلش، کاغذی را بیرون کشید، نفس عمیقی کشید و خواند او از توده
  :متهم از این قرار است

                                                 
106 Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore 
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نشین و در حضور یک  ای مشنگ ی افسون پاترونوس در منطقه اجرای آگاهانه، عالمانه و عامدانه
 با علم بر ممنوعیت این عمل، و با در نظر ی بعد از ظهر، مشنگ، در دوم اوت، نه و بیست و سه دقیقه

این عمل نقض بند جیم از فرمان . مشابهداشتن اخطار کتبی قبلی از وزارت سحر و جادو بابت جرم 
مضافاً، این عمل . شود  محسوب می1875محدودیت جادوگری برای افراد زیر سن قانونی مصوب سال 

المللی جادوگران برای رازداری نیز به شمار  ی بین ی معاهده نقض آشکار بند سیزدهم از نظامنامه
  ».رود می

ا هری جیمز پاتر از سوری، لیتل وینگینگ، پریوت درایو، شم«: فاج خیره از فراز کاغذ پوستیش گفت
  »ی چهار هستید؟ شماره

  ».بله«: هری گفت
شما سه سال پیش یک اخطار رسمی از وزارت سحر و جادو برای انجام جادوی غیر قانونی دریافت «

  »کردید یا نه؟
  »...بله، اما«

  »ا اجرا کردید؟و با این وجود در شب دوم اوت افسون پاترونوس ر«: فاج گفت
  »...بله، اما«: هری گفت

  »با علم بر این که افراد زیر هفده سال مجاز به استفاده از جادو خارج از مدرسه نیستند؟«
  »...بله، اما«
  »ای پر از مشنگ هستید؟ با علم بر این که شما در منطقه«
  »...بله، اما«
  »بودید؟و کامالً آگاه بودید که در آن موقع در مجاورت یک مشنگ «

  »...بله، اما من این کار رو کردم چون ما در معرض«: هری با عصبانیت گفت
  »شما یک پاترونوس کامل ایجاد کردید؟«: چشمی با صدایی رعدآسا گفت ی با عینک تک ساحره

  »...بله، چون«: هری گفت
  »یک پاترونوس جسمانی؟«

  »یه چی؟«: هری گفت
  » این است که آیا چیزی بیشتر از بخار یا دود بود؟پاترونوس شما شکل واضحی داشت؟ منظورم«
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بله، یه گوزن نر، همیشه یه «: قراری و هم احساس ناامیدی داشت گفت هری که هم احساس بی
  ».گوزن نر بوده

  »همیشه؟ شما قبل از این هم پاترونوس ایجاد کرده بودید؟«: خانم بونز غرید
  ».کنم کار رو میبله، بیشتر از یک ساله که من این «: هری گفت

  »و شما پانزده سالتان است؟«
  »...بله و«
  »شما این را در مدرسه یاد گرفتید؟«
  »...بله، پروفسور لوپین اینو توی مدرسه بهم یاد داد، به خاطر این که«

یک پاترونوس واقعی، آن هم در این . تحسین برانگیز است«: خانم بونز که به او خیره شده بود گفت
  ».ی تحسین برانگیز استجداً خیل. سن

ها با حرکت سر به  بعضی. پچ کردند های اطراف او دوباره شروع به پچ بعضی از جادوگرها و ساحره
  .دادند کردند، اما دیگران با اخم سرشان را به اطراف تکان می پایین تحسین می

در . یز بوده استجا این نیست که این جادو چقدر تحسین برانگ سوال ما این«: فاج با کج خلقی گفت
حقیقت، با توجه به این که این پسر این جادو را در دیدرس مستقیم یک مشنگ انجام داده است، هرچه 

  »!بیشتر تحسین برانگیز باشد، بدتر است
ی  های تاییدشان بلند شده بود، اما این سر تکان دادن متملقانه ها که اخم کرده بودند، حاال زمزمه آن

  .  وادار به صحبت کردن کردپرسی بود که هری را
من این کار را به خاطر «: او با صدای بلندی، قبل از این که کسی بتواند وسط حرفش بپرد گفت

  »!سازها انجام دادم دیوانه
  . ها را داشت، اما سکوتی که برقرار شد، سنگینتر از قبل بود پچ او انتظار باال رفتن پچ

چشمیش در خطر افتادن قرار  ای که عینک تک و پس از لحظهخانم بونز ابروهای کلفتش را باال برد 
  »سازها؟ منظورت چیه پسر؟ دیوانه«: گرفت گفت

  ».م حمله کردن ساز توی اون کوچه بودن و به سمت من و پسرخاله منظورم اینه که دو تا دیوانه«
و به » .یممن انتظار داشتم چیزی مثل این بشنو! آها«: فاج که پوزخند زشتی بر لب داشت، گفت
  .ها دعوت کند که به این شوخیش بخندند اطراف وایزنگامت نگاهش را گرداند، گویی از آن

  »...فهمم سازها؟ در لیتل وینگینگ؟ من نمی دیوانه«: زده گفت خانم بونز با صدایی شدیداً حیرت
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ن چند روزه اون داشته ای. متوجه نیستی آملیا؟  بذار توضیح بدم«: فاج با همان پوزخند زشتش گفت
مشنگا . ی خیلی خوبی برای توجیه کارشه سازا بهانه کرده و به این نتیجه رسیده که دیوانه فکر می

پس فقط حرف خودته و هیچ ... خیلی راحت... مگه نه پسر؟ خیلی راحت. سازا رو ببینن تونن دیوانه نمی
  »...شاهدی

من دروغ «: هری با صدای بلندی گفتگرفت  های دادگاه داشت دوباره باال می پچ همانطور که پچ
م  پسرخاله. همه چیز تاریک و سرد شد. دوتا بودن و داشتن از دو طرف کوچه به سمت ما میومدن. نمیگم

  »...حضورشونو احساس کرد و به سمتشون دوید
متاسفم که چیزی را که مطمئنم یک . کافی است. کافی است«: ای گفت ی خودپسندانه فاج با چهره

  »...کنم وش ساخت است قطع میی خ قصه
  .وایزنگامت دوباره ساکت شد. دامبلدور گلویش را صاف کرد

منظورم غیر از دادلی دورسلی . ساز در آن کوچه داریم در حقیقت ما شاهدی برای حضور دو دیوانه«
  ».است

دامبلدور ای به  برای لحظه. گویی کسی باد آن را خالی کرده باشد. ی گوشتالود فاج آویزان شد چهره
ما برای شنیدن الطائالت بیشتر «: کند گفت خیره شد، سپس با حالت کسی که خودش را جمع و جور می

  »...متاسفم دامبلدور، من مایلم هر چه زودتر به این مساله رسیدگی شود. وقت نداریم
 حقوق ممکن است من در اشتباه باشم، اما مطمئنم که بر اساس منشور«: دامبلدور با خوشرویی گفت

چشمی را  ی عینک تک سپس در حالی که ساحره» .وایزنگامت، متهم حق دارد برای موردش شاهد بیاورد
  »ی اجرای قوانین جادویی نیست خانم بونز؟ آیا این سیاست اداره«: داد گفت مخاطب قرار می

  ».دقیقاً همین طور است. همین طور است«: خانم بونز گفت
  »حاال این شخص کجا هست؟. خوب خیله خوباوه خیله «: فاج ناگهان غرید

  »؟...میتوانم. او بیرون اتاق است. ام من او را با خودم آورده«: دامبلدور گفت
های سنگی بالکن فاج پایین دوید  پرسی از جا پرید، از پله» .ویزلی، تو برو. نه«: فاج به پرسی وق زد

  .زد از کنارشان گذشتو شتابان بدون این که نگاهی به دامبلدور و هری بیاندا
رسید و از  او ترسیده به نظر می. ای بعد، پرسی برگشت و پشت سرش خانم فیگ وارد شد لحظه

  .هایش را نپوشیده باشد هری آرزو کرد که او دمپایی روفرشی. نمود تر می همیشه احمق
  .مبلش را به خانم فیگ داد و یکی دیگر برای خودش جادو کرد. دامبلدور ایستاد

  »نام کامل؟«: فاج با صدای بلندی گفت. ی مبلش نشست  فیگ شق و رق و عصبی روی لبهخانم
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  »107آرابال دورین فیگ«: خانم فیگ با صدای لرزانش گفت
  »و دقیقاً شما چه کسی هستید؟«: ای گفت فاج با صدای کسل و مغرورانه

  ».ی هری پاتر هستم من ساکن لیتل وینگینگ، نزدیک خانه«: خانم فیگ گفت
ای به غیر از هری  ای در مورد جادوگر یا ساحره ما هیچ اطالعات ثبت شده«: انم بونز ناگهان گفتخ

با توجه به حوادث سابق، آن محل مرتباً تحت نظر بوده . پاتر که ساکن لیتل وینگینگ باشد، نداریم
  ».است

  »درسته؟. ، پس شما منو ثبت نکردینام من یه فشفشه«: خانم فیگ گفت
جزئیات والدینتونو به . ها؟ باید بررسی کنیم. یه فشفشه«: گذراند گفت  را به دقت از نظر میفاج که او

ها  ضمناً آیا فشفشه«: کرد گفت و در حالی که به چپ و راست جایگاه قضا نگاه می» .دستیارم ویزلی بگید
  »سازها رو ببینن؟ دیوانهمیتونن 

  ».ینیمتونیم بب البته که می«: خانم فیگ متغیرانه گفت
  »ت چیه؟ قصه. بسیار خوب«. فاج ابرویش را باال برد و دوباره به او نگاه کرد

ی سر نبش ویستریا واک غذای  من رفته بودم از مغازه«: خانم فیگ فوراً شروع به حرف زدن کرد
ها را  کرد انگار که این حرف آن قدر تند تند صحبت می» .ساعت حدود نه شب دوم اوت بود. گربه بخرم

. ی بین ویستریاواک و مگنولیا کرسنت شنیدم سپس سر و صدایی را از داخل کوچه«. ز بر کرده باشدا
  »...سازها را در حال دویدن دیدم وقتی به سر کوچه نزدیک شدم، دیوانه

  ».خورند ها در هوا سر می آن. دوند سازها نمی دویدن؟ دیوانه«: خانم بونز تند و تیز گفت
اش  های پژمرده های صورتی روی گونه تکه» .منظور منم همین بود«: خانم فیگ به تندی گفت

رسیدند روی هوا  ها داشتند در کوچه به سمت دو چیز که پسر بچه به نظر می آن«. شد داشت ظاهر می
  ».خوردند سر می

. اش ناپدید شد چشمی در گوشت گونه ی عینک تک خانم بونز چنان چشمانش را نازک کرد که لبه
  »چه شکلی بودند؟ «:سپس گفت

  »...یکی از اونا خیلی بزرگ بود، یکی دیگه استخوانی«
  ».ها را توصیف کن آن. سازها است نه، نه، منظورم دیوانه«: صبری گفت خانم بونز با بی

                                                 
107  ' Arabella Doreen Figg 
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بزرگ و شنل به . بزرگ بودن«: خزید گفت هایش به سمت گردنش می خانم فیگ که سرخی گونه
  ».تن داشتن

گفت، طوری به  از چیزهایی که خانم فیگ داشت می. شکمش احساس کردای در  پیچه هری دل
ساز را دیده است و یک عکس هیچ وقت  رسید که خانم فیگ حداکثر عکس یک دیوانه نظرش می

حالت ترسناک حرکت شناورشان، بوی گندیدگیشان . توانست حقیقت وجودی این موجودات را برساند نمی
  ...شانخس مکیدن هوای اطراف و صدای خس

بغل .  با سبیل بزرگ سیاه خم شد تا در گوش بغل دستیش زمزمه کندای در ردیف دوم، جادوگر خپله
  .ساحره پوزخندی زد و به عالمت تایید سر تکان داد. ای مو وزوزی بود دستیش ساحره

  »؟چیز دیگه چی«. فاج با تمسخر خُرخُر کرد» .بزرگ و شنل به تن«: خانم بونز به سردی تکرار کرد
همه چیز سرد شد، اون شب یه شب خیلی گرم . بله، من اونا رو احساس کردم«: خانم فیگ گفت

و من چیزای ... ها از دنیا ناپدید شده ی شادی کردم که انگار همه تابستونی بود، من احساس می
  »...وحشتناکی به یاد آوردم

  .صدایش لرزید و فرو مرد
  .چشمی را زیر ابرویش دید هری رد قرمز عینک تک. های خانم بونز اندکی بازتر شدند چشم

  .هری هجوم امیدی در دلش احساس کرد» کردند؟ سازها داشتند چه کاری می دیوانه«: او پرسید
ی صورتی داشت از  لکه» .ها رفتن اونا به طرف بچه«: تر گفت تر و مطمئن خانم فیگ با صدایی قوی

ساز  کرد دیوانه کرد و سعی می یکی دیگه داشت فرار می. ودیکی از اونا افتاده ب«. شد صورتش ناپدید می
. ایی به وجود اومد اون دو بار تالش کرد، ولی هر بار فقط بخار نقره. اون هری بود. رو از خودش دور کنه

ساز حمله کرد و با تشویق اون، به دومین  در تالش سوم، یه پاترونوس به وجود آورد که به اولین دیوانه
خانم » .و این، آن چیزی بود که اتفاق افتاده بود. ش دور کرد  هم حمله کرد و اونو از پسرخالهساز دیوانه

  .هایش را تمام کرد فیگ با ضعف حرف
او با بی قراری خودش . کرد اما فاج اصالً به او نگاه نمی. خانم بونز در سکوت خانم فیگ را نگاه کرد

این «: ای گفت جویانه انش را باال آورد و با لحن سلطهبالخره چشم. را با کاغذهایش سرگرم کرده بود
  »دقیقاً همون چیزی بود که دیدی؟

  ».این اون چیزیه که اتفاق افتاده«: خانم فیگ تکرار کرد
  ».بسیار خوب، میتونی بری«: فاج گفت

 به هری صدای. خانم فیگ نگاه هراسانش را از فاج به دامبلدور برگرداند و به سمت در به راه افتاد
  .هم کوبیده شدن در را شنید
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  ».ای هم نبود شاهد چندان متقاعد کننده«: فاج با تکبر گفت
سازها را با دقت زیادی توصیف  ی دیوانه او عالیم حمله. دانم نمی«: خانم بونز با صدای غُرّانش گفت

ت او مایل باشد اند، به چه علت ممکن اس جا نبوده سازها آن توانم تصور کنم که اگر دیوانه نمی. کرد
  ».خالفش را اظهار کند

ی مشنگ نشین بگردن و  سازا توی یه منطقه اما آخه چطور ممکنه دیوانه«: فاج خرخر کنان گفت
حتی بگمن هم حاضر نیست . تصادفاً به یه جادوگر برخورد کنن؟ احتمال همچین چیزی خیلی خیلی کمه

  »...سرش شرط ببنده
سازها  جا اعتقاد داشته باشد که دیوانه کنم کسی از ما این نمیفکر «: دامبلدور با خونسردی گفت

  ».اند جا بوده تصادفاً آن
اش در سایه بود اندکی تکان خورد، اما دیگران  ای که سمت راست فاج نشسته بود و چهره ساحره
  . حرکت و ساکت بودند کامالً بی

  »و معنی این حرف چیه؟«: فاج با لحن یخی پرسید
  ».جا بروند ا دستور داده شده بود که به آنه معنیش این است که به آن «:دامبلدور گفت
ساز دستور داده باشه برن تو لیتل وینگینگ  کنم اگه کسی به یه جفت دیوانه فکر می«: فاج وق زد

  ».ول بگردن باید یه جایی ثبت شده باشه
ن را از جایی غیر از وزارت سحر و سازها این روزها دستوراتشا اما اگر دیوانه«: دامبلدور به آرامی گفت

  ».ام کورنلیوس من قبالً در این مورد دیدگاهم را به شما ارائه کرده. طور نیست جادو بگیرند این
های شما چیزی غیر از لجن  بله، اما من هیچ دلیلی ندارم قبول کنم که دیدگاه«: فاج با تحکم گفت

  ».کنن ستن و فقط هر کاری که ما بگیم میسازها توی آزکابان ه دیوانه. و کثافته دامبلدور
پس ما باید از خودمان بپرسیم که چرا یک نفر از وزارت «: دامبلدور با صدایی آهسته، اما واضح گفت

  ».ساز دستور داده است که شب دوم اوت به آن کوچه بروند سحر و جادو به دو  دیوانه
 راست فاج به جلو خم شد و هری ی سمت در سکوت مطلقی که با این کلمات حاکم شد، ساحره

  .برای اولین بار توانست او را ببیند
. او خپله بود و صورتی گوشتالود داشت. پریده تصور کرد هری او را به شکل یک وزغ بزرگ رنگ

چشمانش بزرگ، گرد و . گردنش به کوتاهی گردن عمو ورنون بود و دهن شل و گل و گشادی داشت
 روسری مخملی سیاهی که روی موهای مجعدش انداخته بود، باعث شد هری حتی. نسبتاً باد کرده بودند
  . خواهد مگس درشتی را با زبان دراز چسبناکش بگیرد تصور کند که او می
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  ».شناسد دادگاه دلورس جین آمبریج، معاون اول وزیر را به رسمیت می«: فاج گفت
هری که انتظار شنیدن صدای قورقور . ساحره با صدایی زیر، لرزان و دخترانه شروع به صحبت کرد

  . داشت حیرت کرد
مطمئنم به خاطر حماقتم «: داد گفت های گردش را سردتر از قبل نشان می او با پوزخندی که چشم

ی کوتاهی به نظرم رسید که  برای لحظه. ام پروفسور دامبلدور منظور شما را درست متوجه نشده
  ».دستور حمله به این بچه را صادر کرده استمنظورتان این است که وزارت سحر و جادو 

تعداد اندکی از . ی زنگداری سر داد که باعث شد موهای پشت گردن هری سیخ شود سپس خنده
ها از این  تر باشد که هیچ یک از آن توانست از این واضح نمی. اعضای وایزنگامت همراه با او خندیدند

  . شوخی خوشش نیامده است
سازها دستوراتشان را فقط از وزارت سحر و  اگر این درست باشد که دیوانه«: فتدامبلدور مودبانه گ

اند،  اش حمله کرده ساز به هری و پسرخاله ی پیش دو دیوانه گیرند و این درست باشد که هفته جادو می
رسیم که یک نفر از داخل وزارت سحر و جادو دستور حمله را صادر کرده  پس منطقاً به این نتیجه می

  »...های خاص از کنترل وزارت خارج باشند ساز البته امکانش هم هست که این دیوانه. ستا
ی خارج از کنترل وزارت وجود  ساز هیچ دیوانه«: فاج که به رنگ قرمز آجری درآمده بود ناگهان غرید

  ».ندارد
  . دامبلدور با خم کردن سرش تعظیم کوچکی کرد

ساز آن قدر دور از آزکابان  مورد این که چرا دو دیوانهپس بدون شک وزارت تحقیقات کاملی در «
  ».اند انجام خواهد داد پیدایشان شده است و چرا بدون اجازه حمله کرده

فاج » !این به تو مربوط نیست که وزارت سحر و جادو چه بکند و چه نکند! دامبلدور«: فاج غرید
  . آمد داشت به رنگ ارغوانی عمو ورنونی در می

من فقط داشتم اطمینانم را از این که این . البته که به من مربوط نیست«: با مالیمت گفتدامبلدور 
  ».کردم ماند بیان می موضوع بدون تحقیق باقی نمی
چشمیش را مجدداً تنظیم کرد و با اندکی اخم به او  خانم بونز عینک تک. او به خانم بونز نگاه کرد

  .خیره شد
ی ذهن   اگر واقعاً ساخته و پرداخته—سازها  کنم که رفتار این دیوانه به همه یادآوری می«: فاج گفت

ایم که به تخطی هری پاتر از  جا جمع شده ما این!  موضوع بحث این جلسه نیست—این پسر نباشند 
  »!فرمان محدودیت جادوگری برای افراد زیر سن قانونی رسیدگی کنیم
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در . شود  در آن کوچه کامالً به این موضوع مربوط میسازها البته، اما حضور دیوانه«: دامبلدور گفت
. ها از جادو استفاده کرد توان در شرایط استثنایی، در برابر مشنگ بند هفتم از فرمان قید شده است که می

 یا هر جادوگر یا ساحره یا  این شرایط استثنایی شامل شرایطی هستند که جان خود جادوگر یا ساحره
  »...مشنگ دیگری در زمان

  ».خیلی متشکرم. ما خودمان با بند هفتم آشنایی کامل داریم«: فاج خُرخُر کرد
ی هری از  پس ما با هم توافق داریم که استفاده. طور است البته که این«: دامبلدور با نزاکت گفت

  »گیرد؟ افسون پاترونوس کامالً در شرایط وصف شده در بند هفتم قرار می
  ».شته باشد، که البته من شک دارمسازی وجود دا اگر دیوانه«

اگر هنوز در صحت گفتارش . شما شهادت یک شاهد عینی را شنیدید«: دامبلدور حرفش را قطع کرد
  ».مطمئنم که اعتراضی نخواهد داشت. شک دارید، او را فرا بخوانید و دوباره بازجوییش کنید

دامبلدور من ... این... نه... که... من«: رفت عربده زد قراری با کاغذهای جلویش ور می فاج که با بی
  »!خوام امروز کلک این قضیه کنده بشه می

البته با علم بر این که در صورت بروز خطا چه سوء قضاوت ناگواری اتفاق خواهد «: دامبلدور گفت
  ».افتاد، طبیعتاً شما در مورد این که چندین بار از شاهد بازجویی شود نگرانیی ندارید

دامبلدور، تا حاال نشستی با خودت فکر ! سوء قضاوت ناگوار به دَرَک«: ترین صدایش گفتفاج با بلند
های  قاز برای رفع و رجوع کردن سوء استفاده ی صد تا یه  کنی این بچه تا به حال چند تا قصه

کنم افسون شناوریی که سه سال پیش انجام داد  ش از جادو توی مدرسه سر هم کرده؟ فکر می وقیحانه
  »...و یادت رفته باشهر

  ».اون من نبودم، کار یه جن خونگی بود«: هری گفت
! ی مشنگی توی یه خونه! بینی؟ یه جن خونگی می«: فاج نگاه پر نخوتی به سمت هری کرد و غرید

  ».تو رو خدا ببین
. ی هاگوارتز است جن خانگی مورد بحث در حال حاضر در استخدام مدرسه«: دامبلدور گفت

  ». او را فوراً احضار کنیم تا در این مورد شهادت الزم را ارائه دهدتوانیم می
در هر صورت، این تنها . ای خونگی گوش بدمه من وقت ندارم به حرفای جن... من«: فاج فریاد زد
و در همان حال مشتش را به کرسی قضا » !تو رو خدا ببینین. شو باد کرده اون عمه... خطای اون نبوده
  . ی مرکبی را واژگون کرد کوبید و شیشه
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و شما با محبت جرائم آن مورد را مطرح نکردید و گمان کنم فرمودید که «: دامبلدور به آرامی گفت
کرد مرکب را  فاج تالش می» .توانند همیشه بر هیجاناتشان مسلط باشند حتی بهترین جادوگرها هم نمی

  .هایش پاک کند از روی یادداشت
  ».ون تو مدرسه کرده نرسیدممن هنوز به کارایی که ا«

جا که  اما از آن«: دامبلدور مثل همیشه مودب، اما این بار با اندکی لحن شوخی در کالمش گفت
آموزان به خاطر خطاهایشان در مدرسه ندارد، رفتار هری در مدرسه  وزارت هیچ اختیاری برای تنبیه دانش

  ».ربطی به موضوع این جلسه ندارد
  »کنه ربطی به ما نداره؟ کارایی که اون تو مدرسه می!  کردیاِهه؟ فکر«: فاج گفت

طور که من در شب دوم اوت به شما یادآور شدم، وزارت قدرت اخراج  کورنلیوس، همان«
طور وزارت حق ضبط کردن چوبدستی متهم را تا زمانی که  همین. آموزان را از هاگوارتز ندارد دانش

طور که در شب دوم اوت که با شتابی تحسین  ه بر آن، همانعالو. جرائمش اثبات نشده باشند ندارد
اید  برانگیز قصد اجرای قانون را داشتید به شما یادآوری کردم، خود شما هم، چند قانون را اغماض کرده

  ».که مطمئنم سهوی بوده است
  ».تونن تغییر کنن قوانین می«: فاج وحشیانه گفت

پس . توانند تغییر کنند کورنلیوس البته که می«:  گفتکرد دامبلدور که با سرش تعظیم کوچکی می
ام، برای رسیدگی به یک  چه چیز باعث شده است در این مدت کوتاه که من وایزنگامت را ترک کرده
  »موضوع کوچک جادوی زیر سن قانونی یک دادگاه کامل جنایی تشکیل شود؟

فاج به رنگ آلبالویی تیره در . ا شدندهای باال با ناراحتی در صندلیشان جابج چند جادوگر در ردیف
  .حالتی به دامبلدور خیره شد ی بی ی وزغ شکلِ سمت راست فاج با چهره ساحره. آمد

ی این  جایی که من اطالع دارم، هنوز قانونی وجود ندارد که بگوید وظیفه تا آن«: دامبلدور ادامه داد
او برای جرم مشخصی متهم و به . ل انجام دادهدادگاه، تنبیه هری به خاطر هر جادویی است که تا به حا

تمام کاری که من و او باید بکنیم این . اش را مطرح کرده است این دادگاه احضار شده و او هم دفاعیه
  ».است که منتظر رای هیات منصفه باقی بمانیم

 خشم فاج در حالی که در. دامبلدور دوباره نوک انگشتانش را به هم چسباند و دیگر حرفی نزد
ی چشمش نگاهی به دامبلدور  هری برای به دست آوردن قوت قلب از گوشه. سوخت به او خیره شد می

مطمئن نبود دامبلدور با گفتن این که وقت صدور رای وایزنگامت رسیده است، اشتباه نکرده . انداخت
او . تفاوت است رسید دامبلدور نسبت به تالش هری برای چشم در چشم شدن با او بی به نظر می. باشد
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کنان با هم شور  پچ کرد که در آن تمام اعضای وایزنگامت پچ های باال نگاه می هنوز داشت به نیمکت
  .کردند می

ی غیر طبیعیی ورم کرده باشد با  رسید به اندازه قلبش که به نظر می. هری به پاهایش نگاه کرد
او . اشت محاکمه بیشتر از این طول بکشدانتظار د. کرد هایش تاالپ تاالپ می صدای بلندی زیر دنده

بایست با  او می. اصالً حرف زیادی نزده بود. ها را متقاعد کند مطمئن نبود که توانسته باشد به خوبی آن
سازها و این که چطور زمین خورده بود و این که نزدیک بود دادلی  جزئیات بیشتری در مورد دیوانه

  ...داد بوسیده شود توضیح می
اش   سرش را باال آورد و به فاج نگاه کرد و دهانش را باز کرد که حرفی بزند، اما قلب ورم کردهدو بار

  .هایش خیره شود راه هوا را هر دو بار سد کرد و او فقط توانست نفس عمیقی بکشد و دوباره به کفش
دن به بندهای هری خواست سرش را باال بیاورد و به دادگاه نگاه کند، اما خیره ش. پچ متوقف شد پچ

  . تر یافت کفشش را کاری بس راحت
  »چه کسانی مایل هستند هری از اتهاماتش تبرئه شود؟«: خانم بونز با صدای غُرّانش گفت

! بیشتر از نصف. زیاد بودند. هایی به هوا رفته بود دست. هری با حرکتی ناگهانی سرش را باال آورد
 شها را بشمارد، اما قبل از این که شمردن  کرد دستزد، سعی هری در حالی که تند تند نفس نفس می

  »هایی که مایل به محکومیت هستند؟ و آن«: تمام شود، خانم بونز گفت
ی سمت راست فاج و جادوگر سبیلو  پنج شش نفر دیگر هم، از جمله ساحره. فاج دستش را باال آورد

  .ی مو وزوزی ردیف دوم دستشان را باال آوردند و ساحره
.  اش طوری شده بود که انگار چیز بزرگی در گلویش گیر کرده بود قیافه. اطرافش نگاه کردفاج به 

: دو بار نفس عمیق کشید و با صدایی حاکی از خشم فروخورده گفت. دستش را به آرامی پایین آورد
  ».ها رد شد تمام اتهام. بسیار خوب، بسیار خوب«

ایش جهید و چوبدستیش را بیرون کشید و دو مبل از ج» !بسیار عالی«: دامبلدور با خرسندی گفت
  ».روز همگی بخیر. خوب، من دیگه باید برم«. راحتی را ناپدید کرد

  .و بدون این که حتی یک بار به هری نگاه کند، از سیاهچال خارج شد
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 منهفصل 

  های خانم ویزلی غُصه

ندلی زنجیردار نشسته بود و با او همچنان روی ص. خروج ناگهانی دامبلدور هری را در حیرت فرو برد
بعضی از اعضای وایزنگامت از جایشان برخاسته بودند و با هم . رفت احساس شوک و رهاییش کلنجار می

رسید هیچ  به نظر می. هری ایستاد. کردند بعضی دیگر کاغذهایشان را جمع و جور می. کردند صحبت می
ی وزغ مانند به  ساحره. کند ی به او توجه نمیا ی وزغ مانند سمت راست فاج، ذره کس، به جز ساحره

گرفت، سعی کرد  هری در حالی که او را نادیده می. جای خیره شدن به دامبلدور حاال به او خیره شده بود
 اما ظاهراً فاج .جا را ترک کند آنبا فاج یا با خانم بونز چشم در چشم شود و سوال کند که آیا آزاد است 

هری برای امتحان چند قدم به سمت در . نکند و خانم بونز با کیفش مشغول بودمصمم بود به او توجه 
  .های تندی به راه افتاد وقتی کسی او را از پشت سر صدا نکرد، با قدم. رفت

آقای . وقتی در را با قدرت باز کرد، نزدیک بود با آقای ویزلی تصادف کند. چند قدم آخر را دوید
  . داشتپریده  ای نگران و رنگ ود و قیافهویزلی درست پشت در ایستاده ب

  »...دامبلدور نگفت«: آقای ویزلی گفت
  ».تبرئه شدم...«: در را پشت سرش بست و ادامه داد» ...ها از اتهام«: هری گفت

  . ی هری چنگ زد آقای ویزلی با خوشحالی لبخندی زد و به شانه
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ا مدرک محکوم کنن، اما با این حال، من تونستن تو رو ب خوب، البته اونا نمی! هری، خیلی عالیه«
  »...نمیتونم بگم نگران

اعضای وایزنگامت داشتند به بیرون هجوم . حرفش را قطع کرد، زیرا در محکمه دوباره باز شده بود
  . آوردند می

ها راه باز کند و  هری را کنار کشید تا برای آن» 108!ریش مرلین«: زدگی گفت آقای ویزلی با بهت
  »ادگاه کامل به کارت رسیدگی کرد؟یه د«: گفت

  ».کنم این طور فکر می«: هری با صدای آرامی گفت
ای دیگر از جمله  گذشتند برای هری سر تکان دادند و عده یکی دوتا از جادوگرها در حالی که می

هایشان را به سمت دیگر  اما دیگران چشم» .صبح به خیر آرتور«: خانم بونز به آقای ویزلی گفتند
. ی وزغ مانند تقریباً آخرین افرادی بودند که از محکمه خارج شدند کورنلیوس فاج و ساحره. ندندچرخا

فاج طوری رفتار کرد که انگار هری و آقای ویزلی قسمتی از دیوار هستند، اما ساحره همان طور که 
. آمد، پرسی بودآخرین کسی که از محکمه بیرون . ای به هری انداخت گذشت، باز نگاه برانداز کننده می

در حالی که طومار بزرگی از کاغذ پوستی و . پرسی هم مثل فاج به کلی پدرش و هری را نادیده گرفت
پشتش صاف و دماغش رو به آسمان . رو از کنارشان گذشت مشتی قلم پر اضافی در دست داشت قدم

نش دیگری نسبت به خطوط اطراف دهان آقای ویزلی قدری سفت شدند، اما او غیر از این، واک. بود
  .دیدن سومین پسرش بروز نداد

ی نهم ناپدید شد، آقای ویزلی به هری اشاره کرد که بروند  های طبقه به محض این که پرسی در پله
من سر راهم که دارم میرم به اون . خوب، بیا زود برسونمت تا خبرای خوب رو به بقیه هم بگی«: و گفت

  »...بجنب. یذارمت خونهتوالت توی بتنال گرین سر بزنم، م
همه چیز » خوب، حاال با اون توالت چیکار میخواین بکنین؟«: زد گفت هری در حالی که پوزخند می

تبرئه شده بود و به هاگوارتز . افتاد داشت برایش جا می. دارتر شده بود به یک باره پنج برابر خنده
  .گشت برمی

                                                 
ترین  مرلین یکی از عمده. کند این اصطالحی جادوگری است که گوینده به این ترتیب حیرت و تعجب خود را اعالم می 108

. او جادوگری بوده است که شاه آرتور جوان را مورد حمایت و محافظت خود قرار داده بود. های شاه آرتور است های افسانه چهره
شود که نقش او برای شاه آرتور بیش از یک مشاور و محافظ بوده است و هم او بوده است که  ها گفته می نهدر بعضی افسا

 .موجبات به شاهی رسیدن او را با پیش کشیدن ماجرای شمشیر در سنگ فراهم آورده است
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اما . ست اوه این کار یه ضد جادوی ساده«:  گفترفت، ها باال می آقای ویزلی در حالی که از پله
آزاری برای  ممکنه مشنگ. ی پشت این وحشیگریه هری مسأله، رفع و رجوع واقعه نیست، مساله، اندیشه

  »...و من به عنوان. تره تر و شریرانه بعضی از جادوگرا جالب باشه، اما این تجلی یه چیز عمیق
کورنلیوس فاج در . ی نهم رسیده بودند ها به راهروی طبقه نآ. آقای ویزلی حرفش را ناتمام گذاشت

مرد قدبلند . کرد ای با مردی قدبلند صحبت می چند قدمیشان ایستاده بود و داشت با صدای آهسته
  .ی پرتکبری داشت پریده ی رنگ موهای لَخت بلوند و چهره
روح  های بی کاره رها کرد، چشم او هم صحبتش را نیمه. ها رو برگرداند های آن مرد دوم با صدای قدم

 . ی هری خیره شدند خاکستریش باریک شدند و به چهره

  »!پاترونوس پاتر! به به به«: ای گفت لوسیوس ملفوی با لحن غیر دوستانه
های  ی پیش، آن چشم دفعه. انگار که به چیز سفتی خورده باشد. هری یک قدم به عقب برگشت

خواری دیده بود و صدای سرد تمسخرآمیز آن مرد  ی یک نقاب مرگها سرد خاکستری را از میان شکاف
کرد لوسیوس  هری باور نمی. کرد شنیده بود را در گورستان تاریک، وقتی لرد ولدمور او را شکنجه می

ی پیش به فاج  توانست با وجود این که فقط چند هفته او نمی. ی او نگاه کند ملفوی جرات کند به چهره
خوار است، باور کند او به وزارت سحر و جادو آمده و کورنلیوس فاج با او  وی یک مرگگفته بود که ملف

  . کند صحبت می
پاتر، جناب وزیر همین االن داشتند در مورد قِصِر در رفتنت «: آقای ملفوی با لحن کشداری گفت

ست مثل در. انگیزه این روش فرار کردنت از سوراخای تنگ و تاریک خیلی حیرت. کردند صحبت می
  ».مار

  . ی هری را محکم فشار داد آقای ویزلی برای اخطار، شانه
  ».خوب بلدم چطور فرار کنم. آره. آره«: هری گفت

  . لوسیوس ملفوی چشمانش را باال آورد و به صورت آقای ویزلی نگاه کرد
  »کنی؟ جا چیکار می آرتور، این! این هم آرتور ویزلی«

  ».جا محل کارمه ینا«: آقای ویزلی با لحن تندی گفت
جا که کار  این«. ی آقای ویزلی به در نگاه کرد آقای ملفوی ابروهایش را باال آورد و از باالی شانه

کار تو به یواشکی دزدیدن اشیای مشنگی و . ی دوم هستی کردم اون باال، طبقه من فکر می. کنی نمی
  »جادوکردنشون مربوط نمیشه؟

  . ی هری فرو رفته بودند ش در شانهانگشتان» .نه«: آقای ویزلی غرید
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  »کنین؟ جا چیکار می خود شما این«: هری از ملفوی پرسید
کنم موضوعات  من فکر نمی«: کرد گفت ملفوی در حالی که قسمت جلوی ردایش را صاف می
هری صدای جرینگ جرینگی شبیه به » .خصوصیِ بین من و جناب وزیر ربطی به تو داشته باشه پاتر

این که تو پسر محبوب دامبلدور هستی نباید . جداً که«. از طال را به طور واضحی شنیدیک جیب پر 
  »جناب وزیر، میتونیم بریم باال دفترتون؟. ی ما داشته باشی باعث بشه انتظار همچین رفتاری از بقیه

  ».از این طرف لوسیوس«. و پشتش را به هری و آقای ویزلی کرد» .البته«: فاج گفت
کردند و تا وقتی که در  رفتند، آهسته با هم صحبت می های بلندی راه می الی که با گامها در ح آن

  . ی هری را ول نکرد ها ناپدید نشده بودند، آقای ویزلی شانه پله
  »مونه؟ اگه اون با فاج کار داره، چرا دم در دفترش منتظرش نمی«: هری با عصبانیت فوران کرد

خواسته بشنوه  گم که اون می اگه از من بپرسی، می«: رسید، گفت آقای ویزلی که آشفته به نظر می
کرد، انگار بخواهد مطمئن شود کسی به حرف  اش به پشت سر نگاه می از روی شانه» .تو دادگاه چه خبره

وقتی تو رو خونه گذاشتم، باید . خواست بفهمه تو اخراج شدی یا نه می«. کند ها دزدکی گوش نمی آن
  ».دامبلدور باید خبر داشته باشه که ملفوی دوباره با فاج صحبت کرده. یغام بنویسمبرای دامبلدور پ

  »اونا چه جور کار خصوصیی با هم دارن؟«
هاست داره با دست و دل  ملفوی سال. فکر کنم به طال مربوط بشه«: آقای ویزلی با عصبانیت گفت

سبی ارتباط برقرار کنه و ازشون خواهشای این باعث میشه که با افراد منا... کنه بازی، بذل و بخشش می
  ».اوه، این لوسیوس ملفوی ارتباطات زیادی داره. مثالً تاخیر در تصویب یه قانون... کوچولویی بکنه

ی دهلیز را فشار  وقتی آقای ویزلی دکمه. ی داخلی، آسانسور خالی بود به جز چند نامه. آسانسور رسید
  . چرخیدند ر سر آقای ویزلی میها دو  داد و درها بسته شدند، نامه
خوارهایی مثل ملفوی تنهایی مالقات میکنه، از  آقای ویزلی، اگه فاج با مرگ«: هری به آرامی گفت

  » نکردن؟109کجا میفهمیم که اونا اونو طلسم ایمپریوس
کنه  اما دامبلدور فکر می. فکر نکن این موضوع به ذهن ما خطور نکرده«: آقای ویزلی آهسته گفت

ی  کنه، که البته اون طور که دامبلدور میگه، خیلیم مایه  در حال حاضر داره با اختیار خودش عمل میفاج
  ».بهتره فعالً دیگه در موردش صحبت نکنیم هری. آسودگی خاطر نیست

اریک، جادوگر نگهبان دوباره پشت دیلی . ها به دهلیز تقریباً متروک پا گذاشتند درها باز شدند و آن
  .ی طالیی گذشته بودند که هری یادش آمد ها از کنار فواره آن. فی شده بودپرافتش مخ

                                                 
109 Imperius Curse -طلسم فرمان  
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  . کیف پولش را از جیبش در آورد و به سمت فواره برگشت» .صبر کنین«: به آقای ویزلی گفت
تر، هری دید که او ضعیف و احمق به نظر  با نگاه دقیق. تیپ نگاه کرد ی جادوگر خوش به چهره

جایی که  تا آن. بر لب داشتی زیبایی،  ی مسابقه مثل یک شرکت کننده ،روحی بیساحره لبخند . رسد می
وار به هر نوع آدمی، صرف نظر از  ها شیفته دانست، بعید بود که آن ها می ها و قنطورس هری از گابلین

با فکر این که اگر . رسید خانگی  حقیقی به نظر می فقط خصلت نوکرمنشی جن. مشخصاتش، خیره شوند
هری کیف پولش را پای فواره . گفت، پوزخندی به چهره آورد دید چه می ی جن را می مایونی مجسمههر

  .ی محتوای کیفش را در حوض ریخت واژگون کرد و نه فقط ده گالیون، بلکه همه
***  

تو همیشه یه جوری ! میدونستم«: کرد فریاد زد هایش را در هوا پرتاب می رون در حالی که مشت
  ».میکنینجات پیدا 

رسید هرمایونی از شدت دلشوره ضعف کرده است و حاال  وقتی هری وارد آشپزخانه شد، به نظر می
هیچ . ت کنن اونا مجبور بودن که تبرئه«: هرمایونی گفت. دست لرزانش را جلوی چشمانش گرفته بود

  ».مطلقاً هیچی. موردی علیه تو نبود
دونستین من خالص میشم، به نظر میرسه همه  میبا وجود این که همتون «: هری با لبخندی گفت

  ».حاال حسابی خیالشون راحت شده
کرد و فرد، جرج و جینی داشتند با آهنگی که  خانم ویزلی داشت با پیشبندش صورتش را پاک می

  . کردند رقص جنگ می» اون خالص شد اون خالص شد اون خالص شد«: گفت می
. بشینین سر جاتون! بسه دیگه«: زد، فریاد زد ت لبخند میآقای ویزلی با وجود این که او هم داش

  »...خونه لوسیوس ملفوی توی وزارت. سیریوس، گوش کن
  »چی؟«: سیریوس از جا پرید و گفت

  .اون خالص شد اون خالص شد اون خالص شد
بعدش . زد ی نهم با فاج حرف می ما دیدیمش که داشت توی طبقه. آره! ساکت باشین! شما سه تا«

  ».دامبلدور باید خبردار بشه.  هم رفتن دفتر فاجبا
  ».بهش خبر میدیم. نگران نباش! حتماً«: سیریوس گفت
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مالی، من دیر . گرین منتظرمه  توی بتنال110یه توالت استفراغ کننده. بهتره دیگه راه بیافتم. خوب«
  »...من به جای تانکس میمونم، ممکنه کینگزلی برای شام. میام

  ... خالص شد اون خالص شداون خالص شد اون
. هری، عزیزم. فرد، جرج، جینی، دیگه بسه«: خانم ویزلی گفت. آقای ویزلی از آشپزخانه خارج شد

  ».تو اصالً صبحانه نخوردی. بیا ناهار بخور. بیا بشین
ها بیش از زمانی که هری اولین بار به گریمالد پلیس  آن. رون و هرمایونی روبروی هری نشستند

آسودگی خاطر هری که با دیدن لوسیوس ملفوی قدری  . رسیدند د، خوشحال به نظر میرسیده بو
حتی . نوازتر شده بود تر ومهمان زده، گرم ی غم یک باره خانه. فروکش کرده بود، دوباره به اوج رسیده بود

ظر کریچر که برای سر درآوردن از علت این همه سر و صدا به آشپزخانه سرک کشید، کمتر زشت به ن
  . رسید می

وقتی دامبلدور سر و کلش کنارت پیدا شد، اونا دیگه هیچ راهی برای «: رون با خوشحالی گفت
  .کشید زمینی می ی سیب های بزرگ پوره رون داشت برای همه توده» .محکوم کردنت نداشتن

اش با ککرد، به زبان آوردن این که  احساس می» .اون بود که کارا رو مرتب کرد. آره«: هری گفت
  . ، جدای از بچگانه بودن، خیلی ناسپاسانه استمن صحبت کرده بود یا حتی به من نگاه کرده بود

به محض این که این فکر از سرش گذشت، جای زخم روی پیشانیش چنان به شدت سوخت که 
  . دستش را محکم به پیشانیش کوبید
  »چی شده؟«: هرمایونی که ترسیده بود گفت

  »...حاال دیگه زیاد اتفاق میافته. ی زخمم، اما چیزی نیستجا«: هری زمزمه کرد
خوردند و با خوشحالی در مورد قِصِر در رفتن هری  ها داشتند غذا می آن. هیچ کس متوجه نشد

اما . رسید هرمایونی دلواپس به نظر می. خواندند فرد، جرج و جینی هنوز داشتند آواز می. کردند وراجی می
بندم دامبلدور امشب میاد  میدونی، شرط می«:  چیزی بگوید، رون با خوشحالی گفتقبل از این که بتواند
  ».تا با هم جشن بگیریم

                                                 
 در فصل هفتم صفت نشخوار کننده برای توالت آورده شده است، این که در این فصل توالت استفراغ کننده ذکر شده است و 110

 Vomitingعبارت مورد استفاده در این فصل . در متن اصلی هم از دو عبارت متفاوت استفاده شده بود. نقص ترجمه نیست

Toilet بوده است و در فصل هفتم، عبارت Regurgitating Toiletمورد استفاده قرار گرفته بود .  
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فکر نمیکنم «: گذاشت گفت خانم ویزلی که داشت ظرف بزرگی پر از مرغ بریان جلوی هری می
  ».اون االن خیلی سرش شلوغه. بتونه بیاد

  .اون خالص شد اون خالص شد اون خالص شد
  »!خفه شید«: یزلی غریدخانم و
***  

ی دوازده گریمالد پلیس از برگشتن  در چند روز بعدی از نظر هری مخفی نماند که یک نفر در شماره
سیریوس اولین بار که خبرها را شنید، نمایش خوبی از شادی . زده نشده است او به هاگوارتز خیلی هیجان

تر و  خلق ری را فشار داد، اما چندی نگذشت که کجآمیزی دست ه ارائه کرد و مثل بقیه، با لبخند مسرت
منقار تنها  کرد و هر روز بیشتر در اتاق مادرش با کج با دیگران کمتر صحبت می. تر از سابق شد عبوس

  .ماند می
ی سوم تمیز  ای را در طبقه ی کپک زده هری چند روز بعد، وقتی داشتند با رون و هرمایونی گنجه

. احساس گناه نکن«: هرمایونی عبوسانه گفت. ها اعتراف کرد ساساتش را به آنکردند، قسمتی از اح می
به شخصه فکر میکنم که اون داره خودخواهانه . تو به هاگوارتز تعلق داری و سیریوس هم اینو میدونه

  ».رفتار میکنه
رد  کپکی را که محکم به انگشتش چسبیده بود جدا کند، اخم کی کرد تکه رون که داشت تالش می

خواد بدون هیچ همدمی توی این خونه  تو هم دلت نمی. انصافی میکنی هرمایونی یه ذره بی«: و گفت
  ».اسیر باشی

مگه نه؟ اون . جا مرکز فرماندهی محفل ققنوسه این. مونه اون بدون همدم نمی«: هرمایونی گفت
  ».جا و پیشش بمونه فقط به خاطر خودش امیدوار بود که هری بیاد این

وقتی ازش پرسیدم که . کنم این طور باشه فکر نمی«: تکاند گفت ر حالی که لباسش را میهری د
  ».تونم بیام و پیشش زندگی کنم، جواب درستی بهم نداد می

من . خواسته اجازه بده افسار آرزوهاش از دستش در بره اون فقط نمی«: هرمایونی خردمندانه گفت
ناه میکنه، چون یه قسمت کوچیک از وجودش آرزو داشته کنم اون االن یه ذره هم احساس گ فکر می

  ».دادین بعد شما، دوتایی با هم یه زوج مطرود رو تشکیل می. که تو اخراج بشی
  .اما هرمایونی فقط شانه باال انداخت» !خیال هرمایونی بی«: هری و رون با هم گفتند

سیریوس گاهی تو . ا مامان رونهکنم حق ب هرچی دلتون میخواد بگین، اما من بعضی وقتا فکر می«
  ».رو با پدرت عوضی میگیره هری

  »یعنی تو میگی مخش ایراد پیدا کرده؟«: هری که برافروخته شده بود گفت
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  ».همین. کنم که اون مدت خیلی زیادی خیلی تنها بوده من فقط فکر می. نه«: هرمایونی گفت
  .خواب شدها وارد اتاق  در همین لحظه خانم ویزلی از پشت سر آن

  » هنوز تموم نکردین؟«: کشید گفت او در حالی که به داخل گنجه سرک می
میدونین . من فکر کردم اومدین باال بهمون بگین یه ذره استراحت کنیم«: رون با اوقات تلخی گفت

  »جا اومدیم چقدر کپک پاک کردیم؟ از وقتی این
 کمک کنین، میتونین سهمتونو با قابل قدر دوست داشتین به محفل شما که این«: خانم ویزلی گفت

  ».سکونت کردن مرکز فرماندهی ادا کنین
  ».کنم یه جن خونگی شدم احساس می«: رون غرغر کرد

ها چه زندگی وحشتناکی دارن شاید  فهمی اون بیچاره حاال که می. خوبه«: هرمایونی امیدوارانه گفت
کنم بد نباشه به مردم  دونی فکر می می«. ترک کردخانم ویزلی اتاق را » !ع فعالیت کنی.و.ه.بیشتر تو ت

میتونیم یه نظافت حمایت شده تو سالن عمومی . نشون بدیم چقدر وحشتناکه که آدم همش نظافت کنه
 رو ها این کار، عالوه بر این که سطح آگاهی. ع بدیم.و.ه.ی درآمد رو به ت گریفیندور راه بندازیم و همه

  ».امین مالی به همراه دارهع ت.و.ه.باال میبره، برای ت
ع خفه .و.ه.کنم که در مورد ت من حمایت می«: رون با آزردگی به طوری که فقط هری شنید نالید

  ».شی
***  

او . رفت شدند، هری بیشتر در رویای هاگوارتز فرو می تر می هر چه به پایان تعطیالت نزدیک
های  کاری در گلخانه های سبزی زدن در قطعهصبرانه منتظر دیدن هاگرید، بازی کوییدیچ و حتی قدم  بی

هایش قفل  ی کپک زده که هنوز نصف گنجه ی غبار گرفته خارج شدن از این خانه. شناسی بود درس گیاه
البته هری . کرد، خیلی لذت بخش بود آمیز نثارشان می بودند و کریچر از میان تاریکی غرغرهای توهین

  .رس سیریوس نزند مواظب بود حرفی در این مورد در گوش
زندگی در مرکز فرماندهیِ جنبشِ ضد ولدمور آن قدرها هم که هری قبل از تجربه کردن آن انتظار 

ها  بعضی وقت. کردند البته اعضای محفل ققنوس مرتب رفت و آمد می. داشت، جالب و هیجان انگیز نبود
خانم ویزلی . رفتند کردند و می ت میپچ صحب ای با پچ ها فقط چند دقیقه ماندند و بعضی وقت برای غذا می

های  های دراز شونده و چه با گوش چه با گوش(رس  کرد که هری و دیگران از گوش اطمینان حاصل می
کرد که هری بیش از آن چه در شب ورودش  هیچ کس، حتی سیریوس گمان نمی. دور هستند) معمولی

  .شنیده است، الزم است بداند

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



                       www.haftom.org             های خانم ویزلی   غصه /نهمفصل / پاتر و محفل ققنوس  هری  
  

  -  149  - 

کرد که رون با دو  های هدویگ را از باالی گنجه جمع می داشت فضلهدر روز آخر تعطیالت، هری 
  . پاکت وارد اتاق خوابشان شد

ها  فهرست کتاب«: ها را به سمت هری که روی صندلی ایستاده بود انداخت و گفت یکی از پاکت
  »...همیشه خیلی زودتر از اینا میرسید. کردم که فراموش کردن دیگه داشتم فکر می. رسیده
ی  ها را در کیسه زباله انداخت و آن را از باالی سر رون به سمت سطل زباله ی آخرین فضلههر
داخل پاکت دو قطعه . اش را باز کرد هری نامه. سطل آن را بلعید و آروغ بلندی زد. ی اتاق انداخت گوشه

گفت که  یشود و دیگری م یکی یادآوری همیشگی که ترم از اول سپتامبر شروع می. کاغذ پوستی بود
  .هایی نیاز دارند برای سال جدید به چه کتاب
های سال پنجم اثر  یکی کتاب استاندارد افسون. فقط دو تاش جدیده«: او نامه را خواند و گفت

  ».112 و تئوری دفاعی جادویی اثر ویلبرت اسلینکهارد111میراندا گاسهاوک
  !شترق

ها عادت کرده بود که حتی از   کار آناو آن قدر به این. فرد و جرج درست کنار هری ظاهر شدند
  . روی صندلی هم نیفتاد

  ».کردیم کی کتاب اسلینکهارد رو انتخاب کرده ما داشتیم فکر می«: فرد گفت
. آخه معنیش اینه که دامبلدور استاد جدیدی برای دفاع در برابر جادوی سیاه پیدا کرده«: جرج گفت

  ».تازه دیگه داشت دیر میشد
  »منظورتون چیه؟«: پرسید. ها ایستاد ایین پرید و کنار آنهری از صندلی پ

                                                 
111 Miranda Goshawk نامه، روشن  های دیگر، این کلمه گوشاک نوشته شده است که با مراجعه به لغت متاسفانه در ترجمه
  . شود که تلفظ صحیح این کلمه گاسهاوک است می

  : در مورد این کلمه نوشته استEncartaالمعارف  دایره
Goshawk, common name for about fifteen species of 
hawks (see Hawk). The name is applied to several quite 
different birds. The word, derived from Old English, 
means goose hawk, and some authorities believe that it 
was originally given to the peregrine, the British bird of 
prey most likely to attack geese. 

 h و sی دوم باشد، این   حرف اول کلمهh یا پیشوند باشد و حرف ی اول  آخرین حرف کلمهsی مرکب، حرف  مهوقتی در یک کل
  . به معنای آشفته کردن استDishevelی  ی بدیهی، کلمه مثال دیگری از این قاعده. شود تلفظ نمی» ش«به صورت 

112 Wilbert Slinkhard 
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های دراز شونده استراق سمع  آخه ما چند هفته پیش گفتگوی مامان و بابا رو با گوش«: فرد گفت
از حرفاشون پیدا بود که دامبلدور برای پیدا کردن کسی که امسال این کار رو انجام بده کلی . کردیم

  ».دردسر داشته
  ».البته با توجه به اتفاقای چهار سال گذشته، چیز تعجب آوری نیست«: جرج گفت

ی یکی از بین رفت،  یکی اخراج شد، یکی مرد، حافظه«: شمرد، گفت هری در حالی که با انگشت می
  ».میفهمم چی میگی. یکیم نه ماه توی صندوق زندانی بود

  »رون، چته؟«: فرد پرسید
ی  زده به نامه رون با دهان باز ساکت و آرام، حیرت. نداختهری به اطراف نگاه ا. رون جواب نداد

  .هاگوارتز خیره شده بود
  .اش نامه را ببیند به طرف رون رفت تا از روی شانه» مساله چیه؟«: صبری پرسید فرد با بی

  .دهان فرد هم باز ماند
  »ارشد؟ ارشد؟«: او که با ناباوری به نامه خیره شده بود گفت

هری چیزی به رنگ .  پاکت را از دست دیگر رون قاپید و آن را وارونه کردجرج خیز برداشت و
  .طالیی و قرمز روشن را دید که کف دست جرج افتاد

  ».کنم باور نمی«: جرج با صدای آرامی گفت
انگار . نامه را از چنگ رون بیرون کشید و آن را در برابر نور گرفت» .حتماً اشتباه شده«: فرد گفت
  ».کنه هیچ آدم عاقلی رون رو ارشد نمی«. گشت دار می یهدنبال آرم سا

  .سر دوقلوها همزمان برگشت و هردو به هری خیره شدند
کردیم حتماً تو ارشد  ما فکر می«: ها را فریب داده باشد گفت فرد با صدایی که انگار هری آن

  ».میشی
  ».تخاب کنهکردیم دامبلدور باید تو رو ان ما فکر می«: جرج با اوقات تلخی گفت

  ».ی چیزای دیگه ی سه جادوگر و همه به خاطر بردن مسابقه«: فرد گفت
  ».وارش به ضررش تموم شده ی کارای دیوانه کنم همه من فکر می«: جرج و فرد گفتند

خوب، حداقل یکی از شما . تو خیلی دردسر درست کردی رفیق. آره. آره«: فرد به آهستگی گفت
  ».اولویتاشو به دست آورده
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ای زد و در همان حال نگاه خشمگینی به  های بلند به سمت هری رفت و به پشتش ضربه او با گام
  .رون انداخت

  .رونی کوچولو ارشده، رونی کوچولو ارشده
اش کند،  کرد، انگار که ممکن بود آلوده جرج در حالی که نشان ارشد را به سمت رون پرتاب می

  ».حمل میشهمامان دیگه غیر قابل ت. اوه اوه«: گفت
ای به آن خیره شد و آن را به سمت هری  رون که هنوز حرفی نزده بود نشان را گرفت، برای لحظه

  P  یک. هری آن را گرفت. خواست تایید کند که اصل است زبانی از هری می گرفت، انگار با زبان بی
دش به هاگوارتز روی او نشانی مشابه این را سال اول ورو. بزرگ روی شیر گریفیندور نقش شده بود

  .ی پرسی دیده بود سینه
زد و  هایش برق می گونه. ریزان وارد اتاق شد هرمایونی اشک. در با صدای گرمب بلندی باز شد

  . پاکتی در دست او بود. کرد موهایش در هوا پرواز می
  »...تونو نامه... تونو نامه«

  . او نشان را در دست هری دید و جیغی زد
! منم همین طور هری! میدونستم! میدونستم«: داد گفت اش را تکان می لی که نامهبا هیجان در حا

  »!منم همین طور
  ».این مال رونه، نه مال من«. نشان را در دست رون گذاشت» .نه«: هری به سرعت گفت

  »مال کی؟«
  ».رون ارشده، نه من«: هری گفت

  »...منظورممطمئنی؟ ... رون؟ ولی«: هرمایونی که فکش افتاده بود گفت
  . هرمایونی سرخ شد. باری او را برانداز کرد رون با نگاه سرزنش

  ».ست اسم من روی نامه«: رون گفت
  »...رون، این جداً! چه عالی! وای... خوب... من... من«: هرمایونی گفت

  ».غیر منتظره بود«: جرج سر تکان داد و گفت
  »...اون جداً... رون کلی کار... نتظره نبودنه، نه، غیر م«: تر از پیش شد و گفت هرمایونی سرخ

  .در پشت سر هرمایونی قدری بازتر شد و خانم ویزلی با یک کپه رداهای تازه شسته وارد اتاق شد
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به سمت تخت رفت و شروع به » .جینی گفت که فهرست کتابا بالخره اومده«: خانم ویزلی گفت
اگه اونا رو به من بدین، من همین بعد از . گاه کردها ن مرتب کردن رداها کرد و در همان حال به پاکت

رون، من باید . ی دیاگون براتون میخرمشون کنین میرم و از کوچه ظهر وقتی دارین وسایلتونو جمع می
چه . کنی خیلی سریع داری رشد می. بازم برات پیژامه درست کنم، اینا حداقل پونزده سانت کوتاه شدن

  رنگی دوست داری؟
  ».براش قرمز و طالیی درست کنین که به رنگ نشونشم بیاد«: خندی گفتجرج با پوز

یک جفت جوراب آلبالویی را لوله کرد و آن را » به رنگ چی بیاد؟«: پرتی گفت خانم ویزلی با حواس
  .ی رون گذاشت روی کپه

نشون خوشگل . نشونش«: خواهد خبر بدی را به سرعت بگوید گفت فرد با لحنی که انگار می
  ».داشتنی ارشدیش دوست

  .ها متمرکز بود، جا بیافتد چند لحظه طول کشید که حرف فرد برای خانم ویزلی که ذهنش به پیژامه
  »؟...رون، تو که... نشون؟ ولی«

  .رون نشانش را باال نگاه داشت
  .خانم ویزلی درست مثل هرمایونی جیغی زد

  »...ی ما های خونواده ی بچه همه! ارشد! چه عالی! اوه رون! کنم باور نمی! کنم باور نمی«
پس فرد و «: جرج گفت. ترین پسرش حلقه کرد خانم ویزلی جرج را کنار زد و دستانش را دور جوان

  »ایم؟ های همسایه من بچه
چه خبر عالیی، تو هم مثل بیل و پرسی . کنم رون، من خیلی بهت افتخار می! بذار بابات بیاد«
من . وسط این همه چیزای نگران کننده، چه اتفاق جالبی! اوه! قدمهاین اولین . تونی سرپرست بشی می

  »...زده شدم، اوه رونی خیلی هیجان
خانم . آوردند، اما خانم ویزلی متوجه نشد جرج و فرد پشت سر مادرشان صدای استفراغ کردن در می

رون از . بوسید هایش را محکم به دور گردن رون حلقه کرده بود و شلپ و شلپ او را می ویزلی دست
  .نشان ارشدیش قرمزتر شده بود

کرد او را کنار  و در همین حال سعی می» .کنم مامان، نکن، مامان، خواهش می«: کرد رون غرغر می
  . بزند

خوب، چی باشه خوبه؟ به پرسی یه جغد دادیم، اما «: خانم ویزلی او را رها کرد و با نفس تنگی گفت
  ».تو خودت یه دونه داری
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  »مـ منظورتون چیه؟«: هایش اعتماد کند، گفت  لحنی که انگار جرات نداشت به گوشرون با
نظرت در مورد یک ! تو باید به خاطر این موضوع یه جایزه بگیری«: خانم ویزلی با اشتیاق گفت

  »دست ردای خوب چیه؟
 از ته دل پشیمان شان ظاهراً از این رفتار سخاوتمندانه» .ما قبالً براش خریدیم«: فرد با بدخلقی گفت

  .بودند
 رو 113تو همیشه اسکبرز. یا یه موش دیگه. ی چارلی داره زنگ میزنه پاتیل کهنه. شایدم یه پاتیل نو«

  »...دوست داشتی
  »مامان، میتونم یه جاروی نو داشته باشم؟«: رون با امیدواری گفت

  .دسته جاروها گران بودند. ی خانم ویزلی اندکی آویزان شد چهره
  »...فقط یه دونه نو، برای تنوع. یه مدل خیلی خوب نه«:  عجله اضافه کردرون با

  .خانم ویزلی این دست آن دست کرد و سپس لبخندی زد
بعداً . خوب، اگه بخوام یه دسته جارو هم بخرم دیگه االن باید راه بیفتم... تونی البته که می«
اوه دارم ! یه ارشد... صندوقاتونو جمع کنینفراموش نکنین که ! رونی کوچولو ارشد شده... بینمتون می
  »!لرزم می

  . ی دیگری به لُپ رون زد، دماغش را با صدای بلند باال کشید و با عجله از اتاق خارج شد او بوسه
  .فرد و جرج به هم نگاه کردند
کنیم ناراحت  از این که ما بوست نمی«: کرد هیجان زده است، گفت فرد در حالی که وانمود می

  »یشی که؟نم
  ». بکنیم114تونیم برات تعظیم زنانه اگه بخوای می«: جرج گفت
  ».خفه شو. اَه«: ها نگاه کرد و ابروهایش را در هم کشید و گفت رون به آن

وگرنه چی؟ میخوای «: گرفت، گفت اش داشت شکل می ای در چهره فرد در حالی که پوزخند شرورانه
  »حبسمون کنی؟

                                                 
113 Scabbers گرو،  این موش، در حقیقت جادوگری جانورنما به نام پیتر پتی. ی ویزلی بود نام موشی که در مالکیت خانواده

. گیرد است خور و کسی که بدون نیت پس دادن قرض می این کلمه به معنای آدم مفت. همان دوست خائن پدر و مادر هری بود
  . شکل بدهدتغییر» خالی خال«ها این کلمه به  دانم چه چیزی باعث شده است که در بعضی ترجمه نمی

114 Curtseyشود ی مونث تعظیم که به جای خم شدن از کمر، با خم کردن زانوها انجام می  نسخه.  
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  ».طوری این کار رو میکنه خواد ببینم چه خیلی دلم می «:ای گفت ی خفه جرج با خنده
  ».اگه مواظب خودتون نباشین، خیلی خوبم این کارو میکنه«: هرمایونی با عصبانیت گفت

  ».ولشون کن هرمایونی«: رون زیر لب غرغر کرد. فرد و جرج با صدای بلند زیر خنده زدند
ا که همش چشمشون به ماست، دیگه باید مواظب با این دو ت«: لرزد گفت کرد می فرد که وانمود می

  ».کارامون باشیم
  ».شکنیمون تموم شد دیگه روزای قانون. آره«: جرج سرش را تکان داد و گفت

  . با صدای شترق بلند دیگری، دوقلوها ناپدید شدند
. مدآ ی باال می های فرد و جرج حاال از طبقه  ها و خنده صدای نعره. هرمایونی به سقف خیره شد

  »!اونا فقط حسودیشون میشه. رون، بهشون محل نذار. از دست این دو تا«: هرمایونی با عصبانیت گفت
گفتن فقط  اونا همیشه می. مطمئن نیستم«: کرد با شک و تردید گفت رون هم که به سقف نگاه می

 وقت دسته جاروی با این وجود، اونا هیچ«: و با لحن شادتری اضافه کرد» ...احمقا هستن که ارشد میشن
اون هیچ وقت پولش به یه نیمبوس ... کاش میتونستم با مامان برم و خودم انتخاب کنم! نو نداشتن

جارو  بهتره برم بهش بگم که من از پاک... همونم خوبه... جارو تازه اومده نمیرسه، اما یه مدل جدید پاک
  »...خوشم میاد تا بدونه که

  . ید و هری و هرمایونی را تنها گذاشتاو شتابان از اتاق به بیرون دو
ی  او به سمت تختش رفت و کپه. به دلیلی، هری تمایلی در خودش ندید که به هرمایونی نگاه کند

رداهای تمیزی را که خانم ویزلی روی آن گذاشته بود برداشت و به آن سوی اتاق به سمت صندوقش 
  . رفت

  »هری؟«: هرمایونی محتاطانه گفت
. آلود بود که اصالً به صدای خودش شباهتی نداشت صدای هری چنان بغض» .ونیآفرین هرمای«

  ».عالیه. ارشد. خیلی عالیه«: کرد ادامه داد همانطور که به او نگاه نمی
هری، میتونم هدویگ رو قرض بگیرم تا به بابا و مامانم خبر بدم؟ ... اِ. متشکرم«: هرمایونی گفت

  ».آخه ارشد چیزیه که اونا میفهمن چیه. شنکنم اونا خیلی خوشحال می فکر می
  »!ببرش. حتماً. آره«: آلود که به خودش تعلق نداشت، گفت هری با همان صدای وحشتناک بغض

او روی صندوقش خم شد، رداها را ته آن گذاشت و وقتی هرمایونی از کنارش گذشت و به سمت 
هری . چند لحظه گذشت. گردد زی میگنجه رفت تا هدویگ را صدا بزند، وانمود کرد که دنبال چی

ی  ی خفه شنید، صدای خنده تنها صداهایی که می. اما همچنان دوال ماند و گوش داد. صدای در را شنید
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های جغد را با سرفه به  تمسخرآمیز تابلوی خالی روی دیوار و صدای سطل آشغال بود که داشت فضله
  .کرد بیرون تف می

. هرمایونی رفته بود و هدویگ را با خودش برده بود. نگاه کردهری صاف ایستاد و پشت سرش را 
شتابان به سمت در رفت، آن را بست و به آهستگی به تختش برگشت و در آن فرو رفت و بدون این که 

  .دار گنجه خیره شد ی پنجه نگاه کند، به پایه
س احتمال اخراج شدنش آن قدر دلواپ. او کامالً انتخاب ارشدها در سال پنجم را فراموش کرده بود

اما اگر به . شدند را نداشت ها باید به افراد خاصی داده می ن بود که وقتی برای فکر کردن به این که نشا
  او چه انتظاری داشت؟... اگر در موردش فکر کرده بود... خاطر داشت

  ».انتظار چنین وضعی رو نداشتم«: ای درون سرش گفت صدای کوچک صادقانه
اگر . توانست به خودش دروغ بگوید نمی.  را در هم کرد و در دستانش گرفتاش هری چهره

آیا این مشخص . دانست که نشان ارشدی در راه است، انتظار داشت که نشان به او داده شود، نه رون می
دانست؟  ی دراکو ملفوی متکبر است؟ آیا او خودش را برتر از هر کس دیگری می کرد که او به اندازه نمی
   او جداً باور داشت که از رون بهتر است؟آیا

  ».نه«: صدای کوچک سرپیچی کرد
کرد با حیرت از خودش پرسید آیا این واقعیت  هری در حالی که با دقت احساساتش را بررسی می

  دارد؟
  ».ای بهتر از اون نیستم اما توی هیچ چیز دیگه. من کوییدیچم بهتره«: صدا گفت

» اما غیر از درس چی؟. من تو درسا از رون بهتر نیستم. ورهقطعاً همین ط«: هری فکر کرد
ها همیشه خطراتی  هایی که او، رون و هرمایونی از وقتی وارد هاگوارتز شده بودند، چطور؟ آن ماجراجویی

  . خریدند باالتر از اخراج را به جان می
  ».خوب، رون و هرمایونی تقریباً همیشه با من بودن«: صدا در سر هری گفت

اونا ریدل و . اونا توی مبارزه با کویرل با من نبودن. البته همیشه که نه«: ا خودش جر و بحث کردب
سازها رو دست به سر  اونا اون شبی که سیریوس فرار کرد، اون دیوانه. باسیلیسک رو شکست ندادن

  » ...اونا شبی که ولدمور برگشت، توی اون قبرستون با من نبودن. نکردن
هری . اماندگی که در شب ورودش او را در بر گرفته بود، دوباره در وجودش برخاستهمان احساس و

من از هردوی اونا بیشتر کار انجام . من بدون تردید کارای بیشتری کردم«: با اوقات تلخی فکر کرد
  ».دادم
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اما شاید دامبلدور ارشدها رو به خاطر این که خودشونو توی کلی «: صدای کوچک منصفانه گفت
.. .کنه ای انتخاب می شاید اون ارشدها رو با دالیل دیگه... کنه رای خطرناک درگیر کردن انتخاب نمیکا

  »...حتماً رون یه چیزی داره که تو
دار گنجه خیره شد و چیزی که فرد  های پنجه هری چشمانش را باز کرد و از میان انگشتانش به پایه

  »...رون رو به عنوان ارشدهیچ آدم عاقلی «: گفته بود را به خاطر آورد
  .خورد ای بعد از خودش حالش به هم می لحظه. ای کشید هری خرناس توأم با خنده

آیا او، هری، . این که تقصیر رون نبود. رون که به دامبلدور نگفته بود که نشان ارشدی را به او بدهد
رشدی نداشت؟ او خواست با رون قهر کند، چون خودش نشان ا بهترین دوست رون در دنیا، می

خواست همراه با دوقلوها پشت سر رون بخندد و اوقات رون را حاال که برای اولین بار در چیزی از او  می
  جلو افتاده است تلخ کند؟

او ایستاد، عینکش را مرتب کرد و به . ها شنید های رون را در پله در این لحظه، هری صدای قدم
  .لبخند بزرگی روی صورتش کاشتمحض این که رون از در به داخل پرید، 

  ».جارو رو میخره میگه اگه بتونه پاک. درست به موقع بهش رسیدم«: رون با خوشحالی گفت
. آلود نیست خیالش راحت شد دید دیگر صدایش بغض و از این که می» خیلی خوبه،«: هری گفت

  »!رون، گل کاشتی رفیق... ببین«
  . ی رون ناپدید شد لبخند از چهره

کردم تو  فکر می. کردم که من ارشد بشم اصالً فکر نمی« : داد گفت لی که سرش را تکان میدر حا
  ».ارشد میشی

  ».من خیلی دردسر درست کردم. نع«: هری با لحنی مشابه فرد گفت
  »فکر کنم بهتره بریم صندوقامونو جمع کنیم، مگه نه؟... آره، آره، خوب«: رون گفت

قدر خودشان را پخش و پال  جا رسیده بودند این  از روزی که به آنها خیلی عجیب بود که وسایل آن
ی وسایلشان را از این طرف و آن  ها و بقیه تقریباً تمام بعدازظهر وقتشان گرفته شد که کتاب. کرده بودند

هری متوجه شد که رون مرتب نشان . هایشان بچپانند آوری کنند و دوباره در صندوق طرف خانه جمع
سپس آن را در جیب شلوار . اول آن را روی پاتختی گذاشت. برد این طرف و آن طرف میارشدیش را 

خواست  اش گذاشت، انگار می بعد آن را از جیبش در آورد و آن را روی رداهای تا شده. جینش گذاشت
فقط وقتی فرد و جرج آمدند و پیشنهاد کردند نشان را با افسون . آید ببیند قرمز با سیاه چطور می

های آلبالوییش پیچید و در صندوق  سبندگی مداوم به پیشانیش بچسبانند آن را با مالطفت الی جورابچ
  . انداخت و درش را قفل کرد
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او خودش را با انبوهی کتاب بار کرده بود . ی دیاگون برگشت خانم ویزلی حدود ساعت شش از کوچه
ای آن را  ی مشتاقانه بود که رون با نالهای، در دستش  ی درازی، پیچیده در کاغذ کلفت قهوه و بسته
  . گرفت

برای شام مهمون میرسه و باید همتون . اصالً فکرشم نکن که االن بازش کنی«: خانم ویزلی گفت
واری کاغذ را درید  اما به محض این که خانم ویزلی از دید خارج شد، رون با حرکت دیوانه» .بیاین پایین

اش در حالت شعف  در همان حال چهره. جدیدش را بررسی کردو سانتیمتر به سانتیمتر جاروی 
  .واری فرو رفته بود خلسه

در زیرزمین، خانم ویزلی پرچم قرمزی باالی سر میز پر و پیمان آویزان کرده بود که رویش نوشته 
  : بود

  تبریک به رون و هرمایونی، ارشدهای جدید
  .تر بود اخالق  او را دیده بود، خوشخانم ویزلی از هر وقت دیگری که هری در این تابستان

من فکر کردم «: وقتی هری، رون، هرمایونی، فرد، جرج و جینی وارد اتاق شدند، خانم ویزلی گفت
رون، «: سپس با لبخندی اضافه کرد» .بهتر باشه به جای یه شام ساده، یه مهمونی مختصر داشته باشیم

  ».زده شدن  و اونا خیلی هیجانمن براشون جغد فرستادم. بیل و بابات دارن میان
  . فرد با چشمانش شکلکی در آورد

کمی بعد از این که هری یک . جا بودند بلت آن سیریوس، لوپین، تانکس و کینگزلی شکل
  .لنگان وارد شد آی هم لنگ-ای نوشید، مودی مد آبجوکره

. سفرش را درآوردآی ردای - مد» .اوه الستور، خوشحالم که اومدی«: خانم ویزلی با سرخوشی گفت
. خواستیم ازت خواهش کنیم اگه ممکنه یه نگاه به میزتحریر توی اتاق پذیرایی بندازی یک قرنه که می«

  ».ما از ترس این که مبادا یه چیز واقعاً ناجور توش باشه اونو باز نکردیم
  »...باشه مالی«

  .پزخانه به آن سو خیره شدی مودی به سمت باال چرخید و از میان سقف آش  به رنگ جرقهچشم آبیِ
. اون میز اون گوشه؟ آها«. مردمکش منقبض شد» اتاق پذیرایی؟«: او با صدای غرش مانندی گفت

  »میخوای برم باال و شرشو کم کنم مالی؟... یه لولوه. آره... میبینم
 ما یه راستش. نوشیدنیتو بخور. رسم نه، نه، خودم بعداً خدمتش می«: خانم ویزلی لبخندی زد و گفت

ریخت با  و در حالی که موهای رون را به هم می. او به پرچم قرمز اشاره کرد» ...جشن کوچولو داشتیم
  »!چهارمین ارشد خانواده«: لحنی پراحساس گفت
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. چرخید چشم معمولیش روی رون بود و چشم جاودییش به اطراف می» ارشد، ها؟«: مودی گفت
او به طرف لوپین و سیریوس . حس خوشایندی نبود. کند کرد که مودی به او نگاه می هری حس می

. خوب، تبریک میگم«: مودی در حالی که هنوز با چشم معمولیش به رون خیره بود، گفت. رفت
کنم که دامبلدور  البته من فرض می. کنن های قدرتمند همیشه دردسر به سمت خودشون جلب می چهره

  »... عمده مقاومت کنی، وگرنه تو رو به عنوان ارشد منصوبهای زخم فکر میکنه تو میتونی در برابر چشم
ترین برادرش از دردسر جواب دادن  رون از این دیدگاه مودی تعجب کرد، اما با رسیدن پدر و بزرگ

ها اعتراض نکرد که چرا  خانم ویزلی آن قدر خوش خلق شده بود که به آن. به مودی راحت شد
وندانگوس یک پالتوی دراز به تن داشت که در جاهای ناجوری م. اند موندانگوس را با خود آورده

های عجیبی داشت و وقتی از او خواستند پالتویش را در آورد و کنار ردای سفری مودی بگذارد،  قلبگی
  . امتناع کرد

» خوب، فکر کنم وقتشه که به سالمتیِ«: هایشان را گرفتند، آقای ویزلی گفت وقتی همه نوشیدنی
  ».های جدید گریفیندور جاممونو بلند کنیم رون و هرمایونی، ارشد«:  کرد و ادامه دادجامش را بلند

همه به سالمتی رون و هرمایونی نوشیدند و سپس . زدند رون و هرمایونی با شادی لبخند می
  . برایشان کف زدند

میز همه به سمت » .من خودم هیچ وقت ارشد نبودم«: تانکس با لحن شادی از پشت سر هری گفت
موهای تانکس آن روز به قرمزی گوجه فرنگی شده بود و تا . رفتند که از خودشان پذیرایی کنند می

رئیس «: تانکس ادامه داد. تر جینی است اش طوری بود که انگار خواهر بزرگ قیافه. رسید کمرش می
  ».گروهمون گفت که من چند تا صفت ضروری کم دارم

  »مثالً چی؟«: داشت،  گفت ی تنوری برمیزمین جینی که داشت برای خودش سیب
  ».مثالً قابلیت این که مواظب رفتارم باشم«: تانکس گفت
داند باید بخندد یا نه سپس سعی کرد مساله  کرد که انگار نمی هرمایونی طوری نگاه می. جینی خندید

  .ای رفع و رجوع کند، که به گلویش پرید را با خوردن یک قلپ بزرگ آبجوکره
  »سیریوس شما چطور؟«: زد پرسید ان طور که به پشت هرمایونی میجینی هم

  . ی پارس مانندش را سر داد سیریوس که درست کنار هری نشسته بود، خنده
. لوپین پسر خوبه بود. من و جیمز بیشتر وقتمونو تو حبس بودیم. امکان نداشت کسی منو ارشد کنه«

  ».اون نشون ارشدی داشت
الزم به گفتن . تونم بهترین دوستامو تحت کنترل دربیارم کرد من می فکر میدامبلدور «: لوپین گفت

  ».انگیزی شکست خوردم نیست که به چه طرز غم
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ناگهان مهمانی خیلی . پدرش هم ارشد نبوده است. حال و هوای هری ناگهان زیر و رو شد
ی داشت، ی مضاعف عالقهدر حالی که نسبت به تمام افراد داخل اتاق احساس . آورتر از قبل شد شادی

  .بشقابش را پر کرد
  . زد آورد الف می رون داشت در مورد جاروی جدیدش برای هر کسی که گیر می

دار  میگه دنباله» کدام دسته جارو«بد نیست، نه؟ کتاب . تو ده ثانیه سرعتش از صفر به هفتاد میرسه«
  ».رسه تو ده ثانیه به شست می تازه با وجود باد موافقدویست و نود

  . گفت ی حقوق اجنه به لوپین می هرمایونی خیلی صادقانه داشت از نظراتش درباره
مگه نه؟ همش از این طرز . هاست منظورم اینه که این از همون جنس مزخرفات تبعیض گرگینه«

  »...ی موجودات دیگه برتر هستن تفکر وحشتناک ناشی میشه که جادوگرا از همه
  .  و بحث همیشگیشان را در مورد درازی موهای بیل داشتندخانم ویزلی و بیل همان جر

مگه نه . تر بود، خیلی بیشتر بهت میومد اگه کوتاه. جدی از کنترل خارج میشه دیگه داره جدی...«
  »هری؟

ها  او از آن. ای از این که نظرش پرسیده شود ترسیده بود هری ذره» .دونم نمی... اوه«: هری گفت
  . ای با موندانگوس خلوت کرده بودند  و جرج رفت که در گوشهدور شد و به سمت فرد

موندانگوس وقتی هری را دید، صحبتش را قطع کرد، اما فرد چشمکی زد و با اشاره از هری خواست 
  . که جلوتر برود

  ».اون پشتیبان مالی ماست. چیزی نیست موندانگوس، میتونیم به هری اعتماد کنیم«
دستش پر از . دستش را به طرف هری دراز کرد» .برامون آورده چی 115ببین دانگ«: جرج گفت

حرکت بودند، صدای تلق تلق ضعیفی از  ها کامالً بی با وجو این که دانه. ی سیاه بود های چروکیده دانه
  . رسید ها به گوش می دانه

 چون مون الزمشون داریم، اما کننده برای خوردنیای جیم. 116های تنتاکوالی سمی دانه«: جرج گفت
  ».ی جیم هستن، برای گیر آوردنشون یه کمی دردسر داشتیم ی رده جزو اشیای غیرقابل معامله

  ».پس ده گالیون برای همش دانگ«: فرد گفت

                                                 
 در Dung.  استموندانگوسکنند که به نوعی مخفف همان  صدا می» دانگ«ی   را با عبارت صمیمانهموندانگوسجادوگرها،  115

  ! خانم رولینگ چقدر نسبت به این کاراکتر ارادت دارددهد حقیقت به معنای مدفوع چهارپایان است و این نشان می
116  ' Venomous Tentacula 
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با این همه دردسری که «: ی پر خونش گشادتر شده بود گفت های ورقلمبیده موندانگوس که چشم
  ». کمتر از بیست تا امکان نداره117 کنوتحتی یک. من برای گیرآوردنشون کشیدم؟ متاسفم پسرا

  ».دانگ از این شوخی خوشش میاد«: فرد به هری گفت
  ». بوده118پر نارل بهترین شوخیش تا حاال شیش سیکل برای یه کیسه قلم. آره«: جرج گفت

  ».مواظب باشید«: ها گفت ای به آن هری با صدای آهسته
  ».مشکلی نیست.  رونِ ارشد گرمهچی؟ مامان که سرش به قربون صدقه رفتن«: فرد گفت

  ».اما مودی میتونه مواظبتون باشه«: هری یادآوری کرد
  . اش نگاهی کرد موندانگوس با نگرانی از باالی شانه

ده تا قبوله، به شرط این که همین االن ! پسرا. ی جالبی بود نکته«: با صدای بم غرش مانندی گفت
  ».جمعشون کنین

ی دوقلوها  های دراز شده هایش را در دست موندانگوس جیب» !با هریمرح«: فرد با خوشحالی گفت
  »...بهتره اینا رو ببریم باال«: فرد گفت. خالی کرد و به سرعت به سمت غذاها رفت

همان لحظه به ذهنش خطور کرده بود که . هری رفتن دوقلوها را با قدری احساس ناراحتی نگاه کرد
ی شوخی را از کجا تامین  ی مغازه اهند بدانند فرد و جرج سرمایهاگر آقای ویزلی یا خانم ویزلی بخو

ی سه جادوگر را  ی مسابقه این که جایزه. شد اند، موضوع به طرز اجتناب ناپذیری بالخره کشف می کرده
رسید، اما اگر به نزاع خانوادگی دیگری مثل جدایی  ای به نظر می به دوقلوها بدهد در ابتدا کار ساده

فهمید هری کاری کرده است که فرد و جرج بتوانند به شغلی   میشد چه؟ اگر خانم ویزلی میپرسی منجر
کرد که هری مثل  مشغول شوند که از نظر او کامالً نامناسب است، آیا باز هم خانم ویزلی احساس می

  یکی از پسرهایش است؟
ها را روی شکمش  جا ایستاده، سنگینی وزن احساس گناهِ همدستی با آن هری که هنوز همان

ی  بُلت از میان صدای همهمه صدای بم کینگزلی شَکِل. ناگهان نام خودش را شنید. کرد احساس می
  . اطرافش قابل تشخیص بود

  »چرا دامبلدور پاتر رو ارشد نکرده؟...«: کینگزلی گفت
  ».اون حتماً دالیل خودشو داشته«: لوپین جواب داد

                                                 
117 Knutتلفظ » کنوت«ی گویای اسکولستیک، این کلمه  بر اساس لغت نامه. های برنجی  پول خرد جادوگری، به شکل سکه
 .»نات«ایم  ها دیده شود، نه آن طور که قبالً در ترجمه می

118 Knarl Quills 
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اگه من بودم که این کار رو . داد کار اعتمادشو به اون نشون میاما این «: کینگزلی مُصِرّانه گفت
  »...مخصوصاً حاال که دیلی پرافت هر چند روز یه بار بهش گیر میده. کردم می

ها را شنیده  خواست کینگزلی یا لوپین بفهمند که او صحبت آن او نمی. هری سرش را برنگرداند
. ، پشت سر موندانگوس به سمت میز به راه افتادای گرسنه نبود با وجود این که حتی ذره. است

ی باال در  کرد که کاش در طبقه آرزو می. سرخوشیش از مهمانی، به همان سرعتی که آمده بود، بخار شد
  .رختخواب خوابیده بود

جایی که  کرد و از آن  را بو میای آی با آن چه از دماغش باقی مانده بود داشت ران جوجه-مودی مد
  . دندان کشید، ظاهراً اثری از سم در آن پیدا نکرده بودران را به

یه الیه لعابِ ضدِ . ش از چوب بلوط اسپانیایی ساخته شده دسته...«: گفت رون داشت به تانکس می
  ».زخم روش کشیده شده و سیستم کنترل ارتعاش سرخود داره چشم

  . ی گل و گشادی کشید خانم ویزلی خمیازه
هری، . آرتور، من نمیخوام این دار و دسته خیلی بیدار بمونن. ن لولو برسمخوب، من میرم خدمت او«

  ».عزیزم، شب به خیر
تواند بدون این که توجهی به خود  هری بشقابش را پایین گذاشت و سبک سنگین کرد که آیا می

  . جلب کند دنبال او برود
  »تو حالت خوبه پاتر؟«: مودی با صدای غرش مانندش گفت

  ».ره، خوبمآ«: هری گفت
  .چشم آبی جرقه رنگش کجکی به هری خیره شده بود. ای از فالسک بغلیش نوشید مودی جرعه
  ».یه چیزی دارم که ممکنه برات جالب باشه. جا بیا این«: مودی گفت

  . مودی از جیب بغل ردایش یک عکس جادویی خیلی کهنه بیرون کشید
گشتم  تم دنبال ردای نامرئی اضافیم میدیشب که داش. این عکس اولین محفل ققنوسه«: غرید

گفتم عکسو بیارم،  — این پادمور که اونقدر مرام نداره بهترین ردای نامرئیمو برگردونه —. پیداش کردم
  ».ها خوششون بیاد ممکنه بچه

دادند و بعضی جامشان را  ی کوچکی از افراد که بعضی دست تکان می عده. هری عکس را گرفت
  . کردند  به او نگاه میکرده بودند، بلند 

مودیِ داخل » .این منم«: مودی بدون این که الزم باشد به خودش در عکس اشاره کرد و گفت
اینی «. شد، اگرچه موهایش قدری کمتر خاکستری بود و دماغش سالم بود عکس به راحتی شناخته می
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دو هفته بعد از این . 119کینونه این مارلین مک... ی منه ددالوس دیگل طرف دیگه. که کنار منه دامبلدوره
 120باتم اینم فرانک و آلیس النگ. ی خونوادشو کشتن اونا همه. که این عکس گرفته شد، کشته شد

  ».هستن
آن صورت گرد و . باتم را دید به هم پیچید شکم هری که از قبل ناراحت بود، وقتی آلیس النگ

  .او تصویری از پسرش نویل بود. ندیده بودشناخت، هرچند هرگز صاحب آن را  مهربان را خیلی خوب می
این امالین ونسه که قبالً ... مردن بهتر از اون چیزیه که سرشون اومد. حیوونکیا«: مودی غرید

هایی ازش رو پیدا  ما فقط تیکه. ، اونم کشته شد121ویک بنجی فن... دیدیش، اینم که معلومه لوپینه
 و آدم کوچولوهای داخل عکس به کناری رفتند تا او انگشتش را به عکس زد» .برین کنار. کردیم

  .هایی که در پشت بودند جلو بیایند آن
استورجیس . جادوگر بزرگی بود. اونا خودش و خونوادشو کشتن. برادر آملیا بونز... 122این ادگار بونزه«

 جسدش ، شیش ماه بعد از این عکس ناپدید شد و123ربورنی کارادوک دی... جا جوونه پادمور، چقدر این
الفیاس دوج که قبالً دیدیش، فراموش ... اینم هاگرید، قیافش یه ذره هم تغییر نکرده... هرگز پیدا نشد

خوار به  ، پنج تا مرگ124گیدئون پریوت... کرده بودم که اون همیشه این کاله مسخره رو سرش میذاشت
  »...برین کنار، برین کنار... ردناونا مثل قهرمانا مبارزه ک.  رو بکشن125زور تونستن اون و برادرش فابیان

هایی که در پشت پنهان شده  آن. آدم کوچولوهای داخل عکس هم را هل دادند و به کناری رفتند
  . بودند حاال درست در جلوی عکس بودند

این دورکاس ... آدم عجیبی بود. فقط همین یه بار دیدمش. 126این برادر دامبلدور، آبِرفورثه«
اونی که فکر ... و حاال... تر بود ها موهاش کوتاه سیریوس، او موقع.  کشتشولدمور شخصاً. 127میدوزه

  »!کردم برات جالب باشه می
ها در دو طرف  آن. زدند پدر و مادرش با شادی برایش لبخند می. قلب هری ناگهان به تپش افتاد

. باریک بود و دما. هری بالفاصله او را شناخت.  نمناکی نشسته بودندهای مردی کوچک اندام با چشم
                                                 

119 Marlene McKinnon 
120 Frank and Alice Longbottom 
121 Benjy Fenwick 
122 Edgar Bones 
123 Caradoc Dearborn 
124 Gideon Prewett 
125 Fabian 
126 Aberforth 
127 Dorcas Meadowes 
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ها را به ولدمور گفت و با این کار به ولدمور  کسی که به پدر و مادرش خیانت کرد و محل اختفای آن
  .ها را بکشد کمک کرد که آن
  »ها؟«: مودی گفت

کرد که چیز  ظاهراً مودی هنوز فکر می. ی پر از اثر زخم و ناهموار مودی نگاه کرد هری به چهره
  . ان داده استآوری به هری نش شادی

راستی، من همین االن یادم ... اِ... آره«: کرد لبخند بزند گفت هری در حالی که با زحمت تالش می
  »...اومد که وسایلمو جمع

اون جا «: سیریوس گفت. او از زحمت سرهم کردن ماجرایی برای جمع نکردن وسایل خالص شد
 و قبل از این که کسی بتواند او را صدا هری بلند شد. مودی به سمت او برگشت» آی؟-چی داری مد

  .ها باال رفت بزند، از میان در به بیرون لغزید و از پله
. های پدر و مادرش را دیده بود او قبالً عکس. قدر او را شوکه کرده است دانست چه چیزی این او نمی

 که اصالً انتظار نداشت اما این که این قدر ناگهانی، وقتی... باریک را هم دیده بود عالوه بر آن، دم
  ».هیچ کس از همچین وضعی خوشش نمیاد«: او با عصبانیت فکر کرد... جلویش سبز شدند
ویک که ریز ریز شده بود، گیدئون پریوت که  بنجی فن... ها بودند های خندانی که با آن و آن چهره

قلشان را از دست داده ها که آن قدر شکنجه شده بودند که ع مثل یک قهرمان مرده بود، النگ باتم
دانستند چه بالیی سرشان  دادند و نمی ها با خوشحالی از میان عکس دست تکان می ی آن بودند، همه
  . ای یافت ممکن است مودی این عکس را چیز جالبی بداند، اما هری آن را چیز آزاردهنده... آمده است

از این که باز تنها شده بود، راضی .  گذشتها های جن ها باال رفت و از کنار کله هری پاورچین از پله
کسی داشت در اتاق پذیرایی گریه . اما به محض این که به راهروی باال نزدیک شد، صداهایی شنید. بود

  .کرد و زاری می
  »کسی اونجاست؟«: هری گفت
 اتاق ها را دوتا یکی کرد و به سمت ی پله بقیه. هق همچنان ادامه پیدا کرد صدای هق. جوابی نیامد

  . پذیرایی دوید
تمام بدنش با . چوبدستیش در دستش بود. شخصی به دیوار اتاق تاریک تکیه داده بود. در را باز کرد

  .گرفته، زیر نور ماه، جسد رون افتاده بود روی فرش خاک. لرزید هق می هق
نه، ... ردهرون م... مغزش به سردی یخ شد. افتاد داشت می. های هری از هوا خالی شد ناگهان ریه

  ...امکان نداره
  ...یه لحظه صبر کن، این که رون نیست، رون همین االن پایین بود
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  »خانم ویزلی؟«: هری با صدایی شبیه قارقار گفت
و چوبدستیش را به سمت جسد رون تکان » !ریدیکولوس... ر... ر«: هق کنان گفت خانم ویزلی هق

  .داد
  ! شترق

سد بیل به پشت با دست و پای از هم گشاده افتاده بود و ج. جسد رون تبدیل به جسد بیل شد
  . هق کرد خانم ویزلی بلندتر از قبل هق. هایش کامالً باز بود چشم

  »!ریدیکولوس... ر«: هق کنان گفت او دوباره هق
  !شترق

ای خون از صورتش جریان  جسد آقای ویزلی جای جسد بیل را گرفت، عینکش کج شده بود و رشته
  .داشت

  »!ریدیکولوس! ریدیکولوس! ریدیکولوس! نه! نه«:  ویزلی نالیدخانم
  ...جسد هری. شترق. جسد پرسی. شترق. جسد دوقلوها. شترق

بذارین «. به جسد خودش روی زمین خیره شد» .جا برین بیرون از این! خانم ویزلی«: هری فریاد زد
  »...یه نفر دیگه

  »چی شده؟«
لنگان بعد از  مودی هم لنگ. پشت سرش سیریوس بود. ده بودلوپین بود که دوان دوان به اتاق آم

لوپین نگاهش را از خانم ویزلی به جسد هری در کف اتاق گرداند و بالفاصله متوجه قضیه . ها آمد آن
  : چوبدستیش را بیرون کشید و خیلی محکم و واضح گفت. شد

  »!ریدیکولوس«
لوپین . ای شناور در هوا ظاهر شد ای نقره جسد هری ناپدید شد و به جای آن در همان نقطه، کره

  .یک بار دیگر چوبدستیش را تکان داد و کره دود شد
  . هایش گرفته بود اش را در دست چهره. خانم ویزلی نفس عمیقی کشید و با شدت تمام زیر گریه زد

نم ویزلی ای بعد، خا ثانیه. و به سمت او رفت» .مالی، مالی گریه نکن«: لوپین با لحن غمگینی گفت
  . گریست ی لوپین گذاشته بود و از ته دل زار زار می سرش را روی شانه

مالی، اون فقط یه لولو «: بخشی گفت کرد با صدای آرامش لوپین در حالی که سرش را نوازش می
  »...یه لولوی احمق. بود
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  »...بینم بشو میهمیشه خوا... همیشه«. کرد خانم ویزلی ناله می» !من همیشه میبینم که اونا مردن«
مودی به . سیریوس به آن قسمت از فرش که لولو به شکل جسد هری در آمده بود خیره مانده بود

کرد که از همان وقتی  او احساس می. کرد به چشمانش نگاه نکند کرد و هری تالش می هری نگاه می
  . که از آشپزخانه خارج شده است، مودی با چشم جادوییش او را تعقیب کرده است

هایش پاک  هایش را با آستین وار چشم کشید و دیوانه های عمیقی می خانم ویزلی در حالی که نفس
  »...خوام فکر کنه من احمق نمی. خوام بفهمه نمی. لطفاً به آرتور نگین«: کرد گفت می

  . خانم ویزلی فین محکمی در دستمال کرد. لوپین دستمالی به او داد
کنی؟ حتی عرضه  ی من چی فکر می حاال درباره. هری، متاسفم«:  گفتخانم ویزلی با صدای لرزانی
  »...نداشتم شر یه لولو رو کم کنم

  ».احمق نباشین«: کرد لبخند بزند گفت هری در حالی که سعی می
نصف . من خیلی نگرانم«: هایش به راه افتاده بود گفت خانم ویزلی در حالی که دوباره اشک از چشم

 هم که  پرسی. فقط یه معجزه میتونه خونواده رو سالم از این ماجراها در بیاره. هستنخونواده توی محفل 
اگه قبل از این که باهاش آشتی کنیم براش یه اتفاق وحشتناک بیافته چی؟ اگه . زنه اصالً با ما حرف نمی

  »من و آرتور کشته بشیم، کی رون و جینی رو سرپرستی میکنه؟
محفل آمادگی . ی پیش نیست این دفعه مثل دفعه. الی، بسه دیگهم«: لوپین با لحن محکمی گفت

  »...بهتری داره، ما زود کارمونو شروع کردیم، میدونیم که ولدمور
  .خانم ویزلی با شنیدن این اسم از ترس جیغ کوتاهی کشید

تونم قول بدم بالیی سر  ببین، من نمی. اوه مالی، دیگه وقتشه که به شنیدن اسمش عادت کنی«
. ی پیش هستیم تر از دفعه کسی همچین چیزی رو نمیتونه قول بده، اما ما االن خیلی قوی. ی نیادکس

خوارا به ما بیست به  ی پیش نسبت مرگ دفعه. چون تو اون موقع عضو محفل نبودی االن متوجه نیستی
  »...کردن یک بود و اونا ما رو یکی یکی شکار می
دانست که مودی هنوز دارد او  او می. ان پدر و مادرش افتادی خند هری دوباره به یاد عکس و چهره

  .کند را نگاه می
فقط تا وقتی که ولدمور . اون دوباره برمیگرده. نگران پرسی هم نباش«: سیریوس ناگهان گفت

کنن که  خونه بهمون التماس می وقتی ولدمور خودشو نشون بده، تمام وزارت. آفتابی نشده این طوریه
من که مطمئن نیستم حاضر بشم عذرخواهیشونو قبول «: و با لحن تلخی اضافه کرد» .ببخشیمشون

  ».کنم
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و این که اگه تو و آرتور کشته بشین کی از رون و جینی مراقبت «: لوپین با لبخند خفیفی گفت
  »کنی ما چیکار میکنیم؟ ولشون میکنیم که از گرسنگی بمیرن؟ کنه، فکر می می

  .زدخانم ویزلی لبخند لرزانی 
  ».احمق شده بودم«: کرد زیر لب گفت هایش را پاک می در حالی که دوباره چشم

کرد که خانم ویزلی احمق شده  ده دقیقه بعد که هری در اتاق خواب را پشت سرش بست، فکر نمی
. زدند جلوی چشمش بود ی پدر و مادرش که از میان عکس درب و داغان به او لبخند می هنوز چهره. بود
تصویر . رسد ها که در اطرافشان بودند، دارد به آخر می دانستند که عمرشان، درست مثل خیلی میها ن آن

ی خانم ویزلی  لولو همچنان جلوی چشم هری لحظه به لحظه به شکل جسد هر یک از اعضای خانواده
  .آمد در می

بدون هیچ اخطاری ناگهان جای زخم روی پیشانیش از شدت درد سوخت و شکمش به طرز 
  .وحشتناکی به هم پیچید
  .مالید یافت، جای زخمش را می و همان طور که درد کاهش می» !بسه دیگه«: هری محکم گفت

ی دیوانگی این است که با خودت حرف  اولین نشانه«: ای از داخل قاب خالی گفت صدای موذیانه
  ».بزنی

. احساس سالخوردگی کردناگهان بیشتر از هر موقع دیگری در زندگیش . هری به صدا توجهی نکرد
ی شوخی و نشان ارشدی غضه  برایش خیلی عجیب بود که کمتر از یک ساعت پیش، در مورد مغازه

  .خورده بود
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 مدهفصل 

  لونا الوگود

رفتند و حرفی  آمدند و می پدر و مادرش در رویاهایش می. ای داشت هری آن شب خواب آشفته
کرد، رون و هرمایونی که تاج بر سر داشتند خانم  گریه میزدند، خانم ویزلی باالی سر جسد کریچر  نمی

شد  ای منتهی می کردند و باز دوباره هری خودش را در راهرویی که به در قفل شده ویزلی را نگاه می
ناگهان از خواب پرید و رون را دید که لباس پوشیده است و دارد با او . جای زخمش تیر کشید. یافت

  . کند صحبت می
  »...رسیم میگه به قطار نمی. ها ، مامان عصبانی میشهبجنب...«

از چیزهایی که در حال حول حولکی لباس پوشیدن شنید، فهمید که فرد و . در خانه آشوب به پا بود
ها، آن را با جادو در هوا شناور کرده  جرج برای خالص شدن از زحمت حمل صندوقشان به پایین پله

نتیجه این شده بود که صندوق مستقیماً به جینی برخورد کرده . ایین بیایدبودند تا خود به خود از پلکان پ
خانم بلک و خانم ویزلی هر دو با . ها پایین آمده بود و به داخل راهرو افتاده بود بود و او غلت زنان از پله
  . زدند حداکثر قدرتشان جیغ می

  »...ممکن بود حسابی زخمیش کنین! احمقا...«
  »...آالیند کین سرای اجدادیم را میهای چر دورگه...«
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. رسید آشفته به نظر می. هرمایونی شتابان به اتاق آمد. پوشید هری داشت کفش ورزشیش را می
  . پا که قوز کرده بود در بغلش بود و کجخورد  تکان میبه این طرف و آن طرف اش  هدویگ روی شانه

های قفسش  با خوشحالی بال زد و روی میلهجغد » .مامان و بابا همین االن هدویگ رو برگردوندن«
  »حاضر شدی؟«. نشست

  .و عینکش را به چشم زد» جینی حالش خوبه؟. تقریباً«: هری گفت
آی غر میزنه که تا وقتی  ولی مد. خانم ویزلی قضیه رو رفع و رجوع کرد«: هرمایونی گفت

  ».ه محافظ کم داریماستورجیس پادمور نیومده نمیتونیم راه بیافتیم، چون در این صورت ی
  »محافظ؟ ما میخوایم با محافظ تا کینگزکراس بریم؟«: هری گفت

  ».تو با محافظ تا کینگزکراس میری«: هرمایونی حرف او را تصحیح کرد
نکنه . خواد خودشو آفتابی کنه کردم ولدمور نمی چرا؟ من فکر می«: هری با لحنی آزرده گفت

  »پره و منو با خودش میبره تو؟ بیرون میخواین بگین یهو از یه سطل زباله  می
اما . آی بوده این حرف مد. دونم من نمی«: کرد با حواس پرتی گفت هرمایونی که به ساعتش نگاه می

  »...مونیم دونم که اگه همین االن راه نیافتیم، حتماً از قطار جا می می
انگار که . رمایونی از جا پریده» میشه لطف کنین همین االن بیاین پایین؟«: خانم ویزلی فریاد زد

هری هدویگ را قاپید و او را بدون تشریفات در . با شتاب از اتاق بیرون زد. آب داغ رویش ریخته باشد
پشت سر هرمایونی به سمت پایید خیز  کشید، قفسش چپاند و در حالی که صندوقش را به دنبالش می

  . برداشت
ها را  داد پرده ید، اما کسی به خودش زحمت نمیکش ی خانم بلک داشت با خشم زوزه می پرتره

  . کرد سر و صدای داخل راهرو به هر حال دوباره او را بیدار می. رویش بکشد
 به !جنبندگان پلید! ها تفاله! ها گندزاده: گفت های خانم بلک که می صدای خانم ویزلی از میان ضجه

! اوه... الستور میاردشون.  جغدتو بذار بمونهصندوق و. هری، تو با من و تانکس میای«: گوش هری رسید
  »!دامبلدور گفت نه! 128به خاطر خدا

شد و برای رسیدن به خانم ویزلی هال را  ها رد می در حالی که هری داشت با تقال از میان صندوق
  .سگ سیاهی به هیکل خرس کنار هری ظاهر شد ریخت، به هم می

                                                 
توان در آن ردی از   سکوالر است و کمتر میکامالًدر یکی از گفتگوهای سایت بعد هفتم، گفته بودم که هری پاتر یک اثر  128
 اما من هر چه فکر کردم، عبارت دیگری به For Heavens Sake: جا خانم ویزلی گفته است در این. همین طور است.  یافتدین

  . نظرتان را با بنده در میان بگذاریدلطفاً. ذهنم نرسید
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  »!پس با مسئولیت خودت. باشه...  کهاوه، واقعاً«: خانم ویزلی با نا امیدی گفت
در . هری و سگ به دنبال او رفتند. رمق سپتامبر پا گذاشت او در ورودی را باز کرد و به آفتاب بی

  .های خانم بلک ناگهان خاموش شد پشت سرشان به هم کوبیده شد و ضجه
:  نگاه کرد و گفترفتند هری به اطراف ی دوازده پایین می های سنگی شماره در حالی که از پله

  .ی دوازده ناپدید شد ی شماره رو رسید، خانه به محض این که پایشان به پیاده» تانکس کجاست؟«
کرد چشمش به سگ سیاهی  سعی می» .این بیرون منتظرمونه«: خانم ویزلی قرص و محکم گفت

  .رفت نیافتد که کنار هری به سنگینی راه می
دار ارغوانی به   او موهای وزوزی خاکستری داشت و کاله لبه.ها سالم کرد سر نبش، پیرزنی به آن

  .سر داشت
: کرد گفت و در حالی که به ساعتش نگاه می» !جا رو هری این«: زد گفت او در حالی که چشمک می

  »بهتره عجله کنیم، نه مالی؟«
ولی مدآی «. هایش اضافه کرد و در همان حال به طول قدم» میدونم، میدونم،«: خانم ویزلی نالید

اما فاج ... کاش آرتور میتونست بازم از وزارت برامون ماشین بگیره... گفت که منتظر استورجیس بشیم
دونم این مشنگا بدون جادو  من نمی... این روزا حتی نمیذاره اون یه قوطی مرکب خالی قرض بگیره

  »...چطوری میتونن مسافرتو تحمل کنن
گاهی به .  کرد و با خوشحالی به اطراف جست و خیز کردسگ سیاه بزرگ از سرِ خوشی واق واقی

اش را  توانست جلوی خنده هری نمی. دوید کرد و گاهی به دنبال دم خود می سمت کبوترها واق واق می
ای تقریباً مشابه خاله پتونیا  خانم ویزلی به شیوه. سیریوس مدت خیلی درازی داخل خانه مانده بود. بگیرد
  . اخته بودهایش چین اند به لب

ی خاصی در راه اتفاق نیافتاد به جز  بیست دقیقه طول کشید که پیاده به کینگزکراس برسند و حادثه
وقتی به ایستگاه رسیدند، کنار جدا . این که سیریوس برای خنداندن هری یک جفت گربه را ترساند

ود، سپس یکی یکی به آن تفاوتی منتظر ماندند تا اطراف خلوت ش ی سکوی نه و ده، قدری با بی کننده
قطار سریع السیر هاگوارتز، از خود بخار دوده . تکیه دادند و به راحتی به سکوی نه و سه چهارم افتادند

. پر بود ها های آن ی رفتن و خانواده آموزان آماده سکو از دانش. داد ای به سمت سکو بیرون می گرفته
  ...گشت او واقعاً داشت برمی... گیرد  که روحش اوج میاش را با بوی آشنا پر کرد و احساس کرد هری ریه

در همان حال داشت به طاق آهنی » .امیدوارم بقیه به موقع برسن«: خانم ویزلی با دلواپسی گفت
  . کرد ورودی که در آن سوی سکو بود و پشت سرش قرار داشت نگاه می

  »!سگ خوبیه هری«: پسر قد بلندی با موهای فرفری گفت
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  ».متشکرم لی«: هری پوزخندی زد و گفت. مگینانه دمش را تکان دادسیریوس خش
خوب، الستور با اسباب ! اوه«: داد خیالش راحت شده است گفت خانم ویزلی با حالتی که نشان می

  »...نگاه کن. اثاثیه اومده
یک لنگید با  در حالی که می. های لنگ به لنگش پایین کشیده شده بود کاله فرم باربری روی چشم

  .ها بار شده بود از میان طاق وارد شد های بچه چرخ دستی که با صندوق
  »...کنم تعقیب شده باشیم فکر نمی. همه چی مرتبه«: او به سمت خانم ویزلی و تانکس زمزمه کرد

تقریباً چرخ دستی مودی را خالی . چند ثانیه بعد، آقای ویزلی همراه با رون و هرمایونی ظاهر شدند
  .  که فرد، جرج و جینی همراه با لوپین وارد شدندکرده بودند

  »دردسری درست نشد؟«: مودی آهسته غرید
  ».اصالً«: لوپین گفت
این بار دومیه که تو این هفته غیبش . من گزارش استورجیس رو به دامبلدور میدم«: مودی گفت

  ».ی موندانگوس غیرقابل اعتماد میشه داره به اندازه. زده
روی . او به هری رسید» .خوب، مواظب خودتون باشین«: داد گفت ا همه دست میلوپین که داشت ب

  ».مواظب باش. تو هم همین طور هری«: ی هری زد و گفت شانه
 —فراموش نکنین . سرتو پایین و چشماتو باز نگه دار. آره«: مودی هم با هری دست داد و گفت

  ».شک دارین، بهتره اصالً ننویسیناگه . نویسین هاتون چی دارین می  که تو نامه—همتون 
امیدوارم دوباره . آشنایی با شما خیلی عالی بود«: تانکس که هرمایونی و جینی را بغل کرده بود گفت

  ».به زودی ببینمتون
آموزانی که هنوز روی سکو بودند با عجله به سمت قطار به  دانش. صدای سوت اخطار طنین انداخت

  . راه افتادند
. کرد طور تصادفی بغل می ها را همین بچه» .زود باشین، زود باشین«: اسیمه گفتخانم ویزلی سر

... فرستیم اگه چیزی رو فراموش کردین براتون می... به سالمت. نامه بنویسین«. هری را دو بار بغل کرد
  »...برین تو قطار، یاال
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 جلویش را روی های ی گذرایی، سگ بزرگ سیاه روی پاهای عقبش ایستاد و پنجه برای لحظه
: های هری گذاشت، اما خانم ویزلی هری را به سمت در قطار هل داد و با لحن عصبانیی گفت شانه

  »!، سیریوس، بیشتر مثل یه سگ رفتار کن129اوف، به خاطر خدا«
رون، » !به امید دیدار«: ی باز فریاد زد افتاد هری از میان پنجره همان طور که قطار به راه می

های تانکس، لوپین، مودی و آقا و  هیکل. دادند ینی کنار او ایستاده بودند و دست تکان میهرمایونی و ج
مردمی که . داد دوید و دمش را تکان می خانم ویزلی به سرعت کوچک شد، اما سگ سیاه کنار پنجره می

سیریوس قطار از پیچی رد شد  و . دوید خندیدند روی سکو بودند، با دیدن سگی که به دنبال قطار می
  . ناپدید شد

  ».بایست با ما میومد اون نمی«: هرمایونی با صدای نگرانی گفت
  ».هاست که نور آفتابو ندیده سخت نگیر، اون بیچاره االن ماه«: رون گفت
باید بریم با . جا وایستیم گپ بزنیم ی روز این تونیم همه نمی«: هایش را به هم زد و گفت فرد دست

  ».سپس او و جرج در سمت راست راهرو ناپدید شدند. بینمتون بعداً می. ف بزنیملی در مورد کارامون حر
ها در  گذشتند و آن های اطراف به سرعت از کنارشان می خانه. گرفت قطار داشت باز هم سرعت می

  .خوردند جایی که ایستاده بودند تکان تکان می
  »خوب، بهتر نیست بریم یه کوپه پیدا کنیم؟«: هری گفت

  . هرمایونی به هم نگاه کردندرون و
  »...اِ«: رون گفت

  ». باید بریم به واگن ارشدا— من و رون —ما، «: هرمایونی با دستپاچگی گفت
مند شده  های دست چپش عالقه رسید او ناگهان به ناخن به نظر می. کرد رون به هری نگاه نمی

  .است
  ».باشه. اوه، خوب«: هری گفت

ها نوشته  تو نامه. ی سفر رو اونجا باشیم کنم مجبور باشیم همه ر نمیفک«: هرمایونی به سرعت گفت
گاه توی راهروها گشت  گیریم و بعدش گه بود که ما میریم اونجا و دستورالعملمونو از سرپرست می

  ».زنیم می
  ».بینمتون پس من بعداً می... خوب، پس. باشه«: هری دوباره گفت

                                                 
129 For Heavens Sake 
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جداً درد داره که مجبورم «: و گذرایی به هری کرد و ادامه دادنگاه آشفته » .قطعاً. آره«: رون گفت
و با جسارت حرفش » برم، منظورم اینه که اصالً لذت نمی... ولی مجبورم... دادم برم اونجا، من ترجیح می

  ».من پرسی نیستم«: را تمام کرد
پا و  ایشان، کجه وقتی که هرمایونی و رون صندوق. و پوزخندی زد» .میدونم که نیستی«: هری گفت

کشیدند، هری احساس فقدان عجیبی  خرچال در قفس را به دنبال خودشان به سمت لوکوموتیو می
  . او هیچ وقت در قطار هاگوارتز بدون رون نبود. داشت

  ».بجنب، اگه زود به خودمون بجنبیم میتونیم براشون جا نگه داریم«: جینی گفت
ها  آن. دست و صندوقش را با دست دیگر بلند کردقفس هردویگ را در یک » .باشه«: هری گفت

گذشتند  هایی که از کنارشان می ی درها به داخل کوپه تقال کنان در راهرو جلو رفتند و از میان شیشه
ی زیادی به او نگاه  هری متوجه شد که افراد زیادی با عالقه. ها پر بودند ی کوپه همه. کردند نگاه می

بعد از این که از پنج . هایشان سقلمه زدند و او را نشانشان دادند ا به بغل دستیه کنند و چند تا از آن می
ها با این رفتار مواجه شد به خاطر آورد که تمام تابستان دیلی پرافت  ی آن واگن واگن گذشت و در همه

 او با حماقت با خودش. زن از خود متشکری است برای خوانندگانش تعریف کرده است که هری چه الف
های دیلی پرافت را باور کرده  کردند و به او خیره شده بودند حرف پچ می فکرکرد که آیا این افراد که پچ

  بودند؟
ی گِردش به خاطر  چهره. ، هم کالسی سال پنجمی هری را دیدند130باتم در آخرین واگن نویل النگ

ست دیگرش، وزغ در د. زد تقالیش برای یک دستی کشیدن صندوقش خیس عرق شده بود و برق می
  .ور را نگه داشته بود قرارش، تره بی

  »...تونم یه جا پیدا کنم همه جا پر شده نمی. سالم جینی. سالم هری«: نویل نفس نفس زنان گفت
چی داری میگی؟ تو «: کرد گفت جینی که سرک کشیده بود و از پشت نویل داخل کوپه را نگاه می

  »...نجاست ای131فقط لونی الوگود. این کوپه جا هست
  . خوام و مزاحم شنیده شد منی کرد و از میان آن کلمات نمی نویل من

  ».احمق نشو، اون از خودمونه«: خندید گفت جینی در حالی که می
  . هری و نویل به دنبالش رفتند. او در را باز کرد و صندوقش را به داخل هل داد

  »م؟جا بشینی مشکلی نیست که ما این. سالم لونا«: جینی گفت

                                                 
130 Neville Longbottom 
131 Loony Lovegood 
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رسید،  موهای طالییش که تا کمرش می. دختری که کنار پنجره نشسته بود سرش را بلند کرد
اش  ترکیب چشمانش، به چهره. هایش قلمبه بود ابروهایش خیلی باریک و چشم. ژولیده و کثیف بود

ار این هری ناگهان متوجه شد که چرا نویل ترجیح داده است از کن. زدگی دائمی داده بود ای حیرت گونه
شاید به این خاطر که او چوبدستیش را برای . ای از حماقت شناور بود اطراف دختر، هاله. کوپه بگذرد

ای به گردن داشت  ی آبجوکره پنبه محافظت پشت گوش چپش گذاشته بود، یا این که گردنبندی از چوب
او به . ی هری ثابت ماندهایش نویل را برانداز کرد و رو چشم. خواند ای را سر و ته می و داشت مجله

  . عالمت تایید سر تکان داد
  ».متشکرم«: جینی به او لبخند زد و گفت

لونا از باالی . هری و نویل سه صندوق و قفس هدویگ را در کمد وسایل جا دادند و نشستند
آدم رسید او کمتر از یک  به نظر می.  بود132باز نام مجله سفسطه. ها نگاه کرد ی سر و تهش به آن مجله

کرد  هری آرزو می. به هری که روی صندلی مقابل او نشسته بود زل زد. معمولی به پلک زدن نیاز داشت
  . جا ننشسته بود کاش آن

  »تابستون خوب بود لونا؟«: جینی پرسید
. تابستون خیلی لذت بخشی بود. آره«. چشمانش را از هری برنداشت» .آره«: لونا رویاوار گفت
  ».ریمیدونی، تو هری پات

  ».میدونم کی هستم«: هری گفت
  . اش را به سمت او برگرداند پریده لونا چشمان رنگ. نویل پوزخندی زد

  ».دونم تو کی هستی نمی«
  ».من هیشکی نیستم«: نویل دستپاچه گفت

                                                 
132 The Quibblerی  ام و نام روزنامه ن که چرا من نام این مجله را ترجمه کرده یکی از دوستان در مورد ایDaily Prophet  

تقریباً . ی آشنایی است دیلی کلمه. شاید این سوال برای شما هم مطرح شده باشد. ام سوال کرده بود را ترجمه نشده باقی گذاشته
. رساند به خوبی حال و هوای یک روزنامه را میدیلی پرافت . اند  را شنیدهDaily Telegraph و Daily Newsهای  همه نام

.  به معنایی استعمال شده است که در فارسی معادل دلپذیری برایش وجود نداردProphetی  مضافاً این که در این عبارت، کلمه
 سو، هیچ از دیگر. توانید معادل فارسی زیبایی انتخاب کنید  نمیDaily Prophetخالصه این که هر طور تالش کنید، برای 

ی نویسنده بوده است و با این کلمه،  عالوه بر این، معنای این کلمه مستقیماً مورد استفاده. یعنی چه» کوییبلر«داند  کس نمی
پس الزم بود این کلمه به فارسی ترجمه شود، . قصد داشته است ذهن خواننده را در مورد محتویات این مجله آماده کند

 To Quibble و Quibblerبرای دریافت معنی دقیق . باز وجود دارد  معادل زیبای سفسطه که برای این کلمه،مخصوصاً
  . مراجعه کنیدOxford یا American Heritageی  نامه توانید به لغت می
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لونا هم ورودی منه، . 133 لونا الوگود—نویل النگ باتم . اینطور نیست. خیر نه«: جینی تند و تیز گفت
  ».کالست ریوناما توی 

  ».خرد، فراتر از هر میزانی، برترین گوهر انسان است«: وار گفت لونا با لحنی دکلمه
هری و نویل با . ساکت شد. اش را بپوشاند ی سر و تهش را آن قدر باال آورد تا چهره او مجله

  .اش را خفه کرد جینی خنده. ابروهای باال آمده به هم نگاه کردند
روز عجیب و . برد ها را به سمت نواحی باز روستایی می شتافت و آن ه جلو میتلق کنان ب قطار تلق

  .گذشت ای بعد از زیر ابرهای سیاه و شومی می  واگن پر از آفتاب بود و لحظهای لحظه. ای بود آشفته
  »!حدس بزن برای تولدم چی گرفتم«: نویل گفت

. ی ضعیفش به او داده بود افتاد ن حافظههری به یاد شیء تیله مانندی که مادربزرگ نویل برای جبرا
  »یه یادآور دیگه؟«

  »...نه، اینو ببین... نه، یه دونه برام بسه، هرچند همون رو هم چند قرنه که گم کردم«: نویل گفت
اش فرو کرد و بعد از کمی گشتن، گلدانی از آن بیرون  ورش را در کیف مدرسه او دست بدون تره

گیاه به جای خار با . ه شبیه به کاکتوس خاکستری کوچکی بود قرار داشتداخل گلدان، چیزی ک. کشید
  .جوش پوشیده شده بود

  ».134میمبولوس میمبلتونیا«: او با غرور گفت
تپش گیاه آن را به طرز هراسناکی به یک . تپید گیاه داشت به آرامی می. هری به آن چیز نگاه کرد

  .اندام درونی بیمار شبیه کرده بود
حتی «: زد ادامه داد ای می و در حالی که لبخند رضایتمندانه» .این خیلی خیلی کمیابه «:نویل گفت

خواد هر چه زودتر اینو به  خیلی دلم می. های هاگوارتز هم از اینا باشه مطمئن نیستم توی گلخونه

                                                 
133 Luna Lovegoodها به   که بین بچهLoonyی ماه در اساطیر رومی و معادل  لونا نام الهه.  معروف استSelene  در اساطیر
های  در بسیاری از زبان» ماه«ی  در التینی این کلمه به معنای ماه است و کلمه.  بعدها به دیانا تغییر نام دادLuna. ان استیون

ها و فولکلورها معتقد به وجود ارتباط عجیبی بین ماه و دیوانگی  بسیاری از فرهنگ. ای از تلفظ همین کلمه است اروپایی گونه
از همین رو است که در فارسی، عبارت . شود های بسیاری از این دست یافت می د ما هم نمونههستند و در دیوان شعرای خو

 تغییر Loony.  به معنای شخص دیوانه استکامالً Lunaticرود و در انگلیسی  گاهی مترادف با دیوانه به کار می» زده ماه«
  .رود  کار می است و به معنای شخص بسیار ابله بهLunaticی  ی عامیانه شکل یافته

134 Mimbulus mimbletonia 
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ونم خوام ببینم میت می.  اینو برام از آشور آورده136دایی بزرگ الجی.  نشون بدم135پروفسور اسپراوت
  ».تکثیرش کنم
دانست این گیاهِ  ی نویل گیاه شناسی است، اما اصالً نمی دانست که موضوع مورد عالقه هری می

  . خورد کوتوله به چه درد نویل می
  »کنه؟ کاریم می... اِ«: هری پرسید

  »...ور رو برام نگه دار بیا تره. یه مکانیسم دفاعی خیلی جالب داره! کلی کارا«: نویل با غرور گفت
ی لونا الوگود  های قلمبه چشم. او وزغ را روی زانوهای هری انداخت و از کیفش یک قلم پر درآورد

نویل . خواست بکند تماشا کند ی سر و تهش پیدا شد تا کاری را که نویل می دوباره از باالی مجله
ی مورد نظرش  ، نقطههایش فشار داد میمبولوس موبلتونیا را مقابل چشمانش گرفت، زبانش را بین دندان

  . را پیدا کرد و با نوک قلم پرش به گیاه سیخونک زد
هایی از مایعی غلیظ و بوگندو به رنگ سبز تیره از  های گیاه سر باز کردند و فواره تک تک جوش

جینی که درست به . ی لونا الوگود پاشیدند ها و مجله ها به سقف، پنجره فواره. ها به بیرون شلیک شد آن
. هایش را جلوی صورتش آورده بود طوری شده بود که انگار کالهی از لجن به سر کرده باشد دستموقع 

ور و جلوگیری از فرارش بود، صورتش کامالً از مایع سبز بوگندو  داشتن تره اما هری که دستانش بند نگه
  .داد مایع سبز بوی پِهِن گندیده می. پوشیده شد

  .ده شده بود سرش را تکان داد تا چشمانش را پاک کندنویل که او هم صورت و اندامش آلو
: و با آشفتگی اضافه کرد» ...من قبالً این کار رو نکرده بودم. متاسفم«: نویل نفس زنان گفت

هری مایعی را که در دهانش » .ولی خوب، نگران نباشین، گندشیره سمی نیست... دونستم این قدر نمی«
  . بود تف کرد

  .در کوپه باز شددرست در همان لحظه 
  »بد موقعی اومدم؟... اِ. ، سالم هری...اوه«: صدایی با دستپاچگی گفت

دختر بسیار زیبایی با موهای بلند براق . ورش پاک کرد های عینکش را با دست بدون تره هری شیشه
  .الک ، بازیکن جستجوگر تیم کوییدیچ ریون137چو چانگ: زد مشکی دم در ایستاده بود و به او لبخند می

  ».سالم... اوه«: هری با گیجی گفت

                                                 
135 Sproutاین کلمه به معنای جوانه زدن است . 

136 Great Uncle Algie 
137 Cho Chang 
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  ».خوب، فعالً خداحافظ... گفتم بیام یه سالم بکنم... اوم«: چو گفت
او . هری روی صندلیش ولو شد و غرغر کرد. چو در حالی که اندکی قرمز شده بود در را بست و رفت

ها دارند به  ه است و بچههای باحال نشست ای از بچه دوست داشت چو او را در حالی پیدا کند که با عده
اگر او قدرت انتخاب داشت، وضعیتی را که . روند خندند و ریسه می جوکی که هری تعریف کرده است می

  . کرد چکد انتخاب نمی وزغ به دست، با نویل و لونی الوگود نشسته است و گندشیره از او می
تونیم از شر اینا خالص  حت میراستی، ببینین، خیلی را! خیال بی«: جینی با لحن نیروبخشی گفت

  ».اسکورجیفای«. او چوبدستیش را بیرون کشید» .بشیم
  . ها ناپدید شدند گندشیره

  ».ببخشید«: ای دوباره گفت نویل با صدای آهسته
ها رد شده و  دستی خوراکی تا آن موقع چرخ. ی رون و هرمایونی پیدا نشد تا یک ساعت بعد سر و کله

های  ی کدویی خود را خورده بودند و مشغول رد و بدل کردن کارت  نویل کلوچههری، جینی و. رفته بود
پا و خرچال که در قفسش  قورباغه شکالتی بودند که در کوپه باز شد و رون و هرمایونی همراه با کج

  . کرد وارد شدند هوهوهای تند و تیزی می
یکی از قورباغه . تخرچال را کنار هدویگ گذاش» .میرم دارم از گشنگی می«: رون گفت

ی  ی شکالت را پاره کرد و گازی به کله بسته. های هری را قاپید و کنار او روی صندلی ولو شد شکالتی
ای را از  کننده انگار که صبح بسیار خسته. قورباغه زد سپس به پشتی صندلی تکیه زد و چشمانش را بست

  .سر گذرانده بود
های هر  از سال پنجمی«: ست با لحن ناخرسندی گفتنش هرمایونی در حالی که روی صندلیش می

  ». کین138حدس بزن ارشدای اسلیترین. یه دختر یه پسر. گروه دو تا ارشد انتخاب شدن
  .یقین داشت بدترین ترسش به واقعیت پیوسته است» .ملفوی«: هری بالفاصله گفت
  .  و یکی دیگر برداشتی قورباغه شکالتی را در دهانش چپاند بقیه» .البته«: رون به تلخی گفت

دونم اون که از یه  من نمی. 139پنسی پارکینسون. ی گاو و اون دختره«: هرمایونی با حرص گفت
  ».تونه ارشد باشه تره چطور می شعور کودن  بیترول

  » کیا هستن؟140از هافلپاف«: هری پرسید

                                                 
138 Slytherin 
139 Pansy Parkinson 
140 Hufflepuff 
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  ».142 و هانا ابوت141میالن ارنی مک«: رون با دهان پر گفت
  ».145کال  هم از ریون144 و پادما پتیل143نی گلدشتاینآنتو«: هرمایونی گفت

  ».تو با پادما پتیل رفتی مهمونی سال نو«: صدای وهم آلودی گفت
باز به رون خیره شده  او بدون پلک زدن از باالی سفسطه. همه برگشتند و به لونا الوگود نگاه کردند

  .اش را قورت داد رون قورباغه. بود
  ».ونممید. آره«: با قدری تعجب گفت

کنه تو باهاش خوب رفتار کردی، چون باهاش  اون فکر نمی. اون خیلی خوشش نیومد«: لونا گفت
من خیلیم از رقص خوشم «: و متفکرانه اضافه کرد» .شدم اگه من بودم اصالً ناراحت نمی. نرقصیدی

  ».نمیاد
 به جلد مجله نگاه ای رون با فک آویزان چند ثانیه. باز عقب نشینی کرد او دوباره به پشت سفسطه

اش را بگیرد  جینی برای این که جلوی خنده. کرد، سپس به جینی نگاه کرد و با نگاه از او توضیح خواست
  . رون که گیج شده بود، سرش را تکان داد و به ساعتش نگاه کرد. انگشتانش را در دهانش کرده بود
اگه کسی رفتار ناجوری . شت بزنیمما باید هر از گاهی تو راهروها گ«: سپس به هری و نویل گفت
  »... گیر بدم147 و گویل146خواد سر یه چیزی به کراب خیلی دلم می. داشت میتونیم تنبیه بهش بدیم
  ».رون، تو نباید از موقعیتت سوء استفاده کنی«: هرمایونی تند و تیز گفت

  ».هکن چون ملفوی هم اصالً از موقعیتش سوء استفاده نمی. آره«: رون با طعنه گفت
  »خوای خودتو تا حد اون پایین بیاری؟ پس می«
خوام مطمئن بشم که قبل از این که اون حساب رفقای منو برسه، من حساب  نه، من فقط می«

  ».رفقای اونو برسم
  »!148رون، به خاطر خدا«

                                                 
141 Ernie Macmillan 
142 Hannah Abbott 
143 Anthony Goldstein 
144 Padma Patil 
145 Ravenclaw 
146 Crabbe 
147 Goyle 
148 For Heavens Sake 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  www.haftom.org                                                                وحید بهلول: برگردان/ رولینگ . کی.  جی/ پاتر و محفل ققنوس  هری  
  
 

  -  178  - 

اون از نوشتن . کشه این کار اونو می. ی خطی میدم من به گویل جریمه«: رون با خوشحالی گفت
اش را به هم پیچید، انگار که در  ی گویل پایین آورد و چهره و صدایش را تا حد صدای بم آهسته» .بیزاره

عن تر با ... کونِ... شِکلِ... نَ  با ید... من. برد و روی هوا ادای نوشتن در آورد تمرکز دردناکی به سر می
  .شم

ای سر داد که باعث شد  شادمانهاو جیغ . همه خندیدند، اما هیچ کس شدیدتر از لونا الوگود نخندید
پا جیغی زد و به سمت بار و بنه خیز  کج. هایش را به هم بزند هدویگ از خواب بپرد و با اوقات تلخی بال

اش از دستش بیرون لغزید و از روی پاهایش سر خورد و کف  قدر شدید خندید که مجله لونا آن. برداشت
  .کوپه افتاد

  »!دار بود خنده«
اش که با اشک خیس شده بود به  های قلمبه کرد، چشم برای نفس کشیدن تالش میهمان طور که 

ها حاال داشتند به حالت  آن. رون که کامالً مبهوت شده بود به بقیه نگاه کرد. رون خیره مانده بود
لونا داشت به سمت عقب و جلو تاب . خندیدند ی لونا الوگود می ی کشدار مسخره ی رون و خنده چهره
  . رد و پهلوهایش را چنگ زده بودخو می

  »کنی؟ داری مسخره می«: رون به او اخم کرد و گفت
  »...عنتر... کون«: او در حالی که نفسش بند آمده بود و پهلوهایش را در دست گرفته بود گفت

هری به مجله که روی زمین افتاده بود نگاه کرد و در . کردند همه به جز هری داشتند به لونا نگاه می
وقتی مجله سر و ته بود، تشخیص آن مشکل بود، . ن چیزی دید که باعث شد به سمت آن شیرجه برودآ

هری او را فقط . ای از کورنلیوس فاج است اما حاال هری متوجه شده بود که طرح جلد، کاریکاتور ناشیانه
 چنگ زده بود و ای از طال های فاج به کیسه یکی از دست. دار سبز لیموییش شناخت به خاطر کاله لبه

فاج برای به دست آوردن : عنوان کاریکاتور این بود. دست دیگر دور گلوی یک گابلین حلقه شده بود
  گرینگوتز تا کجا خواهد رفت؟

  :زیر آن عناوین سایر مقاالت مجله نوشته شده بود
  آیند گردبادها چطور باال می: فساد در لیگ کوییدیچ

  149بازگویی اسرار الفبای باستانی
                                                 

149 Ancient Runesوردهای باستانی«هایی که من دیدم، به   بود که در ترجمههاگوارتزها در  های بچه  این نام یکی از درس «
 الفبای قبایل ژرمنی Runes:  به این توضیحات برخورد کردمRunesالمعارف انکارتا ذیل عبارت  ترجمه شده بود، اما در دایره

 در سرتاسر اروپای غربی به خصوص در بریتانیا و اسکاندیناوی به وفور یافت Runesهای خطی  بشتهباستان بوده است و ن
گاه در  ی سوم میالدی است و این خط دست کم تا قرن هفدهم گه ی سده ترین آثار این خط مربوط به میانه قدیمی. شود می

  . عیناً همین معنا بوده استAncient Runesسنده از شود که منظور نوی در این متن هم مشاهده می. شد سوئد استفاده می
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  کار یا قربانی؟ تبه: سیریوس بلک
  »میتونم یه نگاه به این بندازم؟«: هری مشتاقانه از لونا پرسید

اش نفسش سر جایش نیامده بود و به رون زل زده بود سر تکان  او در حالی که هنوز به خاطر خنده
  . داد

 را که کینگزلی به ای تا این لحظه کامالً مجله. هری مجله را باز کرد و فهرست را از نظر گذراند
ی  آن مجله باید همین شماره از مجله. آقای ویزلی داده بود تا به سیریوس بدهد فراموش کرده بود

  .باز بوده باشد سفسطه
  .ی صفحه را پیدا کرد و با هیجان تا آن صفحه ورق زد او شماره

ین کاریکاتور سیریوس ای داشت و اگر ننوشته بود که ا کاریکاتور ناشیانه. این مقاله هم مصور بود
سیریوس روی انبوهی از . فهمید که منظور کاریکاتوریست کشیدن سیریوس بوده است است، هری نمی

  :گفت عنوان مقاله می. های انسان ایستاده بود و چوبدستیش در دستش بود استخوان
  150آیا سیریوس آن طور که ترسیم شده است، سیاه است؟

  گناه؟ بوب بیی مح کش بدنام یا خواننده انبوه
از کی تا . هری مجبور شد چند بار اولین جمله را بخواند تا متقاعد شود دچار سوء تفاهم نشده است

  ی محبوب بود؟ حاال سیریوس یک خواننده
. گناه و یک جادوگر است چهارده سال است که اعتقاد بر این است که سیریوس بلک قاتل دوازده مشنگ بی

ترین گریز و تعقیبی که وزارت سحر و جادو به  ابان در دو سال پیش، به بزرگی او از آزک گریز متهورانه
هیچ یک از ما تا کنون نپرسیده است که آیا او مستحق دستگیری مجدد و . آن دست زده است منتهی شده است

  . سازها است تسلیم به دیوانه
  اما آیا او واقعاً مستحق چنین چیزی است؟

عامی که به خاطر آن به  مطرح شده است که سیریوس بلک احتماالً در قتلشواهد حیرت انگیزی اخیراً 
، 153، آکانتیا وِی152، ساکن لیتل نورتون151در حقیقت، دوریس پرکیس. آزکابان فرستاده شد نقشی نداشته است

ی جنایت هم حضور نداشته  کند که احتماالً بلک در آن لحظه حتی در صحنه ی هیجده، خاطر نشان می شماره
  .است

مردی که . کنند این است که سیریوس یک اسم مستعار است آن چه مردم درک نمی«: گوید خانم پرکیس می
خوان گروه موسیقی محبوب   نام دارد که تک154شناسند حقیقتاً استابی بوردمن مردم به نام سیریوس بلک می

 تاالر کلیسای لیتل نورتون او حدوداً پانزده سال پیش، پس از این که در یک کنسرت در.  است155گابلینز هاب
ای که عکسش را  من درست در همان لحظه. شلغمی به گوشش برخورد کرد از زندگی اجتماعی کناره گرفت

اما امکان ندارد استابی مرتکب آن جنایات شده باشد، زیرا در روز مذکور من و . در روزنامه دیدم او را شناختم
من این موضوع را به وزیر سحر و جادو گوشزد . بردیم ع لذت میاو داشتیم از یک شام رومانتیک زیر نور شم

  ».ی حیثیت شود ام و از انتظار دارم استابی، مشهور به سیریوس، همین روزها به طور کامل اعاده کرده
                                                 

150 SIRIUS — BLACK AS HE'S PAINTED? 
151 Doris Purkiss 
152 Little Norton 
153 Acanthia Way 
154 Stubby Boardman 
155 The Hobgoblins 
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فکر کرد شاید یک شوخی باشد، شاید این . هری مقاله را تمام کرد و با ناباوری به صفحه نگاه کرد
ای به عقب ورق زد و مطلب مربوط  او چند صفحه. کرد مطالب مسخره زیاد چاپ میمجله از این قبیل 
  . به فاج را پیدا کرد

کورنلیوس فاج، وزیر سحر و جادو، از پذیرفتن این که او پنج سال پیش که به سمت وزارت انتخاب شد، برای 
فاج همیشه مصرانه اظهار . هایی داشته است سر باز زد تحت سلطه گرفتن بانک جادوگری، گرینگوتز، نقشه

  .خواهد کرده است که چیزی بیش از همکاری صمیمانه با محافظان طالیمان نمی
  اما آیا این طور است؟

ترین آرزوی فاج به چنگ آوردن کنترل ذخایر طالی  اند که محبوب منابع نزدیک به وزیر اخیراً فاش کرده
 اگر الزم —ی قهریه روگردان نیست  ه کاربردن قوهها است و او برای دسترسی به این آرزو از ب گابلین
  .باشد

کش فاج، نامی است که  کورنلیوس گابلین. البته این اولین بار نیست«: یک منبع متصل به وزارت اظهار داشت
شنود، بشنوید، خواهید  کند کسی نمی هایش را زمانی که گمان می اگر حرف. زنند دوستانش او را با آن صدا می

ها را غرق کرده است، از  او آن. کند هایی که کشته است صحبت می ی گابلین  او همواره دربارهدانست که
  »...الی نان پخته است ها را البه ها پرتاب کرده است، مسموم کرده است  و آن ساختمان
ها،  فاج معایب زیادی داشت، اما هری تصور این را که او دستور پختن گابلین. او دیگر نخواند

کرد و  هر چند صفحه مکثی می. ی مجله را ورق زد بقیه. ها را صادر کرده باشد دشوار یافت الی نان البه
 لیگ کوییدیچ را با ترکیبی از رشوه، دستکاری غیر قانونی 156اتهامی به این که تاتشیل تورنادوز. خواند می

جاروی شش تا ماه پرواز  کرد با یک پاک ای با جادوگری که ادعا می مصاحبه. برند جارو و شکنجه می
ای در مورد  ی ماه نشین با خود آورده است، مقاله ای قورباغه کرده است و برای اثبات ادعایش کیسه

ی مجله، اگر  به گفته. خواند باز را سر و ته می داد چرا لونا سفسطه الفبای باستانی که بالخره توضیح می
شد که گوش دشمن را به نارنگی تبدیل   آشکار میدادید، وردی الفبای باستانی را سر و ته قرار می

خوان  باز، ادعای این که سیریوس احتماالً تک در حقیقت، در مقایسه با سایر مطالب سفسطه. کرد می
  . گابلینز است بسیار عاقالنه بود گروه هاب

  »چیز جالبی اون تو بود؟«: رون گفت. هری مجله را بست
. البته که نه«: ند پاسخی بدهد با لحن تند و تیزی گفتهرمایونی قبل از این که هری بتوا

  ».همه اینو میدونن. باز آشغاله سفسطه
  ».پدرم سردبیرشه«. اش را از دست داده بود صدایش ناگهان کیفیت رویاگونه» .ببخشید«: لونا گفت

... ینه کهمنظورم ا... البته چیزای جالب... خوب«. دستپاچه شده بود» ...اِ... من«: هرمایونی گفت
  »...کامالً

به جلو خم شد و آن را از دستان هری بیرون » .متشکرم. لطفاً پسش بده«: لونا به سردی گفت
درست در . ی پنجاه و هفت ورق زد، سر و تهش کرد و پشت آن پنهان شد تند تند آن را تا صفحه. کشید

  . همین لحظه در کوپه برای بار سوم باز شد
                                                 

156 Tutshill Tornados 
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دیگر دیدن دراکو ملفوی که بین دو . او انتظار چنین چیزی را داشت. هری سرش را باال آورد
  . ی جالبی نبود زد منظره اش، کراب و گویل، به او پوزخند می نوچه

  »چیه؟«: ای گفت قبل از این که ملفوی بتواند دهانش را باز کند هری با لحن طلبکارانه
موهای لَختِ » .نه بهت حبس میدممواظب رفتارت باش، وگر. پاتر«: ملفوی با لحن کشداری گفت

دونی، من بر خالف تو ارشد شدم، که معنیش  می«. تیزش درست مثل پدرش بود ی نوک بلوند و چانه
  » .اینه که من بر خالف تو قدرت اینو دارم که تنبیه بدم

  ».پس بزن به چاک و تنهامون بذار. آره، ولی تو بر خالف من یه احمقی«: هری گفت
  .چینی به لب ملفوی افتاد. ، جینی و نویل خندیدندرون، هرمایونی

  »پاتر، بگو ببینم از این که زیر دست ویزلی هستی چه احساسی داری؟«: پرسید
  ».خفه شو ملفوی«: هرمایونی به تندی گفت
مواظب خودت . پاتر. خوب. ی حساسی انگشت گذاشتم ظاهراً روی نقطه«: ملفوی پوزخند زنان گفت

  ».کشم که ببینم کی پاتو از خط بیرون میذاری گ دنبالت بو میباش، چون من مثل س
  »!برو بیرون«: هرمایونی از جایش بلند شد و گفت

کراب و گویل تاالپ . ای به هری انداخت و رفت ای سر داد، نگاه بدخواهانه ی خفه ملفوی خنده
م کوبید و برگشت و به هری ها به ه هرمایونی در کوپه را پشت سر آن. تاالپ به دنبالش به راه افتادند

ای که در حرف آخر ملفوی بوده است را گرفته  هری ناگهان متوجه شد که هرمایونی هم نکته. نگاه کرد
  .است و به خاطر آن وحشت کرده است

  ».ی دیگه برام بنداز یه قورباغه«: رون که به وضوح متوجه چیزی نشده بود گفت
های نگران دیگری با  او و هرمایونی نگاه. انه صحبت کندتوانست جلوی نویل و لونا آزاد هری نمی

  . سپس از پنجره به بیرون خیره شد. هم رد و بدل کردند
کرد آمدن سیریوس با او به ایستگاه فقط یک تفریح است، اما حاال ناگهان این کار اگر  هری فکر می

اگر آقای . آمد سیریوس نباید می.. .حق با هرمایونی بود... رسید نه خطر صرف، حداقل احمقانه به نظر می
ها، لوپین،  ملفوی متوجه سگ سیاه شده بود و به دراکو گفت بود چه؟ اگر او استنتاج کرده باشد که ویزلی

شناختند چه؟ یا این که ملفوی تصادفاً از عبارت مثل سگ  گاه سیریوس را می تانکس و مودی مخفی
  استفاده کرده است؟

باران با دودلی روی . چنان متغیر بود رفتند، هوا هم شمال پیش میدر همان حین که به سمت 
پاشید و آفتاب پیش از این که دوباره پشت ابرها پنهان شود، حضور کم رمقی از خود به  ها می شیشه
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باز را لوله  های داخل واگن روشن شدند، لونا سفسطه زمانی که هوا تاریک شد و المپ. گذاشت نمایش می
 آن را در کیفش گذاشت و به جای آن، شروع به زل زدن به تک تک افراد داخل کوپه کرد و با دقت

  . کرد
کرد هاگوارتز را ببیند، اما آن شب شبی  ی پنجره چسبانده بود و سعی می هری پیشانیش را به شیشه

  .ی قطار کثیف بود ی باران خورده مهتاب بود و پنجره بی
ها با بدبختی  ی آن همه» .اسامونو عوض کنیمبهتره دیگه لب«: هرمایونی بالخره گفت

های  هرمایونی و رون نشان. شان را بیرون کشیدند هایشان را باز کردند و رداهای مدرسه صندوق
ی  هری متوجه رون شد که داشت انعکاسش را در پنجره. ی ردایشان سنجاق کردند ارشدیشان را به سینه

  .کرد سیاه بررسی می
ی همیشگی جنب و جوش افراد برای برداشتن  ها همان همهمه  کاست و آنبالخره قطار از سرعتش

چون رون و هرمایونی بایستی بر پیاده شدن . ها و آماده شدن برای پیاده شدن را شنیدند وسایل و حیوان
پا را به هری و دیگران  ها دوباره از واگن ناپدید شدند و مراقبت از خرچال و کج کردند، آن نظارت می

  .دسپردن
  . ور را با دقت در جیب بغلش گذاشت نویل تره» .اگه بخوای اون جغد رو میارم«: لونا به هری گفت

  .قفس را به دست او داد و قفس هدویگ را در بغلش گرفت» .متشکرم... اِ... اوه«: هری گفت
س ها با فشار از کوپه خارج شدند و گزش هوای سرد شبانه را روی صورتشان احساس کردند سپ آن

هری بوی درختان کاج را که دو . به جمعیت داخل راهرو پیوستند و به آرامی به سمت درها حرکت کردند
او روی سکو پا گذاشت و به اطراف نگاه کرد و . کرد طرف مسیر کنار دریاچه کاشته شده بودند حس می

  .شد» کالس اولیا اَیینوَر، کالس اولیا اَیینوَر«منتظر شنیدن صدای آشنای 
ی بشاشی  صدای زنانه. به جای آن، صدایی کامالً متفاوت را شنید.  آن صدای آشنا را نشنیداما

  ».ها لطفاً بیان پیش من ی کالس اولی همه. ها لطفاً این جا صف بیاستند کالس اولی«: گفت می
های برجسته و موهای کوتاه پروفسور  فانوسی تاب خوران به سمت هری آمد و هری در نور آن گونه

ای را که سال گذشته مدتی در درس مراقبت از جانوران جادویی جای هاگرید را  ، ساحره157پلنک رابلیگ
  . گرفته بود دید

  »هاگرید کجاست؟«: هری با صدای بلند گفت
  ».جلوی درو گرفتیم. دونم، اما بهتره از سر راه بریم کنار نمی«: جینی گفت

                                                 
157 Grubbly-Plank 
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  ».اوه، آره«
همان طور که . ها را از هم جدا کرد اه افتادند و جمعیت آنهری و جینی وقتی در طول سکو به ر

هری . جا باشد او باید این. گشت داد، با چشمانش در تاریکی به دنبال هاگرید می جمعیت هری را هل می
  .اما اثری از هاگرید نبود. کشید دیدن هاگرید یکی از چیزهایی بود که خیلی انتظارش را می... مطمئن بود

الی جمعیت از در خروجی  در همان حال البه» .اون نمیتونه رفته باشه«:  گفتهری به خودش
  ...حتماً سرما خورده یا یه همچین چیزی. ایستگاه به سمت جاده رفت

ی سر  ی پیدا شدن دوباره ها درباره خواست بداند آن می. به دنبال رون و هرمایونی به اطراف نگاه کرد
او اجازه داد که . ها دور و بر او نبودند اما هیچ کدام از آن. کنند  فکر میپلنک چه ی پروفسور گرابلی و کله

  .ی بیرون ایستگاه هاگزمید هل دهد ی باران خورده جمعیت او را به جلو و به سمت جاده
آموزان باالتر از سال اول را به قلعه  ی بدون اسب را که همیشه دانش هری حدود صد کالسکه

سپس سرش را چرخاند تا باز هم دنبال رون و هرمایونی . ها انداخت ایی به آننگاه گذر. بردند دید می
  .ها برگرداند سپس خشکش زد و با ناباوری دوباره نگاهش را به کالسکه. بگردد

اگر مجبور . ها ایستاده بودند های کالسکه موجوداتی بین میله. ها دیگر بدون اسب نبودند کالسکه
ها  آن. ها بود وار در آن نامید، هر چند حالتی خزنده ها را اسب می اب کند، آنها اسمی انتخ شد برای آن می

شد  هایش دیده می تک استخوان های سیاهشان روی اسکلتشان که تک پوشش. کامالً بدون گوشت بودند
از پهلوهایشان، . هایشان اژدهاوار بود و چشمان بدون مردمکشان سفید و خیره بود کله. خورد باد می

ای  الجثه های عظیم ها بزرگ، سیاه و چرم مانند بودند و انگار متعلق به خفاش بال. هایی سبز شده بود بال
هری تعجب . رسیدند جانوران که ساکت و آرام در تاریکی ایستاده بودند، شوم و شیطانی به نظر می. بودند
های  قرار بود توسط این اسبتوانستند خود به خود حرکت کنند  ها که کامالً می کرد که چرا کالسکه می

  .هولناک کشیده شوند
  »خر کجاست؟«: صدای رون درست پشت سر هری گفت

مشتاق بود هر چه زودتر در مورد » .اون دختره لونا داشت میاوردش«: هری به تندی برگشت و گفت
  »...کنی فکر می«. هاگرید صحبت کند

  »...خدا کنه حالش خوب باشه. رسید نگران به نظر می. دونم هاگرید کجاست؟ نمی«: رون گفت
ای نوچه از جمله کراب، گویل و پنسی  سوتر، دراکو ملفوی در میان عده ی کوتاهی آن در فاصله

زد تا او و دوستانش بتوانند برای  روی کالس دومی را از سر راه کنار می ی کم پارکینسون داشت یک بچه
  . ن در میان جمعیت ظاهر شدچند ثانیه بعد هرمایونی نفس زنا. خود جا بگیرند
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اون . کنم خورم که کارشو گزارش می قسم می. ملفوی با یه سال اولی رفتار حال به هم زنی داشت«
... کنه ست که نشونشو گرفته و داره ازش برای بیشتر زورگویی کردن سوء استفاده می همش سه دقیقه

  »پا کجاست؟ کج
  ».اونجاست. اوناهاش. دست جینیه«: هری گفت

  .پا را که عصبانی بود محکم گرفته بود جینی از میان جمعیت ظاهر شد و کج
ها  بیاین قبل از این که کالسکه. بیاین. متشکرم«: هرمایونی جینی را از شر گربه خالص کرد و گفت

  »...پر بشن یکی برای خودمون پیدا کنیم
من هنوز خر رو پیدا «: ترون گف. ی خالی به راه افتاد ترین کالسکه هرمایونی به سمت نزدیک

  .هری پشت سر رون ماند» .نکردم
های هولناک که  و با سرش به سمت اسب» کنی اونا چین؟ فکر می«: هری از رون پرسید

  .گذشتند اشاره کرد آموزان از کنارشان می دانش
  »چیا؟«
  »...اون اسبا«

مثل همیشه داشت با جغد کوچک . لونا در حالی که قفس خرچال را در بغل گرفته بود ظاهر شد
  . کرد هیجان سر و صدا می

  »ایه، نه؟ جغد کوچولوی بامزه. بفرمایین«: او گفت
هری، تو چی داشتی . بیاین سوار شیم. خوب، بیاین دیگه. آره، اون خوبه... اِ«: رون با خشونت گفت

  »گفتی؟ می
ر آن نشسته بودند راه و جینی د هرمایونیای که  طور که با لونا و رون به سمت کالسکه هری همان
  »گفتم اون حیوونای شکل اسب چین؟ می«: افتاده بود گفت

  »حیوونای شکل اسب؟«
ترین  ها از نزدیک آن» !کشن ها رو می اون حیوونای شکل اسب که کالسکه«: قراری گفت هری با بی

رون با حیرت . دکر ها را تماشا می های تهی آن حیوان فقط یک متر فاصله داشتند و حیوان داشت با چشم
  . به هری نگاه کرد

  »از چی داری حرف میزنی؟«
  »!ببین... من دارم در مورد«
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ای به  رون ثانیه. هری بازوی رون را چنگ زد و او را حرکت داد تا با اسب بالدار چهره به چهره شود
  . آن نگاه کرد و برگشت و دوباره به هری نگاه کرد

  »من باید چی ببینم؟«
  »...اون درست روبروته... ها، به کالسکه بسته شده  میلهبین... اونجا«

  .فکر عجیبی از ذهن هری گذشت. رسید اما رون همچنان مات و مبهوت به نظر می
  »تونی ببینیشون؟ نمی... نمیتونی«
  »چی رو ببینم؟«
  »کشه؟ ها رو می تونی ببینی چی داره کالسکه نمی«

  .رون کامالً ترسیده بود
  »حالت خوبه هری؟«
  »...آره... من«

های  ها بود و در میان نور ضعیف پنجره اسب درست در برابر آن. هری در حیرت فرو رفته بود
توانست  رون اصالً نمی. زد های بینیش بخار بیرون می در هوای سرد شب، از سوراخ. زد ایستگاه برق می

  .ای بود همز  که البته شوخی بی—کرد  ها را ببیند، مگر این که داشت شوخی می آن
  . کرد که انگار نگرانش بود طوری به هری نگاه می» پس بریم تو؟«: رون با تردید گفت

  ».بریم. آره. آره«: هری گفت
چیزی «: آلودی از کنار هری گفت وقتی رون پا به فضای تاریک داخل کالسکه گذاشت، صدای وهم

  ».منم اونا رو میبینم. به سرت نزده. نیست
بال را  های خفاش او انعکاس تصویر اسب. به سمت لونا برگشت» میبینیشون؟ «:هری ناامیدانه گفت

  . دید ای او می های درشت نقره در چشم
. کشیدن ها رو می اونا همیشه کالسکه. از همون روز اولی که اومدم میدیدمشون. اوه، آره«: لونا گفت
  ».ی من سر جاشه عقلت به اندازه. نگران نباش

هری که متقاعد . زد، پشت سر رون وارد فضای نمور داخل کالسکه شد خفیفی میدر حالی که لبخند 
 .نشده بود، پشت سر او باال رفت
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 میازدهفصل 

  بندی آواز جدید کاله گروه

 اگر البته — بودند کیشر هم بای کسان یتوهم در لونا و او که دیبگو گرانید به خواست ینمی هر
 مورد دری زیچ گرید د،یکوب هم به را آن درِ و نشست کالسکه خلدای وقت پس بود؛ توهم دید یم چه آن

 حرکت پنجرهی سو آن در که ها اسب نور ضد طرح از چشم توانست ینم وجود نیا با. نگفت ها اسب
 دیهاگر کنه؟ یم کاریچ جا نیا دوباره دن؟ید رو پلنک یگرابل زنه، اون همه«: گفتی نیج. بردارد کردند یم

  »؟نه مگه نرفته، که
  »نه؟. ستینی خوب معلم اصالً اون. شمیم خوشحالی لیخ من که باشه رفته اگه«: گفت لونا
  ».هست! چرا«: گفتند تیعصبان بای نیج و رون ،یهر
ی لیخ اون بله،... ام«: گفت سرعت به و کرد صاف را شیگلوی ونیهرما. شد رهیخی ونیهرما بهی هر
  ».خوبه

 ه یاون میکن یم فکر اییکال ونیر ما خوب،«: گفت باشد رفتهگ قرار ریتاث تحت که نیا بدون لونا
ی گندی طبع شوخ حس پس«: دیغر رون. افتادند راه به و کردندی غژغژ کالسکهی ها  چرخ».جوکه
  ».نیدار

 انگار کرد، تماشا را رونی مدت عوض در ،باشد شده ناراحت رونی ادب یب از دیرس ینم نظر بهکه  لونا
  . باشد ونیزیتلو جالب و میمال ی برنامه ک یرون که
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  . رفت یم شیپ جاده در خوران تکان تکان و کنان تلق تلق ها کالسکه کاروان
. گذشتند داشت قرار دار بالی گرازها شانیرو که مدرسهی  دروازه طرف دوی سنگی ها ستون انیم از

. نه ا یاست روشن ممنوعه جنگلی  هیحاش در دیهاگری  کلبه دری چراغ ایآ ندیبب تا شد خم جلو بهی هر
ی  نهیزم در براق اهِیسی ها برجک ازی ا دسته. دیدرخش یم هاگوارتزی  قلعه. بود کاملیِ کیتار در جا همه

  . بود ور شعله آتشگونی درخشش با جا آن و جا نیا اه،یس آسمان
 طبلو چوبی ورودی درها بهی منتهیِ سنگی ها پله کینزدی نگیریج نگیریجی صدا با کالسکه

  . شد ادهیپ همه از قبلی هر. شد متوقف
 در ات،یح ازی ا نشانه چیه اما. گشت جنگل اطراف در روشنی ا پنجره دنبال به نگاه، با دوباره

 دیام. چرخاند بیعجیِ اسکلت جانوان سمت به را چشمانش ار،یاخت یب. خورد ینم چشم به دیهاگری  کلبه
 خِی یهوا دری آرام به جانوان اما. نباشند جا آن گرید ها آن کند یم نگاه را جا آنی وقت که داشتی بند مین

  .زد یم برق دشانیسف چشمان و بودند ستادهیای شبانگاه
 دنید تجربه، آن اما داشت، ند،یبب توانست ینم رون که رای زیچ دنیدی  تجربه بار ک یقبالًی هر
 ها کالسکه ازی ناوگان توانستند یم کهی قو جانور صد از تر یرمادیغ اریبسی زیچ بود، نهیآ ک یدری بازتاب

 حاال چرا پس. اند بودهی نامرئ فقط و اند داشته وجود شهیهم ها آن کرد، یم باور را لونا حرف اگر. بکشند را
  ند؟یبب را ها آن توانست ینم رون و دید یم را ها آن ناگهانی هر

  »؟یایبی خواینم چته؟«: گفت بود ستادهیا کنارش که رون
 ملحق رفتند یم باال قلعهی سنگی ها پله از کهی تیجمع به ها آن و» .چرا اوه،«: گفتی تند به یهر
  .شدند

 آموزان دانش. دیچیپ یم آن در آموزان دانشی ها قدمی صدا و بود شدهی نوران مشعل بای ورود تاالر
 که راست سمتی لودوقی درها به تا گذشتند یم بود شده منقش ها گروه پرچم با که تاالر کفی رو از
  .بود برپا ترم شروع افتیض دوقلو،ی ها دری سو آن در. برسند شد یم باز بزرگ تاالر سمت به

 سقف. شد یم پر جیتدر به ستاره، یب اهیس سقف ریز بزرگ، تاالرِ در ها گروه درازِ زِیم چهار اطراف
ی ادیزی ها شمع. شد یم دهید ییباالی ها پنجره انیم از زحمت به آسمان. بود آسمان شکل هم درست

 آموزان دانشی ها چهره و تاالر اطرافِ در پراکندهیِ ا نقره اشباحِ به و بودند شناور زهایمی باالی فضا در
 بودند؛ تابستانشان اخباری  مبادله حال در آموزان دانش. دندیپاش یم نور زدند یم حرف مشتاقانه که
 و موها دیجد شیآرا و کردند یمی پرس احوال گریدی ها روهگ در دوستانشان با ادیفر و داد با ها یبعض
 گذشت یم کنارشان ازی وقت که شدی افراد متوجه بازی هر. کردند یم برانداز را دشانیجدی رداها مدل
ی طور کرد تالش و داد فشار هم به را شیها دندان. کردند یم پچ پچ و بردند یم  فرو هم گوش در سر

  . داردی تیاهم شیبرا نه و شود یم متوجه نه انگار که کند وانمود
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 دند،یرس فندوریگر زیم بهی وقت. رفت کال ونیر زیم سمت به و شد جدا ها آن ازی پرت حواس با لونا
 دوستانش با تا شد جدا ها آن ازی نیج. کردندی پرس احوال او بای نیجی چهارم سالی کالس هم چند
 ،158دهیبر سر باًیتقر کِین نیب ز،یمی  انهیم در هم کناریی ها یصندل لینو وی ونیهرما رون، ،یهر. ندیبنش
 با متظاهرانه وی توخال چنان لوندر وی پروت. کردند دایپ 160براون رندِوِلَ و 159لیتپَی تروَپَ و فندوریگر شبح
 حرف اوی  درباره داشتند شیپی ا لحظه تا دو آن که نماندی شک شیبرا که کردندی پرس احوالی هر
 موازات به که را دیاسات زیم آموزان، دانش سری رو از داشت. بودی مهمتری زهایچ نگران او ماا. زدند یم
  . کرد یم نگاه داشت قرار تاالری باال وارید

  ».ستین اون«
 د،یهاگر کلیه. نبود کار نیا بهی ازین اما گذراندند، نظر از را دیاسات زیم دقت با همی ونیهرما و رون

  . کرد یم نما انگشت الفاصلهب را او بود که جا هر
  ».باشه رفته تونه ینم«: گفت دیرس یم نظر بهی عصبی قدر که رون
  ».نرفته که البته«: گفت محکم و قرصی هر

  »باشه؟ افتاده براشی اتفاق... یکن ینم فکر«: گفتی دلواپس بای ونیهرما
  ».نه«: گفت بالفاصلهی هر
  »کجاست؟ پس«

 لَوِندِر وی پروت ل،ینو کهی طور به آهستهی لیخی هر سپس. شد حاکم ها آن نیبی کوتاه سکوت
 تو خواست یم کهی کار همون. گمیم تشویمأمور همون ،یدونیم. برنگشته هنوز دیشا«: گفت نشنوند
  ».بکنه دامبلدوری برا تابستون
 باال حال همان در و گرفت گاز را لبشی ونیهرما اما» .خودشه. آره آره،«: گفت بود شده آرام که رون

  . کند دایپ دیهاگر بتیغی برای قطعی حیتوض داشت انتظار انگار گذراند، نظر از را دیاسات زیم نییپا و
  .کرد اشاره دیاسات زیم وسط به و »ه؟یک اون«: گفت ناگهان

                                                 
158 Nearly Headless Nick 

159 Parvati Patil ی هندوها  که یکی از خدایان برجسته» شیوا«نام همسر . است» نجیب«و به معنای  پروتی، اسمی هندی
توان نتیجه گرفت که پروتی و  جایی که نام خانوادگی این شخصیت هم اسمی هندی است، می از آن. است نیز پروتی است

 .االصل هستند  هندی— هم هندی است   که این کلمه—خواهرش پادما 
160 Lavender Brown 
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 بلند یپشتی صندلی رو که دندیرس دامبلدور پروفسور به اول. رفت او چشمان دنبال بهی هر چشمان
 شیرو که داشت تن به تندی ارغوان رنگ بهیی ردا. بود نشسته دیاسات درازِ زِیم وسطِ در شییطال

ی زن سمت به دامبلدور سرِ. داشت سر به هم طرح همان بای کاله. بودند شده پخشی ا نقرهی ها ستاره
 که کرد فکری هر. زد یم حرف دامبلدور گوش در داشت زن. بود شده خم بود نشسته کنارش درست که
 ها آن دور که داشتی موشیِ ا قهوه کوتاهی فرفری موها. بود خپل. است دهیترش خانم عمه ک یشکل زن
. آمد یم بود دهیپوش شیردای رو که شیصورتی بافتن ژاکت به که بود بستهی وحشتناکی صورت نوار

ی  هچهر شناختن، ازی ناشی تکان بای هر. اشامدیبی ا جرعه جامش از تا چرخاندی اندک را صورتش سپس
  .دید را بادکردهی  قلمبه چشم جفت ک یو شکل وزغی  دهیپر رنگ

  ».جهیآمبر زنه، اون نیا«
  »؟یک«: گفتی ونیهرما

  ».کنه یم کار فاجی برا. بود منی  محاکمهی تو اون«
  »!دارهی قشنگی بافتن ژاکت عجب«: گفت و زدی پوزخند رون
  »کنه؟یمی غلط چه جا نیا سپ... کنهیم کار فاجی برا«: کرد تکرار اخم بای ونیهرما

  »...دونم ینم«
  . کرد نگاه دقت با را دیاسات زیم شده کیبار چشمان بای ونیهرما

  ».ستین طور نیا حتماً نه،... نه«: گفت لب ریز
 پلنک یگرابل پروفسور به توجهش. دینپرس اما زند؛ یم حرفی زیچ چهی  درباره او که دینفهمی هر
یی صندلی رو و رفت زیمی انتها سمت به او. شد ظاهر دیاسات زیم شتپ موقع همان که بود شده جلب
 ازی اول کالس آموزان دانش که بودی معن آن به نیا. نشست بود یم دیهاگر مالی ستیبا قاعدتاً که
ی ها بچه و شد بازی ورود تاالری درها بعد هیثان چند معمول، طبق. اند دهیرس قلعه به و گذشته اچهیدر

. شدند وارد گوناگال مک پروفسوریی راهنما با وی طوالنی صف در ده،یترسی ها افهیق بای اول کالس
 به کاله. بودی جادوگری میقد کاله ک یآنی رو که داشت دست دری ا هیچهارپا گوناگال مک پروفسور
  .خورد یم چشم به آنی  وارفتهی  لبهی کینزد دری گشادی پارگ و بود شده نهیپ وصله شدت

 زیمی راستا دری اول کالس آموزان دانش. شد خاموش جیتدر به بزرگ تاالر در ها مهزمزی  همهمه
 برابر در دقت با را هیچارپا گوناگال مک پروفسور. ستادندیا صف آموزان دانشی  هیبقی روبرو و دیاسات
  . ستادیا عقب سپس و داد قرار ها آن
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. دیلرز یم صف وسط دری کوچک پسر. دیدرخش یم ها شمع نور در ها یاول کالسی  دهیپر رنگی  چهره
 وحشت چقدر بود، ستادهیا ناشناخته آزمون انتظار در جا، آنی وقت که آورد خاطر بهیی گذرا طور بهی هر

  . بود کرده
 باز دهان ک یمثل کالهی  لبه کناری پارگ سپس. بودند منتظر شده حبسی ها نفس با مدرسه تمام

  :161زد آواز ریزی بند گروه کاله و شد
   م،یقدی زمونا اون
  هاگوارتز اصالً نبود من، بودم نو

   مهربون، ار یتا چهار خوب، جادوگر تا چهار
   نشن، جدا خواستن یم
  ابد تا بمونن هم با

  داشتنی مشترک هدف
  کنن، تیترب رو ایدنی جادوگرا نیبهتر خواستن یم
   جوونا دست به بدن دانششونو خواستن یم

  .میدیم اد یو میسازیم هم با ما: گفتن اونا
   بشن جدای روز ه یکرد ینم فکری کس چیه

  . یخوب اون بهی دوستا
   هافلپاف، و کال ونیر جز به
   باشن؟ دوست هم با نیتریاسل و ندوریفیگر مثل که بودن ایک گهید

  خت؟یر هم به اوضاع چرا پس
  رفت؟ نیب ازی خوب نیا بهی دوست چرا
  .رو زیانگ غم تلخی  قصه کنم، فیتعر براتون ونمتیم. دمید رو زیچ همه و بودم اونجا من
  ».میدیم درس هستن لیاص نژاد از کهیی اونا به فقط ما«: گفت نیتریاسل
  ».میدیم درس زرنگنی لیخ کهیی اونا به ما«: گفت کال ونیر

                                                 
. بندی بپذیرید تاسفانه چون در نوشتن متن موزون هیچ گونه سلیقه و مهارتی ندارم، همین متن را به عنوان آواز کاله گروهم 161

  . مطمئن باشید که متن اصلی هم بیشتر از متن حاضر موزون نبوده است

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



                       www.haftom.org  بندی   آواز جدید کاله گروه /یازدهمفصل / پاتر و محفل ققنوس  هری  
  

  -  191  - 

  ».میدیم درس خورده سند اسمشون به شجاعت کهیی اونا به ما«: گفت ندوریفیگر
  ».برابرن هم با همه. دمیم درس ههم به من«: گفت هافلپاف

   اومد، رو اختالفای وقت
  . اومد دعوا سرش پشت
  . کرد درست گروه ه یخودشی برا دوست، تا چهار از کدوم هر
  . خواست یم دلش که اوردیم رویی اونا فقط خودش، گروه تو کدوم هر

  . خودش مثل درست. گرفت یم رو رکاهیز آب لیاصی جادوگرا نیتریاسل مثالً
  . داد یم درس داشتنی زیت و تند ذهن کهیی اونا به کال ونیر

  . ندوریفیگر شیپ رفتنیم ها نیتر یقو و نیتر شجاع
  . داد یم ادشون یبود بلدی هرچ و گرفت یم رو هیبق هم مهربون هافلپاف

  . کردن حفظ خودشون نیب روی دوست گذارا انیبن و ها گروه بیترت نیا به
  . کرد کاری خوش با سال نیچند هاگوارتز بیترت نیا به
  . کرد هیتغذ ترسامون و خطاها از. اومد وجود به ما نیب اختالف واش یواش یاما

 نشونیب و شدند بلند هم هیعل بر حاال بودن، داشته نگه پا سر رو مدرسه ستون، چهار مثل که ها گروه
  . هیبق به استیر دنبال رفتن و افتادیی جدا

  . دهیرس آخرش به زودی لیخ مدرسه هک دیرس یم نظر بهی زمان
   دوستان، نیب برخورد و زیست و دوئل با

  . رفت و بست بارشو نیتریاسل صبح روز ه یبالخره
  . شکست رو ما دل رفتنش با اون شد، تموم زیست و جنگ ،اون از بعد که نیا وجود با اما
  . نبودن متحد هم با ها بود گروه رقرا که اونجور تا، سهشدن  گذار انیبن چهار که نیا از بعد هرگز و
   جاست، نیای بند گروه کاله حاال و

  : افتهیب قرارهی اتفاق چه نیدونیم همتون شما
   کنم، یمی بند گروه رو شما من

  . اومدم وجود به خاطر نیا به من چون
  .کنم یم هم گهید کار ه یامسال اما
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   ن،یکن گوش من آواز به خوب
   جدا، هم ازبکنم  رو اشم مجبورم که نیا وجود با
  . غلطه کار نیا دونمیم
   کنم، دسته چهار رو شما سال هر و مو، فهیوظ بدم انجام مجبورم که نیا وجود با

  . بشه منجر ترسم یم ازش کهی زیچ اون بهی بند گروه نکنهترسم  می هنوز
   ن،یبخون رو عالمتا ن،یبشناس رو خطرها اوه،
  . طرهخ در ما هاگوارتز که گهیم خیتار
  . خطرناکی خارجی دشمنا طرف از

   ن،یباش متحد خودتون نیب دیبا شما
  . میزیر یفروم داخل از ما وگرنه
  ... دادم اخطار بهتون گفتم، بهتون

  .شهیم شروعی بند گروه حاال و
 قدی هری  حافظه که جا آن تا چه اگر شد، بلند زدن کف و قیتشوی صدا. شد حرکت یب دوباره کاله

ی  همه. شد یم دهیشن زمزمه و پچ پچ ،یبند گروه کاله کردن قیتشوی ال البه بار، نیاولی راب داد، یم
 حال در هیبق همراه کهی هر و کردند یم نظر تبادل انشانیاطراف با داشتند بزرگ تاالر در آموزان دانش
  .زدند یم حرفی زیچ چه مورد در که دانست یمی خوب به بود، زدن دست

  »نه؟ بود، شده عوض ذره ه یامسال«: گفت بود رفته باال شیابروها که رون
  ».قاًیدق«: گفتی هر

 هاگوارتزی ها گروه از ک یهر کهیی ها صفت کردن فیتوص به را خودش شهیهمی بند گروه کاله
 پند مدرسه به کاله که آورد ینم اد یبهی هر. کرد یم محدودی بند گروه در خودش نقش و دندیطلب یم

  . باشد داده
  »بده؟ اخطار که شده نمیا از قبل ایآ دونم ینم«: گفت دیرس یم نظر بهی عصبی اندک کهی ونیماهر
 لینو. (شد خمی ونیهرما سمت به لینو انیم از و» ...واقع در بله،«: گفت دهیبر سر باًیتقر کین

 هکال«.) داشتی ندیناخوشا احساس شود خم آدم انیم از شبح ک یکه نیا انداخت؛ صورتش بهی نیچ
  »...کنه خطر احساس وقت هر که دونه یم خودش افتخار نویا
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 در آموزان دانش به چنان بخواند را ها یاول سالی اسام فهرست بود منتظر که گوناگال مک پروفسور
 که دهیبر سر باًیتقر کین. بسوزاند را ها آن نگاهش با خواست یم انگار که کرد یم نگاه پچ پچ حال

. نشست صاف دوباره و گذاشت لبشی رو سکوت عالمت به را انگشتش شود، یم چه ندیبب خواست یم
. گذراند نظر از را زیم چهار هر دوباره آلود اخمی نگاه با گوناگال مک پروفسور. شد قطع ناگهان همهمه
  . خواند را نام نیاول او. کرد نگاه بود دستش در کهی درازی پوست کاغذ به و آورد نییپا را چشمانش سپس
  »162وان ی،یبرکرومبآ«

ی رو را کاله و آمد جلو تلوتلوخوران بود شده ش متوجه قبالًی هر کهی ا زده وحشتی  بچه پسر
ی ا لحظه کاله. دیایب نییپا گردنش تا کاله نگذاشتند که بودند بزرگشی ها گوش فقط. گذاشت سرش
  :زد ادیفر و شد باز اش لبه کینزد شکاف سپس کرد، فکر

  »!ندوریفیگر«
 ها آن زیم سمت به خوران تلوتلوی آبرکرومب وانی. زدند دست محکم ها یندوریفیگری  هیبق وی هر

 او بهی کس چشم گرید و کند باز دهن نیزم خواست یم انگار که بودی طور اش افهیق. نشست و آمد
  .فتدین

 ،یبند گروه کاله میتصم و ها اسم نیبی ها مکث در. شد کوتاه ها یاول سال دراز صف اندک اندک
 و شدی بند دسته هافلپاف در »163رز زلر، «بالخره،. دیشن یم را رون شکم بلند قور و قاری صدای هر

  .ستادیا دامبلدور پروفسور. برد را ها آن و برداشت را هیچارپا و کاله گوناگال مک پروفسور
 برابر در که وردامبلد دنید بای ا گونه به داشت، ریمد به نسبتی هر کهیی ها یریدلگ تمام وجود با
 که کرد یم احساس اژدهاوار،ی ها اسب حضور و دیهاگر بتیغ با. کرد آرامش احساس بود ستادهیا همه

ی ها نُت مثل منتظره، ریغی زهایچ از پر د،یکش یم را انتظارش قدر آن که هاگوارتز به بازگشتش
 شروع از شیپ ها، آن بهیی گو آمد خوشی برا ریمد ستادنیا بالخره اما. بود آشنا، آواز ک یدر 164فالش
  .باشد رفت یم انتظار که بود طور همان ترم، شروع  شام

. دیآمد خوش دوباره ها، یمیقد. دیآمد خوش واردها، تازه«: گفتی ا رندهیگ اوجی صدا با دامبلدور
  »!جان نوش. ستین االن که دارهی وقتی سخنران

                                                 
162 Abercrombie, Euan 
163 Zeller, Rose 

 نت خارج از کوک 164
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ی رو را بلندش شیر و نشستی آرام به وردامبلد. برخاست قیتشوی اهویه و قدرشناسانهی  خنده
 با دراز زِیم پنج. بود شده ظاهر ناگهان غذا رایز کند؛ دور بشقابش راه سر از را آن تا انداخت اش شانه
  . شدند انباشته کدو آبی ها یبطر و سس ها، نان جات،یسبز ظروف ها، کلوچه گوشت،ی ها برش

 را گوشتی ها برش ظرف نیتر کینزد سپس» !یعال چه«: گفت اقیاشت سر ازی غرش با رون
  .کرد یم نگاه او به حسرت با دهیبر سر باًیتقر کین. کرد پر را بشقابش و برداشت
  »ن؟یگفت یم نیداشتی چ کالهی هشدارها مورد دری بند گروه از قبل«: دیپرس شبح ازی ونیهرما

ی نیزم بیسی ا ادبانه یب ولع با داشت که رون از را شیرو که بود کرده دایپی لیدل که نیا از کین
. بده هشدار کاله که م دهیشنی بار چند قبالً من بله، اوه،«. بود خوشحال برگردانَد خورد یم کرده سرخ

 با: زهیچ ه یحتشینص هم شهیهم. خطره در مدرسه کرده یم احساس که بودهی موقع شهیهم هشدارش
  ».دیباش محکم درون از د،یباش هم

  »هه؟ اَ مهه ئه بهمه هومهیم ههو وز ئه،قُال اَاِ«: گفت رون
 تیموفق اوردیب در خودش ازیی صدا است توانسته که نیا کرد فکری هر که بود پر چنان رون دهان

  . است بودهی بزرگ
 قورت رون. بود شده چِندِششی ونیهرما »خوام؟ یم معذرت«: گفت مودبانه دهیبر سر باًیتقر کین
  »خطره؟ در مدرسه که بفهمه تونهیم هکال ه یچطور«: گفت و دادی بزرگ
 جرات به پس کنه، یمی زندگ دامبلدور دفتر تو اون البته ندارم،ی تصور«: گفت دهیبر سر باًیتقر کین

  ».ارهیم دست به اونجا از اخبارشو که گفت شهیم
 اون«: گفت کرد یم نگاه را بود گرفته معرکهی ملفو کهیی جا ن،یتریاسل زیم داشت کهی حال دری هر

  ».نداره امکان باشن؟ دوست هم با گروهای  همه خوادیم
. دهیکل نیا. زیآم صلحی همکار. نیکن رفتاری طور نیا دینبا گهید خوب،«: گفت کنان سرزنش کین
 رقابت رغمیعل. برقرارهی دوست روابط نمونیب م،یدار تعلق مختلفی گروها به که نیا وجود با اشباح ما
  ».کنم بحث و جر 165آلود خون بارون با که نمیب ینم خوابشم اصالً من ن،یتریاسل و ندوریفیگر نیب

  ».یترسیم ازش تو چون معلومه، خوب«: گفت رون
  . برخورد دهیبر سر باًیتقر کین به
 آلودهی بزدل ننگ به میزندگ در هرگز 166نگتونیپورپی مسیم دو کالین سِر  من، زده؟ وحشت«
  »...دارد انیجر میها رگ در کهیی اشراف خون نیهم به ام، نشده

                                                 
165 Bloody Baron 
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  »...؟یدار خون هنوز توی عن یخون؟ کدوم«: گفت رون
 اش دهیبر مهین گردنی روی شوم طرز به داشت سرش و بود شده آزرده که دهیبر سر باًیتقر کین

 دلم کهی ا کلمه هر بردن کار به از دارم اجازه هنوز کنم یم فکر من! کالمه هیتک ه ینیا«: گفت دیلرز یم
 به کامالً گهید من البته! شده منع من از دنیآشام و خوردن لذت که چند هر ببرم، لذت بخواد
  »!دم یم نانیاطم بهت. کردم عادت رنیگیم مسخره به منو مرگ کهی آموزان دانش

  ».کرد ینم مسخره رو تو اون ک،ین«: گفت کرد یم رون سمت بهی نیخشمگ نگاه کهی ونیهرما
 ناهاه دونیا نود«: دیبگو توانست فقط  وبود شده پر دنیترک سرحد تا دوباره رون دهان متاسفانه

 را پردارش کاله شد، بلند هوا به بود نداده صیتشخ مناسبی عذرخواه ک یرا نیا ظاهراً که کین» .یس
  .آمد فرود ،167سیدن و نیکال ،یویکر برادران نیب و کرد پرواز زیم گریدی انتها سمت به کرد، مرتب

  ».رون نکنه درد دستت«: دیغری ونیهرما
 ه یندارم حق ه؟یچ«: گفتی تلخ اوقات با دهد قورت را اش لقمه بود شده موفق بالخره که رون

  »بپرسم؟ کیکوچ سوال
ی ا عبوسانه سکوت در را شامی  هیبق دو هر و» .کن ولش خوب، لهیخ«: گفتی آزردگ بای ونیهرما
  . خوردند
 کرد یم فکر او. نداد را دادنشانی آشت زحمت خودش به که ودب آشنا ها آنی ها مشاجره با آنقدری هر

 ازی بهتری  استفاده بخورد، را اش عالقه مورد 169تارت کلیتر سپس و 168قلوه و کیاست خوراک اگر
  . است کرده زمان

 باال به شروع تاالر داخلی  همهمه سطح و کردند تمام را خوردنشان آموزان دانشی  همهی وقت
 ریمد سمت به را سرشان همه و شد متوقف بالفاصله گفتگوها. ستادیا دوباره دوردامبل کرد، دنیخز

 نرمش، و گرم دار پرده خواب تخت. کرد یمی آلودگ خواب احساسی ندیخوشا طرز بهی هر. برگرداندند
  . بود منتظرش باالها آن دریی جا

 بهی ا لحظه چند کنم یم خواهش ازتون م،یکن یم هضم رو گهیدی عال شام ه یمیدار که حاال خوب،«
ی برا جنگل که بدونن دیبا ها یاول سال. نیکن توجه ترم شروعی ها یادآور یعنوان به منی حرفا

                                                                                                                                                        
166 Sir Nicholas de Mimsy-Porpington 
167 Creevey, Colin and Dennis 
168 Steak And Kidney Pie 
169 Treacle Tart  
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 دهیفهم نویا حاال تا دیبا گهید ما تر یمیقد آموزان ازدانشیی تا چند — ست محدوده از خارج آموزان دانش
  . زدند پوزخند هم بهی ونیهرما و رون ،یهر» .باشن
 نیدوم و شست و چهارصدی برا — خودش قول به — که خواسته من از دار،یسرا ،170لچیفی آقا«

ی تعداد طور نیهم. ممنوعه کالسا نیب اوقات و راهروهای توی جادوگر که کنمی ادآور یشما به بار
  ».کرده نصب دفترش در به رو مفصلش ستیل لچیفی آقا که ممنوعه هم گهیدی کارا

 آمد خوش پلنک یگرابل پروفسور به میخوشحالی لیخ. میداشتی آموزش گروه در رییتغ تا دو ما امسال«
 پروفسور که خرسندم نطوریهم. دارن عهده به رویی جادو جانوران از مراقبت درس شونیا. میبگ مجدد
  ».کنمی معرف بهتون رو اهیسی جادو برابر در دفاع دیجد استاد ج،یآمبر

ی ها نگاه نیح همان دری ونیهرما و رون ،یهر. برخاستی ا مشتاقانه ریغ اما مودبانه، قیتشو
  . باشد ها آن استاد است قرار مدت چهی برا پلنک یگرابل که بود نگفته دامبلدور. کردند هم بهی مضطرب

  »...از ها گروه چیدییکوی ها میتی ها نیتمر«: داد ادامه دامبلدور
 نشسته کهیی جا آن از. کرد یم جیآمبر وفسورپر بهی ا گرانه پرسش نگاه داشت. کرد قطع را حرفش او

 را حرفش دامبلدور که نشد متوجهی کسی ا لحظهی برا نداشت، هم بای ادیز فرق جیآمبری  ستادهیا و
 ستادهیا او که شد مشخص و» .اهم اهم«. کرد صاف را شیگلو جیآمبر پروفسور سپس. است کرده قطع
  . کند صحبت دارد قصد و است

 پروفسور به ارانهیهوش و نشستی زهوشیت با سپس د،یرس نظر به ریمتحی ا لحظهی راب فقط دامبلدور
. نداشت دوست اوی سخنران به دادن گوش و نشستن از شتریب رای کار چیه که انگار شد، رهیخ جیآمبر
 در اسپراوت پروفسوری ابروها. نبودند ماهر دامبلدوری  اندازه به رتشانیح کردنی مخف در دیاساتی  هیبق
ی هر که بود شده کیباری حد به گوناگال مک پروفسور دهان و بود شده گم زانشیآوی ها مو انیم

 ازی لیخ. بود دهینپر دامبلدور صحبت وسط هرگز، ،یوارد تازه معلم چیه. بود دهیند طور آن را او هرگز
 چه از هاگوارتزی  مدرسه در اوضاع دانست ینم وضوح به زن نیا. زدند یم پوزخند داشتند آموزان دانش
  .است قرار

ی برا کهی ا مانهیصم کلمات از ر،یمد جناب متشکرم«: گفتی ا احمقانه لبخند با جیآمبر پروفسور
  ».ممنونم دیکرد انیب آمد خوش

 توانست ینم که کرد احساس رای نفرت هجوم بازی هر. بود دخترانهی لیخ وی خس خس ر،یز شیصدا
 زاریب زن آن زیچ همه از او که بود نیا دانست یم کهی زیچ آنی  ههم. دهد حیتوض خودش به را علتش

                                                 
170 Mr Filch 
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 کردی ا سرفه گلو کردن صافی برا دوباره جیآمبر. شیپشمالوی صورت ژاکت تا اش احمقانهی صدا از. بود
  .داد ادامه و) اهم اهم،(

ی لیخی ها دندان و زدی لبخند »برگشتم، هاگوارتز به دوباره که خوشحالمی لیخ که بگم دیبا خوب،«
 نگاه من به دارن که نمیب یم روی خوشحالی ها چهره که خوشحالمی لیخ و«. داد نشان را زشیت
  ».کنن یم

. نبودند خوشحال ندیبب توانست یم کهیی ها چهره از ک یچیه. انداختی نگاه اطراف بهی هر
  . بودند کرده رتیح ندا ساله پنج انگار که بودند گرفته قرار خطاب موردی طور که نیا از همه برعکس،

  »!بود میخواهی خوب اریبس دوستان ما که مطمئنم و بشم آشنا شما تک تک با که مشتاقم اریبس«
  . کردند یمی مخف را پوزخندشان زور به ها یبعض. کردند نگاه هم به آموزان دانش حرف، نیا دنیشن با

 و» .دوستم باهاش رمیبگ قرض شوژاکت نباشم مجبور کهی وقت تا من«: گفت لَوِندِر گوش دری پروت
  . دادند سریی نخودی  خنده دو هر

 شیصدا خس خس ازی اندک داد، ادامهی وقت) اهم اهم، (کرد صاف را شیگلو دوباره جیآمبر پروفسور
 بر ازی ها حرفی  کننده کسل لحن کلماتش و دیرس یم نظر بهی ا حرفه شتریب حاال او. بود شده کاسته
   .کردند دایپ را شده

. است شده قائلی اتیحی تیاهم جوان جادوگران آموزشی برا همواره جادو و سحر وزارت«
.  ندیبگرای پوچ به است ممکن نشوند تیترب و مراقبت دقت، به اگر شمای مادرزاد نادری استعدادها
ی برا هک مبادا شوند، منتقلی بعدی ها نسل به دیبایی جادوی  جامعهیِ باستان فردِ به منحصری ها مهارت

ی کسان توسط دیبا انینیشیپ توسط شدهی گردآوریی جادو دانش گنج. شوند سپردهی فراموش به شهیهم
  ».ابد یقلیص و شودی ساز باز گردد، محافظت دارند اشتغال میتعل فیشری  حرفه به که

 به ها آن از ک یچیه. کرد همکارانش بهی مختصر میتعظ و کردی مکث جا نیا در جیآمبر پروفسور
 در نیشاه شکل به را او و بود شده جمع گوناگال مک پروفسوری  رهیتی ابروها. ندادی جواب مشیتعظ

 رد اسپراوت پروفسور بای داری معن نگاه گوناگال مک پروفسور که دیدی مشخص طور بهی هر. بود آورده
  .داد ادامه شیسخنران به و کرد »اهم اهم «دوباره جیآمبر. کرد بدل و

ی  مدرسه نیای راهبر نیسنگی  فهیوظ بهی دیجد زیچ هاگوارتزی ها رهیمد و رانیمد از ک یهر«
 ما انتظار دری دگیپوس و رکود شرفت،یپ بدون رایز. باشد دیبا هم طور نیهم و است کرده اضافهی خیتار

 ازین ندرت به ما دیمف و آزمودهی ها سنت رایز است، مذمومی امر شرفت،یپ صِرف به شرفتیپ اما،. است
  »...ابتکار و سنت نیب و رییتغ و بقا نو، و کهنه انیم توازنی ا گونه. دارند اصالح به
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 هم به جیآمبری سخنران با ذهنش میتنظ انگار. داد یم دست از را تمرکزشی آهستگ بهی هر
 و ها زمزمه با حاال گرفت یم فرا را تاالر دامبلدور کردن صحبت موقع شهیهم کهی سکوت. خورد یم

 با حال و شور با داشت چانگ چو کال، ونیر زیم سر. بود شده شکسته آموزان دانشی گوش دری اه خنده
 را »باز سفسطه «دوباره الوگود لونا چانگ، چو از تر طرف آنی صندل چند. کرد یم صحبت دوستانش

 به زهنو که بودی افراد معدود ازی ک یالنیم مکی ارن هافلپاف، زیم سر ن،یح نیهم در. دیکش رونیب
 که داشت نانیاطمی هر و بود شده خارج تمرکز از هم او چشمان اما بودند، مانده رهیخ جیآمبر پروفسور

  . دیایب دیدرخش یم اش نهیسی رو که ارشد نشان به رفتارش تا کند یم کردن گوش به تظاهر فقط او
 که کرد یم گمانی هر. باشد شده شنوندگانشی قرار یب متوجه جیآمبر پروفسور دیرس ینم نظر به

 دیاسات اما. داد یم ادامه شیسخنران به همچنان او شد، یم برپا او دماغ ریز اریع تمامی شورش اگری حت
 در با البته د؛یبلع یم را جیآمبری ها حرف از کلمه هر ظاهراً همی ونیهرما. کردند یم گوش دقت با داشتند
  . ستندین ندیخوشا مذاقش به ها حرفی  همه دیرس یم نظر به اش چهرهی ها حالت گرفتن نظر

 سوء که شود یم آشکار زمان گذر از پس گر،یدی برخ و هستند بهبودی برا راتییتغی برخ رایز...«
 از گریدی برخ شوند، یم حفظی درست بهی میقد عادات ازی بعض کهی حال در. اند نبوده شیبیی ها یداور
ی دیجد عصری سو به م،یبرو شیپ به دیبگذار پس. شوند گذاشته کنار دیبا و شوند یم کهنه و افتاده مد
 لیتکم دیبا چه آن لیتکم شود، حفظ دیبا چه آن حفظ بر میکن اراده دیایب. ییپاسخگو ویی کارا ،یآزاد از

  ».میابی یمی کردن منعیی رفتارها ما کهی زیچ آن هر زدودن و گردد
ی ک یفقط ها یلیخ شد متوجهی هر چه اگر کردندی رویپ او از ها معلم. زد دست دامبلدور. نشست او

 هم آموزان دانش از تا چند. کردند متوقف را قشانیتشو بعد و کردند کینزد هم به را دستانشانی بار دو
 چند از شیب رایز دند،یپر جا از ناگهانی سخنران شدن تمام با ها آن اکثر اما کردند، زدن کف به شروع
 دوباره دامبلدور کنند، زدن کف به شروعی حساب و درست ندیایب تا و بودند نکرده گوش را آن از کلمه

  . بود ستادهیا
 روشن اریبس ج،یآمبر پروفسور متشکرم اریبس«: گفت بود کرده میتعظ او سمت به کهی حال در او
  »...از چیدییکوی ها نیتمر گفتم یم داشتم خوب،. بود کننده

  ».بود کننده روشن کامالً. بله«: گفتی ا آهستهی صدا بای ونیهرما
 به را حالتشی بی  چهره و »؟یبرد لذت شیسخنران از کهی بگی خوا ینم«: گفتی آرام به رون
ی پرس با من تازه،. دمیشن حاال تا من که بودیی سخنران نیتر کننده کسل نیا«. برگرداندی ونیهرما سمت
  »!م شده بزرگ

  ».داد حیتوض رو زایچی لیخ. بخش لذت نگفتم کننده، روشن گفتم«: گفتی ونیهرما
  » .بود اتیچرند مشت ه یکه من نظر به ؟یجد«: گفتی شگفت بای هر
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  ».بود شدهی مخفی مهم مطالب اتیچرند اونی ال البه«: گفتی عبوسی  افهیق بای ونیهرما
  »جداً؟«: گفت رون

یی فتارهار ما کهی زیچ آن هر زدودن ای. است مذمومی امر شرفتیپ خود خاطر به شرفتیپ مثالً«
  ».میابی یمی کردن منع

  »ه؟یچ شیمعن خوب،«: گفتی صبر یب با رون
 که نهیا شیمعن. هیچ شیمعن گمیم بهت االن«: گفت شده قفل هم بهی ها دندان انیم ازی ونیهرما
  ».کنه دخالت هاگوارتزی کارا تو خواد یم وزارت

 است، کرده مرخص را مدرسه مبلدوردا که بود معلوم. شد بلند ها آن اطراف از اهویه و همهمهی صدا
 نظر به مهیسراس. دیپر شیجا ازی ونیهرما. بودند تاالر از شدن خارجی  آماده و ستادهیا همه رایز
  . دیرس یم

  ».میبد نشون ایاول کالس به راهو دیبا ما رون،«
  »!ایفسقل! شماهای ه —ی ه آره، اوه،«: گفت بود کرده فراموش وضوح به که رون

  »!رون«
  »...گهید هستن کوچولو آخه وبخ«
 کالس«: زد ادیفر زیآم تحکمی لحن بای ونیهرما» .یفسقلی بگ اونا بهی ندار حق تو اما دونم،یم«

  » !طرف نیا از لطفاً!  ایاول
 هر. آمدند جلویی کمرو با هافلپاف و ندوریفیگر زیم نیبی  فاصله از وارد تازه آموزان دانش ازی گروه

 و دندیرس یم نظر به کوچکی لیخ واقعاً ها آن. نباشد صف اول که کرد یم تالش دتش به ها آن از کدام
 سمت به او. دیرس ینم نظر به خردسال آنقدر بود، شده مدرسه وارد خودشی وقت که بود مطمئنی هر
 به او. بود شده خشک شیجا در بود ستادهیای آبرکرومب وان یکنار کهی بور مو پسر. زد پوزخند ها آن
 نگاه و شد زده وحشت اندازه همان به همی آبرکرومب وانی. گفت گوشش دری زیچ و زدی خونکیس وانی

  . چکد یم نییپا به رهیگندش مثل اش چهره از لبخند کرد احساسی هر. دیدزدی هر از را هراسانش
ی کار هر. افتاد راه بهیی تنها به و »نمتونیب یم بعداً«: گفتی ونیهرما و رون بهی افسردگ بای هر

 به میمستق را چشمانش او. ردیبگ دهیناد را ها کردن اشاره و ها شدن رهیخ و ها پچ پچ تا کرد توانست یم که
 باال شتاب بای مرمر پلکان ک یاز سپس گذشت،ی ورود تاالر داخل تیجمع انیم از و دوخت جلو سمت
  . گذاشت سر پشت را تیعجمی  عمده قسمت زودی لیخ. کرد عبوری مخف بر انیم تا دوی ک یاز و رفت
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 انیم از. است نداشته رای زیچ نیچن انتظار که است بوده احمق که کرد فکر خودش با تیعصبان با
ی حال در شیپ ماه دو او. کردند یم نگاه او به همه که البته.  کرد یم عبور باالی  طبقه تر یخالی راهروها

 و بود آمده رونیب جادوگر سهی  مسابقهی وهزارت انیم از داشت دوش بر رای شاگرد هم ک یجسد که
 به ها بچه که نیا از قبل ش،یپ ترم. است بوده ولدمور برگشتن قدرت به شاهد که کرد یم ادعا
 مدرسهی  همه به را گورستان آنی ماجراها کامل شرح که خواست یم دلش اگری حت بروند، شانیها خانه
  . نداشت کار نیای برای کاف فرصت بدهد،
 چاقی بانوی  پرتره مقابل در. دیرس ندوریفیگری عموم اتاقی ورودی جلو به و راهروی انتها هبی هر

  . داند ینم را دیجد عبور رمز که آمد ادش یو ستادیا
ی هر. بود شده رهیخ او بهی عبوسی  چهره با و کرد یم صاف را ساتنش راهنیپی ها نیچ چاقی بانو

  »...اِ«: گفتی افسردگ با
  ».ستینی خبر رفتن تو از پس ؟یدون ینم رو عبور رمز«: گفتی ا مغرورانه لحن اب چاقی بانو
 به تلوتلوخوران لینو. برگشتی هر» !دونمیم من ،یهر«: گفت زنان نفس سرش پشت ازی کس
 قطار در که را کوتوله کاکتوس او »مونده، ادم یروی ک ینیا جداً من ه؟یچ بزن حدس«. دیدو یم سمتش
  »!ایمبلتونیم وسیمبویم«. داد تکان و گرفت شیجلو بود داده نشانش
 سر پشت وارید دری مدوری  حفره و خورد تاب در ک یمثل پرتره سپس» .درسته«: گفت چاقی بانو
  . رفتند باال آن انیم از لینو وی هر. شد آشکار

 بود نرم و گرم که برج در گردی اتاق. دیرس یم نظر به نواز مهمان شهیهم مثل ندوریفیگری عموم اتاق
 بای ا شعله. رفته در زهواری  کهنهی زهایم و شدن داغان حال در نرمِی راحتی ها یصندل از بود پُر و

 آن کنار بروند، شانیها خوابگاه به که نیا از قبل ،یاندکی  عده و دیرقص یمی واریدی بخار دری شاد
 اعالناتی تابلو به رای زیچ داشتندی زلیو جرج و فرد اتاق،ی سو آن در. کردند یم گرم را شانیها دست

 درِ سمتِ به راست ک یو داد تکان را دستش ها آن سمت به ریخ به شبی برای هر. چسباندند یم
  .آمد دنبالش به لینو. نداشت زدن حرف حال لحظه آن در او. افتاد راه به پسران خوابگاه
 کناری وارهاید داشتند و بودند دهیرس خوابگاه به زودتر 172گانینیف موسیش و 171تامس نید
 صحبت هم با داشتند ها آن داد هل را دری هری وقت. پوشاندند یم ها عکس و پوسترها با را شانیها تخت

                                                 
171 Dean Thomas 
172 Seamus Finnigan 
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 ها آن ایآ که بود رتیح دری هر. کردند قطع را صحبتشان دند،ید رای هر که نیا محض به اما کردند، یم
  .کرد یم رفتار 173یدیپارانو او ا یکردند یم صحبت او مورد در داشتند
  . کند باز را آن تا رفت صندوقش سمت به و »سالم«: گفت او
 میتی ها لباس رنگ به که را خوابش لباس داشت حال همان در و» یهر سالم«: گفت نید

  »بود؟ی خوب التیتعط«. دیپوش یم بود، »174هَم وست«
 را تحملش او و فتگر یم را شب طول شتریب التشیتعط قیدق شرح» .نبود بد«: گفت لب ریزی هر
  »؟یچ تو«. نداشت
  ».کرد یم فیتعر برام داشت االن. بود بهتر که موسیش از. نبود بد ،یا«: گفت و زدی پوزخند نید
ی چ مگه چرا؟«: گفت گذاشت یم شیپاتختی رو را ایمبلتونیم وسیمبویم محبت با داشت که لینو
  »موس؟یش شده

 کنمار «چیدییکو میت پوستر که کند یم دقت دارد که ردک یم وانمود او. نداد جواب بالفاصله موسیش
 خواست ینم من مامان«: گفت بودی هر به پشتش که طور همان سپس. باشد صاف کامالً »175کسترلز
  ».برگردم من بذاره

  »؟یچ«: گفت و زد خشکش جا در آورد یم در تنش از را شیردا داشت که طور همانی هر
  ».برگردم هاگوارتز به من خواست ینم اون«
 صندوقش از را خوابش لباس کرد ینم نگاهی هر به که طور همان و گرفت فاصله پوستر از موسیش

  .آورد در
 نیهم به و است ساحره ک یموسیش مادر که دانست یم او »چرا؟ آخه«: گفتی زدگ رتیح بای هر
  . است داده بروز خود ازی ا انهیدورسل رفتار چرا که بفهمد توانست ینم خاطر
  . ندادی جواب بود نکرده تمام را خوابش لباسی ها دکمه بستن کهی وقت تا موسیش

  ».تو خاطر به... کنم یم فکر«: گفتی ا شمردهی صدا با سپس
  »ه؟یچ منظورت«: گفتی تند بهی هر

                                                 
173 Paranoiaهای طرح  داند و مدام در حال کشف توطئه  نوعی بیماری روانی که شخص مبتال به آن، همه را دشمن خود می

  .شود  نامیده میParanoidخص مبتال به این بیماری ش. شده علیه جانش است
174 West Ham 
175 Kenmare Kestrels 
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  .کند یم حمله او بهی زیچ که کرد یم احساسی مبهم طرز به. زد یم تندتر قلبش
 تو فقط آخه خوب،... اِ... اون خوب،«: گفت کرد یم اجتنابی هر چشمان از داشت هنوز که موسیش

  ».هست هم دامبلدور ،یستین
 دامبلدور و دروغگوام ه یمن که کنهیم فکر اون کنه؟یم باور رو پرافتی لیدی حرفا اون«: گفتی هر

  »خرفته؟ ریپ هی
  . کرد نگاه او به و کرد بلند را سرش موسیش
  ».یزیچ نیهمچ هی. آره«
 تیعصبان با را ها آن و آورد در را شیردا انداخت، شیپاتختی رو را شیچوبدست. نگفتی زیچی هر
ی کس که نیا از حالش. خورد یم هم به حالش داشت. کرد تنش را خوابش لباس و چپاند صندوقش داخل
 دانست، یم ها آن ازی ک یکاش. خورد یم هم به زدند یم حرف سرش پشت و شدند یم رهیخ او به که بود

 ها اتفاق نیای  همه کهی باشی کس که داردی حس چه که داشت نیا ازی تصور نیکوچکتری کس کاش
  ...احمقی  کهیزن: گفت دلش در انهیوحشی هر. نداشتی تصور گانینیف خانم... است افتاده توی برا

: فتگ موسیش بکند را کار نیا بتواند که نیا از قبل که بکشد را ها پرده خواست و رفت تختش به
  »...یگورید کیسدر کهی وقت ،...یدون یم... کهی وقت افتاد،ی اتفاق چه شب اون ن،یبب«

 رونیبیی دمپا صندوقش از تا بود شده خم که نید. بود مشتاق هم وی عصب هم زمان هم موسیش
  .کرد یم گوش دقت با داشت او که دانست یمی هر و ماند حرکت یبی بیعج طرز به اوردیب

 الزمی هرچ اونجا. بخون پرافتی لید مادرت مثل هم تو ؟یپرس یم من از چرا «:داد جوابی هر
  ».گه یم بهتی دار

  ».نده ریگ من مادر به«: دیغر موسیش
  ».دمیم ریگ دروغگو بگه من به کهی کس هر به من«: گفتی هر
  ».نزن حرفی نجوریا من با«
 و» .زنم یم حرف بخواد دلم که جور هر من«: گفت رفت یم در کوره از سرعت به داشت کهی هر
 شیپ برو ،یناراحتی هستی اتاق هم من با که نیا از اگه«. دیقاپی پاتختی رو از را شیچوبدست

  »...زنه ینم جوش جونتم مامان گهیدی جور نیا... کنه عوض جاتو تونهیم نیبب گوناگال مک
  ».نکن دعوا نیای قاط منو مادر! پاتر«
  »خبره؟ چه«
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 شیچوبدست و بود زده زانو تختشی رو کهی هر از اش شده گشاد چشمان. بود هشد ظاهر در دم رون
 ستادهیا کرده گرهی ها مشت با تختش کنار که رفتند موسیش سمت به بود گرفته موسیش سمت به را
  .بود

  ».داده ریگ مادرم به اون«: زد عربده موسیش
  »...ادیم خوشمون ازش ما م،یدید مادرتو ما —. کنهینمی کار نیهمچی هر ؟یچ«: گفت رون
ی ا کلمه هر کردن باور به کنه شروع اون که هیاون از قبل مال نیا«: گفت شیصدا نیبلندتر بای هر

  »!سهینو یم من مورد در بوگندو پرافتی لید که
  ».طور نیا که آها، آها،«: گفت او. افتاد رونی  چهره به درک ازی برق
 من. اونه با حق«: گفت و کردی هر بهی ا توزانه نهیک اهنگ »ه؟یچی دونیم«: گفت حرارت با موسیش

  ».ست وونهید اون. باشم اتاق هی یتو اون با خوام ینم گهید
 عالمت شهیهم نیا — بودند کردهی روشن قرمز رنگ با درخشش به شروع شیها گوش که رون

  ».موسیش نگو چرند«: گفت — بود خطر
 اون که روی مزخرفات تو ها؟ گم،یم چرند«: زد ادیفر شد یم دیسف رون خالف بر داشت که موسیش
  »گه؟یم راست داره اونی کنیم فکر آره؟ ؟یکنیم باور گهیم نبر اسمشوی  درباره داره

  ».کنم یم باور. آره«: گفت تیعصبان با رون
  ».یا وونهید هم تو پس«: گفت تهوع حالت با موسیش

 بر عالوه من چون ق،یرف متاسفم برات خوب اِ؟«: گفت و دیکوب اش نهیس به انگشت با محکم رون
  »!باش زدنت حرف مواظب خواد، ینم حبس دلت اگه پس. هستم هم ارشد بودن، وونهید

ی ا عادالنه متیق حبس، ایآ که کرد یم نیسنگ سبک داشت که انگار کرد، نگاهی ا لحظه موسیش
 به را پشتش آورد، در شخود ازیی صدا ها آن ریتحقی برا سپس. نه ا یهست دلش حرف گفتنی برا
ی رو غبار و گرد با و شدند پاره ها پرده که دیکش را ها پرده خشونت با چنان و رفت تختش به و کرد ها آن
  . برگرداند لینو و نید به را نگاهش سپس. کرد نگاه موسیش به رون. شدند ولو نیزم

  »داره؟ مشکلی هر بای ک مادر و پدر گهید«: گفتی تهاجمی حالت با
 دری چیه اونا. قیرف مشنگن من مادر و پدر«: گفت انداخت یم باال را شیها شانه کهی حال در نید
  ».بگم بهشون که نبودم احمق قدر اون من چون. دونن ینم هاگوارتزی ها مرگ مورد
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 رونیبی کس هر زبون ریز از روی زیچ هر اون. یشناس ینم منو مادر تو«: دیغر او به موسیش
 ونیکنفدراس و زنگامتیوا از ما ریمد که دونن ینم اونا. رنیگ ینم پرافتی لید تو مادر و درپ تازه،! کشهیم

  »...شهیم خرفت داره گهید چون. شده اخراج جادوگرانی جهان
 که پرافتهی لید نیا گهیم اون. چرنده همش گهیم که من بزرگ مامان«: کرد بلند را شیصدا لینو
 از سپس» .میکن یم باور روی هر حرف ما. کرده قطع اشتراکمونو ونا. دامبلدور نه کنه،یم سقوط داره

 موسیش به ها آن سری باال ازی جد طور به. دیکش باال اش چانه تا را شیها مالفه و رفت باال تختش
 اگه گهیم اون. گردهیبرم دوبارهی روز ه ینبر اسمشو که گفت یم شهیهم بزرگم مامان«: گفت و شد رهیخ

  ».برگشته حتماً پس برگشته، اون گهیم دامبلدور
ی گرید زیچی کس چیه. ردیگ یم دربر را او لینو به نسبتی قدرشناس ازی موج که کرد احساسی هر
. شد دیناپد نظر از ها آن پشت و کرد درست را تختشی ها پرده و آورد در را شیچوبدست موسیش. نگفت

 با داشت نداردی گرید حرف هم او دیرس یم نظر به که لینو. شد ساکت و دیغلت رفت، تختش به نید
  . کرد یم نگاه بود شده روشن مهتاب نور با که کاکتوس به عالقه
 و انداخت یم راه صدا و سری کنار تخت اطراف در رون. گذاشت بالششی رو را سرشی هر

 تدوسی لیخ را موسیش او. بود خورده تکان موسیش با بحث و جر ازی هر. کرد یم جابجا را لشیوسا
  است؟ شده کم عقلش ا یدیگو یم دروغ او ندیبگو خواستند یم که بودند گرید نفر چند. داشت
 دامبلدور بود، گذاشته کنار را دامبلدور جادوگرانی جهان ونیکنفدراس سپس و زنگامتیوا اولی وقت ایآ
 برقرار ارتباط زا را دامبلدور که بودی هر از تیعصبان احتماالً ایآ بود؟ کرده تحمل رای رنج نیچن هم

 بالخره. بودند کیشر هم با موضوع نیا در ها آنی دو هر بود؟ داشته باز ها ماه نیا در او با کردن
 به سپس و مدرسهی  همهی برای هر قول از را ماوقع شرح و بود کرده باور رای هر حرف دامبلدور
 کرد یم قبول دیبا است، غگودرو کی یهر کرد یم فکر کهی کس هر. بود کرده اعالمی جادوگری  جامعه

  ...کند یم سوار حقه دارد ا یاست، دروغگو ا یاحمق هم دامبلدور ا یکه
 به رون. است بوده ما با حق که فهمند یم بالخره ها آن که کرد فکر خودش بای چارگ یب بای هر
 مثل گر،یدی ریدرگ چند که بود رتیح دری هر. کرد خاموش را خوابگاه شمع نیآخر و دیخز تختش

  .برسد وقتش تا کند تحمل دیبا را موسیش
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هري پاتر 
  محفل ققنوس
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  ها  فصلفهرست

  گونگال تايپ شده توسط مك  دلورس آمبريج    فصل دوازدهم
  آبرفورثتايپ شده توسط   دلورس مجازات با    همسيزدفصل 
 مرلينتايپ شده توسط    پرسي و پانمدي  همچهاردفصل 
 آبرفورثتايپ شده توسط   ي هاگوارتز رتبه       بازرس عالي  پانزدهمفصل 
 تانكستايپ شده توسط      هددرهاگز   دهمشانزفصل 
  گونگال  تايپ شده توسط مكوچهار ي بيست حكم آموزشي شماره  دهمهففصل 
 گيلدروي و آبرفورثتايپ شده توسط    ارتش دامبلدور    هجدهمفصل 
 مرلينتايپ شده توسط     شير و افعي    دهمنوزفصل 
 كتي بلتايپ شده توسط    داستان هاگريد    بيستمفصل 
 آبرفورثتايپ شده توسط       مارچشم  ويكم بيستفصل 
 آبرفورث تايپ شده توسط هاي جادويي سنت مانگو بيمارستان سوانح و بيماري بيست و دومفصل 
 آبرفورثتايپ شده توسط     كريسمس در بخش دربستهبيست و سومفصل 
 گونگال مكتايپ شده توسط     شدگي چفت  بيست و چهارمفصل 
 گونگال ده توسط مك شتايپ   سوسك هاجز  بيست و پنجمفصل 

 
 

 ي سايت جادوگران دات كامرهدربا
سايت جادوگران دات كام به عنوان يك سايت تخصـصي هـري            
پاتر در نظردارد براي پاسخ به نياز طرفداران هري پاتر از هر نظـر سـايت                

  .كامل و جامعي را براي اين قشر عظيم در جامعه ايران فراهم كند
ـ                راي به اين منظور عالوه بر ايجاد يك سايت بـا امكانـات بـاال ب

اينكه به غناي كار افزوده شود تصميم گرفتيم براي پاسخ گفتن به نيازهـاي     
هري پاتريست ها در ايران شروع به تايپ كتابهـايي كـه رولينـگ آنهـا را         

اميدواريم بتوانيم هر چه بيشتر در راه شناساندن هري پـاتر           . نوشته بنماييم 
شما هم اگر   . يمو دنياي جادويي كه رولينگ به همه معرفي كرده موفق شو          

عالقمند بـه شـركت در ايـن گونـه فعاليتهـا هـستيد ميتوانيـد بـا سـايت                    
 سـريعتر و     انجام كار گروهي   ا با تجادوگران در ادامه اين راه همكاري كنيد        

در پايـان از همـه      . بهتر بتوانيم به هري پاتريست هاي ايراني خدمت كنيم        
  .د، تشكر مي كنيمدوستان و اعضاي سايت كه مشوق ما در اين راه بودن

 
  درباره تايپ كتاب هري پاتر و محفل ققنوس

هدف ما از انجام اين كار در درجه اول ايـن بـوده كـه هـر چـه                   
. سريعتركتاب را به صورت كتاب الكترونيكي در دسترس عموم قرار دهيم          

در نتيجه به دليل سرعت كار و همچنـين تايـپ كتـاب توسـط اعـضا كـه             
از .كاالت تايپي زيـادي در آن ديـده مـي شـود           طبيعتا تايپيست نيستند اش   

طرف ديگر همانطور كه مي دانيد تمام ترجمه هاي موجود در بـازار داراي              
ايراد هستند و سعي ما بر اين است كه بـه مـرور فـصلهاي تايـپ شـده را            

  .ويرايش كنيم تا بتوان از آن به عنوان يك مرجع معتبر استفاده كرد

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  - 1 -    دلورس آمبريج                                   -فصل دوازدهم/ جلد دوم/هري پاتر و محفل ققنوس

 

  فصل دوازدهم
  دلورس آمبريج    

صبح روز بعد سيموس با عجله و قبل از اينكه هري حتي بتواند جورابش را بـه پـا                   
در حالي كه رداي سيموس به روي زمين كشيده ميشد و او به سرعت     .كند از اتاق خارج شد    

   :در حال خروج از اتاق بود هري با صداي بلند گفت
  شه؟ كنه اگه مدت زيادي پيش من بمونه خل مي  فكر مي نكنه اون-

  :دين در حالي كه كيف را روي شانه اش مي انداخت زير لب گفت
  .... اون فقط. بهش فكر نكن هري-

چون بعـد از يـك      . راحت است ولي ظاهرا دين هم نمي دانست كه چرا سيموس نا         
.  مـشكل تـو نيـست   .اين مشكل اونه :  به هري انداختند كه گويا مضمون آن اين بود         نويل و رون هر دو نگاهي     .. اب آور اتاق را ترك كرد     سكوت عذ 

 كه پنج دقيقه بعـد در نيمـه راه اتـاق عمـومي     هرمايني؟ گر مثل سيموس را بايد تحمل ميكرد  چند نفر دي   .ولي هري چندان راضي به نظرنمي رسيد      
  :وقتي كه براي خوردن صبحانه ميرفتند  به آنها رسيده بود پرسيد

  ؟چي شده -
  .اوه خداي من.. . تو ناراحت به نظر مي رسي-

  .كرد كه اعالميه جديد و بزرگي روي آن چسبانده شده بود او داشت به تابلو اعالنات اتاق عمومي نگاه مي
  يك خروار گاليون

  ؟پول تو جيبي مخارج شما را تامين نمي كند
  ؟دوست داريد طالي زيادي به دست آوريد

  . تماس بگيريد4 در اتاق عمومي گريفندور3 ويزلي2 و جرج1 و پر درآمد با فردبراي كاري ساده
  ). داوطلب مي باشد  متاسفانه كليه عواقب به عهده فرد ( 

  : درحالي كه قيافه وحشتناكي به خود گرفته بود گفتهرمايني
  . اون دوتا  بايد حد خودشونو بدونن-

  : چسبانده شده بود مي كند گفت5روي پوستراعالم اولين تاريخ تعطيالت آخر هفته در هاگزميدبعد درحالي كه اعالميه جرج و فرد را كه بر 
  . رون بايد با اونها صحبت كنيم-
  ؟چرا -

  : در حالي كه از حفره تابلو خارج مي شدند هرمايني گفت
  .  براي اينكه ما ارشد هستيم و بايد جلو اين چيزها را بگيريم-

در حالي كه از پله هايي كـه      . توانست از قيافه گرفته رون بفهمد كه جلو فرد و جرج را گرفتن كار جذابي نيست                هري مي . رون چيزي نگفت  
  :ديوار هايش پر بود از تصاوير ساحره ها و جادوگران پائين ميرفتند و سرگرم گفتگوي خود بودند هرمايني پرسيد

  . هستي باالخره نگفتي چي شده هري؟ تو از يك چيزي واقعا عصباني-
  :وقتي هري جواب نداد رون كوتاه و مختصر گفت

  .دروغ ميگه اوني كه مي دوني  سيموس فكر ميكنه هري راجع به-
  :هرمايني كه هري انتظار داشت با شنيدن اين جمله عصباني شود آه سوزناكي كشيد و گفت

  .كنه  هم همين طور فكر مي6 الوندر، آره-
                                                 

1 Fred 
2 George 
3 Weasley 
4 Gryffindor 
5 Hogsmeade 
6 Lavender 
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  :هري با صداي بلند گفت

  ؟ درسته، جلسه كوچولو راجع به اينكه من دروغ مي گم و وراجي مي كنم با اون داشتي انگار يه-
  :هرمايني به آرامي گفت

در ضمن هري بهتره كه عصبانيت خودتو سر ما خالي نكني چون فكر كنم تا حاال فهميـده   .  نه، فقط بهش گفتم كه دهن گندشو راجع به تو ببنده           -
  .يمباشي كه من و رون طرفدار تو هست

  .آنها براي چند لحظه ايستادند
  :هري با صداي كوتاهي گفت

  . ببخشيد-
  :هرمايني موقّرانه گفت

  . اشكالي نداره-
  :بعد در حالي كه سرش را تكان ميداد گفت

  ؟ يادت رفته كه دامبلدور توي جشن پايان ترم پارسال چي گفت-
  . دوباره آه كشيدماينيهر در نتيجه . نگاه كردندهرماينيهري و رون با دهان باز به 

 و تنها راهي كه مي تونيم با اون مقابله كنـيم اينـه              . اون گفت كه استعداد اسمشو نبر توي پخش تفرقه و دشمني خيلي زياده             . راجع به اسمشو نبر    -
  .كه با هم متّحد باشيم

  :رون كه با تعجب و تحسين به او نگاه مي كرد گفت
   به خاطر بسپاري؟چه طور مي توني يه همچين چيزي را -

  : با لحن تلخي گفتهرمايني
  . من گوش مي كنم رون-
  .... من هم همينطور ولي من مثل تو نمي تونم بگم كه-

  : با صداي بلند گفتهرمايني
ا شـروع كـرديم      هنوز دو ماه نيست كه اسمشو نبر برگشته و م          . نكته اينجاست كه اين چيزها دقيقا همونيه كه دامبلدور راجع به اون حرف مي زنه               -

  .... وحدت داشته باشيد،دي متحد باش:هاي كاله گروهبندي هم همين ها بود  صحبت.به جنگيدن بين خودمون
  :رون در جواب گفت

  . واقعا كه چه شانس بزرگي. دوست بشيم، هري شب پيش جوابشو گرفت7 اگه معني اون  اين باشه كه ما با اسيلترين ها -
  :و گفت پريد وسط حرف رون هرمايني

  .سف داره اگه ما براي وحدت بين خودمون تالش نكنيمأ جاي ت-
 آنها به محض اينكـه  . از ورودي هال داشتند وارد مي شدند8 يك گروه از سال چهارمي هاي ريونكالو.آنها به انتهاي پلكان مرمري رسيدند  

  .تاده ها به آنها حمله كندهري را ديدند با عجله به هم نزديك شدند گويي مي ترسيدن كه هري مثل عقب اف
  :هري با لحن سردي گفت

  . آره بايد تالش كنيم با آدم هايي مثل اونها دوست بشيم-
 داشت با پرفسور    9 پرفسور گرابلي پالنك   .كالو ها داخل تاالر بزرگ شدند و بي اختيار به سمت ميز اساتيد نگاه كردند              آنها هم به دنبال ريون    

 سقف جادويي هم گويي داشت حالت هـري را بازتـاب            . به چشم مي خورد    11گپ مي زد و باز هم جاي خالي هاگريد         معلم ستاره شناسي     10سينيسترا
   . آسماني گرفته و پوشيده شده از ابرهاي خاكستري.مي داد

  :وقتي به سمت ميز گريفندور مي رفتند هري گفت
  .نه دامبلدور حتي نگفت كه اين زنيكه گرابلي پالنك چند وقت مي خواد بمو-

  : با لحني متفكرانه گفتهرمايني

                                                 
7 Slytherins 
8 Ravenclaws 
9 Grubbly Plank 
10 Sinistra 
11 Hagrid 
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  .... شايد-

  :هري و رون با هم گفتند
  ؟ شايد چي-
  . شايد دامبلدور نمي خواد توجه كسي به غيبت هاگريد جلب بشه-

  :رون در حالي كه نيشخند مي زد گفت
  ؟شه  مگه مي؟ توجه كسي نسبت به غيبت هاگريد جلب نشه-

  .هد دختر قد بلند و سياه پوستي كه موهاي گيس كرده اي داشت به سمت هري آمد بتواند جواب بدهرماينيقبل از اينكه 
  12 سالم آنجلينا -

  :او خيلي سريع گفت
  : و بدون اينكه منتظر جواب بماند ادامه داد. تابستون خوش گذشت. سالم-
  . گريفيندور شدم13 گوش كن من كاپيتان تيم كوييديچ -

  :هري در حالي كه نيشخند مي زد گفت
  !  عاليه -

  . مالل آور و خسته كننده نبود و اين خود باعث خشنودي هري بود14حرف هاي آنجلينا به اندازه صحبت هاي اليور وود
بان جديد را روز جمعه رأس ساعت پنج انتخاب مي كنيم و مي خوام كه همـه اعـضاي                     دروازه. بان جديد نياز داريم      حاال كه اليور رفته ما به دروازه       -

  . بعد آدمي كه به درد اين كار بخوره را انتخاب مي كنيم؟ فهميدي.تيم باشن
  :هري گفت

  .باشه -
  : كنار رون نشست و در حالي كه ظرف نان تست را به طرف خود مي كشيد گفتهرمايني. آنجلينا به هري لبخند زد و رفت

  درسته؟.  فكر كنم اين باعث تغييراتي توي تيم بشه.من فراموش كرده بودم كه وود رفته -
  : نشست و گفتهرماينيهري روي نيمكت روبروي 

  .... اون دروازه بان خوبي بود-
  :رون پريد وسط حرف هري و گفت

  . ولي بد نيست كه يه دروازه بان جديد داشته باشيم-
با بسته ها يي كه زيـر        و   . صدها جغد پرواز كنان از پنجر هاي باالي عمارت به داخل آمدند            .صداي بال و پر زدن سكوت را در هم شكست         

 البتـه ايـن بـراي هـري        . در ميـان آنهـا نبـود       15 هدويگ .. و باعث شدند كه همه جا خيس شود        .باران خيس شده بودند به سوي صاحبان خود رفتند        
ري چيز تازه    و مسلم بود كه بعد از بيست و چهار ساعت جدايي از ه             . بود 16 تنها كسي كه براي هري نامه مي نوشت سيريوس         .موضوع جديدي نبود  
 مجبور شد كه ليوان آب پرتغالش را كنار بزند تا جا را براي فرود جغد خيسش كه يك نـسخه غـرق در   هرمايني ولي بر عكس  .اي براي گفتن ندارد   

  .  را در منقار داشت باز كند17)پيام امروز(آب ديلي پرافت
  :هري با ناراحتي پرسيد

   براي چي بازم مي خونيش؟-
  :گذاشت هري اضافه كرد  پول روزنامه را در كيسه چرمي پاي جغد ميرماينيهبعد در حالي كه 

  .دم  من ديگه براي اين چرت و پرت ها پول نمي-
  :  با اوقات تلخي گفتهرمايني

  .گه  آدم بايد بدونه كه دشمنش چي مي-

                                                 
12 Angelina 
13 Quidditch 
14 Oliver Wood 
15 Hedwig 
16 Sirius 
17 Daily Prophet 
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 روزنامه را لوله كرد و كنار بـشقابش  هرمايني .امدبعد روزنامه را باز كرد و تا وقتي كه رون و هري صبحانه مي خوردند از پشت آن بيرون ني             

 رون  . به سمت ميز آمد و برنامه درسي را به آنها داد           19 پرفسور مك گوناگال   . ننوشته 18 هيچي درباره تو و دامبلدور     ، هيچي :انداخت و به سادگي گفت    
  :با لحني شبيه ناله گفت

 ،21 اسـنيپ ،20بينـز ... . دفاع در مقابل جادوي سياه  دو زنـگ ،جون هاي جادويي دو زنگ مع، پيشگويي،تاريخ جادوگري  به برنامه امروز نگاه كن ؛-
  .....، خدا كنه جرج و فرد زودتر جعبه  شيريني هاي تهوع آور  را درسـ23 و اين زنيكه آمبريج22ترالوني

  :، فرد خودش را با  زور كنار هري چپاند و گفت فرد و جرج با هم سر رسيدند
  ؟ كه نمي خوان از زير كالسشون در برن24 ارشد هاي هاگوارتز؟ اشتباه نمي شنوم-

  :رون با ناراحتي گفت
  . برنامه امروزو ببين-

  :بعد برنامه را زير دماغ فرد گرفت
  . بدترين دوشنبه اي كه تا حال ديدم-

  :فرد در حالي كه برنامه نگاه مي كرد گفت
  .  دماغ بخري خيلي ارزونه، مي توني يه كم شيريني خون گه طفلك بيچاره  راست مي-

  : رون با شك و ترديد پرسيد
  ؟ چرا ارزونه-

  : جرج در حال كه يك تكه ماهي دودي مي خورد گفت
  . هنوز براش راه حلي پيدا نكرديم،شي مثل اناري كه آبشو گرفته باشن چون اونقدر از دماغت خون مياد كه مي -

  :رون كه حالش گرفته شده بود گفت
  . چقدر خوب-

  :د در حالي كه برنامه را در جيبش مي گذاشت گفتبع
  . همون بهتر كه درسمو بخونم-

  : در حالي كه با چشمان تنگ شده فرد و جرج را نگاه مي كرد با لحني جدي گفتهرمايني
  . شما نمي تونيد براش روي تابلو اعالنات تبليغ كنيد، از جعبه  شيريني هاي تهوع آور گفتي-

  : ه گفتجرج با حالتي بهت زد
  ؟ كي گفته-

  : گفتهرمايني
  .گيم  من و رون مي-

  :رون با عجله گفت
  . منو وارد اين بحث نكن-

  :فرد كه داشت روي يك تكه نان كره مي ماليد گفت.  چپ چپ به رون نگاه كرد و جرج و فرد با هم زدند زير خندههرمايني
ال پنجمو شروع كردي، يه كم كه بگذره خودت مياي براي يه ذره شـيريني تهـوع                  تو هنوز تازه س    . تو هميشه الكي با همه چيز مخالفت مي كني         -

  : گفتهرمايني. آور به ما التماس مي كني
  ؟ چرا من بايد از شما شيريني تهوع آور بخوام-

  :جرج گفت
  . سال امتحانات سطح سمجه، سال پنجم-
  ؟ خوب كه چي-

                                                 
18 Dumbledore 
19 Professor McGonagall 
20 Binns 
21 Snape 
22 Trelawney 
23 Umbridge 
24 Hogwarts 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  - 5 -    دلورس آمبريج                                   -فصل دوازدهم/ جلد دوم/هري پاتر و محفل ققنوس

 
  : فرد با خوشحالي گفت

  . ه، همچين سرتو بكوبن به  طاق كه سقف سوراخ بشه صبر كن تا وقت امتحانها بش-
  :جرج با خنده گفت

  . همش غش مي كرد25پاتريشيا استيمپسون... . نصف بچه ها به گريه افتاده بودن، اشك و ناله-
  :فرد گفت

  ؟ يادت مياد. همه بدنش كهير زده بود26 كنت تاولر -
  :جرج گفت

  . ريخته بودي27وكس براي اينكه تو توي لباس خوابش پودر بولباد-
  :فرد زد زير خنده و گفت

   مگه نه؟. آدم بعضي وقتها يادش ميره.راست ميگي يادم رفته بود... .اِ -
  :بعد اضافه كرد

  .من و فرد به هر ترتيبي بود نمره قبولي گرفتيم.  دي يه سال وحشتناكه به هر حال سال پنجم اگه به نتيجه امتحانها اهميت مي -
  :رون گفت

  ؟درسته.  كدوم سه تا سمج هر-
  :فرد با بي خيالي گفت

  . آره، ولي ما مي خواهيم آينده مونو خارج از مدرسه دنبال كنيم-
  :جرج با حالتي رويايي گفت

  ..... ولي حاال كه اومديم. ما جداً نمي خواستيم سال هفتم را ادامه بديم-
  .28 سه جادوگر را پيش بكشد هري با نگاهي غضب آلود مانع شد كه جرج موضوع جايزه مسابقه

  :جرج با عجله گفت
 ولي ما شك داريـم كـه        ؟ نيازي هست كه امتحانات سطوح عالي رو هم بگذرونيم         ، منظورم اين بود كه حاال كه امتحانات سمجمون رو گذرونديم          -

  . كرد بتونه خروج ما از مدرسه را هم تحمل كنه29مامان بعد از اون كاري كه  پرسي
  : با نگاهي مهربان به اطاف تاالر بزرگ نگاه مي كرد گفتفرد در حالي كه

بعـد  .  مي خواهيم بدونيم انتظارات شاگرد هاي هاگوارتز از يك فروشگاه شوخي چيه            . به هر حال امسال ما به اينجا نيومديم كه وقتمونو هدر بديم            -
  .مي تونيم متناسب با تقاضا محصوالتمونو توليد كنيم

  :يد با كنجكاوي پرسهرمايني
  . شما به مواد اوليه و ساختمان احتياج داريد؟ شما براي اينكار پول از كجا مياريد-

 هـري   .صورتش داغ شده بود براي همين عمداً چنگالش را به زير ميز انـداخت و بـه زيـر ميـز شـيرجه زد                       . هري به دوقلوها نگاه نمي كرد     
  :صداي فرد را از زير ميز شنيد

 اگه زود برسيم مي تونيم قبل از كالس گياه شناسي چند تا گوش دراز شونده                . بجنب جرج  . تا ما هم بهت دروغ نگيم       چيزي از ما نپرس    هرمايني، -
  .بفروشيم

 در حـالي  هرمـايني . هري از زير ميز بيرون آمد و ديد كه فرد و جرج در حالي كه هر كدام يك دسته نان تست با خود ميبردند از آنجا رفتند             
  : كرد گفت اه ميكه از هري به رون نگ

  ؟يعني اون دوتا قبالً طالي مورد نيازشون را بدست آوردن... . چيزي از ما نپرس؟يعني چي -
  :رون با ابروي در هم كشيده گفت

  ؟پولش را از كجا آورده بودن.  اونها امسال تابستون براي من يك دست رداي نو خريدند.دوني من هم نگران اين موضوع بودم  مي-
  . شد كه وقت آن رسيده مسير گفتگو ها را از اين آبهاي مواج به ساحل امن هدايت كندهري متوجه

                                                 
25 Patricia Stimpson 
26 Kenneth Towler 
27 Bulbadox 
باز كنند هري بعد از اينكه سدريك در آن مسابقه مرد پول آن را به جرج و فرد داد تا فروشگاه شوخي  28  
29 Percy 
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  ؟ فكر مي كنيد امسال بخاطر امتحانها خيلي سخته-

  :رون گفت
ل بيل به مـن گفـت امـسال بـراي شـغ           . چون براي درخواست كار و كالً زندگي آينده موثره        . امتحانهاي سمج خيلي مهمه   . بايد سخت باشه  ...  آره -

  . ميتوني هر رشته اي از سطوح عالي را كه بخواهي انتخاب كني.آيندمون مشاوره داريم
  :رفتند پرسيد  كه داشتند تاالر بزرگ را ترك و به سمت كالس تاريخ جادوگري ميهرماينيهري از رون و  

  شما ميخواهين بعد از هاگوارتز چكاره بشيد؟ -
  :رون كمي شرمنده به نظر ميرسيد آهسته گفت

  ....ولي اگه... . واقعاً نه-
  :هري با اصرار پرسيد

  . بگو ديگه-
  :رون با صدايي آهسته گفت

  . اگه كارآگاه بشم خيلي خوبه-
  :هري با خوشحالي گفت

  . آره خيلي خوبه-
  :رون گفت

  ؟هرمايني تو چي . بايد واقعاً زرنگ باشي.اونها همشون نابغه هستن.. . ولي اونها-
  . برم دنبال يه كار با ارزشخوام  مي. نمي دونم-

  :هري گفت
  . كارآگاهي خيلي شغل خوبيه-

  : متفكّرانه گفتهرمايني
  .… رو دنبال كنم 30» ع . و. ه.ت«  اگه من بتونم  . خيلي خوبه ولي تنها كار خوب دنيا نيست. آره-

  .هري و رون به هم نگاه نمي كردند
 پرفسور بينز صدايي يكنواخت و خواب آور داشت كه همه را در عرض ده               .گري بود تاريخ جادوگري يكي از مالل آور ترين درس هاي جادو         

 . او هيچوقت راضي نمي شد كه لحن كالم و درسهايش را عوض كنـد . البته در اين هواي دم كرده پنج دقيقه هم كفايت ميكرد     .دقيقه خواب ميكرد  
  . قبل از امتحان قبول شوندهرماينيسته بودند با خواندن يادداشت هاي  هري و رون به زحمت توان.و بدون حتي لحظه اي توقف وراجي ميكرد

 هري به زحمت توانسته بود ده دقيقه به اراجيفي كه بينز . تنها كسي بود كه ميتوانست در مقابل صداي خواب آور بينز مقاومت كند         هرمايني
 و البتـه اگـر  ايـن درس را معلـم ديگـري      . شنيده بود زيـادي بـود       به نظر هري همان ده دقيقه اي هم كه         .درباره جنگ غولها مي گفت گوش كند      

 البتـه  . بعد از آن يك ساعت و بيست دقيقه باقي مانده را با رون در گوشه كاغذ به بازي دار و جالد مشغول شدند   .تدريس ميكرد كمتر خواب آور بود     
  . هم نگاه هاي غضب آلودش را از آنها دريغ نمي كردهرمايني

شـت   اگه من امسال ياددا    : به سردي پرسيد   هرمايني) بينز از ميان تخته سياه محو شد        ( رد و داشتند كالس را ترك ميكردند        وقتي زنگ خو  
  ؟هامو به شما ندم چكار          مي كنيد

  :رون گفت
  . يعني تو اينقدر سنگدل هستي كه ميخواهي ما تو امتحانات سطح جغد رد بشيم -

  : با پرخاش گفتهرمايني
  ؟ مگه نه. حتي سعي نمي كنيد كه به حرف هاش گوش كنيد.ب حقتونه خو-

  :رون گفت
  ؟ بايد اينو مرتب اعتراف كنيم. تو از ما باهوشتري. فقط مشكل اينجاست كه ما مغز و حافظه تو را نداريم. ما سعي خودمونو كرديم-

  : گفتهرمايني
  . مزخرف نگو-

                                                 
30 SPEW   انجمن حمايت از حقوق جن هاي خانگي 
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 همه بچه ها در كنار حيـاط ايـستاده بودنـد و             . باران ريزي ميباريد   .اط خيس از باران پيچيدند     آنها به طرف حي    .ولي اين حرف او را آرام كرد      

 يقه هاي ردايشان را در مقابـل هـواي خنـك            . يك گوشه زير يك بالكن ايستادند        هرماينين و   هري، رو . هايشان فرو برده بودند   سرشان را در يقه     
 و هرسه توافق داشتند كه هرچـه باشـد مـسلماً    .ر كالس اسنيپ با آن روبرو مي شدند حرف مي زدند آنها درباره چيزي كه د  .سپتامبر باال كشيدند

  . در همين حين كسي به طرف آنها آمد. چون بايد دوماه تعطيالت را تالفي مي كرد.چيز خوشايندي نخواهد بود
  ! سالم هري -

 هري به يـاد آورد  . معموالً ميان گروهي از دختران خندان احاطه شده بود     چو. بود البته اين بار هم تنها و اين خيلي عجيب بود           31او چوچانگ 
  .كه براي اينكه از او براي مهماني رقص دعوت كند چقدر زحمت كشيد تا او را تنها گير بياورد

  :هري گفت
  . سالم-

  .ن شيره سبز پوشيده نشدي ولي به خودش گفت اين دفعه ال اقل مثل دفعه قبل از او.احساس كرد كه صورتش دارد داغ مي شود
  .چو هم انگار داشت به همين موضوع فكر مي كرد

  ! پس باالخره از دست اون شيره سبز راحت شدي -
  . آره:هري در حالي كه سعي مي كرد كه لبخند بزند و وانمود كند كه خاطره آخرين مالقاتشان شيرين بوده گفت

  ؟تابستون چطور بود... . پس تو-
 دوسـت پـسر   32 سـدريك .ه اي كه اين حرف را به زبان آورد آرزو كرد كه كاش چنين جمله اي را به زبان نياورده بود               درست در همان لحظ   

  . مسلماً چو هم مثل او از تابستان لذت نبرده. خود هري تمام تابستان از آن خاطره وحشتناك رنج مي كشيد.چو بود
  :صورت چو قدري منقبض شد ولي گفت

  ....ني ميدو. خوب بود، آره-
بزرگ طاليي به چشم ميخورد و به پيراهن چو         » T« رون ناگهان در حالي كه به يك نشان با رنگ آبي آسماني  كه در وسط آن دو حرف                    

  ؟ مگه نه. تو كه از اونها حمايت نمي كني؟ را چسبوندي33 رو پيرهنت عالمت تيم تورنادو:سنجاق شده بود اشاره مي كرد گفت
  :چو گفت

  .ونها هستم من طرفدار ا-
  . هميشه از اونها حمايت مي كردي يا از وقتي كه توي ليگ شروع كردن به برنده شدن:رون با لحني متهم كننده گفت

  :چو با متانت گفت
  . بعداً مي بينمت هري. از وقتي كه شش سالم بود از اونها حمايت مي كردم-

  . تو خيلي بي نزاكتي:رون گفت خطاب به هرماينيدر حالي كه چو تا نيمه هاي حياط رفته بود 
  .... من فقط ازش پرسيدم. چي-
  . اون فقط مي خواست تنهايي با هري صحبت كنه؟ نمي تونستي نپرسي-
  . مگه من جلوش را گرفته بودم. خوب كه چي-
  ؟ چرا بحث اون تيم مسخره را جلو كشيدي-
  .... من فقط داشتم-
  ؟داري ميكنه به تو چه ربطي داره كه اون از چه تيمي طرف-
  . فصل قبل اونو خريدن، نصف آدمهايي كه عالمت اون تيم را زدن-
  ؟ خوب كه چي-
  .... فقط هر طرفي كه باد بياد. اونه واقعا به تيم عالقه ندارن-

  :هري با عصبانيت گفت
  . زنگ را زدن-

                                                 
31 Cho Chang  
32 Cedric 
33 Tornados 
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ي شانس مي آورد مي توانست دو دقيقه بـا چـو تنهـا           هري اگر خيل   . تمام مسير را تا دخمه اسنيپ با صداي بلند دعوا كردند           هرماينيرون و   

  . بدون اينكه بخواهد از دست اين دو نفر از كشور فرار كند.صحبت كند
 . او خودش خواسته بود كه با هري حـرف بزنـد  .هري در حالي كه در صف بچه ها براي ورود به كالس ايستاده بود پيش خود فكر مي كرد 

 ولي او خيلي دوستانه با هـري حـرف زده           .د به خاطر اينكه هري زنده از هزار تو بيرون آمده بود از او متنفر باشد                در واقع باي   .چو دوست سدريك بود   
 او خودش خواسته بود كه با هري حرف بزند و اين    . اين واقعاً درست بود    . دروغكو يا بدتر از آن مسئول مرگ سدريك بداند         ، نه اينكه او را ديوانه     .بود

 حتي صداي وحشتناك باز شـدن در دخمـه اسـنيپ هـم بارقـه      .با اين فكر هري احساس خوشحالي بيشتري مي كرد.ل دو روز بوددومين بار در طو 
 وارد كالس شدند و هر سه پشت ميز هميشگي شان در آخـر              هرمايني پشت سر هري رون و       .اميدي را كه در ذهنش روشن شده بود خاموش نكرد         

  . نشست و صداي غر و لندي كه بين آن دو رد و  بدل مي شد را ناديده گرفتنيهرماي هري بين رون و .كالس نشستند
  :اسنيپ در حال كه در پشت سرش مي بست  به سردي گفت

  . بشينيد-
 به محض اينكه در را پشت سرش بـست صـداي بچـه هـا هـم                  .حضور اسنيپ اينقد وحشتناك بود كه نيازي به ساكت كردن بچه ها نبود            

  .فروكش كرد
 قبل از شروع درس امروز بايد بهتون يادآوري كـنم كـه در     :وي ميزش را پاك كرد و در حالي كه به بچه ها چشم دوخته بود گفت               اسنيپ ر 

 گر چه اين    .ماه ژوئن آينده امتحان مهمي داريد كه بايد توي اون امتحان ثابت كنيد كه چقدر در مورد معجون ها و تركيب هاي جادويي ياد گرفتيد                        
  .ممكنه من عصباني بشم... .مقانه است ولي انتظار دارم كه در سطح جغد نمره قابل قبولي بياريد وگرنهيك انتظار اح

  .نگاهش را روي نويل ثابت نگه داشت و او آب دهانش را قورت داد
  :اسنيپ در ادامه گفت

 توي سطح سوسمار راه ميدم و اين معنيش اينه           من فقط بهترين ها را     . امسال كه بگذره خيلي هاتون ديگه توي كالس من جايي نخواهيد داشت            -
  .كه بعضي ها بايد با اين كالس خداحافظي كنن

 خوشحال مي شد اگر امسال بعد       . هري هم در پاسخ با نگاهي بي شرمانه پاسخش را داد           .چشمانش روي هري ثابت ماند و لبانش جمع شد        
  .از پنج سال از شر دست معجون ها خالص مي شد

  : ادامه داداسنيپ به آرامي
 بنابراين چه بخواهيد كه به سطح سوسمار بياييد و چه نخواهيد امسال را بايد توي كـالس                  . اما فعال تا اون لحظه شادي آور يك سال وقت هست           -

   . و از شما توقع دارم كه همه سعي تون را بكنيد كه توي  امتحان سطح جغد نمره خوب بياريد.من بگذرونيد
 معجونيه كه عصبانيت را آروم مـي كنـه و           . معجون آشتي  .را درست مي كنيم كه بيشتر توي سطح عادي جادوگري كاربرد داره            اما امروز معجوني     -

 پس  . اگه تركيبات اون را زياد اضافه كنيد ممكنه كه شخصي كه اونو ميخوره را به خواب سنگيني فرو ببره                   ، ولي دقت كنيد   .نا آرومي را از بين ميبره     
  . ر را انجام بديد با دقت زياد كا

 اسـنيپ   . ظاهرش نشان مي داد كه تمام توجه اش را به كار بسته است             . كه در سمت چپ هري نشسته بود كمي راست تر نشست           هرمايني
ن  بعـد بـا تكـان داد       .»روي تخته سياه دستورات را بخونيد هر چي بخواهيد پيدا مي كنيـد               « .با تكان دادن عصايش دستورات را روي تخته نوشت        

  .»يك ساعت و نيم وقت داريد  « .دوباره عصايش در كمد ظرف ها را باز كرد
 مواد الزم بايد به مقدار دقيق و طبـق          . اسنيپ سخت ترين معجون ممكن را به آنها داده بود          هرمايني، رون و    ،درست طبق پيش بيني هري    

 حـرارت شـعله پـس از        .ه هاي ساعت و بعد در خـالف جهـت آن           اول در جهت عقرب    .دستور اضافه مي شد وسپس به مدت مناسبي هم زده مي شد           
  .جوشيدن و قبل از اضافه كردن اجراء نهايي با تا سطح معيني پائين مي آمد

   . حاال بايد بخار رقيق نقره اي از معجون شما بلند بشه:وقت ده دقيقه به پايان وقت مانده بود اسنيپ گفت
 از پاتيل خودش بخار خاكستري تيـره اي         .نگاهي از روي نا اميدي به اطاف دخمه نگاه كرد          با   ،هري در حالي كه به شدت عرق مي ريخت        

 جلو خاموش شدن شـعله زيـر   چوبدستيش سيموس  سعي مي كرد با . از پاتيل رون جرقه هاي سبز رنگ به اطراف پراكنده مي شد     .متصاعد مي شد  
 رد مي شـد  از بـاالي دمـاغ    هرمايني اسنيپ در حالي كه از كنار پاتيل .ي متصاعد مي شد  بخار نقره اي رنگهرمايني  اما از پاتيل .پاتيلش را بگيرد  

 بعد كنار پاتيل هري ايـستاد  . و اين به اين معني بود كه نتوانسته چيزي براي انتقاد كردن پيدا كند.استخوانيش به آن نگاهي انداخت و چيزي نگفت       
  .و با پوزخند وشتناكي به آن نگاه كرد

  ؟ اين قراره چي باشه پاتر-
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ت مـي  نه هايي كه اسنيپ بـه هـري مـي زد لـذ     آنها از شنيدن طع. با خوشحالي سرشان را بلند كردند،اسليترين ها يي كه جلو دخمه بودند   

  .بردند
  :هري با عصبانيت گفت

   . معجون صلح-
  :اسنيپ به آرامي گفت

  ؟ تو مي توني بخوني، پاتر-
   . خنديد34دراكو مالفوي 

  :هري گفت
  . مي تونم، بله-

  . حلقه كرده بودچوبدستيشانگشتانش را محكم به دور 
  . پاتر، خط سوم دستورات را برام بخون-

  . خواندن دستورات روي تخته از ميان آن همه بخار رنگارنگ كار آساني نبود.هري چپ چپ به تخته سياه نگاه كرد
 بعد دو قطه شربت خريـق سـفيد         . بگذاريد هفت دقيقه آرام بجوشد     .ه هاي ساعت هم بزنيد     سه بار در جهت عقرب     ،پودر سنگ ماه را اضافه كنيد     ... .-

  .اضافه كنيد 
 مستقم به سراغ خـط  ، او بعد از اينكه گذاشته بود معجون هفت دقيقه بجوشد   . شربت خريق سفيد را اضافه نكرده بود       .قلب هري فرو ريخت   

  .چهارم رفته بود
  ؟ پاتر،دادي همه دستورات خط سوم را انجام -

  :هري خيلي آهسته گفت
  . نه-
  ؟ چي گفتي، ببخشيد-

  :هري با صداي بلند گفت
  . خريق سفيد را يادم رفت، نه-
  .35 اوانسك .، و اين معنيش اينه كه اين كثافت كامالً بي ارزشه  مي دونم كه فراموش كردي-

  .ي خالي ايستاده بود  او با حالتي احمقانه كنار پاتيل.همه محتويات پاتيل هري ناپديد شد
  :اسنيپ گفت

  بزاريدشـون رو ميـز تـا         .  اسمتون را خيلي واضح روش بنويسين       . اونهايي كه تونستن دستورات را بخونن يك ظرف از نمونه معجونشون را بيارن             -
 سـاخت معجـون هـا كـه بايـد             براي تكليف هم دوازده اينچ كاغذ پوستي درباره خواص سنگ ماه و كاربرد هـاي اون در                  .من روشون آزمايش كنم   

  .چهارشنبه اونو تحويل بدين
 معجون او از معجون رون كـه بـوي   . هري داشت لوازمش را با عصبانيت جمع مي كرد.وقتي بچه ها داشتند ظرف هايشان را پر مي كردن     

 اين بار هم او بـود كـه بـراي           .ظرفش مي چپاند   يا مال نويل كه شبيه مالت سيمان بود و او به زور آن را داخل                 .تخم مرغ گنديده مي داد بدتر نبود      
 را در كيفش گذاشت و روي صندلي نشست و ديگران را كه با ظرف هاي دربسته شيشه اي بـه سـمت ميـز                         چوبدستيش. معجونش صفر مي گرفت   

   .اسنيپ مي رفتند تماشا كرد
 در تاالر بزرگ به او ملحـق شـدن او   هرمايني رون و     و هنگامي كه   . هري اولين نفري بود كه از در دخمه بيرون رفت          ،وقتي كه زنگ خورد   
  . حال آسمان تيره تر شده بود و باران به پنجره ها مي خورد.ناهارش را شروع كرده بود

  . واقعاً بي انصافي بود: كنار هري نشست و براي او پاي شپارد كشيد  با لحني تسلي دهنده گفتهرمايني
  .وقتي اونو توي شيشه مي ريخت شيشه خورد شد و لباسش آتيش گرفت  .معجون تو به بدي معجون كويل نبود -

  :هري گفت
  .  اسنيپ هيچوقت با من درست رفتار نكرده، آره-

  . هر سه نفر مي دانستند كه از وقتي هري به هاگوارتز آمده دشمني بين او و اسنيپ شروع شده.هيچكس جواب نداد

                                                 
34 Draco Malfoy 
35 Evanesce 
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  : با لحني مايوسانه گفتهرمايني

  ....مي دوني... . يعني.ودم كه امسال بهتر بشه اميدوار ب-
  . در اطرافشان چند نيمكت خالي بود و كسي هم از  بين ميز ها رد نمي شد.با احتياط به اطرافش نگاه كرد 

  .، بايد بهتر رفتار كنهمحفله حاال كه توي -
  :ران با حالتي متفكرانه گفت

دركي نداريم كه اون براي اسمـشو نبـر كـار           ما م .  كه به اسنيپ اعتماد كرده     بلدور ديونه شده   به هر حال به نظر من دام       .رچ سمي هميشه سميه   ا ق -
  .نمي كنه

  : با پرخاش گفتهرمايني
  . اما نبايد كه اون ها رو به تو نشون بده، دامبلدور مدارك زيادي داره، رون-

  : را بدهد هري با لحني سنگين گفتهرماينيوقتي رون ميخواست جواب 
  .هر دو تاتون خفه شين  . اَه-

   . عصباني و تحقير شده به نظر مي رسيدند. و رون هر دو خشكشان زدهرمايني
  :هري گفت

  . داريد منو هم ديونه مي كنيد. هميشه به هم توهين مي كنين. شما دوتا ديونه نمي تونيد با هم دعوا نكنيد-
  .ت ترك كرد و آن دو را تنها گذاشتميز غذا را در حالي كه كيفش را به روي شانه اش مي انداخهري 

 . خشمي غير منتظره درونش را مي سوزاند. از كنار انبوه شاگرداني كه براي ناهار مي رفتند گذشت.دو پله يكي از پله هاي مرمري باال رفت    
چرا همش دعـوا مـي      .... .اشتي خوب حقشونو كف دستشون گذ     : به خودش گفت   . به او رضايت فوق العاده اي ميداد       هرماينيتصوير بهت زده رون و      

  .مدام مي خوان كله هم ديگه را بكنن... .كنن
 عاليجناب  كادوگان شميرش را بيرون كشيد و آن را بـه طـرف هـري                 . كه در پاگرد آويزان بود گذشت      36از كنار تصوير عاليجناب كادوگان    

  .گرفت ولي هري به آن اعتنايي نكرد و از كنار آن گذشت
  :ره زدعاليجناب كادوگان نع

  ! برگرد و بجنگ !   برگرد اينجا سگ كثيف -
 امـا سـاكن     . عاليجناب كادوگان خواست با استفاده از عكس كنارش هـري را تعقيـب كنـد               .هري به آن اعتنايي نكرد و به راهش ادامه داد         

  .عكس كنار سگ وحشي بزرگي بود كه مانع او شد
 در نتيجه وقتي زنگ خورد اولين نفري بود كه كـه از نردبـان نقـره اي رنـگ          .شستهري بقيه ساعت ناهار را زير درگاهي در برج شمالي ن          

 يالنـي  البته بيشتر به خاطر اين بـود كـه پرفـسور تر            . بعد از درس معجون ها كمترين عالقه هري به درس پيشگويي بود            .كالس ترالوني باال رفت   
ي كوچك اندام كه كوهي از شال هاي پر زرق و برق را با خـود حمـل مـي    زن. گ زودرس هري را پيش بيني مي كرد  مرتباً در سر كالس هايش مر     

 همه اينها هري را ياد يك نوع حشره مي          .كرد و رشته هاي مرواريد از خود آويزان مي كرد و عينكي كه چمشانش را به شدت درشت نشان مي داد                    
   .انداخت

 نوري كه از المپها مي تابيد با دسـتمال  . جلد چرمي روي ميز ها بودوقتي هري وارد اتاق شد او مشغول گذاشتن نسخه هايي از كتاب هاي    
 بقيـه  . هري به آرامي روي يك صندلي در سايه روشن آتش نشـست .ها سد شده بود و آتش آنقدر نورش كم بود كه او اصالً متوجه ورود هري نشد       

البتـه   ( . هري را پيدا كرد و مستقيم به طرف او رفت          .ه اطراف را نگاه كرد     رون از دريچه باال آمد و به دقت هم         .بچه ها پنج دقيقه بعد از راه رسيدند       
   ).تا جايي كه مي توانست مستقيم چون بايد از بين ميزها و صندلي ها كه اتاق را پر كرده بودند مي گذشت

  :كنار هري نشست و گفت
  . ديگه دعوا نمي كنيمهرمايني من و -

  :گي گفت هري با بي حوصله
   .خوب چه -

  :ون گفتر
  . ميگه كه خيلي خوب ميشه اگه تو ديگه عصبانيت خودتو سر ما خالي نكنيهرمايني ولي  -
  ... من كه-

                                                 
36 Sir Cadogan 
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  : رون گفت

  . تقصير ما كه نيست كه سيموس و اسنيپ با تو دشمن هستن. حق با اونهكنه  ولي فكر مي.م اونو رسوندما من فقط پيغ-
  .... من هيچوقت نگفتم-

  : صدايي رويا گونه گفتالني بايپرفسور تر
  . روز به خير-

  .هري دوباره هم ناراحت بود و هم كمي از خودش خجالت مي كشيد
 البته من در تعطيالت طالع شما را مي خونـدم و حـاال خوشـحالم كـه همـه شـما بـه سـالمت بـه هـاگوارتز                              .به درس پيشگويي خوش آمديد    ... .-

 تعبيـر   . مي بينيـد   37 شما روي ميز هاتون يك نسخه راهنماي رويا نوشته اينيگوايماگو          . بر مي گرديد   مالبته من مطمئن بودم كه شما سال      ... .برگشتيد
 البته مـن معتقـدم كـه رد         . واحتماالً توي امتحانات سطح جغد هم از شما پرسيده ميشه          .خواب يكي از مهمترين ابزار ها براي پيش بيني آينده است          

 وقتي كه پاي پيشگويي به ميون مياد اگه شما چشم بصيرت داشته باشين اين جور مدارك                 .هميتي نداره شدن و قبول شدن توي اون امتحان اصالً ا        
  ...بنابراين... . هرچند كه جناب مدير دوست داره كه شما توي امتحان ها شركت كنيد.اهميت خيلي كمي دارن

   .ان به خود پيشگويي اهميت ميدهدصدايش را به طرز ظريفي محو كرد تا همه را مطمئن كند كه او بيشتر از امتح
  . شروع كنيد. دو نفر تقسيم بشين و آخرين خوابي را كه ديديد تعبير كنيد، بعد دو نفر. لطفاً كتابتون را باز كنيد و مقدمه را بخونيد-

مـت ده دقيقـه از وقـت         بـه زح   ، وقتي مقدمه كتاب را خواندند     .تنها چيز خوبي كه اين كالس داشت اين بود كه دو زنگ پشت سر هم نبود               
 نويل فوراً شروع كرد بـه شـرحي عـريض و طويـل از كـابوس      . دين با نويل پشت يك ميز نشسته بودند، در كنار ميز هري و رون .كالس مانده بود  

نگـاه مـي    هري و رون فقـط مايوسـانه بـه هـم     .هاي شبانه اش كه مربوط به يك قيچي بزرگ مي شد كه كاله مادر بزرگش را بر سر گذاشته بود   
  .كردند

  : رون گفت
  . من هيچوقت خواب هام يادم نمي مونه تو يكي بگو-

  : هري با بي حوصلگي گفت
   . سعي كن يكي شو به ياد بياري-

 نيازي نبود كه رون و پرفسور ترالوني از روي آن راهنماي مسخره بـه او بگوينـد                  .هري نمي خواست روياهايش را با كسي در ميان بگذارد         
  .هميشگي اش در باره آن قبرستان چه مفهومي داردكه كابوس 

  : رون گفت
  . من ديشب خواب ديدم كه دام كوئيديچ بازي مي كنم، خوب-

  : بعد در حالي كه سرش را كج گرفته بود و سعي مي كرد كه بقيه آن يادش بيايد گفت
  ؟ فكر مي كني معني اون چي باشه -

  : تهري با بي عالقه گي راهنما را ورق زد و گف
  ! احتماالً توسط يك گياه گوشتخوار بزرگ خورده ميشي -

 از آن ها خواست كه به عنوان تكليف شب بـه مـدت يـك    يالنيتر  و وقتي پرفسور.پيدا كردن معني رويا  در كتاب راهنما خيلي سخت بود        
  . از پله ها پائين رفتند وقتي زنگ را زدند او و رون. حال هري حسابي گرفته شد،ماه تعبير خواب هايشان را بنويسند

  : رون با صداي بلند غر مي زد
ت درباره خـواص سـنگ مـاه ميخـواد و حـاال هـم               و اسنيپ يك ف   ، بينز يك فوت ونيم درباره جنگ غول ها خواسته         ؟ ميدوني چقدر تكليف داريم    -

  ..... اين زنيكه آمبريج بهتره تكليفي به ما.فرد و جرج درباره امتحان هاي سطح جغد دروغ نمي گفتن. ني گفتهيالنوشتن يك ماه رويا كه تر
 ژاكـت صـورتي پفـي       . ديدند كه پرفسور آمبريج از قبل روي صندلي معلم نشسته اسـت            ،وقتي به كالس دفاع در مقابل جادوي سياه رفتند        

ا بي دقتي بر روي سر وزغ بزرگـي          هري دوباره به ياد خرمگسي افتاد كه ب        .ديشبش را پوشيده بود و گل سر سياه مخملي را روي سرش گذاشته بود             
  .نشسته باشد

وقتي .  پرفسور آمبريج براي بچه ها هنوز ناشناخته بود و كسي نمي دانست كه تا چه حدي سخت گيري خواهد كرد                    .كالس از اول آرام بود    
  :باالخره همه نشستند اوگفت

  . عصرتون بخير،خوب - 
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  : با بي حوصلگي گفتندها چند تا از بچه

  . عصر بخير-
  : پرفسور آمبريج گفت

 عـصر بخيـر   : حاال يك بار ديگه امتحان مي كنـيم . عصر بخير پرفسور آمبريج ، دوست دارم شما جواب بديد؟ مي شه. اين جوري نمي شه    ، اَه ، اَه  -
  !بچه ها  

  :همه جواب دادند
  . عصر بخير پرفسور آمبريج -

  :پرفسور با خوشرويي گفت
  . را كنار بزاريد و قلم ها را بيرن بيارينچوبدستي هايتان لطفاً . بود ديديد كه خيلي سخت. بفرمائيد-

 .استفاده مي شد  مـسلماً درس جـالبي نبـود   »  كنار چوبدستي ها «  درسي كه در آن دستور       .يوسانه با هم رد و بدل كردند      أبچه ها نگاهي م   
 خـودش   چوبدستي  پرفسور آمبريج در كيفش را باز كرد و         . ن آورد  قلم پر و مركبش را بيرو      ، را توي كيفش گذاشت و كاغذ پوستي       چوبدستيشهري  

  . ضربه اي تند به تخته سياه زد و فوراً كلماتي بر روي آن نقش بست.را كه به طور غير عادي كوتاه بود بيرون آورد
  دفاع در مقابل جادوي سياه 

  بازگشت به اصول ابتدايي 
  : پرفسور امبريج گفت

 تغيير مداوم معلم ها كه خيلي از اونها برنامه مـورد            ؟ درست نيست  . اين درس به شما خيلي آشفته و تكه تكه بوده           خوب تا حاال ياد دادن      -
 بايـد  .تائيد وزارت خانه را دنبال نمي كردن باعث شده كه متاسفانه شما خيلي پائين تر از سطحي باشـين كـه مـا بـراي سـطح جغـد انتظـار داريـم                    

 ما يك برنامه كامالً دقيق كه مورد تائيد بخش تئـوري وزارت هـم هـست را دنبـاد مـي                      .شكالت قابل حل هستن   خوشحال باشيد چون حاال اين م     
  : حاال لطفاً اين ها را يادداشت  كنيد.كنيم

 درك اصول اوليه دفاع جادويي )1
 يادگيري و شناخت مواردي كه در دفاع جادويي به طرز قانوني مي توانند مورد استفاده قرار گيرند  )2
  فاده عملي از آنها است )3

 وقتي همه اين سـه نكتـه را نوشـتند پرفـسور آمبـريج      .براي چند ثانيه اتاق پر از صداي كشيده شدن قلم ها بر روي كاغذ هاي پوستي بود         
  :گفت

  ؟ را دارن38 همه يك نسخه از تئوري دفاع جادويي نوشته ويلبرت اسنيك هارد-
  .زمزمه خفيفي توي كالس پيچيد

  :فتپرفسور آمبريج گ
نه پرفـسور   « يا  » بله پرفسور آمبريج    «  وقتي از شما سئوال ميپرسم دوست دارم جوابتون را اين جوري بشنوم              . فكر كنم بايد دوباره امتحان كنيم      -

  ؟ از تئوري دفاع جادويي نوشته ويلبرت استينك هارد را دارنه حاال همه يك نسخ.»آمبريج 
  .در كالس پيچيد» بله پرفسور « صداي 

  :فسور آمبريج گفتپر
  . ديگه نيازي به حرف زدن نيست. صفحه پنج را بياريد و بخوانيد، حاال فصل اول. خوبه-

پرفسور آمبريج تخته سياه را ترك كرد و روي صندلي مخصوص معلم نشست و با چشمان ورقلمبيده اش با دقت مثل يـك وزغ آن هـا را                            
  .در نظر گرفت

 احـساس مـي   . از گوش كردن به صداي پرفسور بينز هم بدتر بود   . واقعاً افتضاح بود   . به خواندن كرد   هري صفحه پنج كتاب را آورد و شروع       
 چند دقيقـه در  . خيلي زود يك خط را چندين بار ميخواند بدون اينكه حتي يك كلمه از آن را متوجه شود         .كرد كه دارد تمركزش را از دست مي دهد        

 هـري بـه سـمت    .رتب در ميان انگشتانش مي چرخيد و به نقطه نا معلومي از صفحه خيره شـده بـود          در كنار او رون قلمش را م       .سكوت سپري شد  
حالي كـه    درهرمايني . حتي كتاب تئوري دفاع جادويي را باز نكرده بودهرمايني . و چيزي را ديد كه بيحوصلگي را از سرش پراند.راستش نگاه كرد

 در مقابل دستور خواندن كتاب      هرمايني هري هيچوقت به ياد نداشت كه        .ستش را باال نگه داشته بود     به طور ثابت به پرفسور آمبريج نگاه مي كرد د         
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 انـداخت ولـي او فقـط        هرمـايني  هري نگاهي پرسشگرانه بـه       .سرپيچي كند و يا در مقابل اين وسوسه كه كتاب زير دستش را باز كند مقاومت كند                

   .ل زدسرش را تكان داد و مجدداً به پرفسور آمبريج ز
 كتابي كه بايد مي خواندند آنقدر كسالت آور بود كه بچه ها ترجيح مي               . نگاه مي كرد   هرماينيبعد از چند دقيقه هري تنها كسي نبود كه به           

  . براي جلب توجه پرفسور آمبريج نگاه كنند تا  با خواندن اصولي براي مبتديان حوصله شان سر برودهرماينيدادند به كوشش 
 نگاه مي كردند  پرفسور آمبـريج بـاالخره مجبـور شـد از اينكـه تظـاهر كنـد كـه                       هرمايني كالس به جاي خواندن كتاب به        وقتي كه همه  

  ؟ عزيزم، چيزي مي خواهي درباره اين فصل بپرسي: شده پرسيدهرمايني و با حالتي كه انگار همين االن متوجه . را نمي بيند دست برداردهرمايني
  : گفتهرمايني

  .اره اين فصل نه درب، نه-
  :پرفسور آمبريج گفت

  . پس به خوندن ادامه بده، خوب-
  . اگه سئوال ديگه اي داري آخر زنگ بپرس:بعد در حالي كه دندانهاي تيز و كوچكش را نشان مي داد گفت

  : گفتهرمايني
  . سئوال من درباره هدف اين درسه-

  :پرفسور آمبريج در حالي كه ابرويش را باال مي انداخت گفت
  ؟ اسم شما-

  : گفتهرمايني
  .39 گرانجرهرمايني -

  :پرفسور آمبريج كه خيلي تصنعي مهربان به نظر مي رسيد گفت
  . مي توني اونو دوباره بخوني، دوشيزه گرانجر فكر مي كنم كه هدف درس ما كامالً مشخصه-

  : خيلي رك گفتهرمايني
  .وشته نشده بود اونجا چيزي درباره استفاده از افسون هاي دفاعي ن، خوب-

  .سكوت كوتاهي در اثر دقت بچه براي خواندن اهداف درس روي تخته سياه بوجود آمد
  :پرفسور آمبريج با خنده اي تمسخر آميز گفت

  مطئن باشـيد   . فكر نمي كنم توي كالس من شرايطي به وجود بياد كه شما مجبور بشيد از افسون هاي دفاعي استفاده كنيد                    ، ولي دوشيزه گرانجر   -
  .كه توي كالس كسي به شما حمله نمي كنه

  :رون با صداي بلند گفت
  ؟ نمي خواهيم از افسون هاي جادويي استفاده كنيم -
  .... آقاي. هر كسي كه ميخواهد حرف بزنه توي كالس من بايد دستش را بلند كنه-

  :رون گفت
  . ويزلي-

  .و دستش را به هوا برد
  .ش را بر لب داشت چشمانش را از او گرداندپرفسور آمبريج كه هنوز لبخند وحشتناك

 متمركـز شـود لحظـه اي    هرمايني چشمان  ورقلمبيده پرفسور آمبريج قبل از اينكه روي           . هم دست هايشان را باال گرفتند      هرماينيهري و   
  .روي هري ثابت ماند

  . سئوال ديگه اي داشتيد، بله دوشيزه گرانجر-
  : گفتهرمايني

  .رس دفاع در مقابل جادوي سياه بكار بردن افسون ها ست ولي فلسفه اين د، بله-
  :پرفسور آمبريج با همان لبخند تصنعي اش پرسيد

  ؟ دوشيزه گرانجر، شما كارشناس وزارت خونه هستيد-
  .... ولي، نه-
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 تـر و بـاهوش تـر از شـما ايـن              جادوگرها و ساحره هايي خيلي باتجربه      . خوب پس مسلماً صالحيت اظهار نظر درباره فلسفه اين كالس را نداريد            -

  .... شما افسون هاي دفاعي را در روشي كامالً بي خطر و حفظت شده ياد مي گيريد.برنامه را تنظيم  كردن
  :هري با صداي بلند گفت

  .... اگه جايي مورد حمله قرار بگيريم، چه فايده اي داره-
  :پرفسور آمبريج گفت

  . آقاي پاتر، دست-
  . اما حاال چند نفر ديگر هم دستشان را باال گرفته بودند،رد ولي دوباره آمبريج عمداً او را ناديده گرفتهري دستش را به هوا ب

  :پرفسور آمبريج خطاب به دين گفت
  ؟ اسم شما چيه-
  . دين توماس-
  ؟ خوب آقاي توماس-

  :دين گفت
  .ي خطر به ما حمله نمي كنه اگه چيزي به ما حمله كنه توي محيط ب، خوب در واقع دست همونيه كه هري گفت-

  :پرفسور آمبريج با لبخندي تهوع آور خطاب به دين گفت
  . شما كه انتظار نداريد توي كالس من مورد حمله قرارا بگيريد، دوباره ميگم-
  ... ولي، نه-

  :پرفسور آمبريج حرفش را قطع كرد و گفت
  . منو وادار نكنيد كه از روش اداره اين مدرسه انتقاد كنم-

  :خند وحشتناكي لبانش را آويزان كردلب
  . نيازي به گفتن نيست. خيلي بي مسئوليت، معلم هاي شما توي اين كالس واقعاً آدم هاي بي مسئوليتي بودن-

  :خنده كريهي كرد و ادامه داد
  . آدم هاي دو رگه و كامالً خطرناك-

  :دين با عصبانيت گفت
  ....ن معلمي بود كه تا حاال اون بهتري، اگه منظورتون پرفسور لوپين هست-
 شـما را جـوري ترسـوندن       .شما را با افسون هايي آشنا كردن كه اصالً براي گروه سني شما مناسب نيست و خيلي خطرناكه                 !  دست آقاي توماس     -

  .كه مرتب خيال مي كنين كه مورد حمله جادوي سياه قرار مي گيريد
  : گفتهرمايني

  ... ما فقط، نه اين طور نيست-
  . دوشيزه گرانجر،ست شما باال نيست د-

  . دستش را باال برد ولي آمبريج او را هم ناديده گرفتهرمايني
  . بلكه اون ها را روي شما هم اجرا كرده، اين طور كه شنيدم معلم قبل از من نه تنها افسون هاي ممنوعه را جلو شما اجرا كرده-

  :دين با هيجان گفت
  . ولي باز هم ما چيز هاي زيادي ياد گرفتيم؟ مگه نه،نه بودهو خوب بعد معلوم شد كه يك ديو-

  :پرفسور آمبريج با صدايي كه از ديگر مهربان نبود گفت
 مدرسـه   . بلكه زياد هم هـست     ، حااال نظر وزارت خونه اينه كه براي امتحانات شما همون دانش تئوري كافيه             . آقاي توماس شما دستت باال نيست      -

  .ي كنههم از اين نظر پيروي م
  :بعد با خير شده به پارواني  كه دستش را بلند كرده بود گفت

  ؟ اسم شما-
 ثابت كنيم كه اين افسون ها را ياد گرفتيم؟ مگـه اونجـا از   سمج چطور مي تونيم توي امتحان هاي سطح       ، ما اصالً كار عملي نداريم     . پروتي پتيل  -

  ؟رفته نمي شهما امتحان عملي گ
  :پرفسور آمبريج گفت
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  . دليلي نداره كه نتونين توي شرايط كنترل شده امتحات اونها را اجرا كنين،تا وقتي كه شما تئوري ها را به دقت بخونين -

  :پروتي با ناراحتي گفت
  ؟ بدون تمرين، يعني اولين باري كه افسون را اجرا مي كنيم توي جلسه امتحانه-
  .....تا وقتي كه شما تئوري را به دقت  تكرار مي كنم،-

  :هري كه هنوز دستش توي هوا بود گفت
  ؟ تئوري توي دنياي واقعي چه فايده اي داره-

  :پرفسور آمبريج سرش را بلند كرد و به آرامي گفت
  . اين جا مدرسه است آقاي پاتر نه دنياي واقعي-
  ؟ پس قرار نيست براي تهديداتي كه بيرون از اينجا منتظر ماست آماده بشيم-
  .منتظر شما نيست آقاي پاتر چيزي اون بيرون -

  :هري گفت
  . جداً، اِ-

  .خشمي كه در تمام روز توي وجودش بود حاال داشت فوران مي كرد
  :پرفسور با لحني زيركانه گفت

  ؟ فكر مي كنيد چه كسي به بچه هايي مثل شما حمله مي كنه-
  :هري هم در حالي كه وانمود مي كرد در حال فكر كردن است گفت

  !لرد ولدومورت... شايد ...اريد فكر كنمبز ... هووم-
 بـا حـالتي     .ن نخـورد  ارون نفس تندي كشيد، الوندر براون فرياد كوتاهي كشيد، نويل از روي صندلي اش افتاد، ولي پرفـسور آمبـريج تكـ                     

  .رضايتمند به هري خيره شده بود
  . آقاي پاتر، ده امتياز از گريفندور كم ميشه-

  .اچيان تنيس از هري به آمبريج و بر عكس نگاه مي كردند همه مثل تماش.كالس ساكت شد
  . حاال بزاريد چند تا نكته را براتون روشن كنم-

  . و دستهايش را روي ميز گذاشت.پرفسور آمبريج از پشت ميزش بلند شد و به طرف آنها خم شد
  ... به شما گفتن كه جادوگر سياه وحشتناك كه مرده بود حاال برگشته-

  :نيت گفتهري با عصبا
  . اون نمرده بود ولي حاال برگشته-

  : يك نفس گفت،پرفسور آمبريج بدون اينكه به هري نگاه كند
داشتم مي گفتم كه به شما گفتن يه جادوگر .  نكنين...  بدتر... از اين... را...  كارها...كم كرديد...  از گريفندور... ده امتياز... قبالً... شما ... پاتر ... آقاي -

  ...وحشتناك برگشته، اين دروغهسياه 
  :هري گفت

  . من با هاش جنگيدم،مد دروغ نيست،  من اونو دي-
  :پرفسور آمبريج با لحني فاتحانه گفت

  . فردا بعد از ظهر ساعت پنج دفتر من،، آقاي پاترمجازات -
  :بعد ادامه داد

 اگه هنوز هم نگران اين موضوع هستيد مـي تونيـد        .تهديد نمي كنه   وزارت جادوگري تضمين مي كنه كه هيچ جادوگر سياهي شما را             ، اين دروغه  -
 . اگه كسي به شما درباره بازگشت جادوگر سياه هشدار داد دوسـت دارم دربـاره اش بـدونم   .توي ساعت بعد از كالس درباره اون با من صحبت كنيد   

  .»اصولي براي مبتديان « اب را بخونين، صفحه پنج  حاال لطفاً بقيه كت. من دوست شما هستم.من براي كمك به شما به اينجا اومدم
 سيموس انگار هم خوشـحال و هـم ناراحـت           . همه به او زل زده بودند      .پرفسور آمبريج پشت ميزش نشست ولي هري همچنان ايستاده بود         

  .بود
  : با لحني هشدار دهنده دست هري را پائين كشيد و گفتهرمايني

  ! هري نه -
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  . او بيرون كشيدولي هري دستش را از دست

  :هري گفت
  ؟ درسته، سدريك ديگوري خود به خود افتاد و مرد، پس به نظر شما-

  .صداي هري به وضوح مي لرزيد
 . چون هيچ يك از آنها تا به حال چيزي راجع به شبي كه سدريك مرد از زبان هري نشينيده بود                    .صداي همهمه بچه ها توي كالس پيچيد      

 اثري از لبخند مصنوعي چنـد دقيقـه پـيش بـر روي            .رفسور آمبريج نگاه ميكردن و او هم در چشمان هري خيره شده بود            آنها مشتاقانه از هري به پ     
  .لبانش ديده نمي شد

  :به سردي جواب داد
  . مرگ سدريك ديگوري يك حادثه متاثر كننده بود-

  :هري گفت
  . يك جنايت بود نه حادثه-

 حداقل به آن سي نفر كه مشتاقانه گوش         ،رت راجع به آن شب وحشتناك با كسي حرف زده بود           به ند  .احساس مي كرد كه سرتا پا مي لرزد       
  .مي كردند هيچ وقت چيزي نگفته بود

 ولـي او بـا صـدايي نـرم و           . براي يك لحظه هري فكر كرد كه مي خواهد سرش فريـاد بكـشد              .صورت پرفسور آمبريج خيلي بي حالت بود      
  .تر آقاي پا، بيا اينجا:دخترانه گفت

 مي توانست نفس هاي بقيه بچه هـاي كـالس را            . گذشت و به طرف ميز استاد رفت       هرمايني از پشت رون و      .هري صندلي اش را كنار زد     
  . ولي آنقدر عصباني بود كه اهميت نمي داد كه چه اتفاقي مي افتد.كه در سينه هايشان حبس شده بود حس كند

 . قلمش را در مركب زد و شروع كـرد بـه نوشـتن   ، كيفش در آورد و آن را روي ميز گذاشتپرفسور آمبريج يك لوله كاغذ پوستي كوچك از     
 بعد از يك دقيقه كاغذ پوستي را لوله كـرد           . هيچ كس حرف نمي زد     .روي كاغذ دوال شده بود وهري نمي توانست كه آنچه را كه مي نويسد بخواند              

   .شد بنابراين هري نمي توانست محتوي نامه را بخواند سر كاغذ پوستي پنهان ، ضربه اي به آن زدچوبدستيشو با 
  :پرفسور آمبريج يادداشت را به طرف او دراز كرد و گفت

  . اين را بده به پرفسور مك گوناگال-
 در كالس را    . نيانداخت هرمايني حتي نگاهي هم به رون و        . برگشت و كالس را ترك كرد      ،هري بدون يك كلمه حرف كاغذ را از او گرفت         

  . يادداشت پرفسور مك گونگال را در دستش مي فشرد، در راهرو به سرعت به راه افتاد.شدت پشت سرش بستبه 
 او با آن دهان گشادش به پشت دراز كشيده بود و چند شيشه مركب را .بعد از پيچيدين در سر يك راهرو به روح مزاحم مدرسه پيوز برخورد         

  .روي زمين مي ريخت
  :ا خشم گفت با هيجان آميخته بپيوز

  . پاتر، خل ترين شاگرد مدرسه، آهان-
  .بعد دو تا از شيشه هاي مركب را به طرف او پرت كرد كه به ديوار خورد و همه جا را كثيف كرد

  :هري عقب پريد و گفت
  . پيوز، برو گمشو-

  :پيوز گفت
  . كوچولوي ما بد اخالق شده-

  :بعد باالي سر هري در راهرو پرواز كرد و گفت
  .... حرف مي زنن؟ چيزهايي مي بيني؟ صداهايي مي شنوي؟ بار چي شده اين-

  :پيوز يك تمشك بزرگ به طرف هري پرتاب كرد و گفت
  ؟ اين دفعه به چه زبوني حرف مي زنن-

  :هري فرياد زد
  ! دست از سر من بردار -

  . ولي پيوز دست بر دار نبود.به طرف نزديك ترين پله دويد
    ديونه استبعضي ها ميگن كه هري يك
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  بعضي ها ميگن كه فقط اون افسرده است 

  اما پيوز بهتر از همه شما ميدونه
  كه هري ما فقط يك ديونه است 

   خفه شو-
  : با عصبانيت گفت. عبوس و خسته به نظر مي رسيد،دري از سمت چپ باز شد و پرفسور مك گوناگال از دفترش بيرون آمد

  ؟را داد مي زني پاتر چ-
  .ه اي بلند از صحنه دور شدپيوز با خند

  ؟ چرا توي كالس نيستي-
  :هري با بي حوصلگي گفت

  . منو فرستادن تا براي شما اينو بيارم-
  ؟ منظورت چيه كه فرستادن، فرستادن-

د و   با ضربه عصايش آن را بـاز كـر         . پرفسور مك گوناگال با اخم آن را از دستش گرفت          .هري يادداشت پرفسور امبريج را به طرفش گرفت       
 بـا هـر   . چشمانش از پشت عينك چهار گوشش از اين سو به سوي ديگر مي پريدند  و نوشته هـاي آمبـريج را مـي خواندنـد         .شروع كرد به خواندن   

  .سطري كه مي خواند چشمانش تنگ تر مي شد
  . بيا تو، پاتر-

  . در خود به خود پشت سرش بسته شد.هري به دنبالش وارد اتاق شد
  : به طرف او برگشت و گفتپرفسور مك گوناگال

  ؟ اون چيزي كه تو نامه نوشته درسته، خوب-
  :هري پرسيد

  ؟ چي درسته-
  ؟پرفسور: براي همين به سرعت اضافه كرد. دبانهؤحالت هري بيشتر حالت پرخاشگري داشت تا م

  ؟ راسته كه سر پرفسور آمبريج فرياد كشيدي-
  :هري گفت

  . بله-
  .تو به اون گفتي دروغگو -
  .ه بل-
  ؟برگشته» هموني كه ميدوني «  تو به اون گفتي -
  . بله-

  : بعد گفت.پرفسور مك گوناگال پشت ميزش نشست و به دقت هري را برانداز كرد
  ! يك بيسكويت بخور ، پاتر-
  ؟بخورم.. . چي-

  :با بي حوصلگي تكرار كرد
  . بيسكويت بخور-

  :ي اشاره كرد و گفتاز پشت ميزش كه پشت انبوه كاغذ ها محو شده بود به هر
  . بشين-

هـري در صـندلي او   . دفعه پيش وقتي هري انتظار داشت پروفسور مك گونگال او را تنبيه كند او را به عضويت تيم كويـديچ  درآورده بـود           
  .مقابل او فرو رفت و يك بيسكوييت زنجبيلي برداشت مثل همان دفعه قبل باز هم گيج و غافلگير شده بود

  .ال ياداست پروفسور آمبريج را زمين گذاشت و خيلي جدي به هري نگاه كردپروفسور مك گونگ
  .پاتر تو بايد مراقب باشي-

لحن صداي او اصال به آنچه هري عادت داشت شبيه نبود نه تيز نه خـشك نـه                  . هري بيسكوييت زنجبيلي اش را فرو داد و به او خيره شد           
  .رسيد مييشتر از هميشه انساني به نظر محكم صدايش كوتاه و نگران بود و به نوعي خيلي ب

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  - 18 -    دلورس آمبريج                                   -فصل دوازدهم/ جلد دوم/هري پاتر و محفل ققنوس

 
  .!تونه خيلي گرون تر از نمره بد كالسي و حبس برات تموم بشه  مي كالس دالروس امبريج تويرفتار نادرست  - 
  ...منظورتون -

ز كجـا اومـده و بايـد    دونـي اون ا  ميخودت . پاتر عقلتو به كار بنداز :پروفسور مك گونگال ناگهان به حالت عادي خود برگشت و به او پريد       
  .ده ميبدوني به كي گزارش 

گـال دوبـاره بـه يادداشـت       اپروفـسور مـك گون    . از همه طرف سر و صداي رفت و آمد صدها دانش آموز بلند شد             . زنگ آخر كالس زده شد    
  .شه تو بازداشتي مياين جا نوشته هر شب اين هفته كه از فردا شروع  : آمبريج نگاه كرد و گفت

  : تكرار كردهري وحشت زده
  !؟...تونين  مين اما پروفسور شما!  هر شب اين هفته-

  .تونم مينه ن: پروفسور مك گونگال با قاطعيت گفت
  ...ولي -
يادت باشه با احتيـاط دور  فقط . ري به اتاق اون ميتو فردا بعد از ظهر ساعت پنج براي اولين شب   . معلمته و كامال حق داره تو رو جريمه كنه        ن  او -

  .رس آمبريج راه برولو دو بر
  : هري با عصبانيت گفت

  ... دونه اون ميدونين پروفسور دامبلدور  ميولدمورت برگشته شما هم ! ولي من راستشو گفتم -
وقتي هري اسم ولدمورت را به زبان آورد او به طرز وحشتناكي چهـره در هـم                 (پروفسور مك گونگال با عصبانيت عينكش را جا به جا كرد            

  :  گفتو) كشيد
  !كني همه اين چيزا به خاطر دروغ و راسته؟ نه واسه اينه كه تو بتوني عصبانيت خودتو كنترل كني مي پناه به مرلين پاتر تو فكر -

  :او قوطي بيسكوييت را به طرف هري هل داد و رنجيده خاطر گفت. ايستاد سوراخهاي دماغش گشاد و دهانش بسيار باريك شده بود
  . يكي ديگه بردار-

  :هري به سردي گفت
   . ممنونم نه-

  :پروفسور مك گونگال تشر زد
  .ه بازي در نيار مسخر-

  :لي گفتميبا بي . هري يكي برداشت
  .مرسي -
  رس آمبريج گوش كردي پاتر؟لوني دتو در جشن اول سال به سخنرا -

  :هري گفت
  .خواد در برنامه هاي هاگوارتز دخالت كنه مي كه وزارت خانه سحر و جادو ...خب منظورش اين بود كه.. .يا...  اون گفت پيشروي ممنوعه، آره،  آره-

  .پروفسور مك گونگال لحظه اي به دقت او را نگاه كرد، سپس هوا را به بيني كشيد، از پشت ميزش بيرون آمد و در را براي هري باز كرد
  :كرد گفت ميدر حالي كه او را به بيرون در هدايت 

  .دي ميبه هر قيمتي به حرفهاي هرمايني گرنجر گوش  خب خوشحالم كه تو -
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  فصل سيزدهم
 مجازات با دلورس      

ي خـوش    آن شب صرف شام در سرسراي بـزرگ بـراي هـري تجربـه             
خبر داد و بيداد و بگو مگوي او با پرفسور آمبريج با چنان سـرعتي               .  آيندي نبود 

 هرماينيي بين رون و     وقت.  در همه جا پيچيده بود كه در هاگوارتز سابقه نداشت         
از .  رسـيد  مـي نشسته بود و غذا مي خورد از همه سو صداي زمزمه ها به گوش               

كردند اهميتي نداشت كه     ميهمه مسخره تر اين بود كه براي افرادي كه زمزمه           
انگار اميـدوار بودنـد او عـصباني        ،  اتفاقاً بر عكس  .  هري حرف هايشان را بشنود    
  .  تا بتوانند ماجراي او را از زبان خودش بشنوند،  را آغاز كندشود و بار ديگر داد و فرياد

  ...   گه خودش ديده كه سدريك ديگوري رو كشتن مي -
  ...   كنه با اسمشو نبر دوئل كرده فكر مي -
  ... بس كن ديگه بابا -
  تونه مارو دست بندازه؟ فكر كرده مي -
  ... كنم هش مي. ..خوا -

و از الي دنـدان هـاي     )دست هايش چنان مي لرزيد كه نمي توانست آن ها را در دست بگيرد             (بشقابش گذاشت هري كارد و چنگالش را در       
  :بر هم فشرده اش گفت

  ... چطور دو ماه پيش كه دامبلدور اين ماجرا رو براشون تعريف كرد همه چي رو باور كردن، فهمم من هيچ نمي -
  : با ناراحتي گفتهرمايني

  . من مطمئن نيستم همون موقع هم باور كرده باشن... موضوع اينه كه، هري -
  . بياين از اينجا بريم بيرون... اه -

.  رون با تاسف به شيريني سيب دار نيمه تمامش نگاهي انداخت و به دنبال آن ها رفت.   نيز كارد و چنگالش را در بشقابش انداخت     هرمايني
  : پرسيدهرماينيوقتي به پاگرد طبقه اول رسيدند هري از .   نگاهشان آن هارا تعقيب مي كردندشدند همه با ميتا زماني كه از سرسراي بزرگ خارج 

  و باور كرده باشن؟ منظورت چي بود كه گفتي مطمئن نيستي حرف دامبلدور -
  : به آرامي گفتهرمايني

ه ظاهر شدي در حالي كـه جـسد سـدريكو چـسبيده              يكهو تو وسط محوط    .توني بفهمي بعد از اون اتفاق چه وضعي پيش اومد          ببين هري تو نمي     -
، تنها چيزي كه ما شنيديم اين بـود كـه دامبلـدور گفـت اسمـشو نبـر برگـشته             ... هيچ كدوم از ما نديديم كه در اون هزار تو چه اتفاقي افتاد            ... بودي

  .  سدريكو كشته و با تو جنگيده
  :هري با صداي بلندي گفت

  .  و اين حقيقت داره -
  :ا درماندگي گفت بهرمايني

پس ممكنه لطف كني و ديگه بيخودي سر من داد نكشي؟مسئله اينه كه قبل از اينكه حقيقت براي همه جا                    .  هري،  دونم كه حقيقت داره    من مي  -
و   دامبلدور هـم پيـر     يي  هايي رو خوندن كه توشون نوشته بود تو ديوونه         بيفته همه براي گذروندن تعطيالت تابستون رفتن خونه و دو ماه تموم مقاله            

  !خرفت شده
هـري احـساس    .  زد ها ضربه مي   گذشتند تا به برج گريفيندور برگردند قطره هاي باران به پنجره           هنگامي كه با گام هاي بلند از راهروها مي        

در بـاالي  .  كـشيد  ميتظارش را اما با اين حال پيش از آنكه بخوابد كوهي از تكليف درسي ان        ،  كرد اولين روز برايش يك هفته طول كشيده است         مي
وقتي به سمت راهروي بانوي چاق پيچيدند از شيـشه بـاران خـورده ي               .  ضربان داشت ،  كردكه مانند نبض   ميچشم راستش درد مبهمي را احساس       

  .  كلبه ي هاگريد همچنان سوت و كور بود.  پنجره به محوطه ي تاريك مدرسه نگاهي انداخت
  : چاق اسم رمز را بخواهد گفت پيش از آنكه بانويهرمايني

  .  ميمبلوس ميمبله تونيا  -
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  .  هرسه با دستپاچگي از آن وارد شدند.  تابلو چرخيد و باز شد و حفره ي پشتش را نمايان كرد

ستي زد و   كج پا كه روي يكي از مبل هاي راحتي لميده بودج          . همه در طبقه پايين مشغول شام خوردن بودند       . سالن عمومي تقريباً خالي بود    
بر روي صندلي هاي محبوبشان در كنـار آتـش    هرماينيرون و ،  با صداي بلندي شروع به خرخر كرد و وقتي هري. دوان دوان  به استقبالشان آمد

ـ        . درست مثل يك كوسن پشمالوي حنايي رنگ شده بود        .  لميد هرماينينشستندبه نرمي جستي زد و روي پاي         ه هري كه خسته و وامانده شده بود ب
  : بي مقدمه فرياد زدهرمايني. شعله هاي آتش خيره شد

  چرا دامبلدور گذشت چنين چيزي پيش بياد؟ -
 از شدت خشم با مشت      هرمايني.  پايين پريد  هرماينيكج پا نيز با دلخوري جستي زد و از پاي           . هري و رون از فرياد ناگهاني او از جا پريدند         

  :او ادامه داد. شد مي از منافذ آن گرد و خاك بلند كوبيد چنان كه ميبه دسته ي صندلي راحتي 
  . چرا گذاشت اون زن وحشتناك به ما تدريس كنه؟اونم در سالي كه سال امتحانات سمجمونه -

  :هري گفت
گريد گفـت  اه .دوني اوضاع از چه قراره ميدرسته؟خودت كه ، ما كه هيچ وقت استاد درست حسابي براي درس دفاع در برابر جادوي سياه نداشتيم   -

  . كنن طلسم شده ميكنه چون همه فكر  ميهيچ كس اين كارو قبول ن، ديگه
  . گذاره ما جادو كنيم واقعاً مسخرست ميآره ولي استخدام كسي كه عمال ن -

  :رون با حالتي بدبينانه گفت
  ون گفت اسمشو نبر برگشته بياين به من بگين؟خوام هركسي بهت مييادتونه گفت ازتون . خواد كاري كنه كه همه براش جاسوسي كنن ميتازه  -

  : با بدخلقي گفتهرمايني
  وگرنه براي چي فاج اونو فرستاده؟، اين ديگه مثل روز روشنه، خب معلومه كه اون اومده اينجا كه جاسوسي كنه -

  :هري با درماندگي گفت همين كه رون دهانش را باز كرد كه مقابله به مثل كند
  ... بياين تكاليفمونو انجام بديموا از شرشون خالص بشيم... شه ما مين. روع نكنيندوباره دعوا رو ش -

اكنون ديگر بچه ها شامشان را خورده بودنـد  . ن را از گوشه ايي آوردندوا دوباره روي صندلي هاي راحتي كنار آتش نشستند            اكيف مدرسه ش  
. كـرد  مـي ز حفره ي تابلو برگردانده بودبز هم نگاه خيره ديگران را بر خود احـساس                هري با اينكه رويش را ا     . و به تدريج به سالن عمومي مي آمدند       

  :رون قلم پرش را در مركب فرو برد و گفت
  . در معجون سازي... و كاربرد آن... سنگ قمر ... شه اول تكليف اسنيپ رو انجام بديم؟خواص  مي-

بعـد در زيـر عنـوان آن خطـي كـشيد و             . كرد مينوشت زير لب نيز زمزمه       ميرون همان طور كه در باالي كاغذ پوستي اش اين كلمات را             
  : نگاه كرد و گفتهرماينيآرزومندانه به 

  خواص سنگ قمر و كاربرد اون در معجون سازي چيه؟، خب  -
 جرج و لي جردن درست      كردكه در آن فرد و     ميچشم هايش را ريز كرده بود و گوشه ايي از سالن را نگاه              . شنيد مي حرف او را ن    هرماينياما  

همه ي آن ها با چهره هاي معصومشان سرگرم جويدن چيزي بودند كه از قرار معلوم از داخل پاكت   . در وسط عده ايي از سال اولي ها نشسته بودند         
  . كاغذ ي بزرگي بيرون مي آمد كه در دست فرد بود

  : از جايش برخاست و با چهره ايي بر افروخته از خشم گفتهرمايني
  . بيا بريم، رون. واقعاً متأسفم ولي اونا ديگه شورشو در آوردن -

  :خواهد وقت كشي كند گفت ميرون كه معلوم بود 
  . تونيم براي آبنبات پخش كردن اونارو مواخذه كنيم مين،  ولشون كنهرمايني... چي؟نه... من -
  ... ر يادوني كه اونا يا نوقاي خون دماغند يا آبنبات تهوع آو ميخودتم خوب  -

  :هري به آرامي گفت
  هوس هوشبر نيست؟ -

شـدند و زبانـشان از يـك سـوي           مـي شدند يا از دسته صـندلي هـا آويـزان            ميسال اوليها يكي پس از ديگري يا روي صندلي هايشان ولو            
 ماجرا بودند قهقهه ي خنـده را سـر   اكثر افرادي كه شاهد  . شد درست مثل اين بود كه با چكشي نامريي بر سرشان كوبيده باشند             ميدهانشان آويزن   

ايستاده بودند و با دقت به سال       ،  با تخته هاي گيره داري در دست      ،   سينه اش را جلو داد و يكراست به سمتي رفت كه فرد و جرج              هرماينياما  . دادند
  . كردند مياولي هاي بيهوش نگاه 

  :حال ماند و زير لب به هري گفترون از روي صندلي راحتي اش نيم خيز شد و يكي دو ثانيه به همان 
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  . از پسشون بر مياد -

  . داد خود را پايين كشيد ميسپس دوباره روي صندلي نشست و تا جايي كه قد ديالقش اجازه 
  : با لحني آمرانه گفتهرمايني

  . ديگه كافيه -
  :اد و گفتجرج سرش را تكان د. فرد و جرج سرشان را بلند كردند و با بهت و حيرت به او خيره شدند

  درسته؟، اين مقدار به اندازه كافي قويه، گي ميتو راست ، آره -
  !امروز صبح بهتون گفتم كه حق ندارين آشغاالتونو روي بچه ها امتحان كنين -

  :فرد با عصبانيت گفت
  . ديم ميبراي اين كار بهشون پول  -
  !ممكنه خطرناك باشه، پولش مهم نيست -

  :فرد گفت
  !چرند نگو -

رفت و آبنبات بنفشي را در دهان بازشـان مـي گذاشـت بـا حالـت اطمينـان           ميردن در حالي كه يكي يكي باالي سر كالس اولي ها            لي ج 
  :بخشي گفت

  !حالشون خوبه، هرمايني، آروم باش -
  :جرج گفت

  . دارن به هوش ميان، ببين، آره -
آنها از اينكه مي ديدند روي زمين افتاده اند يا از دسته ي صـندلي آويـزان         بعضي از   . خوردند ميچند تا از كالس اولي ها واقعاً داشتند تكان          

جرج با مهرباني به دختر ريـزنقش مـو         . هري اطمينان داشت كه فرد و جرج به آنها نگفته اند كه آبنبات ها چه تأثيري دارند                . شده اند جا مي خوردند    
  :سياهي كه كه جلوي پايش روي زمين افتاده بود گفت

  خوبه؟حالت  -
  :دخترك با ترس و لرز گفت

  . انگار خوبم، آره -
  :فرد با خوشحالي گفت

  .  عاليه-
  : تخته هاي گيره دار و پاكت كاغذي هوس هاي هوشبر را از دست آن ها گرفت و گفتهرماينياما لحظه ايي بعد 

  !هيچم عالي نيست -
  :فرد با عصبانيت گفت

  !چرا عالي نيست؟همشون زنده ان ديگه -
  اگه يكي شون واقعاً مريض مي شد چي؟. گه نبايد اين كارو بكنيندي -
  ... خوايم ببينيم روي همه همون اثرو داره ميفقط ، ما قبالً همه اينارو روي خودمون امتحان كرديم. خوايم اونارو مريض كنيم ميما كه ن -
  ... اگه بخواين به اين كارتون ادامه بدين من -
  مجازاتمون مي كني؟ -

  :جرج پوزخندزنان گفت. اگه جرأت داري اين كارو بكن:اين حرف را طوري گفت كه گويي با زبان بي زباني مي گفتفرد 
  مجبورمون مي كني جريمه بنويسيم؟ -

چشم هـايش را تنـگ كـرده بـود و           . توانست صاف ايستاد   مي تا جايي كه     هرمايني. همه ي تماشاگران اين صحنه قهقهه خنده را سر دادند         
  :در حالي كه صدايش از خشم مي لرزيد گفت. ن بود كه موهاي قهوه ايي وزوزي اش دچار برق گرفتگي شده باشدمثل اي

  . نويسم ميولي همه چي رو براي مادرتون . كنم مياين كارو ن، نه -
  :جرج با حالتي وحشتزده يك قدم عقب رفت و گفت

  . كني مياين كارو ن -
  : با لحني جدي و خشك گفتهرمايني

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  - 4 -                              مجازات با دلورس         -فصل سيزدهم/ جلد دوم/هري پاتر و محفل ققنوس

 
  . تونم جلوي خودتونو بگيرم كه اين آشغاالرو نخورين اما به كالس اولي ها ديگه نبايد بدين مين. كنم مياين كارو ، چرا -

. غير عادالنه ايـي داده اسـت      ،  و از نظر آن ها    ،   آن ها را شكست جانانه     هرماينيكامالً روشن بود كه     . فرد و جرج مات و مبهوت مانده بودند       
 بار نگاه تهديد آميزي به آن ها كرد تخته گيره دار و پاكت كاغذي هوس هاي هوشبر را به دست فرد داد و با حالتي قهر آميز                             براي آخرين  هرمايني

  . و مغرورانه به سمت صندلي راحتي اش در كنار آتش رفت و بر روي آن نشست
  : با لحن نيشداري گفتهرمايني.  بودرون چنان بر صندلي پايين رفته بود كه بيني اش تقريباً با زانوهايش هم سطح شده

  . رون، از حمايتت خيلي ممنونم -
  :رون جويده جويده گفت

  . تو كه خودت تنهايي خوب از پسشون براومدي -
  : چند لحظه ايي به كاغذ پوستي خالي اش نگاه كرد و بعد با حالتي عصبي گفتهرمايني

  . وابمرم بخ ميمن . االن تمركز ندارم. فايده نداره... اه -
خواهد كتاب هايش را در آن بگذارد اما او دو چيز پشمي از شـكل افتـاده را از    مي هري گمان كرد كه او     .  كيفش را به زور باز كرد      هرمايني

سپس چندين كاغذ مچاله شده و يك قلم پر شكسته را روي آن ها گذاشـت و عقـب                   . كيفش در آورد و با دقّت بر روي ميزي در كنار آتش گذاشت            
  . يستاد تا با نگاهي تحسين آميز آن را ورانداز كندا

  :كرد گويي نگران سالمتي عقل اوست گفت ميرون كه اورا طوري نگاه 
  . كني ميدم كه بگي داري چي كار  ميتورو به مرلين قسم  -

  : كه در آن لحظه كتاب هايش را در كيفش جا مي داد به تندي گفتهرمايني
من بدون استفاده از جادو دستم خيلي كنده ولي حاال كه به مدرسه برگـشتم               . تابستون اونارو بافتم  . ي خونگي گذاشتم  اين كاله هارو براي جن ها      -

  . تونم يه عالمه از اينا ببافم مي
  :رون آهسته گفت

  تو براي جن هاي خونگي كاله گذاشتي و روشونو با آت آشغال پوشوندي؟ -
  . ش را روي شانه اش انداختآره و بند كيف: باحالت دفاعي گفتهرمايني

  :رون با عصبانيت گفت
كني در حالي كه شـايد اونـا دلـشون     ميتو خيال داري با دوز و كلك اونارو وادار كني كاله هارو بردارن؟تو داري آزادشون    . اين كار درستي نيست    -

  . نخواد آزاد بشن
  : كه صورتش گل مي انداخت بالفاصله گفتهرمايني

  !رون، حق نداري به اون كاله ها دست بزني ها!خواد آزاد بشن ميحتماً دلشون  -
رون صبر كرد تا او پشت در خوابگاه دخترها ناپديد شد و بعد آشغال هارا از روي كاله هـاي بـافتني                      .  روي پاشنه پا چرخيد و رفت      هرمايني

  :برداشت و با قاطعيت گفت
  !اونا اقالً بايد ببينن كه چي رو دارن برمي دارن -

  : كاغذي را كه عنوان تحقيق اسنيپ را بر روي آن نوشته بود لوله كرد و گفترون
تونم چيزي بنويسم چون اصالً سر در نمي يارم كه با سنگ             مي ن هرماينيمن كه بدون    . تونيم اينو تموم كنيم    ميخب ديگه فعالً هر كاري بكنيم ن       -

  تو چي؟، شه كرد ميقمر چي كار 
هري به ياد تحقيق بلند باالي مربوط به جنـگ غـول            . داد و با اين كار درد شقيقه ي راستش بيشتر شد          هري با حركت سرش جواب منفي       
كتـاب  ، با اينكه به خوبي مي دانست اگر آن شب تكاليفش را انجام ندهد فردا صبح پشيمان خواهد شـد                  . ها افتاد و شقيقه اش شروع به زق زق كرد         

  : گفتسپس. هايش را دسته كرد و در كيفش جا داد
  . رم بخوابم ميمنم  -

يـك لحظـه احـساس      . وقتي به سوي دري مي رفت كه به خوابگاه پسر ها راه داشت سر راهش از كنار سيموس رد شد اما به او نگاه نكرد                        
 ديگر از تحمل  در آن جا  . كرد سيموس دهانش را باز كرده تا چيزي بگويد اما سرعتش را بيشتر كرد و وارد فضاي آرامش بخش پلكان مارپيچي شد                     

  . حركات تحريك آميز ديگران معاف بود
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رون . آن روز هم هنگام صرف صبحانه هاگريد سر ميز اساتيد نبـود           . دميدن آغاز كرد  ،  صبح روز بعد با هوايي تيره و باراني همچون روز قبل          

  :با شوق و ذوق گفت
  . خوبي امروز اينه كه با اسنيپ كالس نداريم -

و وقتـي رون از او      ،  به نظر مي رسيد كه از چيزي راضـي و خرسـند اسـت             . والني كشيد و براي خودش قهوه ريخت       خميازه ايي ط   هرمايني
  :پرسيد كه از چه چيزي آن قدر خوشحال است او فقط جواب داد

  !خوان كه آزاد باشن ميپس معلومه كه جن هاي خونگي . كاله هارو برده ان -
  :رون به طعنه گفت

بيشتر شبيه بـه مثانـه ي پـشمي    . به نظر من كه هيچ شباهتي به كاله نداشتن. حتماً اونا رو لباس حساب نكرده ان     . خورهمن كه چشمم آب نمي       -
  . بودن

  .  تا ظهر با او حرف نزدهرمايني
ول پروفسور فليت ويك و پروفسور مـك گونگـال هـر دو يـك ربـع ا     . دو جلسه تغيير شكل داشتند، بعد از دو جلسه درس وردهاي جادويي      

  . كالس را به به سخنراني درباره ي اهميت امتحانات سمج اختصاص دادند
پروفسور فليت ويك كوچك اندام كه مثل هميشه روي يك دسته كتاب نشسته بود تا بتواند از پشت ميزش دانش آموزان را ببيند با صداي                         

  :جير جير مانندش گفت
اگه تا حاال به طور جدي درباره ي شغل آينده تون فكر نكردين االن وقتشه كه اين كـارو  !هيادتون باشه كه اين امتحانات براي شما سرنوشت ساز    -

  !و در اين مدت متأسفانه بايد سخت تر از هميشه كار كنيم تا مطمئن بشيم كه شما تمام توانتونو به كار مي بندين. بكنين
ع آوري صرف كردند كه به گفته ي پروفسور فليت ويك حتماً            بيش از يك ساعت از وقت كالس را براي مرور افسون هاي جم            ،  پس از آن  

او سر انجام كالس را با تعيين تكليف شب با پايان رساند كه چنان زياد بـود كـه تـا آن زمـان چنـين تكليفـي در درس                              . در امتحانات سمج مي آمد    
  . وردهاي جادويي سابقه نداشت

  . نبود چيزي هم از آن كم نداشتدرس تغيير شكل نيز اگر بدتر از درس وردهاي جادويي 
  :پروفسور مك گونگال با لحني خشك و جدي گفت

هيچ دليلي وجود نداره كه كسي توي اين كـالس نتونـه مـدرك              . تمرين و مطالعه جدي نمي تونين امتحان سمج رو بگذرونين         ،  شما بدون تالش   -
نويل ناباورانه آه كوتاه و غـم انگيـزي كـشيد و پروفـسور مـك                . ر بشين سمجشو در درس تغيير شكل بگيره مشروط بر اينكه همه تون دست به كا             

  :گونگال گفت
امروز افسون هاي ناپديدي رو شـروع       ... پس. فقط اعتماد به نفس نداري    ،  هيچ اشكالي در كار تو نيست     . تو هم همين طور هستي    ،  النگ باتم ،  بله -

هستن كه معموالً قبل از سطوح عالي باهاشون سر و كار ندارين اما در هر حال يكي از                  اين افسون ها آسون تر از افسون هاي پديد آوري           . مي كنيم 
  . سخت ترين افسون هايي هستند كه در امتحان سمج مطرح مي شن

هري و رون هيچ كـدام نتوانـسته       ،  در پايان دومين جلسه   . اجراي افسون هاي ناپديدي براي هري بي نهايت دشوار بود         . او درست مي گفت   
اميدوارانه مي گفت كه تصور مي كند حلزونش ذره ايي كمرنگ تـر   د حلزون هايي را ناپديد كنند كه با آن ها تمرين مي كردند هرچند كه رونبودن

 در سومي اقدامش با موفقيت توانست حلزونش را ناپديد كند و باعث شد پروفسور مك گونگال بـراي تـشويق او                   هرماينيدر صورتي كه    . شده است 
پروفسور مك گونگال به سـاير دانـش آمـوزان          . او تنها دانش آموزي بود كه تكليف شب نداشت        . از به امتياز هاي گروه گريفيندور اضافه كند       ده امتي 

  . گفت كه تا آخر شب اجراي اين افسون را تمرين كنندتا فردا بعد از ظهر براي اجراي افسون بر روي حلزون هايشان آمادگي كامل داشته باشند
 رون كه از مقدار تكاليفي كه بايد انجام مي دادند به وحشت افتاده بودند تمام ساعات ناهار را در كتابخانـه بـه دنبـال كـاربرد هـاي             هري و 

بعـد از ظهـر آن      .  كه هنوز از حرف زشت رون درباره كاله هايش عصباني بود به آن ها ملحق نـشد                 هرمايني. سنگ قمر در معجون سازي گذراندند     
  . ان كالس مراقبت از موجودت جادويي فرا رسيد سر هري دوباره درد گرفته بودروز وقتي زم

و وقتي آن ها از سراشيبي پوشيده از چمن به سوي كلبه هاگريد در حاشيه جنگل ممنوع مي رفتند قطره هـاي                     ،  هوا سرد بود و باد مي وزيد      
درا جلويي كلبه هاگريد در انتظار دانش آموزن كالس ايستاده بـود و ميـز               پروفسور گرابلي پلنك در فاصله ده متري        . باران بر صورتشان مي نشست    

وقتي هري و رون به او رسيدند صداي خنده ايي از پشت سرشان شنيدند و همين                . پايه خركي كه در جلويش قرار داشت پر از تراشه هاي چوب بود            
دارودسته طرفدرانش درگروه اسليترين در اطرافش      . و غرور به سويشان مي آمد     كه رويشان را برگرداندند چشمشان به دراكو مالفوي افتاد كه با تكبر             

گويل و پانسي پاركينسون و بقيه همانطور كه دور ميز پايه خرك جمـع              ،  معلوم بود كه همان لحظه حرف خنده داري زده بود زيرا كراب           . جمع بودند 
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به هري نگاه مي كردند هري به راحتي مـي توانـست حـدس بزنـد كـه موضـوع                    از آن جا كه همه ي آن ها دايم          . مي شدند از ته دل مي خنديدند      

  . شوخي آن ها خودش است
  :هنگامي كه همه دانش آموزن گريفيندور و اسليترين از راه رسيدند پروفسور گرابلي پلنك با بداخالقي گفت

  تونه بگه اسم اينا چيه؟ ميكي ... همه اومدن؟پس بهتره درسمونو شروع كنيم -
مـالفوي شـكلكي در آورد تـا    هرمايني، پشت سر .  باال رفتهرماينيبالفاصله دست . ه كپه تراشه هاي چوبي اشاره كرد كه جلويش بود     او ب 

 روي پنجه پـا بـاال و پـايين مـي            ،   را در آورد كه از شوق پاسخ گفتن به سؤال استاد           هرماينيدندان هاي جلويي اش خرگوشي به نظر برسد و اداي           
پاركينسون از خنده ريسه رفت و صداي خنده اش تقريباً بالفاصله تبديل به جيغ شد چرا كه در همان لحظه ترشه هاي چـوب جـستي                          پانسي  . رفت

و در انتهـاي هـر دستـشان دو    ، زدند و معلوم شد كه موجوداتي شبيه به جن هاي كوتوله ي ريز و چوبي اند با دست و پاي ناصاف قهوه ايـي رنـگ             
  . دارندانگشت تراشه مانند 

صورت پهن و مسخره آن ها مثل پوست درخت بود و دو چشم براق بر روي آن خودنمايي مي كرد كه رنگ قهوه ايـي آن هـا مثـل رنـگ           
  . سوسك ها بود

همه تصور مي كردند كه هاگريد هيچ گاه موجودات جـالبي بـراي آن              . پروتي و الوندر بلند شد و به شدت هري را رنجاند          ! صداي واي واي  
موجودات دم . هري قبول داشت كه كرم هاي فلوبر كمي بي حال و خسته كننده بودند اما سمندرها و هيپوگريف ها كه جالب بودند             . ياورده است ها ن 

  . انفجاري هم كه بيش از اندازه جالب به نظر مي رسيدند
  :پروفسور گرابلي پلنك گفت

  !لطفاً سروصدا نكنين، دخترها -
آن ها بالفاصله بـه سـمت غذايـشان         .  آن شبيه به برنج قهوه ايي بود براي آن موجودت چوب مانند ريخت             سپس مشتي از چيزي كه ظاهر     

  :پرفسور گرابلي پلنك پرسيد. حركت كردند
  كسي هست كه بدونه اسم اين موجودات چيه؟دوشيزه گرنجر؟، خب -

  : گفتهرمايني
  . كنن ميخت هاي مناسب براي چوبدستي زندگي اونا محافظ درخت ها هستن و معموالً روي در. اسمشون داربده -

  :پروفسور گرابلي پلنك گفت
كننـد   مياينا داربد هستن و همونطور كه دوشيزه گرنجر به درستي توضيح داد معموالً بر روي درخت هايي زندگي            ،  بله. پنج امتياز براي گريفيندور    -

  اشون چيه؟دونه غذ ميكسي . كه چوبشون خواص الزم براي چوبدستي رو داره
  : بي درنگ گفتهرمايني

  . خرخاكي -
  : ادامه دادهرمايني.  معلوم شد كه چرا آنچه هري برنج هاي قهوه ايي پنداشته بود تكان مي خوردندهرماينيبا پاسخ 

  . خورن البته اگه گيرشون بياد ميتخم پري رو هم  -
ا يا چوب درختي نياز داشتين كه داربد رويش زندگي مي كرد بهتـره مقـداري   پس هروقت به برگ ه  . گيري ميپنج امتياز ديگه هم     ،  آفرين دخترم  -

ممكنه ظاهرشون خطرناك به نظـر نرسـه        . خرخاكي آماده داشته باشين تا به كمك اونا بتونين حواس داربد هارو پرت كنين يا آروم نگهشون دارين                 
انگشت هاشون خيلي تيزه و به هيچ       ،  همين طوري كه مي بينين    .  در بيارن  اما اگه عصباني بشن با انگشت هاشون مي تونن چشم آدم هارو از حدقه             

  ... تونين بياين جلوتر ميحاال ، خب. وجه نبايد نزديك چشم كسي قرار بگيره
تـا  . مي تونين با دقت بيشتري اونارو بررسي كنـين      . اگه هر سه نفر يكي بردارين به همتون مي رسه         ... يك داربد و چند تا خرخاكي بردارين      

  . آخر جلسه بايد همتون شكل داربد رو بكشين و همه اجزاي بدنشو نامگذاري كنين
. هري عمداً دانش آموزان را دور زد تا سـرانجام كنـار پروفـسور گرابلـي پلنـك قـرار گرفـت                     . دانش آموزان به ميز پايه خرك نزديك شدند       

  :بلي پلنك پرسيدهنگامي كه بقيه سرگرم انتخاب داربد ها بودند هري از پروفسور گرا
  هاگريد كجاست؟ -

  :پروفسور گرابلي پلنك درست مثل آخرين باري كه هاگريد سر كالسش نيامده بود رفتار كرد و با حالتي سركوبگرانه گفت
  . چيز مهمي نيست -

 و با صـدايي آهـسته       دراكو مالفوي كه نيشخندي چهره ي نوك تيزش را فراگرفته بود به سمت هري خم شد و بزرگترين داربد را برداشت                    
  :كه فقط به گوش هري مي رسيد گفت
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  . شايد اون گنده بك ابله بدجوري زخمي شده باشه -

  :هري زير لب گفت
  . تو هم اگه دهنتو نبندي شايد همونطوري بشي -
  . اشهولي اون لقمه گنده تر از دهنش برداشته و ممكنه همه چي رو خراب كرده ب، دونم منظورمو مي فهمي يا نه مين -

آيا مالفوي چيزي ميدانست؟ هرچه باشـد، پـدر او   .  و ناگهان هري منقلب شدمالفوي از هري دور شد و سرش را برگرداند و به او پوزخند زد     
ا به رون  ميز را دور زد و خود ر هايي داشت كه هنوز به گوش اعضاي محفل نرسيده بود؟ او با عجله           نكند او از حال و روز هاگريد خبر       . خوار بود   مرگ

حركت نگه دارند تا بتوانند شكل آن         طرف تر روي سبزه هاي چمباتمه زده بودند و مي كوشيدند يك داربد را ارام و بي                  و هرمايني رساند كه كمي آن     
  .كرددو بازگو  هاي مالفوي را براي آن سپس آهسته حرف. ها چمباتمه زد هري كاغذ پوستي و قلم پرش را درآورد و كنار آن. را بكشند

  :درنگ گفت هرمايني بي
فهمـه كـه مـا درسـت      اگه ما ناراحت و نگران بشيم به نفع مالفوي كار كـرديم چـون اون مـي     . فهميد   اگه باليي سر هاگريد اوده بود دامبلدور مي        -

  ...من بتونم صورتشو بكشمدار تا  بيا، يه دقيقه اين داربد رو نگه. اعتنايي كنيم  بي هري، ما بايد بهش. دونيم چه اتّفاقي افتاده نمي
  :گفت گوش رسيد كه مي دار مالفوي به تر بود صداي كش ها نزديك از گروهي كه از بقيه به آن

خواد جلوي تدريس غير استاندارد در ايـن          دونين انگار وزارت سحر و جادو واقعاً مي          آره، همين دو سه روز پيش بابام با وزير صحبت كرده، آخه مي             -
  .گن جل و پالسشو جمع كنه و بره تنه لش پيدا بشه احتماالً بهش مي ي اون ابله بنابراين اگر هم دوباره سر و كلّه. رو بگيره مدرسه

  ! آخ-
در يك واكنش تالفي جويانه انگشتان تيزش را در دست هري فرو كرده و              .  از بس هري محكم داربد را گرفته بود داربد نيز اورا گزيده بود            

كراب و گويـل كـه پـيش از آن از تـصور اخـراج شـدن هاگريـد قهقهـه                     .  را به زمين انداخت    نهري آ .  آن به جا گذاشته بود     دو زخم عميق بر روي    
الي   آسا به سمت جنگل رفت و همچون آدمك چوبي كوچكي البه            تر شد زيرا داربد با سرعتي برق        شان بيش   با ديدن آن صحنه شدت خنده     . زدند  مي

هاي خون آلوده شده بود حلقه كـرد و در حـالي     صداي زنگ از دور به گوش رسيد هري تصوير داربدش را كه با حلقهوقتي. ي درختان گم شد  ريشه
ي تمسخرآميز مالفوي همچنان در گوشش طنـين          صداي خنده . شناسي حركن كرد    كه دستش را با دستمال هرمايني بسته بود به سمت كالس گياه           

  :فشرد گفت  روي هم ميهايش را در حالي كه دندان. افكند  مي
  ...بار ديگه به هاگريد بگه ابله  اگه يه-
  ...تونه عذابت بده آموز ارشده و مي  هري با مالفوي سرشاخ نشو، يادت باشه كه اون دانش-

  :آميزي گفت هري با حالت كنايه
  .خواد عذابم بده طوري مي دارم بدونم چه  خيلي دوست-

  .آسمان هنوز مردد بود و معلوم نبود ميخواهد ببارد يا نه. ها گذشتند هاي گلخانه ر سه از ميان كرته. رون خنديد اما هرمايني اخم كرد
  :ها رسيدند هري با صدايي آهسته گفت وقتي به گلخانه

  .كنه و زودتر برگرده، همين و بس خواد هاگريد عجله  مي  فقط دلم-
  :سپس با حالت تهديد آميزي خطاب به هرمايني گفت

  .ده ارم نخواي بگي كه اين زنه، گرابلي پلنك بهتر درس مي اميدو-
  :هرمايني به آرامي گفت

  .خواستم چنين حرفي بزنم  من نمي-
ي خوبي از يك كالس مراقبت از موجودات جادويي بوده و از اين موضوع ناراحـت بـود    ي آن روز نمونه   دانست جلسه   هري كه به خوبي مي    

  :گفت
  . هاگريد نيست به خوبي براي اينكه اون هيچ وقت -

هنگـامي كـه از   . آموزان سال چهارمي از آن بيرون آمدند كه جيني نيـز در ميانـشان بـود               درِ نزديك ترين گلخانه باز شد و عده اي از دانش          
لونـا  .  بيـرون آمدنـد  آمـوزان كـالس   چند لحظه بعد لونا الوگود و به دنبالش بقيه دانـش . ها سالم كرد و رفت      گذشت به تندي به آن      ها مي   جلوي آن 

اش از شـور و       هـاي برجـسته     وقتي نگاهش به هري افتاد به نظر رسـيد كـه چـشم            . اش خاكي شده بود     موهايش را باالي سرش گوجه كرده و بيني       
 كـشيد و    لونا نفـس عميقـي    . هايش با كنجكاوي برگشتند و به او نگاه كردند          بسياري از همكالسي  . تر شد و يكراست به سويش آمد        هيجان برجسته 

  :بدون يك سالم خشك و خالي بي مقّدمه گفت
  .برگشته و باور مي كنم كه تو با اون جنگيدي و از دستش فرار كردي» اوني كه نبايد اسمشو برد« من باور مي كنم كه -
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  :هري با دستپاچگي گفت

  .باشه...  اِ-
رسيد و ظاهراً پروتي و الوندر نيـز متوجـه آن شـده               گ به نظر مي   ي نارنجي رن    هايي به گوشش آويخته بود كه مانند دو تربچه          لونا گوشواره 

  .خنديدند دادند و كركر مي ي گوش او را نشان مي بودند زيرا نرمه
  :هايش، صدايش را بلندتر كرد و گفت خندند نه به حرف هايش مي لونا كه ظاهراً نفهميده بود پروتي و الوندر به گوشواره

  !كردن رو باور نمي» اسنوركك شاخ چروكيده«و » بليبرينگ معركه « هايي مثل  جود چيزاما مردم قبالً و!  بخندين-
  :هرمايني طاقت نياورد و گفت

  .هايي اصالً وجود نداره  خب حق داشتن باور نكنن، درسته؟ چنين چيز-
اكنون ديگر فقـط    . خورد  وار تكان مي     ديوانه هاي تربچه مانندش    گوشواره. جا رفت   لونا نگاه سرزنش آميزي به او انداخت و با عصبانيت از آن           

  .زدند الوندر و پروتي نبودند كه قهقهه مي
  :رفتند هري به هرمايني گفت وقتي به سمت كالسشان مي

  ن آزار ندي؟ شه لطفاً تنها كساني رو كه حرف منو باور كرده  مي-
  :هرمايني گفت

هـايي رو   ها به من گفته، از قرار معلوم اون فقط چيـز  ي اون خيلي چيز شتي؟ جيني درباره واي، هري، توروخدا بس كن، آدمي بهتر از اون سراغ ندا          -
  .شه انتظار داشت ي سفسطه باز بيش از اين هم نمي البتّه از دختر سردبير مجله. قبول داره كه هيچ مدركي براي اثباتشون وجود نداره

. بينـد  هـا را مـي    به هاگوارتز ديده بود و به ياد آورد كه لونا گفته بود او نيـز آن هاي بالدار شومي افتاد كه در شب ورودشان هري به ياد اسب 
ميالن جلو آمـد و بـا صـداي بلنـد و              تر بتواند به اين موضوع فكر كند ارني مك          كه بيش   گفت؟ اما پيش از آن      آيا او دروغ مي   . حالش كمي گرفته شد   

  :رسايي گفت
ي من هميشه طرفـدار پروپـاقرص دامبلـدور           خانواده. خود من دربست قبولت دارم    . ها ازت حمايت نمي كنن       پاتر اينو بدون كه فقط خل و ديوونه          -

  .ن و منم مثل اونام بوده
  :حال شده بود گفت هري كه هم جا خورده بود هم خوش

  .ازت خيلي ممنونم، ارني...  اِ-
كـرد بـه ويـژه        ي طوري بود كه از رأي اعتماد هر كـسي اسـتقبال مـي             ي هر   ارني در چنين مواقعي كمي متكبر بود اما در آن لحظه روحيه           

هاي الوندر براون كامالً محو شود و وقتي هري رويش را برگرداند  حرف ارني باعث شد خنده از لب    . كردند  كساني كه از گوششان تربچه آويزان نمي      
  . سيموس افتادي معترض و سردرگم اي چشمش به قيافه تا با رون و هرمايني صحبت كند لحظه

هـا    كرد كه استاد    هري خداخدا مي  . ي اهميت امتحانات سمج آغاز كرد       تعجبي نداشت كه پروفسور اسپراوت نيز درسش را با سخنراني درباره          
 و وقتـي پروفـسور     ريخـت   داد از دلواپسي قلبش در سـينه فـرو مـي            افتاد كه بايد انجام مي      از اين كار دست بردارند زيرا هر بار كه به ياد تكاليفي مي            
آمـوزان گريفنـدور      يك ساعت و نيم بعد، دانش     . اش بيشتر از قبل شد      ها تعيين كرد دلواپسي     اسپراوت در آخر جلسه انجام تحقيق ديگري را براي آن         

 پروفسور اسـپراوت، را     ي  كه روز سخت ديگري را پشت سر گذاشته بودند، خسته و كوفته، درحالي كه سرتاپايشان بوي تاپاله اژدها، كود مورد عالقه                    
  .گشتند گرفته بود گروه گروه به قلعه بازمي

شد به جـاي رفـتن بـه بـرج گريفنـدور       ي مجازاتش با آمبريج ساعت پنج بعداز ظهر آغاز مي هري كه هم خيلي گرسنه بود هم اولين جلسه       
اما هنوز به در    . يج برايش در نظر گرفته بود چيزي بخورد       رو شدن با آنچه آمبر      براي گذاشتن كيفش يكراست به سرسراي بزرگ رفت تا پيش از روبه           

  :سرسراي بزرگ نرسيده بود كه صداي بلندي به گوشش رسيد كه با عصبانيت گفت
  ! آهاي پاتر-

و همين كه رويش را برگرداند چشمش به آنجلينا جانسون افتاد كـه بـسيار برافروختـه و            » !ديگه چي شده  «: هري با درماندگي زيرلب گفت    
  :او شروع به داد و بيداد كرد و گفت. رسيد خشمگين به نظر مي

  ! آخه من به تو چي بگم-
  :زد گفت ي هري ضربه مي سپس يكراست به سوي هري آمد و در حالي كه با انگشتش محكم به سينه

   براي چي كاري كردي كه جمعه ساعت پنج بعدازظهر مجازات داشته باشي؟-
  :هري گفت

  !بان هان آره، گزينش دروازهآ...  چي؟ براي چي-
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  :آنجلينا با خشم گفت

ي اعضا در انتخـابش توافـق         جا باشن تا كسي رو انتخاب كنيم كه همه          خوام همه اعضاي تيم اون      بهت نگفته بودم كه مي    !  چه عجب، يادت اومد    -
  .گيري كه نياي ت جناب عالي تصميم ميم؟ اون وق كار رزرو كرده داشته باشن؟ بهت نگفته بودم زمين كوييديچ رو مخصوصاً براي اين

  :انصافي او آزرده شده بود گفت هري كه از بي
  ...ي اسمشونبر حقيقت رو گفتم منو محكوم به مجازات كرد اون زنه، آمبريج، فقط براي اين كه درباره! جا  من تصميم نگرفتم كه نيام اون-

  :آنجلينا با قاطعيت گفت
فقـط يـه    خواي اين كـارو بكنـي         طوري مي   دونم چه   من نمي . ش اون و ازش خواهش كني اجازه بده جمعه نري         توني يكراست بري پي      خب تو مي   -

  .ي تخيلت بوده توني بهش بگي ماجراي اسمشونبر ساخته و پرداخته مي .كاري كن كه بتوني بياي
  .ي پا چرخيد و شتابان از او دور شد آنجلينا روي پاشنه

  :ها گفت ي بزرگ آمدند هري به آنوقتي رون و هرمايني به سرسرا
آخه فكر  .  وقت اليور وود توي جلسات تمرينشون مرده باشه         كنم بد نباشه اگه يه سري به تيم اتّحاد پادلمير بزنيم، نكنه يه              دونين چيه؟ فكر مي      مي -

  .كنم روح اليور وود توي جسم آنجلينا رفته باشه مي
  :ك و ترديد گفتنشستند رون با ش وقتي سر ميز گريفيندور مي

   به نظرت چند درصد احتمال داره آمبريج قبول كنه كه جمعه كاري به كارت نداشته باشه؟-
  :ريخت تا شروع به خوردن كند با لحني گرفته گفت هاي گوشت برّه را در بشقابش مي هري همانطور كه تكّه

  .تر مجازات بشم ايد بهش بگم حاضرم دوروز بيشدونم، ش اما بهتره شانسمو امتحان كنم، نه؟ نمي.  احتمالش زير صفره-
  :هايي را كه در دهانش بود فرو داد و اضافه كرد زميني هري سيب

گونگال رو بايد تمـرين كنـيم،         هاي ناپديدي مك    دوني سه تا گزارش بايد بنويسيم، افسون        جا نگه نداره، خودت كه مي        خدا كنه امروز زياد منو اون      -
  .رو هم براي تريالني بنويسيم ك بايد كار كنيم، عكس داربد رو بايد كامل كنيم، اون گزارش خواب احمقانهوي روي ضد افسون فيلت

  :اي كرد و به دليل خاصي به سقف سحرآميز نگاهي انداخت و گفت رون ناله
  . امشب هم كه انگار بارونيه-

  :هرمايني ابروهايش را باال برد و گفت
  شت؟ اين چه ربطي به تكايفمون دا-

  :هاي رون سرخ شد و گفت بالفاصله گوش
  . هيچ ربطي نداره-

  :وقتي در زد پروفسور آمبريج گفت. ي سوم رفت در ساعت پنج دقيقه به پنج هري از دونفر ديگر خداحافظي كرد و به دفتر آمبريج در طبقه
  . بيا تو-

ان استادي سه استاد پيـشين درس دفـاع در برابـر جـادوي سـياه                هري آن دفتر را در دور     . هري با احتياط داخل شد و به اطرافش نگاه كرد         
وقتي لوپين صاحب آن دفتر بود هـر بـار   . ي متبسم او آراسته شده بود      هايي از چهره    جا بود در و ديوار آن با پوستر           در زماني كه الكهارت آن    . بود  ديده

 تقلّبـي، انـواع و اقـسام وسـايل و      در دوران مـودي . ديـد   فس يا مخزن مي   آمد يك نوع موجود جادويي خطرناك وجالب را در ق           كه كسي به آنجا مي    
  .خورد جا به چشم مي تجهيزات الزم براي تشخيص جرم و جنايت و وسايل استتار كننده در آن

دين گلـدان  چنـ . هاي توري انداخته بودنـد  ي سطوح، پارچه و روميزي روي همه. هاي قبلي نداشت ولي اكنون آن دفتر هيچ شباهتي به دفتر 
كـرد كـه بـر روي     هاي تزئيني خودنمايي مي اي از بشقاب روي يكي از ديوارها مجموعه. هاي تزييني قرار داشت پر از گل خشك بر روي زير گلداني     

تـاق چنـان    ي ا   منظـره .  خورد كه پاپيون دور گردن آن در هر بشقاب با بقيه فرق داشت              گربه به چشم مي     آب و رنگي از يك بجه       ها تصوير خوش    آن
  :سرانجام پروفسور آمريج دوباره شروع به صحبت كرد و گفت. زشت و ناخوشايند بود كه مات و مبهوت مانده بود

  . شب به خير آقاي پاتر-
 ي رداي گلدار و پـر زرق و برقـي كـه بـه تـن                 بود زيرا پارچه    او در نظر اول آمبريح را نديده      . هري حيرت زده به گوشه و كنار اتاق نگاه كرد         

  :هري با لحن خشكي گفت. داشت بسيار شبيه به روميزي ميز تحريري بود كه پشت او قرار داشت
  . شب به خير-

  :آمبريج به ميزي كه بر روي آن روميزي توري افتاده بود و كنارش يك صندلي با پشتي صاف قرار داشت اشاره كرد و گفت
  . خب، بيا بشين-
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  :كه حركتي بكند گفت هري پيش از آن. انتظارش بوديك برگ كاغذ پوستي سفيد برروي ميز در 

  . خواستم از شما يه خواهشي بكنم مي... قبل از اينكه شروع كنيم... پروفسور آمبريج؟ اِ...  اِ-
  :هاي ورقلمبيده اش را تنگ كرد و گفت چشم

   بله؟-
. بان حاضـر باشـم      ي انتخاب دروازه    از ظهر روز جمعه در جلسه     قرار بود من ساعت پنج بعد       . من توي تيم كوييديچ گريفيندورم    ...  خب، راستش من   -

  يك شب ديگه مجازات بشم؟... شه من اون روز مجازات نشم و به جاي اون روز خواستم ببينم مي مي
حظه آمبريج چنان به پهناي صورتش لبخند زد كه انگار همان ل. اش فهميد كه اوضاع بر وفق مرادش نيست   هري پيش از تمام كردن جمله     

  :سپس گفت. از بلعيدن يك مگس چاق و چله فارغ شده است
شي و مجازات چيزي نيست كه بر اسـاس   مي هاي زشت و ركيك و خودنمايانه مجازات آقاي پاتر تو داري براي گفتن حرف . اوه، نه، نه، نه   .  اوه، نه  -

اي كـه     جا باشي، درست مطابق با همون برنامه        بعدازظهر اين    ت پنج  و پس فردا و جمعه، سر ساع       انه، تو بايد فرد   . راحتي و آسايش مجرم تنظيم بشه     
شه درسـي     اين باعث مي  . خواد انجامش بدي    شي كه خيلي دلت مي      اتفاقاً خيلي خوبه كه ازانجام كاري محروم مي       . از اول براي مجازاتت تعيين شده     

  .ياد بگيري خوام بهت بدم بهتر رو كه مي
هاي زشت و ركيك و خودنمايانه زده         ش آمده و صداي هوهوي مبهمي در گوشش پيچيد پس او حرف           كرد خونش به جو     هري احساس مي  

  ! بود
شده بود گويي دقيقـاً   زد و به هري خيره پروفسور آمبريج كه سرش را كمي به يك سو خم كرده بود و همچنان به پهناي صورتش لبخند ي             

كـيفش را كنـار   . هري عزمش را جـزم كـرد و از او چـشم برداشـت    . ه داد و فرياد را آغاز كند دانست او به چه فكر مي كند و منتظر بود كه دوبار             مي
  .صندلي انداخت و روي صندلي نشست
  :آمبريج با لحن دلنشيني گفت

  .توي بر خودت مسلّط باشي، درسته؟ خب آقاي پاتر، بايد براي من مقداري جريمه بنويسي  خوبه، انگار خيلي بهتر از قبل مي-
  :م شد كه قلم پرش را از كيفش درآورد اما بالفاصله آمبريج گفتهري خ

  .بفرمايين. هاي پر استثنايي من بنويسي بايد با يكي از قلم.  نه، نه با قلم پر خودت-
  :رسيد سپس با ماليمت به او گفت او قلم پر باريك و بلند و سياهيي را به دست هري داد كه تيزي نوك آن غير عادي به نظر مي

  ».من نبايد دروغ بگويم«:  بايد بنويسي -
  :ي ساختي تحسين برانگيزي گفت هري با لحن مؤدبانه

   چند بار بايد بنويسم؟-
  :آمبريح با لحن دلنشيني گفت

  .شروع كن. باشه  اوه، هر چندبار كه براي فرو رفتن اين پيام الزم-
. كـرد   هايي بود كه بايـد تـصحيح مـي          ذ پوستي شد كه ظاهراً ورقه     او به پشت ميز تحريرش رفت و نشست و سرگرم بررسي يك دسته كاغ             

  :او گفت. تيز سياه را بلند كرد و متوجه شد كه چيز ديگري كم دارد هري قلم پر نوك
  . ولي شما به من مركب ندادين-

  :ي ظريفي از تمسخر در صدايش وجود داشت گفت پروفسور آمبريج كه نشانه
  . اوه، مركب الزم نيست-

  .من نبايد دروغ بگويم: وك قلم پر را روي كاغذ پوستي گذاشت و نوشتهري ن
كلمات بر روي كاغذ پوستي با مركب سرخ درخشاني نوشته شده و در همان هنگام نيـز                 . از شدت درد ناگهان نفسش را در سينه حبس كرد         
اما هنوز . كردند ا چاقوي جراحي روي پوستش حك مي شدند چنان كه گويي آن حروف را ب         همان كلمات بر روي پشت دست راست هري نمايان مي         

كردند اندكي قرمزتر از ساير نقـاط     اي پيش كلمات را نمايان مي       هري به جراحت دستش خيره بود كه پوستش التيام يافت و فقط نقاطي كه تا لحظه               
  .خورد به نظر رسيدند به طوري كه پوست دستش كامالً صاف بود و جراحتي بر روي آن به چشم نمي

  :او پرسيد. مانندش نشسته بود كرد و لبخندي به پهناي صورت وزغ او هري را تماشا مي. هري به آمبريج نگاهي انداخت
   بله؟-

  :هري به آرامي گفت
  . هيچي-
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ر پـشت دسـت     من نبايد دروغ بگويم و براي دومين بـا        : هري بار ديگر به كاغذ پوستي نگاه كرد؛ قلم پر را دوباره روي آن گذاشت و نوشت                

  .بار ديگر كالمات پوست دستش را خراشيد، و چند لحظه پس از آن دوباره التيام يافت. راستش شروع به سوزش كرد
و آن  . هري آن كلمات را با چيزي كه معلوم شد خون خودش بوده است نه مركب، بارهـا و بارهـا نوشـت                     . و اين روند همچنان ادامه داشت     

راحتي بر پشت دستش پديدار شدند التيام يافتند و همين كه قلم پر بار ديگر بر كاغذ پوستي دويـدن آغـاز كـرد بـار                          كلمات بارها و بارها همچون ج     
  .ديگر بر پشت دستش ظاهر شدند

حتّـي بـه سـاعتش نيـز نگـاه      . جـا بـرود   تواند از آن وقت مي   هري از اون نپرسيد چه    . گرفت  ي آمبريج را فرا مي      تاريكي، فضاي بيرون پنجره   
جا بنـشيند و بـا ايـن     شد تا صبح آن ي ضعف در اوست؛ و او حتّي اگر ناچار مي        ترين نشانه   دانست كه او را زير نظر دارد و منتظر كوچك           مي. كرد  نمي

  ...اي از سستي از خود نشان بدهد قلم پوست دستش را قلوه كن كند، حاضر نبود نشانه
  :جاميده باشد آمبريج گفتها به طول ان رسيد ساعت بعد از زماني كه به نظر مي

  .جا  بيا اين-
وقتي به آن نگاه كرد متوجه شد كه جراحـت آن التيـام يافتـه ولـي                 . سوخت  كرد و مي    زق مي   دستش بدجوري زق  . هري از جايش برخاست   
  :آمبريج گفت. جاي ان سرخ رنگ مانده است

  . دستتو بده من-
هاي گوشتالو و پر از انگشترهاي قديمي و زشت           كه دست هري در ميان انگشت     آمبريج دستش را گرفت و همين       . هري دستش را دراز كرد    

  :آمبريج لبخندزنان گفت. او قرار گرفت به زحمت توانست لرزش ناشي از احساس چندش خود را بگيرد
  .توني بري ه؟ ميخب، بايد فرداشب دوباره به كارمون ادامه بديم، باش. به نظرم هنوز اثرش درست و حسابي نمونده.  نچ، نچ، نچ-

آهـسته در   . شـب گذشـته اسـت       مطمئن بود كه از نيمـه     . مدرسه خلوت و سوت و كور بود      . كه چيزي بگويد از دفتر او خارج شد         هري بي آن  
  .رسد شروع به دويدن كرد راهرو پيش رفت و وقتي به راهروي ديگري پيچيد و مطمئن شد كه صداي پايش به گوش او نمي

  
كلمه هم ننوشته بود؛ شكل داربد را تكميل     هايش حتّي يك    ي گزارش خواب    هاي ناپديدي نداشت؛ در دفترچه       افسون او فرصتي براي تمرين   

صبح روز بعد، از خوردن صبحانه صرف نظر كرد تا بتواند چند خواب مختلـف بـراي درس                  . هايش را بنويسد    يك از تحقيق    نكرده و نتوانسته بود هيچ    
وقتـي  .  درس آن روزشان بود و وقتي رون را ديد كه با قيافه ي ژوليده و نامرتب با او همراه شده بسيار تعجب كـرد                        گويي سرهم كند كه اولين      پيش

  :كرد تا بلكه چيزي الهام بگيرد هري از او پرسيد مي وار به گوشه و كنار سالن عمومي نگاه كه رون ديوانه
   تو چرا تكاليفتو ديشب انجام ندادي؟-

كارهـاي  «ي    او در جواب هري، زير لب چيزي دربـاره        . ه هري به خوابگاهشان رفت رون در خوابي عميق و آرام بود           شب گذشته هنگامي ك   
  :فترگفت سپس شترق دفتر را بست و » ديگر

   درسته؟تونه از خودش دربياره، تفسير عجيب و غريبي كه نمي. خرم جفت كفش نو براي خودم مي م يك نوشتم كه در خواب ديده.  همين قدر بسه-
  :رون پرسيد. دو با عجله به سمت برج شمالي رفتند آن

  كار كني؟ جوري بود؟ مجبورت كرد چي  راستي مجازات با آمبريج چه-
  :آن مردد ماند و سپس گفت هري يك

  .نوشتم  بايد جريمه مي-
   پس زياد هم بد نبوده، نه؟-
  . اوهوم-
   اونجا؟ راستي يادم رفت اينو بپرسم، اجازه داد جمعه بياي-
  . نه-

  .رون براي همدردي با او غرولندي كرد
هاي ناپديدي را تمـرين نكـرده    در كالس تغيير شكل يكي از ضعيف ترين شاگردان بود چرا كه افسون. آن روز نيز براي هري روز بدي بود    

گونگال، پروفسور گرابلـي پلنـك و پروفـسور     مجبور شد تمام ساعت ناهارش را صرف كامل كردن شكل داربد كند و در اين ميان پروفسور مك   . بود
حسن ختـام آن    . ها را همان پشب به پايان برساند        كرد بتواند آن    تري دادند كه به دليل مجازاتش با آمبريج گمان نمي           ها تكاليف بيش    سينيسترا به آن  

بان شركت كند بـه او   تواند در جلسه ي انتخاب دروازه روز نيز اين بود كه هنگام صرف شام آنجليناجانسون به سراغش آمد و وقتي فهميد كه او نمي              
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وجه از رفتار او راضي نيست زيرا او انتظار دارد بازيكنان تيمش حضور در تيم و تكميل تمريناتشان را بر هر فعاليت ديگـري تـرجيح       گفت كه به هيچ   

  :شد هري نعره زد سر انجام وقتي با قهر و خشم از او دور مي. بدهند
  دم؟ فكر كردي من حبس شدن توي اون اتاق با اون وزغ بدقيافه رو به كوييديچ ترجيح مي! شم  مجازات مي من دارم-

هنگامي كه هري بار ديگر بر روي نيمكت آرام گرفت و به پيراشكي استيك و قلوه اش چشم دوخت كه ديگر اشـتهايي بـراي خـوردن آن                      
  :نداشت هرمايني با حالتي آرامش بخش به او گفت

  ...نويسي و مجازات ناجوري نصيبت نشد ال خداروشكر كه فقط جريمه مي حا-
دانست   خودش هم درست نمي   . هري دهانش را باز كرد و دوباره بست، سپس بار ديگر دهانش را باز كرد و با حرك سرش جواب مثبت داد                     

ي  ي وحـشت زده  خواهـد چهـره   دانست كـه نمـي   قط اين را مي  ف. آيد  كه چرا به رون و هرمايني نمي گويد كه در اتاق آمبريج دقيقًا چه بر سرش مي                
كرد كه اين زورآزمايي خـصوصي ميـان او و            به طور مبهمي نيز حس مي     . كرد  اين همه چيز را بدتر و رويارو شدن با ان را دشوارتر مي            . ها را ببيند    آن

  .اش شود ضايت و خشنوديي ر آمببريج است و خيال نداشت شكوه و شكايتي بكند كه به گوش او برسد و مايه
  :رون با درماندگي گفت

  .شه كه اي همه تكليف داريم  باورم نمي-
  :هرمايني از او پرسي

   براي چي ديشب تكاليفتو انجام ندادي؟ اصالً كجا بودي؟-
  :رون با حالتي موذيانه گفت

  .يه گشتي بزنم...  هوس كرده بودم-
  .كند ا كسي نيست كه موضوعي را پنهان مياي اين فكر از ذهن هري گذشت كه خودش تنه لحظه

* *  *   
چنان سرخ و  . شد  تر ملتهب مي    پوست پشت دست هري حاال ديگر خيلي سريع       . ي قبل بود    ي مجازات نيز به همان بدي جلسه        دومين جلسه 

شـد و احتمـاال آمبـريج را     ستش حك ميخيلي زود كلمات روي د   . داد التيام سريعش تا مدت مديدي ادامه يابد         متورم شده بود كه هري احتمال نمي      
اي كه وارد اتاق شد تا نمية هاي شـب كـه از آن بيـرون              اش درآيد و از لحظه      ي دردي كه داشت نگذاشت صداي اه و ناله          با همه . ساخت  خشنود مي 

  .ي ديگر بر زبان نياورد  كلمه حتّي يك» شب بخير«و » عصر بخير«مي رفت غير از 
 اسف بار بود و وقتي به برج گريفيندور بازگشت با وجود خستگي شديدش به رختخواب نرفت و در عوض كتابش را                      اما روند انجام تكاليفش   

دانـست كـه    مـي . شب بود وقتي آن را به پايان رساند ساعت دو و نيم بعد از نيمه  . ي سنگ قمر كرد     باز كرد و شروع به نوشتن تحقيق اسنيپ در باره         
بعـد از آن، بـه      . ي بعد مجازات او را تحمل كنـد         شد دقعه   داد ناچار مي    اگر چيزي به دست اسنيپ نمي     . يگري نداشت ي د   كارش ناقص است اما چاره    

هـايي بـراي    هـا چيـز   ي نگهـداري از داربـد   ي نحـوه  گونگال برايش تعيين كرده بود با سرعت پاسخ داد سپس دربـاره             هايي كه پروفسور مك     پرسش
هايش را عوض كند روي تختش افتاد و بالفاصله بـه خـواب    كه لباس و تلوتلو خوران به خوابگاه رفت و بدون آن   سر هم كرد      پروفسور گرابلي پلنك  

  .رفت
سـومين  . توانـست بفهمـد     آن روز رون نيز خيلي خواب آلود بود اما هري علّت آن را نمـي              . اي از خستگي به پايان رسيد       شنبه با هاله    روز پنج 

 ديگر از پـشت هـري محـو    من نبايد دروغ بگويم   ي    ي قبل گذشت با اين تفاوت كه بعد از دوساعت جمله            دو جلسه مجازات هري نيز همچون       جلسه
همين كه قلم پر خراش انداز بي حركت ماند پروفسور آمبريج نگاهي بـه او انـداخت و خـودش    . هاي خون از آن سرازير شد نشد و ثابت ماند و قطره    

  :آمبريج گفت. را بررسي كندباالي سر او آمد تا وضعيت دست او 
  .براي امشب ديگه كافيه. شه طوري دايم بهت يادآوري مي  خوبه، اين-

  :اش برداشت گفت كرد با دست چپ كيف مددرسه سوخت و زق زق مي هري كه دست راستش مي
   فردا باز هم بايد بيام؟-

  :پروفسور آمبريج مثل قبل به پهناي صورتش لبخند زد و گفت
  .شه تر مي بله، به نظرم اگه يه شب ديگه هم كار كني اين پيام يه ذره عميق.  اوه، بله-

گاه به فكرش نيز نرسيده بود كه ممكن است در اين دنيا استادي منفورتر از اسنيپ وجود داشته باشد اما وقتي به بـرج گريفيـدور                      هري هيچ 
  ...ي زشت  اون يك شيطان غيرعادي ديوانه:انديشيد خود ميبا . كرد كه اسنيپ يك رقيب پيدا كرده است گشت اعتراف مي باز مي

   رون؟-
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 چـسبيده بـود و مـي     كـم او جـارويش را مح    . ها رسيده و همين كه به سمت راست پيچيده بود با رون رودررو شـده بـود                  هري به باالي پله   

 كـرد پـاك جـاروي يـازدهش را پـشت سـرش       همين كه چشمش به هري افتاد جا خورد و سعي. ي لكلن ديالق پنهان شود    خواست پشت مجسمه  
  :هري از او پرسيد. مخفني كند

   چي كار داري مي كني؟-
  جا چي كار مي كني؟ تو اين. هيچي...  اِ-

  :هري به او اخم كرد و گفت
  براي چي قايم شدي؟!  به من بگو، ديگه-
بنـدم    شـرط مـي   . جا رد شدن    الن به يه گروه از كالس اولي ها از اين         اونا همين ا  . يم شدم كه فرد و جرج منو نبينن       اجا ق   اين... دوني چيه    خب، مي  -

تونن اونجـا چيـزي رو آزمـايش          دوني كه، چون هرمايني توي سالن عموميه ديگه نمي          مي. هايي رو روشون آزمايش كنن      مي خواستن دوباره يه چيز    
  .بكنن

  :هري پرسيد. زد رون با سرعتي جنون آميز حرف مي
  كردي، آره؟  چي آوردي؟ نكنه پرواز ميتو براي  حاال جارو-

  :شد با حالتي دفاعي گفت تر مي رون كه لحظه به لحظه سرخ
من فكر كردم حاال كه يه جاروي آبرومند دارم بد نيست شانـسمو            ... من! ها  رطي كه نخندي   ش ولي به . گم  راستش، باشه، به تو مي    ... راستش...  من -

  .توني بخندي خب، ديگه حاال مي. ..همين. باني امتحان بكنم براي دروازه
  :هري گفت

   براي چي بخندم؟-
  :رون پلك زد و هري ادامه داد

  بان بشي، بازيت خوبه؟ م دروازه تاحاال كه نديده! شه اگه تو هم توي تيم باشي معركه مي! نظيريه  فكر بي-
  :ي واكنش هري آسوده خاطر شده بود گفت رون كه با مشاهده

  .بان مي كردن خواستن توي تعطيالت تمرين كنن منو دروازه  فرد و جرج هربار مي ويچارل.  بدك نيست-
   پس امشب رفته بودي تمرين؟-
  ولـي نميـدونم  . اصالً كار آسوني نيـست . كنم كه به طرفم بيان هارو جادو مي گون سرخ. ولي حيف كه تنهام . رم  شنبه تا حاال هرشب دارم مي        از سه  -

  . نهكه اصالً فايلده داره يا
  :رسيد ادامه داد رون كه عصبي و نگران به نظر مي

  .هنوز كه هنوزه براي ارشد شدنم دارن منو مسخره مي كنن. شن بر مي بان برم، فرد و جرج از خنده روده  وقتي براي انتخاب دروازه-
  :رفتند هري به تلخي گفت وقتي با هم به سمت سالن عمومي مي

  .تونستم بيام  كاشكي منم مي-
  هري، اون چيه پشت دستت؟... آره -

اش را خارانده بود و سعي كرد دستش را پنهان كند اما او نيز مانند رون كه نتوانست                    هري در همان لحظه با دست راستش كه آزاد بود بيني          
  :هري گفت. باني مخفي كند، ناموفق بود اش را براي دروازه موضوع داوطلبي

  ...نيست چيزي نيست، يه خراشه، چيز مهمي -
اي كه پشت دست هري حـم         اي ساكت ماند و به جمله       لحظه. كرد روي دستش را ببيند      اما رون دست هري را گرفته بود و به زور سعي مي           

  :سپس حالش منقلب شد و دست او را رها كرد و گفت. شده بود خيره نگاه كرد
  ده؟  مگه نگفته بودي بهت جريمه مي-

آنچه در دفتر آمبـريج بـر او گذشـته بـود              ي هر   قدر با او روراست بوده است درباره        قتي به ياد آورد كه رون چه      اي مردد ماند اما و      هري لحظه 
  .حقيقت را به او گفت

جلـوي آن توقـف كردنـد و رون بـا حـالتي             . زد  وقت به تابلوي بانوي چاق رسيدند كه سرش را به قابش تكيه داده بـود و چـرت مـي                     همان
  :ته گفتآميز و صدايي آهس نفرت

  !گونگال بگو برو به مك! مرض داره! ي بدتركيب  عفريته-
  :هري بالفاصله گفت
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  .خوام بفهمه كه تونسته عذابم بده و لذت ببره  نه، نمي-
  .خواد بكنه  عذابت بده؟ نبايد بذاري هركار دلش مي-
  .تونه روش نفوذ داشته باشه حد مي گونگال تا چه دونم مك  آخه نمي-
  !؟ به دامبلدور بگو دامبلدور چي-

  :هري با صراحت گفت
  .ي كافي فكرش مشغول هست  نه، اون به اندازه-

علّتش اين بود كه دامبلدور از ماه ژوئن سال گذشته بـا او يـك بـار هـم     . داشت اما اين دليلي نبود كه او را از رفتن به سراغ دامبلدور باز مي             
  :رون گفت. صحبت نكرده بود

  ...ايد خب، پس به نظر من ب-
  : آمد و گفت كرد به خشم ها نگاه مي ي خواب آلوده به آن اما بانوي چاق نگذاشت او حرفش را تمام كند و در حالي كه با چهره

  هاتون تموم بشه؟ خواين اسم رمز رو به من بگين يا من بايد تا صبح بيدار بمونم تا حرف  باالخره مي-
  

اختيار به ميز اساتيد نگاه       كه هري به محض ورود به سرسراي بزرگ بي          با اين .  گرفته و باراني بود    هفته  روز جمعه نيز مانند روزهاي ديگر آن      
ها انبوه تكاليفي بود كه با        تري معطوف كرد كه يكي از آن        جا نداشت و بالفاصله ذهنش را به مشكالت مهم          كرد اميد چنداني به ديدن هاگريد در آن       

  .رساند يج بايد به انجام ميي مجازات ديگري با آمبر وجود جلسه
ي مجـازاتش در دفتـر    شد يكي نزديك شدن تعطيالت آخر هفته و ديگري اين بود كه آخـرين جلـسه   ي دلگرمي او مي آن روز دو چيز مايه    

ي    بتوانـد نحـوه    ي آن زمين كوييديچ از دور معلوم بـود و امكـان داشـت هـري                 بر نفرت انگيز بودنش اين خوبي را داشت كه از پنجره            آمبريج عالوه 
رسيدند اما به هري چزي كه مي توانست تاريكي درونش را اندكي              نور به نظر مي     ي باريك و كم     البته اين دو همچون دو اشعه     . سنجش رون را ببيند   

  .اش در هاگوارتز به آن بدي نگذشته بود هيچ گاه پيش از آن اولين هفته. كرد روشن كند دل خوش مي
آمبريج به او گفت كـه وارد شـود و او وارد   . ي مجازاتش باشد در دفتر آمبريج را زد       كه آخرين جلسه    زظهر به اميد اين   آن روز ساعت پنج بعدا    

  .تشكاغذ پوستي سفيد بر روي روميزي توري درانتظارش بود قلم پر سياه و نوك تيز نيز در كنار آن قرار دا. اتاق شد
  :آمبريج با لبخندي دلنشين به او گفت

  .دوني چيكار بايد بكني مي اتر، خودت كه آقاي پ-
... توانست صندلي اش را دو سه سانتي متر به سمت راست بكشد             كاش مي     اي. هري قلم پر را برداشت و از پنجره به بيرون نگاهي انداخت           

از بازيكنان تيم كوييديچ گريفيندور به باال       اكنون دورنمايي از پرو   . ي اين كه صندلي اش را به ميز نزديك تر كند موفق به انجام اين كار شد                  به بهانه 
پنج شش نفر با رداهاي سياه در پايين سه تير مرتفع دروازه ايستاده و ظاهراً منتظر بودند كـه نوبتـشان                     . و پايين زمين در برابر چشمانش قرار داشت       
  .ها رون است  بدهد كه كدام يك از آنآن فاصله دور امكان نداشت بتواند تشخيص از. براي آزمون گزينش دروازه باني فرا برسد

  .اي از آن بيرون زد تازه  خراشيدگي پشت دست راستش دهان بازكرد و خون.من نبايد دروغ بگويم: هري شروع به نوشتن كرد
  . خون به سمت مچ دستش سرازير شد.من نبايد دروغ بگويم

در . كند اما هركه بـود كـارش چنـدان تعريفـي نداشـت               مي  ازه محافظت كسي از درو    معلوم نبود چه  . نگاه ديگري به بيرون از پنجره انداخت      
هـري كـه اميـدوار بـود ايـن          . بل توانـست دوبـار گـل بزنـد          اي كه هري جرأت به خرج داده و از پنجره بيرون را نگاه كرده بود كتي                 همان چندثانيه 

  .درخشيد روي آن ميبار ديگر نگاهش را به كاغذ پوستي انداخت كه خون . بان رون نباشد دروازه
  .من نبايد دروغ بگويم
  .من نبايد دروغ بگويم

رسيد   انداخت مثل وقتي كه صداي غژغژ پر آمبريج بر روي كاغذ پوستي به گوش مي                توانست از پنجره به بيرون نگاهي مي          هري هرگاه مي  
خوب بود؛ چهارمين نفر افتضاح بـود؛ پنجمـين نفـر بـه             سومين كسي كه مورد سنجش قرار گرفت بسيار         . آمد  يا صداي باز و بسته شدن كشويي مي       

بود كه هري مطمئن   هوا چنان تاريك شده   . صورتي استثنايي در برابر يك توپ بازدارنده جاخالي داد اما از گلي كه به خوبي قابل مهار بود غافل ماند                   
  .نبود بتواند كار ششمين و هفتمين داوطلب را تماشا كند

  .من نبايد دروغ بگويم
  .من نبايد دروغ بگويم

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  - 15 -                              مجازات با دلورس         -فصل سيزدهم/ جلد دوم/هري پاتر و محفل ققنوس

 
دفعه ي بعـد كـه سـرش را         . هاي خون آغشته شده بود      ريخت به لكه    اكنون ديگر كاغذ پوستي از قطرات خوني كه از پشت دست هري مي            

  .توانست ببيند بلند كرد همه جا تاريك شده بود و زمين كوييديچ را ديگر نمي
  :ساعت بعد صداي ماليم آمبريج به گوش رسيد كه گفت نيم

   بگذار ببينم پيامتو گرفتي يا نه، باشه؟-
هاي كوتاه و خپل و پر انگشترش را جلو آورد تا دست هري را بگيرد؛ و اين بار همين كه دسـتش را گرفـت تـا                             به سوي هري آمد؛ انگشت    

. اش بود نه جراحت پشت دستش       نيشده بر شت آن را بررسي كند درد شديدي آزارش داد اما اين درد مربوط به جاي زخم پيشا                    نوشته هاي خراشيده  
  .ي شكمش ايجاد شد در همان هنگام احساس ناخوشايندي در ناحيه

  .اش نمايان شد او نيز به هري نگاه كرد و لبخندي بر دهان گشاد و فروآميخته. دستش را از دست او كشيد و از جا جست و به او خيره شد
  :با ماليمت گفت

  كنه، آره؟  درد مي-
كـرد يـا از دردي كـه در همـان لحظـه در                ي جراحـت دسـتش صـحبت مـي          او دربـاره  . تپيد  قلبش با سرعت و شدت مي     . هري جواب نداد  

  اش احساس كرده بود؟ پيشاني
  .توني بري مي. خواستم رسيدم اي كه مي  خب، آقاي پاتر، به گمانم به اون نتيجه-

  .اش را برداشت و از دفتر او خارج شد هري به تندي كيف مدرسه
 آروم باش، آروم باش، دليلي نداره همون منظوري رو داشته باشـه كـه تـو فكـر     :گفت  ها باال ميدويد در دل مي       گامي كه به سرعت از پله     هن

  ...كردي
  .و او بار ديگر جلو آمد و در باز شد» !تونيا ميمبلوس ميمبله«: زنان به بانوي چاق گفت نفس نفس

تمام اجزاي صورتش خندان بود و از جامي كه محكم در دسـت گرفتـه   . ان دوان به سوي او آمدرون دو . صداي هياهويي از او استقبال كرد     
  :او گفت. ريخت اي بر جلوي ردايش مي بود نوشيدني كره

  !منم وارد تيم شدم، من دروازه بانم!  هري، موفّق شدم-
  :يد به صورتي طبيعي لبخند بزند و گفتكرد كوش تپيد و دستش خونريزي داشت و زق زق مي هري كه قلبش همچنان به شدت مي

  !عاليه...  چي؟ واي-
  :اي به او داد و گفت رون يك بطري نوشيدني كره

  هرمايني كجا رفته؟... شه باورم نمي. اي بخور  يه نوشيدني كره-
  :ايش را نوشيد و با دست صندلي راحتي كنار آتش را نشان داد و گفت اي از نوشيدني كره فرد نيز جرعه

  .ونجاست ا-
  .اش به صورت نامتعادلي در دستش كج شده بود بطري نوشيدني. زد هرمايني روي صندلي چرت مي

  :رسيد گفت رون كه اندكي آزردده خاطر به نظر مي
  . وقتي بهش گفتم، گفت كه خيلي خوشحال شده-

  :جرج با دستپاچگي گفت
  . بذارين بخوابه-

هـاي ترديـد ناپـذير     ها نـشانه  ي آن ها حلقه زدند و در همه       آموز كالس اولي شد كه گرد آن      چند لحظه بعد از آن هري متوجه چندين دانش          
  .خورد خون دماغ شدن به چشم مي

  :كتي بل گفت
  .تونيم اسم اونو پاك كنيم و به جاش اسم تو رو بذاريم مي. ت هست يا نه  رون بيا اينجا، ببين رداي قديمي اليور اندازه-

  :مقدمه گفت هاي بلند به صوي هري آمد و بي  گامرون كه رفت آنجلينا با
كـم    كم. م سرپرستي تيم با اضطراب و نگراني زيادي سروكار داره         فدوني، اين كار مزخر     آخه مي .  پاتر، منو ببخش كه با خشونت باهات رفتار كردم         -

  .گرفتم خودي از وود ايراد مي قدر بي شم كه گاهي اوقات چه دارم متوجه مي
  :سپس با صراحت گفت. كرد مي ي جامش به رون نگاه ا اندك اخمي كه بر چهره داشت از باالي لبهآنجلينا ب

اون تـوي   . شـه   اما بـه نظـرم بـا يـه ذره تمـرين درسـت مـي               . دونم كه اون بهترين دوست توست اما كارش خيلي هم عالي نيست              ببين، من مي   -
ويكـي  . تـراز اونـي باشـه كـه امـروز نـشون داد              كنم استعدادش بيش    با اين حساب فكر مي    . ن  ايه كه اكثرشون بازيكنان كوييديچ خوبي بوده        خانواده
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ويكـي هـم    . زنه  ي يه چيزي نق مي      نقوهاست، دايم داره درباره     اما هوپر از اون نق    . فروبيشر و جفري هوپر هردوشون امشب بهتر از رون پرواز كردن          

ي تمرينات كوييديچ با كلوپ افسونگري تداخل پيدا كنه اون به كلوپش     رار كرد كه اگر جلسه    خودش اق . توي هزار و يك جور كلوپ و باشگاه عضوه        
قـدر    در ضمن يه لطقي بكن و هر چـه        . پس اين دفعه يه كاري كن كه حتماً بتوني بياي         . ازظهر تمرين دارم    كه فردا ساعت دو بعد      خالصه اين . ره  مي

  مي توني به رون كمك كن، باشه؟
هري به هرمايني كه كنارش بود نزديـك شـد و وقتـي    . سالنه به سوي آليشيا اسپينت رفت  موافقت كرد و آنجلينا سالنههري با حركت سر 

  :هاي پف كرده گفت كيفش را زمين گذاشت او با تكاني از خواب پريد و با چشم
  .ام خسته... خيلي... خوب شد كه رون انتخاب شد، نه؟ من كه خيلي چه...  اوه، هري، تويي-

  .اي كشيد و اضافه كرد سپس خميازه
  !شن دوني با چه سرعت جنون آميزي ناپديد مي نمي. تري ببافم هاي بيش  من تا ساعت يك بعد از نصف شب بيدار موندم كه كاله-

اط به طـور    احتي  هاي خانگي بي    هاي پشمي بسياري را ديد كه ممكن بود جن          هري به اطرافش نگاهي انداخت و در گوشه و كنار سالن كاله           
  :پرتي گفت هري با حواس. ها را بردارند اتفاقي آن

  . عاليه-
  :تركد بنابرين گفت هري احساس كرد اگر هرچه زودتر حرفش را با كسي در ميان نگذارد دلش مي

  ...و گرفت و م هرمايني، اآلن كه توي دفتر آمبريج بودم دست-
  :يان رساند هرموين آهسته گفتوقتي هري حرفش را به پا. داد مي هرمايني با دقت گوش

   حاال تو نگراني كه مبادا اسمشو نبر مثل كوييرل اونم كنترل كنه؟-
  :هري صدايش را پايين آورد و گفت

  طور باشه، نه؟  خب، ممكنه اين-
  :هرمايني كه ظاهراً قانع نشده بود گفت

ل رفته بو توي جسم آمريج هم بره منظورم اينه كه االن ديگـه اون               ولي من فكر نمي كنم كه بتونه همونطوري كه توي جسم كويير           .  آره، ممكنه  -
ولي به نظرم ممكنه اونو با طلـسم فرمـان          . دوباره زنده شده، درسته؟ اآلن ديگه بدن خودشو داره، ديگه نيازي نداره كه در بدن ديگران شريك بشه                 

  ...جادو كرده باشه
  :بعد هرمايني گفت. كردند اي تردستي مي كه با بطري هاي خالي نوشيدني كرهجردن افتاد  هري يك لحظه نگاهش به فرد و جرج و لي

ه كه دامبلدور گفت اين مربوط به احـساسات اسمـشونبر در     تياد. گرفت   ولي پارسال موقعي كه كسي هم به تو دست نزده بود جاي زخمت درد مي               -
  . طوري شده فقط يك اتفاق بوده كه در حضور اون اين شايد اين. ج نداشته باشهميشه؟ منظورم اينه كه شايد اين اصالً هيچ ربطي به آمبري اون لحظه

  :هري رك و راست گفت
  .بدذاته.  اون شيطانه-
  .به نظر من بهتره به دامبلدور بگي كه جاي زخمت درد گرفته...  آره، اون وحشتناكه ولي-

 سراغ دامبلدور برود و جوابي كه به هرمايني داد همان جوابي بود كـه بـه      كردند به   مين بار بود كه به  او توصيه مي        ودر دو روز گذشته اين د     
  :او گفت. بود  رون داده

گرفـت و دردش   تمام تابـستون درد مـي  . همون طور كه خودت اآلن گفتي زياد هم چيز مهمي نيست. خوام براي اين موضواع مزاحمش بشم    نمي -
  ... همينذره بدتر از قبل بود، امشب فقط يه... شد قطع مي

  ... كه تو براي موضوع مزاحمش بشيخواد مي هري، من مطمئنم كه دامبلدور خودش هم -
  :هري نتوانست جلوي خود را بگيرد و گفت

   آره، اين تنها چيز منه كه دامبلدور بهش عالقه داره، جاي زخمم، نه؟-
  .طوري حرف نزن، اين واقعيت نداره  اين-
  ...ريوس بفرستم و اين موضوع رو بهش بگم، ببينم اون چه نظري داره فكر كنم بايد يه نامه براي سي-

  :هرمايني كه احساس خطر كرده بود گفت
نويسيم باشيم؟ هيچ تضميني وجود       هايي كه توي نامه مي        مگه يادت رفته مودي گفت مراقب چيز      !  هري، نبايد چنين موضوعي رو تو نامه بنويسي        -

  !ها رو كنترل نكنن نداره كه جغد
  :هري با آزردگي گفت
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  !گم  باشه، باشه، پس بهش چيزي نمي-

  :سپس از جايش برخاست و گفت
  شه به رون بگي كه من رفتم بخوابم؟ مي. رم بخوابم  مي من

  :هرمايني كه انگار خيالش راحت شده بود گفت
هـاي    خوام كـاله    ام و در ضمن فردا مي       ن خسته و كوفته   م. ري بخوابي پس يعني منم اگه برم  بخوابم كار زشتي نكردم             وقتي تو داري مي   .  اوه، نه  -

تـونم روشـون    مـي . م من خيلي بهتر ياد گرفته. كار جالبيه. توني در اين كار به من كمك كني ببين، هري، تو هم اگه دلت بخواد مي. تري ببافم  بيش
  . م خيلي كارهاي ديگه هم ياد گرفته. نقش و نگار بندازم و منگوله درست كنم

سـپس  . كار وسوسـه شـده اسـت        اي به خود بگيرد كه انگار كمي براي اين          ي هرمايني نگاه كرد و سعي كرد قيافه         زده  ي ذوق   به چهره هري  
  :گفت

  ...يه عالمه تكليف دارم كه بايد انجام بدم. تونم فردا نمي... نه، فكر نكنم بتونم، مرسي، اِ...  اِ-
  .اي نااميد پشت سرش تنها گذاشت  و هرمايني را با چهرهها رفت سالنه به سمت خوابگاه پسر سپس سالنه
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  فصل چهاردهم
  پرسي و پانَمدي      

او يك لحظه . صبح روز بعد در خوابگاه هري اولين كسي بود كه از خواب بيدار شد
هاي تخت خوابش   دراز كشيد و چرخش گرد و خاك را در اشعه آفتاب كه از ميان شكاف پرده

به نظرش . د، تماشا كرد، و از فكر اين كه امروز شنبه است خيلي خوشحال شدآم ميبه درون 
 .هاي بلند تاريخ جادوگري، كش آمده بود اولين هفته ترم، مثل يكي از درس

 از روي سكوت خواب آلود واشعه تر و تازه ي آفتاب حدس زد كه درست بعد از 
 از جا برخاست و شروع به پوشيدن هاي اطراف تخت خوابش را كنار زد، پرده. سپيده دم است

با دقت كيف . تنها صدا، به جز جيك جيك دوردست پرنده ها، صداي تنفس عميق و آهسته نفس هاي دوستان گريفيندوريش بود. هايش كرد لباس
 . مدرسه اش را گشود، كاغذ پوستي و قلم پرش را برداشت و به قصد سالن عمومي از خوابگاه خارج شد

 طرف مبل نرم مورد عالقه اش در كنار آتشي كه خاموش شده بود، رفت، جايش را روي مبل راحت كرد و همين طور كه هري مستقيم به
ي خالي ها هي مچاله شده ي كاغذ هاي پوستي، جام هاي شراب كهنه، كوزها هآشغال، تك. انداخت، كاغذ پوستي را باز كرد ميبه اطراف اتاق نگاه 

ي جنهاي ها ه معموال در آخر هر روز در كف اتاق دانش آموزان ولو بود، همه پاك شده بودند، همين طور تمام كالمواد و كاغذ هاي آبنبات كه
كرد چند تا جن خانگي تا حاال آزاد شده اند، اصال دوست داشتند آزاد باشند يا نه؟، در دواتش را باز كرد،  ميخانگي هرميون، همينطور كه داشت فكر 

زرد شده ي كاغذ پوستي اش معلق نگاه داشت، سخت به فكر فرو رفت، اما بعد از  زد، بعد آن را يك كم باالتر از سطح نرم وقلم پرش را توي آن 
 .داند چه بنويسد مييكي دو دقيقه متوجه شد كه به داخل شومينه ي خالي خيره شده است و اصال ن

توانست تمام  ميچه گونه . فرستادند ميم طول تابستان برايش نامه فهميد كه براي رون و هرميون چقدر سخت بوده كه در تما ميحاال 
خواست از او بپرسد مطرح نمايد، بدون اينكه  ميماجراهايي كه در هفته ي گذشته برايش اتفاق افتاده بود براي سيريوس بنويسد و سواالتي را كه 

 اطالعات زيادي در اختيار نامه دزد هاي احتمالي بگذارد؟
باالخره تصميم گرفت، قلمش را يك بار ديگر در دوات فرو برد و آن را با  بعد، ركت نشست، به شومينه خيره شد،امال بي حبراي مدتي ك

 .عزمي راسخ روي كاغذ پوستي نهاد
  عزيز]فيني فين[اسنافل 

 .ه رسيدهاميدوارم حالت خوب باشه، اين هفته ي اول مدرسه، وحشتناك بوده، واقعا خوشحالم كه تعطيالت آخر هفت
دارم برات نامه . ما يك معلم تازه براي درس دفاع در برابر جادوي سياه داريم، پروفسور آمبريج، او به اندازه مامانت مهربونه

 .نوسم، چون همون چيزايي كه تابستون قبل برات نوشتم، ديشب وقتي تو بازداشت آمبريج بودم دوباره برام اتفاق افتاد مي
 .گترين دوستمون تنگ شده، اميدواريم زود برگردههممون دلمون واسه بزر

 .كنم خيلي زود جوابمو بده ميخواهش 
 . قربانت هري

ديد كه آن ها فقط از طريق خواندن اين نامه بفهمند  ميدليلي ن. هري نامه را چند بار ديگر خواند، سعي كرد آن را از ديد يك غريبه ببيند
گريد بفهمد و به آن ها بگويد او چه وقت باز ها هاميدوار بود كه سيريوس نكته ي او را دربار. گويد ميسخن  – يا با چه كسي –كه او درباره چه چيز 

 .هري نميخواست مستقيم سوال كند، مبادا توجه كسي جلب شود كه هاگريد در زمان غيبتش از هاگوارتز به چه كاري مشغول بوده است. گردد مي
مان زيادي صرف نوشتن ان كرد؛ در طول نوشتن نامه، آفتاب به نيمه ي اتاق خزيده بود و او حاال با اين كه نامه خيلي كوتاه بود، ز

از تابلو رد شد و به طرف جغد . كاغذ پوستي را به دقت مهر و موم كرد. توانست صداهاي مبهم جنب و جوش را از خوابگاه باالي سرش بشنود مي
 .داني رفت

  : رفت سر نيكالس، با حالتي ناراحت كننده از وسط ديوار بيرون آمد و جلويش سبز شد، گفت مي همين طور كه هري از راه رو پايين
  .كشه ميشه نقشه  ميپيوز داره واسه اولين كسي كه درست از وسط راه رو از بغل پاراسلوس رد . رفتم مي اگر جات بودم از اون طرف ن-

  :هري پرسيد
 سي بيفته؟ نقشه اش اين نيست كه پاراسلوس رو سر ك-

  :نيك سر بريده با صداي بلند گفت
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بعدا ... ممكنه اون بتونه جلوشو بگيره... رم بارون خوني رو پيدا كنم ميمن دارم .  قسمت بامزه اش اينه كه آره، پيوز هيچ وقت زبل نبوده-

  ...بينمت، هري  مي
  :هري گفت

 .  باشه خداحافظ-
همين طور كه از كنار . چيد و راه طوالني تر و امن تر را به طرف جغد داني پيش گرفتو به جاي اين كه به راست بپيچد به طرف چپ پي

او باالخره داشت به طرف زمين بازي كوييديچ . گذشت روحيه اش بهتر شد ميداد،  مييي كه آسمان آبي صاف را نشان ها هتك تك پنجر
  .گشت تا تمرين كند ميبر

. كرد ميرد خانم نوريس گربه ي خاكستري استخواني سرايدار را ديد كه يواشكي از كنارش فرار به پايين نگاه ك. چيزي به مچ پايش ساييد
  .براي يك لحظه چشمان زرد رنگ درخشانش را به طرف او برگرداند و بعد پشت مجسمه ي ويلفرد غمگين ناپديد شد

  :هري صدا زد
  . من نميخوام كار بدي بكنم-

فهميد؛ او  با اين وجود هري دليلش را نمي. رود   اي را داشت كه براي دادن گزارش نزد رييسش ميخانم نوريس  حالت حق به جانب گربه 
  .كامال آزاد بود كه روز شنبه صبح به طرف جغدداني برود

يم اي ضخ هاي نقره هاي بدون شيشه چشمانش را زد؛ اشعه حاال خورشيد در آسمان باال آمده بود و وقتي هري وارد جغدداني شد پنجره
كامال . خورد رسيدند، پيچ و تاب مي قرار به نظر مي ها نشسته بودند در نور صبح زود كمي بي خورشيد در اتاق دايره شكلي كه صدها جغد روي چوب

ك را پيدا كشيد تا هدوي گذشت و سرش را باال مي هاي ريز حيوانات مي وقتي هري از كنار استخوان. ها از شكار برگشتند معلوم بود كه بعضي از آن
  .كرد كند، زمين پوشيده از كاه زير پايش قرچ قرچ صدا مي

  :او را در باالترين قسمت سقف گنبدي پيدا كرد و گفت
  . اهان اونجايي؟ بيا پايين، يك نامه برات دارم-

ه را در منقارش هري نام. هاي هري نشست و روي شانه هاي سفيد بزرگش را باز كرد و به پايين شيرجه رفت هدويك هوهوكشان بال
  :گذاشت و گفت

  شده، دونم پشت پاكت اسم اسنافل نوشت   آفرين، مي-
  : و بدون اين كه دقيقا دليلش را بداند؛ زير لب زمزمه كرد

  باشه؟.  ولي اين نامه مال سيريوسه-
  . استاش را يك  بار بر هم زد و هري فكر كرد معنايش اين است كه حرف او را فهميده هدويك چشمان كهربايي

  :ها برد و گفت هري او را به طرف يكي از پنجره
  . پرواز خوبي داشته باشي-

اي  هري آن قدر او را تماشا كرد تا تبديل به نقطه. و هدويك با فشار كمي بر روي بازوي او به سوي آسمان درخشان به پرواز درآمد
دودي از . اي كه معلوم بود خالي است شد برگرداند، كلبه نجره كامال ديده ميگريد كه از اين پها هبعد نگاهش را به سوي كلب. كوچك، و ناپديد شد

  .ها كشيده بود آمد و پرده ها بيرون نمي دودكش
خورد لذت  اي كه به صورتش مي كرد و از هواي تازه يها را تماشا م هري آن. خورد سر درختان جنگل ممنوع در نسيم ماليم تكان مي

هاي  كشيدند، بال هاي هاگوارتز را مي هايي كه كالسكه يك اسب خزنده بالدار، درست مثل آن. سپس آن را ديد. كرد ميبرد و به كوييديچ فكر  مي
آسا از ميان  اي غول اسب همانند پرنده. باز كرده بود ) pterodactyl –نوعي خزنده بالدار ماقبل تاريخ ( سياه و چرم مانندش را مثل پتروداكتيل 

  .زد وار مي توانست آن چه را ديده بود باور كند، قلبش به طرزي ديوانه  هري نمي.باال رفتدرختان 
  . اي در دستانش گرفته است از ترس از جا پريد و به سرعت برگشت، چو چانگ را ديد كه يك نامه و بسته. در جغدداني پشت سرش باز شد

  :اراده گفت هري بي
   سالم-

  :او نفس زنان جواب داد
  .راستي تازه همين پنج دقيقه پيش يادم اومد، امروزتولد مامانمه... كردم صبح به اين زودي كسي اينجا باشه  ، فكر نميسالم...  اوه -

  :هري گفت
  . درسته-
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دار و جالب بگويد، اما خاطره آن اسب بالدار و وحشتناك هنوز جلوي  خواست چيزي خنده كرد مغزش فشرده شده است، مي احساس مي

  .چشمش بود
  :نجره اشاره كرد و گفتبه پ

  . روز خوبيه-
  ...زد  هوا؟ او داشت درباره هوا حرف مي. اش از خجالت به هم پيچيده است كرد دل و روده احساس مي

  :كرد گفت چو در حالي كه به دنبال يك جغد مناسب به اطراف نگاه مي
  من تمام هفته بيرون نرفتم، تو چي؟.  آره، براي كوييديچ خيلي خوبه-

  :گفتهري 
  . نه-

اشاره كرد كه پايين بيايد و روي بازويش بنشيند، جغد پايش را جلو كشيد تا او بتواند . چو يكي از جغدهاي سفيد مدرسه را انتخاب كرده بود
  .بسته را به آن ببندد
  :چو پرسيد

  بان جديد پيدا نكرده؟  هي، گريفيندور هنوز دروازه-
  :هري گفت

  شناسي؟ ونو مي چرا دوست منه، رون ويزلي، ا-
  :چو با خونسردي گفت

   همون كه از گردباد تاتشيل متنفره؟ حالش خوبه؟ -
  :هري جواب داد

  .كنم، موقع گزينش نديدمش، من تو بازداشت بودم  آره، فكر مي-
  .اش را هنوز درست به پاي جغد نبسته بود بسته. چو سرش را باال آورد
  :با صدايي آهسته گفت

تو . همه اين ماجرا رو شنيدن! چه طوري مرد. ..كه حقيقتو گفتي كه اون چه طوري  و رو تو حبس انداخت، فقط به خاطر اين اون عجوزه آمبريج ت-
  .تمام مدرسه پر شده، تو واقعا شجاعي كه اونجوري جلوش دراومدي

 چه كسي به يك اسب بالدار احمق فكر كند او شجاع است، ديگر آيد، وقتي چو فكر مي هري چنان باد كرد كه گويي االن است به پرواز در
به طور تصادفي زخم روي دستش را هم به او نشان . دفعه  كرد تا بسته را به پاي جغد ببندد، فكر كرد يك همانطور كه به چو كمك مي. كند؟ مي
  .كه اين فكر هيجان انگيز به ذهنش خطور كرد، در جغدداني دوباره باز شد اما به محض اين... دهد

لرزيد و موهاي  هايش مي آرواره. هاي قرمزوجود داشت اش لكه هاي فرو رفته روي گونه. سرايدار خس خس كنان وارد اتاق شدفيلچ 
خانم نوريس پشت سرش دوان دوان آمد، باالي سرش به جغدها . خاكستري كم پشتش به هم ريخته بود، كامال معلوم بود كه تا اينجا دويده است

 رنگ منقارش را با حالتي تهديد اي صداي حركت ناآرام بالها، جغدداني را پر كرده و يك جغد بزرگ قهوه. كرد ه ميو ميو ميخيره شده بود و حريصان
  .زد آميز به هم مي

  :لرزيد گفت هايش از عصبانيت مي فيلچ يك قدم به طرف هري برداشت و در حالي كه گونه
  ! دانگ بامب داريكه تو يه سفارش بزرگ براي به من خبر رسيده!  آهان-

  .هايش را به سينه زد و به سرايدار خيره شد هري دست
   كي به تو گفت من براي دانگ بامب سفارش دارم؟-

جيغي . جغد سفيد كه از ايستادن يك پا بر روي بازوي او خسته شده بود. كرد هاي درهم كشيده از هري به فيلچ نگاه مي چو با اخم
  .ي نكردهشداردهنده كشيد، اما چو توجه

  :فيلچ با حالتي از خودراضي غرغركنان گفت
  .فرستي رد كن بياد  كالغه برام خبر آورده،حاال هرچي داري مي-

  :اش تنبلي نكرده است، گفت هري كه خيلي خوشحال بود كه در فرستادن نامه
  . نميتونم، اون رفته-

  :فيلچ با صورتي كه از خشم در هم پيچيده بود گفت
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   رفته؟-

  :رامش گفتهري با آ
  . بله-

  .فيلچ با عصبانيت دهانش را باز كرد، چند لحظه غرغر كرد، بعد از باال تا پايين رداي هري را نگاه كرد
   از كجا بدونم اونو تو جيبت نذاشتي؟-
  ... چون-

  : چو با عصبانيت گفت
  . خودم ديدم اونو فرستاد-

  .فيلچ به طرف اون برگشت
  ؟... تو ديدي اون-

  :فتچو با تندي گ
  . همينطوره، خودم ديدم-

سپس سرايدار روي پاهايش چرخيد و نق نق كنان به طرف . اي سكوت برقرار شد و فيلچ و چو هر دو با عصبانيت به هم خيره شدند لحظه
  .در رفت، دستش را روي دستگيره در گذاشت و به طرف هري برگشت

  ... فقط كافيه از سفارش دانگ بامب بويي ببرم-
هري و چو به . خانم نوريس براي آخرين بار نگاهي طوالني به جغدها انداخت و به دنبالش راه افتاد. پايين رفتها  ني از پلهاو به سنگي
  .يكديگر نگاه كردند
  :هري گفت

  . ممنونم-
  :چو جواب داد

  .كنم  خواهش مي-
   .كه صورتش كمي سرخ شده بود، باالخره بسته را به پاي ديگر جغد سفيد بست در حالي

   تو كه به دانگ بامب سفارش ندادي، مگه نه؟-
  :هري گفت

  . نه-
  :برد، گفت همينطور كه چو جغد را به طرف پنجره مي

  چين فكري كرد؟  موندم كه چرا اون هم-
 باعث رسيد، ولي در آن لحظه اگر چه به نظر خودش هم عجيب مي. خودش هم به اندازه چو گيج شده بود. هايش را باال انداخت هري شانه

 .اش نشد نگراني
  :رفت، چو گفت رويي كه به طرف ضلع غربي برج مي در جلوي ورودي راه. ها با هم از جغدداني بيرون آمدند آن

  .، هريبينمت بعدا مي...خب بعدا. رم  من از اين طرف مي-
  .بينمت مي...  باشه -

پاچه شود،  او موفق شده بود بي آن كه دست. بود به راهش ادامه دادكه كامال سرحال  هري در حالي. چو به او لبخند زد و از هم جدا شدند
چو او را شجاع خوانده بود، از هري به خاطر زنده ... جوري جلوش در اومدي تو واقعا شجاعي كه اون.... گوي كامل با چو داشته باشد و يك گفت

  ...بودنش متنفر نبود
كرد ممكن بود همه  اگر فقط زودتر از سدريك او را به مجلس رقص دعوت مي... ت كهدانس البته چو سدريك را ترجيح داده بود، هري مي

  ...داد اش حسرتي واقعي را نشان مي كرد قيافه به ياد آورد وقتي كه چو دعوتش را رد مي... چيز تغيير كند
  : گفتها وقتي هري در سرسراي بزرگ، سر ميز گريفيندور به رون و هرميون پيوست، با شادماني به آن

  . صبح بخير-
  :زده، به هري نگاه كرد و گفت رون حيرت

  قدر خوشحالي؟  چي شده كه اين-
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  :مرغ به طرف خودش كشيد و جواب داد هري با خوشحالي يك بشقاب ژامبون و تخم

  .براي كوييديچ...  امم-
  :رون گفت

  ...آره...  اوه-
  : سپس ادامه داد.كدو سر كشيد اي بزرگ آب رعهاو تكه نان تستي را كه مشغول خوردنش بود پايين گذاشت و ج

يه چيزايي دستم ... قبل از بازي كمي به من تمرين بدي تا... امم... دلت نميخواد يه كمي زودتر با هم بريم بيرون؟ فقط براي اينكه...  گوش كن-
  .بياد

  :هري گفت
  . آهان، باشه-

  :هرميون با لحن جدي گفت
  ... هر دوي شما همينطوري هم تو تكاليفتون عقب هستين. هكنم درست باش  ببين، فكر نمي-

آمد، جغد  جيغو داشت به طرفش مي ي پيام امروز در منقار جغد جيغ اما حرفش را قطع كرد؛ پست صبح رسيده بود و مطابق معمول روزنامه
روزنامه را گرفت و . اش گذاشت ت داخل كيسه چرميهرميون يك نا. ي شكر فرود آمد و يكي از پاهايش را جلو آورد به طرز خطرناكي نزديك كاسه

  .ي اول را با دقت نگاهي انداخت گشت صفحه طور كه جغد بازمي همين
  :رون پرسيد

   چيز جالبي توش داره؟-
  .خواهد حواس او را از تكليف مدرسه پرت كند دانست رون مي هري خنديد، چون مي

  :هرميون آهي كشيد و گفت
  .خواد توي كافه خواهران جادويي ازدواج كنه ي نوازنده گيتار باس كه مي ات درباره نه، فقط يه سري چرندي-

هاي بلند خيره شده  رون به پنجره. مرغ داد هري حواسش را به يك بسقاب ژامبون و تخم. هرميون روزنامه را باز كرد و پشت آن ناپديد شد
  .رسيد بود و كمي گيج به نظر مي

  :ناگهان هرميون گفت
  !سيريوس... قيقه صبر كن، اوه نه يه د-

  :هري پرسيد
   چه اتفاقي افتاده؟-

  .ها باقي نماند و چنان وحشيانه به روزنامه چنگ انداخت كه از وسط پاره شد و هر نيمه در دست يكي از آن
  :اي كه در دستش باقي مانده بود، با حالتي مضطرب چنين خواند هرميون از روي تكه روزنامه

اخيرا در ... فالن، فالن، فالن... اي معروف ي سحر و جادو خبر رسيده است كه سيريوس بلك، قاتل زنجيره خانه وسق به وزارت از يك منبع م-
  !لندن پنهان شده است

  :هري با صدايي كوتاه و عصباني گفت
  ...بندم كه اون سيريوس رو تو ايستگاه شناخته  لوسيوس مالفوي، سر هر چي بخواي شرط مي-

  :زده گفت حالتي وحشترون با 
  ... چي؟ تو گفتي-

  !هيس: ها با هم گفتند هر دوي آن
  ... از زندان آزكابان فرار كرده... سيزده نفر را به قتل رسانده... دهد كه بلك بسيار خطرناك است خانه به انجمن جادوگري هشدار مي وزارت ... -

  :ه هري و رون نگاه كرد و گفتزده ب ي روزنامه خودش را زمين گذاشت و وحشت هرميون نصفه
  .تونه خونه رو ترك كنه، فقط همين  همون مزخرفات هميشگي، خب، اون بازم نمي-

  :زير لب ادامه داد
  . دامبلدور بهش هشدار داده كه نره بيرون-

 رداهاي مادام مالكيز براي تر آن صفحه به يك آگهي حراج براي بيش. هايي كه پاره كرده بود نگاه كرد هري رنجيده خاطر به تكه روزنامه
  .هري روزنامه را روي زمين پهن كرد تا هرميون و رون بتوانند آن را ببينند. ها، اختصاص يافته بود تمام موقعيت
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  !اينجا رو نگاه كنين!  هي-

  :رون گفت
  .خوام قبال خريدم  من تمام رداهايي رو كه مي-

  :هري گفت
  ... نه، به اين ستون كوچيك نگاه كنين-

  :عنوان سرمقاله چنين بود. تر شدند تا آن را بخوانند؛ مقاله خيلي كوتاه بود و درست در ته ستون نوشته شده بود ون و هرميون نزديكر
  خانه ورود غير مجاز به وزارت

خانه سحر و جادو و  تمجاز به وزار استارگيس پادمور، سي و هشت ساله به نشاني الپورنوم گاردن، كالپ هام، شماره دو، به اتهام ورود غير
جادوگر نگهبان وزارت سحر و جادو اريك مانچ، در ساعت يك بعد از . قصد دزدي در سي و يكم ماه اوت در مقابل هيئت داوري جادو ظاهر شد

 نشد، در هر دو مورد پادمور كه حاضر به دفاع از خود. خانه عبور كند، دستگير كرد نيمه شب پادمور را كه قصد داشت به زور از در فوق سري وزارت
  .كار شناخته شده و به شش ماه حبس در زندان آزكابان محكوم شد اتهامات، گناه

  :رون با صدايي آهسته گفت
  ...مونه، مگه نه؟ اون يكي از اعضاي  استارگيس پادمور؟ اين همون ياروييه كه موهاش مثل پوشال مي-

  :هرميون گفت
  ! رون، هيس-

  .فش انداختزده به اطرا و نگاهي وحشت
  :هري با تعجب زمزمه كرد

  !خواست از يه در وارد بشه؟ كه مي فقط براي اين!  شش ماه در آزكابان-
  :هرميون گفت

  كرده؟ خونه چه مي خواسته از يه در وارد بشه، اون ساعت يك بعد از نصفه شب جلوي وزارت  احمق نشو، فقط به خاطر اين نبوده كه مي-
  :رون گفت

  كرده؟  كاري مي محفلي داشته برايكن  تو فكر مي-
  :هري به آرامي پاسخ داد

  ي ما اينجا بياد، يادتون هست؟ قرار بود استارگيس براي بدرقه...  يه دقيقه صبر كنين-
  .دو نفر ديگر به او نگاه كردند

راحت شد، چون نيومد؛ بنابراين حتما براي اونا كار كراس اون يكي از نگهبانان ما باشه، مگه نه؟ و مودي خيلي نا آره قرار بود موقع رفتن به كينگز -
  كنه، مگه نه؟ نمي

  :هرميون جواب داد
  . خب، اونا انتظار نداشتن كه دستگير بشه-

  :زده فرياد كشيد رون هيجان
  !گوش كنين... نه! تونه يه پاپوش باشه  اين مي-

  :و ادامه دادآميزي كه در صورت هرميون ديد، صدايش را پايين آورد  با حالت تهديد
كه  خونه كشوندن، در حالي بازي اونو به وزارت اونا با كلك و حقه... دونم نمي... ي دامبلدور باشه خونه مظنون شده كه مبادا اون از دار و دسته  وزارت-

  !شايد اونا فقط يك داستان ساختن تا دستگيرش كنن! خواسته به زور وارد بشه اصال نمي
از طرف ديگر، به . كرد كه خيلي دور از ذهن است هري فكر مي.  هرميون اين مسئله را مورد توجه قرار دادندسكوتي برقرار شد، هري و

  .رسيد هرميون كامال تحت تاثير قرار گرفته است نظر مي
  .كنم دونين، اگر اين واقعيت داشته باشه من اصال تعجب نمي  مي-

هنگامي كه هري چاقو و چنگالش را روي ميز قرار داد، انگار او از . دقت تا كرد ش را بهي روزنامه خود كه به شدت در فكر بود نيمه در حالي
  .خواب و خيال بيرون آمده است

تونيم قبل از ناهار،  هاي خود بارور، و اگه شانس بياريم مي ي اسپراوت درباره بوته كنم بهتره اول بريم سروقت اون مقاله  خيلي خب، فكر مي-
  .گوناگال رو شروع كنيم ح مكافسون احضار اروا
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اي   آور، و يك هفته طكشيدند احساس گناه كرد، اما آسمان صاف بود، آبي نشا هري از فكر آن همه تكليفي كه در باال انتظارش را مي

  .شد كه سراغ آذرخش نرفته بود مي
رفتند، هشدار ترسناك   طرف زمين كوييديچ ميدار به طور كه رون و هري جاروهايشان را روي شانه گذاشته بودند و از حياط شيب همين

  :زد، رون گفت هرميون، در مورد رد شدن در امتحان متوسطه جادوگري هنوز در گوششان زنگ مي
  ...مشكل هرميون اينه كه خيلي تشويش داره. تازه فردا صبح رو هم داريم. تونيم امشب تكاليفمون رو انجام بديم  منظورم اينه كه ما مي-

  :تر ادامه داد د و بعد با لحني نگرانمكثي كر
  تونيم از رو دستش كپي كنيم؟ كني عمدا گفت ما نمي  فكر مي-

  :هري گفت
  ...ولي اين هم مهمه، اگر بخوايم تو تيم كوييديچ بمونيم بايد تمرين كنيم. كنم  آره، فكر مي-

  :رون با خوشحالي گفت
  ... كارامون برسيمو ما يه عالمه وقت داريم كه به همه.  آره، درسته-

شدند، هري به طرف راستش، جايي كه درختان جنگل ممنوع به طرز ترسناك تكان تكان  طور كه به زمين كوييديچ نزديك مي همين
رساند؛  زدند، اسب بالدار آسيبي به او نمي به جز چند جغدي كه در باالي جغدداني چرخ مي. جا پرواز نكرد هيچ چيز از ان. خوردند، نگاه انداخت مي

  .هري اين فكر را از ذهنش بيرون راند
هري مهاجم بود و سعي . بان سه تيرك بلند دروازه شد رون دروازه. ي رختكن برداشتند و كارشان را شروع كردند ها را از گنجه ها توپ آن

او جلوي سه تيرك دروازه را سد كرده بود و كرد بازي رون خيلي خوب است؛  هري فكر مي. كرد كه كوافل را از كنار رون به دروازه وارد كند مي
. ها براي خوردن نهار به برج برگشتند پس از يكي دو ساعت آن. كرد طول تمرين از هري بهتر بازي مي توانست از او عبور كند و در تمام هري نمي

ستند و بعد براي تمرين واقعي به زمين كوييديچ ها اصال مسئوليت پذير ني كند آن در تمام طول نهار رفتار هرميون طوري بود كه انگار فكر مي
  .جا بودند هايشان آن ي هم تيمي وقتي وارد رخت كن شدند، به جز آنجليا، همه. بازگشتند

  :جرج چشمكي به او زد و گفت
   خوبي، رون؟-

  :شد جواب داد تر مي شد ساكت و ساكت رون كه هر چه به زمين بازي نزديكتر مي
  . آره-

  :اش گفت آورد با نيش خندي شيطنت آميز بر چهره ي ردا كوييديچ خود بيرون مي اش را از يقه  موهاي ژوليدهكه فرد در حالي
   آماده هستي آبروي همه ما رو ببري آقاي ممتاز؟-

  :رون با حالتي عصباني گفت
  ! خفه شو-

  .اش بود تري داشت، كامال اندازه هاي پهن انهكه ردا متعلق به وود بود كه ش با وجود اين. و رداي تيمش را براي اولين بار پوشيد
  :هايش را عوض كرده بود، از اتاق كاپيتان وارد شد و گفت آنجليا كه لباس

اوه، در ضمن يكي دو نفر براي تماشا اومدن، ازتون . ي توپو برامون بيارين شه جعبه  خيلي خب، همگي، بهتره شروع كنيم، آليسيا و فرد، اگه مي-
  محل نذارين، باشه؟ميخوام بهشون 

كرد صدايش را عادي جلوه بدهد، اما هري متوجه شد شايد بداند تماشاچيان ناخوانده چه كساني هستند، و  با وجود اين كه سعي مي
 و سوت تيم ها از رختكن بيرون آمدند و در زير آفتاب درخشان به طرف زمين به راه افتادند، توفاني از جيغ رفت، وقتي آن طور مه انتظار مي همان

كوييديچ اساليترين و يك عده آدم مفت خور كه در وسط جايگاه خالي جمع شده بودند، به هوا رفت و صداي بلندشان در فضاي استاديوم طنين 
  . انداخت

  :آميز خود گفت مالفوي با لحن تمسخر
  يده افسون پرواز به كار ببره؟ي كهنه و پوس هي يه كند هتونه واس طور كسي مي  اون ديگه چيه ويزلي سوارش شده؟ چه-

كرد و از  رون سوار جارويش شد و به طرف زمين رفت، هري به دنبال او حركت مي. كراب، گويل و پانسي پاريكسون از خنده ريسه رفتند
  :هري شتاب گرفت تا به رون برسد، او گفت. ديد كه قرمز شده بودند هايش را مي پشت، گوش

  ...خنده بينيم كي مي ي محلشون نذار بعد از بازي م-
  :آميز گفت واز خود سرعتش را كم كرد و با لحني تحسينردر مقابل در حال پ. ها چرخيد كه كوافل زير بغلش بود دور آن آنجليا در حالي
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  ...كنيم، لطفا كه گرم بشيم با چند تا پاس شروع مي ها، براي اين خيلي خب، بچه. خوام، هري  دقيقا همون چيزيه كه من مي-

  :پانسي پاركينسون از پايين جيغ كشيد
  اش رو طوري درست كنه كه انگار داره از سرش كرم بيرون مياد؟ تونه قيافه يطور كسي م  هي، جانسون اون مدل مو چيه ديگه؟ چه-

  :اش را از جلوي صورتش كنار زد و با آرامش ادامه داد آنجليا موهاي بافته
  .ونيم بكنيمت  پس جا بگيرين تا ببينم چي كار مي-

آنجليا كوافل را با دستش بلند كرد و آن را به شدت به . ي مقابل رفت رون به طرف دروازه. هري راهش را كج كرد تا به انتهاي زمين برود
 به زمين طرف فرد پرتاب كرد، او نيز آن را به جرج داد كه او هم توپ را به هري رد كرد، هري نيز آن را به طرف رون پرتاب كرد و او ان را

  .انداخت
رون كه به طرف زمين شيرجه رفته بود تا كوافل را قبل از به زمين خوردن بگيرد، با . ها به رهبري مالفوي قاه قاه خنديدند اساليترين

ا ديد كه به  هري، فرد و جرج ر.هاي سرخ شده به ارتفاع بازي برگشت آشفتگي تعادلش را از دست داد به طوري كه روي جارويش كج شد و با گونه
  .هم نگاه كردند، اما برخالف انتظار چيزي نگفتند كه باعث خوشحالي او شد

  :آنجليا فرياد كشيد 
  . پاس بده، رون-

  .انگار كه اتفاقي نيفتاده است
  :د كشيدمالفوي فريا... رون كوافل را به طرف آليسا پرتاب كرد او نيز آن را به هري رد كرد و هري نيز آن را به طرف جرج انداخت

  ي خوبي برات شده، مگه نه؟ طوره؟ مطمئني كه الزم نيست استراحت كني؟ يك هفته نشده كه از بيمارستان اومدي، سابقه  هي، پاتر، زخمت چه-
به جرج به آنجليا پاس داد؛ او آن را به هري برگرداند كه انتظارش را نداشت، اما درست با نوك انگشتانش آن را گرفت و با سرعت توپ را 

  .ي كمي به آن نرسيد او به طرف كوافل شيرجه رفت و با فاصله. طرف رون انداخت
  :رفت، آنجليا با اوقات تلخي گفت طور كه رون به دنبال كوافل به طرف زمين شيرجه مي همين

  . هي، رون، حواست رو جمع كن-
 از خنده ريسه ها ي گروه اساليترين مالفوي و بقيه! فلوقتي رون به ارتفاع بازي برگشت معلوم نبود كه صورت رون قرمزتر است يا كوا

  .رفتند
خاطر آسودگي خيالش، چنان با حرارت آن را پاس داد كه كوافل مستقيما به طرف دست  رون در تالش سوم خود كوافل را گرفت؛ شايد به

  .ي كتي اوج گرفت و محكم به صورتش خورد كشيده
  : رون ناليد

  ! متاسفم-
  .اي به او رسيده است يا نه  تا ببيند آيا صدمهبه سرعت جلو رفت

  :آنجليا غريد
براي اين كار بلوجرها رو . هاتون سعي كنين اونا رو از روي جاروشون نندازين تيمي ولي موقع پاس دادن به هم!  برگردين سر جاتون، حالش خوبه-

  !داريم
فرد . فرد و جرج با هم به كتي رسيدند. كردند كوبيدند و مسخره مي مين ميها پايشان را به ز آن پايين اساليترين. آمد از دماغ كتي خون مي

  :به كتي گفت
  . بيا اينو بگير-

  .رنگ از جيبش درآورد و به او داد چيزي كوچك و سرخ
  .ياد  خيلي زود خونش بند مي-

  :آنجليا فرياد كشيد
ما اون رو به . هري، وقتي بهت گفتم اسنيچ رو پرت كن. ات  برو تو دروازهرون،.  خيلي خب، فرد، جرج، برين و يك بلوجر و چوبهاتون رو بردارين-

  .فرستيم  رون ميطرف دروازه
آمدند و آن را  ها فرود مي ي توپ ها كنار جعبه طور كه سه نفر آن همين. هري به دنبال دوقلوها به سرعت باال رفت تا اسنيچ طاليي را بگيرد

  :را بردارند، جرج غريدباز كردند كه بلوجر و اسنيچ طاليي 
  كنه، مگه نه؟  رون همه چيز رو خراب مي-
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  :هري گفت

  .كرديم خيلي خوب بود مي اون فقط عصبيه، امروز صبح كه با هم تمرين -
  :فرد با حالتي عبوسانه گفت

  . آره، خوبه، اميدوارم زيادي پيشرفت نكنه-
از آن لحظه به بعد، . آورد و فرد و جرج بلوجر را رها كردند يي را به پرواز دروقتي آنجليا سوت زد، هري اسنيچ طال. ها به هوا برگشتند آن

كننده صد و پنجاه امتياز داشت، بگيرد و اين كار به  ي او بود كه اسنيچ را كه براي تيم تعقيب كنند، وظيفه كار مي هري به سختي فهميد ديگران چه
زد، و فرياد  ت و به طرف مهاجمان منحرف شد، باد گرم پاييزي، به صورتش شالق مياو شتاب گرف. سرعت و مهارت بسيار زيادي نياز داشت

  .اما خيلي زود صداي سوت باعث شد دوباره متوقف شود... غريد معني در گوشش مي با حالتي بيها  اليترينيسدوردست ا
  :آنجليا جيغ كشيد

  !تو تيرك وسطي رو پوشش ندادي! رون! وايسا!... وايسا!...  وايسا-
  .رها كرده بودحفاظ  طرف چپ معلق مانده و دو تيرك ديگر را كامال بيي  هري به طرف رون نگاه كرد كه در جلوي حلقه

  ...متاسفم...  اوه-
  :آنجليا گفت

 يا دور ها حركت كني، كه مجبور بشي براي دفاع از يكي از حلقه يا در وسط بمون تا اين. شي كني همش جابجا مي  وقتي مهاجم رو نگاه مي-
  !طوري شد كه سه گل آخري رو خوردي ها بچرخ ولي، حواست به يه طرف پرت نشه، همين حلقه

  :رون تكرار كرد
  ... بازم متاسفم-

  . درخشيد صورت سرخش مثل چراغ خطر در مقابل آسمان آبي روشن مي
  دماغت بكني؟ توني يه كاري براي اون خون  كتي، نمي-

  : آستينش خون را بند بياورد گفتكرد با كتي در حالي كه سعي مي
  !شه طور داره بدتر مي  همين-

رنگ از جيبش  او را ديد كه چيزي سرخ. هايش بود رسيد و مشغول گشتن جيب نظر مي طرف فرد انداخت كه خيلي نگران به هري نگاهي به
  .زده رفت بيرون آورد، كمي آن را امتحان كرد و به طرف كتي وحشت

  :آنجليا گفت
  .نو بازم امتحان كن خب اي-

  :دادند ها را ناديده گرفت كه حاال شعار مي او اساليتريني
  .بازن بازن، گريفيندورا مي  گريفيندورا مي-

  .با اين حال با حالتي خشك روي جارو نشسته بود
ي روبرو  بود كه در مقابل دروازههري همان موقع اسنيچ را ديده . اين بار هنوز سه دقيقه پرواز نكرده بودند كه صداي سوت آنجليا بلند شد

  .چرخيد با حالتي بسيار آزرده ايستاد مي
  : از آليسيا كه از همه نزديكتر بود پرسيدصبري او با بي

   ديگه چي شده؟-
  :او خيلي كوتاه پاسخ داد

  . كتي-
هري و آليسيا نيز به آن طرف . ردندك هري برگشت و آنجليا، فرد و جرج را ديد كه همگي با سرعت هر چه تمام تر به طرف كتي پرواز مي

  . كامال آشكار بود كه انجليا به موقع بازي را متوقف كرده است؛ صورت كتي مثل گچ سفيد شده و غرق در خون بود. رفتند
  :آنجليا گفت

  . بايد اونو به بيمارستان برسونيم-
  :فرد گفت

  ... ورت دادهيه باقالي خوني ق... م ام... ممكنه اشتباهي يه. بريمش  ما مي-
  :بردند، آنجليا با افسردگي گفت طور كه فرد و جرج كتي را به طرف برج مي همين
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  .بهتره بريم و لباسامونو عوض كنيم. فايده نداره بدون ضربه زننده و مهاجم ادامه بديم!  خب-

  .كن رفتند ها به رخت دادند پشت سر آن چنان شعار مي ها در حالي كه هم اساليتريني
  :ي تابلو به سالن گريفيندور بروند،  هرميون به سردي پرسيد خواستند از حفره عت بعد، هنگامي كه هري و رون مينيم سا

   تمرين چطور بود؟-
  :هري شروع كرد

  ... خيلي-
  :حالي گفت رون با بي

  . افتضاح-
  .شوند هايش آب مي د يخنظر رسي طرف رون باال آورد و به هرميون سرش را به. و در يك صندلي كار هرميون فرو رفت

  :هرميون دلداريش داد
  ...بره تا ي اولت بود، يه كمي وقت مي  خب، آخه دفعه-

  :رون به او پريد
   كي گفت من افتضاح بودم؟-

  :هرميون جا خورد و گفت
  ... هيچ كس، من فكر كردم-
  زنم؟  تو فكر كردي من هميشه گند مي-
  ...ي همين ن تو گفتي افتضاح بود، واسهببي! كنم  نه، البته كه اين جوري فكر نمي-

  :رون با عصبانيت گفت
  .هامو شروع كنم خوام برم تكليف  مي-

  .هرميون به طرف هري برگشت. كوبيد به خوابگاه پسران رفت و ناپديد شد ها مي و در حالي كه پايش را به پله
   اون افتضاح بود؟-

  :هري با وفاداري گفت
  . نه-

  . بردهرميون ابروانش را باال
  :كنان گفت من هري من

  ...ي تمرين بود طور كه تو گفتي اين اولين جلسه تونست بهتر بازي كنه، ولي همين كنم اون مي  خب من فكر مي-
دانست حواس رون به اين است كه در تمرين كوييديچ  هري مي. رسيد هري و رون آن شب هيچ پيشرفتي در تكاليفشان ندارند نظر مي به

  . را از سرش بيرون كند"بازن  گريفيندورا مي"توانست شعار  ازي كرده است و خودش به سختي ميچقدر ضعيف ب
هايشان غرق  شد خود را در ميان كتاب ها تمام روز يكشنبه را در سالن عمومي گذراندند و هنگامي كه اتاق اطرافشان پر و خالي مي آن

توانست آخرين آفتاب آن سال باشد  چه مي گذراندند و از آن ها وقتشان را در زمين مي دوريتر گريفين آن روز هم هوا خيلي خوب بود و بيش. كردند
  .كرد كه مغزش در حال تركيدن است آخر شب هري احساس مي. لذت برند

مان اندازه طوالني ي سخت و به ه ي احضار ارواح كنار گذاشتند و با فالكت مقاله گوناگال را درباره ي بلند پروفسور مك ها باالخره مقاله آن
  :غركنان گفت هري غر. ي مشتري به دست گرفتند ي قمرهاي سياره پروفسور سينسترا را درباره

  .تر روي تكليفامون كار كنيم دوني، بهتره ما سعي كنيم در طول هفته بيش  مي-
  :داخت و گفتاش را كه خراب شده بود در آتش كنارشان ان رون چشمان سرخش را ماليد و پنجمين كاغذ پوستي

  تونيم يه نگاهي به كارش بندازيم؟ خواي از هرميون بپرسيم مي مي...  آره، ببين-
حاليكه كروكشانك را در بغل داشت كنار جيسي نشسته بود و يك جفت ميل بافتني در  هري نگاهي به طرف هرميون انداخت؛ او در

  . ها بود راي جنقواره ب حاال او مشغول بافتن يك جوراب بي. زد مقابلش برق مي
  :او با حالتي متفكرانه گفت

  .دوني كه اون نميزاره  نه، خودت مي-
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. شد جمعيت داخل سالن عمومي به تدريج كم مي. كردند شد، كار مي تر مي ها تا زماني كه آسمان بيرون مرتباً تاريك و بدين ترتيب آن

  .ها آمد آنكشيد به طرف  كه خميازه مي ساعت يازده و نيم هرميون، در حالي
  شه؟  داره تموم مي-

  :رون با سردي گفت
  . نه-

  :شناسي او اشاره كرد و گفت او از روي شانه رون به سطري در انشاي ستاره
  .ي آيو است كه آتشفشان داره ترين قمر مشتريه، نه كاليستو وسياره ميد بزرگ  گان-

  :رون غريد
  . متشكرم-

  .هاي غلط خود را خط زد و جمله
  ...خواستم  فقط مي متاسفم،-
  ...جا فقط ايراد بگيري  آهان، خب اگه اومدي اين-
  ... رون-
  ...تا گردن تو دردسر اينا فرو رفتم.  من وقت ندارم به موعظه گوش بدم، خيلي خب، هرميون-
  ! نه ببين-

ي پنجره  جيغوي خوشكل روي لبه يك جغد جيغ. هري و رون هر دو به آن طرف نگاه كردند. ترين پنجره اشاره كرد هرميون به نزديك
  .نشسته و به رون خيره شده بود

  :رون قلم پرش را انداخت و بلند شد با صدايي آرام گفت
  واسه چي پرسي برام نامه فرستاده؟!  واويال، خودشه-

. آن وصل بود جلو آورداي به   رون نشست و پايش را كه نامه مقاله يروي.  كرد؛ هرمس به داخل پريداو به طرف پنجره رفت آن را باز
  .جا را ترك كرد و جاپاي جوهري روي طرح رون باقي گذاشت رون نامه را از پايش باز كرد و جغد بالفاصله آن

  .اش نشست و به كلمات پشت تومار خيره شد رون روي صندلي
  .رونالد ويزلي، برج گريفيندور، هاگوارتز.  صد در صد خط پرسيه-

  :به دو نفر ديگر نگاه كرد
  كنين؟  شما چي فكر مي-

  :هرميون مشتاقانه گفت
  !بازش كن -

  . و هري هم سرش را تكان داد
. تر در هم كشيد  هايش را بيش رفت، اخم تر مي هر چه چشمانش روي كاغذ پوستي پايين. رون تومار را باز كرد و شروع به خواندن كرد

ها را  ها به طرف هم خم شدند تا با هم آن نامه را به هري و هرميون داد، و آن. شد ياش انزجار ديده م وقتي خواندن نامه را تمام كرد، در قيافه
  .بخوانند
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  .هري به رون نگاه كرد

  رون عزيز،
كه تو ) از آدمي به بزرگي خود وزير سحر و جادو، كه او هم از معلم جديدت، پروفسور آمبريج شنيده بود( يدمچند روز پيش شن

  .شاگرد ممتاز هاگوارتز شدي
 ترسيدم تو به جاي كنم هميشه مي اول از همه بايد بهت تبريك بگم، اعتراف مي. وقتي اين خبر را شنيدم واقعاً خيلي خوشحال شدم

كني و  ربيان مدرسه رو ديگه مسخره نميمم توني تصور كني، وقتي شنيد من، راه فرد و جرج رو انتخاب كني، براي همين ميروي از  دنباله
  .پذير باشي، چقدر خوشحال شدم تصميم گرفتي مسئوليت

ها، امشب  پست معمولي صبحخواستم نصيحتي بهت بكنم، براي همين هم نامه را به جاي  مي. اي هم باهات دارم ولي غير از تبريك كار ديگه
  .ط جواب بدي رهاي فضول نخوني تا مجبور نشي به سواالت بي اميدوارم آن را جلوي چشم. فرستم برات مي

رون، بايد بهت بگم . ري هايش فهميدم كه هنوز با هري پاتر زياد راه مي وقتي وزير به من گفت كه تو شاگرد ممتاز شدي، از ميان حرف
آره، مطمئنم از اين موضوع خيلي تعجب كردي شك ندارم كه تو . تر از رفاقت با اون پسره موقعيت تو رو به خطر بندازه تونه بيش هيچي نمي

شه  هايي كه مي ، اما وظيفه دارم بهت بگم كه ممكنه بزودي دامبلدور ديگه مدير هاگوارتز نباشه و آدمگي پاتر هميشه سوگلي دامبلدور بوده مي
گم، اما اگر روزنامه پيام امروز  ديگه چيز بيشتري نمي. تره ي رفتار پاتر كامالً متفاوت و احتماالً درست دشون دربارهروشون حساب كرد، عقي

  !توني راه خودتو پيدا كني يا نه وزه و ببين واقعاً مي فهمي كه باد از كدوم طرف مي فردا صبح رو بخوني خودت خوب مي
ات خيلي لطمه بزنه، و منظور من، هم  تونه به آينده و با پاتر از يك قماش بدونن، اين مساله ميخواهي تو ر گم، رون، حتماً نمي جدي مي

دوني، چون پدر خودمون پاترو تا دادگاه برد، امسال تابستون در مقابل هيئت داوري جادو  طور كه حتماً مي همون. مدرسه هست و هم زندگي
هاي  خاطر مسائل حقوقي از مجازات معاف شد، و اگر از من و آدم او فقط به. ي خوبي پيدا نكرد جههي تاديبي شد، و بعد از اون هم اصالً و محاكمه

  .زيادي كه باهاشونم صحبت كردم بپرسي، هنوز هم متقاعد نشده و سر حرفش هست
اما اگر نگران . دونم، خشن بشه تونه غيرمتعادل و تا جايي كه من مي دونم كه اون مي ترسي ارتباط خودت رو با پاتر قطع كني، مي شايد مي

اخالقيه و  كنم كه با دلورس آمبريج صحبت كني، او زن خوش كنه، جداً توصيه مي اين مورد هستييا چيز ديگري در رفتار پاتر ديدي كه اذيتت مي
  .دونم با كمال ميل حاضره تو رو نصيحت كنه مي

ي مديريت دامبلدور در هاگوارتز تموم بشه، ، تو بايد  نه به زودي دورهطور كه برات گفتم، ممك همون. حال يك نصيحت ديگه بهت بكنم
خانه  متاسفانه شنيدم كه گروهي آموزشي، در مورد تغييرات الزمه در هاگوارتز كه وزارت. خونه وفادار باشي، نه به او به مدرسه و وزارت

ي  باز هم روزنامه. تر بشه ي ديگه براش آسون ن مساله بايد از هفتهاگرچه اي. ( كنه به شدت طرفدارشه، كمك چنداني به پروفسور آمبريج نمي
ي كمك به پروفسور آمبريج نشون بده، ممكنه تا يكي دو سال آينده  آموزي كه حاال خودشو آماده فقط همين رو بگم، دانش!) فردا صبح رو بخون
  .سرگروه پسرها بشه

هاي خطرناك  اونا با اين آدم وست ندارم از پدر و مادرمون انتقاد كنم، اما تا زماني كهاصال د. متاسفم كه تو تابستون نتونستم زياد ببينمت
توني بهش بگي  هر وقت براي مادر نامه نوشتي، مي. ( تونم زير يك سقف باهاشون زندگي كنم دور و بر دامبلدور قاطي هستند، متاسفانه ديگه نمي
خونه به زندان آزكابان  ك دامبلدوره، چند وقت پيش به خاطر ورود غير مجاز به وزارتكه آدمي به اسم استارگيس پادمور، كه دوست نزدي

شانسي هستم  من آدم خيلي خوش) ارزشي دمخور هستن كاراي بي هاشون باز شه كه اين روزها با چه جنايت طوري چشم شايد اين. فرستاده شده
وزير واقعاً خيلي با من مهربونه و رون، اميدوارم تو هم نگذاري قيد و بندهاي . شرت با چنين مردمي را بر پيشوني ندارماي ننگ مع  كه لكه

از صميم قلب اميدوارم كه اونا، به موقع، بفهمند كه چقدر در اشتباه . خانوادگي كورت كنه و اعمال و اعتقادات نادرست والدينمان را نبيني
  .ها را بپذيرم ام كه در آن روز عذرخواهي آن اند، و البته من آماده بوده

  .گم هايي كه زدم فكر كن، به خصوص در مورد هري پاتر، و باز هم ممتاز شدنت رو تبريك مي ي حرف لطفاً با دقت درباره
    برادرت

  پرسي                                                                                                                                                                       
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  :او گفت

  . خب-
  .تر نيست سعي كرد حالتي بگيرد كه انگار همه چيز يك شوخي بيش

  گن؟ چي مي... م م ا... خواهي  اگر مي-
  ...ي پرسي انداخت نامهنگاهي به 

  .خورم كه خشونت به خرج ندم  آهان، دوستيت رو با من به هم بزني، قسم مي-
  :رون دستش را دراز كرد و گفت

  . نامه رو بده من-
  :ناگهان فرياد كشيد

  ... اون-
  نامه پرسي را به دو نيم كرد

  ... گندترين-
  آن را به چهار قسمت پاره كرد

  ...  آدم-
  .كه كردنامه را هشت ت

  . دنياست-
  .هاي كاغذ را در آتش انداخت و تكه
  :ي پروفسور سينسترا را دوباره به طرف خود كشيد و به تندي گفت مقاله

  . بجنب، بايد اين رو قبل از روشن شدن هوا تموم كنيم-
  .كرد هرميون با حالت عجيبي به رون نگاه مي

  :ناگهان گفت
  . اون، اونارو بده به من-

  : رون پرسيد
   چي؟-
  .كنم ندازم و درستشون مي يه نگاهي به اونا مي.  بدشون به من-

  :رون گفت
  ؟...چه كار ميتونم. گي؟ واي، هرميون تو جونمونو نجات دادي  جدي مي-

  :ها را بگيرد، گفت هاي آن هرميون در حالي كه هر دو دستش را دراز كرده بود تا مقاله
  .ديم ديگه نذاريم تكاليفمون تا ديروقت بمونه ل ميتوني بگي اينه كه، ما قو  چيزي كه مي-

  .رسيد با اين حال راضي به نظر مي
  : گفتفيهري با صدايي ضعي

  . يك ميليون بار متشكرم، هرميون-
  .ماليد در مبل فرو رفت ه چشمانش را ميكاش را به هرميون داد و در حالي  مقاله

شد صداي قلم پر  تنها صدايي كه شنيده مي.  كس ديگري در سالن عمومي نبودج پاها و ك شب گذشته بود و به جز سه نفر آن  از نيمه
هاي مرجعي كه براي كنترل حقايق گوناگون  خراشيد و صداي ورق زدن كتاب هايش مي هايي را از روي مقاله جا جمله جا و آن هرميون بود كه اين

آور در شكمش داشت كه هيچ ارتباطي با خستگي  س خالي، عجيب و تهوعچنين احسا هم. شدت خسته بود هري به. روي ميزش پخش كرده بود
 .شد كه اكنون درون آتش سياه و مچاله شده بود اي مربوط مي نداشت و فقط به نامه

كه هاست  ي پيام امروز ماه دانست كه روزنامه مي. دانند دانست كه نيمي از مردم هاگوارتز او را عجيب و غريب و حتي ديوانه مي او مي
اش را با او  ي پرسي و پي بردن به اين كه پرسي توصيه كرده بود رون رابطه اما ديدن آن به اين شكل در نامه. زند داري به او مي هاي نيش كنايه

شناخت، در   ميچهار سال بود كه پرسي را. كرد تر از هر چيز شرايط را برايش واقعي مي اش به آمبريج بگويد، بيش هايي درباره قطع كند و حتي دروغ
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خوابيد، حتي در طي مسابقات تري ويزاردز سال  اش مانده بود، زمان جام جهاني كوييديچ با او در يك چادر مي طي تعطيالت تابستان در خانه

  .دانست ها مي ترين آدم ترين و احتماالً خشن متعادل گذشته باالترين امتياز را از او گرفته بود و حاال، پرسي او را نا
فهمد  در آن لحظه سيريوس تنها شخصي است كه احساس او را مياش فكر كرد احتماالً  دردي نسبت به پدرخوانده با احساس همهري 

كردند كه سيريوس يك قاتل خطرناك و جاني بزرگ است، و او مجبور شده  تقريباً تمام دنياي جادوگري فكر مي. زيرا او نيز همان شرايط را داشت
  ...  سال با اين فكر زندگي كندبود به مدت چهارده

اي در مقابل چشمش  جا باشد، آن چيز لحظه او همين االن چيزي در آتش ديده بود كه ممكن نبود آن. هري چشمانش را بر هم زد
  ...كرد او آن را تصور كرده بود چون به سيريوس فكر مي... توانست درست باشد نمي... نه. درخشيده و ناپديد شده بود

  :به رون گفتهرميون 
  . خيلي خب، اينو بنويس-

  .ي خودش را به رون بازگرداند نوشته ي او و يك ورقه پوشيده از دست و مقاله
  .گيري منو بهش اضافه كن  بعد اين نتيجه-

  :رون با صدايي ضعيف گفت
  ...ي كردمترين شخصي هستي كه تا حاال ديدم و اگر باز هم باهات بدرفتار العاده  هرميون، واقعاً تو فوق-

  :هرميون گفت
كنم تو حرف پروفسور سينسترا رو  فكر مي. ي آخرش هري، مال تو خوبه به جز همين يه ذره.فهمم كه به حالت طبيعي برگشتي  اونوقت مي-

  .عوضي شنيدي، اروپا پوشيده از يخه نه نخه هري
  .ها چشم دوخته بود وخته دوال شده و به شعلهنما و س ي نخ اش به پايين سريده بود و حاال روي قاليچه هري از روي صندلي
  :رون با ترديد پرسيد

  هري؟ چرا رفتي اون پايين؟!...  هي-
  :هري گفت

  . چون كه همين حاال سر سيريوس رو تو آتش ديدم-
بود، با وجود اين كرد؛ آخر، او سال گذشته هم سر سيريوس را درست در همين آتش ديده بود و با او صحبت كرده  او كامالً آرام صحبت مي

  ...خيلي سريع ناپديد شده بود... بار واقعاً آن را ديده باشد مطمئن نبود كه اين
  :هرميون تكرار كرد

... كنه، آخه خيلي خواست تو مسابقات تري ويزاردز باهات صحبت كنه؟ اما االن اين كار رو نمي  سر سيريوس؟ منظورت اينه مثل وقتي كه مي-
  !سيريوس

هاي رقصان سر سيريوس قرار  جا در وسط شعله آن. الي كه به آتش خيره شده بود، نفسش بند آمد؛ قلم رون از دستش افتادهرميون در ح
  .داشت موهاي بلند تيره در اطراف صورت خندانش ريخته بود

  :او گفت
  .پاييدم رو ميرين، مرتب شما  كه همه ناپديد بشن، شما به رختخواب مي كردم نكنه پيش از اين  داشتم فكر مي-

  :هري خنديد
  زدي؟  تو ساعت به ساعت تو آتيش سر مي-
  . فقط براي چند لحظه تا ببينم ساحل خالي شده يا نه-

  :هرميون با نگراني پرسيد
  .اما نگران نباشين. ر منو ديده باشهظگم يه ن اش مي ولي، از روي قيافهكنم يه دختر سال ا  خب، فكر مي-

  :ه دهانش كوبيد فوراً ادامه دادو وقتي هرميون دستش را ب
ي عجيب غريب يا همچين  كنه من فقط يه كنده بندم كه اون فكر مي اي كه دوباره به طرفم برگشت من رفته بودم و شرط مي  درست لحظه-

  .چيزي بودم
  :هرميون شروع به حرف زدن كرد

  ... اما سيريوس، ريسك وحشتناكي كردي كه-
  : سيريوس گفت
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ي  ي هري رو بدم بدون اين كه مجبور بشم از رمز استفاده كنم و همه تونستم جواب نامه اين تنها راهي بود كه مي. زني  مي مثل مالي حرف-

  .شه شكست رمزها رو هم مي
  .ي هري، هرميون و رون هردو برگشتند و به او خيره شدند با اشاره به نامه

  :آميز گفت هرميون با حالتي اتهام
  !ي سيريوس نامه نوشتي نگفته بودي كه برا-

  :هري گفت
  . فراموش كردم-

  .كه كامالً حقيقت داشت؛ مالقات با چو در جغدداني همه چيز را از ذهنش پاك كرده بود
   اون طوري به من نگاه نكن هرميون، هيچ راهي نبود كه كسي بتونه اطالعات سري ازش بگيره، مگه نه، سيريوس؟-

  :سيريوس لبخند زد
  .زخمت. ود، به هر حال بهتره عجله كنيم، مبادا كسي مزاحم بشه نه خيلي خوب ب-

  :رون شروع كرد
  ؟... زخمش-

  .اما هرميون حرف او را قطع كرد
  .گيم، ادامه بده، سيريوس  بعداً برات مي-
  .كنم واقعاً جاي نگراني باشه دونم درد كشيدن هيچ لذتي نداره، ولي فكر نمي  خب، من مي-

  :هاي رون و هرميون را ناديده گرفت و گفت هري مطابق معمول شكلك
دونم، شايد شبي كه من تو حبس بودم واقعاً عصباني  ولي نمي. افته  آره، و دامبلدور گفت هر وقت احساسات ولدمورت قوي بشه اين اتفاق مي-

  .بوده
  :سيريوس گفت

  .گيره تر از قبل درد مي  خب، حاال كه اون برگشته حتماً بيش-
  :هري پرسيد

  كني به خاطر اين بوده كه آمبريج به من دست زده؟ پس تو فكر نمي -
  :سيريوس گفت

  .شناسم و مطمئنم كه مرگخوار نيست من از رو شهرتش اونو مي.  شك دارم-
  :هري با بدبيني گفت

  . اون اونقدر پليد هست كه يه مرگخوار باشه-
  

  .ندي تاييد سرشان را تكان داد رون و هرميون به شدت و به نشانه
  :سيريوس لبخندي زد و گفت

  .گه دونم كه آمبريج آدم ناجوريه، تازه شما بايد ببينين ريموس دربارش چي مي  بله، اما دنيا به آدماي خوب و مرگخوار تقسيم نشده، من مي-
  :ي درس به ياد آورد و به سرعت پرسيد هاي خطرناك در طول اين جلسه ي دورگه هاي آمبريج را درباره هري گفته

  شناسه؟  لوپين اونو مي-
  :سيريوس گفت

  .نويس قانون ضد گرگينه رو نوشت، با اين قانون پيدا كردن كار براي لوپين تقريباً غيرممكن شده  نه، اما اون دو سال قبل پيش-
  .رسيد و نفرتش از آمبريج باز هم بيشتر شد تر به نظر مي هري بخاطر آورد اين روزها لوپين چقدر ژوليده

  : با عصبانيت پرسيدهرميون
   چرا آمبريج مخالف گريگنست؟-

  :سيريوس از خشم هرميون به خنده افتاد و گفت
ها رو جمع كنن و بهشون برچسب  ها متنفره؛ پارسال هم فعاليت كرده بود كه ماگل ي انسان ترسه، ظاهراً اون از همه كنم ازشون مي  فكر مي-

  .ها تلف كني گردن، انرژي و وقتتو به خاطر آزار و اذيت ماگل مثل كراچر ول ميبزنن، فكرشو بكن وقتي آدماي درب و داغوني 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  - 16 -    پرسي و پانَمدي                                   -فصل چهاردهم/ جلد دوم/هري پاتر و محفل ققنوس

 
  .رون خنديد ولي هرميون ناراحت شد

  :آميز گفت هرميون با لحني سرزنش
 دامبلدور ي خانوادشي و پروفسور مانده آخه، تو تنها عضو باقي. داد كردي مطمئنم كراچر جواب مي گم اگه يه كم تالش مي واقعاً مي!  سيريوس-

  ...گه مي
  :سيريوس حرف او را قطع كرد

  ها رو بكشين؟ طور دورگه ده چه  خب درس آمبريج چطور بود؟ داره به همتون تمرين مي-
  :ي هرميون را، به خاطر اين كه حرفش را در دفاع از كراچر قطع كرده بود، ناديده گرفت و گفت هري نگاه رنجيده

  !ده از جادو استفاده كنيم  نه، اون اصالً به ما اجازه نمي-
  :رون گفت

  .كنيم خوندن اين كتاب درسي احمقانست  تنها كاري كه مي-
  : سيريوس گفت

  .خواد شما براي مبارزه آموزش ببينين خونه اينه كه فاج نمي اطالعات از داخل وزارت.  خب، پس معلوم شد-
  :هري ناباورانه تكرار كرد

  ديم؟ كنيم، يه جور لشكر جادوگري تشكيل مي جا داريم چيكار مي نه ما اينك  آموزش براي مبارزه؟ اون فكر مي-
  :سيريوس گفت

طوري  ارتش خصوصي خودشو تشكيل بده و اين اي داشته باشه و بخواد كنه، در واقع وحشت داره كه دامبلدور چنين برنامه  دقيقاً همين فكرو مي-
  .بتونه وزارت سحر و جادو رو بگيره

  :د، سپس رون گفتسكوتي برقرار ش
  .كنه هايي كه لونا الوگود تعريف مي تر از داستان ترين چيزيه كه تا حاال شنيدم، حتي احمقانه  اين احمقانه-

  :هرميون با عصبانيت گفت
  .اده كنيمهامون استف خونه از افسون ترسه ما براي وزارت  بنابراين نميذارن ما دفاع در برابر جادوي سياه رو ياد بگيريم چون فاج مي-

  :سيريوس گفت
تري نسبت به دامبلدور پيدا  كنه، اون روز به روز سوظن بيش كنه دامبلدور براي به چنگ آوردن قدرت از هيچ كاري دريغ نمي  آره، فاج فكر مي-

  .كنن گير مي كشه كه دامبلدور رو با يه اتهام دروغي دست زياد طول نمي. كنه مي
  .رسي انداختاين مسئله هري را به ياد نامه پ

  ...كنه كه ي فردا چاپ بشه؟ برادر رون، پرسي، فكر مي ي دامبلدور تو روزنامه  راستي قراره چيزي درباره-
  :سيريوس گفت

  ...فقط من و كراچر اين جا. همه خيلي گرفتار بودن. دونم من تو اين آخر هفته هيچ كس رو نديدم  نمي-
  .تلخي خاصي در صداي سيريوس وجود داشت

   تو هيچ خبري هم از هاگريد نداري؟ پس-
  :سيريوس گفت

  .خب قرار بود كه تا حاال برگشته باشه، هيچ كس مطمئن نيست چه اتفاقي براش افتاده...  آه-
  :ها را ديد به سرعت اضافه كرد ي آن زده هاي وحشت سپس وقتي صورت

  .نين؛ من مطمئنم حال هاگريد خوبه اما دامبلدور نگران نيست، بنابراين شما سه تا هم خودتونو نگران نك-
  :هرميون با حالتي مضطرب پرسيد

  ... اما اگر قرار بود برگرده تا حاال برگشته بود-
اما هيچ چيزي وجود نداره كه نشون بده اون . گه اونا تو راه خونه از هم جدا شدن  مادام ماكسيم با اون بود، ما باهاش تماس گرفتيم و اون مي-

  .هكامالً حالش خوب
  .هايي نگران به هم رد و بدل كردند هري، رون و هرميون كه متقاعد نشده بودند نگاه

  :سيريوس خيلي سريع گفت
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دونم دامبلدور  كنين و من مي تري به برنگشتن اون جلب مي با اين كارتون توجه بيش. ي هاگريد پرس و جو نكنين قدر درباره  گوش كنين، اين-

  .گرده اون سالم برمي. هاگريد قويه. خواد اينو نمي
  :، اضافه كردهايشان ظاهر نشد و وقتي ديد با اين حرف هيچ خوشحالي در چهره

كردم تو ايستگاه با اون بدن سگ خوب در رفتيم مگه نه؟ فكر كردم  ي هاگزميد بعدي كي خواهد بود؟ داشتم فكر مي  راستي تعطيالت آخر هفته-
  ...تونم مي

  :هرميون با نگراني پرسيد
  ي پيام امروز رو نديدي؟ سيريوس، تو روزنامه -

  :نيش سيريوس باز شد
  ...زنن من كجام ولي در واقه هيچ سرنخي  اوه، اونا هميشه حدس مي-

  :هري گفت
. كو بودزد كه ما فكر كرديم تو رو شناخته، و پدرش هم روي س مالفوي تو قطار طوري حرف مي. دونن ميكنيم اونا   آره، ولي ما اين دفعه فكر مي-

  ...اگه مالفوي بازم تو رو ببينه. جا نيا كني اين شناسي، بنابراين هر كاري مي سيريوس، تو لوسيوس مالفوي رو مي
  :سيريوس گفت

  ! خيلي خب، فهميدم-
  .رسيد كامالً دلخور به نظر مي

  .كردم ممكنه دوست داشته باشين همه دور هم جمع بشيم  فقط فكر مي-
  :هري گفت

  .خوام تو به آزكابان برگردي رم فقط نمي من دوست دا-
  .اش افتاده بود سكوتي برقرار شد و سيريوس از ميان آتش به هري نگاه كرد، چيني ميان چشمان فرورفته

  :سرانجام با آرامشي خاص در صدايش گفت
  .كرد به همين خطرش جيمز كلي تفريح مي. كردم به پدرت شباهت داري تر از اون چيزي كه فكر مي  كم-
  ... ببين-

  :سيريوس گفت
  .آد بشنوم ها پايين مي  رو كه از پلهكريچرتونم صداي پاي  مي.  خب، بهتره من برم-

  .گويد ولي هري مطمئن بود كه او دروغ مي
  شه؟ البته اگه بتونين خطرش رو بپذيرين؟ مي. گردم نويسم كه كي دوباره تو آتيش برمي  براتون مي-

  . بار ديگر سوسو زدندها هيريوس قرار داشت شعلجرقه زد و در جايي كه سر س
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  فصل پانزدهم
  تزاري هاگو رتبه بازرس عالي      

آن ها گمان مي كردند براي يافتن مقاله اي كه پرسي به آن اشاره كـرده بـود، صـبح                    
اما جغدي كه روزنامـه را آورده بـود   . روز بعد ناچار  مي شوند پيام امروز هرمايني را زيرورو كنند   

ز ازباالي پارچ شير پرواز نكرده بود كه هرمايني با صداي بلندي نفـس را در سـينه حـبس                    هنو
او روزنامه اي را روي ميز پهن كرد و عكس بزرگي از دلورس آمبريج نمايان شـد كـه بـه               . كرد

عنـوان  .پهناي صورتش لبخند مي زد و از زير عنوان مقاله به آنها نگاه مي كرد و پلـك مـي زد           
  :ودمقاله چنين ب

  وزارت سحر و جادو در صدد اصالحات آموزشي
  ي هاگوارتز دلورس آمبريج در مقام نخستين بازرس عالي رتبه               
  :ي گرفته اي گفت ي گاز زده هري از دستش افتاد و با چهره نان برشته

  بازرس عالي رتبه؟ يعني چي؟ -
  : هرمايني با صداي بلند شروع به خواندن كرد

ي علـوم و فنـون        ارت سحر و جادو طي يك اقدام شگفت آور قانون جديدي را بـه تـصويب رسـاند و حـق نظـارت بـر مدرسـه                          ديشب وز  -
مـدتي اسـت كـه      « :ي وزير اظهار مـي دارد       پرسي ويزلي ، دستيار دون پايه     . جادوگري هاگوارتز را در سطح بي سابقه اي به خود اختصاص داد           

ني جناب وزير شده است و او اين اقدام را در پاسخ به خانواده هاي نگراني انجام داده است كه بـا ابـراز                        رويداد هاي جاري هاگوارتز موجب نگرا     
  ».ناراحتي خود اظهار مي دارند امور هاگوارتز در مسيري پيش مي رود كه مورد تاييد آنها نيست

او در سـي ام اوت سـال   . ز قوانين جديد بهره مي جويـد در چند هفته اخير ، اين اولين باري نيست كه فاج براي بهبود وضعيت هاگوارتز ا           
جاري حكم آموزشي بيست و دو را صادر كرد تا بنابر ناتواني مدير فعلي اين مدرسه در يافتن داوطلبـي بـراي تـدريس يكـي از دروس ، اطمينـان              

  .حاصل كند كه وزارت سحر و جادو شخص مناسبي را براي اين منظور انتصاب مي كند
دامبلـدور نتوانـست   . بدين ترتيب بود كه دلورس آمبريج براي تصدي اين مسووليت آموزشي منـصوب شـد              « : ي اظهار داشت     ديشب ويزل 

  ...»كسي را براي اين امر بيابد در نتيجه جناب وزير آمبريج را براي اين كار برگزيد و بي ترديد او به موفقيت چشمگيري دست يافت
  : هري با صداي بلند گفت

  ست يافت؟ به چي د-
  :هرمايني با اخم هاي در هم كشيده گفت

  :و به خواندن بقيه گزارش ادامه داد.  صبر كن بازم هست-
به توفيق چشمگيري دست يافت بدين ترتيب انقالب عظيمي در تديس دفاع در برابر جادوي سياه ايجاد كـرد و جنـاب وزيـر را از                       ...-

سحر و جادو به منظور رسميت دادن به مسوليت فوق الذكر به صدور حكم آموزشي بيست و وزارت .جريان واقعي امور هاگوارتز مطلع ساخت
ايـن مرحلـه جديـد و هيجـان انگيـزي از مبـارزه       « :ويزلي اظهار داشت .سه پرداخت كه به موجب ان مقام جديد بازرسي عالي هاگوارتز ايجاد شد            

مقام بازرسـي از قـدرت و اختيـار الزم بـراي بـازجويي از اسـاتيد       .رتز ناميده اندوزيربا مسايلي است كه عدي اي آن را سقوط معيار ها در هاگوا   
مسوليت اين كار عالوه بـر مـسوليت تـدريس    . ، اطمينان حاصل مي نمايد كه نحوه تدريس آن ها رضايت بخش است            همكار خويش برخوردار بوده   

  ».ايشان مسوليت جديد خود را پذيرفته اندپروفسور آمبريج به او پيشنهاد شد و در كمال مسرت اعالم مي كنم كه 
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 41آقاي لوسيوس مالفوي ،     . ي والدين دانش آموزان هاگوارتز رو به رو شده است           اقدامات جديد وزارت سحر و جادو با حمايت مشتاقانه        
 بينانـه قـرار گرفتـه احـساس     اكنون كه دامبلدور تحت ارزيـابي عادالنـه و واقـع   « : ساله، ديشب در كاخ شخصي خود در ويلتشاير اظهار داشت 

بسيار از ما كه صميمانه آرزومند خير و صالح فرزندانمان هستيم با مشاهده تصميم گيري هاي عجيـب دامبلـدور                    .آرامش خاطر بيشتري دارم   
يـز برخـي از   اسـتخدام بحـث انگ  » .در چند سال اخير دچار نگراني شده بوديم و اكنون از نظارت وزارت سحر و جادو بر روند امور خشنوديم                   

اساتيد سابق هاگوارتز كه شرح آن در اين روزنامه از نظرتان گذشت بي ترديد يكي از همين تـصميم گيـري هـاي عجيـب بـوده اسـت كـه شـامل                                 
  .استخدام لوپين گرگينه هاگريد  نيمه غول و مودي چشم باباقوري كاراگاه سابق و توهم زده نيز مي شود

بـود  ) ويزنگـاموت (اي رياست عالي كنفدراسيون بين المللي جادوگران و رياست ديوان عالي قـضايي              دامبلدور كه روزي عهده دار مقام ه      
  .بنابر شايعات فراوان موجود ، ديگر قادر به مديريت مدرسه صاحب نام هاگوارتز نيست

 اطمينان از اين واقعيت اسـت       به نظر من انتصاب يك بازرس ، اولين گام براي حصول          « :  ديشب يكي از مقامات سحر و جادو اظهار داشت        
  ».ي ماست ي كسي قرار مي گيرد كه مورد اطمينان و اعتماد همه كه مديريت هاگوارتز بر عهده

ي ديوان عالي قضايي در اعتراض به ايجاد مقام بازرسي براي هاگوارتز از مقام  گريلدا مارچ بنكز و تيبريوس اوگدن ، قضات سالخورده  
اين اقـدام نفـرت انگيـز بـراي         . هاگوارتز يك مدرسه است ، نه پايگاهي براي كورنليوس فاج         « :ارچ بنكز اظهار داشت     خانم م . خود استعفا دادند  

براي آگاهي از شرح كامل ارتبا اظهار شده ي خانم مارچ بنكز با گروه هاي اجنه شورشي به صفحه                   ( » .بي اعتبار ساختن آلبوس دامبلدور است     
  .) مراجعه كنيد16

سپس در حالي كه تند تند نفس مي كشيد و چـشم  . واندن گزارش را به پايان رساند و به دو نفر ديگر در آن سوي ميز نگاه كرد  هرمايني خ 
  :هايش برق مي زد گفت

حاال هـم  ! فاج اين حكم آموزشي رو صادر كرده و به زور اونو به ما تحميل كرده         !  خب ، حاال فهميديم كه چي شد كه گير آمبريج افتاديم           -
  ...اين يه توهينه. باورم نمي شه ! بهش اين اختيارو داده كه در كار بقيه اساتيد بازرسي كنه

  : هري گفت
  ! اونم چه توهيني-

هري سرش را پايين انداخت و به پشت دستش نگاه كرد كه در مجاور روميزي مشت شده بود و خطوط سفيد و مبهم كلمـاتي را ديـد كـه                              
  . دن بر پوست خود كرده بودآمبريج او را وادار به حك كر

  :هري و هرمايني با ديدن قيافه او هردو با هم گفتند. اما در همان لحظه خنده اي بر لب رون مي نشست
   چيه؟-

  :رون با شادماني گفت
  !آمبريج نمي دونه چه دردسري براي خودش مي خره.  واي چقدر دلم مي خواد زدتر بازرسي مك گونگال رو ببينم-

  :آنجا جست و گفتهرمايني از 
  .بهتره زودتر بريم،اگه بخواد كالس بينز رو بازرسي كنه نبايد دير برسيم اونجا.  بياين بريم-

اما پروفسور آمبريج براي بازرسي نه به كالس تاريخ جادوگري آمد كه به مـالل آوري هفتـه پـيش بـود، نـه هنگـامي كـه هـري ، رون و                   
اما هري تحقيق خود را درباره سنگ قمر پس گرفت كه در گوشه بااليي              . مه اسنيپ رسيدند آن جا بود     هرمايني براي دو جلسه معجون سازي به دخ       

اسنيپ در حالي كه در كالس مي گذشت و يكي يكي تحقيق هارا به دانش آموزان بر مـي                   .  مشكي و زاويه دار به چشم مي خورد        Dآن يك حرف    
  :گرداند پوزخندي زد و گفت

اينطوري به صورت واقع بينانه مي تونين بفهمـين كـه در   . وري ارزيابي كردم كه در امتحانات سمج ارزيابي ميشه      من تكاليفتونو همون ط    -
  .امتحان سمج در انتظار چه چيزي خواهيد بود

  :اسنيپ به جلوي كالس رسيد و روي پاشنه پا چرخيد تا رو در روي آنها قرار گيرد و گفت
اميدوارم شـاهد تـالش بيـشتر شـما بـراي           . اگر اين امتحان اصلي بود اكثرتون مردود مي شدين        .  سطح عمومي تكاليف شما افتضاح بود      -

  . مي گيرن مجازات كنمDتحقيق اين هفته تون باشم كه درباره ي انواع متفاوت نوشداروي زهر هاسست وگرنه ناچار ميشم كودن هايي رو كه 
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  :و با صدايي آهسته اما رسا گفتمالفوي به طور تمسخر آميزي خنديد .  اسنيپ پوزخندي زد 

  !گرفته ان ؟ هاهاها D بعضي ها -
هري تحقيق خود درباره سنگ قمر را به سـرعت در  . هري متوجه شد هرمايني زير چشمي نگاه مي كند تا ببيند او چه نمره اي گرفته است        

  .كيفش گذاشت چرا كه ترجيح ميداد اين موضوع از بقيه مخفي بماند
بهانه اي به دست اسنيپ ندهد هريك از سطرهاي دستور عملي كه برروي تخته سياه بود دست كم سه بار مي خوانـد      هري كه مصمم بود     
محلول نيروبخش هري سايه شفاف فيروزه اي رنگ محلول هرمايني را نداشت اما دست كم آبـي بـود نـه همرنـگ                       . و بعد به آن ها عمل مي كرد       

  . جلسه ، هري يك بطري از محلولش را با آسودگي خيالي آميخته به اعتراض به سر ميز اسنيپ برددر پايان. محلول نويل كه صورتي شده بود
  :وقتي براي از پله هاي بيرون دخمه باال مي رفتند كه از سرسراي ورودي گذشته، براي صرف ناهار بروند هرمايني گفت

  .ي پيش نبود، نه؟ تكاليفش هم خيلي بهتر بود  اين جلسه به بدي هفته-
  :وقتي هري و رون هيچ يك جوابي ندادند او پافشاري كرد و گفت

ولـي خـب، در ايـن مرحلـه     .  راستش منظورم اين بود كه من انتظار باالترين نمره رو نداشتم چون معيار ارزيابي در حد امتحان سمج بـود       -
  همينقدر كه آدم نمره قولي بگيره تشويق    مي شه ديگه، درسته؟

  :ي هري خارج شد و هرمايني ادامه دادصداي مبهمي از گلو
اما نمره هايي كـه حـاال مـي گيـريم           .  البته از حاال تا امتحانات خيلي اتفاقات ممكنه بيفته، ما كلي وقت داريم و مي تونيم پيشرفت كنيم                  -

  ...درسته؟ چيزيه كه ما براساس اون مي تونيم خودمونو تقويت كنيم مثل يك خط پايه مي مونه، 
  :هرمايني گفت.  سر ميز گريفندور نشستند همه باهم

  . مي گرفتمO البته من خيلي خوشحال مي شدم اگه -
  : رون با لحن گزنده اي گفت

  . هرمايني اگه مي خواي بفهمي ما چه نمره اي گرفتيم رك و راست بپرس-
  ...ولي خب اگه مي خواين به من بگين.... من منظوري نداشتم....  نه -

  :ا مالقه براي خود سوپ مي ريخت گفترون در حالي كه ب
   گرفتم راحت شدي؟P من يه -
   خوشگل و ماماني چه ايرادي داره؟Pيه .  اين چيزي نيست كه باعث شرمندگي بشه-

  .اين صداي فرد بود كه به همراه جر و لي جردن تازه از راه رسيده بود و همگي در سمت راست هري مي نشستند
  : هرمايني گفت

  ...Pعناي  ولي مگه م-
  :لي جردن گفت

  ؟)Dreadful(  كه نيست؟ كه يعني افتضاحDولي بازم بهتر از ) Poor( آره، يعني ضعيف، -
وقتي بر خود مسلط شد از اين كه هرمـايني  . صورت هري داغ شد و با يك سرفه كوتاه ساختگي وانمود كرد غذايش به گلويش پريده است                

  :هرمايني گفت. اراحت شدهمچنان درباره نمرات سمج بحث مي كرد ن
  )...A(بعد از اون ) Outstanding.( و به معناي عاليهO پس بهترين نمره -

  : جرج حرف اورا تصحيح كرد و گفت
ي درس      من هميشه فكر مي كردم كه من و فرد در همـه           ) . Exceeds Expectation( و به معناي فراتر از حد انتظاره       E نه، بعدش    -

  .م چون حضور ما در جلسه امتحان فراتر از حد انتظار بودمي گرفتي) E(ها بايد 
  : همه خنديدند جز هرمايني كه مصرانه گفت

  ي قبوليه درسته؟ و آخرين نمره) Acceptable( و به معناي قابل قبولهE ،A خب، پس بعد از -
  : و گفت فرد يك برش نان ساندويچي را به طور كامل در سوپش فرو كرد و در دهانش گذاشت و بلعيد

  ... به معناي ضعيفهP بعدش -
  :فرد ادامه داد. ي تمسخر آميزي دو دستش را باال برد و در هوا تكان داد رون با حالت پيروز مندانه

  ... به معناي افتضاحهD  بعدش -
  : جرج براي ياد آوري به او گفت
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  .T   بعدشم-
  :هرميون با سردرگمي پرسيد 
- T ؟ يعني حتي ازD ن ديگه چه معنايي داره؟هم بدتره؟او  

  : جرج بالفاصله گفت
  ) .Troll( يعني غول غارنشين -

 Tخود را در حالتي مجسم كرد كه در همه امتحانـات            . هري دوباره خنديد هرچند كه نمي دانست جرج شوخي مي كند يا جدي گفته است              
  :فرد از آنها پرسيد. كه از اين به بعد بيشتر درس بخواندگفته و مي كوشد اين موضوع را از هرمايني مخفي كند و بالفاصله تصمصم گرفت 

   تا حاال شده يكي از كالسهاتون بازرسي بشه؟-
  : هرمايني بالفاصله گفت

   نه، شما چي؟-
  : جرج گفت

  .درس وردهاي جادويي.  همين اآلن، قبل از ناهار بود-
  : هري و هرمايني باهم پرسيدند

   چه جوري بود؟-
  :بال انداخت و گفت فرد شانه هايش را 

ازش مثـل يـه       خودتون كه فليت ويك رو ميشناسين،       . آمبريج رفت يه گوشه و روي يك تخته شاسي يادداشت هاي نوشت           .  زياد بد نبود   -
مواال كالس ها   ي اين كه مع     از آليشيا چند تا سوال كرد درباره      . آمبريج زياد حرف نزد   . به ظاهر اصال از حضور اون ناراحت نبود       . مهمون استقبال كرد  

  .چطوريه، آليشيا هم بهش گفت واقعا خيلي خوبه، همين
  : جرج گفت

  .معموال همه دانش آموزان از درس اون نمره خوبي مي گيرند.  فكر نمي كنم بخوان فليت ويك پيرو بي اعتبار كنن-
  : فرد از هري پرسيد

   بعد از ظهر با كي درس دارين؟-
  ... تريالني-
  ...مرم ديده باشم خود تريالنيه تو عT اگه من يه -

  : هري گفت
  .و خود آمبريج ... -

  : جرج گفت
اگه يه بار ديگه سر تمرين كوييديچ غيبت كني آنجلينا خـودش رو مـي               . پسر خوبي باش و سر كالس آمبريج خونسرديتو حفظ كن         .  خب -

او بـرروي يكـي از صـندلي هـاي آخـر كـالس            . دوي سياه صبر كند   اما هري براي مالقات آمبريج ناچار نبود تا ساعت درس دفاع در برابر جا             . كشه
تاريك پيشگويي داشت دفتر خواب هايش را از كيفش در مي آورد كه رون با آرنجش به او سقلمه زر و وقتي هـري بـه اطـرافش نگـاهي انـداخت                                

ان . ط با هم صـحبت مـي كردنـد ناگهـان سـاكت شـدند              دانش آموزان كه با شور و نشا      . پروفسور آمبريج را ديد كه از دريچه كف اتاق باال مي آمد           
پروفـسور  . سكوت ناگهاني باعث شد پروفسور تريالني كه سرگرم پخش كتاب هاي تعبير خواب در ميان دانش آموزان بود به اطرافش نگاهي بكنـد            

  :آمبريج با لبخندي به پهناي صورتش گفت
  سيده، نه؟ هموني كه تاريخ و ساعت بازرسي كالس شما رو اعالم مي كرد؟حتما يادداشت من به دستتون ر.  سالم، پروفسور تريالني-

پروفسور . پروفسور تريالني به تندي با حركت سرش جواب مثبت داد و با دلخوري پشتش را به او كرد و به پخش كردن كتاب ها ادامه داد                         
ه جلوي كالس بـرد و چنـدين سـانتي متـر عقـب تـر از صـندلي           آمبريج كه همچنان لبخند   مي زد پشتي نزديك ترين صندلي را گرفت و آن را ب                 

  .سپس روي آن نشست و از كيف گلداري تخته شاسي اش را بيرون آورد و منتظر ماند تا درس شروع شود. پروفسور تريالني گذاشت
انـش آمـوزان را از نظـر        پروفسور تريالني كه دستهايش كمي مي لرزيد شالش را محكم به دورش پيچيد و از پشت عينك ته استكانيش د                   

  :با تالشي شجاعانه و با همان صداي مرموز هميشگي اش كه اين بار كمي مي لرزيد گفت. گذراند
لطفا به گروه هاي دونفره تقسيم بشين و با كمـك كتـاب تعبيـر خـواب،                 .  امروز مطالعه  در مورد خواب هاي خبردهنده رو ادامه مي ديم            -

  .رو تفسير كنيني همديگه  آخرين بينش هاي شبانه
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او كه مي خواست برروي صندليش بنشيند با مشاهده پروفسور آمبريج به سمت پروتي و الوندر در سمت چپ رفت كه بـه بحـث و گفتگـو              

  .ي جديد خواب پروتي پرداخته بودند درباره
پس از چنـد  .  بر روي تخته شاسي اش بوداو سرگرم يادداشت كردن. هري كتاب تعبير خواب را باز كرد و نگاه دزدانه اي به آمبريج انداخت        

به گفت و گوي او با دانش آموزان گوش مي داد و هر از گاهي چيـزي مـي         . دقيقه از جايش بلند شد و سايه به سايه تريالني در كالس حركت كرد             
  :هري سراسيمه نگاهش را به كتاب انداخت و گفت. پرسيد

  .ر بياد اينجاممكنه وزغ پي.  زود باش ، يه خوابتو تعريف كن-
  :رون اعتراض كرد و گفت

  .تو خوابتو به من بگو. حاال نوبت توست.  دفعه پيش من خوابمو گفتم -
  :هري كه در چند شب گذشته خوابي نديده بود عاجزانه گفت

  ...آره، همين خوبه...م چه طوره بگيم خواب ديدم اسنيپ رو توي پاتيلم غرق كرده... من نمي دونم
  :دل خنديد و كتابش را باز كرد و گفت    رون از ته 

خب حاال غـرق كـردن موضـوع        ...  خب ما بايد سن تو رو به تاريخ شبي كه خواب رو ديدي و به تعداد حروف موضوع خواب اضافه كنيم                     -
  خوابه يا پاتيل يا اسنيپ؟

  :هري از فرصت استفاده كرد و نگاهي به پشت سر رون انداخت و گفت
  . مي خواي حساب كن فرقي نداره، هركدومو-

در آن زمان پروفسور آمبريج كنار پروفسور تريالني ايستاده بود و وقتي استاد پيشگويي از نويل درباره دفتر خوابش پرسيد، آمبريج نكـاتي را                  
  :رون كه غرق در محاسباتش بود پرسيد. بر روي تخته شاسي اش يادداشت كرد

   يه بار ديگه بگو چه شبي اين خوابو ديدي؟-
  :ري كه مي كوشيد حرفي را بشنود كه آمبريج به پروفسور تريالني مي زد به رون گفته
  . نمي دونم، ديشب، هرچي مي خواي بنويس-

اكنون ديگر آن دو يك ميز  با        . پروفسور آمبريج مشغول نوشتن نكته ديگري شده بود و پروفسور تريالني آشفته و ناراحت به نظر مي رسيد                 
  :آمبريج سرش را بلند كرد و با نگاهي به تريالني گفت. تندهري و رون فاصله داش

   خب، شما دقيقا چند وقته به اين كار مشغوليد؟-
پروفسور  تريالني به او اخم كرده بود، با شانه هاي آويخته دست به سينه استاده بود گويي كه مي خواست تا آن جا كه مي توانست خود را                             

ظاهرا پروفسور تريالني پس از مكث كوتاهي به اين نتيجه رسيد كه اين سوال چندان توهين آميز نيست                  .  دارد حرمتي اين بازرسي مصون نگه      از بي 
  :بنابر اين با دلخوري  فراوان گفت. كه بخواهد آن را نشنيده بگيرد

  . نزديك شانزده سال-
  :اش چيزي نوشت و گفت پروفسور تريالني بر روي تخته شاسي

  ندرا تريالني غيبگو هستيد؟ي كاسا ي نوه  شما نوه-
  :پروفسور تريالني سرش را باالتر گرفت و گفت

  . بله-
  :آمبريج چيز ديگري نوشت و گفت

   اما اگر اشتباه نكنم شما بعد از كاساندرا  اولين كسي هستيد كه در اين خاندان از استعداد غيب بيني بهره منديد، درسته؟-
  :پروفسور تريالني گفت

  .غلب به سه نسل بعد مي رسه اين جور چيزا ا-
  :ي ديگري را يادداشت مي كرد با لحن دلنشيني گفت لبخند وزغ مانند پروفسور آمبريج پهن تر شد و در حالي كه نكته

   البته، مي شه  لطفا يه چيزي رو براي من پيشگويي كنين؟-
پروفسور تريالني كه گـويي آنچـه را شـنيد    . ه او خيره شدو در حالي كه همچنان لبخند مي زد سرش را بلند كرد و با حالتي پرسش گرانه ب    

  :او بي اختيار به شال دور گردن استخوانيش چنگ زد و گفت. بود باور نمي كرد سرجايش خشكش زده بود
   منظورتون چيه؟-

  :پروفسور آمبريج بسيار واضح و شمرده گفت
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  . از شما مي خوام كه براي من يك پيشگويي كنيد-

اكثر دانـش آمـوزان     .  كساني نبودند كه از پشت كتاب هايشان دزدانه آنها را مي ديدند و به حرف هايشان گوش مي دادند                   هري و رون تنها   
سر جايشان ميخكوب شده، به پروفسور تريالني خيره شده بودند كه در آن لحظه خود را باال مـي كـشيد و خـر مهـره هـا و النگوهـايش جيرينـگ              

  :تريالني چنان كه گويي به او توهين شده بود جواب دادپروفسور . جيرينگ صدا مي كرد
  . چشم درون با دستور اين و آن فعاليت نمي كنه-

  :پروفسور آمبريج نكته اي را روي تخته شاسي اش يادداشت كرد و به نرمي گفت
  . كه اين طور-
  !صبركن... ولي... ولي...  من -

لت رمز آلود صدايش از بين رفته بود و با تالش زيادي مي كوشيد لحن صدايش را بـه                   ناگهان پروفسور تريالني كه از خشم مي لرزيد و حا         
  :صورت اثيري عاديش در آورد گفت

يك خطـر   ... يه چيز مبهم و تاريك    ... آره، دارم احساسش مي كنم    ... چيزي كه به تو مربوط ميشه     ... فكر مي كنم دارم يه چيزايي مي بينم       -
  ....جدي

  .نگشت لرزانش به پروفسور آمبريج اشاره كرد ابروهايش را باال برده بود و همچنان با خونسردي به او لبخند مي زدپروفسور تريالني با ا
  :پروفسور تريالني با حالت هيجان انگيزي جمله اش را تمام كرد و گفت

  .متاسفانه تودر معرض خطر ناگواري هستي...  متاسفانه-
ي ديگـري   سپس در حالي كه برروي تخته شاسي اش نكته. ريج پروفسور تريالني را ورانداز كردلحظه اي سكوت برقرار شد و پروفسور آمب  

  :را مي نوشت با ماليمت گفت
  ...پس اگه اين بهترين پيشگويي شماست.  باشه-

بـود بـه حـال خـود        او رويش را از پروفسور تريالني برگرداند  و رفت و او را در حالي كه با نفس هاي سنگين در نقطه اي ميخكوب شـده                           
  .گذاشت

هـر دوي آنهـا مـي    : هري به چشم هاي رون نگاه كرد و دانست كه او نيز دقيقا به همان چيزي فكر مي كند كه خـودش در آن فكـر بـود       
 امـا ايـن     دانستند كه پروفسور تريالني يك متقلب حقه باز است اما از سوي ديگر چنان از آمبريج متنفر بودند كه با تريالني همـدردي مـي كردنـد                          

  .احساس تنها تا چند لحظه بعد دوام داشت كه تريالني سر ميز آنها آمد
او درحالي كه برخالف هميشه با حركتي تند انگشت هاي الغر و درازش را جلوي صورت هري از ناحيه مفصل فشار ميداد تـا صـدا بدهـد                            

  :گفت
  . خب؟ لطفا دفتر خوابت رو از اول به من نشون بده-

 وهمه خواب هايش را حتي آن هـا كـه بـه خـوردن حلـيم      0 با بلند ترين حد صدايش تمام خواب هاي هري را تفسير كرد          و پس از آن كه    
در تمام اين مدت پروفسور . هري ديگر به هيچ وجه با او احساس همدردي نمي كرد     ) مربوط مي شد، به مرگ      نابهنگام و هولناك تعبير مي كرد               

و وقتي زنگ خـورد او اول از همـه از نردبـان نقـره اي     . و ايستاده بود و بر روي تخته شاسي اش چيز هايي مي نوشت      آمبريج در فاصله چند قدمي ا     
  .پايين رفت تا هنگامي كه آنها ده دقيقه بعد به كالس دفاع در برابر جادوي سياه مي رفتند در آنجا منتظرشان باشد

هري و رون براي هرمايني كه ساعت قبـل را در كـالس رياضـيات               . و لبخند ميزد  وقتي وارد كالس شدند او با خود چيزي زمزمه مي كرد            
ي دفـاعي جادوييـشان را    جادويي گذرانده بود، تمامي آنچه را كه در كالس پيشگويي رخ داده بود مو به مو تعريف كردند و هنگامي كه كتاب نظريه       

.  آمبريج از دانش آموزان خواست كه نظم كالس را حفظ كنند و همه ساكت شـدند در مي آوردند پيش از آنكه هرمايني بتواند چيزي بپرسد پروفسور      
  :او در حالي كه لبخندي بر لب داشت گفت

  . چوبدستي هاتون را بگذاريد كنار-
  :تآمبريج گف. آن ها كه اميد وار بودند و چوبدستي هايشان را بيرون آمورده بودند با ناراحتي چوبدستي ها را در كيفشان گذاشتند

« :حاال لطفا همه تون صفحه نوزده رو بيارين و شروع كنين به خوندن فصل دوم كه عنوانش اينـه                  .  جلسه قبل فصل اول رو تموم كرديم       -
  .با همديگه هم حرف نزنين.    »نظريه هاي دفاعي رايج و اصول آنها

دانش آموزان همانطور كه كتاب هايشان را       . نشستاو پشت ميز تحريرش     . لبخند خود پسندانه اش همچنان بر پهناي صورتش نشسته بود         
هري با ناراحتي در اين فكر بود كه آيا فصل هاي كتاب به اندازه اي هـست كـه تـا آخـر                  . ورق مي زدند تا به صفحه نوزده برسند آه بلندي كشيدند          
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ندازد متوجه شد كه هرمايني دوبـاره دسـتش را بـاال            سال بتوانند در هر جلسه آنها را بخوانند، و هنگامي كه مي خواست نگاهي به فهرست كتاب بي                 

  .برده است
به جاي آن كـه  . پروفسور آمبريج نيز اورا ديده بود و چون قبال روش خاصي را در وضعيت مشابهي به كار برده بود چاره ديگري هم نداشت           

آن گاه خم شـد و طـوري كـه    . م مقابل هرمايني قرار گرفتوانمود كند اورا نديده است از جايش برخاست و در مقابل رديف اول جلو رفت تا سرانجا         
  :ساير دانش آموزان صدايش را نشنوند آهسته زمزمه كرد

   اين دفعه ديگه چيه، دوشيزه گرنجر؟-
  :هرمايني گفت

  . من قبال فصل دو رو خوندم- 
  . باشه، پس فصل سه رو بخون-
  .م من همه كتاب رو خونده.  اونم خوندم-

  :لحظه اي مات و مبهوت ماند اما فورا به خود آمد و گفتپروفسور آمبريج 
  . خب، پس بايد بتوني به من بگي كه اسلينكرد در فصل پانزدهم درباره ضد طلسم هاي شوم چي گفته-

  :هرمايني بالفاصله گفت
 قبـول باشـه اسمـشو       گفته مردم براي اينكـه طلـسم شومـشون قابـل          .  گغته طلسمي كه روي ضد طلسم هاي شوم گذاشته ان نامناسبه           -

  .گذاشتن ضد طلسم شوم
  :هرمايني ادامه داد. پروفسور آمبريج  ابروهاش را باال برد و هري متوجه شد كه او برخالف ميلش تحت تاثير قرار گرفته است

  . ولي من باهاش مخالفم-
  :آمبريج تكرار كرد

   مخالفي؟-
  :گفت. بت مي كرد و توجه دانش آموزان را به خودش جلب كرده بودهرمايني كه بر خالف آمبريج با صدايي رسا و بسيار واضح صح

آقاي اسلينكرد طلسم هاي شوم رو دوست نداره، دسته؟ ولي به نظر من اونا در كاربرد هاي دفاعي خيلـي هـم  مـي تـونن                           .  بله، مخالفم  -
  .مفيد باشن

  :د گفتپروفسور آمبريج كه فراموش كردهبود زمزمه كند صاف ايستاد و با صداي بلن
  . اين طوري فكر مي كني؟ خب متاسفانه بايد بگم مه اين نظر اسلينكرده كه توي كالس اهميت داره،نه نظر تو، دوشيزه گرنجر-

  :   هرمايني شروع به صحبت كرد و گفت
  ... ولي-
  . ديگه كافيه-

طي كه در شروع كالس از خـود نـشان داده بـود          از سرزندگي و نشا   . پروفسور آمبريجبه جلوي كالس رفت و در مقابل دانش آموزان ايستاد          
  :او ادامه داد. اثري در چهره اش نبود

  . دوشيزه گرنجر، من پنج امتياز از گروه گريفيندور كم مي كنم-
  :با اين حرف زمزمه اعتراض آميز دانش آموزان در كالس پيچيد و هري گفت

   براي چي؟-
  :    پروفسور آمبريج به آرامي گفت

من در اين جا روش تدريسي رو به كار مي بـرم كـه مـورد تاييـد وزارت سـحر و               . ه با سواالت بيجا، نظم كالس رو به هم زده          براي اينك  -
احتماال استاد هاي قبلـي شـما  در         . جادوست و در اين روش كسي از دانش آموزان نمي خواد درباره مطلبي نظر بده كه دركش از اون بسيار نا چيزه                     

تريرو مجاز مي دونستن ولي هيچ كدوم از اونا از بازرسي وزارت خونه سرفراز بيرون نمي اومدن جـز پروفـسور كـوييرل كـه                         اين درس چيزهاي بيش   
  .دست كم چارچوب تدريسشو به مطالب متناسب با سن دانش آموزان محدود كرده بوده

  :هري با صداي بلندي گفت
  .داشت اون اين بود كه از پشت سرش لرد ولدمورت بيرون اومده بود اره، كوييرل استاد بزرگي بود، فقطيه نقطه ضعف كوچولو -

  :آمبريج با چرب زباني گفت. بعد از اين حرف چنان سكوت سنگيني در فضاي كالس حاكم شد كه هري نظير آنرا تجربه نكرده بود
  . به نظر من يك هفته مجازات ديگه براي تو الزمه، اقاي پاتر-
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. او در جلسات مجازات شبانه هيچ شـكايتي نكـرد         . ه بود و صبح روز بعد دوباره شروع به خونريزي افتاد          جراحت دست هري هنوز خوب نشد     

بارها و بارها نوشت من نبايد دروغ بگويم و حتي يك بار هم صداي آه و ناله از دهانش خارج        . مصمم بود كه با گله و شكايت آمبريج را خشنود نكند          
  . خراشيدگي دستش عميق تر مي شد نشد، هرچند كه با نوشتن هر كلمه

همين كه هري در صبح روز سـه شـنبه          . بدترين پيامد دومين هفته مجازاتش، همان گونه كه جرج پيش بيني كرده بود، واكنش آنجلينا بود               
گونگال از ميز اسـاتيد نـزد       براي خودن صبحانه به ميز گريفندور رسيد آنجلينا به سراغش آمد و چنان داد و فريادي به راه انداخت كه پروفسور مك                       

  :ان دو امد و گفت
  .پنج امتياز از گريفندور كم مي شه! دوشيزه جانسون، به چه جراتي در سرسراي بزرگ جارو جنجال به پا كردي

  ...آخه اون دوباره كاري كرده كه مجازات بشه... ولي پروفسور-
  :    پروفسور مك گونگال رو به هري كرد و با لحن تندي گفت

  ي شده، پاتر؟ مجازات شدي؟ كي تورو مجازات كرده؟ چ-
هري به آن كه به چشم هاي ريز پروفسور مك گونگال صدايش را پايين آورد تا به گوش دانش آموزان كنج كاو ريونكالو در پشت سـرش          

  :نرسد و آهسته گفت
  مبريج از كوره در رفتي؟ي پيش بهت دادم باز هم سر كالس آ ي هفته  مي خواي بگي بعد از هشداري كه دوشنبه-

  :هري همانطور كه سرش پايين بود زير لب گفت
  . بله-
  !پنج امتياز ديگه از گريفندور كم ميشه! بدجوري داري خودتو به دردسر ميندازي!  پاتر، تو بايد خودتو كنترل كني-

  :هري كه از اين بي عدالتي خشمگين شده بود زير لب گفت
  شما چرا امتياز كم مي كنين؟!  مجازات مي كنه ديگهاون منو! نه...  چي؟ پروفسور-

  :    پروفسور مك گونگال با لحن زننده اي گفت
و اما تو، دوشيزه جانسون، سعي    ! نه، نمي خوام حتي يك كلمه ديگه بشنوم       .  براي اين كه انگار هر چقدر هم مجازات بشي فايده اي نداره            -

  !ري وگرنه بايد با كاپيتاني تيم گريفندور خدا حافظي كنيكن داد و فريادتو براي زمين كوييديچ نگه دا
هري نيز . آنجلينا نگاهي سرشار از نفرتي عميق به هري انداخت و با حالتي قهر آميز از او دور شد. او با گام هاي بلند به ميز اساتيد بازگشت        

  :كنار رون روي نيمكت نشست و با حرص و ناراحتي گفت
  س، آره؟ آخه اين منصفانه. دور امتياز كم كرد كه من هرشب دارم دستمو تيكه پاره مي كنم اون براي اين از گريفن-

  :رون ژامبوني در بشقاب هري گذاشت و از روي همدردي گفت
  .عقلش پاره سنگ ور مي داره!   مي دونم چي مي گي، رفيق-

هري با عصبانيت به تـصوير كورنليـوس فـاج    . يزي نگفتاما هرمايني فقط با تكان روزنامه پيام امروزش صداي خش خشي ايجاد كرد و چ        
  :ي هرمايني را پشت خود پنهان كرده بود گفت چهره

   تو فكر مي كني حق با مك گونگال بود، درسته؟-
در حالي كه تصوير فاج برروي صفحه روزنامه با قاطعيت سرودست تكان ميداد و معلوم بود در حال سخنراني در جايي بوده اسـت، صـداي                          

  :رمايني به گوش رسيد كه گفته
  . منم دلم نمي خواست از گريفندور امتياز كم كنه ولي به نظر من حق داشت بهت هشدار بده در كالس آمبريج از كوره در نري-

پروفـسور  . اما همين كه وارد كالس تغيير شكل شـدند خـشمش را از يـاد بـرد    . هري تا آخر كالس ورد هاي جادويي با هرمايني حرف نزد         
  . خاطره ميز صبحانه را از سر هري بيرون كرد ي كالس نشسته بود و ديدن او، آمبريج با تخته شاسي اش در گوشه

  :وقتي سر جاي هميشگي شان نشستند رون آهسته گفت
  .حاال آمبريج باليي به سرش مياد كه سزاوارشه.  عالي شد-

  :او گفت. به حضور آمبريج از خود نشان بدهدپروفسور مك گونگال وارد كالس شد بدون آن كه كم ترين توجهي 
  . خب ديگه ساكت باشين-

  :پروفسور مك گونگال ادامه داد. بالفاصله سكوت در كالس برقرار شد
خنگ بـازي  ... ي پر از موش رو بگير دوشيزه براون، لطفا اين جعبه    .  آقاي فينيگان لطفا بيا اينجا و تكليف هاي بچه هارو بهشون پس بده             -

  .به هريك از بچه ها يه موش بده... ر، دختر جون، اينا هيچ صدمه اي بهت نمي زنندر نيا
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  ...اهم... اهم-

پروفسور مك گونگـال     . آمبريج مثل شب اول سال تحصيلي رفتار كرد كه با سرفه هاي كوتاه ساختگي سخنراني دامبلدور را قطع كرده بود                   
 گرفته است خيـالش راحـت       Aاد و او بي آنكه به سيموس نگاه كند آن را گرفت و وقتي ديد                سيموس تحقيق هري را به دستش د      . به او اعتنا نكرد   

  .شد
خب، بيشتر شـما    . دين توماس، اگه يه بار ديگه موشه رو اونطوري كني محكوم به مجازاتت مي  كنم               ...  خب، بچه ها، خوب گوش كنين      -

امـروز  . ن  ني كه بعد از اين كار مقداري از صدفو جا گذاشتند اصل موضوع رو ياد گرفته               با موفقيت تونستين حلزونا تونو ناپديد  كنين و حتي اون كسا           
  ...مي خوايم

  :پروفسور آمبريج گفت
  ...اهم... اهم-

و سرش را به طرف او برگردانـد      . پروفسور مك گونگال چنان ابروهايش را در هم كشيد كه ابروهايش به شكل يك خط پيوسته تيره درآمد                 
  :و گفت

  ؟ بله-
  ... پروفسور، مي خواستم ببينم آيا يادداشت من درباره تاريخ و ساعت بازرسي به دستتون رسي-
  . معلومه كه به دستم رسيده وگرنه از شما مي پرسيدم توي كالس من چيكار دارين-

 شادي و شـعف بـه هـم نگـاه           بسياري از دانش آموزان با    . پروفسور مك گونگال اين را گفت و با حرص پشتش را به پروفسور آمبريج كرد                
  :پروفسور مك گونگال گفت. كردند

  ...حاال، افسون ناپديدي.  داشتم مي گفتم كه امروز مي خوايم غيب كردن موش رو تمرين كنيم كه به طور كلي كار سختيه-
  ...اهم... اهم -

  :فتپروفسور مك گونگال با خشمي بي رحمانه رويش را به سمت پروفسور آمبريج برگرداند و گ
ي تدريس من آشنا بشين؟ من معموال به كسي  من نمي فهمم، اگه قرار باشه شما يكسره حرف منو قطع كنين چطوري مي تونين با نحوه              -

  .اجازه نمي دهم وسط صحبتم حرف بزنه
 اش را صاف كرد و      چيزي نگفت اما كاغذ پوستي روي تخته شاسي       . قيافه پروفسور آمبريج طوري شد كه انگار به صورتش سيلي زده بودند           

  :پروفسور مك گونگال كه ظاهرا به او ذره اي اهميت نميداد بار ديگر خطاب به دانش آموزان گفت. با خشم برروي آن چيزهايي نوشت
كاركردن بـا  .  داشتم مي گفتم كه هرچي جانوري كه بايد ناپديد كنيم پيچيده تر بشه افسون ناپدييدي ما هم سخت تر و پيچيده تر ميشه                  -

پس اين از اون جـادو هـايي   . اما موش كه يك پستانداره نياز به تالش بيشتري داره    . حلزون كه يك حيوان بي مهره است كار چندان سختي نيست          
  .خب، وردشو كه بلدين، ببينم چي كار مي كنين. نيست كه وقتي دارين به شام فكر مي كنين بتونين انجامش بدين

  :هري زير لب به رون گفت
  !مي تونه براي من سخنراني كنه و بگه كه در برابر آمبريج  از كوره در نرم چطوري -

  .اما به پهناي صورتش مي خنديد و از قرار معلوم خشمش نسبت به پروفسور مك گونگال كامال فروكش كرده بود
 مك گونگال از ايـن سـو بـه آن سـوي             پروفسور آمبريج مثل وقتي كه در كالس پروفسور تريالني دنبالش راه افتاده بود به دنبال پروفسور               

امـا همـانطور كـه در گوشـه كـالس نشـسته بـود        . شايد فكر كرده بود كه پروفسور مك گونگال به او اجازه چنين كاري را نمي دهد           . كالس نرفت 
  .تي گرفته از جايش برخاس يادداشت هاي بيشتري كرد و وقتي سرانجام پروفسور مك گونگال كالس را تعطيل كرد با چهره

  :سپس گفت. رون دم دراز موشي را كه  وول مي خورد گرفت و در جعه اي انداخت كه الوندر در كالس مي گرداند
  . اين تازه اولشه-

به رون سقلمه اي زد و او نيـز بـه           . وقتي دانش آموزان از كالس بيرون مي رفتند هري پروفسور آمبريج را ديد كه به سمت ميز استاد رفت                  
  :پروفسور آمبريج پرسيد. د و هر سه  عمدا در كالس ماندند تا استراق سمع كنندهرمايني سقلمه ز

   چند وقته كه شما در هاگوارتز تدريس مي كنين؟-
  :پروفسور با صداي بلندي كيفش را بست و با بي حوصلگي گفت

  . دسامبر امسال، سي و نه سال مي شه-
  :پروفسور آمبريج چيزي نوشت و گفت

  . بازرسي تا ده روز ديگه به دستتون ميرسه بسيار خوب نتيجه-
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  :پروفسور مك گونگال با حالتي سرد و بي اعتانا گفت

  . بي صبرانه منتظرم-
  :سپس با گام هاي بلندي به سمت در كالس رفت و گفت

  . آهاي، با شما  سه تا هستم ،يه ذره عجله كنين-
 را از كالس بيرون راند و هري نتوانست خودداري كند و لبخند محـوي               او پيش از آنكه خودش از كالس خارج شود هري، رون و هرمايني            

هري گمان مي كرد دفعه بعـد آمبـريج را در   . به او زد؛ و  حاضر بود قسم بخورد كه پروفسور مك گونگال نيز در مقابل به او لبخند محوي زده است 
اشيبي چمن به سمت جنگل ممنوع، و كالس مراقبـت از موجـودات جـادويي               وقتي از سر  . ي مجازاتش در عصر آن روز ببيند اما در اشتباه بود            جلسه

  .مي رفتند او را با تخته شاسي اش در كنار پروفسور گرابلي پلنك در انتظار دانش آموزان كالس ديدند
خر خاكي مـي گـشتند   وقتي به ميز پايه خركي رسيدند كه بر روي آن قفس داربد هايي قرار داشت كه همچون تراشه هاي جاندار به دنبال  

  : هري صداي پروفسور آمبريج را شنيد كه پرسيد
   درسته؟ كنيد،  شما معموال در اين كالس تدريس نمي-

  :پروفسور گرابلي پلنك كه دست هايش را از پشت گرفته بود و بر روي پنجه و پاشنه پاهايش تاب مي خورد گفت
  .س پروفسور هاگريد تدريس مي كنممن به عنوان يك استاد جانشين در كال.  كامال درسته-

بي ترديد او از خدا مي      . مالفوي چيزي در گوش كراب و گويل مي گفت        . هري، رون و هرمايني با نگراني با هم نگاه هايي رد و بدل كردند             
  .خواست از اين فرصت    استفاده كند و در حضور يكي از اعضاي وزارت سحر و جادو پشت سر هاگريد بدگويي كند

  :سور آمبريج صدايش را پايين آورد اما هري به طور كامل حرف او را شنيد كه گفتپروف
ي اين مطلب اطالعاتي به من بده ولي ميشه شما به من بگين چـه چيـزي باعـث     نمي دونم چرا مدير مدرسه تمايلي نداره درباره ... اوهوم-

  شده پروفسور هاگريد چنين غيبت طوالني مدتي داشته باشه؟
  :گرابلي پلنك با خوشرويي گفتپروفسور 

ايـن  ... اي تدريس كنم، منم قبول كردم دامبلدور يه جغد برام فرستاد و ازم پرسيد مي تونم چند هفته      .  نمي دونم منم مثل شمال بي خبرم       -
  خب،  باالخره مي تونيم درسمونو شروع كنيم؟.  تنها چيزيه كه من مي دونم

  :شاسي اش يادداشت مي كرد گفتپروفسور آمبريج كه تند تند روي تخته 
  .خواهش مي كنم شروع كنين.  بله، حتما-

دور و اطراف دانش آموزان مي پلكيد و از آنها درباره موجودات جادويي سـوال مـي   . آمبريج در اين كالس روش ديگري در پيش گرفته بود    
دست كم دانش آمـوزان كـالس باعـث         . دي باعث دلگرمي هري شد    اكثر آنها توانستند به پرسش هاي او به درستي پاسخ بدهند و اين تا حدو              . كرد

  .سرشكستگي هاگريد نشده بودند
  :پروفسور آمبريج پس از يكسري سوال و جواب طوالني با دين توماس دوباره به پروفسور گرابلي پلنك رو كرد و گفت

ز نظر بده، مي شه بگين به طور كلي هاگوارتز از نظر شما  شما به يك عنوان استاد موقتي، به عنوان كسي كه مي تونه از خارج از هاگوارت            -
  چه جوريه؟ آيا مديريت  مدرسه          به قدر كافي از شما حمايت مي كنه؟

  :پروفسور گرابلي پلنك صميمانه گفت
  .ام بله، من از جريان امور در اين مدرسه راضي ام، واقعا خيلي راضي. اوه، بله، دامبلدور عاليه-

  : با قيافه مودب، ناباورانه به او نگاه مي كرد يادداشت مختصري كرد و ادامه دادآمبريج كه
  . شما براي تدريس امسال چه برنامه اي در نظر دارين؟ البته اگر پروفسور هاگريد برنگرده-

  :پروفسور گرابلي پلنك گفت
. البته تعداد زيادي از اونـا بـاقي نمونـده   . ج مطرح مي شن اوه، من خيال دارم روي موجوداتي كار كنم كه بيش تر اوقات در امتحانات سم        -

فكر كردم بهتره درباره كاكلي و نيزل مطالعه كـنن، نحـوه تـشخيص تيغـالو و كـراپ رو يـاد                    . بچه ها درس اسب تك شاخ و برقك رو قبال خوندن          
  ...بگيرن

  :اش گذاشت و گفت پروفسور آمبريج عالمت صحيح كامال مشخصي روي تخته شاسي
  .ب، مثل اينكه شما كامال ميدونين مي خواين چي كار بكنين خ-

  :او پرسيد. هري از تاكيد او بر كلمه شما زياد خوشش نيومد و وقتي سوال بعدي را از گويل پرسيد بيشتر ناراحت شد
  ن درسته؟  شنيده ام كه سر اين كالس بچه ها مجروح هم شده-
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  :له جواب سوال او را داد و گفتي ابلهانه اي  كرد و مالفوي با عج گويل خنده

  .يه هيپوگريف منو زخمي كرد.  من مجروح شده بودم-
  :پروفسور آمبريج كه اكنون ديوانه وار مي نوشت گفت

   هيپوگريف؟-
  :هري با خشم گفت

  .رد كنهفقط براي اين مجروح شد كه اون قدر احمق بود كه درست به حرف هاگريد گوش نكرد تا بفهمه با اون چطور بايد برخو
  :پروفسور آمبريج رويش را به سمت هري برگرداند و با ماليمت گفت. رون و هرمايني هردو آهسته اوهوم گفتند

نتيجه . خب ، ازتون متشكرم پروفسور گرابلي پلنك، فكر مي كنم هرچي خواستم فهميدم            ...  با گمانم يك مجازات شبانه ديگه خوب باشه        -
  .ن       مي رسهبازرسي تا ده روز ديگه به دستتو

  :پروفسور گرابلي پلنك گفت
  . خيلي عاليه-

  .و پروفسور آمبريج از سراشيبي به سمت قلعه رهسپار شد
دستش خونريزي شديدي داشت و دستمالي كه دور آن بسـسته بـود   . آن شب وقتي هري از دفتر آمبريج بيرون آمد از نيمه شب گذشته بود          

 به سالن عمومي گريفندور رسيد گمان مي كرد هيچ كس در آن جا نيست اما رون و هرمـايني در انتظـار او         وقتي. آغشته به لكه هاي خون شده بود      
  .از ديدن آن ها خوش حال شد، به ويژه براي اين كه هرمايني براي همدردي تمايل بيشتري نشان ميداد تا انتقاد. بيدار مانده بودند

  :ان كه در آن مايع زردي به چشم مي خورد و گفتهرمايني با نگراني پارچ كوچكي را به سمت او ر
  .اين محلول از آب نمك و چنگال مرتلپ درست شده، دردشو ساكت مي كنه.  بيا، دستتو فرو كن توي اين-

كج پا دور پاهايش مي پيچيـد و        . طور اعجاب انگيزي از شر درد آن خالص شد          هري دست دردناك و خون آلودش را در پارچ فرو كرد و به            
  .سپس جستي زد و روي پاهايش پريد و همان جا ولو شد.  صداي بلندي خرخر مي كردبا

  :هري كه بي اختيار با دست چپش زير گوش هاي كج پا را مي خاراند با خوشحالي گفت
  . مرسي-

  :رون با صداي آهسته گفت
  . من بازهم مي گم كه بايد به يكي بگي-

  :هري با صراحت گفت
  . نه-
  ...بفهمه آتيش مي گيره اگه مك گونگال -

  :هري با بي حالي گفت
اما فكر مي كني چقدر طور مي كشه تا آمبريج يه حكم ديگه صادر كنه كه مي گه هركي از بازرس عالي رتبه شـكايت كنـه                         .  آره، درسته  -

  بالفاصله اخراج ميشه؟
اي با حالتي شكست خـورده دوبـاره    نشد و پس از لحظهرون دهانش را باز كرد تا جواب دندان شكني به او بدهد اما حرفي بر زبانش جاري            

  .دهانش را بست
  :هرمايني با صداي ضعيفي گفت

  .مي دوني هري، وقتي تو امدي داشتم به رون مي گفتم بايد يه فكري به حالش بكنيم.  اون زن وحشتناكيه، واقعا وحشتناكه-
  :رون با قيافه جدي گفت

  . من زهر رو پيشنهاد كردم-
  :فتهرمايني گ

خالصه در ايـن مـورد بايـد يـه فكـري            .  نه، منظورم اين بود كه خيلي استاد افتضاحيه و اين طوري ما هيچ دفاعي از اون ياد نمي گيريم                   -
  .بكنيم

  :اي كشيد و گفت رون خميازه
  . هر نظر ازش حمايت مي كنه چي كار مي تونيم بكنيم؟ اآلن ديگه خيلي ديره درسته؟ اون شغلو گرفته و اومده اينجا كه بمونه و فاج از-

  :هرمايني محتاطانه گفت
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منظورم اينه كه مـا خودمـون       ... شايد وقتش رسيده باشه كه ما خودمون      ... راستش من امروز داشتم فكر مي كردم      ...  خب، مي دونين چيه    -

  .اين كارو بكنيم
  :تهري كه هنوز دستش را در عصاره چنگال مرتلپ شناور نگه داشته بود با سوءظن گف

   خودمون چي كار كنيم؟-
  :هرمايني گفت

  .رو ياد بگيريم خودمون دفاع در برابر جادوي سياه...  خب-
  :رون غرولند كنان گفت

تو مي خواي ما كار اضافي بكنيم؟ هيچ مي دوني من و هري دوباره تكاليفمون عقب افتاده در حالي كه تازه ايـن  !  بي خيال شو، هرمايني   -
  س؟ دومين هفته

  :رمايني گفت    ه
  ! ولي اين خيلي خيلي مهم تر از تكاليفه-

  :رون گفت.هري و رون با دهان باز به او نگاه مي كردند
  . فكر نمي كردم توي اين دنيا چيزي مهم تر از انجام تكاليف وجود داشته باشه-

  :هرمايني گفت
  . خنگ بازي درنيار، معلومه كه وجود داره-

ع .و.ه.متوجه شد كه چهره هرمايني ناگهان شاد و ذوق زده شده، درست همان شور و اشتياقي بود كـه ت هري با احساس هشدار دهنده اي  
  :هرمايني ادامه داد. در او ايجاد مي كرد

آماده شدن بـراي مواجهـه بـا خطـر     .  اين مربوط به آماده كردن خودمونه، همون چيزي كه هري در اولين جلسه كالس آمبريج مي گفت   -
  ...اگر يك سال تموم چيزي ياد نگيريم. اين يعني   مطمئن بشيم كه مي تونيم از خودمون دفاع كنيم.   اين جاستهاي بيرون از

  :رون با حالتي شكست خورده گفت
منظورم اينه كه ما مي تونيم بريم توي كتابخونه و طلسم هاي شـوم رو از تـوي كتـاب هـا در                       .  ما كه خودمون تنهايي نمي تونيم بكنيم       -

  ...م و سعي كنيم خودمون تمرين كنيم،  ولي به نظر منبياري
  :هرمايني گفت

ما نياز به يك معلم داريم، يه معلم درست و حـسابي، معلمـي كـه بتونـه طـرز                    .  ما ديگه از حد يادگيري از كتابها گذشتيم         قبول دارم،    آره، -
  .استفاده از ورد هارو نشونمون بده و اگر اشتباه كرديم ايرادمونو بگيره

  :هري گفت
  ... اگه منظورته لوپينه-

  :هرمايني گفت
اون اآلن درگير محفله و از اون گذشته، ما خيلي بتونيم اونو ببينيم در طول تعطيالتمـون در هاگزميـده و ايـن                       . نه،نه، منظورم لوپين نيست   

  .كافي نيست
  :هري اخمي كرد و پرسيد

   پس كي رو مي گي؟-
  :هرمايني آه عميقي كشيد و گفت

  .ورم روشن نيست؟ منظور من تويي، هريمنظ
  :هري گفت. ي پشت سر رون را به صدا درآورد و آتش بخاري پت پت كرد ي پنجره نسيم ماليم شبانه شيشه. لحظه اي سكوت برقرار شد

   من؟-
  .منظورم اين بود كه تو به ما دفاع در برابر جادوي سياه رو درس بدي  -

ع را بـا طـول و       .و.ه. به سمت رون برگرداند تا مثل وقت هايي كه هرمايني طرح هاي بعيدي مثل ت               سپس رويش را  . هري به او خيره ماند    
او اندكي  . اما هري در كمال  ناباوري متوجه شد كه رون عصبانيبه نظر نمي رسد             . تفصيل توضيح مي داد، نگاه غضبناكي را ميان هم رد و بدل كنند            

  :پس گفتس. اخم كرده و ظاهرا به فكر فرو رفته بود
  . اينم يه فكريه-

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  - 13 -             ي هاگوارتز                           بازرس عالي رتبه-فصل پانزدهم/ جلد دوم/هري پاتر و محفل ققنوس

 
  :هري گفت

   چي يه فكريه؟-
  :رون گفت

  . اين كه تو اين كار رو به ما ياد بدي-
  ... ولي-

  :او گفت. هري اكنون به پهناي صورتش مي خنديد و اطمينان داشت كه آن دو سر به سرش گذاشته اند
  ... ولي من كه معلم نيستم، من نمي تونم-

  :    هرمايني گفت
  ...و امسال در درس دفاع در درس جادوي سياه از همه بهتر بودي هري ت-

  :هري كه خنده اش گسترده تر از هميشه شده بود گفت
  ... من؟نه بابا ، تو در همه امتحانات از من يهتر بودي-

  :هرمايني با خونسردي گفت
ا هم امتحانـات داديـم و اسـتادمون از نظـر عملـي هـم                تو سال سوم از من بهتر بودي و اون همان سالي بود كه ب             . م   در عمل بهتر نبوده    -

  !فكر كن ببين تو چه كار هايي كردي. ولي من درباره نتيجه امتحانات حرف نمي زنم، هري. مهارت داشت
  :    رون آهسته پوزخندي زد و به هرمايني گفت

يش را به سمت هري برگرداند و در حـالي كـه            سپس رو .  مي دوني چيه، من هيچ وقت دلم نمي خواد آدمي به اين خنگي بهم درس بده                -
  :اداي گويل را هنگام فكر كردن در مي آورد گفت

  .سنگه رو از چنگ اسمشو نبر نجات دادي... آهان، سال اول...  بذار فكر كنم-
  :هري گفت

  ...اون كه مهارت نبود.  ولي اون شانسي بود-
  :رون حرف اورا قطع كرد و گفت

  .شتي و ريدل رو نابود كردي سال دوم باسيليسك رو ك-
  ... آره، ولي اگه فاوكس پيدايش نشده بود من-

  :رون با صدايي بلند تر از قبل ادامه داد
  ... سال سوم صد تا ديوانه ساز رو يكجا فراري دادي-
  ... خودت كه مي دوني اون شانس مطلق بود اگه اون زمان برگردان-

  :رون كه حاال ديگر تقريبا فرياد مي زد گفت
  ... پارسال دوباره با اسمشو نبر جنگيدي-

  :او گفت.     هري ديگر به خشم آمده بود زيرا رون و هرمايني پوزخند مي زدند
اما همه اين چيزايي ... فقط گوش كنين، باشه؟ وقتي اين حوري تعريف مي كنين خيلي جالب به نظر مي رسه               !  گوش كن ببين چي ميگم     -

در اون مواقع درست و حسابي نمي دونستم دارم چي كار مي كنم، من هيچ برنامه ريزي خاصي نكرده بودم، فقط هـر                       من  ...  كه گفتين شانسي بود   
  ...ن كاري به نظرم مي رسيد انجام دادم و تقريبا ميشه گفت هر بار     كمكم كرده

  :رت گفتاو با حرا. رون و هرمايني همچنان پوزخند ميزدند و هري كم كم داشت از كوره در مي رفت
ي اون حوادث قصر در رفتم براي ايـن            يه جوري نخندين كه انگار شما بهتر از من مي دونين، من اونجا بودم ديگه درسته؟ و اگه از همه                    -

ن در مـ .... براي اين بود كه كمك به موقع مي رسيد يا براي اينكه درست حدس مـي زدم ... نبود كه كه در دفاع در برابر جادوي سياه مهارت داشتم        
  !بس كنين، ديگه نخندين... تمام مدت خرابكاري مي كردم، خودم هم نمي دونستم دارم چي كار       مي كنم

هري به خود آمد و ديد ايستاده است هر چند نفهميده بود چه وقت از جايش برخواسـته                  . پارچ حاوي عصاره مرتلپ به زمين افتاد و شكست        
  .خنده از لب هرمايني و رون رفت.  دويدپا مثل برق به زير كاناپه اي كج. است

شما هيچ وقت مجبور نشدين با اون طلسم روبرو بشين، درسته؟ فكر كردين بـا  ... هيچ كدومتون نمي دونين...  شما نمي دونين چه جوريه  -
وم مدت مطمـئن هـستين   از حفظ كردن يه مشت ورد و طلسم و نشانه گيري به طرف اون همه چي درست ميشه؟ فكر كردين مثل سر كالسه؟ تم                   

فكر كردين موقعي كه آدم مي دونه كه        ... مغزتون  و شهامتتون و هر چي كه دارين        ...  كه با مرگ يه قدم بيشتر فاصله ندارين، خودتونين و خودتون          
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سها اين جور چيزا رو     هر لحظه ممكنه به قتل برسه يا شكنجه بشه يا شاهد مرگ دوستش باشه، مغزش درست كار مي كنه؟  اونا هيچ وقت سر كال                        

اون وقت شما دوتا اون جا نشستين و طوري رفتار مي كنين كه اينگار من  كه جلـوي پـاتون              ... ن كه در اين مواقع بايد چي كار كنيم          به ما ياد نداده   
خيلي راحـت ممكـن     ... مي فهمين شما ن ... م كه زنده موندم در حالي كه ديگوري دست و پا چلفتي بوده يا ناشيگري كرده                 وايستادم بچه زرنگي بوده   

  ...بود من جاي اون باشم، اگر ولدمورت به من احتياج نداشت ممكن بود من جاي اون باشم
  :اي مات و مبهوت گفت رون با چهره

  ...تو اشتباه فهميدي... ما كه نخواستيم از ديگوري ايراد بگيريم، نه، به هيچ وجه.  ما كه چنين حرف هايي نزديم، رفيق-
  :هرمايني با ترس و لرز گفت. ا درماندگي به هرمايني نگاه كرد كه چهره اش حيرت زده بودرون ب

... با ولـد  ... روبرو شدن با اون   ...جوريه  ما بايد بدونيم كه واقعا چه     ... اين دقيقا همون دليل نياز ما به توست       ...  هري، چرا متوجه نيستي؟ اين     -
  ...ولدمورت

در حالي  . ي نام لرد ولدمورت را به زبان آورده بود و همين بود كه بيش از هر چيزي ديگري هري را آرام كرد                     اين اولين باري بود كه هرماين     
اي كـاش پـارچ   .كشيد رو صندلي اش ولو شد و تازه متوجه شد كه دسـتش بـه طـور آزار دهنـده اي زق زق مـي كنـد             كه هنوز به سختي نفس مي     

  .ي مرتلپ نشكسته بود عصاره
  :مي گفتهرمايني به آرا

  .خواهش مي كنم. ش فكر كن  پس درباره-
هري كه ديگر هيچ حرفي براي گفتن نداشت از ابراز خشم خود شرمنده شده بود در حالي كه نمي دانست با چه چيزي موافقـت مـي كنـد                             

  :او  گفت. دهرمايني از جايش برخاست و تا جايي كه مي كوشيد با لحني صحبت كند كه عادي به نظر برس. سرش را تكان داد
  .خير به شب.... خب، من ديگه ميرم بخوابم-

  :او با دستپاچگي گفت. رون نيز از جايش بلند شده بود
   نمي ياي بريم؟-

  :    هري گفت
  .بايد اين جارو تميز كنم... اآلن ميام...  چرا-

و چوبدستي اش را بـه سـمت تكـه هـاي            » !ريپارو«: هري زير لب گفت   . رون سري تكان داد و رفت     . هري به پارچ شكسته اشاره مي كرد      
ناگهان چنان احـساس  . اما ديگر عصاره مرتلپ به داخل آن برنگشت . خرده هاي شكسته پارچ به هم چسبيدند و پارچه مثل قبل شد           . شكسته گرفت 

هـا بـاال    ت و به دنبـال رون از پلـه  اما اين كار را نكرد و از جايش برخاس. خستگي كرد كه دلش مي خواست همانجا روي مبل راحتي بيفتد و بخوابد  
آن شب نا خوشايند با وجود كابوس راهرو هاي دراز و در هاي بسته از آنچه بود بدتر شد و صبح روز بعد درحـالي كـه دوبـاره جـاي زخمـش                                 . رفت
  .سوخت از جايش بلند شد مي
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  فصل شانزدهم
  در هاگزهد      

ي سياه به هـري،دو هفتـه ي كامـل در بـاره ي ايـن                جادو پس از پيشنهاد تدريس دفاع در برابر         هرمايني
و او ترديد داشـت كلمـاتي كـه    (مجازات هاي هري با آمبريج سرانجام به پايان رسيد        .موضوع به او اشاره اي نكرد     

رون چهار بار ديگر در تمرين كوييديچ شركت كـرد و در  ).پشت دستش حك شده بودند روزي محو و ناپديد شوند   
از سوي ديگر هر سه ي آنها موفق شدند در كـالس تغييـر شـكل مـوش                  .او فرياد نكشيد  دوبار آخر هيچكس سر     

سـرانجام در يـك شـب    ). پيشرفت كرده و توانسته بود بچه گربه ها را نيز ناپديد كنـد      هرمايني(خود را ناپديد كنند   
ي معجـون اسـنيپ      ليـه توفاني در اواخر سپتامبر، هنگامي كه هرسه ي آنها در كتابخانه نشسته و به دنبال مواد او                

  : ناگهان گفتهرمايني.مي گشتند بار ديگر موضوع تدريس هري به ميان آمد
   راستي هري، تو درباره ي دفاع در برابر جادوي سياه فكر كردي يا نه؟-

  :هري با بداخالقي گفت
  ...مگه ميشه فراموشش كردده  با وجود اون عفريته اي كه بهمون درس مي.نمي تونستم فراموشش كنم. معلومه كه فكر كردم-
  ...  منظورم نظري بود كه من و رون داشتيم-

  : به رون اخمي كرد و گفتهرمايني.رون نگاه هشداردهنده و تهديدآميزي به او كرد
  ؟...باشه،منظورم نظري بود كه من داشتم و مربوط به اين بود كه تو درسمون بدي -

اسـت زيـرا نمـي خواسـت آنچـه در           پادزهرهاي آسيايي ت و جوي صفحه ي خاصي از كتاب         وانمود كرد كه در جس    .هري بالفاصله جواب نداد   
  .فكرش بود بر زبان آورد

درسـت    اين فكر در نظرش جنون آميز بود،       تگاهي اوقا .واقعيت اين بود كه او در دو هفته ي اخير در باره ي اين موضوع خيلي فكر كرده بود                  
اما در ساير مواقع به طلسمهايي مي   انديشيد كه در برخوردهاي گوناگونش با موجـودات                 . رح كره بود   پيشنهادش را مط   هرماينيمثل همان شبي كه     

  ...در حقيقت زماني به خود مي آمد كه به طور ناآگاهانه سگرم برنامه ريزي براي درس ها بود...شيطاني و مرگخوار ها به كارش آمده بود
  :اب پادزهرهاي آسيايي برايش جالب است آهسته گفتهنگامي كه ديگر نميتوانست وانمود كند كه كت

  .يه ذره در باره ش فكر كردم... خب،آره -
  : مشتاقانه گفتهرمايني

  ش؟ نتيجه خب، -
  :هري كه ميخواست وقت كشي كند گفت

  ...نمي دونم -
 براي شركت در اين گفتگو از خود نـشان    كند تمايل بيشتري   رون اكنون كه مطمئن بود هري دوباره داد و بيداد نمي          .و سپس به رون نگاه كرد     

  :داد وگفت
  .م كه اين فكر خوبيهتمن از همون اول گف -

  :هري كه معذب شده بود بر روي صندلي كمي جا به جا شد و گفت
  شما شنيدين كه من گفتم خيلي وقت ها فقط شانس آوردم ديگه،نه؟ -

  : با مهرباني گفتهرمايني
پارسال تو تنها كـسي بـودي كـه تونـستي           .داره وانمود كني در دفاع در برابر جادوي سياه مهارت نداري چون داري            دليل ن .ولي بازم ميگم  .آره،هري -

طلسم فرمان روي به طور كامل بشكني،تو ميتوني سپر مدافع بسازي،ميتوني جادوهايي رو اجرا كني كه جادوگرهـاي عاقـل و بـالغ نميتونن،ويكتـور                         
 ...هميشه ميگفت

  :در حالي كه گردنش را ماساژ ميداد گفت.ت سرش را برگرداند تا او را نگاه كند كه عضله ي گردنش گرفترون چنان به سرع
  ويكي بهت چي گفت؟!به به -

  : با بي حوصلگي گفتهرمايني

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  - 2 -    در هاگزهد                                   -فصل شانزدهم/ جلد دوم/هري پاتر و محفل ققنوس

 
ـ          تونه، تونه جادوهايي رو اجرا كنه كه حتي خود ويكتور هم نمي           اون گفت هري مي   ...اوهوه - ش آمـوز سـال آخـر       و توجه داشته باشـين كـه اون دان

  .مدرسه دورمشترانگ بود
  : نگاه ميكرد گفتهرماينيرون كه با سوءظن به 

  تو كه هنوز با اون در تماس نيستي، هان؟  -
  : با اينكه صورتش كمي گل انداخت با خونسردي گفتهرمايني

  ...من ميتونم يه دوست مكاتبه اي داشته باشم در صوتي كه شه؟ حاال اگه باشم چي مي
  :ا حالتي اتهام آميز گفترون ب

  .اي تو باشه خواست فقط دوست مكاتبه اون نمي -
  : با عصبانيت و تاسف سرش را تكان دادو بي اعتنا به رون كه همچنان خيره به او نگاه ميكرد،به هري گفتهرمايني

  ؟ دي بهمون درس مي خب،نظرت چيه؟ -
  فقط به تو و رون ديگه؟ -

  :به نظر مي رسيد گفت كه دوباره كمي نگران هرمايني
مـا  ...منظورم اينـه كـه      .ولي به نظر من تو بايد به هر كسي كه ميخواد ياد بگيره درس بدي              ...ببين هري خواهش ميكنم دوباره از كوره در نرو،باشه         -

خالصه اينكه اگر اين فرصـت رو       ...اشاه،رون، توروخدا اين قدر رقت انگيز نب      ... ولدمورت حرف ميزنيم  ...داريم درباره ي دفاع از خودمون در مقابل ولد        
  .به ديگران نديم اصال منصفانه عمل نكرديم
  : گفت سپسهري لحظه اي در اين باره فكر كرد و

  آخه من خل و چلم،مگه يادتون رفته؟.آره،اما فكر نميكنم غير از شما دو تا كسي بخواد كه من بهش درس بدم -
  : با لحني جدي گفتهرمايني

  ...ببين.قتي ببيني چند نفر عالقه دارن به حرفات گوش بدن خودتم تعجب ميكينيخب،به نظر من و -
  : گفتهرمايني. به جلو خم شد و رون نيز كه همچنان با اخم به او نگاه ميكرد كمي به جلو خم شد تا بتواند بشنودهرمايني

ه با اونايي كه عالقه مندند توي هاگزميد قرار بذاريم و اونجـا     ميدونستي كه تعطيالت آخر هفته ي اول اكتبر برنامه ي گردش در هاگزميده؟چطور             -
  حرفهامونو بزنيم؟
  :رون گفت

  چرا بايد بيرون از مدرسه اين كارو بكنيم؟ -
  : به سراغ شكل كلم چيني ملچ مولوچ كن رفت كه قبال سرگرم كشيدن از روي آن بود و گفتهرمايني

  . ميخوايم بكنيم گمون نكنم زياد خوشش بيادبراي اينكه اگه آمبريج بفهمه كه ما چي كار -
سيريوس بعد از ظاهر شدن در آتش در اوايل .هري در انتظار فرا رسيدن روز گردش در هاگزميد بوداما فقط يك چيز مايه ي نگراني اش ميشد          

د نمي خواهند او به هاگزميد بيايد به خشم آمـده           هري ميدانست كه سيريوس از اينكه آنها گفتن       .ماه سپتامبر،لجوجانه آنها را از خو بي خبر گذاشته بود         
اگر يك سـگ سـياه و بـزرگ در          . است اما باز هم هرچند وقت يكبار نگران ميشد كه مبادا سيريوس جانب احتياط را نگه ندارد و در آنجا آفتابي شود                     

  د؟هاگزميد و احتماال جلوي چشم دراكو مالفوي،دوان دوان به سويشان مي آمد چه بايد ميكردن
  : در ميان گذاشت رون گفتهرماينيوقتي هري نگراني اش را با رون و 

منظورم اينه كه اون دو ساله كه فراريه، درسته؟ميدونم كه ايـن اصـال جالـب و    .نميشه سرزنشش كرد.اونم دلش مسخواد يه هوايي بخوره،گناه داره    -
  .ن اون تمام مدت با اون جن خونگي رواني توي خونه زندانيهلذت بخش نبوده ولي هر چي باشه آزاد كه بوده،درسته؟در حالي كه اال

  : به رون اخم كرد اما ديگر به روي خود نياورد و بدون هيچ اشاره اي به كريچر،به هري گفتهرمايني
 سـيريوس مجبـوره مخفـي    آره،خالصه تا وقتي بازگشت اون علني نشده،      ...اه،رون،تو رو خدا بس كن    ...ولدمورت...مشكل ما اينه كه تا وقتي كه ولد        -

منظورم اينه كه وزارت سحر و جادوي ابله تا زماني كه قبول نكرده كه در تمام اين مدت دامبلدور درباره ي سيريوس راسـت ميگفتـه، نميتونـه        .بمونه
 ميشه كه سيريوس جزو اونـا       تازه معلوم  درباره ي بي گناهي اون قانع بشه؛ و وقتي اون بي شعورها شروع كنن به دستگير كردن مرگخوارهاي واقعي                  

   .ي دستش عالمت شوم رو ندارهرومثال يكي از داليلش ميتونه اين باشه كه اون ...نبوده
  :رون با شورو شوق گفت

اما سيريوس به حرف دامبلدور گـوش ميـده هرچنـد كـه ممكنـه از                .اگه بياد دامبلدور ديوونه ميشه    .فكر نميكنم اون قدر احمق باشه كه بخواد بياد         -
  .رفاش خوشش نيادح
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  : گفتهرماينيوقتي نگراني هري در اين باره از بين نرفت 

ببين، من و رون به كساني كه حدس مي زديم دلشون ميخواد دفاع در برابر جادوي سياه درست و حسابي رو ياد بگيرند گفتيم و چند نفري از اونـا                               -
  .باهاشون توي هاگزميد قرار گذاشتيم.عالقه مند شدند
  :همچنان در فكر سيريوس بود با بي توجهي گفتهري كه 

  .باشه -
  : به آرامي گفتهرمايني

  .تو بدون نگراني براي سيريوس هم به قدر كافي فكر و خيال داري.نگران نباش، هري -
صرف ميكرد، هنـوز    با اينكه ديگر هرشب براي مجازات به دفتر آمبريج نمي رفت و وقت بيشتري را براي انجام تكاليفش                   . بود هرماينيحق با   

رون از هري هم عقب تر بود چون عالوه بر تمرين كوييديچ كه دوروز در هفته بود و همراه با هري در آنها شركت ميكرد، به وظايف دانش                            .عقب بود 
 كرده بود بلكه براي بـافتن        كه تعداد واحد هاي درسي اش از آن دو بيشتر بود نه تنها تكاليفش را تمام                هرماينياما  .آموزان ارشد هم بايد عمل ميكرد     

اكنون ديگر تشخيص كاله هـا از جـوراب هـا    .هري ناچار بود اقرار كند كه كار او بهتر شده است.لباس براي جن هاي خانگي وقت اضافي هم داشت       
  .كامال امكان پذير بود

لچ صف بستند تا نامشان را با فهرست بلند بااليش پس از صبحانه،آنها در مقابل في. صبح روز گردش در هاگزميد هوا آفتابي بود و باد مي وزيد        
هري كه وجدانش كمي    .مطابقت بدهد كه در آن اسامي دانش آموزاني بود كه براي گردش در دهكده از والدين يا سرپرست خود رضايت نامه داشتند                     

  .  ت به دهكده برودبه درد آمده بود به ياد اين موضوع افتاد كه اگر به خاطر سيريوس نبود خودش اصال نميتوانس
سپس با خشونت سرش را تكـان داد        .وقتي هري به فيلچ رسيد، سرايدار به شدت اورا بو كشيد گويي مي كوشيد بوي چيزي را تشخيص بدهد                  

  .چنان كه غبغبش دوباره لرزيد و هري به سمت پله هاي سنگي رفتو هواي سرد آن روز آفتابي را حس كرد
  :مهاي سريع در جاده ي پهني پيش ميرفتند كه به دروازه ها ميرسيد رون پرسيد با گاهرماينيوقتي هري،رون و 

  براي چي فيلچ تو رو بو ميكرد؟ -
  :هري خنده ي كوتاهي كرد و گفت

  ...آخه يادم رفته بود بهتون بگم كه.فكر كنم ميخواست ببينه بوي بمب كودحيواني ميدم يا نه -
خواسـته بـود نامـه اش را         اي آنها تعريف كرد كه پس از چند لحظه فيلچ بـه سـراغش رفتـه و                هري ماجراي فرستادن نامه ي سيريوس را بر       

 هرمـايني .بيشتر از آنكه توجه خود هري را جلب كرده بـود       هرمايني را خيلي به خود جلب كرد،خيلي        هري كمي تعجب كرد زيرا اين ماجرا توجه         .ببيند
  :گفت

  ني سفارش دادي؟ولي كي بهش خبر داده بود؟اون گفت بهش خبر داده ن كه تو بمب كودحيوا -
  :هري شانه هايش را باال انداخت و گفت

  .نميدونم،شايد مالفوي،احتماال به نظرش خنده دار بوده -
آنها قدم زنان از ميان ستون هاي بلند سنگي دروازه گذشتند كه سرستون هايي به شكل گراز بالدار داشتند و سپس به سمت چـپ پيچيدنـد و          

  .باد موهاي آنها را پريشان مي كرد و به سر و چشمشان ميكوبيد.ه اي كه به دهكده ميرسيد پيش رفتنددر جاد
  :هميون با شك و ترديد زيادي گفت

 ...ممكنه...مالفوي؟خب آره -
  :هري پرسيد.او تا زماني كه به هاگزميد رسيدند در افكار خود غوطه ور بود

  رو؟راستي كجا مي ريم؟رستوران سه دسته جا -
  : كه رشته افكارش پاره شده بود گفتهرمايني

من با بقيه د ركافه ي هاگزهـد قـرار گذاشـتم،مي دونـي كـه كـدومو مـيگم،اون در جـاده ي اصـلي                        .اونجا هميشه شلوغ و پر سرو صداست      .اوه،نه -
نجا نمي رن براي همين حرفـامون بـه گـوش كـسي     اما خوبيش اينه كه دانش آموزها معموال او      ...ناجوره...به اصطالح ...درسته كه اونجا يه ذره    .نيست
  .نميرسه

از جلـوي   .آن ها از خيابان اصلي پايين رفتند،از جلوي فروشگاه شوخي زونكو گذشتند  با ديدن فرد،جرج و لي جردن در آنجـا تعجبـي نكردنـد                         
ي شدند كه در ابتـداي آن مـسافرخانه ي كـوچكي    اداره ي پست گذشتند كه در فواصل زماني معين از آن جغد بيرون مي آمد و وارد يك خيابان فرع        

از قالب زنگ زده ي باالي در آن،تابلوي چوبي كهنه و رنگ و رو رفته اي آويخته بود كه بر روي آن تصويري از سر قطع شـده ي يـك                               .قرار داشت 
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 به آنجا نزديك مي شدند تـابلوي آويختـه          وقتي.گراز وحشي به چشم ميخوردكه قطره هاي خون آن پارچه ي سفيد پيرامونش را خون آلود كرده بود                 

  .هر سه ي آنها جلوي در مردد بودند.در معرض وزش باد غژغژصدا مي داد
  : كه كمي عصبي به نظر ميرسيد گفتهرمايني

  .خب،بريم تو ديگه -
كافـه ي   .يزد و خوشايند بـود    آنجا هيچ شباهتي به رستوران سه دسته جارو نداشت كه پيشخوان آن از تميزي برق م               .هري اول از همه وارد شد     

پنجره هـاي   .هاگزهد شامل يك اتاق كوچك دلگير و بسيار كثيف بود و بوي تندي كه در فضاي آن به مشام ميرسيد بوي آغل بزها را تداعي ميكرد                         
 روي ميزهـاي چـوبي و       بيرون نشسته ي آن چنان دود گرفته و كثيف بود كه نور خورشيد به داخل اتاق نمي رسيد و به جاي آن، شـمعهايي كـه بـر                           

كف آنجا خاكي به نظر مي رسيد اما وقتي هري بر روي آن قدم گذاشت متوجـه شـد در زيـر انبـوه                   .ناهموار آن به چشم ميخورد فضا را روشن ميكرد        
  .گرد و خاكي كه ظاهرا از قرن ها پيش روي هم جمع شده بود كفپوشي سنگي قرار دارد

 و  ».آدم توي هاگزهد آدماي  مـسخره ي زيـادي ميبينـه           «:او گفته بود  .فه در سال اول تحصيليش افتاد     هري به ياد اشاره ي هاگريد به اين كا        
در آن زمان هري تعجب كرده بودكه چطور براي  .توضيح داده بود كه چطور از غريبه اي كه شنل كالهداري به تن داشته يك تخم اژدها گرفته است                  

اكنون متوجه شده بود كه پوشاندن صورت در هاگزهد يك كـار   .ا او صورتش را پوشانده بوده است      هاگريد عجيب نبوده كه آن شخص هنگام گفتگو ب        
جلوي پبشخوان مردي بود كه تمام صورتش را با بندهاي چرك و كثيف باندپيچي كرده بود و با اين حال ظاهرا ميتوانست از شكافي كه                         .عادي است 

دو نفر كه كـاله هـاي ردايـشان صورتـشان را            .سرخ رنگي را بنوشد كه از آن دود برمي خواست         جلوي دهانش بود ليوان هاي بيشماري از نوشابه ي          
اگر هري صداي آنها را نمي شنيد كه با لهجه ي غليظ يوركشايري با هـم صـحبت                  .كامال پوشانده بود سر ميزي كنار يكي از پنجره ها نشسته بودند           

نوك . كنار بخاري ديواري،ساحره اي نشسته بود كه نقاب سياه و ضخيمش تا زانويش ميرسيد              در گوشه ي تاريكي   .ميكردند گمان ميكرد ديوانه سازند    
  :وقتي به سمت پيشخوان رفتند هري زير لب گفت.بيني اش معلوم بود چرا كه باعث ميشد نقابش در آن نقطه برجسته به نظر برسد

  ن نقاب باشه؟؟به فكرت نرسيد كه ممكنه آمبريج زير اوهرماينياينو چي كار كنيم، -
  : ساحره ي نقاب دار را ورانداز كرد و به آرامي گفتهرمايني.هري به ساحره اي نگاه ميكرد كه نقاب ضخيمي بر چهره داشت

براي اينكه مـن دو سـه بـار     هري، و تازه،حتي اگر آمبريج هم بياد اينجا به هيچ وجه نميتونه جلوي مار بگيره،          . قد آمبريج از اين زن كوتاه تره      
من حتي از پروفسور فليت ويك پرسيدم كـه دانـش آمـوزان اجـازه     .ما هيچ كدوم از قوانين مدرسه رو نقض نمي كنيم        .انين مدرسه رو بررسي كردم    قو

ن مـ .دارن به هاگزهد برن يا نه و اون گفت بله اجازه دارن و فقط با اصرار زياد از من خواست اگه به هاگزهد رفتيم ليوان هامونو بـا خودمـون ببـريم                               
فقط به نظرم رسـيد كـه       .توي هرچيزي كه به دستم رسيد در باره ي گروه هاي مطالعه و انجام تكاليف تحقيق كردم و متوجه شدم كه كامال مجازند                      

  .درست نيست كارمونو جلوي چشم بقيه انجام بديم
  :هري با لحن خشكي گفت

  يست،درسته؟آره،به خصوص اين گروهي كه داري تشكيل ميدي گروه انجام تكاليف ن -
قد بلند و الغـر  .پيرمرد عبوسي بود كه مو و ريش بلند و جوگندمي پرپشتي داشت.مسئول كافه از اتاق پشتي پاورچين پاورچين به سويشان آمد        

  :او با صداي خرخر مانندي گفت.بود و قيافه اش براي هري كمي آشنا به نظر ميرسيد
  بله؟ -

  : گفتهرمايني
  .طفاسه تا نوشيدني كره اي، ل -

  :مرد دستش را دراز كرد و از پايين پيشخوان سه بطري كثيف و خاك گرفته ي نوشيدني كره اي برداشت و روي پيشخوان كوبيد و گفت
  .ميشه شش سيكل -

  :هري گفت
  .من حساب ميكنم -

  .ثابت ماندمرد هري را ورانداز كرد و لحظه اي نگاهش روي جاي زخم او .و بال فاصله سكه هاي نقره را به مرد داد
 .سپس از آنها دور شد و سكه هاي نقره را درون صندوق كهنه اي انداختكه كشوي آن خود به خود باز شده بود

مـردي كـه    .نگـاهي بـه  اطرافـشان انداختنـد        . برگشتند و سر ميزي نشستند كه از همه بيشتر با پيشخوان فاصله داشت             هرماينيرون و    هري،
رون بـا شـور شـعف بـه         . پيشخوان ضربه ميزد و از مسئول آنجا ليوان ديگري پر از نوشابه ي دوددار مي گرفـت                 صورتش را باندپيچي كرده بود روي     
  :پيشخوان نگاه كرد و زيرلب گفت
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مـن هميـشه    .شرط مي بندم اون يارو هر چي بخوايم بهمون ميـده          .فارش بديم سمي دونين چيه؟ما اينجا هر نوشابه اي ككه دلمون بخواد ميتونيم             -

  ...ي خواست يه نوشابه ي آتشيندلم م
  : با عصبانيت گفتهرمايني

  !ارشدي...يه دانش آموز...تو...ناسالمتي -
  :خنده از لب رون رفت و گفت

  ...اوه،آره -
  :هري در كثيف و خاك آلود نوشيدني كره اي را باز كرد و جرعه اي نوشيد و پرسيد

  راستي گفتي چه كساني قراره بيان اينجا؟ -
  : ساعتش نگاهي انداخت و با نگراني به در نگاه كرد و گفت بههرمايني

  . اوه، نگاه كنين، ممكنه خودشون باشن...بهشون گفته بودم همين موقع ها بيان اينجا و مطمئنم كه اينجا رو بلدن .دو سه نفر از بچه ها -
رد و سپس ناپديد شد زيرا عدهاي كه با عجلـه وارد مـي   لحظه اي نور خورشيد فضاي تيره كافه را به دو قسمت تقسيم ك       .در كافه باز شده بود    

  .شدند جلوي نور را گرفته بودند
چو چانـگ و يكـي از       )قلب هري ناگهان در سينه فرو ريخت      ( بالفاصله پروتي و پادما پتيل با     .اول از همه نويل همراه با دين و الوندر وارد شد          

الوگود تك و تنها وارد شد و چنان خواب آلوده به نظر مي رسيد كه گويي اتفاقي به آنجا                   سپس لونا   .دوستانش كه هميشه كركر مي خنديد وارد شدند       
هانا آبوت و دختري از دانش آموزان هافلپاف كه موهاي بافته اش تـا              ،  كالين و دنيس كريوي    آليشيا اسپينت و آنجلينا جانسون،     بعد كتي بل،  .آمده بود 

به دنبال آنها سه پسر از دانش آموزان ريونكال آمدند كه هري به خوبي مـي دانـست نـام هايـشان                      .كمرش ميرسيد و هري نامش را نميدانست آمدند       
سپس جيني وارد شد و بالفاصله پشت سر او پسري قدبلند واستخواني با مـوي بـور آمـد كـه بينـي                       .مايكل كرنر و تري بوت است      آنتوني گلدستاين، 

آخر از همه فرد و جرج ويزلي همراه با دوستشان لـي جـردن   .ضاي تيم كوييديچ هافلپاف استسربااليي داشت و هري فقط مي دانست كه يكي از اع     
  :هري با صداي گرفته اي گفت.وارد شدند كه در دستشان پاكتهاي كاغذي بزرگي پر از اجناس فروشگاه زونكو بود

  ؟ فقط دو سه نفرگفتي دو سه نفر،نه؟ -
  : با خوشحال گفتهرمايني

  ميري چند تا صندلي بياري اينجا؟ رون، . از اين فكر استقبال كردندخيلي ها خب، آره، -
احتمـاال هيچگـاه كافـه     .مسئول كافه در حال كه با كهنه ي كثيفي كه انگار سال ها شسته نشده بود ليواني را پاك ميكرد ميخكوب شده بود                    

  .اش اينقدر شلوغ نبوده است
  :اند و تندتند همراهانش را شمرد و گفت فرد زودتر از بقيه خود را به جلوي پيشخوان رس

  بيست و پنج تا نوشيدني كره اي بدين؟. .. مي شه لطفا -
سـپس   .مرد لحظه اي به او چشم غره رفت بعد با آزردگي كهنه پارچه را انداخت گويي در هنگام انجام كار بسيار مهمي مزاحم او شده بودنـد                          

  :فرد كه تندتند بطري ها را يكي يكي به دست بقيه مي دادگفت . بر روي پيشخوان كرداشتن بطري هاي كثيف نوشيدني كره ايذشروع به گ
  ... من اونقدر طال ندارم كه پول همه ي اينا رو بدم .بچه ها زود باشين بسلفين ... دستت درد نكنه -

دست فرد ميگرفتند و در جيب ردايـشان بـه   آنها همانطور كه با هم صحبت ميكردند بطري ها را از    .هري به جمعيت دانش آموزان نگاه ميكرد      
هري نمي دانست آن همه دانش آموز براي چه آنجا جمع شده اند تا اينكه سرانجام اين فكر وحشتناك به ذهـنش رسـيد كـه                           .دنبال پول مي گشتند   

  : آهسته پرسيد كرد و با صداييهرماينيشايد از او انتظار دارند برايشان سخنراني كند و با اين فكر بالفاصله رو به 
  توقع چه چيزي رو دارند؟ به اين ها چي گفتي؟ -

  : با حالت تسلي بخشي گفتهرمايني
  .اونا فقط ميخوان به حرف هات گوش بدن بهت كه گفتم، -

  : بالفاصله اضافه كردهرماينياما هري چنان با خشم به او نگاه ميكرد كه 
  . ميكنماول من براشون صحبت.كني بفعال قرار نيست تو كاري -

  :نويل كه لبخندي بر لب داشت رو به روي هري نشست و گفت
  .هري سالم، -
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چو نيز در همان هنگام به او لبخند زده و سمت راسـت رون               .دهانش بدجوري خشك شده بود     .هري كوشيد به او لبخند بزند اما چيزي نگفت        

 با نگاهي حاكي از بي اعتمادي هري را ورانداز كـرد و بالفاصـله هـري                 دوستش كه موهاي فرفري حنايي رنگي داشت لبخند نزد و فقط           .نشسته بود 
  .فهميد كه اگر چاره ي ديگري داشت هرگز به آنجا نمي آمد

بعضي از آنها هيجان زده وعده اي نيز كنجكـاو بـه             . نشستند هرماينيرون و    بقيه نيز دوتا دوتا و سه تا سه تا از راه رسيدند و در اطراف هري،               
وقتي همه صندلي هايشان را جلو كشيدند و نشستند همهمه ي گفتگوهـا              .لونا الوگود با حالتي رويا گونه به نقطه اي خيره شده بود            .دندنظر مي رسي  
  .همه به هري نگاه ميكردند .فرو كش كرد

  :صدايش بلند تر از حد معمول بود گفت  كه كمي عصبي شده  وهرمايني
  ... راستش هري به نظرش رسيد .اينجا اومدينخودتون ميدونين كه براي چي  ... خب -

  : ادامه دادهرماينيبالفاصله هري نگاه تندي به او انداخت و 
منظورم اينه كه يه چيز درست و حسابي يـاد   ... يعني من به فكرم رسيد كه بد نيست كساني كه مي خوان دفاع در برابر جادوي سياه رو ياد بگيرن                 -

  ...  كه آمبريج داره يادمون ميدهنه اون مزخرفاتي رو بگيرند،
  : محكم تر شد  با اعتماد به نفس بيشتري گفتهرماينيناگهان صداي 

  ... براي اينكه هيچكس نمي تونه اسم اون مزخرفات رو دفاع در برابر جادوي سياه بذاره... -
  :آنتوني گلدستاين گفت

  !كامال موافقم آره، آره، -
  : قوت قلب گرفت و گفتهرمايني

  .راستش من به فكرم رسيد كه بهتره خودمون دست به كار بشيم ب،خ -
  : درنگ كرد و زيرچشمي به هري نگاهي انداخت و ادامه دادهرمايني

يعني جادوي واقعي و عملي رو ياد  نه اين كه فقط يه مشت طلسم  ورد ياد بگيريم،     منظور من اينه كه ياد بگيريم چطوري از خودمون دفاع كنيم،           -
  ... بگيريم

  :مايكل كرنر كه با دقت او را ورانداز مي كرد گفت
  درسته؟ با اين حال بايد در امتحان سمج دفاع در برابر جادوي سياه هم شركت كني ديگه، -

  : بالفاصله گفتهرمايني
  ... چون ... اد بگيرم چونميخوام كه دفاع كردن رو درست و حسابي ي .ولي من ميخوام چيزهاي بيشتري ياد بگيرم .معلومه كه شركت مي كنم -

  : نفس عميقي كشيد و جمله اش را تمام كرد و گفتهرمايني
  . چون لرد ولدمورت برگشته -

تري بوت بي اختيار قيافه اش       دوست چو جيغي كشيد و نوشيدني كره اي اش روي ردايش ريخت،            .واكنش جمعيت آني و قابل پيش بيني بود       
با اين حال همگي مشتاقانه به هري چـشم دوختـه        . هايش خفه كند   هيبي زد و موفق شد صداي آن را در سرف         نويل جيغ كوتاه و عج     .را در هم كشيد   

  : گفتهرمايني .بودند
  ... اگه دوست دارين همراه ما باشين بايد با هم تصميم بگيريم كه چطوري .اين برنامه ي ماست خب، -

  :بور تيم هافلپاف با حالتي پرخاشگرانه گفت بازيكن مو
  از كجا معلوم كه اسمشو نبر برگشته باشه؟ -

  : شروع به صحبت كرد و گفتهرمايني
  ...دامبدور ميگه برگشته و  خب، -

  :بور با سر به هري اشاره كرد و پرسيد پسر مو
  منظورت اينه كه دامبلدور حرف اونو باور كرده؟ -

  :رون با حالتي نسبتا گستاخانه گفت
  اسم شما؟ -

  :پسر گفت
  .و فكر مي كنم ما حق داريم كه بدونيم دقيقا چه چيزي باعث شده كه او ن بگه اسمشو نبر برگشته ياس اسميتم،من زاخار -

  : به سرعت مداخله كرد  گفتهرمايني
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  ... ما اين جلسه رو براي اين حرف ها تشكيل نداديم ببين، -

  :هري گفت
  .هرمايني اشكالي نداره، -

بعضي از اين افراد و شايد حتي بيشتر آنها به اين اميـد آمـده بودنـد كـه                    . دانش آموز آنجا جمع شده اند      هري تازه فهميده بود كه چرا آن همه       
  :هري در حالي كه مستقيم به چهره ي زاخارياس نگاه ميكرد گفت .ماجراي هري را از زبان خودش بشنوند

و  مه ي اتفاقهايي رو كه افتاده بود براي كل مدرسه تعريـف كـرد،       دامبلدور كه پارسال ه    .من ديدمش  چي باعث شده من بگم اسمشو نبر برگشته؟        -
  .و من نمي خوام تمام بعد از ظهر وقتمو براي متقاعد كردن كسي حروم كنم اگه شما حرف اونو باور نكردين، حرف منو هم باور نمي كنين،

هري احساس ميكرد كه حتي مسئول كافه  .ه اندبه نظر مي رسيد هنگامي كه هري صحبت مي كرد همه نفس هايشان را در سينه حبس كرد         
زاخارياس به سردي    .او هنوز سرگرم پاك كردن همان ليوان با كهنه ي كثيفش بود و ليوان لحظه به لحظه كثيف تر ميشد                    .نيز صدايش را مي شنود    

  :گفت
اون  .ته شده و تو جسدشو بـه هـاگوارتز برگردونـدي    تنها چيزي كه دامبلدور پارسال به ما گفت اين بود كه سدريك ديگوري توسط اسمشو نبر كش -

  ... فكر مي كنم همه دلشون بخواد بدونن .جزئيات ماجرا رو برامون تعريف نكرد و درست و حسابي نگفت كه ديگوري چطور كشته شده
  :هري كه اين روزها به سرعت از كوره در مي رفت و در آن لحظه نيز به خشم آمده بود گفت

  .ين جا كه بفهمين ولدمورت چه جوري آدم ها رو مي كشه من هيچ كمكي نميتونم بهتون بكنماگه اومدين ا -
  .هري از چهره ي پرخاشگر زاخارياس اسميت لحظه اي چشم بر نمي داشت و مصمم بود كه نگاهش به چو نيفتد

  :او ادامه داد
  . اين اومده بودين اين جا، مي تونين همين االن پاشين و برينپس اگه براي روشن شد؟ من نمي خوام درباره ي سدريك ديگوري حرف بزنم ، -

 مي خواست او را همچـون يـك موجـود           هرمايني . انداخت زيرا فكر مي كرد او در اين قضيه مقصر است           هرماينيهري نگاه غضب آلودي به      
  ... راي او تا چه حد خشن و وحشيانه بوده استعجيب الخلقه به معرض نمايش بگذارد و همه ي آن جمعيت به آنجا آمده بودند كه بفهمند ماج

 هرمـايني  .از جايشان تكان نخوردند    با اين حال هيچ يك از آنها،حتي زاخارياس اسميت كه لحظه اي نگاه مشتاقش را از هري بر نمي داشت،                   
  :كه بار ديگر صدايش به شدت نازك و زير شده بود گفت

مايل هستيد روش هاي دفاعي رو ياد بگيرين بايد با هم به نتيجه برسيم و ببينيم چـه طـوري ميتـونيم                      اگر   ... همون طور كه گفتم    ... پس. .. پس -
  ... جلسه داشته باشيم و كجا بايد ديچند وقت يكبار با اين كارو انجام بديم، 

  :دختري كه موي بافته ي بلندش تا كمرش مي رسيد و به هري خيره نگاه مي كرد گفت
   تو ميتوني يه سپر مدافع درست كني؟اين حقيقت داره كه -

  :با اين حرف صداي همهمه ي مشتاقانه اي بلند شد  هري با حالتي نسبتا تدافعي گفت
  .آره -
  يك سپر مادي؟ -

  :اين عبارت چيزي را در ذهن هري تداعي كرد و گفت
  درسته؟ ببينم،تو خانم بونز رو مي شناسي، -

  :دختر لبخندي زد و گفت
تو يـه سـپر مـدافع بـه          واقعا حقيقت داره؟   ... پس اين  .اون با من درباره ي جلسه ي دادرسي تو صحبت كرد           .من سوزان بونزم   .اون عمه ي منه    -

  شكل گوزن درست مي كني؟
  :هري گفت

  .بله -
  :لي كه به شدت تحت تاثير قرار گرفته بود گفت

  .من نمي دونستم !،هري دمت گرم -
  :ه هري نگاه كرد و گفتفرد كه به پهناي صورتش مي خنديد ب

  .مي گفت همين جوري هم زيادي جلب توجه مي كني .مامان به رون گفت كه به كسي چيزي نگه -
  :هري زير لب گفت

  .الحق كه راست مي گفته -
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  :تري بوت پرسيد .چند نفر خنديدند و ساحره ي نقاب دار بر روي صندلي اش كمي جا به جا شد

  ...پارسال يه بار رفته بودم اونجا و يكي از تابلوهاي روي ديوار اينو به من گفت مبلدوره باسيليسك رو كشتي؟تو با شمشيري كه توي دفتر دا -
  :هري گفت

  ...درسته آره، -
هـري   »!واي« :الوندر بـراون بـا ماليمـت گفـت        .جاستين فينچ فلچلي سوتي زد و برادران كريوي با چهره هاي حيرت زده به هم نگاه كردند                

  :نويل خطاب به همه ي جمعيت گفت .او به طور عمدي به هر جايي نگاه مي كرد غير از صورت چو .رد گردنش داغ شده استاحساس مي ك
  ...سال اول تحصيلمون هم، اون سنگ جادويي رو -

  : آهسته گفتهرمايني
  .سنگ جادو -

  :و نويل ادامه داد
  .همون رو از اسمشو نبر گرفت آره، -

او نيز بـه هـري نگـاه         .چو شروع به صحبت كرد و بالفاصله هري به او نگاه كرد            .شتي سكه هاي گاليون شده بود     چشم هاي هانا آبوت به در     
  :چو گفت .قلب هري يكبار ديگر در سينه فر ريخت .ميكرد و لبخند مي زد

   ...ومانتيوال و اين جور چيزها هم بر اومداز پس اژدها و مردم دريايي و آكر. .. اون پارسال همه ي مراحل مسابقات سه جادوگر رو گذرون تازه، -
درون هري آشوبي بر پا شده بود و سعي مي كرد قيافه اي به خود بگيرد كه ديگران فكـر نكننـد    .در تاييد حرف چو همهمه اي در فضا پيچيد      

ـ  داده بـود بگويـد  سخنان تحسين آميز چو باعث شده بود گفتن آنچه به خـود قـول   .بيش از اندازه از خود راضي و خرسند است    يش بـسيار بـسيار   ار ب
  :اوگفت .هري شروع به صحبت كرد و همه بالفاصله ساكت شدند .دشوارتر شود

  ... اما در واقع در تمام اون مواقع كمك زيادي به من شد ... نمي خوام وانمود كنم كه متواضعم و از اين جور چيزها ببينين، -
  :مايكل كرنر بالفاصله گفت

  ... اون فقط يه پرواز خيلي باحال بود ...  اون اژدها رو به رو شدي كه كسي بهت كمك نكردموقعي كه با -
  :هري كه حس مي كرد مخالفت با او بي ادبي است گفت

  ... آره خب، -
  :سوزان بونز گفت

  .امسال تابستون هم وقتي شر اون ديوانه سازها رو كم كردي هيچ كس كمكت نكرد -
  :هري گفت

  ... قبول دارم كه بعضي از اون كارها رو بدون كمك كسي انجام دادم اما چيزي كه مي خوام بهتون بگم اينه كه .رستهد آره، آره، -
  :زاخارياس اسميت گفت

  نكنه مي خواي يه جوري از زيرش در بري و اين جور چيزها رو برامون انجام ندي؟ -
  !اينم يه فكريه -

  :ين را گفت و ادامه دادپيش از آنكه هري بخواهد حرفي بزند رون ا
  ببينم تو نمي توني دهنتو ببندي؟ -

به شدت به خشم آمده بود اما در هر حال در آن لحظه طوري به زاخارياس نگاه مي كرد كه انگـار    » 40از زيرش در بري    «شايد رون از عبارت     
  :گفتزاخارياس برافروخته شد و  .بيش از همه چيز دلش مي خواست مشتي به صورتش حواله كند

  اون وقت اون داره مي گه كه واقعا نمي تونه اين چيزها رو انجام بده؟ همه ي ما اومديم اين جا كه از اون يه چيزهايي ياد بگيريم، -
  :فرد ويزلي با عصبانيت گفت

  كي اينو گفت؟ -
  :و گفتجرج ابزار فلزي درازي را كه مرگبار به نظر مي رسيد از داخل يكي از پاكت هاي زونكو در آورد 

   دوست داري با اين گوشتو باز كنم؟ -
  : با دستپاچگي گفتهرمايني

  پس بالخره همه موافقين كه هري بهمون درس بده؟ ... بهتره به كارمون ادامه بديم ...خب ديگه -
                                                 

   weasel”.1“.     م- ن استنام خانوادگي رو»ويزلي« و تلفظ آن شبيه به»از زير چيزي در رفتن« به معناي 
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ت او به اين دليل زاخارياس دست به سينه نشست و چيزي نگفت هرچند كه احتماال سكو      . برخاست هرماينيصداي همهمه اي در تاييد حرف       

  .بود كه تمام هوش و حواسش به ابزاري بود كه جرج در دست داشت
  : وقتي ديد سرانجام به نتيجه اي رسيده اند آسوده خاطر شد و گفتهرمايني

 هـيچ فايـده اي   به نظر من كه اگه از هفته اي يك بار كمتـر باشـه     .پس سوال بعدي اينه كه چند وقت يكبار بايد دور هم جمع بشيم             بسيار خب،  -
  .نداره

  :آنجلينا گفت
  .مرين كوييديچ تداخل نداشته باشهبايد حواسمون باشه كه اين جلسات با ت صبر كن، -

  :چو گفت
  .با تمرين هاي ما هم نبايد تداخل داشته باشه -

  :زاخارياس اسميت گفت
  .با تمرين ما هم نبايد تداخل داشته باشه -

  :گفت كه كمي بي قرار شده بود هرمايني
ما داريـم در بـاره ي دفـاع از خودمـون در     .اما خودتونم مي دونين كه واقعا مهمه.مطمئنم كه مي تونيم شبي رو انتخاب كنيم كه همه موافق باشند      -

  ... ولدمورت صحبت مي كنيم...مقابل مرگ خواران ولد
  .راست مي گه -

  :او ادامه داد .هار نظر كنداين صداي ارني مك ميالن بود كه هري انتظار داشت مدتها پيش اظ
  !حتي از امتحانات سمجمون شايد از هر كار ديگه اي كه امسال مي كنيم مهم تر باشه، من يكي كه فكر مي كنم اين موضوع واقعا مهمه، -

  :زد او ادامه دادو وقتي هيچ كسي حرفي ن» !كامال درسته «:او با حالتي تاثيرگذار به بقيه نگاه كرد گويي اتظار داشت همه فريادبزنند
من كه واقعا نمي دونم چي بگم وقتي مي بينم كه وزارت سحر و جادو در موقعيتي به اين حساسي چنين استاد به درد نخـوري رو بـه مـا تحميـل                      -

دن طلسم هاي دفـاعي  درسته كه اونا بازگشت اسمشو نبر رو انكار مي كنن اما اين كه استادي برامون تعيين كرده ن كه مخصوصا از به كار بر              .كرده
  ... جلوگيري مي كنه
  : گفتهرمايني

به نظر ما اين كه آمبريج نمي خواد ما دفاع در برابر جادوي سياه رو ياد بگيريم علتش اينه كه اون فكر جنون آميزي توي سرش داره و فكـر مـي                                 -
آمبريج فكر مي كنه دامبلدور مي خواد ما رو بر عليـه وزارتخونـه               .كنه دامبلدور ميتونه از دانش آموزان مدرسه به عنوان يك ارتش سري استفاده كنه             

  .بسيج كنه
  :همه غير از لونا الوگود كه با صداي نازكش گفت همه با شنيدن اين اخبار مات  مبهوت مانده بودند،

  .هر چي باشه فاج هم ارتش سري خودشو داره .اين منطقي به نظر مي رسه
  :ظره جا خورده بود گفتهري كه از شنيدن اين خبر غير منت

  چي گفتي؟ -
  :لونا با لحني جدي گفت

  . ها داره41اون ارتشي از خورخط آره، -
  : با بدخلقي گفتهرمايني

  .نداره نه، -
  :لونا گفت

  .چرا داره -
  :نويل كه گيج شده بود گفت

  خورخط ديگه چيه؟ -
  :ه به نظر مي رسيد گفتلونا كه چشم هاي برآمده اش چنان گشاد شده بود كه ديوانه تر از هميش

  ... موجود بزرگ قد بلند و مشتعليه كه چهار نعل مي تازه و هرچي سر راهش باشه مي سوزونه .روح آتشه -
  : گستاخانه گفتهرمايني

                                                 
1.Heliopaths 
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  .چنين موجودي وجود نداره نويل، -

  :لونا با عصبانيت گفت
  !وجود داره چرا، -

  : با بد اخالقي گفتهرمايني
   ولي روي چه حسابي ميگي وجود داره؟خيلي معذرت مي خوام -
  ... خيلي ها با چشم خودشون اونا رو ديده ن ولي تو اونقدر كوته فكري كه فقط چيزهايي رو كه جلوي چشمت باشند -
  ... اهم ... اهم -

ن نگاهي انداختنـد و زدنـد       او چنان خوب صداي آمبريج را تقليد كرده بود كه چند نفر احساس خطر كردند و به اطرافشا                  .اين صداي جيني بود   
  :جيني ادامه داد .زير خنده

  درسته؟ مثل اينكه قرار بود تصميم بگيريم كه چند وقت يه بار جمع بشيم و درس هاي دفاعي رو ياد بگيريم، -
  : بالفاصله گفتهرمايني

  .حق با توست درسته، آره، -
  :لي جردن گفت

  . اگه هفته اي يك بار باشه خيلي باحاله -
  :ا شروع به صحبت كرد و گفتآنجلين

  ...تا وقتي كه  -
  : با حالتي عصبي به ميان حرف او پريد و گفتهرمايني

  .خب موضوع ديگه اي كه بايد روشن بشه اينه كه كجا بايد جمع بشيم .كوييديچ رو فراموش نكرديم.مي دونيم آره، آره، -
  :كتي بل گفتپس از چند لحظه  .همه ساكت شدند .پاسخ اين سوال سخت تر بود

  توي كتابخونه خوبه؟ -
  :هري گفت

  .فكر نمي كنم خانم پينس خوشش بايد كه ما توي كتابخونه طلسم هاي شوم رو اجرا كنيم -
  :دين گفت

  يكي از كالس هاي خالي چه طوره؟ -
  :رون گفت

ي سه جادوگر تمرين مي كرد به ما اجـازه داد بـريم            اون زماني كه هري براي مسابقه        .شايد مك گونگال اجازه بده از كالسش استفاده كنيم         آره، -
  ...اون جا

 گفته بود تشكيل گروه هاي مطالعـه و انجـام           هرماينيبا اين كه     .اما هري اطمينان داشت كه مك گونگال اين بار كمك چنداني نخواهد كرد            
  : گفتهرمايني .رسدمي كرد تشكيل چنين گروهي كمي آشوب طلبانه به نظر مي      احساس  تكاليف مجاز است،

  .وقتي زمان و مكان اولين جلسه مون معلوم شد براي همه پيغام مي فرستيم . پيدا مي كنيموخب، حاال مي گرديم يه جايي ر -
سپس لحظه اي مردد ماند گويي مي خواست خـود را بـراي گفـتن                .او در كيفش جستجو كرد و كاغذ پوستي و قلم پرش را از آن بيرون آورد               

  :سر انجام گفت .ده كندچيزي آما
  .من فكر مي كنم بهتر باشه همه اسمشونو اين جا بنويسن تا بدونيم چه كساني اين جا بوده ن من، -

  :سپس نفس عميقي كشيد و ادامه داد
نه يعني موافقـه    پس هركسي كه اين ورقه ر امضا مي ك         . باشه كه همه توافق كنيم كه به هيچ كس نگيم چي كار داريم ميكنيم              مفكر مي كنم الز    -

  .كه به آمبريج يا هركس ديگه اي نگيم كه چه قصدي داريم
اما بالفاصله هري متوجه شد كه چند نفر از اينكه بايد اسمشان را در ايـن فهرسـت                   .فرد با خوشحالي كاغذ پوستي را گرفت و آن را امضا كرد           

  :ستي از دست جرج خودداري كرد و آهسته گفتزاخارياس از گرفتن كاغذ پو .بنويسند چندان خوشحال به نظر نمي رسند
  .من مطمئنم كه ارني زمان و مكان جلسه رو به من ميگه ... راستش -

  :ارني به حرف آمد گفت . ابروهايش را باال برد و به او نگاه كردهرمايني .اما ظاهرا خود ارني نيز در امضا كردن كاغذ پوستي مردد بود
  ... خودت گفتي كه اگه آمبريج بفهمه ... مي خوام بگم كه ... اگه اين فهرست رو پيدا كنن و ... آخه ما ارشديم ... من -
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  :هري حرف ارني را به او ياد آوري كرد و گفت

  .خودت االن داشتي مي گفتي كه شركت در اين گروه مهم ترين كاريه كه امسال انجام مي ديم -
  :ارني گفت

  ...  فقطمن اينو كامال قبول دارم ... آره خب، -
  : با بد خلقي گفتهرمايني

  نكنه فكر كردي من اين فهرست رو جلوي دست و پا ميندازم؟ ارني، -
  :ارني كه از نگرانيش كاسته شده بود گفت

  .كنم مي منم امضا خب،باشه، .معلومه كه نميندازي نه، نه، -
وقتـي   . از نوشتن نامش نگاه سرزنش آميزي به چـو كـرد  بعد از ارني هيچ كس ديگري اعتراض نكرد اما هري متوجه شد كه دوست چو پيش          

اكنـون همـه ي اعـضاي گـروه          . آن را پس گرفت و با دقت در كـيفش گذاشـت            هرماينيآخرين نفر كه زاخارياس بود نيز كاغذ پوستي را امضا كرد،          
  .درست مثل اين بو كه قراردادي را امضا كرده باشند .احساس عجيبي داشتند

  :يش برخاست و گفتفرد با چابكي از جا
  .من و جرج و لي بايد چيزهاي حساس و ظريفي بخريم بنابر اين فعال خداحافظ همه تون .وقت تنگه خب ديگه، -

موهـاي   .چو پيش از رفتن با ور رفتن به سگك كيفش خود را مشغول كـرد  .بقيه ي اعضاي گروه نيز دو تا دو تا و سه تا سه تا از آن جا رفتند        
اما دوستش دست به سينه كنارش ايستاده بود و يكسره نچ نچ مي كرد بنابر اين چـو چـاره                     .ن پرده اي صورتش را پوشانده بود      مشكي بلندش همچو  

 .هنگامي كه دوست چو او را به سمت در مي كشاند او به پشت سرش نگاهي انداخت و براي هـري دسـت تكـان داد     .اي نداشت جز اينكه با او برود      
 به هري و رون كـه هنـوز بطـري           هرمايني و هري و رون از هاگزهد بيرون آمدند و به فضاي آفتابي بيرون قدم گذاشتند                 ينيهرماچند لحظه بعد كه     

  :نوشيدني كره ايشان را در دست داشتند گفت
  .به نظر من كه همه چيز خيلي خوب پيش رفت -

  :ود و گفترون با خشم به اسميت نگاهي انداخت كه از فاصله ي دور هنوز قابل تشخيص ب
  .خيلي عوضي بود زاخارياس، اون يارو، -

  : با او موافقت كرد و گفتهرمايني
چـي   وقتي رفته بودم سر ميز هافپاف كه به ارني و هانا قضيه رو بگم اونم اتفاقي شنيد و ظاهرا خيلي مشتاق بود كـه بيـاد،               .منم ازش خوشم نمياد    -

  ... مثال اگه مايكل كرنر با جيني آشنا نشده بود اون و دوستانش هم نمي اومدن .باشه بهترهاما هر چي تعدادشون بيشتر  مي تونستم بهش بگم؟
در حـالي كـه      .رون كه آخرين جرعه ي نوشيدني كره ايش را سر كشيده بود راه نفسش بند آمد و تمام آن را برگرداند و روي لباسـش پاشـيد                          

  :رفت و پرسيدگوشهايش به رنگ گوشت گوساله در آمده بود از كوره در 
  مايكل كرنر؟ سمنظورت چيه؟ ... آشنا شده ... اون با خواهر من -
ولي خب اگه جيني به مايكل نگفته بـود   .معلومه كه خيلي عالقه دارن فنون دفاعي رو ياد بگيرند  .ي همين بود كه اون و دوستانش هم اومدن        راب -

   ...قضيه چيه
  ... جيني كي ... اونا كي -

  :سردي گفت با خونهرمايني
  .راستش اونا در جشن كريسمس با هم آشنا شدند و از اواخر پارسال با هم صميمي شدند -

در پشت شيشه ي فروشگاه مجموعه ي زيبايي از قلـم           .  جلوي قلم فروشي اسكريون شيفت ايستاد      هرماينيآن ها به خيابان اصلي پيچيدند و        
  :گفت هرمايني .هي پر قرقاول را به نمايش گذاشته بودند

  .من بايد يه قلم نو بگيرم -
  :رون با عصبانيت پرسيد . به داخل فروشگاه رفت،هري و رون نيز به دنبالش رفتندهرمايني

  مايكل كرنر كدومشون بود؟ -
  : گفتهرمايني

  .همون سبزه هه بود -
  :رون بالفاصله گفت

  .هيچ ازش خوشم نيومد -
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  : زير لب گفتهرمايني

  .خيلي عجيبه -
  : از جلوي رديف قلم هاي پر درون ظروف مسي مي گذشت گفتهرمايني سر رون كه پشت

  !من فكر مي كردم جيني از هري خوشش مياد ولي، -
  : با حالتي ترحم آميز به او نگاه كرد و با تاسف سرش را تكان داد و گفتهرمايني

  .دهاون قبال از هري خوشش مي اومد ولي حاال ماه هاست كه فكرشو از سرش بيرون كر -
  : در حالي كه يك قلم پر بلند مشكي و طاليي را با دقت نگاه مي كرد رو به هري كرد و با مهرباني گفتهرمايني

  .البته فكر نكن حاال ديگه تو رو دوست نداره -
بـرايش   يـد، هري هنوز در فكر دست تكان دادن چو هنگام خداحافظي بود و اين موضوع به اندازه ي رون كه در آن لحظـه از خـشم مـي لرز                  

  : پرسيدهرماينيهري از  .جذابيت نداشت اما متوجه چيزي شد كه تا آن لحظه نفهميده بود
  .آخه قبال جلوي من اصال حرف نمي زد پس براي همينه كه حاال ديگه حرف مي زنه؟ -

  : گفتهرمايني
  ... فكر ميكنم بهتره اين يكي رو بگيرم آره، .دقيقا همين طوره -

شخوان رفت و پانزده سيكل و دو نات براي قلم پر پرداخت و در تمام اين مدت رون درست پشت سرش بود و نفسش به                          به سمت پي   هرمايني
  : برگشت و بي اختيار پاي رون را لگد كرد با حالتي جدي به او گفتهرماينيوقتي  . مي خوردهرماينيگردن 

تو رو خدا ديگه درباره ي       .براي اينكه مي دونه بدجوري برداشت مي كني        .هجيني دقيقا براي همين قضيه ي خودش و مايكل رو بهت نگفت            رون، -
  .اين موضوع نق نزن

  ... نق نمي زنمكي گفته كه من بد برداشت كرده م؟در ضمن من درباره ي هيچ چيز ... منظورت چيه -
 پشت چشمي نازك كـرد      هرماينيناسزا مي گفت    يك بار كه رون زير لب به مايكل كرنر فحش و             .رون تا آخر جاده زير لب غر و لند مي كرد          

  :و رويش را به سمت هري برگرداند آهسته به او گفت
  روابط تو و چو چطوره؟ ... راستي حاال كه حرف جيني و مايكل كرنر پيش اومد -

  :هري به تندي گفت
  منظورت چيه؟ -

آيا رفتار هري چنان آشكار  .ر آن هواي سرد مي سوخت     صورتش چنان داغ شده بود كه د       .هري احساس كرد آب جوش روي سرش ريخته اند        
  بوده است؟

  : لبخندي زد و گفتهرمايني
  درسته؟ اون يه لحظه از تو چشم بر نمي داشت، مي دوني، خب، -

  .ي هاگزميد را چنان زيبا و تحسين برانگيز نديده بود هري پيش از آن هرگز دهكده
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  فصل هفدهم
  چهاري بيست و  حكم آموزشي شماره    

يالت ديگـر آن تـرم      طـ ات تعطيالت آن هفته ، از تمام تع       از نظر هري بقيه ي ساع     
او و رون بيشتر ساعات روز يكشنبه را به انجام تكاليف عقب افتاده شان پرداختند                .بهتر بود 

نشاطشان باشد، از آنجا كه آخرين انوار آفتـاب         نتوانست مايه ي شادي و       مين و گر چه اين   
قوز كننـد     مي ماندگار بود به جاي آن كه روي ميزهاي سالن عمو          مچنانبي رمق پاييزي ه   

. نشـستند وسايلشان را با خود بيرون بردند و در زير درخـت راش بلنـدي در كنـار درياچـه                    
 طبق معمول تمام تكاليفش را به موقع انجام داده بود مقدار زيادي كاموا بـا خـود                  هرمايني

  .بافتند مي جادو كرده بود كه در كنارش در فضا شناور بودند و با سرعت كاله و شال گردن هاي متعددي آورده بود و ميل بافتني اش را چنان
ه از اين كه خـودش در ايـن         ژد و به وي    هري از تصور اينكه آن ها سر گرم انجام كاري بودند كه بر خالف ميل آمبريج و وزارتخانه بو                  

همه ي آن   : كرد   مياو پيوسته جلسه ي روز شنبه را در ذهنش مرور            .شد ميدي عميقي   شورش نقشي اساسي داشت، لبريز از رضايت و خشنو        
حالت چهره ي آن ها هنگام شنيدن درباره ي بعضي از كار هـايش،               ... افراد به آن جا آمده بودند تا از او دفاع در برابر جادوي سياه را بياموزند               

فهميدن اين واقعيـت     ... افتاد مي تمجيد هاي چو از كارهايش در مسابقه ي سه جادو گر             به ياد تحسين و    ... گرفت ميدر برابر ديدگانش جان     
دانستند چنان او را دلگرم كرده بود كه صبح روز دوشنبه بـا وجـود    ميغگو ندانسته بلكه او را شايان تقدير       و اين افراد او را يك ديوانه ي در        كه

  .سر حال بوددر پيش داشتن بدترين كالس هايشان همچنان شاد و 
كردند كه گفته بـود در تمـرين كوييـديچ     ميرفتند و درباره ي اين حرف آنجلينا بحث  ميهري و رون با هم از پله هاي خوابگاه پايين       

روشن از نور خورشيد نرسيده      ميآن شب حركت جديدي به نام حركت چرخشي تنبل وار را تمرين كنند و تا زماني كه به نيمه هاي سالن عمو                     
اعالميه ي بزرگي كه به تابلوي اعالنات گريفندور نـصب شـده       .د متوجه چيز جديدي نشدند كه توجه چندين نفر را به خود جلب كرده بود              بودن

توان به فهرست كتاب هاي جادويي دسـت دوم، يـاد آوري             ميبود چنان بزرگ بود كه روي همه ي چيزهاي ديگر را پوشانده بود كه از جمله                 
يلچ درباره ي مقررات مدرسه، جدول زمان بندي تمرينات تيم كوييديچ، پيشنهاد تعويض كارت قورباغه هاي شكالتي بـا                   آرگوس ف  ميهاي داي 

كارت هاي ديگران، آگهي جديد ويزلي ها براي داوطلبين آزمايش، تاريخ روز هاي گردش در هاگزميد و اعالميه هاي مربوط به وسـايل گـم                         
يه ي جديد با حروف درشت و مشكي چاپ شده بود و در كنار امضاي پر پـيچ و خـم پـايين آن مهـري بـه                            اعالم .شده يا پيدا شده اشاره كرد     

  .رسيد ميبه نظر  ميخورد كه بسيار رس ميچشم 
   

  به فرمان
 بازرس عالي رتبه ي هاگوارتز                                                   

 
بعد كليه ي سازمان ها، انجمن ها، تيم ها، گروه ها و كلوپ هاي دانش               شود كه از اين به        بدين وسيله اعالم مي   

  .باشند آموزي منحل مي
در اينجا مفهموم سازمان، انجمن، تيم، گروه يا كلوپ عبارت است از تشكيل جلسات منظم توسط سه دانـش                   

  .آموز يا بيشتر
 .مراجعه كنيد) پروفسور آمبريج(رتبه توانيد به بازرس عالي       براي تشكيل مجدد اين نهاد هاي دانش آموزي مي        

  .انجمن،تيم يا كلوپ دانش آموزي مجاز نيست بدون اطالع  و موافقت بازرس عالي رتبه تشكيل هيچ سازمان،
انجمن،تيم،گروه يا كلوپي نقش داشـته باشـد كـه بـه             هر دانش آموزي كه در تشكيل يا عضويت در سازمان،         

  .سيده است از مدرسه اخراج خواهد شدتاييد بازرس عالي رتبه ي هاگوارتز نر
  .فرمان فوق بر اساس حكم آموزشي شماره ي بيست و چهار است

  امضا
  دلورس جين آمبريج
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 بازرس عالي رتبه

 
  :يكي از آن ها از دوستانش پرسيد .نگران، اعالميه رو خواندند ميهري و رون از باالي سر چندين دانش آموز سال دو

  شه؟ ميه سنگي هم درش تخته معنيش اينه كه كلوپ تخت -
  :او گفت .رون با قيافه اي عبوس شروع به صحبت كرد و باعث شد آن ها از جا بپرند

  نظر تو چيه هري؟، كنم ما شانس زيادي داشته باشيم ميولي گمون ن .به نظر من كلوپ تخته سنگي شما پا بر جا بمونه -
  .از آن ها دور شده بودند  مياين رو پرسيد كه دانش آموزان سال دو ميرون هنگا

شـعله هـاي خـشم در وجـودش زبانـه      .سعادتي كه از روز شنبه وجودش را فرا گرفته بود از ميـان رفـت   .هري دوباره اعالميه را خواند    
  :دست هايش را مشت كرد و گفت .كشيد مي
  .دونه مياون قضيه رو  .اين اتفاقي نيست -

  :رون بالفاصله گفت
  .امكان نداره -
دونيم به چند نفـر از كـساني كـه اومـده بودنـد               مياز طرف ديگه بايد قبول كنيم كه ن        .اني كه توي كافه بودند همه چي رو شنيدند        اون كس  -

  ... هر كدوم از اونا ممكنه رفته باشه و به آمبريج خبر داده باشند ... شه اعتماد كرد مي
  :رون ناگهان مشتش را در هوا تكان داد و گفت

  ... به نظرم قيافه ي مايكل كرنر هم يه ذره موذي بود ... يا شايد هم !تزاخارياس اسمي -
  :هري سرش را برگرداند وبه  در خوابگاه دختر ها نگاهي انداخت و گفت

   اينو ديده؟هرماينيدونم يعني  مين -
  :رون گفت

  .بيا بريم بهش بگيم -
  .چي باال رفتاو جست و خيز كنان جلو رفت، در را باز كرد و از پله هاي مارپي

صداي ناله ي بلندي شبيه به صداي شيپور به گوش رسيد و پله هـا                .همين كه پايش را روي ششمين پله گذاشت آن اتفاق پيش آمد           
داد  مـي در يك لحظه رون در حالي كه دستش را همچون پره هاي آسياب تكان                .ي بلندي سنگي تبديل شدند     در هم آميختند و يك سر سره      

دن ادامه بدهد اما در نهايت افتاد و بر روي سرسره ي سنگي نو ساخته لغزيد و پايين رفت تا سـر انجـام پـشتش بـه پاهـاي                 سعي كرد به دوي   
  .هري برخورد كرد

  :كرد از زمين بلند شود گفت ميهري كه جلوي خنده اش را گرفته بود و به رون كمك 
  .مكنم ما اجازه داشته باشيم به خوابگاه دختر ها بري ميفكر ن -

كـر خنديدنـد و در      كه با شادماني به پايين جـستند كر         ميهنگا.با شور و شعف از سرسره ي سنگي پايين لغزيدند          ميدو دختر سال چهار   
  :انداختند از هري و رون پرسيدند ميحالي كه ابرو هايشان را تند تند باال 

  خواست باال بره؟ ميواي واي، كي بود كه  -
  :بود گفترون كه هنوز آشفته و زوليده 

  .اين اصال عادالنه نيست .افته ميدونستم چنين اتفاقي  مين .من بودم -
  :خنديدند به سمت حفره ي تابلو رفتند رون به هري گفت ميوقتي دختر ها كه به طور جنون آميزي نخودي 

  ؟...  اجازه داره به خوابگاه ما بياد ولي ما اجازه نداريمهرماينيچه طور  -
در حالي كـه از زمـين بلنـد     . با ظرافت روي سرسره سر خورد و بر روي قاليچه اي جلوي پاي آن ها فرود آمد            ينيهرمادر همان وقت    

  :شد گفت مي
 .كردند دختر ها بيش تر از پسر ها قابل اعتمادنـد           مياما توي تاريخچه ي هاگوارتز نوشته كه بنيانگذاران مدرسه فكر            .اين يه قانون قديميه    -

  خواستين بياين اون جا؟ مي حاال شما براي چي
  :كشيد گفت ميرون كه او را به سمت تابلوي اعالنات 

  !بيا اينو نگاه كن ... خواستيم تو رو ببينيم  مي-
  :رون با عصبانيت گفت .از باالي اعالميه به پايين آن رسيد و قيافه اش خشك و جدي شد مي به آراهرماينينگاه 
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  .داده يكي رفته پيش اون مارو لو حتماً -

  : با صداي آهسته اي گفتهرمايني
  .امكان نداره چنين كاري كرده باشن -

  :رون گفت
  ... فكر كردي چون خودت شرافتمندي و قابل اعتمادي .عجب ساده لوحي هستي -

  : با قيافه ي عبوسي گفتهرمايني
باور كنين راسـت     . با يه طلسم شوم جادو كرده بودم       امكان نداره اونا چنين كاري كرده باشن چون من اون كاغذ پوستي رو كه امضا كرديم                -

  .شه ميفهميم اون كي بوده و خودش از كار خودش پشيمون  ميگم، هر كسي بره و به آمبريج بگه ما دقيقا  مي
  :رون مشتاقانه پرسيد

  چه باليي سرشون مياد؟ -
  : گفتهرمايني

بيـاين   .ون كسي كه ما رو لو بده مثل چند تا كك مك بامزه به نظـر ميـاد                 فقط اينو بدونين كه جوش هاي صورت ايلويز ميجن در مقابل ا            -
  ن؟ يعني اين اعالميه رو توي تمام گروه ها گذاشته ... بريم پايين كه هم صبحانه بخوريم هم ببينيم بقيه نظرشون چيه

صـداي همهمـه ي    .صب نشده اسـت همين كه وارد سرسراي بزرگ شدند بالفاصله معلوم شد كه آن اعالميه فقط در برج گريفندور ن              
دويدنـد تـا دربـاره ي آنچـه          مـي دانش آموزان تنش خاصي داشت و در ميان دانش آموزاني كه با عجله به اين سو و آن سوي ميز گروهشان                      

جينـي   نشـستند نويـل،دين،فرد،جرج و   هرمـايني همين كه هري، رون و   .خوانده بودند تبادل نظر كنند جنب و جوشي غير عادي جريان داشت           
  :دورشان حلقه زدند و گفتند

  ديدين؟ -
  به نظر شما اون فهميده؟ -

هري نگاهي به اطرافشان انداخت تا مطمئن شود استادي در نزديكي آن هـا نيـست و آهـسته                    .كردند ميهمه ي آن ها به هري نگاه        
  :گفت

  .كنيم ميبه هر حال ما اين كارو  -
  : زد و گفتجرج لبخند زد و آهسته به بازوي هري ضربه اي

  .گي ميدونستم همين رو   مي-
  : و رون نگاهي انداخت و پرسيدهرماينيفرد با حالتي پرسشگر به 

  ارشد ها هم هستن؟ -
  : به سردي گفتهرمايني

  .معلومه كه هستيم -
  :رون به پشت سرش نگاهي انداخت و گفت

  .هيچ كدومشون هم جوش جوشي نشده ن...اناسميت و اون ريونكاليي ها هم دارن مي .ارني و هانا آبوت دارن ميان -
  !بشينين بچه ها...رسيم مياون وقت خيلي مشكوك به نظر .جوش اهميتي نداره ولي اون احمق ها االن نبايد بيان اينجا -

 .بنشينند با حالتي جنون آميز بي آن كه صدايش در بيايد با حركت لب هايش به ارني و هانا گفت برگردند و سر ميز هافلپاف                          هرمايني
  :با حركات لب گفت

  !زنيم  مي - حرف – دربارش  - بعد ... باشه براي بعد -
  :خاست گفت ميجيني در حالي كه با بي قراري از جايش بر 

  ... واقعا كه خيلي احمقه ... رم به مايكل بگم ميمنم  -
طرف تر نشسته بود و با همان دختـر مـو فرفـري             آن   ميچو ك .هري با نگاهش او را تعقيب كرد      .او با عجله به سمت ميز ريونكال رفت       

آيا ممكن بود اعالميه ي آمبريج چنان او را بترسـاند كـه از شـركت در جلـسات آن هـا                      .كرد كه او را با خود به هاگزهد آورده بود          ميصحبت  
  خودداري كند؟

 بـه پيامـد هـاي اعالميـه ي آمبـريج پـي       رفتند تازه مياما زماني كه از سرسراي بزرگ خارج شده و به سمت كالس تاريخ جادوگري      
  .بردنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
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  !رون!هري -

وقتي به قدري نزديك شد كه صداي هري  .آمد مياين صداي آنجلينا جانسون بود كه با چهره اي نگران و نااميد با عجله به طرفشان             
  :شنيد، هري آهسته به او گفت ميرا 
  ...قرارمون برقراره .چيزي نيست -

  :كرد و گفتآنجلينا حرف او را قطع 
  !براي تشكيل مجدد تيم گريفندور بايد بيرم و از اون اجازه بگيريم متوجه شدين كه اون كوييديچ رو هم حساب كرده؟ -

  :هري گفت
  چي؟ -

  :رون با قيافه اي وحشت زده گفت
  .امكان نداره -
بـراي آخـرين بـار دارم بهـت     ...گـم ،هـري   مـي پس خوب گوش كن،ببين چـي  ! خودتون كه اعالميه رو خوندين، به تيم ها هم اشاره كرده    -

  !ذاره بازي كنيم ميكنم در مقابل آمبريج از كوره در نرو و گر نه ديگه ن ميكنم، خواهش  كنم،خواهش مي ميخواهش ...گم مي
  :ديد چيزي نمانده آنجلينا به گريه بيفتد گفت ميهري كه 

  ... كنم ميباشه باشه نگران نباش، دست از پا خطا ن -
  :گفت ميرفتند رون با قيافه ي در ه ميكه به سمت كالس بينز  ميهنگا

سر هـر چـي بگـي حاضـرم شـرط ببنـدم كـه اون                ...هنوز كالس بينز رو بازرسي نكرده       .بندم آمبريج توي كالس تاريخ جادوگريه      ميشرط   -
  ...جاست

سور بينز بود كه مثل هميشه دو سه سانتي متر باالتر وقتي وارد كالس شدند تنها استادي كه در كالس بود پروف     .اما او اشتباه كرده بود    
هـري آن روز     .كرد تا با صداي يكنواخت و خواب آورش مبحث جنگ غول ها را ادامه دهد               مياز صندلي اش در هوا معلق بود و خود را آماده            

كرد و به پشم غره ها و سـقلمه هـاي            ميروي كاغذ پوستي اش با بي توجهي خط خطي           .براي دنبال كردن سخنان او كم ترين تالشي نكرد        
  :با خشم گفت.تا سر انجام سقلمه ي دردناكي كه به پهلويش خورد باعث شد با عصبانيت سرش را بلند كند .كرد مي اعتنا نهرمايني

  چيه؟ -
 ي ضـخيم آن  هدويگ بر روي لبه ي باريك پنجره نشسته بود و از پشت شيشه        .هري سرش را برگرداند   . به پنجره اشاره كرد    هرمايني

چـرا هـدويگ مثـل    .آن ها تازه صبحانه شان را خورده بودنـد .آورد ميهري سر در ن.نامه اي به پايش بسته شده بود   .كرد ميبه هري خيره نگاه     
هري صداي الوندر   .دادند ميهميشه نامه اش را هنگام صرف صبحانه نياورده بود؟بسياري از دانش آموزان كالس نيز هدويگ را به هم نشان                    

  :را شنيد كه آهي كشيد و به پروتي گفت
  .خيلي ناز و خوشكله من عاشق اين جغده ام، اوه، -

هري نگاهي به پروفسور بينز انداخت كه همچنان سرگرم خواندن يادداشت هايش بود و از واقعيت غافل بود كه توجه دانـش آمـوزان                        
ندلي برخاست و دوال دوال با عجله از ميـان رديـف نيمكـت هـاي بـه            هري آهسته از ص    .كالس به درس او حتي از قبل نيز كم تر شده است           

  .دستش را دراز كرد و دستگيره را گرفت و آرام و بي سروصدا پنجره را باز كرد .سمت پنجره رفت
همـين كـه    هري انتظار داشت هدويگ پايش را جاو بياورد تا بتواند نامه را از پايش باز كند و سپس به سمت جغد داني پرواز كند امـا                           

  .پنجره به اندازه ي كافي باز شد جستي زد و از پنجره وارد شد و با صداي حزن انگيزي هو هو كرد
سپس دوباره دوال شد و همان طور كه هدويگ روي شانه اش نشسته بود به               .هري با نگراني به پروفسور بينز انداخت و پنجره را بست          

  .نشست و هدويگ را روي پاهايش گذاشت و سعي كرد نامه را از پاي او باز كنددوباره بر روي نيمكت  .سرعت به سر جايش برگشت
برخي از پرهايش بر خالف جهت بقيه بود و يكـي           .تازه آن موقع فهميد كه پر وبال هدويگ به طرز عجيبي آشفته و زوليده شده است               

  :ته گفتهري سرش را خم كرد و آهس .از بال هايش را به صورتي غير عادي نگه داشته بود
  ... بالش يه جوريه نگاه كنين، !مجروح شده -

  . حتي قلم پرش را زمين گذاشتهرماينيجلو آمدند و  مي و رون كهرمايني
كـرد، و بـا      ميخواست به بالش دست بزند از جا پريد و همه ي پرهايش را پف داد گويي خود را باد                     ميوقتي هري    .لرزيد ميهدويگ  

هري با صداي بلندي شروع به صحبت كرد چنان كه همه ي دانش آموزان سر هايشان را به طرف                  .كرد ميگاه  حالتي سرزنش آميز به هري ن     
  :گفت مياو با صداي بلندي  .او برگرداندند

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  - 5 -ي بيست و چهار                                      حكم آموزشي شماره-فصل هفدهم/ جلد دوم/هري پاتر و محفل ققنوس

 
  .من حالم خوب نيست پروفسور بينز؟ -

  :او با صداي نامشخصي گفت
  حالت خوب نيست؟ -

  :ز جايش برخاست و با قاطعيت گفتهري در حالي كه هدويگ را پشت سرش قايم كرده بود  ا
  .كنم بايد برم به درمانگاه ميفكر  .حالم خيلي بده نه، -

  :پروفسور بينز كه از قرار معلوم فريب خورده بود گفت
  ... پس زودتر برو به درمانگاه، پركينز ... درمانگاه ... درسته ... بله ... بله -

ره روي شانه اش نشاند و با عجله در راهرو دويد و تنها زماني ايستاد كه مطمـئن                  هري همين كه از كالس بيرون آمد هدويگ را دوبا         
اولين كسي كه براي درمان هدويگ به ذهنش رسيد هاگريد بود اما از آنجـا كـه        .بود از در كالس بينز كامال دور شده و در معرض ديد نيست            

  .كرد كه به او كمك كند ميپروفسور گرابلي پلنك بود و خدا خدا ماند  ميدانست هاگريد در آن لحظه كجاست تنها كسي كه باقي  مين
هيچ اثري از پروفسور گرابلي پلنك در اطـراف كلبـه ي            .از پنجره با دقت به منظره ي محوطه ي توفاني و گرفته ي مدرسه نگاه كرد               

ايين رفت و هدويگ كه بر شانه اش در نوسان بود بـا             از پله ها پ    .اگر او سر گرم تدريس نبود پس ممكن بود در اتاق اساتيد باشد             .هاگريد نبود 
  .صداي ضعيفي هو هو كرد

  :وقتي هري نزديك شد يكي از آن ها با صداي گرفته اي گفت.خورد ميدر دو طرف در اتاق اساتيد دو ناودان كله ازدري به چشم 
  .ي سر به هوا تو االن بايد كالس باشي پسره -

  :هري با گستاخي گفت
  .ري دارميه كار ضرو -

  :ناودان كله ازدري ديگر با صداي زيري گفت
  .ايستادن ما در اينجا هم ضروريه ديگه! كارش ضروريه! واي -

بالفاصله شيـشه ي عينـك مربعـي     .صداي قدم هايي را شنيد و وقتي در باز شد پروفسور مك گونگال را در برابر خود ديد                 .هري در زد  
  :شكلش به طور تهديد آميزي برق زد و گفت

  نكنه دوباره مجازات شدي؟ -
  :هري با دستپاچگي گفت

  .نه پروفسور -
  پس براي چي از كالست بيرون اومدي؟ -

  :ناودان كله ازدري دوم با حالت كنايه آميزي گفت
  .از قرار معلوم كارش ضروريه -

  :هري توضيح داد
  .ه جغدم مجروح شدهخآ .گردم ميمن دنبال پروفسور گرابلي پلنك  -
  دت مجروح شده؟گفتي جغ -

 در دسـت    پيـام امـروز   كشيد و يك نسخه      مياين صداي پروفسور گرابلي پلنك بود كه كنار پروفشور مك گونگال ايستاده بود و پيپ                
  :هري با دقت و احتياط هدويگ را از شانه اش بلند كرد و گفت .داشت

  ... نببيني. .. بالش خيلي ناجور شده .بله اون ديرتر از جغد هاي ديگه اومد -
پروقـسور مـك گونگـال ميـز همـان جـا       .پروفسور گرابلي پلنك پيپش را با دهانش محكم نگه داشت و هئويگ را از دست او گرفـت         

  :او گفت .رفت ميوقتي پروفسور گرابلي پلنك شروع به حرف زدن كرد پيپش به طور نا متعادلي باال و پايين  .كرد ميايستاده بود و نگاه 
كننـد ولـي هاگريـد     مـي تسترال ها گاهي دنبال پرنده ها       ... دونم چي ممكنه اين كارو كرده باشه       ميولي ن . حمله كرده  انگار يه چيزي بهش    -

  ... تسترال هاي هاگوارتز رو طوري تربيت كرده كه به جغد ها حمله نكنن
كه حال هدويگ دوبـاره خـوب   خواست مطمئن شود  مياو فقط  .دانست تسترال چيست نه عالقه اي به دانستن آن داشت   ميهري نه   

  :مك گونگال به تندي به هري نگاه كرد و گفت         اما پروفسور  .شود مي
  دوني كه اين جغد از كجا اومده؟ ميتو  پاتر، -

  :هري گفت
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  .كنم از لندن اومده باشه ميفكر  -

خانه ي شماره ي     « ،»لندن «ه است كه منظور از      نگاه هري با نگاه و تالقي كرد و از در هم رفتن ابروهاي او،فهميد كه او متوجه شد                 
  .است» دوازده در ميدان گريمولد

پروفسور گرابلي پلنك از جيب داخل ردايش يك عينك تك عدسي بيرون آورد و آن را جلوي چشمش جا داد تا از نزديك به بررسـي                 
  :بال هدويگ بپردازد و گفت

  .اما در هر حال تا چند روز نبايد در مسير هاي طوالني پرواز كنه .پاتر  بالش خوب بشه،تونم كاري كنم كه مياگه اين جغد پيش من بمونه  -
  :در همان وقت زنگ تفريح خورد و هري گفت

  .ممنون ... خيلي باشه، -
  :گشت با صداي خشني گفت ميپروفسور گرابلي پلنك كه به اتاق اساتيد بر 

  .كنم ميخواهش  -
  :پروفسور مك گونگال گفت

  !يقه صبر كن ويلهلمينا، نامه ي پاتر جا مونديه دق -
  :هري كه يك لحظه طومار حلقه شده اي را كه به پاي هدويگ بسته شده بود از ياد برده بود گفت

  !آره اوه، -
هـدويگ   .پروفسور گرابلي پلنك نامه را به دست هري داد و همانطور كه هدويگ را در دستش نگه داشته بود به اتاق اساتيد برگـشت        

عذاب وجدان داشت رويش را بركرداند كـه         ميهري كه ك   .كرد هري او را به اين راحتي رها كند         ميطوري به هري خيره شده بود گويي باور ن        
  :برود اما پروفسور مك گونگال او را صدا زد و گفت

  !پاتر -
  !بله، پروفسور -

پروفسور مك گونگال كه به طومـار       .آمدند ميدانش آموزان   از هر دو طرف      .پروفسور مك گونگال به اين سو و آن سو نگاهي انداخت          
  :كرد آهسته و با سرعت گفت ميدست هري خيره نگاه 

  فهميدي؟ يادت باشه كه كانال هاي ارتباطي به خارج و داخل هاگوارتز ممكنه تحت كنترل باشه، -
پروفسور مك گونگال با حالت خشكي به او سـر           .خواست چيزي بگويد اما دانش آموزان دسته دسته به او نزذيك شده بودند             ميهري  

هـري در حيـاط رون و        .تكان داد و به اتاق اساتيد برگشت و هري را به حال خودش گذاشت تا ال به الي جمعيت به سمت حياط رانده شـود                        
 طومـار كاغـذي را بـاز كـرد و           رفـت  مـي هري همانطور كه به سمت آن هـا          . را ديد كه در زير سايه باني در گوشه اي ايستاده بودند            هرمايني

  :چشمش به پنج كلمه افتاد كه با دستخط سيريوس نوشته شده بود
  

  امروز، همون ساعت، همون جا
  

  : با نگراني پرسيدهرماينيرسيد  ميهمين كه هري به فاصله اي از آن ها رسيد كه صدايشان به هم 
  حال هدويگ خوبه؟ -

  :رون پرسيد
  كجا برديش؟ -

  :هري گفت
  ... دونين چيه مي .اون جا مك گونگال رو هم ديدم .ش پيش گرابلي پلنكبردم -

هري حرف پروفسور مك گونگال را براي آن دو بازگو كرد و در كمال شگفتي متوجه شد كه هيچ يك از آن دو تعجب نكردنـد، و در                            
  : و از او به رون انداخت و پرسيدنيهرمايهري نگاهش را از رون به  .عوض تنها نگاه هاي معني داري ميان آن دو رد وبدل شد

  چيه؟ -
اگه كسي سعي كرده باشه نامه ي هدويگ را بخونه چي؟ منظورم اين بود كه اون هيچ وقت                  . .. گفتم ميراستش همين االن داشتم به رون        -

  درسته؟ نشده بود، ميموقع پرواز زخ
  :رون يادداشت را از هري گرفت و گفت

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  - 7 -ي بيست و چهار                                      حكم آموزشي شماره-فصل هفدهم/ جلد دوم/هري پاتر و محفل ققنوس

 
  حاال نامه از طرف كي هست؟ -

  :گفت ميهري به آرا
  .فين فيني -
  همون جا؟ منظورش آتش سالن عموميه؟ همون وقت، -

  : نيز يادداشت را خواند و با حالتي معذب گفتهرمايني
  .خدا كنه فقط كس ديگه اي نامه رو نخونده باشه! آره ديگه -

  : را نيز همچون خودش متقاعد كند گفتهرماينيكوشيد  ميهري كه 
  درسته؟ تونه منظورشو بفهمه مگر اين كه بدونه ما قبال كجا با اون صحبت كرديم، ميدر ضمن هيچ كسي ن .مهر و موم بودولي نامه كامال  -

  : كيفش را روي شانه اش انداخت و با نگراني گفتهرماينيزنگ به صدا در آمد و 
امـا در هـر      ... اگر كسي شبكه ي پرواز رو كنترل كنه       و   ... مهر و موم كردن مجدد يك نامه به وسيله ي جادو كار سختي نيست              دونم، مين -

  !دونم آيا وسيله اي كه كنترل نشه وجود داره كه ما از طريق اون بهش هشدار بديم كه نياد ميحال ن
هر سه در  افكار خود غوطه ور بودند اما وقتي بـه پـايين       .آن ها به دشواري از پله هاي سنگي به سوي دخمه ي معجون سازي رفتند              

به  مياو درست پشت در كالس اسنيپ ايستاده بود و يك تكه كاغذ پوستي را كه رس    .له ها رسيدند صداي دراكو مالفوي آن ها را به خود آورد           پ
  :گفت مياو  .كرد تا آن ها بتوانند تك تك كلماتش را بشنوند ميداد و بلند تر از حد معمول صحبت  ميرسيد در هوا تكان  مينظر 

دونـين اون    مييعني   .امروز صيح اول وقت رفته بودم كه اجازه بگيرم         .ه تيم كوييديچ اسليترين اجازه داد كه به بازي ادامه بدن          آره، آمبريج ب   -
  شه اجازه بگيره يا نه، خيلي جالبه، نه؟ ميحاال بايد ديد تيم گريفندور موفق  ... ره ميپدرم دائم به وزارتخونه  .شناسه ميخيلي خوب پدرمو 
  : با حالتي ملتمسانه به آن دو گفتهرمايني .ن به او چشم دوخته و دست هايشان را مشت كرده بودندهري و رو

  ... خواد مياين همون چيزيه كه اون  ... از كوره در نرين -
رد و  كـ  ميبلندتر كرد و با چشمان خاكستري رنگش كه برق شرارت در آن ها نمايان بود به هري و رون نگاه                      ميمالفوي صدايش را ك   

  :گفت
گـه، اونـا سـال       مـي اون طوري كـه پـدرم        ... خوام بگم اگه فقط داشتن نفوذ در وزارتخونه در اين كار موثر باشه اونا هيچ شانسي ندارن                  مي -

 توي سنت مـانگو   گه دير يا زود وزارتخونه اونو ميندازه         ميپدرم   ... و اما در مورد پاتر     ... هاست دنبال بهانه اي براي اخراج آرتور ويزلي هستند        
  ... از قرار معلوم اونا يه بخش ويزه اي براي كساني دارند كه از طريق جادو مغزشون عيب پيدا كرده ...

كراب و گويل مثل هميـشه خنـده         .مالفوي شكلك عجيب و غريبي در آورد، دهانش را شل كرد تا باز بماند و چشمهايش را چپ كرد                  
  .نسي پاركينسون از شادي و شعف جيغي كشيد و از خنده ريسه رفتي خرناس مانندشان را شروع كردند و پا

لحظه اي بعد هري متوجه شد كه نويل از كنارش گذشـت و يكراسـت بـه                 .چيزي محكم به شانه ي هري برخورد كرد و او را كنار زد            
  .سمت مالفوي رفت

  !نويل نه -
در كمال   .داد ميكرد و مشت هايش را در هوا تكان          مي وار تقال    نويل ديوانه  .هري از جا پريد و جلو رفت و پشت رداي نويل را گرفت            

  .ه گيج و شگفت زده شده بودظ برساند كه در يك لحيكوشيد خود را به نالفو مينا اميدي 
  :هري دستش را براي رون تكان داد و فرياد زد

  !بيا كمك كن -
كراب و كويل اكنـون بازوهايـشان را       . از اسليتريني ها دور شود     هري موفق شد دستش را دور گردن نويل بيندازد و او را عقب بكشد تا              

او و هري به كمك هم      .رون با عجله جلو رفت و دست هاي نويل را گرفت          .به نمايش گذاشته، جلوي مالفوي ايستاده، و آماده براي دعوا بودند          
كـرد   مـي فشاري كه هـري بـه گلـوي او وارد         .ده بود صورت نويل سرخ ش    .نويل را عقب كشيدند و به صف دانش آموزان گريفندور برگرداندند          

  .شد صداي او نا مفهوم شود اما سيلي از كلمات نا مفهوم بر دهانش جاري بود ميباعث 
  ... دم مي ... نشونش ... مانگو ... نكن ... مسخره ... نه -

را از نظر گذراند تا به جايي رسيد كه هري          چشم هاي سياهش صف دانش آموزان گريفندور         .اسنيپ در آستانه در بود     .در خيمه باز شد   
  :اسنيپ با حال سرد و ريشخند آميزي گفت .و رون با نويل در كشمكش بودند

برين توي   !كنم ميپاتر، النگ باتم رو ول كن وگرنه مجازاتت         .كنين؟ ده امتياز از گريفندور كم ميشه       ميپاتر، ويزلي، النگ باتم، با هم دعوا         -
  !با همه تونم كالس،
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هري كيفش را از روي زمين برداشت و با نفس هاي بريـده              .رفت ميزد و به او چشم غره        مينويل نفس نفس     .هري نويل را رها كرد    

  :گفت
  .ممكن بود كراب و گويل تيكه پاره ت كنن .گرفتم ميبايد جلوتو  -

كه بقيه نيز به دنبـال نويـل    ميهنگا.الس رفت ك  برداشت و با حالتي قهر آميز به       فقط كيفش را با خشونت از زمين       .نويل چيزي نگفت  
  :وارد كالس شدند رون آهسته گفت

  دم بگو قضيه چي بود؟ ميبه نام مرلين قسم  -
رونـد چنـان نويـل را آشـفته و           ميگو  ندانست چرا موضوع افرادي كه به دليل صدمات مغزي به سنت ما            مياو دقيقا    .هري جواب نداد  

  .داند ميدانست كه هري  ميحتي خود نويل هم ن .ه دامبلدور قول داده بود راز نويل را به هيچ كس نگويدبرافروخته كرده است اما او ب
قلم پـر و كتـاب هـزار گيـاه و قـارچ سـحر                كاغذ هاي پوستي،   . در جاي هميشگي خود در آخر كالس نشستند        هرماينيهري، رون و    

اما همين كه اسنيپ چنان محكـم       . كردند ميره ي كاري كه نويل كرده بود پچ پچ          دانش آموزان كالس دربا    .آميزشان را از كيفشان در آوردند     
  .در دخمه را بست كه انعكاس آن در كالس پيچيد همه بالفاصله ساكت شدند

  :اسنيپ با صداي آهسته و ريشخند آميزش گفت
  .شايد متوجه شده باشيد كه امروز يك مهمان داريم -

دخمه اشاره كرد و هري پروفسور آمبريج را ديد كه تخت شاسي اش را روي زانو هايش گذاشته و               او با دستش به گوشه ي تاريكي در         
دو استادي كه هري بـيش از   اسنيپ و آمبريج،  . انداخت هرماينيبه رون و     ميهري ابروهايش را باال برد و نگاهي زير چش         .در آنجا نشسته بود   

  . اين كه دوست دارد كدام يك بر ديگري پيروز شود براي او دشوار بودره ياتصميم گيري درب ... همه از آن ها تنفر داشت
  :اسنيپ گفت

مخلوطي كه جلسه ي پيش در كالس گذاشتيد همين جاست و اگر به طور صـحيح                 .ديم ميامروز مبحث محلول هاي نيرو بخش رو ادامه          -
  ...ستور عملد ... اونو درست كرده باشيد در طول يك هفته بايد حسابي قوام آمده باشه

  :اسنيپ بار ديگر چوبدستي اش را حركتي داد و گفت
  .به كارتون ادامه بدين .روي تخت سياهه... -

توجه هري چنان به پرسش هاي او از اسـنيپ جلـب    .پروفسور آمبريج نيم ساعت اول جلسه را همان گوشه نشست و چيزهايي نوشت            
  .كرد ميديگر با بي دقتي معجونش را درست شده بود و جنان هوش و حواسش به آن ها بود كه بار 

  : مچ دست او را محكم گرفت تا براي سومين بار از ريختن مواد نادرست در معجون جلوكيري كند و گفتهرمايني
  .نه آب انار بايد خون سمندري بريزي، هري، -
  .باشه -

  .ي كالس شد هري بطري را زمين گذاشت و دوباره نگاهش متوجه گوشه
  :زه از جايش برخاسته بود كه هري آهسته گفتآمبريج تا

  !آهان حاال خوب شد -
 .كرد ميگذشت تا خود را به اسنيپ برساند كه درون پاتيل دين توماس را نگاه                ميآمبريج با گام هاي بلند از ميان دو رديف ميز تحرير            

  :آمبريج پشت سر اسنيپ ايستاد و گفت
پرسم كه آيا آموزش محلول نيرو بخش به بچه ها  مياما من از شما  .ن به خوبي پيشرفت كرده ظاهرا دانش آموزان در سطح خودشون        خب، -

  .ده كه اين محلول از برنامه ي درسي حذف بشه ميكنم وزراتخونه ترجيح  ميمن فكر  عاقالنه ست؟
وستي اش آماده نگه داشته بود از       آمبريج در حالي كه قلم پرش را روي كاغذ پ          .اسنيپ آهسته سرش را بلند كرد و به طرف او برگشت          

  :او پرسيد
  كنيد؟ ميچه مدتيه كه شما در هاگوارتز تدريس  ... راستي -

  :اسنيپ كه قيافه اش حالتي غير قابل درك داشت پاسخ داد
  .چهارده سال -

نش بلنـد شـد و رنـگ    صداي فيس فيس تهديد آميزي از معجو .كرد چند قطره به معجونش اضافه كرد ميهري كه با دقت او را نگاه      
  :پروفسور آمبريج از اسنيپ پرسيد.آبي آن به رنگ نارنجي در آمد

  درسته؟ شما براي تدريس دفاع در برابر جادوي سياه داوطلب شده بوديد، -
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  :گفت مياسنيپ به آرا

  .بله -
  نه؟ ولي موفق نشدين، -

  :لب هاي اسنيپ بر هم فشرده شد و گفت
  .معلومه كه نشدم ديگه -
  درسته؟ ماني كه در اين مدرسه استخدام شديد به طور مرتب براي تدريس دفاع در برابر جادوي سياه داوطلب شديد،از ز -

  :و با كمترين حركت لبهايش گفت ميرسيد به آرا مياسنيپ كه بسار خشمگين به نظر 
  .بله -
  دونين چرا دامبلدور هر بار تقاضاي شما رو رد كرده؟ ميآيا شما  -

  : بريده گفتاسنيپ بريده
  پرسيد؟ ميچرا از خودش ن -

  :پروفسور آمبريج با لبخندي دلنشين گفت
  .پرسم مي حتماً اوه، -

  :         اسنيپ چشم هايش را تنگ كرد و گفت
  شه؟ ميبخشيد ولي اينم به كار شما مربوط   مي-

  :پروفسور آمبريج گفت
  ... اساتيد به طور كامل مطلع باشهخواد كه از سوابق همه ي  ميوزارت سحر و جادو .بله اوه، -

اسـنيپ نگـاهش را بـه        .آمبريج رويش را از او برگرداند و به سمت پانسي پاركينسون رفت و درباره ي درس ها از او چيزهايي پرسـيد                     
ظه به لحظـه    هري فورا سرش را پايين انداخت و به معجونش نگاه كرد كه لح             .سمت هري برگرداند و يك لحظه نگاهشان با هم تالقي كرد          

اسنيپ بار ديگر با حركت چوبدستي اش پاتيل هري را خالي كرد             .خاست ميشد و بوي تند و ناخوشايند الستيك سوخته از آن بر             ميسفت تر   
  :و با حالتي مغرضانه گفت

 كه چه گونـه و چـرا     بايد يك گزارش درباره ي تركيب صحيح اين معجون براي من بنويسي و توضيح بدي               .گيري مياين جلسه هم نمره ن     -
  متوجه شدي؟ معجونت خراب شد و جلسه ي بعد به من تحويل بدي،

  :هري برافروخته شد و گفت
  .بله -

اين به معناي بي خوابي در دو سه         .اسنيپ قبال تكاليف ديگري نيز براي كالس تعيين كرده بود و هري امشب تمرين كوييديچ داشت               
اكنـون تنهـا چيـزي كـه از صـميم قلـب              .صبح با شادماني و سرزندگي از خواب بيدار شـده اسـت           شد كه آن روز      ميباورش ن  .شب ديگر بود  

آن روز بعد از ناهار وقتي دوباره در حياط مدرسه ايستاده بودند و لبه ي ردا و كالهشان در    .خواست اين بود كه آن روز زودتر به پايان برسد          مي
  :معرضوزش باد قرار داشت هري با ناراحتي گفت

شـم تـا    مياون وقت ديگه مجبور ن  .دم ميزنم و به جاش تكليف اسنيپ رو انجام          ميخودمو به مريضي     .شايد از كالس پيشگويي جيم بشم      -
  ... صبح بيدار بمونم
  : با حالتي جدي گفتهرمايني

  .نبايد از كالس پيشگويي جيم بشي -
  :نيت گفتارون با عصب

  ! كه خودت درس پيشگويي رو گذاشتي كنار، تو كه از تريالني متنفر بوديزنه، تو ميببين كي داره اين حرف ها رو  -
  : با غرور و تكبر گفتهرمايني

ولي چون هري امروز درس تاريخ جادوگري رو هـم از   ... فقط به نظر من اون يه استاد افتضاحه و يك متقلب واقعي .من ازش متنفر نيستم  -
  !نهدست داده نبايد از يه درس ديگه هم جا بمو

توانست آن را ناديده بگيرد بنابراين نيم ساعت بعد هري بر روي صـندلي اش در فـضاي                   مي كامال درست بود و هري ن      هرماينيحرف  
پروفسور تريالني دوباره مشغول پخـش كـردن         .گرم و بيش از اندازه معطر كالس پيشگويي نشست در حالي كه نسبت به همه خشمگين بود                

داد به جاي تالش براي يافتن يك مشت خواب ساختگي به انجام             ميهري با تمام وجود ترجيح       . دانش آموزان بود   در ميان تعبير خواب   كتاب  
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  .گزارش تنبيهي اسنيپ بپردازد

پروفسور تريالني نسخه اي از كتـاب   .رسيد مياما از قرار معلوم در كالس پيشگويي، او تنها كسي نبود كه خشمگين و ناراحت به نظر               
 را بـر  تعبير خـواب كه نسخه ي ديگري از كتاب  ميلب هايش را ورچيده بود و هنگا .را جلوي هري و رون روي ميز كوبيد و رفت       تعبير خواب 

سرانجام آخرين نسخه را چنان محكم به سينه ي نويـل   .روي ميز جلوي دين و سيموس كوبيد چيزي نمانده بود كتاب به سر سيموس بخورد   
  :رسيد گفت ميپروفسور تريالني با صداي نازك و بلندي كه جنون آميز به گوش  .سن سر بخوردكوبيد كه باعث شد از روي كو

نكنه من اون قدر معلم بدي بودم كه شما هيچ وقـت يـاد نگـرفتين الي                  !دونين چي كار بايد بكنين     ميخودتون كه    !به كارتون ادامه بدين    -
  !كتاباتونو باز كنين

وقتي تريالني   .كرد بداند چه اتفاقي افتاده است      مياما هري گمان     . او و بعد به يكديگر نگاه كردند       دانش آموزان با حيرت و شگفتي به      
با خشم به سمت صندلي پشتي بلند اساتيد رفت و بروي آن نشست چشم هاي درشت شده اش در پشت عينك ته استكانيش مملـو از اشـك            

  :هري سرش را جلو برد و آهسته به رون گفت.بود
  .م نتيجه ي بازرسي به دستش رسيدهفكر كن -

  :پرداختند با صدايي آهسته گفت ميپروتي پتيل كه هميشه همراه با الوندر به تحسين و تمجيد از پروفسور تريالني 
  پيش اومده؟ ... مشكلي پروفسور؟ -

  :پروفسور تريالني با صداي لبريز از احساسات گفت
امـا هـيچ     ... همـين  ... ن به من اتهام هاي بي اساس وارد كرده        ... و براي خوش خدمتي    ... ن فقط به من توهين كرده    ! البته كه نه  ! مشكل -

  ... ًاصال ... مشكلي پيش نيومده
در  .كه قطره هاي اشك خشم آلودش از پشت عينكش سـرازير شـد رويـش را از پروتـي برگردانـد              ميآه عميق و لرزاني كشيد و هنگا      

  : گفتكشيد ميحالي كه بريده بريده نفس 
اما هـيچ كـس      ... زنم، هر چي بود گذشت و ظاهرا كه چندان قابل مالحظه نبوده            مياز شانزده سالي كه با جون و دل خدمت كردم حرفي ن            -

  !هيچ كس ... حق نداره به من توهين كنه
  :پروتي با كمرويي پرسيد

  ولي پروفسور، مگه كي به شما توهين كرده؟ -
  : لرزان لبريز از احساساتش گفتپروفسور تريالني با صداي بم و

بينند و آنچه من     ميبينم ن  ميبله، همون كساني كه دل مشغولي هاي اين دنياي فاني چنان چشم هاشونو كور كرده كه آن چه من                     !موسسه -
سرنوشـت   ... كـه ايـن  ... فـسوس ا ... ترسيده ن و ما رو تحت تعقيب قـرار داده ن  ميالبته در تمام اعصار از ما غيبگو ها  ... دونند ميدونم ن  مي

  .... ماست
سـپس دسـتمال كوچـك و گلـدوزي شـده اي را از      .او آب دهانش را قورت داد و با گوشه ي شالش گونه هاي خيسش را پـاك كـرد                  

رون پوز خندي زد و الونـدر بـا نفـرت بـه او              .آستينش بيرون كشيد و چنان محكم فين كرد كه صداي آن شبيه به شيشكي هاي بد عنق شد                 
  :پروتي گفت .نگاهي انداخت

  ؟... شه مياين موضوع به پروفسور آمبريج مربوط  ... منظورتون اينه كه استاد، -
  :پروفسور فرياد زد

  !ديگه درباره ي اون زن با من حرف نزنين -
  :درخشيد گفت ميسپس از جا برخاست و همان طور كه خر مهره هاي آويخته از گردنش 

  !دينلطفا به كارتون ادامه ب -
گذشت و در حالي كه اشك همچنان از پشت عينكش سرازير بـود زيـر لـب خـط و                  ميتا آخر جلسه او با گام هاي بلند از ميان آن ها             

  ...كشيد مينشان 
  ... ت كردهأچه طور جر ... حاال خواهيم ديد ... خدمت تعليقي ... چه توهيني ... شايد بهتر باشه خودم برم -

  : گفتهرمايني پيوستند هري آهسته به هرماينيس دفاع در برابر جادوي سياه دوباره به وقتي هري و رون در كال
انگار كـه شـغل اونـو بـه صـورت       ... كنه تريالني يك شياد واقعيه مياز قرار معلوم اونم فكر      ... تو و آمبريج در يك چيز با هم توافق دارين          -

  .تعليقي در آورده
زد آمبريج با قيافه اي متكبر وارد كالس شده بود و همـان پـاپيون مخمـل مـشكي را بـر سـر                         مي حرف   هرماينيكه هري با     ميهنگا
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  :او گفت .داشت

  .عصر به خير بچه ها -
  :دانش آموزان يك صدا گفتند

  .پروفسور آمبريج عصر به خير، -
  ... لطفا چوبدستي ها رو كنار بگذارين -

  :آمبريج گفت .يچ كس زحمت بيرون آوردن چوبدستي اش را به خود نداده بوده .اما اين بار هيچ جنب و جوشي در كالس ايجاد نشد
واكـنش هـاي غيـر      : اسم فصل هـست    .رو بخونين نظريه ي دفاعي جادو     لطفا صفحه ي سي و چهار كتابتونو باز كنين و فصل سوم كتاب               -

  ...با .تدافعي به حمالت جادويي
  : هر سه زير لب گفتندهرماينيهري و رون و 

  .زنين ميهمديگه هم حرف ن... -
  

  :شدند آنجلينا با صداي طنين داري گفت مي وارد سالن عموهرماينيرون و  آن شب بعد از شام وقتي هري ،
  .تمرين كوييديچ نداريم -

  :هري وحشت زده گفت
  ... خورم ميمن هيچي بهش نگفتم، آنجلينا، قسم ! ولي من خونسرديمو حفظ كردم -

  :تآنجلينا با درماندگي گف
  .كشه ميطول  ميولي اون گفته كه بررسي اين موضوع ك .دونم مي دونم،  مي-

  :رون با عصبانيت پرسيد
  ده؟ ميبراي چي به ما ن اون به تيم اسليترين اچازه داده، بررسي كدوم موضوع؟ -

بـرد   مييديچ گريفندور چه لذتي توانست مجسم كند كه آمبريج از مشغول نگه داشتن فكر آن ها با تهديد انحالل تيم كوي        مياما هري   
  .ي از دست بدهددخواهد چنين اسلحه اي را به اين زو ميكرد كه چرا ن ميو به خوبي درك 
  : گفتهرمايني

  .دست كم حاال ديگه براي نوشتن گزارش اسنيپ وقت داري ...  كنيجحبهتره به جنبه ي خوب قضيه تو خب، -
  :با بدخلقي گفت نگاه كرد و هري هرماينيرون ناباورانه به 

  كوييديچي در كار نباشه و معجون سازي اضافي انجام بديم؟ اين جنبه ي خوب قضيه ست؟ -
  .هري خود را روي يكي ار مبل هاي راحتي انداخت گزارش معجون سازي را با اكراه از كيفش در آورد و مشغول شد

توانـست   مـي شـود ن   مـي س قبل از اواخر شب در آتش ضـاهر ن         دانست سيريو  ميبا اينكه    .متمركز نگاه داشتن فكرش كار دشواري بود      
از قـرار   .پيچيده بود نيـز تـصور ناپـذير بـود     ميسر و صدايي كه در سالن عمو     .انداخت ميخودداري كند و هر چند دقيقه يكبار نگاهي به آتش           

يتي هيجان زده و پر صدا تاثير آن ها را بـه نوبـت    معلوم فرد و جرج يكي از انواع قوطي خوراكي جيم شو را تكميل كرده بودند و در برابر جمع                  
  .گذاشتند ميبه نمايش 

كرد كـه در جلـوي خـود     ميجويد و به طرز شگفت انگيزي شروع به استفراغ كردن در سطلي  مياول فرد يك گاز از سمت نارنجي را     
لي جـردن كـه در    .رفت ميحالت تهوع فورا از بين  ن،داد و در نتيجه ي آ ميجويد و فرو  ميسپس با مشقت نيمه ي بنفش آن را      .گذاشته بود 

اين نمايش دستيار آن ها بود با آرامش و خونسردي به كمك همان افسون ناپديدي كه اسنيپ بـراي غيـب كـردن معجـون هـري اسـتفاده                             
  .كرد ميكرد استفراغ ها را ناپديد  مي

تمركـز فكـر     گرفتنـد،  ميي فرد و جرج كه از جمعيت سفارش         صداي هلهله و تشويق تماشاگران و سر وصدا        با وجود صداي استفراغ،   
صداي  .كرد مي نيز هيچ كمكي نهرمايني .رسيد ميهري بر روي روش صحيح درست كردن محلول هاي نيرو بخش بي نهايت دشوار به نظر                

شـد كـه از نظـر     مـي آموزان منتهي هورا كشيدن بچه ها و سپس صداي ريختن استفراغ به ته سطل فرد و جرج به صداي بلند اه و اوه دانش       
  .كرد ميهري بيش تر از صداي هاي ديگر حواس او را پرت 

  : گفتهرماينيپس از آن كه هري براي چهارمين بار وزن نادرست پودر پنجه ي شيردال را خط زد با آزردگي به 
  ري جلوشونو بگيري؟ ميپس چرا ن -

  :فشرد گفت مي كه دندانهايش را بر هم هرمايني
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اونا كامال حق دارن كه چيزهاي نا مطبوع بخورند و من هيچ قـانوني   .دن مياونا از نظر قانوني هيچ كار خالفي انجام ن  .تونم كاري بكنم   يمن -

ولـي بـه نظـر       .پيدا نكردم كه بگه دانش آموزان ديگه حق ندارن اونا رو بخرند مشروط بر اين كه به طريقي خطرناك بودن اونـا ثابـت بـشه                         
  ... ز خطرناكي باشهرسه چي مين

بقيـه آب نبـاتش را جويـد و          كـرد،  مـي كردند كه استفراغ جهنده اش را به درون سطل روانه            ميجرج را تماشا     هري و رون،   ،هرمايني
جـرج و لـي    هري همانطور كـه فـرد،   .صاف نشست و لبخند زنان دست هايش را از دو طرف باز كرد تا تشويق دانش آموزان طوالني تر شود    

  :گرفتند گفت ميكرد كه سكه هاي طال را از جمعيت  ميرا نگاه جردن 
  ... اونا كارشونو خوب بلدند .فهمم كه چرا فرد و جرج فقط سه تا مدرك سمج گرفته ن ميمن ن دونين چيه ،  مي-

  : با حال تحقير آميزي گفتهرمايني
  .خوره مي درد هيچ كس ناونا فقط يه سري كارهاي پر زرق و برق بلدند كه در واقع به نه بابا، -

  :رون با ناراحتي گفت
  .تا حاال حدود بيست و شش گاليون جمع كردن ،هرمايني خوره؟ ميبه درد هيچ كس ن -

مدت زيادي طول كشيد تا جمعيت از دور ويزلي ها پراكنده شدند و پس از آن در مدت طوالني تري فرد و جـرج و لـي جـردن بيـدار                               
 .تنها شدند از نيمه شـب گذشـته بـود          مي در سالن عمو   هرماينيدر نتيجه وقتي بار ديگر هري ،رون و         . پرداختند ماندند و به شمردن پولهايشان    

و در نتيجه (داد ميبيرون رفت و در حالي كه جعبه ي گاليون هايش را با فخر فروشي تكان        ميسرانجام فرد آخرين نفري بود كه از سالن عمو        
هـري كـه در نوشـتن گـزارش معجـون سـازي        .در ورودي خوابگاه پسرها را پشت سرش بـست   )شيد اخم هايش را در هم ك      هرماينيي آن   

كرد رون كه روي يكي  ميكه هري كتاب هايش را جمع    ميهنگا.پيشرفت چنداني نكرده بود به اين نتيجه رسيد كه آن شب آن را كنار بگذارد              
  :ار شد و با چشم هاي سرخ به آتش نگاه كرد و گفتزد،صداي خرناس مانند خفه اي در آورد و هشي مياز مبل ها چرت 

  !سيريوس -
  :سيريوس به پهناي صورتش خنديد و گفت.سر زوليده و تيره ي سيريوس بار ديگر در آتش پديدار شده بود.هري به سرعت برگشت

  .سالم -
  : كه دو زانو بر روي قاليچه ي جلوي آتش نشسته بودند با هم گفتندهرماينيرون و  هري،

  .سالم -
 .كوشـيد صـورتش را بـه صـورت سـيريوس نزديـك كنـد               مـي با وجود حرارت    .كچ پا با صداي بلند خر خر كرد و به آتش نزديك شد            

  :سيريوس گفت
  اوضاع و احوال چطوره؟ -

  : كچ پا را عقب كشيد تا از كز خوردن سيبيل هايش جلوگيري كند خري گفتهرماينيوقتي 
  ... كم ديگه صادر كرده كه معنيش اينه كه ما اجازه نداريم كوييديچ داشته باشيموزارتخونه به ح .زياد جالب نيست -

  :سيريوس گفت
  درسته؟ فيانه ي دفاع در برابر جادوي سياه،خو همچنين گروه م -

  :هري پرسيد.لحظه اي همه ساكت شدند
  تو از كجا فهميدي؟ -

  :شد گفت ميسيريوس كه خنده اش گسترده تر 
  ... هاگزهد آخه خودتون بگين ، !لسه تونو با احتياط بيشتري انتخاب كنينخواستين محل ج  مي-

  : با حالتي دفاعي گفتهرمايني
  .اون جا هميشه پر از شاگرد هاي مدرسه س .خب از رستوران سه دسته جارو كه بهتر بود -

  :سيريوس گفت
  .    هرمايني ياد بگيري،هنوز خيلي چيزها بايد  .و معنيش اينه كه احتمال استراق سمع كم تره... -

  :هري پرسيد
  مگه كي استراق سمع كرده؟ -

  :سيريوس گفت
  .خب معلومه، ماندانگاس -
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  :و با ديدن چهره ي گيج و سر در گم آن ها خنديد و گفت

  .ماندانگاس همون ساحره اي بود كه نقاب داشت -
  :هري با حيرت پرسيد

  كرد؟ مياون توي هاگزهد چي كار  اون ماندانگاس بود؟ -
  :سيريوس با بي قراري گفت

  .دورا دور مراقب تو بوده ديگه كرده؟ ميكني چي كار  ميفكر  -
  :هري با عصبانيت گفت

  كنن؟ ميهنوز منو تعقيب  -
  :سيريوس گفت

  .خواستي بكني تشكيل يك گروه دفاعي غير قانوني بود ميو البته كار درستيه چون تو اولين كاري كه در تعطيالت  .آره -
  :رون با دلخوري گفت.كرد ميا سيريوس نه خشمگين بود نه نگران،اتفاقا بر عكس،با غرور خاصي به هري نگاه ام

  .ما دوست داشتيم اونو ببينيم پس چرا دانگ خودشو از ما قايم كرده بود؟ -
  :سيريوس گفت

از وقتي كه استرجس رو دستگير كردن       .يلي قويه مسئوا اون جا هم حافظه اش خ      .رفتن به هاگزهد از بيست سال پيش براي اون ممنوع شده           -
تـا يـادم    ... راسـتي  ... پوشه ميدر نتيجه اين اواخر بيش تر وقت ها دانگ لباس ساحره ها رو  .ما شنل نامرئي اضافي مودي رو از دست داديم        

  .قسم خورده م كه پيغام مامان رون رو بهش برسونم ... نرفته بگم
  :رون مشتاقانه گفت

  ستي؟را اوه، -
شي و آينده    ميگه به هيچ وجه نبايد در اين گروه دفاع در برابر جادوي سياه غير قانوني شركت كني وگرنه بي برو بر گرد اخراج                         مامانت مي  -

گه تو براي ياد گرفتن دفاع از خودت وقت زيادي داري و در حال حاضر كه خيلي جوان هستي الزم نيـست نگـران ايـن                           مي .ات خراب ميشه  
  ... اون ل باشي،مسائ

  :سيريوس نگاهش را به دو نفر ديگر انداخت و گفت
 .دونه مسئوليت اون دوتا به عهدش نيـست        مي هم توصيه كرد كه به فعاليت در اين گروه ادامه ندن هر چند كه خودش                 هرماينيبه هري و     -

خواست همه ي ايـن هـا رو تـوي يـه نامـه براتـون                 مي اون .خواد ميولي فقط خواهش كرد كه به ياد داشته باشين كه اون خير و صالحتونو               
امشب هم چون كشيك داره اين جا نيست كـه خودشـون بهتـون               .افتادين ميكردند همه تون تو درد سر        ميبنويسه ولي اگه جغده رو كنترل       

  .بگه
  :رون به تندي پرسيد

  چه كار بايد بكنه؟ چه كشيكي؟ -
  :سيريوس گفت

بتابراين مسئوليت رسوندن اين پيغام به گردن من افتاد و يادتون باشه كه حتما بهش بگـين                  . براي محفل بكنه   قراره يه كاري   .نگران نباش  -
  .كنم به من اطمينان داشته باشه ميكه من پيغامشو بهتون داده م چون فكر ن

وراخي بـر روي قاليچـه بـازي    رون بـا سـ   .كج پا ميو ميو كرد و كوشيد پنجه اش را به سر سيريوس بزنـد            .بار ديگر همه ساكت شدند    
  :سرانجام جويده جويده گفت .كرد مي
  خواي كه من بگم توي گروه دفاع در برابر جادوي سياه شركت نكنم؟ ميپس تو  -

  :سيريوس با قيافه اي متعجب گفت
  !به نظر من اين فكر بي نظيريه !البته كه نه من؟ -

  :هري دلگرم شد و گفت
  گي؟ ميجدي  -
  كرديم؟ ميشديم و به دستورات عجوزه اي مثل آمبريج عمل  ميفكر كردي اگه من و پدرت بوديم تسليم  .گم يمالبته كه جدي  -
  ...گفتي احتياط كنم و خودمو به خطر نندازم ميپس چرا پارسال يكسره به من  -

  :سيريوس با بي قراري گفت
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دونـيم كـه در خـارج از هـاگوارتز           ميولي امسال   ! هري تو رو داره،  داد كه يك نفر در داخل هاگوارتز قصد  كشتن            ميپارسال شواهد نشون     -

  !براي همين به نظر من يادگيري دفاع از خودتون فكر خيلي خوبيه .كسي هست كه قصد كشتن همه مونو داره
  : با كنجكاوي پرسيدهرمايني

  اگه اخراج بشيم چي؟ -
  :هري به او نگاه كرد و گفت

  .داين پيشنهاد خودت بو ، هرمايني-
  : شانه هايش را باال انداخت  و گفتهرمايني

  .خواستم نظر سيريوس رو بدونم مي ... دونم  مي-
  :سيريوس گفت

  .اگه اخراج بشين و بتونين از خودتون دفاع كنين خيلي بهتر از اينه كه راحت و آسوده توي مدرسه بمونين و ندونين چه خبره -
  :هري و رون با شور و شعف گفتند

  .تهدرس آره، -
  :سيريوس گفت

  قراره جلسه هاتون كجا تشكيل بشه؟ خواين اين گروه رو تشكيل بدين؟ ميحاال چه طوري  خب، -
  :هري گفت

  ...تونيم ميدونيم كجا  مين.فعال مشكلمون همينه -
  :سيريوس پيشنهاد كرد

  شيون آوارگان چه طوره؟ -
  :رون با هيجان گفت

  !چه فكر خوبي -
  : گفتهرمايني .از شك و ترديد از گلويش خارج ساخت و هر سه نفر سرشان را به طرف اون برگرداندند صدايي حاكي هرماينياما 

تونستين خودتونـو    ميدر ضمن همتون     .ي رفتين توي شيون آواراگان    مموضوع اينه كه شما وقتي توي مدرسه بودين چهار نفري            سيريوس، -
ولي ما بيست و     .تونستين چهارتايي زير يك شنل نامرئي قايم بشين        ميخواستين   ميهم  احتماال اگر    .به شكل يك جانور كوچك تر در بيارين       

  ... هشت نفريم و هيچ كدوممون جانور نما نسيتيم بنابراين ما يك خيمه ي نامرئي احتياج داريم نه شنل نامرئي
  :رسيد گفت ميسيريوس كه مايوس به نظر 

ممكنـه   .قبال يه راهروي مخفي جادار پشت آينه ي بزرگ طبقه ي چهـارم بـود    ...كنين ميا  ولي من مطمئنم كه يه جايي پيد       .گي ميراست   -
  ... اونجا به اندازه كافي بزرگ باشه و بتونين طلسم هاي شوم رو تمرين كنين

  :هري با نااميدي سرش را تكان داد و گفت
  ... سقفش ريزش كردهگفتند  ميانگار  دونم، مين .فرد و جرج به من گفتند كه اون جا بسته شده -

  :كرد و گفت ميسيريوس اخ
  ... گردم پيش ميكنم و باز بر  ميمن يه فكري  خب، -

رويش را برگرداند و ظاهرا به ديـوار آجـري           .حالت چهره اش ناگهان مضطرب  و وحشت زده شد          .سيريوس حرفش را نا تمام گذاشت     
  :هري با نگراني پرسيد .سخت بخاري ديواري نگاهي انداخت

  سيريوس؟ -
  : نگاه كرد و گفتهرماينيسپس به رون و  .هري لحظه اي با دهان باز به شعله هاي آتش خيره ماند .اما او ناپديد شده بود

  ...پس چرا -
  . با حالتي وحشت زده نفسش را در سينه حبس كرد و از جا جست بدون آن كه از شعله هاي آتش چشم برداردهرماينيناگهان 

دسـتي كـه انگـشتاني كوتـاه و          گـشت،  مـي آتش دستي پديدار شده بود و گويي كورمال كور مال به دنبال چيزي              در ميان شعله هاي     
  ... بود ميگوشتالود داشت و پر از انگشتر هاي زشت و قدي

مبـريج  دسـت آ  .هري وقتي به در خوابگاه پسر ها رسيد سرش را بر گرداند و نگاهي بـه آتـش انـداخت    .هر سه نفر پا به فرار گذاشتند     
 آن را بـه    ددانست كه همين چند دقيقه قبل سر سيريوس در كجا قرار داشـته و مـصمم بـو                  مي رفت گويي دقيقاً   ميچنان به اين سو و آن سو        
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  .چنگ آورد
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  فصل هجدهم
  ارتش دامبلدور      

  .هيچ توضيح ديگه اي نمي تونه وجود داشته باشه.  آمبريج نامه تو رو خونده، هري-
  :بانيت پرسيداو با عص

   تو فكر مي كني آمبريج به هدويگ حمله كرده؟-
  :هرميون عبوسانه گفت

  .مواظب قورباغه ات باش، داره فرار مي كنه.  مطمئنم كامالً-
 را به طرف قورباغه اي اشاره كرد كه با اميدواري به طرف ديگر ميز چوبدستيشهري 

  .جست و خيز مي كرد
  ! آچيو-

  .يان دستان او برگشتو قورباغه عبوسانه به م
 آن قدر ر خصوصي با هم گپ بزنند؛ معموالكالس افسون هميشه يكي از بهترين كالس هايي بود كه آن ها مي توانستند در آن به طو

ر كالغ، و امروز با وجود اين همه قورقور قورباغه و قارقا. حركت و فعاليت در آن جا وجود داشت كه خطر شنيده شدن حرف هايشان بسيار اندك بود
بحث زير لبي هري، رون و هرميون در مورد اين كه چه طور آمبريج نزديك بود  با رگبار شديدي كه به پنجره هاي كالس شالق مي كوفت،

  .سيريوس را به چنگ آورد، اصال توجه كسي را جلب نكرد
  :هرميون زمزمه كرد

، من نسبت به اين مسئله مظنون بودم، چون دروغ احمقانه اي به نظر مي  از وقتي فيلچ تو رو متهم كرد كه كه يه دانگ بامب سفارش دادي-
.  تو رو خونده باشن كامال معلومه كه تو سفارشي به بامب نداده بودي، بنابراين اصال دچار مشكلي نمي شدي يمنظورم اينه وقتي اونا نامه. رسه

نفر دنبال بهانه مي گرده كه نامه هاي تو رو بخونه، اون وقت چي؟ خوب، اين اين فقط يه شوخي بي مزه است، مگه نه؟ اما من فكر كردم، اگه يه 
اول خبر محرمانه رو به فيلچ مي ده تا اون اين كاره كثيف رو انجام بده و نامه رو مصادره كنه، . راه بسيار خوبي براي آمبريجه كه ترتيب كارو بده

آخه . من كه فكر نمي كنم فيلچ اعتراضي كرده باشه. ا دستور بده كه نامه رو بهش نشون بدهكه اونو از فيلچ بدزده ب بعد يه يه راهي پيدا مي كنه
  .اون كي دنبال حق بچه ها بوده؟ هري، داري قورباغه ات را له مي كني

 را روي ميز هري سرش را پايين انداخت؛ در واقع او آن قدر قورباغه را فشار داده بود كه چشم هايش داشت بيرون مي زد؛ بالفاصله آن
  .گذاشت

  :هرميون گفت
  !ساكت شو. فقط نمي دونم آمبريج فهميده كه چه قدر به هدف نزديك شده بود يا نه.  ديشب حسابي خطر از بيخ گوشمان گذشت-

 به قورباغه اي كه هرميون داشت بر روي آن افسون سكوت را تمرين مي كرد، وسط قورقور الل شد و با ترش رويي و حالتي سرزنش آميز
  .او خيره شد

  ...  اگه اون اسنافل رو مي گرفت-
  : او را كامل كرد ي هري جمله

  . احتماال امروز صبح سر از آزكابان در مي آورد-
  .دستيش را تكان داد؛ قورباغه اش مثل يك بادكنك سبز باد شد و جيغي بلند كشيدو بدون تمركز واقعي چوب

  :هرميون گفت
  ! ساكت شو-

  .ف قورباغه هري تكان داد و باد او، بي صدا، در مقابل چشمشان خالي شدو عصايش را به طر
  .ما كه نمي تونيم براش جغد بفرستيم. فقط نمي دونم چه طوري مي تونيم بهش خبر بديم.  خوب، اون ديگه نبايد بياد، همين و بس-

  :رون گفت
  !ساكت شو .  نزديك بود گير آمبريج بيفتهاحمق كه نيست، خودش مي دونه كه.  فكر نمي كنم اون دوباره ريسك كنه-
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  .كالغ بزرگ و زشتي كه مقابلش بود، قارقاري تمسخر آميز سر داد

  !ساكت شو!  ساكت شو-
  .كالغ با صدايي بلندتر قارقار كرد

  :هرميون در حال كه با نگاهي انتقاد آميز رون را نگاه مي كرد، گفت
  .اصال الزم نيست تكونش بدي، اين بيشتر يه كار تند و تيزه. ت مي دي به خاطر اينه كه چوب دستي رو اون جوري حرك-

  :رون از ميان دندان هاي كليد شده گفت
  . كالغ خيلي سخت تر از قورباغه است-

  :هرميون گفت
 . خيلي خوب، بيا عوضشون كنيم-

  .چاق خود را به جاي آن گذاشت ي او كالغ رون را گرفت و قورباغه
  ! ساكت شو-

  .نان نوك تيزش را باز و بسته مي كرد، اما صدايي از دهانش بيرون نمي آمدكالغ هم چ
  :صداي زير پرفسور فليت ويك گفت

  !آفرين، دوشيزه گرنجر -
  .و باعث شد هري، رون و هرميون همگي از جا بپرند

  . حاال بذار ببينم تو چي كار مي كني آقاي ويزلي-
  :رون با دستپاچگي گفت

  !ساكت شو...  إم. چي؟ اوه، اوه باشه-
  .رون چنان سيخونكي به قورباغه زد كه چوب دستي در چشم او فرو رفت، قورباغه قورقوري كر كننده سر داد و از روي ميز پايين پريد

  .براي هيچ كدام از آن ها جاي تعجبي نبود كه كه به عنوان تكليف افسون سكوت كار بيشتري به آن ها داده شود
آن ها در كالسي شلوغ و پر سر وصدا در . ه شدت باران مي باريد آن ها اجازه يافتند كه داخل ساختمان بماننددر طول زنگ تفريح كه ب
جايي كه پيوز نزديك چلچراغ خيال پردازي معلق و مشغول بود و گه گاه يك گلوله كاغذ جوهري را به طرف آن . طبقه اول جايي يافتند و نشستند

  :دند كه آنجلينا از ميان گروهي از بچه ها كه مشغول غيبت كردن بودند، راهش را به طرف آن ها باز كرد و گفتتازه نشسته بو. ها شوت مي كرد
  ! مجوز گرفتم كه دوباره تيم كوييديچ رو تشكيل بدم-

  :رون و هري يك صدا گفتند
  ! عاليـه-

  :آنجلينا با خوشحال گفت
بنابراين مي ! ها. به هر حال، آمبريج مجبور شد تسليم بشه. از دامبلدور درخواست كرده  آره، رفتم پيش مك گونگال و فكر مي كنم اون احتمال-

باشه ؟ خودتون كه مي دونين، فقط سه هفته تا . خوام ساعت هفت امشب تو زمين كوييديچ باشين، چون بايد وقت تلف شده مون رو جبران كنيم
  .مسابقه مقدماتي باقي مونده

هنگامي كه رون به ان . پيوز جا خال داد، كه به جايش به يك سال اولي برخورد كرد و از جلوي چشم ناپديد شد ي آنجلينا از جلوي گلوله
  .سوي پنجره نگاه كرد كه از شدت باران تيره و تار شده بود، لبخندش كمي محو شد

  چته هرميون؟.  اميدوارم هوا صاف بشه-
در . چشمانش تمركز نداشت و اخمي بر صورتش ديده مي شد. ر نمي رسيد چيزي ببينداو نيز از پنجره به بيرون نگاه مي كرد، اما به نظ

  : خيس از باران نگاه مي كرد، گفت يحالي كه هنوز به پنجره
  ... داشتم فكر مي كردم-

  :هري پرسيد
  اسنافل؟...  راجع به سير-

  :هرميون به آرامي گفت
   درستي مي كنيم؟ فكر مي كنم درسته، نه؟داشتم فكر مي كردم كه ما كار...  نه دقيقا...  نه-

  :رون گفت. هري و رون به يكديگر نگاه كردند
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  . خوب همه چي روشن شد، خيلي بد بود اگه درست حسابي توضيح نمي دادي-

  :با صدايي كه حاال طنيني محكم تر داشت، گفت. هرميون طوري به او نگاه كرد كه انگار تازه فهميده است كه او در آن جاست
   داشتم فكر مي كردم، كارمون درسته كه اين گروه دفاع در برابر جادوي سياه رو راه بندازيم يا نه؟-

  :هري و رون يك صدا گفتند
   چي؟-

  :رون با بر افروختگي گفت
  ! هرميون اول از همه اين فكر خودت بود-

  :هرميون انگشتانش را به هم پيچيد و گفت
  ...نافل حرف زديممي دونم، اما بعد از اينكه با اس -

  :هري گفت
  . ولي اون كامال موافقه-

  :هرميون گفت
   آره-

  .و دوباره به پنجره خيره شد
  ... خوبي نباشه ي آره، همين هم باعث شد به فكرم برسه كه شايد اين اصال برنامه-

اه كيف هايشان را روي سرشان نگه داشتند تا آن ها ناخودآگ. پيوز بر دمرو، روي سر آن ها معلق بود و فوت فوتكش را آماده نگه داشته بود
  .اينكه از آن جا رد شد

  :همين كه كيف هايشان را دوباره روي زمين گذاشتند، هري با عصبانيت گفت
   بذار تكليفمونو روشن كنيم، سيريوس با ما موافقه، براي همين فكر مي كني ديگه نبايد دنبالشو بگيريم؟-

  .حاال به دست هايش خيره شده بود.  خود گرفتهرميون حالتي عصبي و بيچاره به
   اون اعتقاد داري؟ ي تو واقعا به عقيده-

  :هري بالفاصله گفت
  ! آره دارم، اون هميشه توصيه هاي خيلي خوبي به ما كرده-

د شد و چيز هايي هرميون كتي را ديد كه از جايش بلن.  جوهري از كنار آن ها گذشت و مستقيم به گوش كتي بل برخورد كرد ييك گلوله
به طرف پيوز پرتاي كرد؛ اين ماجرا چند لحظه قبل از شروع دوباره صحبت هرميون بود و به نظر مي رسيد كه انگار كلماتش را به دقت انتخاب مي 

  .كند
يه طوري از طريق ما ... يه جورايي بي احتياط شده؟ فكر نمي كني داره... ني شدهدا گريمولد زن يونهخاز وقتي كه در اون  ين تو فكر نمي ك-

  زندگي مي كنه؟
  :هري غريد

   منظورت چيه، از طريق ما زندگي مي كنه؟-
من فكر مي كنم واقعا كالفه ... خوب، اون خيلي دوست داره درست زير دماغ وزارت خونه ، يه انجمن دفاعي سري تشكيل بده...  منظورم اينه كه-

  .ام بده، بنابراين به نظر داره يه جورايي، ما رو تحريك مي كنهاز اون جايي كه هست نمي تونه كاري انج. شده
  :رون كه كامال گيج شده بود گفت

  .تو درست مثل مامان من شدي...  حق با سيريوسه-
  .زنگ به صدا در آمد و همزمان پيوز باالي سر كتي آمد و  يك دوات پر را روي سر او خالي كرد. هرميون لبش را گاز گرفت و پاسخي نداد

  
* * *  

  
در وضع هوا هيچ تغييري حاصل نشد، بنابراين ساعت هفت آن شب،  وقتي هري و رون براي تمرين به زمين كوييديچ رفتند، طي چند 

آسمان به رنگ خاكستري و طوفاني بود، به همين دليل . دقيقه سر تا پا خيس شدند و پاهايشان روي علف هاي خيس سر مي خورد و مي لغزيد
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آن ها فرد و جرج را در حالي . ور و گرماي اتاق رختكن، نوعي آرامش به همراه داشت، گرچه مي دانستند كه آسايش شان موقتي استرسيدن به ن

  :فرد از گوشه دهانش گفت. يافتند كه بحث مي كردند آيا براي فرار از بازي از يكي از حب جيم هاي خودشان استفاده كنند يا نه
  .كاشكي ديروز بهش اصرار نمي كردم پاستيل استفراغو بخره.  مي فهمه ما چي كار كرديم ولي من شرط مي بندم اون-

  :جرج زير لبي گفت
  ... مي تونيم پاستيل تب رو امتحان كنيم، هنوز كسي اونو نديده-

  : پرسيدهمين طور كه ضربات باران بر پشت بام افزوده مي شد و باد در اطراف ساختمان زوزه مي كشيد، رون با اميدواري
   درست كار مي كنه؟-

  :فرد گفت
  . خوب آره، حرارت بدنت يهو باال ميره-

  :جرج گفت
  . ولي جوش هاي چركي بزرگ هم ميزني، و هنوز راهي پيدا نكرديم كه از شرشون خالص بشيم-

  :رون نگاهي به دوقلوها كرد و گفت
  . من كه جوشي روي صورت شما نمي بينم-

  :فرد عبوسانه گفت
  .معموال اونا جاهايي نمي زنن كه ديده بشه. ، نميتوني ببيني خوب نه-
  ... ولي نشستن روي جارو رو بد جوري-

  :آنجلينا از دفتر كاپيتان بيرون آمد و با صداي بلند گفت
نيم، بنابراين  همه گوش كنين، مي دونم االن هوا مناسب نيست، ولي ممكنه يه وقت مجبور بشيم توي يه همچين هوايي با اسليترين بازي ك-

پاف بازي ميكرديم، تو يه كاري كردي كه عينكتو بخار هري، وقتي توي اون طوفان با هافل. خوبه كه بدونيم چطور ميخوايم باهاشون كنار بياييم
  نگيره؟

  :هري گفت
  . هرميون اون كارم كرد-

  :سپس چوب دستيش را در آورد ، با آن به عينكش ضربه زد و گفت
  ! نفوذ ناپذير شو-

  :آنجلينا گفت
. فقط اگه مي تونستيم يه كاري كنيم كه بارون به صورت هامون نزنه، واقعا به ديدمون كمك ميشد.  فكر مي كنم همه مون بايد امتحانش كنيم-

  .خيلي خوب بريم! نفوذ نا پذير شو... همه با هم، شروع كنين
ارو ها را روي شانه گذاشتند و آنجلينا را تا بيرون رخت كن دنبال آن ها چوب دستي هايشان را در جيب داخلي رداهايشان جا دادند، ج

  .كردند
حتي با استفاده از افسون نفوذ ناپذيري ديدشان هنوز ضعيف بود؛ نور به سرعت . از ميان گل عميق به وسط زمين رفتند شلپ شلپ كنان

  .محو مي شد و باران زمين را جارو مي كرد
  :آنجلينا فرياد كشيد

  .ب، با سوت من شروع مي كنيم خيلي خو-
به هيچ وجه نمي دانست چه طور . باد كمي تعادلش را بر هم مي زد. هري خود را از روي زمين كند، به همه طرف گل پاشيد و باال رفت

 يك دقيقه اول تمرين نزديك در. او به سختي ميتوانست بازدارنده اي را كه قبال با آن تمرين مي كردند، ببيند. مي تواند گوي زرين را در هوا ببيند
متاسفانه اين حركت را نديد در حقيقت به نظر . بود از روي جارو سرنگون شود و مجبور شد براي اجتناب از آن از حركت حلقه محافظ استفاده كند
افزوده مي شد؛ حتي از آن فاصله بر شدت باد . مي رسيد كه او قادر نيست چيزي ببيند؛ هيچ كدام از آن ها نمي دانستند ديگران چه كار مي كنند

  .هري مي توانست صداي صفير ضربات باران را بر سطح درياچه بشنود
ور خود را به رختكن برد و اصرار داشت ثابت كند كه خاو تيم خسته و دل. آنجلينا پيش از پذيرش شكست، يك ساعت آن ها را نگه داشت

فرد و جرج جيلي آزرده به نظر مي رسيدند؛ هر مي لنگيدند و با . ه لحنش متقاعد كننده نبودتمرين آن شب بي فايده نبوده است، البته به هيچ وج
  .هنگامي كه هري موهايش را با حوله خشك مي كرد مي شنيد كه در گوشي غر مي زنند و شكايت مي كنند. هر حركت چهره در هم مي كشيدند
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  :فرد با صدايي بي حال گفت

  .ونام ترك خوردن فكر مي كنم چند تا از استخ-
  :جرج از ميان دندان هاي چفت شده گفت

  . مال من خيلي درد ميكنه و مي سوزه، احساس مي كنم چند جام ورم كرده-
  :هري گفت

  !خ... آ-
  .جاي زخم روي پيشاني اش دوباره، دردناك تر از تمام آن هفته تير مي كشيد. او حوله را به صورتش فشرد، چشمانش از درد جمع شد

  :ن نفر يك صدا پرسيدندچندي
   چي شد؟-

هري از پشت حوله اش بيرون آمد؛ رخت كن تار بود، زيرا عينكش را به چشم نداشت، اما هنوز مي توانست تشخيص دهد كه همه صورت 
  :زير لب گفت. ها به طرف او برگشته است

  .دستم رفت تو چشمم، همين.  هيچي-
 كه بقيه تيم، پيچيده در رداهايشان با كاله هايي كه تا روي گوششان پايين كشيده بودند، اما به رون نگاه معني داري انداخت و هنگامي

  .بيرون مي رفتن، آن دو خود را عقب كشيدند
  :درست در لحظه اي كه آليشيا از ميان در ناپديد شد، رون پرسيد

   چه اتفاقي افتاد؟ جاي زخمت نبود؟-
  .هري سرش را به نشانه تاييد تكان داد

  .كه قيافه اي وحشت زده گرفته بود، به طرف پنجره رفت و نگاهي به بيرون انداخترون 
  اون نميتونه اين نزديكيا باشه، مي تونه؟...  اما اون-

  .هري روي نيمكتي ولو شد و پيشانيش را ماش داد
  .چون اون عصبانيه... سرم درد گرفت چون.  نه، احتماال خيلي از اين جا دوره-

با اين . ه زبان آوردن اين كلمات را نداشت و آن ها را طوري شنيد كه انگار از دهان كسي غير از خودش در آمده استهري اصال قصد ب
نمي دانست آن را از كجا مي داند، اما اطمينان داشت كه همين طور است؛ ولدمورت هر كجا كه بود، هر . وجود بالفاصله فهميد كه حقيقت دارند

  .به شدت خشمگين بودكاري كه انجام مي داد، 
  :رون وحشت زده پرسيد

   اونو ديدي؟ قيافه ش برات مجسم شد؟ يا يه همچين چيزي؟-
  .هري كامال بي حركت نشست و به پاهايش خيره شد، تا پس از آن درد، ذهن و انديشه اش آرام بگيرد

  ...در هم پيچيدگي شدي شكل ها، زوزه باد و فرياد
  :او گفت

  .بكنه، و اون كار با سرعتي كه مي خواد انجام نميشه اون ميخواد يه كاري -
  .با اين حال كامال مطمئن بود كه حقيقت دارند. باز هم از اينكه مي شنيد اين كلمات از دهان او خارج مي شوند، تعجب كرد

  :رون پرسيد
  چطوري تو فهميدي؟...  ولي-

احساس كرد رون كنارش روي نيمكت . دست آن ها را فشار دادهري سرش را تكان داد، دستانش را روي چشم هايش گذاشت و با كف 
  .نشست، مي دانست كه به او خيره شده است

  :رون با صدايي خفه پرسيد
   دفعه پيش هم اينطوري بود؟ وقتي توي دفتر آمبريج جاي زخمت درد گرفت؟ اسمشونبر عصباني بود؟-

  .هري سرش را به نشانه نفي تكان داد
   پس جريان چي بود؟-

يك ... و آن احساس دلهره عجيب...جاي زخمش درد گرفته بود... او به صورت آمبريج خيره شده بود. هري داشت به گذشته فكر مي كرد
  ...اما البته در آن موقع آن را تشخيص نداده بود، احساس درماندگي مي كرد... احساس شادي... ضربان عجيب و غريب
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  :گفت

و شب قبل از اينكه به هاگوارتز . فكر مي كرد قراره اتفاق خوبي بيفته. سمشونبر خوشحال بود، واقعا خوشحال دفعه پيش به خاطراين بود كه ا-
  ... برگرديم

  ...او به لحظه اي كه در اتاق خواب رون در گريمولد بودند فكر كرد، وقتي كه جاي زخمش آن قدر شديد درد گرفته بود
  . اون عصباني بود-

  .رداند و او را ديد كه با دهان باز به او خيره شده استسرش را به طرف رون برگ
  :رون با صدايي پر از ترس و احترام گفت

  .قي تو مي توني جاي تريالني رو بگيري، رف-
  :هري گفت

  . من پيش گويي نمي كنم-
  :رون با حالتي كه هم حاكي از ترس بود و هم نشان مي داد تحت تاثير قرار گرفته، گفت

  !چي كار داري مي كني؟ هري، تو داري ذهن اسمشونبر رو مي خوني نه، مي دوني -
  :هري سرش را تكان داد و گفت

دامبلدور پارسال به . فقط جرقه هايي از حال و هواي روحي اونو حس مي كنم.حالت هاشو مي فهمم...  نه، فكر مي كنم بيشتر مثل اين باشه كه-
اون مي گفت، وقتي ولدمورت نزديك من باشه، يا وقتي كه احساس تنفر مي كنه، من ميتونم . همن گفت كه يه چيزي مثل اين داره اتفاق مي افت

  .خوب حاال وقتي هم كه اون خوشحاله من احساس مي كنم. بفهمم
  .باد و باران بر ساختمان شالق كوبيد. مكثي به وجود آمد

  :رون گفت
  . تو بايد به يه نفر بگي-
  . دفعه پيش به سيريوس گفتم-
  .وب اين دفعه هم بهش بگو خ-

  :هري عبوسانه گفت
   نمي تونم، آمبريج مراقب جغدها و آتيشه، يادت هست؟-
  . خوب پس به دامبلدور بگو-

  :هري به كوتاهي پاسخ داد
  . قبال هم بهت گفتم، اون خودش مي دونه-

  .بلند شد، ردايش را از روي قالب برداشت و آن را پوشيد
  . بهش بگم ديگه فايده نداره دوباره-

  :او گفت. رون در حالي كه ردايش را مي پوشيد، با دقت هري را تماشا مي كرد
  . ولي دامبلدور دوست داره كه بدونه-

  .هري شانه هايش را باال انداخت
  .ما هنوز بايد طلسم سكوت رو تمرين كنيم...  بسه ديگه-

هري فكر ميكرد، . لغزيدند و سكندري مي خوردند و حرف مي زدندآن ها با عجله روي زمين تاريك مي دويدند، روي چمن گل آلود مي 
  ولدمورت چه مي خواست كه با سرعت الزمه انجام نمي شد؟

چيزي ...  اون يه نقشه ديگه داره، برنامه اي كه مي خواد خيلي سريع انجام بشه، چيزي كه فقط مخفيانه ميتونه به دست بياره، مثل يك اسلحه-
  .كه دفعه قبل نداشت

 ها فكر نكرده بود؛ او كه شديدا در مسائلي كه در هاگوارتز مي گذشت غرق شده بود و آن قدر سرش التهفته ها بود كه هري به اين جم
حاال همه چيز برايش زنده شده و او را به حيرت وا داشته ...  به جنگ هاي جاري با آمبريج گرم بود و نيز به بي عدالتي و دخالت هاي وزارتخانه

 جلوي كارش را گرفته بود و مانع محفلآيا .  اگر ولدمورت به سالحي كه مي خواست به چنگ آورد نزديك تر نشده بود، عصبانيتش منطقي بود.بود
  رسيدنش به سالح شده بود؟ آن چيز كجا نگه داري مي شد؟ حاال دست چه كسي بود؟

  :صداي رون گفت
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   ميمبلوس ميمبلتونيا-

  .تا از حفره تابلو به داخل سالن عمومي برودو هري به موقع به هوش آمد 
به نظر مي رسيد كه هرميون زود به رخت خواب رفته است، چون كج پا روي يك صندلي چمباتمه زده بود و تعدادي كاله پرگره جن ها 

رفي بزند و دلش نمي خواست هري خوشحال بود كه او آن جا نيست، زيرا نمي خواست درباره درد پيشاني اش ح. روي ميز كنار آتش قرار داشت
رون مدام نگاه هايي نگران به او مي انداخت، اما هري كتاب افسون هايش را بيرون آورد و مشغول  .هرميون به او فشار بياورد تا نزد دامبلدور برود

خواهد برود و بخوابد، او چيز زيادي گرچه فقط تظاهر مي كرد تمركز كرده است اما تا زماني كه رون گفت مي . كار شد تا مقاله اش را تمام كند
  .ننوشته بود

نيمه شب آمد وگذشت و هري قطعه اي درباره استفاده هاي علف اسكروبوت، انجدان رومي و بوما دران عطسه اي را خواند و دوباره خواني 
  .كرد و حتي يك كلمه از آن را نفهميد

در . ابراين در ساخت معجون هاي گيجي و آشفتگي بسيار استفاده مي شونداين گياهان براي درمان تورم مغزي بسيار سودمند هستند، بن
  ...جايي كه جادوگر مايل باشد عصبانيت و بي احتياطي ايجاد كند

اگر روزنامه  ...بسيار سودمندن در تورم مغزي، بنابراين استفاده بسيار...  هرميون گفت به خاطر گير افتادن در النه گريمولد بي احتياط شده
بنابراين در ساخت معجون هاي ... ام امروز مي فهميد كه او از احساسات ولدمورت آگاه است، فكر مي كرد هري دچار تورم مغزي شده استپي

اين ارتباط عجيب و غريب  گيجي كلمه درست بود، بسيار خوب، چرا او مي فهميد ولدمورت چه احساسي دارد؟... گيجي و آشفتگي استفاده بسيار
هري چه قدر دلش  ...در جايي كه جادوگر مايل باشد...  چه بود؟ كه دامبلدور هنوز نتوانسته بود به نحوي قانع كننده آن را توضيح دهد؟ميان آن ها

جايش روي مبل مقابل آتش گرم و راحت بود، با باراني كه هنوز به شدت بر پنجره ها مي كوفت و كج پا  ...ايجاد عصبانيت... مي خواست بخوابد
  ...سرش به يك طرف يله رفت. كتاب از دست سست شده هري رها شد و با صدايي خفه روي قاليچه افتاد ...رخر مي كرد، و ترق تروق آتشكه خ

وقتي دري كه در انتهاي راهرو بود در . او بار ديگر در طول يك راهروي بدون پنجره راه مي رفت، قدم هايش در سكوت پژواك داشت
ستش را دراز كرد، كمي مانده بود  د...فقط اگر مي توانست آن در را باز كند و وارد شود... د، قلبش از هيجان به تپش افتادمقابل چشمانش بزرگتر ش

  ...نوك انگشتانش به آن برسد
  ! هري پاترن قربا-

  .تمام شمع هاي سالن عمومي خاموش شده بود، اما چيزي در كنارش حركت مي كرد. او از جايش پريد
  :وي صندلي اش نشست و پرسيدهري راست ر

   كي اون جاست؟-
  .آتش تقريال خاموش شده بود و اتاق بسيار تاريك بود

  :صدايي زير پاسخ داد
  ! قربان، دابي جغدتون رو آورده-

  :هري در تاريكي چشم هايش را به طرف منبع صدا دوخت و با صدايي گرفته گفت
   دابي؟-

گوش هاي بزرگ و نوك تيزش حاال . ايستاده بود  شش تا از كاله هايش را آن جا گذاشته بوددابي، جن خانگي، در كنار ميزي كه هرميون
از زير چيزي كه به نظر مي رسيد تمام كاله هايي باشد كه هرميون تا آن زمان بافته بود، بيرون زده بود؛ او همه را روي هم سر كرده بود به طوري 

ست، و روي كاله بااليي هدويگ نشسته بود، با خيال راحت هوهو مي كرد و آشكارا درمان شده كه به نظر مي رسيد سرش يك متري دراز شده ا
  .بود

  :كوتوله با تحسين زياد در چهره اش جيغ جيغ كرد
  .پروفسور گرابلي پالنك مي گه حاال به كلي خوب شده، قربان.  دابي داوطلب شد جغد هري پاترو براش بياره-

 نوك تيزش به قاليچه نخ نما ساييد  و هدويگ جيغي خشم آلود كشيد و پر زد و روي دسته صندلي هري و چنان تعظيمي كرد كه دماغ
  .نشست

  :هري در حالي كه سر هدويگ را نوازش مي كرد گفت
  ! متشكرم، دابي-
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با دقت . سيار روشن بودرويايش ب.  دري را كه در رويا ديده بود از سرش بيرون كندرسخت بر هم مي زد و مي كوشيد تصوياو چشمانش را 

بيشتري به دابي نگاه كرد و متوجه شد جن كوتوله چندين دستمال گردن ديگر و تعداد بيشماري جوراب هم پوشيده است، به طوري كه پاهايش 
  .براي آن بدن بيش از اندازه بزرگ به نظر مي رسيد

  تمام لباس هايي كه هرميون اين جا گذاشته رو تو ور داشتي؟... ممما -
  :دابي با خوشحالي گفت

  . نه قربان، دابي چند تا هم واسه ونيكي برداشته، قربان-
  :هري پرسيد

  ه، ونيكي چطوره؟ ا-
  .گوش هاي دابي كمي پايين افتاد

  :او با لحن غمگين گفت
  . ونيكي هنوز خيلي مي خوره-

  .سبز رنگ و به بزگي توپ تنيس بود، به زير انداخت چشمانش را كه بزرگ، گرد، 
هيچ كدوم از اون ها ديگه برج گريفندور رو تميز نمي كنن، به خاطر اينكه . همين طور بقيه جن ها.  اون هنوز اهميتي به لباس نمي ده، هري پاتر-

ي باولي د. دابي همه جا رو خودش همه جا رو تميز مي كنه، قربان. همه جا كاله و جوراب قايم كردن، احساس مي كنن بهشون توهين شده، قربان
  !اهميتي نمي ده، قربان، چون هميشه اميدواره هري پاترو ببينه و امشب، قربان، به آرزوش رسيد

  .دابي دوباره تعظيمي غرا كرد
  . اما هري پاتر خوشحال نيست-

  :دابي دوباره راست شد و با كم رويي به هري نگاه كرد و ادامه داد
  خواب هاي بد مي ديد؟هري پاتر .  دابي شنيد كه اون تو خواب حرف مي زد-

  :هري خميازه اي كشيد چشمانش را بست و گفت
  . نه خيلي بد، خواب هاي بدتر از اينم ديدم-

  :سپس با گوش هاي افتاده و لحني جدي گفت. دابي با چشمان بزرگ و كره اي شكل خود هري را به دقت نگاه كرد
  . دابي رو آزاد كرد و حاال دابي خيلي خيلي خوشحال تره دابي آرزو داره بتونه به هري پاتر كمك كنه، چون هري پاتر-

  .هري لبخند زد
  .ولي از پيشنهادت ممنونم. توني كمكي به من بكني، دابي  تو نمي-

كتابش را بست و همان موقع نور آتش . مجبور بود مقاله اش را فردا تمام كند. تاب معجون سازيش را از روي زمين برداشت كاو خم شد و
  ... سفيد و باريك پشت دستش را روشن كرد، نتيجه تنبيه با آمبريجاثر زخم 

  :هري با صداي آهسته گفت
  . يه لحظه صبر كن، يه كاري مي توني واسه من بكني دابي-

  .جن خانگي با صورتي كه از شادي مي درخشيد برگشت
  ! قربان هري پاتر، فقط بگو-
بتونن توش دفاع در برابر جادوي سياه رو تمرين كنن و هيچ كدوم از معلم ها نتونن اون جا  من احتياج به يه جايي دارم كه بيست و هشت نفر -

  ... به خصوص.پيدا كنن
  .هري دستش را روي كتاب مشت كرد، به طوري كه اثر زخمش به سفيدي مرواريد شد

  . پروفسور آمبريج-
انتظار داشت بگويد اين كار غير ممكن است، يا سعي كند جايي پيدا او انتظار داشت لبخند كوتوله محو شود و گوش هايش به پايين بيفتد، 

چيزي كه انتظارش را نداشت اين بود كه دابي جست كوچكي بزند، گوش هايش را با شادماني تكان بدهد و دست . كند، اما اميد چنداني ندارد
  .هايش را بر هم بزند
  : گفتياو با خوشحال

ق بيا و برو مي اما اون جا رو به اسم ات. وقتي دابي به هاگوارتز اومد اينو از بقيه جن هاي خونگي شنيد، قربان!  بلده، قربانيدابي يه جاي عال -
  !شناسيم يا اتاق نيازمندي
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  :هري با كنجكاوي پرسيد

   چرا؟-
  :دابي با حالتي جدي گفت

بعضي وقتا اون جا هست، بعضي وقتا نيست، اما وقتي ظاهر . باشه براي اينكه آدم وقتي مي تونه به اون حا پا بذاره كه احتياج واقعي بهش داشته -
  .بشه هميشه پر از لوازميه كه طالبش احتياج داره

  :دابي صدايش را پايين آورد و با لحني گناه آلود گفت
ون جا پادزهر ماءالشعير رو پيدا كرد و وقتي ونيكي خيلي مست بود، دابي اونو تو اتاق نيازمندي قايم كرد و ا.  دابي از اون جا استفاده كرده، قربان-

و دابي مي دونه آقاي فيلچ وقتي ...  يه تخت خواب خوشكل به اندازه جن هاي خونگي كه ونيكي رو اونجا بخوابونه تا حاش خوب بشه، قربان
  ...و. وسايل نظافتش تموم بشه، تو اون اتاق پيدا مي كنه، قربان

  :پرسيد. مجلس رقص كريسمس پارسال گفته بودهري ناگهان به ياد حرفي افتاد كه در 
   و اگه آدم واقعا به دستشويي احتياج پيدا كنه، اون جا پر از لگن توالت مي شه؟-

  :دابي مشتاقانه سرش را تكان داد و گفت
  .اتاق واقعا حيرت انگيزيه، قربان.  فكر مي كنم، قربان-

  :هري راست روي صندلي اش نشست و پرسيد
  جود اون اتاق اطالع دارن؟ چند نفر از و-
سكندري مي خورن و مي افتن، اوناي ديگه نمي تونن پيداش كنن، چون نمي  بيشتر وقتي مردم به اون جا احتياج پيدا كنن.  خيلي كم، قربان-

  .دونن اون هميشه منتظره تا براي انجام خدمت صداش كنن، قربان
  :هري در حالي كه قلبش به تندي مي زد گفت

  كي مي توني اون جا را به من نشون بدي؟. فوق العاده است،دابي.  نظر مي رسه عالي به-
  :دابي از اينكه مي ديد هري چنين مشتاق و عالقه مند است، بسيار خوشحال شد و گفت

  !تونيم بريم اگر خواست، همين حاال مي!  هر موقع كه هري پاتر بخواد، قربان-
ها باال برود تا شنل  خواست با عجله از پله بود و مي خيز شده روي صندلي نيم. او بروديك لحظه هري وسوسه شد كه همان موقع با 

در . پروا بي: زد در گوشش زمزمه كرد اش را بياورد اما صدايي كه بسيار شبيه به صداي هرميون بود و اولين باري نبود كه به او نهيب مي نامريي
  :هري با اكراه دوباره در صندلي فرو رفت و گفت. كرد مي د، هم بايد گزارش اسنيپ را تمامحال، هم ديروقت بود، هم هري خسته و كوفته بو

توني فقط به من بگي اين  ببين، مي... بايد درست و حسابي برنامه ريزي كنيم. خوام خرابش كنم نمي... اين خيلي موضوع مهميه.  امشب، نه، دابي-
   واردش شد؟شه جوري مي اتاق ضروريات دقيقاً كجاست و چه

  
آن روز . خورد زد و پيچ و تاب مي شدند رداهايشان موج مي هاي سبزيجات لبريز از سيالب شلپ شلپ رد مي هنگامي كه از ميان كرت

كرد چنان بلند بود كه به  شناسي داشتند و صداي برخورد قطرات باران بر روي سقف گلخانه كه مثل تگرگ صدا مي دوجلسه پشت سر هم گياه
ي توفاني  بعد از ظهر آن روز ناچار بشدند كالس مراقبت از موجودات جادويي را از محوطه. توانستند صداي پروفسور  اسپراوت را بشنوند يزحمت م

ي اول انتقال بدهند و هنگام صرف ناهار آنجلينا به اعضاي تيمش گفت كه تمرين كوييديچ لغو شده  هاي اضافي طبقه مدرسه به يكي از كالس
  :وقتي آنجلينا اين خبر را به هري گفت، هري آهسته به او گفت. ها را راحت كرد آن يالاست و خ

عقل كه  ي بارناباس بي امشب ساعت هشت، طبقه ي هفتم، جلوي فرشينه. ي دفاعمون پيدا كرديم كه ما جايي براي اولين جلسه  خوبه، براي اين-
  ه به كتي و آليشيا هم بگي؟ش مي. زنن هاي غارنشين با چماق بهش ضربه مي اون غول

وقتي سرش را بلند كرد كه آب .  و قارچش پرداختسهري با اشتها به خوردن سوسي. ها بگويد آنجلينا كمي يكّه خورد اما قول داد به آن
  :اي گفت با صداي گرفته. كند كدوحلوايي بنوشد متوجه شد كه هرميون او را نگاه مي

   چيه؟-
  هاي دستتو از دست بدي؟ يادته كه باعث شد تموم استخوان. وقت زياد مطمئن نبوده ي دابي هيچها ريزي برنامه...  راستش-
  .اون در جشن كريسمس به اين اتاق اشاره كرد. دامبلدور هم از وجود اون خبر داره. وار دابي نيست هاي ديوانه  اين اتاق از اون فكر-

  :ي هرميون باز شد و گفت چهره
  اون اتاق به تو حرفي زد؟ي   دامبلدور درباره-
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  :هايش را باال انداخت و گفت هري شانه

  .طوري گذري يه چيزي گفت  همين-
  .طور باشه خوبه  خب، پس اگه اين-

  .هرميون اين را گفت و ديگر مخالفتي از خود نشان نداد
ي آن شب كجا  ها گفتند كه جلسه   و به آنها تمام روز خود را صرف يافتن افرادي كردند كه اسم خود را فهرست هاگزهد نوشته بودند آن
اما تا آخر شام او . آنچه تا حدي باعث يأس هري شد اين بود كه جيني موفق شد پيش از هري چوچانگ و دوستش را پيدا كند. شود تشكيل مي

  .بودند رسيده است و پنج نفري كه به هاگزهد آمده مطمئن شده بود كه اين خبر به گوش هر بيست
هري يك تكه كاغذ پوستي كهنه و قديمي را محكم .  هفت و نيم، هري، رون و هرميون از سالن عمومي گريفندور بيرون آمدنددر ساعت

ي هفتم  ها تا زماني كه به طبقه ي آن ها باشند اما هر سه آموزان سال پنجم اجازه داشتند تا ساعت نه شب در راهرو  دانش. در دست گرفته بود
  .پاييدند گراني اطرافشان را ميرسيدند دايم با ن

  :ها رسيدند هري گفت وقتي به باالي آخرين پله
  . صبر كنين-

  :اي زد و زير لب گفت اش به آن ضربه سپس تاي كاغذ پوستي كهنه را باز كرد و با چوبدستي
  .خورم كه كار بدي انجام بدم  من رسماً سوگند مي-

هاي سياه كوچك و متحركي كه در كنارشان نامي به چشم  نقطه. ستي نمايان شدي سفيد كاغذ پو ي هاگوارتز بر روي صفحه نقشه
  .دادند كه افراد مختلف كجا هستند خورد نشان مي مي

  :هايش گرفت و با دقت به ان نگاه كرد و گفت هري نقشه را جلوي چشم
  .ي چهارمه خانم نوريس در طبقه. ي دومه  فيلچ در طبقه-

  :هرميون با نگراني گفت
  مبريج چي؟ آ-

  :هري به نقطه اي اشاره كرد و گفت
  .خب، بياين بريم.  توي دفترشه-

اي قرار داشت  روي فرشينه ها با عجله وارد راهرو شدند و به جايي كه دابي گفته بود رفتند كه قسمت خالي ديواري بود كه درست روبه ان
  .ي غارنشين باله ياد بدهدها كوشيد به غول داد كه مي عقل احمق را نشان مي كه بارناباس بي

  :هري به آرامي گفت
  ... خب-

  :هري ادامه داد. ها را تماشا كند ش دست برداشت تا آن ي آينده هاي غارنشين بيد زده از چماق زدن به سروروي  استاد باله يكي از غول
  . داريم متمركز كنيم دابي گفت سه بار از جلوي اين قسمت ديوار رد بشيم و فكرمونو روي چيزي كه بهش احتياج-

سپس به سمت گلداني به بلندي . اي رفتند كه در انتهاي بخش خالي ديوار قرار داشت به سرعت به سمت پنجره. آن ها همين كار را كردند
. گفت هرميون زيرلب چيزي مي. هايش را محككم بسته بود تا حواسش را متمركز كند رون چشم. يك انسان برگشتند كه در سمت ديگر آن بود

  .كرد رويش خيره نگاه مي هايش را مشت كرده بود و به روبه هري نيز دست
ها  جايي كه آن... فقط يه جايي براي تمرين در اختيار ما بگذار...  ما به محلي براي يادگيري مبارزه نيار داريم: كرد هري با خود فكر مي

  ...نتوانند آن را پيدا كنند
  : بخش از ديوار گذشتند هرميون به تندي گفت  و از جلوي آن بعد از سومين باري كه چرخيدند

  ! هري-
هري دستش را دراز كرد، . رسيد به در خيره شده بود رون كه اندكي بيمناك به نظر مي. در بزرگ و براقي در ديوار پديدتر شده بود

هايي روشن شده بود كه   قدم گذاشت كه با نور لرزان مشعلي برنجي آن را گرفت و در را باز كرد و جلوتر از همه به فضاي جادار اتاق دستگيره
  .رسيد ها در هشت طبقه پايين تر به نظر مي هاي دخمه همچون مشعل

يك سري . خورد هاي بزرگ ابريشمي بر روي زمين به چشم مي هاي چوبي كتاب قرار داشت و به جاي صدنلي، كوسن دورتادور اتاق قفسه
ي بزرگ ترك خورده بود و هري اطمينان داشت سال گذشته آن  بزار مختلفي از قبيل دشمن ياب، دروغ سنج و يك آينهقفسه در انتهاي اتاق پر از ا

  . تقلبي آويخته بوده است آينه در دفتر مودي
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  :هاي كف اتاق زد و گفت رون با شوق و ذوق پايش را به يكي از كوسن

  .هوشي ده براي تمرين بي  اينا جون مي-
  :كشيد با شور و شوق گفت هاي قطور جلد چرمي مي  حالي كه انگشتش را روي عطف كتابهرميون نيز در

تمرينات سحرآميز براي دفاع از ... هاي جادوي سياه حقّه... ها هاي مقابله با آن هاي رايج و روش ي نفرين چكيده! ها رو نگاه كنين  فقط اين كتاب-
  !جا هست زم داريم ايناست، هرچي ال العاده هري اين فوق... واي... خود

دهند  اي شادمان به هري نگاه كرد و هري دريافت كه وجود صدها كتاب هرميون را متقاعد كرده است كه كاري كه انجام مي او با چهره
  .درست است

  اندن آنآورد و روي نزديك ترين كوسن نشست و شروع به خو شدگان را بيرون هاي شوم براي طلسم كتاب طلسم هرميون بدون معطلي
  .كرد

دين كه تحت تأثير . جيني، نويل، الوندر، پروتي و دين وارد اتاق شده بودند. هاي آرامي بر در نواخته شد و هري سرش را برگرداند ضربه
  :فضاي اتاق قرار گرفته بود به اطرافش نگاهي انداخت و گفت

  جا ديگه كجاست؟ اين...  واي-
وقتي .  از آن كه حرفش تمام شود چند نفر ديگر از راه رسيدند و او ناچار شد از اول توضيح بدهدهري شروع به توضيح دادن كرد اما پيش

صداي تلق . هري به در نزديك شد و كليدي را كه از قفل بيرون آمده بود چرخاند. هاي اتاق اشغال شده بود ساعت هشت شد تقريباً تمام كوسن
  . شدند و به او چشم دوختندبلند و رضايت بخشي به گوش رسيد و همه ساكت

  . را كه سرگرم خواندن آن بود عالمت زد و آن را كنار گذاشتشدگان  هاي شوم براي طلسم طلسماي از كتاب  هرميون با دقت صفحه
  :هري كه اندكي عصبي شده بود گفت

  ...جارو پسنديدين ظاهراً كه اين... و شما ...  خب، اين جاييه كه براي تمرين پيدا كرديم-
  :چو گفت

  !س العاده  خارق-
كرد  هايش را در هم كشيده بود و به گوشه و كنار اتاق نگاه مي فرد كه اخم. چند نفر ديگر نيز زمزمه كنان موافقت خود را اعالم كردند

  :گفت
  ... بودجا انبار جارو شديم، يادته؟ جرج؟ ولي اون موقع اين جا قايم ما يه بار از دست فيلچ اين!  باور كردني نيست-

  :ها و ضد آينه اشاره كرد و گفت ياب دين از عقب اتاق به دشمن
   هي، هري اينا چيه؟-

  :ها رد شد تا به آن قفسه برسد و گفت هري از ميان كوسن
ونا تكيه كرد، ولي نبايد زياد به ا. هاي تبهكار نزديك هستند وقت دشمن يا جادوگر دن كه چه در اصل، اينا نشون مي.  اينا وسائل كشف جنايته-

  ...ممكنه دچار خطا بشن
يك قابل  ي درون آن از اين سو به آن سو در حركت بودند اما هيچ اشكال مبهم و تيره. ي ترك خورده خيره شد اي به ضد آينه هري لحظه

  :پشتش را به ضد آينه كردو گفت. تشخصي نبودند
  ...م و  هايي كه اول بايد تمرين كنيم فكر كرده  من به چيز-

  : تفر باال رفته است و گفت او متوجه شد كه دست يك
   بله، هرميون؟-

  :هرميون گفت
  . به نظر من بايد يه سرگروه انتخاب كنيم-

  :بالفاصله چو طوري به هرميون نگاه كرد گويي ديوانه است و گفت
  . هري سرگروهه-

  :هرميون بدون هيچ رنجشي گفت. قلب هري در سينه فرو ريخت
پس، ... ده طوري موضوع رسميت پيدا مي كنه و به هري قدرت و اختيار مي اين. ي اين موضوع رأي گيري كنيم  به نظر من بايد درباره آره، ولي-

  چه كساني مايلند هري سرگروه باشه؟
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كه احساس مي كرد هري . كار را كرد حتي زاخارياس اسميت نيز دستش را باال برد هرچند كه با اكراه اين. همه دستشان را بلند كردند

  :است گفت صورتش برافروخته شده
  ديگه چيه، هرميون؟... خب.  مرسي، هرميون-

  :هرميون در حالي كه همچنان دستش را باال گرفته بود با خوشرويي گفت
  شه، نه؟ ي گروهي و اتحاد بين اعضاي گروه مي اين باعث ايجاد روحيه.  به نظر من گروهمون بايد اسم هم داشته باشه-

  :آنجلينا اميدوارانه گفت
  طوره؟  انجمن ضد آمبريج چه-

  :فرد نيز پيشنهادي كرد و گفت
  طوره اسم گروهمون باشه گروه وزارت سحر و جادويي ها احمقند؟  چه-

  :هرميون به فرد اخمي كرد و گفت
تونيم خارج از جلساتمون هم  ر اين صورت ميد. نيم ككار مي  من فكر كردم بهتره يه اسمي بگذاريم كه كسي با شنيدنش نفهمه ما داريم چي-

  .اسمشو با خيال راحت به كار ببريم
  :چو گفت

  .زنيم ي چي حرف مي فهمه ما درباره كس نمي اون وقت هيچ. شه الف دال تونيم مخففش رو به كار ببريم كه مي طوره؟ مي  انجمن دفاع چه-
  :جيني گفت

  ترسونه، نه؟ خونه رو مي اي وزارت تر از هر چيز ديگه وه ارتش دامبلدور باشه چون بيشفقط اجازه بدين اسم گر. دال خوبه  آره، الف-
  :هرميون با حالتي رييس مĤبانه گفت. هاي فراواني در تأييد از آن بلند شد با اين حرف همه خنديدند و زمزمه

  دال موافقين؟  پس همه با الف-
  :ن را بشمارد و گفتگاه دو زانو ري كوسنش بلند شد تا تعداد موافقي آن

  !شه پس تصويب مي... ها موافقند  اكثر بچه-
وقتي هرميون دوباره . ارتش دامبلدور: هرميون فهرست اسامي بچه ها را با سنجاقي به ديوار نصب كرد و باالي آن با حروف درشت نوشت

  :سرجايش نشست هري گفـت
. هحدونين، اين ورد خلع سال زي كه بايد تمرين كنيم اكسپليارموسه، خودتون كه مي خب، حاال تمرين رو شوروع كنيم؟ من فكر م يكنم اولين چي-

  ...ها به دردم خورده دونم كه خيلي ابتداييه ولي خيلي وقت مي
  :نشيت و پشت چشمي نازك كرد و گفت زاخارياس اسميت دست به سينه

   درد آدم بخوره، درسته؟فكر نمي كنم در برابر اسمشو نبر، اكسپليارموس به...  واي تورو خدا-
  :هري به آرامي گفت

  .همين ورد در ماه ژوئن پارسال جون منو نجات داد. م  من در مقابل اون ازش استفاده كرده-
  :هري گفت. آموزان كامال ساكت بودند ي دانش بقيه. اسميت ابلهانه دهانش را باز كرد

  .جا بري توني همين اآلن از اين كني اين براي تو خيلي سطح پايينه، مي  حاال اگه فكر مي-
همه چشمي كه به او زل زده بود دهانش كمي  هري كه با وجود آن. كس ديگري از جايش تكان نخورد هيچ. حركت ماند اسميت بي

  :تر از هميشه شده بود گفت خشك
  . هاي دونفري تقسيم بشيم و تمرين كنيم كنم بهتره به گروه  خب، فكر مي-

بالفاصله همه از جايشان . ي اطاعت ديگران بود تر مشاهده رسيد اما از آن عجيب يار عجيب و غيرعادي به نظر ميدستور صادر كردن بس
  :هري به او گفت. رفت نويل تنها ماند چنان كه انتظار مي. هاي دونفره تشكيل دادند برخاستند و گروه

  !سه...  دو...يك... ي سه با شماره... حاضر باشين.  بيا با هم تمرين كنيم-
هاي  جا به كتاب هاي نابه افسون. شدند ها به اين سو و آن سو پرتاب مي چوبدستي. فضاي اتاق را پركرد! هاي اكسپليارموس ناگهان فرياد
زنان از دستش  از آن جا كه هري در برابر نويل بيش از اندازه سريع بود چوبدستي نويل چرخ. بردند ها را به هوا مي خوردند و آن درون قفسه ها مي

با نگاهي كه به اطرافش .  را برگرداند آوري آن هري با استفاده از افسون جمع. ها افتاد خارج شد و به سقف برخورد كرد و تلپي روي يكي از قفسه
.  در جريان بودنظمي جادوهاي سرهم بندي شده و بي.  است شد كه تمرين جادوهاي ابتدايي در آغاز كارشان تصميم درستي بوده انداخت متوجه
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ها نيز وقتي جادوي  برخي از آن. پراندند تر مي ها را به چندقدم عقب شدند و فقط آن  به خلع سالح حريف خود نمي وجه موفق بسياري از افراد به هيچ
  .شيدند: هايشان را در هم مي گذشت چهره ظريفي از كنارشان مي

  :نويل با خوش حالي گفت. شود ود احساس كرد چوبدستي اش از دستش خارج ميو هري كه غافلگير شده ب» !اكسپليارموس« : نويل گفت
  !تونستم... هيچ وقت تاحاال نتونسته بودم انجامش بدم!  تونستم-

ي تن به تن واقعي احتمال كمي وجود دارد كه حريف نويل به سمت ديگري نگاه كند  خواست به او تذكر بدهد كه در يك مبارزه هري نمي
  :بنابراين با حالتي تشويق آميز گفت. اش از دستش آويزان باشد و چوبدستي

  كنند؟ مي شه چند دقيقه به نوبت با رون و هرميون تمرين كني تا من يه دوري توي كالس بزنم و ببينم بقيه چه ببين، مي!  خوب بود-
كرد تا آنتوني گلدستاين را خلع سالح كند   باز ميهر بار دهانش را. افتاد اتفاق عجيبي براي زاخارياس اسميت مي. هري به وسط اتاق رفت

هري براي حل اين معما الزم نبود به . اي به زبان آورده باشد رسيد كه آنتوني كلمه پريد اما به نظر نمي چوبدستي خودش از دستش به هوا مي
  .گرفتند به سمت او نشانه ميهايشان را  فرد و جرج در چندقدمي اسميت بدند و به نوبت چوبدستي. ها نگاه كند دوردست

  :وقتي نگاه هري با نگاه جرج تالقي كرد او با دستپاچگي گفت
  ... ببخشيد هري، نتونستم جلوي خودمو بگيرم-

جيني حريف مايكل كرنر بود و . كردند اصالح كند هري به سراغ جفت هاي ديگر رفت و سعي كرد كساني را كه در جادويشان اشتباه مي
  اش را بيش از اندازه ميالن چوبدستي ارني مك. آمد او را جادو كند اما مايكل يا خيلي بد عمل مي كرد يا دلش نمي. داد ي انجام ميكارش را به خوب

برادران كريوي مشتاق و پرشور بودند اما خطا مي كردند و عامل اصلي بيرون پريدن تمام . داد داد و به حريفش فرصت دفاع از خود را مي تكان مي
فلچلي را   كرد گاهي چوبدستي جاستين فينچ لونا الوگود نيز بي دقّت عمل مي. كردند ها به گوشه و كنار اتاق سقوط مي هايي بودند كه از قفسه بكتا

  .شد موهاي سرش سيخ شود فرستاد، گاهي نيز فقط باعث مي از دستش به هوا مي
  :هري فرياد زد

  !كافيه...  خوبه ديگه، كافيه-
ها قرار  ترين رديف كتاب ي نزديك  بالفاصله چشمش به سوتي افتاد كه برروي قفسه. به يك سوت احتياج دارم: نديشيدهري با خود ا

  :همه چوبدستي ها را پايين آوردند هري گفت. آن را برداشت و محكم در آن دميد. داشت
  .تون جاي پيشرفت دارين ولي همه.  بد نبود-

  : هري ادامه داداي رفت و  غره زاخارياس به او چشم
  ...كنيم  خب، حاال دوباره تمرين مي-

مدتي از رفتن به . كم اجراي همه بهتر و بهتر شد كم. كرد ايستاد و ديگران را راهنمايي مي جا مي جا و آن اين. بار ديگر به گردش در اتاق پرداخت
توانست آن دو را   سرزده بود احساس كرد كه ديگر بيش از آن نميها كه دوبار به هر يك از جفت سراغ چو و دوستش خودداري كرد اما پس از آن

  :ناديده بگيردو همين كه به چو نزديك شد او سراسيمه شد و گفت
  !تا ماريه آخه، ببخشيد،...  من!مليوس اكسپلي نه نشد، !اكسپليارميوس...  اوه، نه-

را خاموش كرد و چنان نگاه غضبناكي به هري انداخت كه انگار او اش آن  تا با چوبدستي ماريه. آستين دوست موفرفريش آتش گرفته بود
  :چو با ناراحتي به هري گفت. است مقصر بوده

  !دم ها داكه بياي خوب انجام مي قبل از اين.  تو باعث شدي دستپاچه بشم-
  :هري به دروغ گفت

  . كارت خيلي خوب بود-
  :اما وقتي او ابروهايش را باال برد هري گفت

  ...من خودم از اون جا نگاه مي كردم. جادورو درست انجام بدي توني اين دونم كه تو مي اما مي. عني افتضاح بود نه، ي-
  :چو آهسته به هري گفت. ها نگاهي كرد و رويش را برگرداند تا با بدخلقي به آن دوستش ماريه. چو خنديد

پدر و مادرش انجام هركاري رو كه ممكنه باعث ناراحتي . ر با خودم آوردمشجا، من به زو خواست بياد اين در واقع اون دلش نمي.  ولش كن-
  .كنه خونه كار مي مامانش توي وزارت... دوني آخه مي. ن آمبريج بشه براش قدغن كرده

  :هري پرسيد
   پدر و مادر توچي؟-
  .ن  خب راستش اونا هم انجام هركاري بر عليه آمبريج رو براي من قدغن كرده-
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  :به غبغب انداخت و مغرورانه گفتسپس بادي 

  ...اونم بعد از باليي كه به سر سدريك اومد... كنم  اما اگه فكر كنند من با اسمشو نبر مبارزه نمي-
  چوبدستي تري بوت از دستش بيرون. به طور عجيبي هر دو ستكت بودند. اش آشفته و گيج شده بود چهره. تمام گذاشت او حرفش را نيمه

  .داي ويژي از بغل گوش هير رد شد و محكم به بيني آليشيا اسپينت خوردپريد و با ص
هاي آن دو گوش  كرد دزدانه به حرف دامن ردايش رها مي  فلچلي خود را از شر  لونا الوگود كه از قرار معلوم در مدتي كه جاستين فينچ

  :كرد با غرور خاصي درست از پشت سر هري گفت مي
هاييه كه فاج  منظورم همون جن. گه از فاج هركاري برمياد اون هميشه مي. كنه تي كه بر ضد وزارتخونه باشه حمايت مي ولي پدر من از هر فعالي-

ده كه  ي كساني مي هاي وحشتناكي درست كنن و اونارو مخفيانه به خورد همه خواد كه براش معجون فاج از سازمان اسرار مي! به قتل رسونده
  ... ه زخم خوب كن ضد جنانشو بگوتاز. كنن باهاش مخالفت مي

  :ي گيج و سردرگم دهانش را باز كرد هري زيرلب به او گفت همين كه چو با قيافه
  ! ازش هيچي نپرس-

  :هرميون از آن سوي اتاق گفت. چو كركر خنديد
  دوني ساعت چنده؟ مي!  هي، هري-

شان بر  هاي عمومي ين معنا بود كه بايد هرچه زودتر به سالنساعت نه و ده دقيقه و بد... هري به ساعتش نگاهي انداخت و يكه خورد
! فريادهاي اكسپليارموس. هري در سوتش دميد. آنها را پيدا كند و به جرم نقض قوانين مدرسه به مجازات برساند وگرنه ممكن بود فيلچ. گشتند مي

  :هري گفت. خاموش شد و دو سه چوبدستي تلپي روي زمين افتادند
  ي آينده خوبه؟ همين روز، همين ساعت، هفته. جا بريم بهتره زودتر از اين. جا مونديم ولي ما زيادي اين. ود خيلي خوب ب-

  :دين توماس با شور و شوق گفت
  . نه، زودتر باشه-

  :اما آنجلينا فورا گفت. اي نيز با حركت سر از او حمايت كردند عده
  ! هم داشته باشيمما بايد تمرين كوييديچ.  مسابقات كوييديچ نزديكه-

  :هري گفت
  ...ها، بياين زودتر بريم خب ديگه، بچه... رسيم ي جلسات بعدي به توافق مي طوره؟ همون روز درباره ي آينده چه  خب، پس چهارشنبه-

تا  تا چهار تا و چهار  سهتا آموزان را سه دانش. ي هفتم گشت ي غارتگر را بيرون آورد و با دقت به دنبال اسم اساتيد در طبقه او بار ديگر نقشه
ها  هافلپافي. اند هايشان رسيده كرد تا مطمئن شود صحيح و سالم به خوابگاه  تعقيب مي فرستاد و با دلواپسي عالمت ريزشان را روي نقشه بيرون مي

  .رسيد ها نيز مي رفتند كه به آشپزخانه به راهروي زيرزمين مي
ها در طول راهروي طبقه ي هفتم به سمت تابلوي بانوي چاق رهسپار  مي رفتند و گريفندوري ها به برجي در جناح غربي قلعه ريونكاليي

  :وقتي سرانجام هرميون، رون و هري در اتاق تنها شدند هرميون گفت. شدند مي
  . كارت واقعاً خيلي خيلي عالي بود، هري-

  :هاي پشت ديوار گم شد رون با شوق و ذوق گفت ن در سنگها نيز از الي در اتتاق بيرون خزيدند و در اتاق جلوي چشمانشا وقتي آن
  سالح كردم؟ هري، ديدي كه من هرميون رو خلع!  آره، واقعاً عالي بود-

  :هرميون دلخور شد و گفت
  ...سالح كردم تر تورو خلع من خيلي بيش!  فقط يك بار-
  ... يه بار كه سهله من دست كم سه بار تو رو خلع سالح كردم-
  ...خواي اون دفعه رو حساب كني كه پات به پاي خودت گير كرد و افتادي و باعث شدي كه چوبدستي از دستم بيفته مي خب اگه -

داد از يك سو حواسش به  ها گوش نمي دوتا تا وقتي كه به سالن عمومي رسيدند با هم جرو بحث مي كردند اما هري به حرف آن آن
  ...كرد چو گفته بود هري باعث دستپاچگي او شده است ن موضوع فكر ميي غارتگر بود و از سوي ديگر به اي نقشه
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  فصل نوزدهم 
  شير و افعي      

. كند اش حمل مي كرد انگار نوعي طلسم در سينه ي بعدي احساس مي هري در طول دو هفته
د آورده وجو كرد، و حتي برايش اين امكان را به هاي آمبريج از او محافظت مي رازي درخشان كه در كالس

او و آد درست در . هاي ورقلمبيده و وحشتناك اون نگاه كند و با ماليمت لبخند بزند بود كه بتواند به چشم
كردند كه بيش از همه باعث  زير بيني آمبريج گروه مقاومت تشكيل داده بودند، و همان كاري را مي

هارد را به دست بگيرد، به مرور به شد كتاب ويلبرت اسلينك  خانه بود، و هر وقت مجبور مي وحشت وزارت
آميز  طور نويل توانسته بود به نحوي موفقيت پرداخت اين كه چه بخش آخرين جلسات مي خاطرات رضايت

گونه كالين كريوي پس از سه جلسه تالش سخت، استفاده از طلسم   را خلع سالح كند، چههرمايني
قدر خوب طلسم كوچك كردن را اجرا كرده بود، با  آنمقاومت را ياد گرفته بود، و اين كه پراواتي پاتيل 

  . بين برو رويش تبديل به غبار شده بود هاي دشمن تمام آن دوربين
زيرا اعضا مجبور بودند سه تمرين تيمي جداگانه داشته باشند، كه زمان . انتخاب شبي خاص در هفته براي جلسات آد تقريباً غيرممكن بود

بيني بودن زمان جلسات، به  كرد غير قابل پيش او احساس مي. اما هري از اين امر متاُسف نبود. كرد ي اغلب تغير ميخاطر شرايط بد جو آن هم به
  . نفعشان است

توانست يك برنامه مشخص  ها بود، نمي بدين ترتيب اگر كسي مراقب آن. بيني باشد ها غيرقابل پيش احتماالً بهتر است زمان جلسات آن
  . پيدا كند

ي بعدي به تمام اعضا، اختراع كرد، تا اگر الزم باشد بتواند   خيلي زود روشي بسيار زيركانه براي اطالع دادن تاريخ و ساعت جلسهيهرماين
هاي مختلف در سرسراي بزرگ دور هم جمع  هايي از خانه رسيد كه دائماً بچه در ظرف مدت كمي آن را تغيير دهند، زيرا خيلي مشكوك به نظر مي

رون وقتي براي اولين بار سبد را ديد و باور كرد طالي واقعي . او به هر يك از اعضاي آد يك گاليون تقلبي داد. ا يكديگر حرف بزنندشوند و ب
  .زده شد كند، خيلي هيجان تقسيم مي

  :ها را براي امتحان باال گرفت ي چهارم يكي از سكه  در پايان جلسههرمايني
  بينين؟ ها رو مي ي سكه هاي لبه  شماره-

  .درخشيد ها مي سكه زير نور مشعل
شن تا  ها عوض مي هاي تقلبي، شماره ولي روي اين سكه.شه ي مسلسل كه به جيني داده مربوط مي هاي واقعي اين فقط يك شماره  روي گاليون-

 اونو تو جيبتون بزارين، گرماشو احساس شن، بنابراين اگر شما وقتي تاريخ تغير كنه، سكه ها داغ مي. ي بعدي رو نشون بدن تاريخ و ساعت جلسه
كنه، و چون  ي خودشو عوض مي هاي روي سكه ي بعدي رو تعيين كرد، شماره داريم، و وقتي هري تاريخ جلسه هر كدوم از ما يكي برمي. كنين مي

  .كنن من طلسم تابع رو روشون گذاشتم، همگي به تقليد از اون تغيير مي
  .ها نگاه كرد هاي نگران آن او به صورت.  رفتهرمايني سكوتي سنگين به استقبال كلمات

  : با دودلي گفتهرمايني
هامونو خالي كنيم، داشتن گاليون كه خالف نيست، مگه نه؟  منظورم اينه كه حتي اگر آمبريج از ما بخواد جيب. من فكر كردم نظر خوبيه...  خوب-
  ...خواين خوب، اگه نمي... اما

  :ت پرسيدوتري ب
  توني طلسم تابع رو بخوني؟  مي تو مگه-

  : گفتهرمايني
  . آره-

  :تري با صدايي ضعيف گفت
  .ي پيشرفته است مال دوره...  ولي اون-

  : شكسته نفسي كردهرمايني
  .طوره كنم همين آره، فكر مي... خوب...  اوه، اوه-
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  : خيره شد و پرسيدهرماينيزده به  حيرت

  كالو نيستي؟ و ريونطوره كه تو با اين مغزي كه داري عض  چه-
  : با خوشحالي گفتهرمايني

ها  تونيم از اين گاليون حاال، يعني مي. كالو بذاره، اما آخرش رو گريفيندور تصميم گرفت خواست منو تو ريون كننده اول مي  خب، كاله انتخاب-
  استفاده كنيم؟
  . نگاه كردهرماينيي چشم به  ي از گوشههر. اي از سبد بردارند ي تاُييد بلند شد و همه جلو آمدند تا سكه زمزمه

  اندازه؟ دوني اينا منو ياد چي مي  مي-
   نه، چي؟-
  .فهمن كه بايد پيشش برن سوزه، و اونا مي ي اونا مي زنه، و جاي زخم همه ولدمورت به يكي از اونا دست مي. وارهاخ جاي زخم مرگ-

  : به آرامي گفتهرمايني
  . نه روي پوست آدم. ولي تو كه متوجه هستي من تاريخو رو يه تكه فلز حك كردم...  فكر به سرم زدطوري اين آره، منم هيمن...  خوب-

  :اش را در جيبش گذاشت، خنديد و گفت هري سكه
  .كنم تنها خطرش اينه كه ممكنه به طور تصادفي خرجشون كنيم فكر مي. دم من روش تو رو ترجيح مي...  آره-

  :كرد، گفت اش را زير و رو مي يون تقلبيزده گال رون، كه با حالتي غم
  .وقت گاليون واقعي ندارم كه اينو باهاش عوضي بگيرم  امكان نداره، من كه هيچ-

شد، زيرا آنجليا روي تمرين هر  تر مي ي جلسات آد بيش شد، فاصله تر مي ، نزديكگريفيندور و اساليترين ي كوييديچ، چنان كه مسابقه هم
 حقيقت كه جام كوييديچ براي مدت زمان زيادي در اختيار كسي نمانده بود، به هيجان و حرارت مسابقه به شدت اضافه اين. روزه اصرار داشت

ها در آينده با هر دو تيم بازي داشتند؛ و  دادند، زيرا آن ي بازي نشان مي ي زيادي به نتيجه پاف عالقهلهاي ريونكالو و هاف كرد؛ بچه مي
.  بودند تيم خودشان را پيروز ميدان ببينندي ورزشكاري كنند، ولي مصمم كوشيدند تظاهر به داشتن روحيه ، گرچه ميهاي رقيب هاي تيم سرپرست

ي پيش از  مند است كه از دادن تكليف در هفته ها عالقه يگوناگال به برد تيمشان در مقابل اساليترين هري زماني متوجه شد كه پروفسور مك
  :انه گفت و متكبرمسابقه اجتناب كرد

  .ي كافي تكليف دارين كنم فعالً به اندازه  فكر مي-
  :كرد كه درست شنيده باشد، تا اين كه او مستقيم به هري و رون نگاه كرد و عبوسانه گفت هيچ كس باور نمي

بنابراين از وقتتون براي اسنيپ بكنم، خواد اونو تقديم پروفسور   پسرا، من عادت كردم كه هميشه جام كوييديچ رو تو دفترم ببينم، و اصالً دلم نمي-
  .تر استفاده كنين تمرين بيش

ها براي تمرين خود  كرد كه گريفيندوري قدر زمين كوييديچ را براي تمرين اساليترين رزرو مي او آن. تر نبود ظاهراً تعصب اسنيپ هم كم
زد و توجهي  يكنان گريفيندور را جادو كنند، و خودش را به كري ميكنند باز ها تالش مي ها شنيده كه اساليتريني هري بار. شدند ل ميدچار مشك

قدر رشد كرد كه جلوي ديدش را گرفت و تا دهانش رسيد و مجبور شد به بيمارستان مراجعه كند، اسنيپ اصرار  وقتي ابروهاي آليسيا آن. كرد نمي
كردند خودشان  ه حرف چهارده شاهد عيني گوش كند كه اصرار ميداشت كه او حتماً از افسون پرپشت كردن مو استفاده كرده، و حاضر نشد ب

  .بان اساليترين، مايلز بلچلسي، او را طلسم كرده است اند كه در كتاب خانه، دروازه ديده
ن هنوز دانست، كه رو البته مي. ها هرگز از تيم اساليترين شكست نخورده بودند بين بود؛ آخر، آن هري در مورد شانس برد گريفيندور خوش

ترين ضعف رون اين بود كه وقتي اشتباهي  بزرگ. كند شدت كار مي تر خودش به ديد كه براي مهارت بيش ي وود مهارت ندارد، اما مي به اندازه
. وردتري بخبيشهاي  شد كه احتمال داشت گل خورد، چنان دستپاچه مي اگر يك گل مي. داد شدت اعتماد به نفسش را از دست مي شد، به مرتكب مي

يادماندني، او يك  هاي واقعاً تماشايي را نجات داده بود؛ در طي يكي از تمرينات به  بود كه وقتي رون در وضعيت خوب بود توپولي، هري ديده
 طرف زمين وارد ن آزمين را پيموده و در دستي از جارويش آويزان شده و از كنار دروازه چنان لگد محكمي به كوافل زد كه توپ تمام طول

ل ايرلندي، اخيراً در مقابل مهاجم لالم بان بين ه بري رابان، دروازهخوبي با توپي ك كردند اين دفع توپ، به ي تيم احساس مي ي حريف شد؛ بقيه دروازه
 بود به هاست، چيزي كه چهارده سال حتي فرد گفته كه قوم و خويش آن. خال لهستان، الدي اسالو زاموسكي گرفته بود، قابل مقايسه است تك

  .كردند كلي آن را انكار مي
البته، . دهد كركري تيم اساليترين، باعث نگرانيش شود كرد اين بود كه رون تا چه حد اجازه مي تنها چيزي كه واقعاً هري را نگران مي

  :گفتند ها زير لب مي ها را تحمل كرده بود، بنابراين وقتي آن دار آن هاي نيش چهار سال بود كه هري كنايه
  . هي، پاتي، شنيدم وارينگتون قسم خورده روز شنبه تورو از روي جاروت بندازه-

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  - 3 -    شير و افعي                                   -فصل نوزدهم/ جلد دوم/هري پاتر و محفل ققنوس

 
  :گفت ها مي در جواب آن. انداخت خنده مي شد، بلكه او را به هايش منجمد نمي نه تنها خون در رگ

  .شم قدر افتضاحه، كه اگه بازيكن بغلي منو هدف بگيره من بيشتر نگران مي گيري وارينگتون اون  هدف-
  .كردند پاريكسون را از روي صورتش پاك ميخنديدند و لبخند تمسخرآميز پانسي   ميهرمايني رون و و

ها كه  صوصاً بعضي از آنها، مخ وقتي اساليتريني. رحمانه، تهديد و تمسخر قرار نگرفته بود  و بيآميز اما رون هرگز در برابر حمالت توهين
  :گفتند گذشتند و زير لب مي دند، در راهرو از كنارش ميتر از او بو هيكل  هفتمي و بسيار درشتسال

   خودت تو بيمارستان جا رزرو كردي، ويزلي؟ي  واسه-
 و اداي توپ گرفتنش را ند خورد هر وقت در راهرو به او برمي. گرفت خود مي  ته رنگي سبزرنگ بهخنديد، بلكه صورتش نه تنها نمي

  .افتاد كه ممكن بود هرچه را كه در دستش بود به زمين بيندازد هايش چنان به لرزه مي تشد و دس ي رون سرخ ميها ، گوشندآورد درمي
اي  گاهي و بادهاي گزنده بندان صبح زده، با يخ آسا تمام شد و نوامبر از راه رسيد، سرد و يخ هاي سيل هاي باد و باران ماه اكتبر همراه با زوزه

هاي اطراف هاگوارتز پوشيده از برف  و سقف سرسراي بزرگ به رنگ خاكستري رنگ پريده درآمد، كوهآسمان . سوزاند ها را مي ها و صورت كه دست
  .كردند هاي پوست اژدهاي خود را دست مي شاگردان، حتي در راهروها، دستكششد، و دماي هوا در قصر چنان پايين آمد كه 

خواب رون نگاه كرد و او را ديد كه راست نشسته است،  ختوقتي هري بيدار شد، به ت. صبح روز مسابقه سرد و درخشان طلوع كرد
  .دستانش را دور زانوها پيچيده بود و به فضاي خالي خيره شده بود

  :هري پرسيد
   حالت خوبه؟-

اي هري به ياد زماني افتاد كه رون بطور تصادفي طلسم استفراغ حلزون را بر. ي تاُييد تكان داد، ولي حرفي نزد رون سرش را به نشانه
  .رسيد، و به همان اندازه از باز كردن دهانش اكراه داشت نظر مي خودش خوانده بود؛ درست مثل همان روز رنگ پريده و خيس از عرق به

  :هري با حالتي پرنشاط گفت
  .پاشو بيا.  بايد صبحونه بخوري-

هري به . تر از معمول و صداها بلندتر بود جا پر نشاط شد، و فضاي آن زماني كه به غذاخوري رسيدند، سرسراي بزرگ به سرعت پر مي
اي به شكل چيزي كه مثل تاج  ها يك نشاني نقره ي آن اي هميشگي، همه هاي سبز و نقره گردن اطراف نگاه كرد و ديد، عالوه بر كاله و شال

ها چه  رفت، سعي كرد ببيند روي مدال طور كه جلو مي هري همين. خنديدندتمامشان براي هري دست تكان دادند و . اند رسيد به سينه زده نظر مي به
  .نوشته شده است، اما چون عجله داشت كه رون را به سرعت به ميزشان برساند، نتوانست تا آن را بخواند

 بودند، اما به جاي اين كه شور ها قرمز و طاليي پوشيده ها خوشامد گفتند، همگي آن ها با صداي بلند به آن ي بچه سر ميز گريفيندور همه
ترين نيمكت ولو شد، حالتي داشت كه انگار در  او روي نزديك. ي آن را نيز از تنش بيرون كشيد مانده ي رون را باال ببرد، باقي ها روحيه و شادي آن

  .اش نشسته است برابر آخرين غذاي زندگي
  :خرخركنان زير لب گفت

  .ديوونه. ن كارو كردم من حتماً ديوونه شده بودم كه اي-
  :اي فرني را به طرفش هل داد و با لحني محكم گفت هري كاسه

  .كامالً طبيعيه كه عصبي باشي. كني  اين قدر احمق نباش، مطمئن باش خوب بازي مي-
  :رون غريد

  چي فكر كرده بودم؟. تونم بجنگم ي نجات زندگي خودمم نمي حتي واسه. افتضاحم.  من آشغالم-
  :م گفتهري با تحك

  .العاده بود ات دروازه رو نجات دادي، حتي فرد و جرج هم گفتن فوق طوري، با اون ضربه ببين اون روز چه.  به خودت مسلط شو-
  .اش را به طرف هري برگرداند زده رون صورت محنت

  :با فالكت گفت
ردين از روي جارو سر خوردم و موقعي كه داشتم سعي ك فقط وقتي هيچ كدوم نگاهم نمي... قصد نداشتم اون كارو بكنم.  اون تصادفي بود-

  .كردم دوباره روش بشينم تصادفي پام به كوافل خورد مي
  :كننده، به سرعت بر خودش مسلط شد و گفت هري پس از شنيدن اين خبر ناراحت

  شه، مگه نه؟  خوب، با چند تا تصادف ديگه مثل اون تيم ما برنده مي-
  .ها نشسته بودند شان، مقابل آن  شال گردن قرمز و طاليي و يك پاپيون قرمز بر روي سينه و جيني، با دستكش،هرمايني
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  :جيني از رون پرسيد

  طوره؟  حالت چه-
  .خواست خودش را دز آن غرق كند كرد، انگار مي ي خالي فرني نگاه مي ي شير، ته كاسه مانده رون داشت به ته

  :هري گفت
  . چيزي نيست، فقط يه كم عصبيه-

  : با سرزندگي گفترماينيه
  .دي نظر من موقع امتحانا هم اگه تو يه كم عصبي نباشي اصالً خوب جواب نمي  عالمت خوبيه، به-

  :آلود از پشت سرشان گفت صدايي مبهم و خواب
  . سالم-

 او خيره شده بودند و چند نفري ها به خيلي از بچه. ها پرواز كرده بود هري سرش را باال آورد، لونا الوگود از ميز ريونكالو به طرف آن
ي سرش تهيه كند،آن را به  دادند؛ او كه نتوانسته بود كالهي به شكل سر يك شير به اندازه خنديدند و با انگشت او را به هم نشان مي آشكارا مي

  .شكلي ناپايدار يك وري روي سرش گذاشته بود
  :د و گفتكه لزومي داشته باشد، به كالهش اشاره كر لونا، بدون اين

  ...تونه كار مي ببينين چه.  من طرفدار گريفيندور هستم-
هاي  ي بسيار واقعي كشيد، و باعث شد تمام بچه شير دهانش را كامالً باز كرد و نعره. اي به كاله زد اش را باال برد و ضربه بعد چوبدستي

  .و ور از جا بپرنددور 
  :لونا با خوشحالي گفت

  !موفق باشي، رونالد... به هر حال. ي اساليترين، تو دهنش بذارم، اما وقتشو نداشتم خواست يك افعي، به نشانه لم ميدونين، د  خيلي خوبه، مي-
آليسيا كه خوشبختانه با كمك مادام . ها دويد ها هنوز از شوك كاله لونا بيرون نيامده بودند كه انجليا به طرف آن ان. بعد شناور شد و رفت

  .حالت اول برگشته بود، همراه كتي آمدپامفري ابروهايش به 
  :او گفت

  .جا رو ببينيم و لباسامونو عوض كنيم ريم تا شرايط اون  وقتي آماده شدين، مستقيم به زمين مي-
  :هري به او اطمينان داد

  .اش رو تموم كنه فقط بذار رون صبحونه. جا آييم اون  يك دقيقه ديگه مي-
طور كه از  همين. كن ببرد تر بخورد و هري فكر كرد بهتر است او را به رخت تواند چيز بيش  كه رون نميهر چند، بعد از ده دقيقه معلوم شد

  . را به كناري كشيداو هم بلند شد، بازوي هري را گرفت و هرماينيشدند،  سر ميز بلند مي
  :با نگراني گفت

  .ها چي نوشته شده ر رون ببينه روي اون مدال اساليترينينذا -
. ها آمد طرف آن  انداخت، اما او با حالتي هشداردهنده سرش را تكان داد؛ در همان موقع رون سالنه سالنه بهآميز به او اهي پرسشهري نگ
  .رسيد نظر مي گيج و بيچاره به

  :ي رون زد و گفت آرامي با ناخن بر گونه ي پا بلند شد و به  روي پنجههرمايني
  ...وتو، هري.  موفق باشي، رون-

زده   بر صورتش را لمس كرد و حالتي حيرتهرماينياو جاي ناخن . قتي در سرسراي بزرگ به راه افتادند، رون كمي به خود آمده بوداما و
تر از آن بود كه به دور و برش توجهي كند، اما هنگامي كه از كنار ميز  حواسش پرت. به خود گرفت، انگار مطمئن نبود چه اتفاقي افتاده است

  .ها انداخت و اين بار كلمات حك شده را تشخيص داد مانند آن گذشتند، هري با كنجكاوي نگاهي به نشان تاج ياساليترين م
  ويزلي، يار ماست، يار ماست

هاي سنگي، و  تواند معناي خوبي داشته باشد با سرعت رون را به طرف راهروي ورودي، پايين پله دانست اين عبارت نمي هري كه مي
  .ه بيرون بردزد ميان هواي يخ
وزيد، و  اصالً بادي نمي. كرد قرچ مي زده زير پايشان قرچ هاي يخ دويدند، علف دار به طرف استاديوم مي طور كه از روي زمين شيب همين

مل در راه هري، اين عوا. كه بدين معني بود، قدرت ديدشان در طول مسير، آفتاب مستقيم خيلي بهتر خواهد بود. آسمان يك دست سفيد بود
  .دهد اميدبخش را براي رون برشمرد، اما مطمئن نبود كه رون گوش مي
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هري و رون رداهايشان را . كرد هاي تيم صحبت مي كن شدند، آنجليا لباسش را عوض كرده بود و داشت با بچه ها وارد رخت وقتي آن

هاي  ها دور هم نشستند و به توصيه سپس آن. به كمك او رفتو آليسيا كه دلش به رحم آمده بود، . رون ردايش را پشت و رو به تن كرد. پوشيدند
ي صداها مرتباً افزايش  شدند، همهمه طرف زمين سرازير مي طور كه جمعيت از قصر به كن، همين در خارج از رخت. قبل از مسابقه گوش دادند

  .يافت مي
  :آنجليا نگاهي به يك قطعه كاغذ انداخت و گفت

كنن، ولي انگار  هاي پارسال،دريك و بول ديگه بازي نمي مهاجم. آخرين آرايش تيمي اساليترين رو كشف كردم خيلي خوب، من همين االن -
  ...دونم ، من چيز زيادي ازشون نميكراب و گويلهاسم اونا . تونن خيلي خوب پرواز كنن مونتاگ به جاشون دو تا قلدر ناشي گذاشته، كه نمي

  :هري و رون با هم گفتند
  .نيمدو  ما مي-

  :آنجليا كاغذش را جمع كرد و گفت
تونن بدون  طور دريك و بول مي كنم چه قدر باهوش نيستن كه سر و ته جارو رو از هم تشخيص بدن، ولي خوب، من تعجب نمي  اونا اون-

  .تابلوهاي راهنما زمين بازي رو پيدا كنن
  :هري به او اطمينان داد

  . كراب و گويل از همون جنسن-
خواندند، هر چند،  ها آواز مي بعضي از آن. رفتند، بشنوند فر را كه به طرف سكوي تماشاچيان ميسهاي صدها ن انستند صداي قدمتو ها مي آن

رون دوباره . ي رون هيچ است هايش در مقايسه با دلشوره دانست نگراني شد، اما مي كم عصبي مي داشت كم. داد هري كلماتشان را تشخيص نمي
  .هايش منقبض و صورتش خاكستري شده بود د و مستقيم به جلو خيره شده بود، آروارهشكمش را گرفته بو

  :آنجليا به ساعتش نگاه كرد و با صدايي خفه گفت
  .موفق باشين...  حاال بريم-

زير آفتاب ي بازيكنان از جا برخاستند، جاروهايشان را روي شانه گذاشتند و پشت سر هم از اتاق رختكن بيرون رفتند و قدم به  همه
  .توانست صداي آواز را كه در صداي سوت و هلهله خفه شده بود، بشنود هري هنوز مي. صداي تشويق به هوا رفت. درخشان گذاشتند

  اي تاج مانند را به سينه  ها نيز همان مدال نقره آن. ها بودند اعضاي تيم اساليترين منتظر آن
پشت سر او كراب و . دلي دورسلي بود، با ساعدهايي كه شبيه ران پشمالوي خوك بودكاپيتان جديد، مونتاگ، هم هيكل دا. زده بودند

ي زمين ايستاده بود، آفتاب روي موهاي بورش  مالفوي در كناره. دادند هاي جديد خود را تاب مي زدند و چوب گويل با حالتي احمقانه مژه مي
  .شاره كردچشمش به چشم هري افتاد و يك پوزخند به مدالش ا. درخشيد مي

  :هنگامي كه آنجليا و مونتاگ به همم ديگر رسيدند، داور مسابقه، مادام هوچ فرمان داد
  .ها، با هم دست بدين  كاپيتان-

  . كرد مونتاگ سعي دارد دست آنجليا را له كند، ولي، آنجليا به رويش نياورد هري احساس مي
  ... سوار جاروهاتون بشين-

  .ش گذاشت و آن را به صدا درآوردهان دمادام هوچ سوت را در در
هري خود را باالتر كشيد، در . رود ي چشم ديد كه رون به طرف دروازه مي ها رها شدند و چهارده بازيكن باال ررفتند، هري از گوشه توپ

 استاديوم، دراكو مالفوي مقابل بلوجر جاخالي داد، دوري وسيع روي زمين زد و به دنبال درخشش طاليي به اطراف نگاه انداخت؛ در طرف ديگر
  .دقيقاً مشغول همان كار بود

  ...آد گم، ولي بازم با من بيرون نمي هاست همينو مي جانسون با كوافل، اين دختر عجب بازيكنيه، سال...  اينم جانسون-
  :پروفسور مك گوناگال فرياد كشيد

  ! جوردن-
بلوجر كراب به ... آخ... ون از جلوي وارينگتون جاخالي داد، از مونتاگ گذشت، اون دارهكنه و ا  فقط يه شوخيه، پروفسور، به هيجان بازي اضافه مي-

كنه، اون كوافلو  يه بلوجر خوب از جرج ويزلي، اين بلوجر به سر مونتاگ اصابت مي... گرده و گيره، مونتاگ برمي مونتاگ كوافلو مي... پشتش خورد
  ...كنه و اسپينت سيا اسپينت رد ميگيره، به آلي اندازه، كتي بل كوافل رو مي مي

هايش سوت كشيد و صداي هورا، هياهو، جنجال و آواز  انداخت و هري از ميان باد كه در گوش گزارش لي جوردن در استاديوم طنين مي
  .توانست تيز كرده بود هايش را تا جايي كه مي جمعيت، گوش
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ان، به صداشون گوش كنين،  جمعيت عاشق اين بازي... نزديك بود، آليسيا... ده خالي ميكشه، جلوي بلوجر جا  خودشو از جلوي وارينگتون كنار مي-

  خونن؟ چي دارن مي
  :تر شد اي سكوهاي هواداران اساليترين بلندتر و واضح طور كه لي مكث كرد تا بشنود، صداي آواز از ميان درياي سبز و نقره و همين

  هدون  رقيبو يار مي*** ويزلي چه مهربونه     
  كاره  برامون يه گل مي***ذاره  دروازه رو واز مي

  هاي اساليترين  بچه***همه همه با هم بگين 
   كاراش خيلي تميزه ***ويزلي ما عزيزه

  دونه  دوستو دشمن مي***دونه دشمنو دوست مي
   بهترين گلكار ماست***خوبه ويزلي يار ماست 

  شه مزه مي  بازي بي***اگر ويزلي نباشه 
  شه مزه مي  بازي بي*** نباشه اگر ويزلي

  :لي فرياد كشيد
  !گردونه و آليسيا كوافل رو به آنجليا برمي ... -

كند كلمات آواز را  دانست كه لي سعي مي پيچيد، او مي اش به هم مي چه شنيده بود دل و روده داد، از آن طور هري تغيير جهت مي و همين
  .بشنود

  ...آره... اون... كنه شوت مي!... بانو جلوش داره اون فقط دروازه...  زود باش آنجليا-
بان اساليترين دروازه را حفظ كرده بود؛ او كوافل را به طرف وارينگتون پرتاب كرد، كه او هم توپ در دست شتاب گرفت،  بلچلي، دروازه

  .گرفت تر اوج مي تر و بيش عيت بيششد، صداي آواز جم تر مي چنان كه به رون نزديك و نزديك ميان آليسيا و كتي زيگ زاگ رفت؛ هم
  دونه  رقيبو يار مي***ويزلي چه مهربونه  

  كاره  برامون يه گل مي***ذاره   دروازه رو واز مي
  هاي اساليترين  بچه***همه همه با هم بگين  

   كاراش خيلي تميزه***ويزلي ما عزيزه  
  دونه  دوستو دشمن مي***دونه   دشمنو دوست مي

   بهترين گلكار ماست***ر ماست  خوبه ويزلي يا
  شه مزه مي  بازي بي***اگر ويزلي نباشه  
  شه مزه مي  بازي بي***  اگر ويزلي نباشه

پيكري تنها در انتهاي . از جست و جوي اسنيچ طاليي دست كشيد و چرخيد تا رون را تماشا كند... هري نتوانست جلوي خودش را بگيرد
  .رفت وازه معلق بود، و وارينگتون غول پيكر كه به طرفش شيرجه ميي در زمين، كه در مقابل سه حلقه

بانو در مقابلش  ي بلوجر خارج شده و فقط دروازه ره، از محدوده و اين وارينگتونه كه كوافل رو تو دستش داره، وارينگتون به طرف دروازه مي ... -
  ...داره

  .صداي آواز دسته جمعي، از سكوي اساليترين به هوا رفت
  دونه  رقيبو يار مي***يزلي چه مهربونه  و

  كاره  برامون يه گل مي***ذاره   دروازه رو واز مي
  هاي اساليترين  بچه***همه همه با هم بگين  

   كاراش خيلي تميزه***ويزلي ما عزيزه  
  دونه  دوستو دشمن مي***دونه   دشمنو دوست مي

   بهترين گلكار ماست***خوبه ويزلي يار ماست  
  شه مزه مي  بازي بي***ويزلي نباشه  اگر 

  شه مزه مي  بازي بي***اگر ويزلي نباشه  
  !بگير، رون. ..ي جديد و خوش آتيه بان جديد گريفيندور، ويزلي، برادر دو ضربه زننده گريفيندور، فرد و جرج، و يك چهره اين اولين بازي دروازه... -
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، رون ديوانه وار شيرجه رفت و بازوانش را باز كرد، اما كوافل جلوي دستانش اوج گرفته فتها به هوا ر اما فرياد شادي از طرف اساليتريني

  .ي وسط شد و مستقيم وارد حلقه
  .صداي لي از ميان هلهله و هوراي جمعيت شنيده شد

  .متاُسفم، رون. ..كنه حاال نتيجه بازي ده به صفر به نفع اساليترين تغيير مي!!  گل-
  .خواندند دايي بلندتر آواز ميها با ص اساليتريني

  دونه  رقيبو يار مي***ويزلي چه مهربونه       
  كاره  برامون يه گل مي***ذاره  دروازه رو واز مي

  هاي اساليترين  بچه***همه همه با هم بگين  
   كاراش خيلي تميزه***ويزلي ما عزيزه 

  دونه  دوستو دشمن مي***دونه   دشمنو دوست مي
   بهترين گلكار ماست***است  خوبه ويزلي يار م
  شه مزه مي بازي بي*** اگر ويزلي نباشه  
  شه مزه مي  بازي بي***اگر ويزلي نباشه 

  :لي شجاعانه فرياد كشيد
  ... گيره ي حريف اوج مي گيره، كتي بل به طرف دروازه  در اختيار داره ميكوافلو دوباره گريفيندور  ... -

  .توانست صدايش را به گوش جمعيت برساند كننده بود كه او به سختي ميهر چند، حاال صداي آواز چنان كر
  دونه  رقيبو يار مي***ويزلي چه مهربونه  

  كاره  برامون يه گل مي***ذاره  دروازه رو واز مي
  هاي اساليترين  بچه***همه همه با هم بگين  

   كاراش خيلي تميزه***ويزلي ما عزيزه 
  دونه تو دشمن مي دوس***دونه   دشمنو دوست مي

   بهترين گلكار ماست***خوبه ويزلي يار ماست  
  شه مزه مي بازي بي*** اگر ويزلي نباشه  
  شه مزه مي  بازي بي***اگر ويزلي نباشه 

  :آنجليا فرياد كشيد
  كني؟  هري، چه كار داري مي-

  .و شتاب گرفت تا همراه كتي جلو برود
  ! حواستو جمع كن-

كه به دنبال اسنيچ طاليي باشد، جريان مسابقه را   يك دقيقه است كه وسط زمين و هوا معلق مانده و بي آنهري متوجه شد كه بيش از
ها كه مثل توفان  كوشيد به هم آوازي اساليتريني كرد و مي  و دور زمين به چرخش درآمد، به اطراف نگاه ميزده، شيرجه زد او وحشت. كند تماشا مي

  . بود، توجهي نكندتمام استاديوم را فرا گرفته
  دونه  رقيبو يار مي***ويزلي چه مهربونه  

  كاره  برامون يه گل مي***ذاره  دروازه رو واز مي
  هاي اساليترين  بچه***همه همه با هم بگين  

   كاراش خيلي تميزه***ويزلي ما عزيزه 
  دونه  دوستو دشمن مي***دونه   دشمنو دوست مي

  ن گلكار ماست بهتري***خوبه ويزلي يار ماست  
  شه مزه مي بازي بي*** اگر ويزلي نباشه  
  شه مزه مي  بازي بي***اگر ويزلي نباشه 

ها ميان راه از كنار هم گذشتند  آن. چرخيد يافت؛ مالفوي مثل او دور استاديوم مي كرد، نشاني از اسنيچ طاليي نمي به هر طرف كه نگاه مي
  :خواند مالفوي با صداي بلند ميو به مسيرهاي مقابل رفتند و هري شنيد كه 
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  دونه  رقيبو يار مي***ويزلي چه مهربونه  

  كاره  برامون يه گل مي***ذاره  دروازه رو واز مي
  هاي اساليترين  بچه***همه همه با هم بگين  

   كاراش خيلي تميزه***ويزلي ما عزيزه 
  دونه  دوستو دشمن مي***دونه   دشمنو دوست مي

   بهترين گلكار ماست***ت  خوبه ويزلي يار ماس
  شه مزه مي بازي بي*** اگر ويزلي نباشه  
  شه مزه مي  بازي بي***اگر ويزلي نباشه 

  :لي فرياد كشيد
كه نتونستي، ولي يه بلوجر  توني بگيرش، مثل اين ذاره، بجنب، آنجليا، مي كنه، و اون رو جا مي سي رد ميرو باز هم وارينگتون، كوافل رو پ ... -

 كوافلو، اوه، اونم افته و كتي بل ، و كوافل از دست وارينگتون مي ويزلي، ببخشين، جرج ويزلي، اوه، چه اهميتي داره، باالخره يكي از اونادز فرخوب ا
  ! جلوشو بگير، ياال، گريفيندور،ره گيره و رو به باال مي  كوافل رو ميرسه، كاپيتان اساليترين، موقتاً اندازه، باالخره كوافل به مونتاگ مي مي

طور كه از كنار  همين. ي اساليترين پرواز كرد، جلوي خودش را گرفت كه به طرف رون نگاه نيندازد هري در انتهاي زمين، پشت دروازه
  :خواند گذشت، شنيد كه بنچلي همگام با جمعيت مي بان اساليترين مي دروازه

  دونه  رقيبو يار مي***ويزلي چه مهربونه  
  كاره  برامون يه گل مي***ذاره  ميدروازه رو واز 

  هاي اساليترين  بچه***همه همه با هم بگين  
   كاراش خيلي تميزه***ويزلي ما عزيزه 

  دونه  دوستو دشمن مي***دونه   دشمنو دوست مي
   بهترين گلكار ماست***خوبه ويزلي يار ماست  

  شه مزه مي بازي بي*** اگر ويزلي نباشه  
  شه مزه مي بازي بي ***اگر ويزلي نباشه 

  !ره، جلوشو بگير، رون طرف دروازه مي ده و مستقيم به  و پوسي جلوي آليسيا دوباره جاخالي مي-
اي وحشتناك شنيده شد، و همراه  الزم نبود هري به آن طرف نگاه كند تا بفهمد چه اتفاقي افتاده است، از طرف گريفيندورها صداي ناله

به پايين نگاه كرد و صورت سگ مانند پانسي پاريكسون را درست جلوي جايگاه ديد، پشتش به  هري. ها ساليترينيهاي ا زدن آن باز هم جيغ و كف
  :كرد زمين بازي بود و آواز هواداران اساليترين را رهبري مي

  دونه  رقيبو يار مي***ويزلي چه مهربونه  
  كاره  برامون يه گل مي***ذاره  دروازه رو واز مي
  هاي اساليترين  بچه***م بگين  همه همه با ه

   كاراش خيلي تميزه***ويزلي ما عزيزه 
  دونه  دوستو دشمن مي***دونه   دشمنو دوست مي

   بهترين گلكار ماست***خوبه ويزلي يار ماست  
  شه مزه مي بازي بي*** اگر ويزلي نباشه  
  شه مزه مي  بازي بي***اگر ويزلي نباشه 

هري به خودش اميدواري داد، . گريفيندورها هنوز وقت زيادي براي گل زدن يا گرفتن اسنيچ داشتند. ودولي بيست بر صفر چيز مهمي نب
او يك شئ براقديد، از ميان بازيكنان ديگر باال و پايين و زيگزاگ رفت، اما اين . ي ميدان باشند توانستند مثل هميشه برنده ها مي فقط چند گل و آن

  .ددرخشش از بند ساعا مونتاگ بو
خواست آن را پيدا كند و به بازي  فقط مي. سوخت حاال تمام وجود هري در اشتياق يافتن اسنيچ طاليي مي. ولي رون دو گل ديگر خورد

  .خاتمه دهد
 جانسون و كتي بل از گريفيندور، از پوسي گذشت و خودش را از جلوي مونتاگ كنار كشيد، يك تغيير جهت زيبا از كتي، و اون كوافل رو براي ... -

  !ره، هي، آنجليا، گل به سود گريفيندور گذره، به طرف دروازه مي گيره، از وارينگتون مي اندازه، آنجليا جانسون كوافل رو مي مي

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  - 9 -    شير و افعي                                   -فصل نوزدهم/ جلد دوم/هري پاتر و محفل ققنوس

 
  ...گيره ده به سود اساليترين، و كوافل در اختيار پوسي قرار مي.. چهل به ده، چهل

كشيد، و روحيه گرفت؛  ها نعره مي شنود كه در ميان فرياد تشويق گريفيندوريي كاله لونا را ب ي شير مسخره توانست صداي نعره هري مي
هري در مقابل يك بلوجر كه كراب به طرفش فرستاد . توانستند به راحتي آن را جبران كنند ها مي نآفقط سه گل عقب بودند، كه چيزي نبود، 

در ضمن يك چشمش به مالفوي بود تا مبادا او اسنيچ را ديده باشد، اما . رفتوارش را به دنبال اسنيچ طاليي از سر گ جاخالي داد و چرخش ديوانه
  ...كرد فايده جست و جو مي زد و بي مالفوي، مثل خودش، روي زمين چرخ مي

كنه،  ت ميجانسون دخال. گردونه ده، مونتاگ اونو به پوسي برمي اندازه، وارينگتون به مونتاگ پاس مي  پوسي كوافل رو به طرف وارينگتون مي-
خوره و پوسي دوباره كوافل رو در اختيار  يك بلوجر از طرف گويل به بل مي. جانسون به بل، خيلي خوبه، يعني بده. گيره جانسون توپ رو مي

  ...گيره مي
  دونه  رقيبو يار مي***ويزلي چه مهربونه  

  كاره  برامون يه گل مي***ذاره  دروازه رو واز مي
  هاي اساليترين  بچه***همه همه با هم بگين  

   كاراش خيلي تميزه***ويزلي ما عزيزه 
  دونه  دوستو دشمن مي***دونه   دشمنو دوست مي

   بهترين گلكار ماست***خوبه ويزلي يار ماست  
  شه مزه مي بازي بي*** اگر ويزلي نباشه  
  شه مزه مي  بازي بي***اگر ويزلي نباشه 

  .ي چراخان در انتهاي زمين اساليترين معلق بوداما هري سرانجام ان را ديد؛ اسنيچ طالي
  ...هري شيرجه رفت

  ...اي روي جاروي او قرار داشت اي تار به رنگ سبز و نقره در عرض يك ثانيه، مالفوي در سمت چپ هري فرود آمد، لكه
سير به نفع مالفوي تمام شد كه ها دور زد و مثل برق و باد به طرف ديگر جايگاه رفت؛ اين تغير م اسنيچ طاليي، پاي يكي از تيرك

در سمت راست او، دست مالفوي نيز دراز ... تر بود؛ هري دست راستش را از جارو رها كرد و باال برد و خود را به طرف اسنيچ طاليي كشيد نزديك
انگشتان هري دور توپ كوچك و .  شدكننده همه چيز تمام چاره  وبيگير ي نفس در دو ثانيه... رسيد، آن را به چنگ شده بود، داشت به اسنيچ مي

هري جارويش را باال كشيد، توپ پر جنب و حوش را در دست . هاي مالفوي پشت دست هري را نااميدانه پنجول كشيد ناخن.  غلتان حلقه شد
  ...گرفت و هواداران گريفيندور فرياد تشويق سر دادند

شد خطاها در خاطر  ها را مهار كند، اگر گريفيندور برنده مي ه بود آن كوافلها نجات يافته بودند، چه اهميتي داشت كه رون نتوانست آن
  .ماند كسي نمي

  ...!!!شَتَرَق
، فقط خاطر گرفتن گوي زرين شيرجه رفته بود خوشبختانه، چون به. يك بلوجر درست به كمر هري خورد و او از روي جارو به پرواز درآمد

صداي ممتد سوت مادام هوچ را شنيد، غرش . نفسش بند آمد. زده افتاد حال وقتي به پشت روي زمين يخپنج يا شش پا باالي زمين بود، با اين 
  .زده آنجليا هاي غضبناك و فريادهاي تشويق، صداي تاالپ، و بعد صداي وحشت جمعيت از روي سكوها در هم آميخته بود، جيغ

   حالت خوبه؟-
  :هري عبوسانه گفت

  . معلومه كه خوبم-
مادام هوچ به طرف يكي از بازيكنان اساليترين در باالي سر او اوج گرفت، هري از آن زاويه . به انجليا داد تا بلندش كنددستش را 

  .توانست او را ببيند نمي
  :آنجليا با عصبانيت گفت

  !ديم، هري، برنده شديمولي ما برنده ش. اي كه تو اسنيچ رو گرفتي بلوجر رو به طرفت پرت كرد  اون كراب ولگرد، درست همون لحظه-
هري از پشت سرش صداي خرناسي شنيد و برگشت، هنوز اسنيچ طاليي را محكم در دست داشت، دراكو مالفوي در نزديكي او فرود آمده 

  .صورتش از خشم سفيد شده بود، اما هنوز پوزخندش را بر چهره داشت. بود
  :به هري گفت

  شعرمو دوست داشتي، پاتر؟... ولي خوب اون واقعاً يه دست و پا چلفتيه... باني بدتر از اون نديده بودم  جون ويزلي رو نجات دادي، مگه نه؟ دروازه-
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كشيدند و پيروزمندانه بر هوا مشت  ها فرياد مي آن. آمدند، برود يكي فرود مي هايش كه يكي تيمي برگشت تا به استقبال هم. هري پاسخ نداد

  .راه افتاد كن به هاي دروازه از جارويش به زير آمد و آهسته و تنها به طرف رخت  يكي از تيركهمه به جز رون، كه كنار. كوفتند مي
  :كردند، مالفوي فرياد كشيد طور كه كتي و آليسيا هري را بغل مي همين

ي مادرش بگيم،  عر واسهخواستيم يه ش مي. ولي نتونستيم براي زشت و چاق قافيه پيدا كنيم! خواستيم يكي دو تا شعر ديگه بسازيم  ما مي-
  ...بيني مي

  :آنجليا نگاهي تيز به مالفوي انداخت و گفت
  .ات بگو  از دماغ سوخته-
  ...دوني مصرف، براي پدرش، مي ي بي عرضه طور نتونستيم چيزي براي يه بي  همين-

  .ودند كه به طرف مالفوي برگشتندكند، هنوز دست هري را درست نفشرده ب ي چه صحبت مي فرد و جرج فهميده بودند مالفوي درباره
  :آنجليا بالفاصله بازوي فرد را گرفت و گفت

  ...خواد جيغ بكشه، آخه دماغش سوخته، تازه به دوران رسيده  ولش كن، ولش كن، فرد، بذار هر چي مي-
  :مالفوي پوزخند زد و گفت

توني اون بوي گند رو تحمل كني، ولي فكر  طوري مي فهمم چه نمي. رونيگذ آد، مگه نه، پاتر؟ تعطيالتتو باهاشون مي  ولي تو از ويزليا خوشت مي-
  ...، حتي آلونك ويزليا هم برات خوش بوستها بزرگ شدي ي ماگل كنم چون تو خونه

. كه به طرف مالفوي نپرد به تمام نيروي تركيبي آنجليا و كتي نياز داشت ولي، نگه داشتن فرد براي اين. هري جرج را محكم چسبيد
خاطر پرتاب غيرقانوني بلوجر  كرد، اما او هنوز داشت كراب را به جوي مادام هوچ به اطراف نگاه مي و هري در جست. خنديد الفوي از نه دل ميم

  .كرد سرزنش مي
  :شد، نگاهي موذيانه به او انداخت و گفت طور كه دور مي مالفوي همين

  ...جا انداخته ه و خوكدوني ويزلي تو رو ياد اوني مامانت تنگ شد ي بوي گند خونه  يا شايد دلت واسه-
او . دويدند ي بعد هر دو به طرف مالفوي مي دانست اين بود كه يك ثانيه هري متوجه نبود كه جرج را ول كرده است، تنها چيزي كه مي

آن كه  بي. زدن او بود رد، رسيدن به مالفوي و كتكك كنند، به تنها چيزي كه فكر مي ها نگاه مي ها دارند به آن ي معلم كامالً فراموش كرده بود همه
اش را داشته باشد، مشتي را كه با آن اسنيچ طاليي را نگه داشته بود عقب كشيد و با شدت روي شكم مالفوي  فرصت بيرون كشيدن چوبدستي

  .فرود آورد
  !نه! جرج! هري!  هري-

كه يك  تا اين. داد شنيد، اما اهميتي نمي ي جمعيت را مي  سوت، و هلهلهاو صداي جيغ دخترها، فرياد مالفوي، ناسزاهاي جرج، صداي يك
  :نفر در آن نزديكي فرياد كشيد

  ! استوپيفاي-
  .هاي مالفوي را خرد كرد و او با نيروي افسون به عقب پرت شد، در غير اين صورت تمام استخوان

  :هنگامي كه هري روي پاهايش جست زد، مادام هوچ فرياد كشيد
  كني؟ كار داري مي كني چه  مي فكر-

جارويش چند قدم .  را در دست ديگر گرفته بودچوبدستيدارنده هري را زده بود؛ او سوتش را در يك دست و  انگار او بود كه با طلسم نگه
 جرج ورم كرده بود؛ سه مهاجم لب. دماغ شده بود كرد و خون كشيد و ناله مي پيچيد، زوزه مي مالفوي روي زمين به خود مي. تر رها شده بود طرف آن

  .كرد تيم هنوز فرد را نگه داشته بودند، و كراب در جايي دورتر قدقد مي
  !همين حاال!  تا حاال رفتاري مثل اين نديده بودم، هر دوتون برگردين مدرسه، مستقيم به دفتر سرپرست-

صداي هورا و جيغ جمعيت محو و . آوردند مي بر زبان نميزدند، و كال نفس مي هري و جرج برگشتند و از زمين خارج شدند، هر دو نفس
ي  كند، دستي كه با شدت بر چانه ها به سرسراي ورودي رسيدند، متوجه شد كه هنوز چيزي در دست راستش تقال مي شد، تا اين كه آن محوتر مي

  .كرد آزاد شود  انگشتانش بيرون زده بود، و تقال ميهاي طاليي اسنيچ را ديد كه از ميان به دستش نگاه كرد و بال. مالفوي فرود آمده بود
يك شال گريفيندور دور گردنش بسته . آمد گوناگال نرسيده بودند كه او را ديدند كه از پشت سرشان مي ها هنوز به اتاق پروفسور مك آن

  .نش باز كردهاي لرزان آن را از گرد آمد با حالتي برافروخته و دست طور كه به طرفشان مي بود، اما همين
  :به طرف در اشاره كرد و غضبناك گفت

  ! برين تو-
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انداخت از خشم  طور كه شال گردن گريفيندور را روي زمين مي رويشان ايستاد، همين او پشت ميزش رفت و روبه. هري و جرج داخل شدند

  .لرزيد مي
  :گفت

  !توضيح بدين! دو نفر به يك نفر. باري نديده بودم  خوب، تا حاال چنين نمايش فضاحت-
  :هري با لحني خشك گفت

  . مالفوي تحريكمون كرد-
  :گوناگال فرياد كشيد پروفسور مك

   تحريكتون كرد؟-
  .هاي زنجبيلي روي زمين پخش شدند چنان مشتي روي ميزش كوبيد كه جعبه پايين افتاد، درش باز شد و بيسكويت

ولي فقط بايد به من بگي اون چي گفت، شايد بتونه عمل شما رو ! تحريكتون كنهخواست   اون بازنده شده بود، مگه نه؟ معلومه كه دلش مي-
  ...توجيه

  :جرج خرناس كشيد
  . به پدر و مادر ما توهين كرد و به مادر هري-

  :گوناگال زوزه كشيد پروفسور مك
  ؟...دونين چه كار هيچ مي.  بجنگينها كه بذارين مادام هوچ موضوع رو حل و فصل كنه، تصميم گرفتين مثل ماگل  و شما به جاي اين-
  . اوهوم، اوهوم-

س آمبريج در ميان درگاه ايستاده بود و ردايي سبز دورش پيچيده بود كه به شدت او را شبيه وزغي دلور. هري و جرج هر دو برگشتند
  .دانست ارتباط نمي الوقوع بي بتي قريبزد، كه هري آن را با مصي داد و با حالتي وحشتناك، بيمارگونه و شوم لبخند مي پيكر نشان مي غول

  :پروفسور امبريج با صدايي چسبناك و زهرآلود پرسيد
  ال؟گگون تونم كمكي بكنم، پروفسور مك  مي-

  .گوناگال دويد خون به صورت پروفسور مك
  :با صدايي منقبض، تكرار كرد

  از كمك چيه؟ كمك؟ منظورت -
  .ي خود را بر لب داشت، جلو آمد ارگونهپروفسور آمبريج، در حالي كه هنوز لبخند بيم

  .تر خوشحال بشي  خوب، فكر كردم شايد از كمي اعمال قدرت بيش-
  .كرد زند، اصالً تعجبي نمي گوناگال جرقه بيرون مي هاي بيني پروفسور مك ديد از سوراخ هري اگر مي

  :او پشتش را به آمبريج كرد و گفت
تك اعضاي  دم اگر به تك دم مالفوي چي گفته، اهميتي نمي من اهميتي نمي. ه خوب گوش كنينخوب، شما دوتا بهتر.  اشتباه فكر كردي-

و اگه هر ! اون طوري به من نگاه نكن، پاتر، حقته! شين ي شما توهين كرد، باشه رفتار شما افتضاح بود و هر دوتاتون يك هفته تنبيه مي خانواده
  ...كدومتون يه دفعه ديگه

  . اوهوم، اوهوم-
كرد خدا صبرش  گرداند، چشمانش را بسته بود، انگار دعا مي گوناگال وقتي دوباره رويش را به طرف پروفسور آمبريج برمي وفسور مكپر

  .بدهد
   بله؟-

  :تر گفت آمبريج با لبخندي باز هم گسترده
  .كنم يك هفته بازداشت براشون خيلي كمه  فكر مي-

  .دگوناگال يك دفعه باز شدن چشمان پروفسور مك
  :كوشيد لبخندي متقابل تحويل دهد، كه باعث شد صورتش مثل بيماران كزازي متشنج شود، گفت و در حالي كه مي

  . ولي متاسفانه اين فكر منه كه اهميت داره، چوم اونا تو دفتر من هستن، دولوروس-
  :پروفسور آمبريج لبخندي ساختگي زد

  يعني... حاال، اون كجاست؟ كورنيوس تازه اونو فرستاده. ني كه اين نظر منه كه اهميت دارهدو كنم خودت مي  خوب، در واقع، مينروا، فكر مي-
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  .اي دروغين كرد گشت، خنده طور كه كيفش را مي و همين

  ...آره... اوه...  خود وزير اونو فرستاده-
  . كرد و شروع به خواندن كردبعد يك ورق كاغذ پوستي از كيفش بيرون كشيد، آن را باز كرد، گلويش را با سر و صدا صاف

  .ي بيست و پنج حكم اموزشي شماره...  اوهوم، اوهوم-
  :آميز فرياد زد گوناگال با لحني خشونت پروفسور مك

  ! بازم يكي ديگه-
  :زد، گفت پروفسور آمبريج كه هنوز لبخند مي

دادم تيم كوييديچ گريفيندور  يادته وقتي من اجازه نمي... داريمدر واقع، مينروا، تو باعث شدي من بفهمم ما به يك اصالحيه احتياج .  خوب، بله-
  ي بازي داد؟ ر گزارش دادي و اون به تيم اجازهطوري به دامبلدو طوري نظرمو رد كردي و نديده گرفتي؟ چه دوباره تشكيل بشه، چه

رتبه بايد قدرت داشته باشه  وافق بود كه بازرس عاليبالفاصله با وزير تماس گرفتم، و اونم كامالً م. ي من قابل تحمل نبود خوب، اين واسه
فهمي، مينروا،  حاال خودت مي! تر خواهد بود هاي معمولي كم آموزان رو از امتيازاتشون محروم كنه، وگرنه اون، يعني من، قدرتش از معلم كه دانش

اوهوم، ... خوندم به هر حال، داشتم متن اطالعيه رو مي ...كه من حق داشتم جلوي تشكيل مجدد تيم گريفيندور رو بگيرم؟ اخالقشون افتضاحه
ها محروميت از امتيازهايي كه توسط ديگر كاركنان اجرا  ها، تحريم شود، روي تمام مجازات جا به بازرس عالي رتبه قدرت داده مي در اين... اوهوم
  .نام مرلين، غيره و غيرهبه .  امضا كورنوليوس فاج، وزير سحر و جادو.شود، اعمال نفوذ داشته باشد مي

  .و، در حالي كه هنوز لبخند بر لب داشت، كاغذ را لوله كرد و دوباره در كيفش گذاشت
  :از جرج به هري و دوباره به جرج نگاه كرد و گفت

  .كنم مجبورم اين دو نفر رو براي هميشه از بازي كوييديچ محروم كنم من واقعاً فكر مي...  براي همين-
  . زند بال مي  اسنيچ طاليي وحشيانه در دستش بالهري احساس كرد

  :گفت
   مارو محروم كنين؟-

  .صدايش به طرز غريبي سر بود
  براي هميشه؟...  از بازي-

  :آمبريج گفت
  .ي مطلوب بده كنم محروميت دايمي نتيجه فكر مي.  بله، آقاي پاتر-

  .شد تر مي ود، لبخندش گستردههايش را زير نظر گرفته ب طور كه تقالي هري براي درك حرف و همين
هاش اونو نگرفته بودن مطمئنم  تيمي اگه هم. تر باشه برادر دوقلوي اين مرد جوون هم ديگه بازي نكنه كنم امن  تو و اين آقاي ويزلي، و فكر مي-

دارم، تا مطمئن  حيح و سالم تو دفترم نگه ميمن اونا رو ص. البته، جاروهاي اونا هم بايد مصادره بشه. شد ور مي كه اونم به آقاي مالفوي جوون حمله
  .شه بشم دستور من نقض نمي

او . حركت ايستاده بود كه انگار از يخ تراشيده شده است گوناگال معطوف كرد، كه حاال چنان بي نگاهش را دوباره به طرف پروفسور مك
  :ادامه داد

. اي از طرف اونا نديدم من هيچ رفتار وحشيانه. تونن به بازي ادامه بدن م ميي تي بقيه. گالگون غير منطقي نيستم، پروفسور مك من يه آدم -
  .خير عصر شما به... خوب

  .مندانه، اتاق را ترك كرد و سكوتي وحشتناك پشت سرش باقي گذاشت و آمبريج با حالتي كامالً رضايت
  

***  
  

  :حال گفت اواخر آن شب در سالن عمومي، آنجليا با صدايي بي
  كار بايد بكنيم؟ اخه پس چه... زننده نه جستجوگر و نه ضربه! محروم محروم، -

ديد؛ تمام تيم خودشان را دور و  هاي ماُيوس و عصباني مي كرد چهره هري به هر كجا كه نگاه مي. اند ها مسابقه را برده انگار نه انگار كه آن
  .كسي او را نديده بودبر آتش ولو كرده بودند، همه به جز رون، كه از بعد از اتمام بازي 

  :حسي گفت آليسيا با بي
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  پرتاب كرد؟ اونم محروم شده؟. اينه، كراب چي كه بعد از سوت پايان بازي اون بلوجر رمنظورم . انصافيه  خيلي بي-

  :زده گفت جيني با لحني فالكت
  . نه-

  . در دو طرف هري نشسته بودندهرماينياو و 
  .كرد خنديد و تعريف مي نويسن، سر شام شنيدم مونتاگ داشت مي ايشون فقط جريمه شدن كه چند خطي ب-

  :او با لحني خشمگين گفت. زد آليسيا بر زانوانش مشت مي
  ! و محروميت فرد، وقتي هيچ كاري نكرده-

  :اش گفت فرد با شكلي بسيار زشت بر چهره
  .كردم آشغالو خورد و خمير ميي  داشتين، اون كيسه  تقصير من نبود كه نزدمش، اگه شما سه تا منو نگه نمي-

اسنيچ طاليي كه در بازي به چنگ آورده بود حاال در سالن عمومي چرخ . باريد برف مي. ي تاريك نگاه كرد چارگي به پنجره هري با بي
  .كرد آن را بگيرد عي ميپريد و س  از اين صندلي به آن صندلي ميكج پا . كردند ها چرخش آن را نگاه مي ها مثل هيپنوتيزم شده زد؛ همه بچه مي

  :آنجليا به آرامي از جايش بلند شد و گفت
  ...شايد فردا از خواب بيدار بشم و ببينم ما هنوز بازي نكرديم... اميدوارم معلوم بشه همه چي يه كابوس بوده.  من رفتم بخوابم-

رفتند، و جيني  غره مي گذشت، چشم  كسي كه از كنارشان ميها به هر فرد و جرج كمي ديرتر بلند شدند، آن. آليسيا و كتي به دنبال او رفتند
  . در كنار آتش باقي ماندندهرماينيفقط هري و . ها سالن را ترك كرد هم بعد از آن

  : با صدايي آهسته پرسيدهرمايني
   رون رو نديدي؟-

  .ي نفي تكان داد هري سرش را به نشانه
  : گفتهرمايني

  ؟...كني كجا فكر مي. كنه كنم داره از ما دوري مي  فكر مي-
او بسيار . ي تابلو به درون آمد اما درست در همان لحظه صدايي از پشت سرشان شنيده شد و بانوي چاق چرخيد و رون از ميان حفره

  . را ديد، سر جايش خشك شدهرماينيوقتي هري و . پريده بود و موهايش از برف سفيد شده بود رنگ
  :راني پرسيد از جايش پريد و با نگهرمايني

   تو كجا بودي؟-
  :رون زير لب گفت

  .رفتم  راه مي-
  .اش را به تن داشت او هنوز رداي بازي

ت رفته به سرعت باالي سرشان عاسنيچ طاليي به سر. كرد به او نگاه نمي. رون به طرف آتش رفت و دور از هري روي صندلي نشست
  .چرخيد مي

  :رون سرش را پايين انداخت و زير لب گفت
  . متاسفم-

  :هري پرسيد
  ي چي؟  واسه-

  :رون گفت
  .دم فردا اول وقت استعفا مي. تونم كوييديچ بازي كنم كردم مي كه فكر مي  براي اين-

  :حوصلگي گفت هري با بي
  .مونه  اگه تو استعفا بدي فقط سه نفر بازيكن توي تيم باقي مي-

  :زده به او نگاه كرد، او ادامه داد و وقتي رون حيرت
  .طور فرد و جرج همين. ن براي هميشه از بازي محروم شدم م-

  :رون فرياد كشيد
   چي؟-
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 داستانش را تمام هرماينيوقتي . بار ديگر آن را تعريف كند هري ديگر تحمل نداشت كه يك.  تمام داستان را براي او تعريف كردهرمايني
  .تر از قبل شد كرد، رون معذب

  .اش تقصير منه  همه-
  :نيت گفتهري با عصبا

  . تو كه منو مجبور نكردي به صورت مالفوي مشت بزنم-
  ...كردم  اگه اونقدر وحشتناك بازي نمي-
  . هيچ ربطي به اون نداره-
  ...طور عصبي كرده بود  شعرشون منو اون-
  .شد اي هم بود عصبي مي  هر كس ديگه-

  .خوردند  به شيشه ميچرخيدند و كرد كه مي هاي برف را نگاه مي نهها، دا  بلند شد و به طرف پنجره رفت، دور از بحث و جدل آنهرمايني
  :هري يك دفعه گفت

  !طوري هم وضعمون خيلي خرابه، ديگه الزم نكرده كه تو واسه خاطر همه چي خودتو سرزنش كني ه؟ همينش  ول كن، مي-
  :ز مدتي با صدايي گرفته گفتپس ا. هاي نمناك ردايش خيره شد بار به لبه رون چيزي نگفت، فقط با حالتي فالكت

  .ام احساس كردم  اين بدترين حالتيه كه تا حاال تو زندگي-
  :هري با لحني تلخ گفت

  .ي ما  مثل بقيه-
  :لرزيد گفت  در حالي كه صدايش كمي ميهرمايني

  .تونه هردوتونو سر حال بياره كنم فقط يه چيز مي  خوب فكر مي-
  :هري با دودلي پرسيد

   چي؟-
  :ي تاريك و برف گرفته برگرداند، لبخندي گسترده تمام صورتش را پوشانده بود روش را از پنجره هرمايني

  . هاگريد برگشته-
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  فصل بيستم
  داستان هاگريد      

 از چمدان خود به طرف خوابگاه پسرها        غارتگرهري براي آوردن رداي نامريي شدن و نقشه         
 دسـتكش  هرمـايني او و رون حداقل پـنج دقيقـه قبـل از    اين كار را آنقدر سريع انجام داد كه       ،    دويد

آمـده  ،    بپوشد و يكي از كاله هاي گره دار خود را به سر بگذارد و با عجله از خوابگاه دخترها برگردد                   
 : با حالت دفاعي گفتهرمايني اندوقتي رون با بي صبري زبانش را پيچ. رفتن بودند
  !آخه اونجا سرده، خب-

رون آنقدر بزرگ شده بود كـه       . د و با عجله خود را زير ردا مخفي كردند         از حفره تابلو گذاشتن   
، كردنـد  ميبعد در حالي كه آهسته و با احتياط حركت . شد تا پايش از زير ردا ديده نشود     ميبايد دوال   

، هـيچكس را نديدنـد   شانس آوردند ، كنندگاه گاهي مي ايستادند تا عاليم فليچ يا خانم نوريس را روي نقشه كنترل      ،  از پله هاي زيادي پايين رفتند     
آهسته از ميـان    . ياور ماست بود  ،  كرد كه به طرز وحشتناكي شبيه ويزلي يار ماست         ميخورد و چيزي را زمزمه       مي كه بي توجه سر      سربريدهجز نيك   

روشني را در مقـابلش ديـد و حلقـه هـاي     هري مربع هاي . قدم بر روي زمين پوشيده از برف و ساكت گذاشتند         ،  خارج شدند ،  راهرو ورودي گذاشتند  
با قدم هاي تندي به راه افتاد و دو نفر ديگر تلو تلو خوران پشت سرش سـكندري                 . قلبش فرو ريخت  . دودي را كه از دودكش هاگريد بيرون مي آمد        

هري مشتش را بلند كـرد و      . كلبه رسيدند پيش رفتند تا باالخره به در چوبي جلوي         ،  شد ميبا هيجان از روي برفي كه هر لحظه ضخيم تر           . رفتند مي
 :هري از سوراخ كليد گفت. سگي در داخل كلبه ديوانه وار پارس كرد، سه مرتبه به در كوبيد

 !ماييم، هاگريد -
 . شد فهميد كه خوشحال شده است مياز صداي هاگريد . در زير ردا به يكديگر لبخند زدند

 ... دسگ خواب آلو، از سر راه بكش كنار... ، فنگ ،برو كنار... سه ثانيه ست كه رسيدم خونه -
هاگريد شتابزده در حالي كـه از       .  فرياد كشيد  هرمايني. در جيرجيركنان باز شد و سر هاگريد از ميان آن ظاهر شد           ،  چفت در عقب كشيده شد    

 :كرد گفت ميباالي سر آن ها به روبرو نگاه 
 !بياين تو، ؟خبشنلكجايين؟زير . صداتو بيار پايين!يا كاكل مرلين -

 : آهي كشيد و گفت، هرماينيدر حالي كه سه نفري به زور وارد كلبه شدند و ردا را برداشتند تا هاگريد آن ها را ببيند
 !هاگريد، من فقط واي. خوام ميمعذرت  -

 :هاگريد دستپاچه گفت
 !هيچي نشده، چيزي نيست -

 . كرد مي همچنان با وحشت او را نگاه هرماينياما ، را بكشددر را پشت سر آن ها بست و با عجله رفت تا پرده ها 
خون لخته شده موهاي هاگريد را پوشانده بود و چشم چپش هم تبديل به شكافي پف آلود در ميان مشتي كبودي هاي بنفش و سياه شـده                    

رفت كه  مياو خيلي آهسته و با احتياط راه ، مدبريدگي هاي زيادي روي دست ها و صورتش وجود داشت كه از بعضي از آن ها هنوز خون مي آ                 . بود
يك رداي سياه رنـگ ضـخيم مخـصوص         ؛  مشخص بود كه تازه به خانه رسيده است       . باعث شد هري مظنون به شكستگي دنده هاي هاگريد بشود         

هاگريد كه  . تكيه داده شده بود    به ديوار    ،  سفر روي پشتي صندلي افتاده و يك كوله پشتي آنقدر بزرگ كه براي حمل چندين بچه كوچك جا داشت                  
گنگ در اطراف آن هـا جـست و خيـز           . لنگ لنگان به طرف بخاري رفت تا كتري مسي را بر روي آتش بگذارد             ،  خودش به اندازه دو آدم طبيعي بود      

 :هري پرسيد، خواست صورتشان را بليسد ميكرد و  مي
 چه باليي سرت اومد؟ -

 :هاگريد جدي گفت
 خورين؟ مييه فنجون چايي . يهيچ، بهتون كه گفتم -

 :رون گفت
 . تو وضعت خرابه، هاگريد دست وردار -

 :گفت، هاگريد بلند شد و صاف ايستاد
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 . حالم خوبه، گم ميدارم بهتون  -

 .  اما چهره اش در هم كشيده شد، و لبخندي به روي آن ها زد
 آره؟، گذشتبينم تابستون بهتون خوش  ميمعركه ست كه شما رو دوباره ، واويال -

 :رون گفت
 !هاگريد به تو حمله كردن -

 :هاگريد خيلي جدي گفت
 !هيچي نشده، گم ميآخرين دفعه ست كه دارم  -

 :رون پرسيد
 گي هيچي نشده؟ ميبازم تو ، اگه يكي از ما اين شكلي برگرده و نيم كيلو گوشت چرخ كرده به جاي صورتش باشه -

 : با نگراني گفتهرمايني
 . بعضي از اين بريدگي ها خيلي ناجورن، د بري پيش مادام پامفريهاگريد باي -

 :هاگريد با لحني سرزنش آميز گفت
 باشه؟، من از پس اونا بر ميام -

در . كنـار كـشيد   ،  به طرف ميز چوبي بزرگي كه وسط كلبه اش بود رفت و دستمال آشپزخانه اي را از روي چيزي كه وسط ميز قرار داشـت                        
رون كمي به جلو خم شد      . زد ميگوشت خام و خون آلود قرار داشت كه رنگ آن به سبزي             ،  بزرگتر از الستيك اتومبيل   ،   بزرگ زير دستمال يك تكه   

 :بعد گفت، تا آن را بهتر ببيند
 . ادميمگه نه؟به نظر سمي ، خواي اونو بخوري ميتو كه ن، هاگريد -

 :هاگريد گفت
 . اونو نياوردم اينجا كه بخورممنم . گوشت اژدها ست، بايدم همين شكلي باشه -

خون مايل به سبز از روي صورتش به داخل ريشش پايين رفت و او ناله اي از سـر              . تكه گوشت را بلند كرد و به سمت چپ صورتش كوبيد          
 . رضايت كرد

 دونستين؟ ، ميبراي سوزش خيلي خوبه. بهتر شد -
 :هري گفت

 خواي به ما بگي چه باليي سرت اومده؟ ميحاال  -
 . شه ميگفتنش به قيمت از دست دادن كارم تموم ، خيلي محرمانه ست، هري، تونم مين -
 : آهسته پرسيد هرمايني-
 غول ها تو رو كتك زدن؟، هاگريد -

هاگريد گوشت را قبل از اينكه به كمـرش برسـد           . و گوشت لغزيد و شلپ روي سينه اش افتاد        ،  انگشتان هاگريد روي گوشت اژدها سرخورد     
 . و آن را دوباره روي صورتش چسباندگرفت 

 هان؟... كي گفته كه منو... كي به تو گفته كه من تو با كي حرف زدي؟ كي راجع به غول ها حرف زد؟ -
 : عذرخواهانه گفتهرمايني

 . خودمون حدس زديم -
 او را نگاه كرد، هاگريد اخم آلود و با چشمي كه توسط گوشت پوشيده نشده بود

 خودتون؟ ون حدس زدين؟كه خودت، اهان -
 :رون گفت

 . يه جورايي معلوم بود، خب راستش -
گوشت را روي ميز پرت كرد و به سـمت كتـري رفـت كـه ديگـر             ،  بعد خرناسي كشيد  ،  هاگريد به آن ها خيره شد     . هري با سر تصديق كرد    

 :زير لب غرغر كرد. صداي سوتش بلند شده بود
 . دونين ميشما بيشتر از چيزي كه بايد بدونين ، هيچوقت بچه ها ايي مثل شما رو نديدم -

 :ادامه داد. ريخت، و آب جوش را توي سه تا از ليوان هايش كه به شكل سطل بودند
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 . گن دخالت مي. گن فضولي مياينو بهش . كنم و نه ازتون تعريف مينه شماها رو تشويق  -

 : زد و گفتلبخند، نشست ميهري در حالي كه پشت ميز . اما ريشش تكان خورد
 پس رفته بودي دنبال غول؟، خب -

 :گوشت را دوباره برداشت و با ضرب گذاشت روي صورتش و غرغر كرد، نشست، هاگريد فنجاني چاي در مقابل هر يك از آن ها گذاشت
 . آره رفته بودم. باشه، باشه، خب -

  : با صدايي خفه گفتهرمايني
  پيداشونم كردي؟ -

 :هاگريد گفت
 . دوني اونا خيلي بزرگن ، ميپيدا كردنشون زياد سخت نيست،  بخوايراستشو، خب -

 :رون پرسيد
 كجا هستن؟ -

 :هاگريد بي اعتنا گفت
 . رو كوه ها -
 ... خب پس چرا مشنگ ها نمي -

 :هاگريد گرفته گفت
 مگه نه؟، تصادف، ميرن ميفقط موضوع اينه كه اونا از كوه مي افتن و ، دونن ميچرا اونام  -

 :رون گفت. را كمي جابجا كرد تا بدترين جاي كبودي را بپوشاندگوشت 
بعد هري هم از حمله ديوانه سازها به خودش برات          ،  تو از حمله هاي غول هاي خودت برامون بگو        !بگو ببينم چه كارايي كردي    ،  زود باش هاگريد   -

 . گه مي
چاي و خون اژدهـا  ، مقدار زيادي آب دهان، هاگريد كه سرفه كرد. چاي هاگريد به ته گلويش پريد و در همان لحظه گوشت را هم ول كرد          

 :هاگريد غريد. روي ميز ريخت چون گوشت هم روي ميز افتاده بود و بعد از آن هم آهسته سر خورد و شلپي افتاد روي زمين
 حمله ديوانه سازها به اون يعني چي؟، منظورت چيه -

 :پرسيداز او ،  با چشماني از حيرت گشاد شدههرمايني
 دونستي؟ ميتو ن -
ديوانه ،  رم جغدا دنبالم بيان    ميخواستم هر طرف     مييه مأموريت سري رفته بودم ن     . از وقتي كه رفتم اصالً خبر نداشتم اينجا چه اتفاق هايي افتاده            -

 !گين ميراست ن!ورسازهاي پر
 . بعدش هم وزارت سحر و جادو منو اخراج كرد،  خاله ام حمله كردنسر و كله اونا توي ليتل وينينگ پيدا شد و به من و پسر، گه ميچرا راست  -
 چي؟ -
 . اما تو اول درباره غول ها بگو، بعدشم مجبور شدم برم جلسه محاكمه و بقيه چيزا -
 تو رو اخراج كردن؟ -
 . گم ميمنم درباره تابستون خودم برات ، تو اول درباره تابستونت برام تعريف كن -

هاگريـد  . حالتي از اراده معصومانه روي صورتش بود، هري هم درست به چشم او زل زده بود   . ك چشم بازش به او خيره شد      هاگريد با آن ي   
 :با حالتي حاكي از تسليم گفت

 . خيلي خوب، واي -
 : دهان باز كرد كه بگويدهرمايني. دوال شد و گوشت اژدها را به زور از دهان فنگ گرفت

 ... داشتياون به، نكن، نه هاگريد -
 :جرعه ايي ديگر از چاي تقويت كننده سر كشيد و گفت. اما هاگريد گوشت را دوباره روي چشم باد كرده اش گذاشته بود

 : پريد وسط صحبت اوهرمايني. راه افتاديم، ما درست بعد از اينكه ترم تموم شد، خب -
  پس خانم ماكسيم هم با تو اومد؟ -

 :هاگريد گفت
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 . آره درسته -

 . پديدار شد، الت نرمي روي چند سانتيمتر از صورتش كه توسط ريش يا گوشت تقريباً سبز پوشيده نشده بودو ح
دونين كه اون يه خـانم درسـت و حـسابي و             مي. اين المپ ،  ترسيد مياز سختي ها و ناماليمات ن     ،  و اينو بهتون بگم   . فقط خودمون دوتا بوديم   ،  آره -

گـه و چـي كـار        ميچي  ،  كردم وقتي مجبور شه از سنگ باال بره و تو غار بخوابه            ميريم همش فكر     ميجا داريم   دونستم ك  ميمنم كه   ،  خوش لباسه 
 . اما حتي يه مرتبه هم شكايت نكرد، كنه مي

 :هري تكرار كرد
 دونستي غول ها كجان؟ ميتو  دونستي كجا ميرين؟ ميتو  -

 :هاگريد گفت
 . به ما هم گفت، دونست ميدامبلدور ، خب -

 :رون پرسيد
 اينم محرمانه ست يعني جايي كه هستن؟ اونا قايم شدن؟ -

 :هاگريد سر پر مويش را تكان داد و گفت
امـا رسـيدن    . البته به شرط اينكه به اندازه كافي از اونا دور باشن          ،  دن كه اونا كجا هستن     ميفقط موضوع اينه كه بيشتر جادوگرا اهميت ن       . نه واقعاً  -

تقريباً يك ماه طول كـشيد  . دامبلدور نياز داشتيم بنابر اين ما به راهنمايي هاي، مخصوصاً براي آدماي معمولي، ستن خيلي سختهبه جايي كه اونا ه
 . كه برسيم اونجا

 :رون ناگهان گفت
  يك ماه؟ -

 . انگار هرگز نشنيده بود كه سفري اينقدر طول بكشد
 ه برين؟تونستين با يه پورتكي يا يه چيز ديگ مياما مگه ن -

 :با لحني تند گفت. حالتي مثل تأسف و دلسوزي، حالت عجيبي در آن چشم سالمش بود، كرد ميرون را كه برانداز 
 . ما تحت نظر بوديم -
 منظورت چيه؟ -

 :هاگريد گفت
  ... و، وزارتخونه دامبلدور رو تحت نظر داره و همين طور هر كسي رو كه با اون ارتباط داره . فهمي ميتو ن -

 :با دستپاچگي گفت، هري كه مشتاق بود بقيه ماجرا را بشنود
 ... خبر داريم كه كه وزارتخونه دامبلدور رو تحت نظر گرفته ، دونيم ميما  -

 :پرسيد، رسيد ميرون كه گيج و مبهوت به نظر 
 گ ها برين؟تونستين براي رفتن به اونجا از جادو استفاده كنين؟مجبور بودين همه راه رو مثل مشن ميپس ن -

 :هاگريد مرموزانه گفت
 . كرديم ميخب يه ذره جلب نظر ، چون من و المپ. ما فقط مجبور بوديم خيلي مراقب باشيم، خب نه همه راه رو -

 . با عجله جرعه ايي چاي نوشيد. صدايي بين خرخر كردن و بيني باال كشيدن، رون صداي خفه ايي از خود در آورد
خواهيم بريم  ميوارد فرانسه كه شديم تظاهر كرديم كه    ،  ما هم وانمود كرديم كه با هم رفتيم تعطيالت        . ا اصالً سخت نبود   بنابرين تعقيب كردن م    -

اما نزديكي هاي ديـژون تونـستيم اون        . گرده كه ما رو گير بندازه      ميدونستيم يه نفر از وزارتخونه دنبال ما         ميچون كه   ،  جايي كه المپ درس خونده    
 . ه دنبال ما مي اومد جا بذاريمكره خري رو ك

 : هيجان زده گفتهرمايني
 ... تو رفتي، ديژون؟من براي تعطيالت رفتم اونجا، واي -

 . با ديدن حالت چهره رون ناگهان ساكت شد
منم تـو يـه     ،  نه برخورديم سر مرز لهستان به دوتا ترول ديوو      . روي هم رفته سفر بدي نبود     ،  بعد از اون دل به دريا زديم و يه ذره جادوگري كرديم            -

بعدش رسيديم اونجا و شروع بـه پيـاده   . ديگه همه چي آروم پيش رفت، اما غير از اين ها، خونه توي مينسك با يه خون آشام اختالف پيدا كردم       مي
يـه بخـشي بـه    . و رو كنـار بـذاريم  مجبور شديم ديگه جاد،  وقتي نزديك اونا رسيديم... گشتيم ميدنبال نشونه ايي از اونا    ،  رفتن توي كوه ها كرديم    

خواستيم اونا رو خيلي زود فراري بديم و بخشي هم به خاطر اينكه دامبلدور به مـا هـشدار                    مياد و ما هم ن     ميخاطر اينكه اونا از جادوگرا خوششون ن      
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شـيم   مـي به ما گفت كه وقتي نزديكتـر  .  باشهگفته بود كه از اون بعيد نيست كه براي اونا پيغام فرستاده        . داده بود اسمشو نبر هم دنبال غول هاست       
  ...  خورها اونجا باشنگكه اگر مر، خيلي مواظب باشيم كه جلب توجه نكنيم

 . هاگريد مكث كرد و جرعه بزرگي چاي نوشيد
 :هري شتابزده گفت

 . ادامه بده، خب -
 :هاگريد بي محابا گفت

يـه  ... آتيش هاي كوچولو و سايه هاي گنـده       . درست زير پاي ما ولو شده بودن      ،  ايين بودن اونا همون پ  ،  يه شب رفتيم رو يه شيار     ،  پيداشون كرديم  -
 . كنن ميبيني كه حركت  ميطوري بود كه انگار داري كوه ها رو 

 :رون با صدايي آرام گفت
 چقدر بزرگ بودن؟ -

 :هاگريد خونسردانه گفت
 . هشت متر بودن -بعضي بزرگتر هام تقريباً هفت، حدود شش متر -

 :هري پرسيد
 چندتا بودن؟ -

 :هاگريد گفت
 . فكر كنم هفتاد يا هشتاد تا -

  : گفتهرمايني
  فقط همين؟ -

  :هاگريد غمگينانه گفت
امـا بيـشتر    ،  جادوگرا البته چندتايي از اونـا رو كـشتن        . ميرن مياما خيلي وقته كه ديگه دارن       ،  شايد چند تا قبيله پراكنده اينجا و اونجا باشن        

اونا براي اين ساخته نشدن كه اين طـوري بـه هـم بچـسبن و نزديـك هـم                 . ميرن ميحاال هم دارن از هميشه بيشتر       ،  ديگه رو كشتن  خودشون هم 
اونام ديگه چاره ايي نداشتن كـه بـراي   ، جادوگرا اونا رو مجبور كردن كه برن وخيلي دور از ما زندگي كنن، گه اين تقصير ماست   ميدامبلدور  . بمونن

  . نزديك هم بمونن و با هم زندگي كننحفظ خودشون 
 :هري گفت

 خب بعدش چي؟، پس اونا رو ديدين -
  :هاگريد گفت

نزديك ساعت سـه صـبح همونجـا كـه          . به خاطر امنيت خودمون   ،  خواستيم يواشكي تو تاريكي بريم سراغشون      مين،  خب صبر كرديم تا صبح شد      -
يكي ،  بياد باال سر ما   ،  شه ميخواستم مطمئن بشيم كه يه دفعه يكيشون بيدار ن         مييكي اينكه   . ما جرأت نكرديم بخوابيم   . خوابشون برد ،  نشسته بودن 

راه افتـاديم و رفتـيم   ،  به هر صورت وقتي هوا روشن شد، خب، ولي. نزديك صبح يه بهمن راه انداخت. ديگه هم اينكه خروپف اونا باور نكردني بود     
 . پايين كه اونا رو ببينيم

  :يدرون بهت زده پرس
  همينطوري راه افتادين و رفتين تو اقامتگاه غول ها؟ همينجوري؟ -

 :هاگريد گفت
 . اداي احترام كنيم و از اين حرفا، گفته بود يه هديه به گرگ بديم. راستش دامبلدور به ما گفته بود چي كار كنيم -

 :هري پرسيد
 به چي هديه بدي؟ -
 . گرگ يعني رييس، آهان -

 :رون پرسيد
 تونستين بفهمين گرگ كدومشونه؟ ميا از كج -

 :گفت. هاگريد خرناسي از سر تفريح كشيد
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بز مـرده و    . همونجا نشسته بود و منتظر بود كه ديگران براش غذا بيارن          . زشت ترين و تنبل ترين اونا بود      ،  اون بزرگ ترين  . اين اصالً سخت نبود    -

پوسـتش مثـل چـرم    .  شيش متر و نيم تا هفت متر بود و وزنش  اندازه دوتا فيـل نـر                 زنم كه قدش   ميمين  خمن ت . اسمش كاركاس بود  . از اين چيزا  
 . كرگدن و اين چيزا
 : نفس نفس زنان گفتهرمايني

 شماها هم همينجوري صاف رفتين سراغ اون؟ -
، كنار يه درياچـه   ،  ارتا كوه خوشگل بودن   اونا توي اين دره بين چه     ،  دونين مي. همونجا كه تو دره دراز كشيده بود      ،  رفتيم پايين سراغ اون   ... راستش -

 . من و المپ از كنار كوه رفتيم پايين. غريد كه براي اون و همسرش غذا بيارن ميو كاركاس كنار درياچه دراز كشيده بود و سر ديگران 
 :رون با شك پرسيد

 نخواستن شما رو بكشن؟، اما وقتي اونا شماها رو ديدن -
 :داخت و گفتهاگريد شانه هايش را باال ان

يعني هديه مون رو باال گرفتيم و چشم دوختيم ،  اما ما همون كاري رو كرديم كه دامبلدور گفته بود         ،  اين فكر حتماً به سر بعضي هاشون افتاده بود         -
ردن كه صاف رفتـيم دم   بقيه شون همه ساكت شدن و ما رو نگاه ك         . اين كاري بود بود كه ما كرديم      . به گرگ و هيچ اعتنايي به اوناي ديگه نكرديم        

 . تعظيم كرديم و هديه مون رو گذاشتيم جلوش، پاي كاركاس
  :رون مشتاقانه پرسيد

  دن؟خوراكي؟ ميبه يه غول چي هديه  -
  :هاگريد گفت

كـه مـا از   فقط دوسـت نـدارن   ، غول ها جادو رو دوست دارن. ما براش يه چيز جادويي برديم . تونه غذا براي خودش تهيه كنه      مياون خودش   ،  نه -
  . همون روز اول ما بهش يه شاخه آتش گوبراتيان داديم، به هر صورت. جادو عليه اونا استفاده كنيم

  : آرام گفتهرمايني
  !واي -

  . ولي هري و رون هر دو از حيرت ابرو در هم كشيدند
 يه شاخه چي؟ -

 : با اخم گفتهرمايني
 . پروفسور فليت ويك حداقل دو مرتبه سر كالس درباره اون حرف زده. ديگه بايد تا حاال ياد گرفته باشين. آتش جادوگران -

 :هاگريد رشته سخن را به دست گرفت و ادامه داد، قبل از اينكه رون بتواند جواب بدهد
بـراي  ،  نـه اينم چيزي نيست كه هـر جـادوگري بتونـه بك          ،  به هر صورت دامبلدور اين شاخه رو جادو كرده كه هميشه روشن بمونه و بسوزه              ،  خب -

ز خود  ميهمين منم اونو نزديك پاي كاركاس گذاشتم رو زمين و گفتم هديه ايي براي رييس غول ها از طرف آلبوس دامبلدور كه درودهاي احترام آ                        
 . كند ميرا تقديم 

 :هري مشتاقانه پرسيد
 كاركاس چي گفت؟ -

 :هاگريد گفت
 . انگليسي بلد نبود، هيچي -
 !كني ميشوخي  -

 :خونسردي گفتهاگريد با 
فهميد كه داد زد و دو تا غول رو صدا زد كه زبون ما               ميكاركاس اونقدر   . دامبلدور به ما هشدار داده بود كه ممكنه اين اتفاق بيفته          . اصالً مهم نبود   -

 . كردن مياونا براي ما ترجمه ، رو بلد بودن
 :رون پرسيد

 از هديه خوشش اومد؟ -
 :داند تا طرف سردتر آن را روي چشم متورمش بگذارد و گفتهاگريد تكه گوشت اژدها را برگر

كنه كـه فـردا      مياون وقت من گفتم آلبوس دامبلدور از گرگ تقاضا          ،  خيلي خوشحال شدن  . قيامت راه انداختن  ،  دن اون چيه  ميوقتي فه . آره،  واي -
 . گرده با اون صحبت كنه ميوقتي نماينده دامبلدور با يه هديه ديگه بر
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 :رسيد پهرمايني

 تونستين همون روز با اونا حرف بزنين؟ ميمگه ن -
 :هاگريد گفت

و ،  گـرديم  مـي ما فردا با يه هديه ديگـه بر       . بذاريم اونا ببينن كه به قول خودمون عمل كرديم        . دامبلدور از ما خواسته بود كه خيلي آروم پيش بريم          -
شه  ميده كه آتيش ما رو امتحان كنن و ببينن كه خاموش ن            ميبه اونام وقت    . ذاره ميخوبي  اثر  ،  بيني مي. گرديم ميبعد فردا واقعاً با يه هديه ديگه بر       

تـو رو   ،  اگـر زيـادي اطالعـات بهـشون بـدي         . غول ها كاركاس رو دوست دارن     ،  به هر صورت  ،  شن ميبعد براي چيزاي ديگه مشتاق      ،  و چيز خوبيه  
يم كرديم و از اونجا رفتيم و براي خودمون يه غار كوچولوي خوب پيـدا كـرديم كـه                   براي همين تعظ  . كشن تا كارشون آسون تر بشه      ميگيرن و    مي

 . خيلي مشتاق به نظر مي اومد، بعد فردا صبحش دوباره برگشتيم اونجا و ديديم كه كاركاس نشسته و منتظر ماست، شب اونجا بمونيم
  پس شماها باهاش حرف زدين؟ -
 . بعدش هم نشستيم و حرف زديم، اخت ديو ها و شياطين بهش داديماول يه كالهخود جنگي خوب س. آره، آهان -
 خب اون چي گفت؟ -

 :هاگريد گفت
شنيده بود كه دامبلدور در مورد به قتـل رسـوندن آخـرين غـول هـا در انگلـستان                    ،  شناخت ميدامبلدور رو   . داد ميبيشتر گوش   . چيز زيادي نگفت   -

چند تـاي ديگـه شـون هـم بخـصوص           . رسيد ميخيلي عالقمند به نظر     ،  خواست بگه  ميامبلدور  كاركاس نسبت به حرف هايي كه د      . اعتراض كرده 
قول داديم كه فرداش    . گشتيم خيلي اميدوار بوديم    مياون روز كه داشتيم بر    . دادن ميدونستن دور ما جمع شده بودن و گوش          مياونايي كه انگليسي    

 . م ريخت و خراب شداما همون شب همه چي به ه. با يه هديه ديگه برگرديم
 :رون فوري پرسيد

 منظورت چيه؟ يعني چي؟ -
 :هاگريد غمگينانه گفت

هـر  . تونن جلوي خودشـونو بگيـرن      مين. يعني نه تو گروه هاي بزرگ اينجوري      . خب همون جوري  كه گفتم اين غول ها نبايد با هم زندگي كنن              -
تـازه ايـن   ، جـنگن  مـي بقاياي قبايل قديمي بـا همديگـه   ، جنگن ميزنا با هم ،  جنگن مي مردا با هم  . كنن ميچند هفته يه بار همديگه رو نيمه جون         

، رهميبيني كه چه جوري نسل اونا داره از بين           ميوقتي  . گيره ميشامل زد و خورد و جنگ جدل هايي نيست كه سر غذا و آتيش و جاي خوابيدن در                   
 . كني كه چقدر بايد مواظب همديگه باشن ميفكر 

 . آهي عميق كشيدهاگريد 
سـاعت هـا   . كـرديم  مياون پايين توي دره رو نگاه ، ما از دهنه غارمون اون باال كه وايستاده بوديم     ،  اون شب يه دعواي درست و حسابي راه افتاد         -

 . برف سرخ شده بود و كله اون ته درياچه افتاده بود، وقتي كه خورشيد باال اومد. دونين چه صدايي بود مين، طول كشيد
  : نفسش را تو دادهرمايني

  كله كي؟ -
  :هاگريد به سنگيني گفت

  . گلگومات، يه رييس جديد اومد رو كار. كله كاركاس -
  .  كشيدعميقآهي 

و يه احساس مـسخره اي  ، يه رييس جديد بياد سر كار، حساب نكرده بوديم كه درست دو روز بعد از اينكه با رييس اولي رابطه برقرار كرديم         ،  خب -
  . اما مجبور بوديم امتحان كنيم، اي به شنيدن حرف هاي ما نداشته باشه تيم كه گلگومات اونقدرها عالقهداش

 :رون مظنون پرسيد
 اونم بعد از اينكه ديدين سر يه غول ديگه رو از بدنش جدا كرد؟، شماهام رفتين كه با اون حرف بزنين -

 :هاگريد گفت
قبـل از اينكـه   . رفتـيم پـايين  ، با هديه بعدي كه براي كاركاس در نظر گرفته بوديم !بوديم كه دو روزه وابديماين همه راه نرفته ، البته كه رفتيم -

كرد كـه    ميهمونجا نشسته بود و با بدجنسي ما رو نگاه          ،  كالهخود كاركاس رو گذاشته بود رو سرش      . فهميدم كه هيچ فايده نداره    ،  دهنم رو باز كنم   
بعـضي از اسـتخوون هـا    . دندون سياه و يه گردنبند از اسـتخوان ، موي سياه. بزرگترين غولي كه اونجا بود   ،   گنده بود  خيلي. شديم ميداشتيم نزديك   

. يه لوله بزرگ پوست اژدها رو جلو بردم و گفتم هديه اي بـراي ريـيس غـول هـا                   ،  من سعي خودمو كردم   ،  خب. شكل استخوون هاي آدميزاد بودن    
 . دو تا از دوستاي اون پاهامو گرفته بودن. بود كه سر و ته توي هوا آويزون بودماولين چيزي كه بعدش فهميدم اين 
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 :هري گفت.  دست هايش را روي دهانش گذاشتهرمايني

 چه جوري از اون مهلكه در رفتي؟ -
 :هاگريد گفت

 طلسمي رو كه تا حاال ديده بـودم انجـام   اون چوبدستي سحر آميزش رو بيرون كشيد و سريع ترين       . تونستم خالص شم   مين،  اگه المپ اونجا نبود    -
اما اون وقـت    ،  اونا منو فوري ول كردن    . اون با نفرين ورم ملتحمه درست به چشم اون دو تايي زد كه منو نگه داشته بودن                . واقعاً فوق العاده بود   . داد

مجبـور بـوديم هرچـي    . ه خاطرش از جادوگرا متنفـر هـستن  چون از جادو عليه اونا استفاده كرده بوديم و اين چيزيه كه غول ها ب            ،  به دردسر افتاديم  
 . دونستيم كه ديگه هيچ راهي وجود نداره كه بتونيم پامونو توي اون اقامتگاه غول ها بذاريم ميزودتر از اونجا فرار كنيم و 
 :رون آهسته گفت

  . هاگريد، واويال -
  : پرسيدهرمايني

  ينقدر طول كشيد تا برگردين خونه؟پس چطور ا، اگه فقط سه روز اونجا بودين، خب -
  :رسيد گفت ميهاگريد كه عصباني به نظر 

  !دامبلدور به ما اميد بسته بود!ما سه روزه از اونجا برنگشتيم -
  !اما خودت االن گفتي كه هيچ راهي وجود نداشت كه برگردين اونجا -
كـرديم و   مـي دو روز اونجا تو غار دراز كـشيده بـوديم و تماشـا    . يشتر فكر كنيمبراي همين مجبور بوديم ب،  تونستيم بريم اونجا   ميتو نور روز ن   ،  نه -

  . ديدم اصالً خوب نبود ميچيزي كه 
  : با صداي وحشتزده اي پرسيدهرمايني

  بازم سر كسي رو جدا كرد؟ -
  :هاگريد جواب داد

  . كاش كرده بود، نه -
 منظورت چيه؟ -
 . فقط با ما مخالفه،  همه جادوگرا مخالف نيستمنظورم اينه كه خيلي زود فهميديم اون با -

 :هري شتابزده پرسيد
 ها؟خوار گمر -

 :هاگريد گرفته گفت
 . كرد ميكسي هم اونا رو سر و ته آويزون ن، براي گرگ هديه مي آوردن، دو تا از اونا هر روز مي اومدن ديدنش، آره -

  :رون گفت
  بودن؟خوار مرگدوني  مياز كجا  -

 :هاگريد ناليد
گـم، بـه انـدازه      رو بكشه، ديوونه سـت، راسـت مـي   كج منقاراده بودنش همون يارو كه فرست اونو يادتونه؟ ،  مك ناير . چون يكي از اونا رو شناختم      -

 . اد؛ براي همينه كه اينقدر خوب با هم كنار ميان گلگومات از كشتن خوشش مي
 :هرمايني با دستپاچگي گفت

 تشويق كرده كه به اسمشو نبر ملحق بشن؟پس مك ناير غول ها رو ، خوب -
 :ير گفتيهاگريد با تغ

 !هنوز داستان من تموم نشده، زبون به دهن بگير -
 . برد ميرسيد كه از حرف زدن و تعريف كردن لذت  مياالن به نظر ، خواست چيزي به آن ها بگويد ميبا توجه به اينكه هاگريد اول ن

ما . معنيش اين نبود كه همشون هستن     ،  چون اگه اون با اسمشو نبر همدست بود       ،  ر دو تامون موافق بوديم    من و المپ راجع بهش حرف زديم و ه         -
 . خواستن گلگومات رييسشون باشه مياونايي كه ن، كرديم كه بعضي از اوناي ديگه رو قانع كنيم ميبايد سعي خودمون رو 
 :رون پرسيد

 خواستن؟ ميدونستين كدوما ن مياز كجا  -
 : صبورانه گفتهاگريد
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مگه نه؟هر كدوم كه يه ذره عقل تو كله شون داشتن از سر راه گلگومـات                ،  معلومه اونا همونايي بودن كه تا تونسته بودن كتك خورده بودن          ،  خب -

 غـار هـا سـر بـزنيم     براي همين تصميم گرفتيم كه شبونه راه بيفتـيم و بـه  . مثل خود ما،  كنار كشيده بودن و دور و ور دره يه جايي قايم شده بودن            
 . تونيم چند تا از اونا رو قانع كنيم ميببينيم 

 :رون با صدايي سرشار از احترام بهت آلود گفت
 شب راه افتادين سرتون رو كردين تو غار كه دنبال غول بگردين؟ -

 :هاگريد گفت
دامبلدور قبل از رفتن به ما گفته بود كه سعي كنيم  . بودنخورا  گ  كرد مر  ميچيزي كه ما رو دلواپس      . خوب راستش ما زياد نگران غول ها نبوديم        -

شب . فكر كنم گلگومات به اونا گفته بود    . دونستن ما اونجا هستيم    ميولي مشكل اينجا بود كه اونا       ،  به پر و پاي اونا نپيچيم و باهاشون در گير نشيم          
مـن بـه    . كشيدن كه ما رو پيدا كنن      مياون طرف سرك    ،  و كوه و اين طرف    افتادن ت  ميبعد از خوابيدن غول ها مك ناير و اون يكي راه            ،  شد ميكه  

 . تونستم جلوي المپ رو بگيرم كه يه دفعه نپره بهشون ميسختي 
  :بعد ادامه داد، كشيد ميگوش هاي دهانش ريش انبوه و بلند او را باال ، هاگريد به اينجا كه رسيد مكثي كرد

فكـر كـنم بـه خـاطر اون         ... دونين مي... عصباني... المپ،  شه ميكنه يه چيزي     ميوقتي داغ   ... نا حمله كنه  خواست با او   ميدونين چقدر دلش     مين -
 ... خون فرانسوي باشه كه تو رگاشه

بعد با سرفه اي بلند گلوي خود را صاف    ،  هري سي ثانيه به او وقت داد تا خاطراتش را مرور كند           . هاگريد با چشماني خمار به آتش خيره شد       
 . دكر
 بعداً چي شد؟تونستين به هيچ كدوم از غول ها نزديك بشين؟، خب -
ره پايين  ، بيرون اومديم و يواش تو د      سه شب بعد از كشته شدن كاركاس يواشكي از توي غاري كه قايم شده بوديم              ،  آره. آره تونستيم ... چي؟آهان -

اون وقت تو غار تقريباً شيشم بود كه سه تا غول رو پيدا كرديم         . يچ خبري نبود  ه،  تو چندتا غار سر زديم    .  خورا بود  رگ م  همه حواسمون جمع  ،  رفتيم
 . كه قايم شده بودن
 :رون گفت

 . حتماً غار با وجود اون سه تا پر بود -
 :هاگريد گفت

 . جاي سوزن انداختن نبود -
 : پرسيدهرمايني

 بهتون حمله نكردن؟، وقتي شماها رو ديدن -
 :هاگريد گفت

دار و دسته گلگومـات اونقـدر اونـا رو زده بـودن تـا از      . هر سه تا مثل هم   . اما بدجوري زخمي شده بودن    ،  كردن ميتونستن اين كارو     ميشايد اگه    -
به هر صورت يكي از اونـا يـه ذره          . كشيدن،  بعد كه به هوش اومدن خودشونو به نزديكترين پناهگاهي كه تونسته بودن پيدا كنن             ،  هوش رفته بودن  

رفتـيم و بـه زخمـي هـا سـر            مـي براي همين هم مرتـب      . چيزايي هم كه ما گفتيم خيلي هدر نرفت       ؛  كرد ميبراي بقيه ترجمه    ،  دونست يمانگليسي  
 ... فكر كنم تا يه موقعي شيش هفت تا از اونا رو راضي كرده بوديم... زديم مي

 :رون مشتاقانه گفت
 ن و همراه ما با اسمشو نبر بجنگن؟حاال قراره اونام بيا. اصالً بد نيست، شيش هفت تا؟خب -

 : گفتهرماينياما 
 منظورت چيه كه تا يه موقعي هاگريد؟ -

 . هاگريد غمگينانه به او نگاه كرد
  . خواستن ما رو ببينن ميديگه ن، اونايي كه جون به در بردن و زنده موندن. دار و دسته گلگومات يه دفعه به غارها يورش بردن -

 :افسرده گفت، رون
 اد كمك ما؟ ميپس ديگه هيچ غولي ن... پس -

 :هاگريد گفت
 . نه -

 . و آهي عميق كشيد و تكه گوشت را برگرداند و طرف خنك تر آن را روي صورتش گذاشت
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ام يادشـون   كـنم بعـضي از اونـا پيغـ         ميبعضي هاشون هم اونو شنيدن و فكر        ،  ما پيغام دامبلدور رو داديم    . كرديم،  اما ما اون كاري رو كه قرار بود        -

خواد پيش گلگومات بمونن يه روزي از كوهستان بيان بيرون و يه شانسي هست كه يادشون بياد دامبلـدور                    مياونايي كه دلشون ن   ،  فقط شايد . بمونه
 . و ممكنه بيان پيش ما... با اونا دوسته

فنـگ سـرش را روي پـاي هاگريـد          . ده اسـت  هري متوجه شد كه زانوي ردايش كامالً خيس ش        . پوشاند ميبرف حاال داشت روي پنجره را       
 : آهسته گفتهرماينيچند لحظه بعد . زد ميگذاشته بود و چرت 

 هاگريد؟ -
 . هوم -
 چيزي درباره مادرت شنيدي؟... اونجا كه بودي... تو چيزي در مورد... اونجا هيچ نشونه اي... تو -

 . كمي ترسيد.  ثابت ماندهرماينيچشم سالم هاگريد روي صورت 
 ... ره مييادم ... من يادم... متأسفم... من -

 :هاگريد ناليد
 . اونا بهم گفتن. سال ها پيش مرده، مرده -

 : با صداي خيلي ضعيفي گفتهرمايني
 . واقعاً متأسفم... من... واي -

 . هاگريد شانه هاي پهن و درشتش را باال انداخت
  :به تندي گفت

 . يه مادر فوق العاده هم نبود.  اونو به خاطر بيارمتونم زياد مين. الزم نيست متأسف باشي -
رون بـه صـورت     . خواهد آن ها حـرف بزننـد       ميمشخص بود كه    ،   نگاهي عصبي به هري و رون انداخت       هرمايني. دوباره سكوت برقرار شد   

 :خون آلود و زخمي هاگريد اشاره كرد و گفت
 ولي هنوزم به ما نگفتي كه چه جوري اين بال سرت اومده؟ -

 :هري گفت
 . گه خانم ماكسيم خيلي وقت پيش برگشته ميسيريوس . تو چرا اينقدر دير برگشتي -

 :رون گفت
 كي به تو حمله كرده؟ -

 :هاگريد قاطعانه گفت
 ... من !كسي به من حمله نكرده -

بـه  ،  انش از ميان انگشتانش سر خورد     ليو،   جيغ كوتاهي كشيد   هرمايني. خورد قطع شد   مياما حرف هاي او با ضربه هاي بي اماني كه به در             
سايه اندامي كوچك و خپله از الي چين هاي پرده          . هر چهار نفر آن ها به پنجره كنار در ورودي خيره شدند           . فنگ پارس كرد  ؛  زمين افتاد و خرد شد    

 :رون زير لب گفت. شد مينازك ديده 
 !اون اومده -

 :ه گفتهري با سرعت رداي نامريي شدن را برداشت و با عجل
 !بياين اين زير -

سه نفري به هم چسبيده بودند و آهـسته آهـسته خـود را بـه                .  كشيد و رون هم از آن طرف ميز پريد زير ردا           هرماينيردا را روي خودش و      
 . رسيد ميهاگريد كامالً گيج به نظر . گوشه اي كشيدند

 !هاگريد ليوان ماها رو قايم كن -
هاگريد سگ را با پـا كنـار زد و در را            ؛  پريد ميفنگ حاال داشت به در      . د و زير بالش سبد فنگ پنهان كرد       هاگريد ليوان رون و هري را قاپي      

خـودش را عقـب     . رداي پشمي به رنگ سبز به تن و كالهي گوشي دار به همان رنگ به سر داشت                ،  پرفسور آمبريج توي درگاه ايستاده بود     . باز كرد 
انگـار كـه بـا ناشـنوايي صـحبت          ،  با صداي بلنـد و شـمرده شـمرده        . رسيد ميقد او به زحمت تا ناف هاگريد        ،  دكشيد تا بتواند صورت هاگريد را ببين      

 :كندگفت مي
 پس تو هاگريدي درسته؟ -
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كيـف دسـتي اش   . چرخيد ميچشمان ورقلمبيده اش به اين طرف و آن طرف ،  با قدم هاي تند وارد اتاق شد      ،  بدون اينكه منتظر جواب باشه    

 :تكان داد و گفت، خواست صورت او را بليسد ميفنگ كه بلند شده بود و را به طرف 
 . از سر راه برو كنار -

 :هاگريد كه به او زل زده بود گفت
 ولي تو خودت كي هستي؟، خوام جسارت كنم مين... من... چيزه -
 . اسم من دلورس آمبريجه -

. خيـره مانـد   ،   زير ردا جمع شده بـود      هرماينيشه اي كه هري بين رون و        دو بار چشمش روي همان گو     . كاويد ميچشمانش سراسر كلبه را     
 :هاگريد با صدايي كه كامالً گيج بود گفت

 كني؟ ميتو با فاج كار ن. فكر كردم تو يكي از آدماي وزارتخونه هستي دلورس آمبريج؟ -
از كوله پشتي كنار ديوار گرفتـه تـا ردا سـفري كـه     ؛ كرد ميتوجه ، زد و به كوچكترين چيزهايي كه آنجا بود      ميآمبريج داشت دور كلبه قدم      

 . آنجا افتاده بود
 . حاال معلم دفاع در مقابل جادوي سياه هستم. من معاون اول وزارتخونه بودم، بله -

 :هاگريد گفت
 . كنن مياين روزا خيلي ها همچين كاري رو قبول ن. معلومه خيلي دل داري -

 :ادامه داد، حرف او را شنيده است بروز ندادآمبريج هيچ نشانه اي از اينكه 
 . و بازرس عالي هاگوارتز -

 :هاگريد با اخم گفت
 اون ديگه چيه؟ -

 : بود اشاره كرد و گفتهرماينيآمبريج به تكه هاي چيني شكسته روي زمين كه ليوان چاي 
 . خواستم بپرسم ميدقيقاً اين همون چيزيه كه من  -

 :هاگريد گفت
 . آهان، اين -

 . انداخت،  پنهان شده بودندهرماينيرون و ، و نگاهي بيهوده به سمت گوشه اي كه هري
 . منم مجبور شدم اين يكي رو بردارم. اون زد يه ليوان رو شكست. تقصير فنگ بود... چيزه، اون، آهان -

، هايي بود كـه روي چـشمش قـرار داشـت    يك دستش هنوز بر روي گوشت اژد، خورد ميهاگريد به ليواني اشاره كرد كه داشت از آن چاي   
 :آهسته گفت. كرد ميتمام جزييات ظاهر و قيافه او را برانداز ، و به جاي كلبه، آمبريج حاال روبروي او ايستاده بود

 . من از اينجا صداهايي شنيدم -
 :هاگريد قاطعانه گفت

 . زدم ميداشتم با فنگ حرف  -
 زد؟ مياونم داشت با تو حرف  -

 :گفت، رسيد مي ناراحت به نظر هاگريد كه
 . گم كه فنگ شباهت نزديكي به آدما داره ميبعضي وقتا من ، در مورد حرف زدن، خب -

 :آمبريج موذيانه گفت
 . جاي سه جفت پا از دم قلعه تا دم كلبه تو روي برف هست -

 همان موقع با صداي بلند دامن لباس آمبـريج را           خوشبختانه فنگ . دهان او را محكم گرفت    ،  هري با دست  ،   نفس خود را تو كشيد     هرمايني
 :دست بزرگش را به طرف كوله پشتي اش تكان داد و گفت، هاگريد. كشيد و ظاهراً آمبريج چيزي نشنيد ميبو 
 . شايد قبل از من يكي اومده بوده اينجا كه من نديدمش. من همين االن برگشتم، خب -
 . هيچ جاي پايي از كلبه تو برنگشته -

 :گريد گفتها
 ... چرا اينجوري شده، دونم ميمن ديگه ن، خب -
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انگـار تقاضـاي كمـك      ،   ايستاده بودند نگـاه كـرد      هرماينيكشيد و دوباره به گوشه اتاق كه هري و رون و             ميبا حالتي عصبي ريش خود را       

 . داشت
 ... اوووم -

از . كمد هاگريد را بـاز كـرد      . دوال شد و زير تخت را نگاه كرد       . كرد ميبا دقت به اطراف نگاه      ،  آمبريج برگشت و تمام طول كلبه را طي كرد        
هـري عمـالً مجبـور شـد وقتـي كـه او از مقـابلش        .  خود را به ديوار چسبانده بودنـد رد شـد          هرماينيرون و   ،  فاصله پنج سانتيمتري جايي كه هري     

  :دوباره برگشت و گفت. نگاه كرد، پخت مي با دقت به داخل پاتيلي كه هاگريد در آن غذا. شكم خود را تو بدهد، گذشت مي
 چه اتفاقي برات افتاده؟چه جوري اينطور زخمي شدي؟ -

چون كبودي سـياه و بـنفش دور چـشم او           ،  كه به نظر هري يك اشتباه بود      ،  هاگريد با عجله تكه گوشت اژدها را از روي صورتش برداشت          
 :به سستي گفت. شده بزرگ روي صورتش نداريمحاال كاري به اون خون لخته ، االن كامالً قابل ديد بود

 . من يه تصادف كردم... من، خب -
 چه جور تصادفي؟ -
 . من سكندري خوردم... من -

 :آمبريج به سردي تكرار كرد
 . تو سكندري خوردي -
كـنم هـيچ     مـي فكـر ن  ،  دازه منـو ببـين    ان،  خب. كنم ميمن خودم پرواز ن   . روي جاروي پرنده يكي از دوستام سكندري خوردم       ... و روي ،  درسته،  آره -

هيوالهـاي  ،  دونم هيچوقت از اون اسبا ديدين يا نـه         مين. ده مييكي از دوستاي من اسب آبراكسان  پرورش         . جارويي باشه كه بتونه منو تحمل كنه      
 . خيلي چيز بود، يه ذره روي يكي از اونا سواري كردم. دونين ، ميل دارناب، بزرگي هستن

 :نه وراجي هاگريد را قطع كردآمبريج بي شرما
 كجا بودي؟ -
 ؟... من كجا -
تونـستن   مـي هيچ كدوم از همكاراي تو ن   . يه معلم ديگه مجبور شدكالس هاي تو رو تدريس كنه         . ترم تحصيلي دو ماه پيش شروع شد      . آره. بودي -

 كجا بودي؟. هيچ آدرسي نذاشته بودي. اطالعاتي در مورد جاي تو بدن
توانست صداي كار كردن مغز هاگريـد را   ميهري تقريباً .  و هاگريد با چشمي كه ديگر چيزي رويش نبود به او خيره ماند          سكوتي برقرار شد  

 :گفت. بشنود
 . من بخاطر سالمتي خودم جايي رفته بودم... من -

 :پرفسور آمبريج تكرار كرد
 . سالمتي خودت -

رفت كه خـون اژدهـا آرام آرام از روي صـورتش بـر روي جليقـه اش             مياال و پايين    نگاه او روي صورت تغيير رنگ يافته و متورم هاگريد ب          
 . ريخت مي
 . بينم ميدارم  -

 :هاگريد گفت
 ... دونين كه ، مييه كمي هواي تازه... يه، آره -

 :آمبريج به شيريني گفت
 . هواي تازه بايد خيلي سخت فراهم بشه، به عنوان يه شكاربان، آره -

 . قرمز شد، رت هاگريد كه سياه يا بنفش نبودآن قسمت از صو
 ... شين كه ميمتوجه ، منظورم تنوع چشم اندازه، خب -

 :آمبريج به سرعت گفت
 منظره كوهستان؟ -

  . دونه مياون ، هري با دستپاچگي فكر كرد واي
  :هاگريد تكرار كرد

  كوهستان؟ -
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  . كند ميمعلوم بود كه دارد خيلي سريع فكر 

 . يه ذره دريا... يه ذره آفتاب و. جنوب فرانسه خوبهبراي من ، نه -
 :آمبريج گفت

 . جدي؟خيلي آفتاب سوخته نشدي -
 :هاگريد گفت

 . پوست حساس... خب... آره -
 لبخنـد ؛ آمبريج با بي اعتنايي بـه او نگـاه كـرد   . هري متوجه شد كه دو تا از دندان هاي او كنده شده اند           . سعي كرد لبخندي چاپلوسانه بزند    

 :آمبريج دسته كيفش را باالتر كشيد و روي آرنجش قرار داد و گفت. هاگريد روي لبش ماسيد
 . البته برگشت با تأخير تو را به وزير اطالع خواهم داد، من -

 :هاگريد سرش را تكان داد و گفت
 . درسته -
. راي همكاراي معلمم رو بازرسـي كـنم و زيـر نظـر داشـته باشـم      اين رو هم بايد بدوني كه به عنوان بازرس عالي متأسفانه اين وظيفه منه كه كا               -

 . بينيم ميتونم بگم كه خيلي زود دوباره همديگه رو  ميبنابراين 
 :گيج گفت، كرد ميهاگريد كه پشت سر اورا نگاه . به سرعت رويش را برگرداند و به سمت در برگشت

 كنين؟ ميشما ما رو بازرسي  -
 :به نرمي گفت، ي دستگيره در بودآمبريج در حالي كه دستش رو

 . هاگريد، شب بخير. دور بريزه، وزارتخونه تصميم داره كه معلميني رو كه كارشون مورد رضايت نيست. البته، بله، اوه -
 را  فـوراً مـچ دسـتش   هرمـايني اما  ،   نامريي را از رويشان كنار بزند       شنل هري تكاني خورد تا     . بيرون رفت و در را محكم پشت سرش بست        

 :در گوش هري گفت. گرفت
 . ممكنه هنوز نرفته باشه، هنوز نه -

  :آهسته گفت. لنگان لنگان به طرف پنجره رفت و پرده را چند سانتي كنار زد، هاگريد هم ظاهراً همان فكر را داشت
  آره؟، كنه ميمردمو بازرسي ... واقعاً كه. گرده قلعه ميداره بر -

 :هري ردا را كنار زد و گفت
 ... الني رو هم االن تحت مجازات تعليقي گذاشتنيتر، رهآ -

 : پرسيدهرمايني
 برنامه ات براي كالس ما چيه؟، هاگريد -

 :هاگريد گوشت اژدها را دوباره از روي ميز برداشت و روي چشمش گذاشت و هيجانزده گفت
اونا واقعـاً   ،  صبر كن .  رو براي سال امتحان نهايي شماها نگه داشتم        چند تا موجود  . يه عالمه برنامه ريزي درسي براتون كردم      ،  تو نگران اون نباش    -

 . چيزاي خاصي هستن
 : با ترديد پرسيدهرمايني

 خاص از چه نظر؟ -
 :هاگريد شادمانه گفت

 . خوام اون زنه مزه اش رو از بين ببره مين، گم مياالن بهتون ن -
 : تظاهر را كنار گذشت و دستپاچه گفتهرمايني

 . اد كه تو يه چيز خيلي خطرناك رو بياري سر كالس ميپرفسور آمبريج اصالً خوشش ن، ريدببين هاگ -
 :هاگريد گفت

 خطرناك؟ -
 . به نظر واقعاً شگفت زده مي آمد

 ... تونن از خودشون دفاع كنن مياونا ، خيلي خوب، منظورم اينه كه!دم ميمن هيچوقت يه چيز خطرناكو به شماها ن، بچه نشو -
 : صميمانه گفتهرمايني
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دي كـه چـه جـوري از داربـد           ميو براي اين كار واقعاً بهتره كه اون ببينه تو داري به ما ياد               ،  تو بايد از بازرسي آمبريج موفق بيرون بياي       ،  هاگريد -

 !يا چه جوري فرق تيغالو و جوجه تيغي رو تشخيص بديم و چيزايي مثل اين، نگهداري كنيم
  :هاگريد گفت

فكر كـنم مـن تنهـا    ، دم ميسال هاست كه دارم اونا رو پرورش        . چيزايي كه من دارم خيلي معركه هستن      . اينا چيزاي جالبي نيستن   ،  هرماينيولي   -
 . گله خونگي رو تو تموم بريتانيا داشته باشم

 : گفتهرمايني
 . كنم ميهاگريد خواهش  -

 . زد ميدستپاچگي مشخصي در صدايش موج 
بـه مـا يكـي از اون    ، كـنم هاگريـد   مـي خواهش . كنه به دامبلدور نزديكن خالص شه ميرده تا از شر معلم هايي كه فكر       گ ميآمبريج دنبال بهانه     -

 . چيزاي خسته كننده درس بده كه حتماً تو امتحان نهايي مياد
 :گفت. اما هاگريد فقط خميازه بزرگي كشيد و نگاه يك چشمي آرزومندانه ايي به طرف تخت خواب پهن گوشه اتاق كرد

 . روز خيلي درازي بود و االن هم ديروقته، گوش كنين -
 .  خم شد و با صدا روي زمين افتادهرماينياما زانوهاي ،  زدهرماينيآرام روي شانه 

 . ببخشين، واي -
 . يقه ردايش را گرفت و او را از زمين بلند كرد

خب حاال ديگـه بهتـره شـما هـا          ... گشتم يه برنامه عالي براي درس هاتون دارم       دم حاال كه بر    ميبهتون قول   ،  الزم نيست نگران من باشي    ،  ببين -
 . و يادتون نره كه جاي پاهاتون هم از پشت سرتون پاك كنين، برگردين تو قلعه

ف شـد بـه طـر      مـي از ميان برفي كه هر لحظه شديدتر        ،  وقتي كه اطراف را نگاه كردند و مطمئن شدند همه جا امن و امان است              ،  كمي بعد 
رد پـاي آن هـا را محـو    ، رفتنـد  مـي همينطور كه آن ها پيش هرمايني، پشت سرشان هيچ ردي باقي نگذاشتند زيرا طلسم محوكننده   . قلعه برگشتند 

 :در همان حال رون گفت. كرد مي
 . دونم تونستي حرفات رو بكني تو كلش يا نه مين -

  : مصممانه گفتهرمايني
امـا اون از شـر      ،  الني رو بندازه بيـرون    يبرام اهميتي نداره كه اون تر     . كنم ميدرس هاشو براش برنامه ريزي      ،  اشهاگه الزم ب  . رم ميپس فردا بازم     -

 !شه ميهاگريد راحت ن
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  ويكم فصل بيست
  چشم مار      

كـرد    صبح روز يكشنبه،  هرميون براي بازگشت به كلبه هاگريد به سختي راهش را باز مي               
خواسـتند بـا او برونـد امـا كـوه             هري و رون نيز مـي     .. زمين نشسته بود  متر برف بر      زيرا بيش از نيم   

دو با اكراه در سالن عمومي ماندند و كوشيدند           تكاليفشان به ارتفاع خطرناكي رسيده بود در نتيجه آن        
امـوزان    دانش. رسيد نشنيده بگيرند    ي بيرون قلعه به گوش مي       اي را كه از محوطه      فريادهاي شادمانه 

هاي برفـي     و از همه بدتر اينكه گلوله     . كردند  ي درياچه پاتيناژ و لوژ سواري مي        زده  يخبر روي سطح    
  .ها برخورد كند را جادو مي كردند كه تا برج گريفيندور باال آمده، به شيشه

  :ي صبر رون لبريز شد و سرش را از پنجره بيرون كرد و گفت سرانجام كاسه
  !آخ... وله برفي ديگه به پنجره بخوره من دانش آموز ارشدم و اگه يه گل! اوي -

  :اي گفت او پنجره را به هم كوبيد و بست و با لحن گزنده. رون به تندي سرش را عقب كشيد اما صورتش پوشيده از برف بود
  ...ها عوضي.  فرد و جرج بودن-

همين كه وارد شد رون بـه او نگـاه          . لرزيد  ش مي بود و بدن    ردايش تا زانو خيس شده    . ي هاگريد برگشت    درست قبل از ناهار هرميون از كلبه      
  :كرد و گفت

  ي درس هارو براش برنامه ريزي كردي؟  خب، چي شد؟ همه-
  :حالي گفت هرميون بر روي مبل راحتي كنار هري فرو رفت و با بي

گرمـپ پاهـاش از سـمت جنگـل           رمـپ نيم ساعت تموم در زدم و بعدش صـداي گ         . اما وقتي رسيدم، ازش خبري نبود     . خواستم اين كارو بكنم      مي -
  ...اومد

اش را درآورد و با حركتي موجي شكل آن را تكان داد تا از نوك آن هواي گرم بيرون آمد و بعد آن را به سـمت ردايـش                         هرميون چوبدستي 
  .ردايش بخار مي كرد و خشك ميشد. گرفت

  :هري پرسيد. زياد مي توانستند موجب اخراج هاگريد شوندجنگل ممنوع پر از انواع جانوراني بود كه به احتمال . هري غرولند كرد
  داره؟ به تو نگفت؟  اونجا چي نگه مي-

  :هرميون با درماندگي گفت
گه كسي كه عقـل       يكسره مي . شه  سعي كردم موضوع آمبريج رو براش توضيح بدم ولي حاليش نمي          .  نه، ميگه مي خواد برامون تازگي داشته باشه        -

  .ده ي تيغالو رو به شيمر ترجيح نمي باشه مطالعه دربارهدرست و حسابي داشته 
  :ي مبهوت هري و رون گفت هرميون با ديدن چهره

... هاش خيلي سخته معلوم بود كه تالش خودش رو كـرده          هايي كه زد و گفت به دست آوردن تخم          از حرف ... كنم شيمر داشته باشه      البته فكر نمي   -
اخالقش يه  . شنيد  اما راسش انگار كه نصف حرفامو نمي      . پلنك رو ادامه بده     ي درسي پروفسور گرابلي     تره برنامه نمي دونم چندبار   بهش گفتم كه به        

  ...همه زخمي شده بازهم نگفت براي چي اون. ذره عجيب غريب شده
بعضي ها از قبيل    . اجه نشد آموزان مو   ي دانش   صبح روز بعد، حضور مجدد هاگريد سر ميز اساتيد براي صرف صبحانه با استقبال پرشور همه               

هـاي ديگـر مثـل        بعـضي . و از راه ميان ميز گريفندور و هافلپاف به سويش رقتند كه دست عظيمش را بفـشارند                . فرد و جرج از خوشحالي نعره زدند      
هـاي پروفـسور     از آنهـا درس هري مي دانست كـه بـسياري  . اي رد و بدل كردند و با تاسف سرشان را تكان دادند         هاي نااميدانه   پروتي و الوندر نگاه   

از نظـر پروفـسور     . طرفي در وجـودش مـي دانـست كـه آنهـا حـق دارنـد                 كه بخش كوچك و بي      پلنك را ترجيح مي دهند و از همه بدتر اين           گرابلي
  .پلنك يك كالس جالب، كالسي نبود كه در آن اين خطر وجود داشته باشد كه سر كسي از گردنش كنده شود گرابلي

ي هاگريد  شنبه در حالي كه حسابي خود را در برابر سرما پوشانده بودند با نگراني فراواني راه كلبه  ري، رون و هرميون روز سه     بدين ترتيب ه  
آمـوزان كـالس،    شـد و او نگـران رفتـار سـاير دانـش             ناراحتي هري فقط به آنچه هاگريد براي تدريس برگزيده بود محدود نمـي            . را در پيش گرفتند   
  .دانست اگر آمبريج آنجا باشد چه رفتاري در پيش خواهند گرفت اش بود و نمي و دار و دستهمخصوصا مالفوي 

ي   رتبـه   ها به سوي او مي رفتنـد اثـري از بـازرس عـالي               ي جنگل در انتظارشان بود و هنگامي كه به زحمت از ميان برف              هاگريد در حاشيه  
هـاي سـبز و زرد در         رسيدند اكنون سايه    هايي كه در شنبه شب كبود به نظر مي          زخم. شد ي اطمينان خاطر نمي     ظاهرش چندان مايه  . هاگوارتز نديدند 
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توانست بفهمدك آيا موجودي به هاگريد حمله كرده          هري نمي . آيد  امد كه از بعضي از آن ها هنوز خون مي           خورد و به نظر مي      اطرافشان به چشم مي   

كرد؟ و گويي براي تكميل كردن اين تصوير شوم، هاگريد چيـزي شـبيه بـه                  ود جلوگيري مي  هايي كه ايجاد كرده ب      بود كه زهر نيشش از بهبود زخم      
  .آورد اش گذاشته بود و با خودش مي ي گاو را روي شانه شقه

  .كنيم جا كار مي  امروز اين-
ي پشت سرش اشاره كـرد   يرهحالي اين را گفت و با حركت سرش به درختان انبوه و ت           شدند با خوش    آموزاني كه نزديك مي     هاگريد به دانش  

  :و ادامه داد
  ...دن آخه تاريكي رو ترجيح مي...  اين طوري محفوظ ترند-

  :هري صداي مالفوي را شنيد كه با هراس و واهمه با تندي به كراب و گويل گفت
  ده؟ شما شنيدين؟ ده؟ گفت چي تاريكي رو ترجيح مي رو ترجيح مي  چي تاريكي-

هـري در دل  . آن دفعه هم چندان شـجاعتي را بـه خـرج نـداده بـود     . افتاد كه مالفوي وارد جنگل ممنوع شده بود      اي    هري به ياد تنها دفعه    
  .ساخت شد هري را دلگرم مي ي كوييديچ هري چيزي كه باعث عذاب و ناراحتي مالفوي مي بعد از مسابقه. خنديد

  :حالي به دانش آموزان كالسش نگاه كرد و گفت هاگريد با خوش
چيـزي  . فكر كردم كه بريم و اين موجودات رو در محل زندگي طبيعيشون ببينيم            . ين؟ خب من اين سفرو گذاشته بودم براي سال پنجمتون          حاضر -

  ...شون كنم  كه امروز درسشو مي خونيم خيلي كميابه و فكر مي كنم در تمام بريتانيا من تنها كسي باشم كه تونستم اهلي
  :ر شده بود گفتت مالفوي كه وحشت صدايش محسوس

  آري، درسته؟ ن، نه؟ وگرنه اين اولين باري نيست كه موجودات خطرناك رو به كالس مي  مطمئني كه تربيت شده-
هايشان معلـوم بـود كـه بـا      آموزان گريفندور نيز از قيافه آموزان اساليترين زمزمهاي را در تاييد حرف او آغاز كردند و چند نفر از دانش       دانش
  .وافقندنظر مالفوي م

  :اش باالتر مي كشيد گفت ي گاو را روي شانه هاگريد اخمي كرد و در حالي كه شقّه
  .ن  معلومه كه تربيت شده-

  :مالفوي پرسيد
   پس صورتت چي شده؟-

  :هاگريد با عصبانيت گفت
  !اي ندارين دنبال من بياين ي ديگه خب اگه ديگه سوال احمقانه.  سرت به كار خود باشه-

هـري بـه رون و   . از قرار معلوم هيچ كس تمايلي به رفتن نداشت    . هاي بلند يكراست به داخل جنگل رفت         برگرداند و با گام    سپس رويش را  
آموزان پشت    هر سه به دنبال هاگريد راه افتادند و بقيه دانش         . ها نيز آهي كشيدند و با حركت سر موافقت خود را اعالم كردند              هرميون نگاه كرد و آن    

  .تندها رف سر آن
رسيد و بر روي      چنان نزديك به يكديگر بودند كه هوا گرگ و ميش به نظر مي              حدود ده دقيقه پياده رفتند تا به جايي رسيدند كه درختان آن           

 اكثر  آموزانش بر گرداند كه     قدم عقب آمد و رويش را به دانش         ي گاو را تاالپي روي زمين گذاشت، يك         هاگريد شقّه . زمين ذّره اي برف وجود نداشت     
كردند كه انگار هر لحظه ممكـن          مي  رساندندد تا به او نزديك شوند و با نگراني طوري به اطراف نگاه              ها خود را از يك درخت به درخت ديگر مي           آن

  .است مورد حمله قرار گيرند
  :هاگريد با حالتي دلگرم كننده گفت

كنم، چـون اگـه بـدونن مـن اومـدم       كنه ولي با اين جال من صداشون مي  ميبوي گوشت توجهشونو جلب. جا جا، جمع بشين اين       جمع بشين اين    -
  ...شن حال مي خوش

اش را تكان داد تا موها از جلئي صورتش كنار برود و بعـد چنـان جيـغ عجيـب و غريبـي كـشيد كـه                             هاگريد رويش را برگرداند سر ژوليده     
قدر ترسـيده     اكثر بچه ها آن   . كس نخنديد   هيچ.  صداي يك پرنده غول پيكر شد      ي جنگل طنين انداخت و شبيه به        الي درختان تيره    صدايش در البه  

  .آمد بودند كه جيكشان در نمي
آموزان با وحشت و دلهره به پشت سرشان و          يك دقيقه گذشت و در تمام اين مدت داتش        . هاگريد بار ديگر صداي جيغ عجيب را تكرار كرد        

وقتي هاگريد براي سومين بار موهايش را عقـب  . چشمشان به همان چيزي بيفتد كه قرار بود از راه برسدكردند بلكه   درختان اطراف با دقت نگاه مي     
  .دار كج و معوج اشاره كرد اي زد و به فضاي تاريك ميان دو درخت سرخ ي ستبرش را پر از هوا كرد، هري به رون سقلمه زد و سينه
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اي بعد صورت اژدها مانند، گردن و بدن اسـتخواني يـك       شد و لحظه    تر مي   رشتيك جفت چشم سفيد و درخشان در آن تاريكي درشت و د           

سپس سرش را خم كرد و با       . اموزان را ورانداز كرد و دم بلند سياهش را تكان داد            اي دانش   چند لحظه . اسب بالدار سياه و بزرگ از تاريكي بيرون آمد        
  .و كردي گا هاي نيش تيزش شروع به جدا كردن گوشت از شقّه دندان

هاگريـد از وجـود     . انـد   ها واقعـي    جا باالخره ثابت شد كه او اين موجودات را مجسم نكرده است و آن               در اين . خيال هري راحت و آسوده شد     
  :زمه كردكرد و پس از چند لحظه آهسته زم الي درختان اطراف را نگاه مي هري با شوق و ذوق به رون نگاه كرد اما رون هنوز البه. ها با خبر بود آن
  زنه؟  پس چرا هاگريد دوباره صداشون نمي-

ها هنوز به هـر   آن. كشيدند و با حالتي عصبي انتظار مي. بودند هاي سردرگم به خود گرفته آموزان ديگر كالس نيز مانند رون قيافه   اكثر دانش 
يـك پـسر الغـر      :  اسب بودنـد    ودند كه ظاهرا قادر به ديدن آن      تنها دو نفر ديگر ب    . ها ايستاده بود    كردند جز اسبي كه در چند قدمي آن         جايي نگاه مي  

ديگري نويل بود كه نگاهش حركت تنـد دم         . كرد  اش داشت خوردن اسب را تماشا مي        اساليتريني كه پشت گويل ايستاده بود  با نفرتي كه بر چهره           
  .كرد اسب را دنبال مي بلند و سياه 

  :هاگريد با غرور خاصي گفت
  !مد يكي ديگه هم او-

گاه سرش را در گوشـت        آن. تر باشد   اش را تا كرد تا به بدنش نزديك         هاي چرمي   الي درختان تيره بيرون آمد و بال        دومين اسب سياه از البه    
  :هاگريد گفت. آورد فرو برد تا شكمي از عزا در

  .تونه اونا رو ببينه دستشو ببره باال  هركي مي-
هاگريد سرش را تكان داد و بـا لحنـي جـدي    . شود دستش را باال برد      از راز اين اسب ها آگاه مي      كه باالخره     هري در كمال خشنودي از اين     

  :گفت
  بيني نويل؟ تو هم مي. توني، هري دونستم تو مي  آره، آره، مي-

  :مالفوي با صدايي ريشخند آميز گفت
  چيزي رو بايد ببينيم؟ شه به ما بگين كه دقيقا چه  ببخشيد، مي-

سپس چند نفر نفـس را  . اي به آن چشم دوختند آموزان چند لحظه ي دانش همه. ي گاو بر روي زمين اشاره كرد   او به الشه   هاگريد در جواب  
هـا در هـوا بـسيار     هاي گوشت از استخوان و غيب شـدن آن   ترديد جداشدن تكه      بي. هري علت آن را فهميد    . در سينه حبس كردند و پروتي جيغ زد       

  .ترسيده اس عجيب به نظر مي
  :برد با ترس و لرز گفت پروتي در حالي كه به پشت نزديك ترين درخت پناه مي

  خوره؟ كنه؟ چي داره اينو مي  چي داره اين كارو مي-
  :هاگريد ادامه داد» !اوهوم«: و هرميون كه تازه فهميده بود به نرمي از پشت هري گفت» !تسترال«:هاگريد با افتخار گفت

  ؟...دونه  مي خب، حاال كي. ها داره  هاگوارتز يك گله از اون-
  :پروتي كه احساس خطر كرده بود به ميان حرف او پريد و گفت

بـار بـه مـن        پروفسور تريالنـي يـه    . كنن  هاي وحشتناك رو ايجاد مي      اونا براي هركسي كه انارو ببينه انواع بدبختي       ! خيلي بدشگونند    ولي اونا خيلي   -
  ...گفت

  :اي كرد و گفت هاگريد خنده
. دن البته اينا كار زيادي انجام نمـي ! العاده با هوشن هم خيلي به درد بخورن    اتفاقاً هم فوق  . اونا هيچم بدشگون نيستن   . ش خرافاته    نه بابا، اينا همه    -

كنه، اين    اده مي هام كه دامبلدور بخواد يه سفر طوالني بره و نخواد غيب و ظاهر بشه ازشون استف                 بعضي وقت . كشن  هاي مدرسه رو مي     فقط كالسكه 
  ...دوتا ديگه هم اومدن! جا رو

پروتي بر خود لرزيد و خود  . ي بسيار كمي از كنار پروتي گذشت        يكي از آن ها با فاصله     . دو اسب ديگر به آرامي از الي درختان بيرون آمدند         
  :را بيشتر به درخت چسباند و گفت

  ! مثل اينكه من يه چيزي احساس كردم، انگار كه نزديك منه-
  :هاگريد با صبر و حوصله گفت

  بينن؟ ها نمي بينن و بعضي ها اونارو مي تونه بگه چرا بعضي خب، حال كي مي. زنه اي نمي  نگران نباش، اون بهت صدمه-
  :هاگريد به او لبخند زد و گفت. هرميون دستش را باال برد

  . بگو-
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  . مرگ رو ديده باشندها رو ببينن كساني هستن كه تونن تسترال  تنها افرادي كه مي-

  :هاگريد با حالتي جدي گفت
  ...ها ده امتياز براي گريفندور؛ خب، تسترال.  كامال درسته-
  ...اهم... اهم-

اش آمـاده در      دوباره كاله و شـنل سـبزش را پوشـيده و تختـه شاسـي              . پروفسور آمبريج از راه رسيده و چند قدم دور از از هري ايستاده بود             
ظاهراً گمان كـرده بـود كـه    . كرد ها خيره نگاه مي    ي دروغين آمبريج را نشنيده بود با نگراني به يكي از تسترال              كه تاكنون سرفه   هاگريد. دستش بود 

  .آورده است آن اسب اين صدا را در
  ...اهم... اهم-
  . اوه،سالم-

  .هاگريد منبع صدا را پيدا كرده بود و به او سالم كرده بود
  :او گفت. كرد كه هم خارجي و هم بسيار كند است اي كه قبال با او صحبت مي د و شمردهآمبريج با همان صداي بلن

  خوام كالستو امروز بازرسي كنم؟ گفت مي ات فرستادم به دستت رسيد؟ همون يادداشتي كه مي  يادداشتي كه امروز به كلبه-
  : گفت هاگريد با خوشرويي

  ...خونيم ها رو مي توني ببيني؟ امروز تسترال مي... يا شايد هم ... بيني طور كه مي خب، همون. دا كنيجا رو پي حالم كه تونستي اين خوش.  اوه، آره-
  :ي گوشش گرفت و با صداي بلندي گفت آمبريج با اخم دستش را دور الله

   ببخشيد، چي گفتي؟-
  :با صداي بلندي گفت. هاگريد كمي گيج شده بود

  ...دهگن...بالدار...هاي اسب! ها  تسترال-
طـور كـه بـر روي تختـه      پروفسور آمبريج ابروهايش را باال بـرد و همـان  . برد پيكرش را باال و پائين مي     هاي غول   هاگريد با اميدواري دست   

  :گفت نوشت زير لب مي اش مي شاسي
  .متوسل شود...ايما و اشاره...به زبان... ناچار است-

  :موزان برگرداند و گفتآ هاگريد كه كمي مضطرب شده بود رويش را به دانش
  گفتم؟ داشتم چي مي... اِ  خب،-

  :كرد رسيد زمزمه مي آمبريج با صداي بلندي كه به گوش همه مي
  ...ضعيفه... كوتاه مدتّش...ي حافظه...  ظاهراً-

خـشمش صـورتش    از سوي ديگر، هرميون در اثـر سـركوب          . ماه زودتر رسيده است     قيافه دراكو مالفوي طوري بود كه انگار كريسمس يك        
  :هاگريد نگاه ناراختي به تخته شاسي آمبريج كرد و شجاعانه ادامه داد. سرخ شده بود

او ... ايناهـاش . تا ماده شروع كـرديم  آره، كارمونو با يك اسب نر و پنج. گلّه پروش داديم   طور شد كه يه     گفتم كه چه    داشتم بهتون مي  ... آره... اوه،آره -
  : نوازش كرد و ادامه داداولين اسبي را كه آمده بود
  . اين جنگل به دنيا اومده اين اسب دلخواه منه و اولين اسبيه كه توي. 42اسمش تنبروسه

  :آمبريج به ميان حرف او پريد و گفت
  ؟»خطرناكند«ها موجوداتي  دوني كه در طبقه بندي وزارت سحرو جادو تسترال  هيچ مي-

  :ما هاگريد فقط خنديد و گفتاش فرو افتاد ا قلب هري همچون سنگي در سينه
  ...درسته اگه اذيتشون كني ممكنه يه تيكه از گوشت تنتو بكنن! ها خطرناك نيستن  تسترال-

  :آمبريج دوباره شروع به نوشتن بر روي تخته شاسي اش كرد و زمزمه كنان گفت
  ...ده مي...نشون...ازخودش...رضايتمندانه...واكنش... نسبت به خشونت-

  : ديگر نگران شده بود گفتهاگريد كه
... ن  ي مـرگ يـه ذره بـدنام شـده           ها براي اين قضيه     اما تسترال ... گيره ديگه، درسته     نه بابا، منظورم اينه كه اگه يه سگ رو هم بچزوني گازت مي             -

  دونستن، درسته؟ كه وقعيت رو نمي فقط براي اين. كردن اونا شومند مردم فكر مي

                                                 
42  - Tenebrus 
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بعد سرش را بلند كرد و به هاگريد نگاهي انداخت و دوباره با صداي بلنـد و شـمرده                   . ن يادداشتش را به آخر رساند     آمبريج حرفي نزد و آخري    

  :گفـت
  ...خوام قدم بزنم من مي.  لطفا به تدريس عاديت ادامه بده-

آموزان اشاره كـرد و       تك دانش   يج به تك  آمبر. آورد و مالفوي و پانسي پاركينسون بي سرو صدا از خنده روده بر شدند               او اداي قدم زدن را در     
  :گفت

  ...كنم و ازشون سؤال مي... زنم آموزان قدم مي بين دانش ... -
  .او به دهانش اشاره كرد تا مفهوم حرف زدن را به او بفهماند

نگار هاگريد زبان انگليسي عادي كند كه ا است كه چرا او طوري رفتار مي    وجه نفهميده   هاگريد به او خيره شده بود و كامال معلوم بود به هيچ           
رفـت   هنگامي كه آمبريج به سوي پانسي پاركينسون مي. آن لحظه هرميون از شدت خشم و غضب اشك در چشمانش حلقه زده بود     در. فهمد  را نمي 

  :آهسته زير لب گفت
  ...اكخواي بكني اي وحشي غير طبيعي وحشتن كار مي دونم چي مي! ي بد ذات  اي عفريته، اي عفريته-

  :كوشيد روند تدريسش را ادامه بدهد گفت هاگريد كه ظاهرا مي
  ...آره، خب، اونا يه عالمه خوبي دارن... ها  رسيم به تسترال مي...  خب، در هر حال-

  :داري به پارسي پاركينسون گفت پروفسور آمبريج با صداي زنگ
  گه؟ يتونين بفهمين چي م كنه شما مي  وقتي پروفسور هاگريد صحبت مي-

البتّه جواب او ناپيوسته بود زيـرا او در تمـام   . هاي او مربوط به خنده بود هاي پانسي نيز مانند هرميون اشك جمع شده بود اما اشك  در چشم 
  :او گفت. كوشيد جلوي خنده اش را بگيرد مدت مي

  ...ها مثل صداي غرغر كردنه اكثر وقت... چون...  نه-
هايي از صورت هاگريد كه كبود نشده بود گل انداخت اما طوري رفتار كرد كـه انگـار حـرف     قسمت.  نوشتاش آمبريج بر روي تخته شاسي    

  :او گفت. پانسي را نشنيده است
ي كافيه بهشون بگـ . س حس جهت يابي شون فوق العاده. گم بشيم ها رو مثل اينا تربيت كنيم امكان نداره    وقتي تسترال . ها  خوبي تسترال ... آره...  اِ -

  ...خواي بري  مي كجا
  :مالفوي با صداي بلندي گفت

  .گيم فهمن چي بهشون مي  البتّه اگر فرض كنيم كه اونا مي-
پروفسور آمبريج با ماليمت بيش از حد به آنها لبخند زد و سـپس رو بـه نويـل                 . با اين حرف پانسي پاركينسون بار ديگر از خنده ريسه رفت          

  :كرد و گفت
  وني تسترال ها رو ببيني، نه؟باتم، تو ميت  النگ-

  . نويل با حركت سرش جواب مثبت داد
  :تفاوتي پرسيد او با حالت بي

   مرگ چه كسي رو ديدي؟-
  :نويل گفت

  . پدر بزرگم-
ها اشاره كرد كه تا آن لحظه مقدار زيادي از گوشت گـاو را خـورده و بـه اسـتخوانش رسـيده                   پروفسور آمبريج با دست گوشتالويش به اسب      

  :سپس گفت. ندبود
  ي اونا چيه؟  نظرت درباره-

  :نويل با حالتي عصبي نگاهي به هاگريد انداخت و گفت
  .اونا خوبند...خب، راستش... اِ-

  :نوشت زمزمه كرد اش يادداشت ديگري مي آمبريج در حالي كه روي تخته شاسي
  ...ترسيده اند... گويند  كه نمي... را چنان ترسانده است...آموزان  دانش-

  :نويل ناراحت شد و گفت
  ...!ترسم من ازشون نمي!  نه-
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ي موذيانـه بيـشتر شـباهت      خواست تفاهم آميز باشد اما از نظـر هـري بـه خنـده               ي نويل زد و با لبخندي كه مي         آمبريج با ماليمت به شانه    

  :گفت داشت
  .خب، هاگريد.  چيزي نيست،عزيزم-

  :ي بلند و شمرده گفتآمبريج دوباره سرش را بلند كرد و با همان صدا
  ...ي بازرسي رو نتيجه... خواستم به دست آوردم كنم اطّالعاتي رو كه مي  فكر مي-

  :هاي دو دست گوشتالويش را به او نشان داد و گفت آمبريج به تخته شاسي اشاره كرد و انگشت
  ... ده روز ديگه دريافت مي كني-

تر از هميـشه شـبيه وزغ شـده           هميشه بازتر بود و با آن كاله سبزي كه بر سر داشت بيش            لبخندش از   . آورد  امبريج اداي گرفتن چيزي را در     
لرزيد و نويل ناراحت و سردرگم به نظر  اما هرميون از خشم مي. بر كرد ها رفت و مالفوي و پانسي پاركينسون را از خنده روده      با عجله از ميان آن    . بود
  . رسيد مي

  :بودند هرميون از كوره در رفت و گفت ها باز كرده كردند كه قبالً در برف گشتند و در مسيري حركت مي ساعت بعد كه به قلعه بر مي نيم
كنه كه بگه  داره تالش مي... ها بود بود؟ مربوط به وسواسش روي دورگه متوجه شدين كه قصدش چي ! ي دروغگوي متقلب     كلّه اژدري كج و كوله     -

. ولي ايـن اصـالً عادالنـه نيـست، درسـش اصـالً بـد نبـود                ... ط به اين دليل كه مادرش يك غول ماده بوده         فق... هاگريد يك غول غارنيشن كودنه    
  !ها با هاگريد كه خيلي خوبند گفت؟ در واقع تسترال ديد چي مي منظورم اينه كه اگه موجودات دم انفجاري رو مي... ها كه خيلي خوبند تسترال

  :رون گفت
  . آمبريج گفت اونا خطرناكند-

  :قرار گفت هرميون با بي
پلنك تا قبل از سطوح عـالي جـادوگري اونـا رو بـه مـا       به نظر من استادي مثب گرابلي. تونن درست رفتار كنن  مي. طوريه كه هاگريد گفت      همون -

تونستم اونـا رو       كاش منم مي   اي! تونن  تونن ببينن ولي بعضي ها نمي       ها اونارو مي    خيلي جالبه كه بعضي   . داد، ولي خب، خيلي جالب بودن       نشون نمي 
  .ببينم

  :هري به آرامي گفت
  خواد بتوني؟  واقعا دلت مي-

  :هرميون وحشت زده شد و گفت
  ...اي بود  نه، خيلي حرف احمقانه البتّه كه...  اوه، هري، ببخشيد-

  :هري بالفاصله گفت
  ...خودتو ناراحت نكن...  اشكالي نداره-

  :رون گفت
  ! مه تونستن اونا رو ببينن، سه نفر توي يك كالسكنم كه اين ه  تعجب مي-
  ... آره، ويزلي، ما هم تعجب كرديم-

ها صداي مالفوي، كراب و گويل را نشنيده بودند كه از پشت سر               اما هيچ كدام از آن    . صداي شرارت آميزي از پشت سرشان اين را گفته بود         
  :مالفوي گفت. ها مي آمدند آن
  توني سرخگون رو ببيني؟ ه تو بهتر ميكني اگه يكي بمير  فكر مي-

ها گذشـتند   كردند از كنار آن ها باز مي ي خنده را سر دادن و در حالي كه راهشان را در ميان برف مالفوي كراب و گويل هر سه با هم قهقهه     
  :هرميون با لحن جدي گفت. ن سرخ شدهاي رو گوش. كردند» اوني كه سرور و پادشاهمونه ويزليه«و به سمت قلعه رفتند و شروع به خواندن آواز 

  . بهشون اعتنا نكن، ولشون كن-
هـاي   تـري را آب كنـد و در بـرف    هاي بـيش  كرد تا بتواند برف  آورد و افسوني را اجرا كرد كه هواي داغ ايجاد مي   اش را در    سپس چوبدستي 

  .ها مي رسيد راهي براي عبور باز كند دست نخوردهاي كه به گلخانه
***  
  

بـا نزديـك    . اموزان سال پنجمي بـه ارمغـان آورد         تري به همراه داشت و بهمني از تكاليف براي دانش           سامبر كه از راه رسيد برف بيش      ماه د 
درسـت  «: گفـت  رون مـي  ( ها گفتنه بودند كه برتزيين قلعـه نظـارت كننـد             آن  به. شد  شدن كريسمس، وظايف ارشدي رون و هرميون سنگين تر مي         
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، مراقـب باشـند كـه       )».خواد با اون آدمـو خفـه كنـه          شو ميگيره و مي     هاي پر زرق و برق رو ببنده،  بدعنق يه سر ديگه             اد ريسه خو  موقعي كه آدم مي   

ه پرروهـايي         « :گفت  رون مي ( اموزان سال اول و دوم زنگ تفريحشان را در قلعه بگذرانند چرا كه هوا سرد و سوز دار بود                      دانش نمي دونـي جـه بچـ
 تصور مي كـرد      ها سركسي كنند زيرا فيلچ      و به نوبت با آرگوس فيلچ در راهرو       ) »!قتي سر كالس اول بوديم اين قدر رومون زياد بود         هستن، كي ما و   

قـدر   كارشـان آن ). »!ش به جاي مغز، پهنه      توي كلّه «: رون با خشم گفته بود    (ها با هم دوئل كنند      ممكن است حال و هواي تعطيالت باعث شود بچه        
  .كرد كه فقط سه كاله ديگر برايش مانده است هاي خانگي را كنار گذاشته بود و غرغر مي  كه هرميون بافتن كاله براي جنزياد بود

  :هرميون گفت
  !جا بمونن چون به تعداد كافي كاله نداريم م مجبورن تا آخر تعطيالت كريسمس اين هاي خونگي كه هنوز آزادشون نكرده جن  تمام اون-

. تر برد   ي تاريخ جادوگريش پايين     سرش را بر روي مقاله    . ي بافتني هايش را برداشته است       داشت به او بگويد كه دابي همه      هري كه جرأت ن   
خواست تعطيالتش را در خـارج از هـاگوارتز           براي اولين بار در طول تحصيلش دلش مي       . ي كريسمس فكر كند     خواست كه درباره    در هر حال او نمي    

. آمدن خدمت هاگريد از مدرسـه دل خوشـي نداشـت            ه علّت محروميت از بازي كوييديچ از يك سو و نگراني براي به تعليق در              بگذراند در آن مدت ب    
ي اعـضاي آن   كـه ناچـار بودنـد در طـول تعطـيالت آن را برگـزار نكننـد زيـرا همـه         . كشيد جلسات اد بود تنها چيزي كه مشتاقاتنه انتظارش را مي    

هرميون خيال داشت با والدينش به اسكي برود و اين موضوع براي رون بسيار جالب بود زيـرا               . شان بگذرانند    كنار خانواده  خواستند تعطيالت را در     مي
خواسـت بـه    در ايـن ميـان، رون مـي    . ها ليز بخورند    بندند كه بر روي برف كوه       هاي باريكي به پايشان مي      ها چوب   پيش از آن نشنيده بود كه مشنگ      

خواهـد خـود را بـه خانـه برسـاند و رون در                كه روزي از او پرسيد براي تعطيالت چطور مـي           چند روز به او غبطه خورده بد تا اين        هري  . پناهگاه برود 
  :جوابش گفت

  !چند هفته پيش مامان برام نامه نوشت و به من گفت كه تورو دعوت كنم!  تو هم با من مياي؟ بهت نگفتم-
ا تنهـا    . حتّي تصور گذراندن تعطيالت در پناهگاه نيز واقعاً لذت بخش بود          : اي گرفت    تازه هرميون پشت چشمي نازك كرد اما هري جان        امـ

دانـست آيـا      نمـي . توانست تعطيالتش را در كنار سيريوس بگذراند        كرد عذاب وجدان هري از اين مسئله بود كه نمي           چيزي كه به آن خدشه وارد مي      
داد دامبلدور بـه سـيرويس    اما گذشته از آن كه احتمال نمي. اش را نيز دعوت كند اين جشن پدرخواندهامكان دارد خانم ويزلي را راضي كند كه براي       

آن دو يكسره با هـم  . شان برود خواهد او به خانه ي دوازده ميدان گريمولد بيرون بيايد، احساس مي كرد خانم ويزلي نمي            ي شماره   اجازه بدهد از خانه   
دانست بـا وجـود        باري كه سيريوس در آتش ظاهر شده بود ديگر هيچ تماسي با هري نگرفته بود و با اينكه هري مي                    بعد از آخرين  . بگو مگو داشتند  

ي قـديمي     خواسـت سـيريوس را تـك و تنهـا در خانـه              وجه عاقالنه نيست دلش نمـي       نظارت دايمي آمبريج، تالش براي تماس با سيريوس به هيچ         
  . ترقه منفجر مي كندمادرش تجسم كند كه احتماالً با كريچر

ي اد قبل از تعطيالت هري زود تر از بقيه به اتاق ضروريات رسيد و خيلي خوشحال شد كه زود تر رسيده است زيرا همـين            در آخرين جلسه  
يين كـرده باشـد     زد اين جنّ خانگي آن جا را تـز          حدس مي . جا را به عهده گرفته است       ها روشن شد متوجه شد كه دابي مسؤوليت تزيين آن           كه چراغ 

: چرا كه هيچ كس صد زلم زيمبوي پر زرق و برق از سقف آويزان نمي كرد كه بررويـشان عكـس صـورت هـري و ايـن جملـه بـه چـشم بخـورد                                   
  »!كريسمستان پر از هري باشد«

ي هميشگي وارد اتاق شـد او     ي روياي   همين كه هري موفق شد آخرين زلم زيمبو را پايين بياورد الي در باز شد و لونا الوگود با همان قيافه                    
  :ي تزيينات نگاهي انداخت و با صداي نامفهومي گفت به باقي مانده

   سالم، تو اينارو آويزان كردي؟-
  :هري گفت

  . نه، دابي، جنّ خونگي اين كارو كرده-
  :ي كرد و گفتا ي ريز سفيد رنگي كه درست باالي سر هري آويزان بود اشاره لونا با حالتي روياگونه به يك كپه دانه

  !43 داروش-
  :لونا با لحن جدي گفت. هري جستي زد و از زير آن كنار رفت

  ! هستن44ها معموالً پر از نارگل  فكر خوبي كردي داروش-
 آنجلينا و كتي و آليشيا سرشان بود و هر سه بـه           . ي اين كه نارگل چيست خالص شد        با ورود آنجلينا، كتي و آليشيا، هري از پرسيدن درباره         

  :اي گذاشت و با خستگي گفت آنجلينا شنلش را درآورد و آن رو در گوشه. نفس نفس افتاده بودند
  . يكي رو به جات گذاشتيم-

                                                 
.ي آن در تزيينات كريسمس استفاده مي كنند  درختي كه از شاخ و برگ و ميوه- 1  

44 - Nargel 
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  :هري كه گيج شده بود گفت

   جاي من گذاشتين؟-
  :آنجلينا با بي حوصلگي گفت

  !يه جستجوگر ديگه پيدا كرديم... به جاي تو، هم به جاي فرد و جرج  هم-
  :صله پرسيدهري بالفا

   كيه؟-
  :كتي گفت

  . جيني ويزلي-
  :هايش را هم و راست كرد و گفت آورد و دست اش را در آنجلينا چوبدستي. مانده بود هري از تعجب دهانش باز

  ...رسه البتّه به پاي تو نمي. ولي باريش خيلي خوبه.  آره، عجيبه-
  :آنجلينا نگاه غضب آلودي به هري كرد و ادامه داد

  ...حاال كه تو توي تيم نيستي ولي -
آيا آنجلينا يك لحظه هم بـه       . داشته بود اما خشمش را فرو خورد        خواست جواب دندان شكني به او بدهد كه مدت ها در دلش نگه              هري مي 

  داد؟ اين موضوع فكر نكرده بود كه اخراج هري از تيم كوييديچ صد برابر او ، خودش را آزار مي
  :كرد صدايش را آرام نگه داردگفت يهري در حالي كه سعي م

  ها چه فكري كردين؟  براي مدافع-
  :آليشيا بدون شور و شوق خاصي گفت

  ...هايي كه اومده بودن ي كلّه پوك زنن اما در مقايسه با بقيه  هيچ كدومشون چنگي به دل نمي.  اندوركرك و جك اسلوپر انتخاب شدن-
ي بعـد از آن اتـاق چنـان پـر شـد كـه هـري از ديـدن                  گوي تاثّر انگيز خاتمه داد و تا پنج دقيقه         ورود نويل، رون و هرميون به اين گفت و        

  .آميز و خشمناك آنجلينا مصون ماند هاي سرزنش نگاه
  :كه نظم جلسه را برقرار كند گفت هري براي آن

ي قبل از تعطيالته و       كه اين آخرين جلسه     كنيم براي اين  ي چيزهايي رو كه تا حاال ياد گرفتيم مرور             خب، من به فكرم رسيد كه امشب بهتره همه         -
  ...اي نداره كه با وجود سه هفته تعطيلي موضوع جديدي رو شروع كنيم فايده

  :شد نارضايتي اش را نشان داد و گفت اي كه در تمام اتاق شنيده مي زاخارياس اسميت با زمزمه
  ...اومدم دونستم نمي كنيم؟ اگه مي  كار جديدي نمي-

  :فرد با صداي بلندي گفت
  .بود مون خيلي ناراحت شديم كه هري بهت نگفته  حيف شد همه-

درست مثـل ايـن     . اش را دوباره تجربه كرد      خنديد و احساس آشناي فروريختن چيزي در سينه         هري چو را ديد كه مي     . چند نفر پوزخند زدند   
  :هري گفت.  را جا گذاشته باشدها، پلّه اي را نديده و آن بود كه هنگام پايين رفتن از پلّه

هـا رو دربيـاريم و    تونيم كوسن بعد مي. دهيم كنيم و ده دقيقه به تمرينمون ادامه مي با طلسم شوم بازداري شروع مي. كنيم  دونفر، دونفر تمرين مي    -
  .هوشي رو تمرين كنيم طلسم بي

هـاي متنـاوب    چيزي نگشت كه فريـاد . گروه شد ه با نويل هم  هري مثل هميش  . هاي دونفري تقسيم شدند     همه مطابق دستور هري به گروه     
هـاي   ماند و نگاهي به كار گروه       گروهشان بيكار مي    شدند و در اين مدت هم       اي در جايشان خشك مي      ها لحظه   بچه.  فضاي اتاق را پر كرد     !ايمپديمنتا
  .ها بود نوبت اجراي آنگشتند و  شده بودند به حال عادي باز مي سپس كساني كه خشك. انداخت ديگر مي

پس از آنكه هري سه بار خشك شد و به حال عادي بازگشت بار ديگر نويل را نـزد رون و                     . بود  گير و تصور ناپذير كرده      نويل پيشرفتي چشم  
زد و هـري كـه وسوسـه         گدشت او به هري لبخنـد مـي         وقتي از كنار چو مي    . هرميون فرستاد تا بتواند در اتاق قدم بزند و به كار ديگران نظارت كند             

  .كرد شد چند بار بيشتر از كنار او بگذرد بر اين وسوسه غلبه مي مي
فضاي اتاق چندان بزرگ نبود كـه  . پس از ده دقيقه تمرين طلسم بازداري، كوسن ها را روي زمين چيدند و شروع به تمرين بيهوشي كردند       

كردنـد بعـد جايـشان را بـا هـم عـوض               ها، سايرين را هنگام تمـرين تماشـا مـي            از گروه  در نتيجه نيمي  . همه با هم بتوانند اين جادو را تمرين كنند        
درست است كه نويل به جاي دين توماس كه هدف جـادويش            . انداخت  ديد با غرور و سربلندي بادي به غبغب مي          ها را مي    هري وقتي آن  . كردند  مي

  .ه بود و همه پيشرفت قابل توجهي كرده بودندتر از هميش بود، پادما پتيل را بيهوش كرد اما اين خطا جزيي
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  :ها لبخند مي زد گفت  آن ها را متوقف كرد و در حالي كه به همه بعد از يك ساعت، هري آن

  !تري رو شروع كنيم، مثل سپر مدافع تونيم كارهاي بزرگ وقتي از تعطيالت برگشتيم مي. تون واقعا خوب شده  كار همه-
ها پيش از رفتن كريسمس را به هـري   اكثر آن. رفتند همه مثل جلسات قبل دوتا دوتا و سه تا سه تا بيرون مي. ي پر شوري بلند شد  همهمه

ي آنهـا را مرتـب در كنـاري     ها را از روي زمين جمع كرد و همه        هري كه شاد و سرحال شده بود به كمك رون و هرميون كوسن            . تبريك مي گفتند  
  .چو هنوز از اتاق خارج نشده بود و هري به اميد شنيدن تبريك كريسمس در آنجا مانده بود.  اتاق خارج شدندرون و هرميون قبل از او از. گذاشت

كـرد در گلـويش      و قلبش چنان شروع به تپيدن كرد كه احـساس مـي           » .نه، تو برو  « : تا گفت   هري صداي چو را شنيد كه به دوستش ماريه        
اكنون مطمئن شده بود كه خودشان دو نفر تنها هستند و منتظر مانـد   . كند  شده را صاف و مرتّب مي       ههاي بر روي هم چيد      وانمود كرد كوسن  . زند  مي

  .در عوض صداي هق هق بلندي به گوشش خورد. تا او چيزي بگويد
  .ريخت هايش فرو مي سرش را برگرداند و چو را ديد كه در وسط اتاق ايستاده بود و اشك از چشم

  ؟... چي-
  :با صداي ضعيفي گفت. كرد او همان جا ايستاده بود و آرام آرام گريه مي. يد بكندنمي دانست چه با

   چي شده؟-
  :هاي را پاك كرد و با صداي گرفته گفت جو سرش را تكان داد و با آستينش اشك

شـايد هنـوز زنـده      ... اين چيزها رو بلد بود    اگه اونم   ... كنم  ش فكر مي    همه... اين چيزهاييه كه ياد گرفتيم    ... ش براي   همه... كنم  فكر مي ...  ببخشيد -
  ...بود

چـو  . فهميـد   بايـد خـودش مـي     . اش پايين تر رفته و به حدود نافش رسيده اسـت            قلب هري فروريخت و به نظرش رسيد از جاي هميشگي         
  :هري با ناراحتي گفت. ي سدريك صحبت كند خواست درباره مي
ولي اگه ولدمورت قصد كشتن كسي رو داشـته         . ت وگرنه امكان نداشت به وسط اون هزارتو برسه        خيلي هم مهارت داش   . ي اينارو بلد بود      اون همه  -

  .باشه امكان نداره زنده بمونه
  :چو به آرامي گفت. اش را در هم بكشد به هري نگاه كرد اي كرد اما بدون آنكه چهره چو با شنيدن نام ولدمورت سكسكه

  . تو وقتي بچه بودي زنده موندي-
  :ه طرف در رفت و با درماندگي گفتهري ب

  .در نتيجه اين چيزي نيست كه آدم بهش افتخار كنه.دونه اي هم نمي كس ديگه هيچ. دونم چرا زنده موندم ولي نمي.  آره، درسته-
  :داد در مرز هق هق مجدد است گفت چو با صدايي كه نشان مي

  ...تم كهخواس نمي... منو ببخش كه اينطوري ناراحت شدم.  نه، نرو-
او بـه يـك   . هري كامالً درمانـده شـده بـود    .آلود شده بود بازهم خيلي زيبا بود        هايش سرخ و پف     حتّي حاال كه چشم   . او دوباره سكسكه كرد   

  ...بود دلش را خوش كرده» كريسمس مبارك«
  :هايش را خشك كرد و گفت چو دوباره با آستينش اشك

ايـن  . چيز نگفـت  هري در جواب اين حرف هيچ... آخه اون جلوي چشم تو مرد... از سدريك حرف زدم   مي دونم كه براي تو خيلي دردناكه كه من           -
  .اما شهامت نداشت كه آن را بر زبان آورد. كامال درست بود

  :چو با صورت خيسش لبخندي زد و گفت
  .شي جادو كنمچيزي را با طلسم بيهو من قبال نمي دونستم هيچ. دونستي كه واقعاً معلّم خوبي هستي  مي-

  :هري با حالتي غير عادي گفت
  . ممنونم-

چو . اما از سوي ديگر قادر به حركت دادن پاهايش نبود    . خواست از در اتاق بيرون برود       هري با تمام وجود مي    . مدتّي به يكديگر خيره ماندند    
  :به باالي سر هري اشاره كرد و گفت

  ! داروش-
  :هري كه دهانش خشك شده بود گفت

  .، احتماالً پر از نارگله آره-
   نارگل ديگه چيه؟-

  :هري گفت
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  .بايد از لوني، ببخشيد لونا بپرسي. دونم  خودم هم نمي-

آورد كه نه گريـه بـود و نـه     چو صداي مضحكي در. كرد مغزش با افسون بيهوشي فلج شده است هري احساس مي. چو به او نزديك تر شد   
  :چو گفت. اش را بشمارد هاي روي بيني توانست كك مك او مي. شده بودحاال ديگر كامالً به هري نزديك . خنده

  . من خيلي تو رو دوست دارم، هري-
اكنـون آنقـدر بـه او       . كـرد   گرفت و دست و پا و مغزش را فلج مي           احساس گزگز عجيبي تمام وجودش را فرا مي       . مغز هري از كار افتاده بود     

  ...ديد  اش را ميهاي چسبيده به مژه تك اشك نزديك بود كه تك
تقريبـاً  . ها در كنـار آتـش نشـسته بودنـد           ترين مبل   ساعت بعد، هري با سالن عمومي برگشت و رون و هرميون را ديد كه بر روي راحت                  نيم

ي ميـز      لبـه  نصف يك حلقه كاغذ پوستي كه نوشـته بـود از          . نوشت  ي بلند بااليي مي     هرميون نامه . آموزان ديگر رفته بودند كه بخوابند       ي دانش   همه
  .كرد تكليف درست تغيير شكلش را تمام كند ي جلوي آتش دراز كشيده بود و سعي مي رون روي قاليچه. آويزان شده بود

  :وقتي هري روي مبل راحتي كنار هرميون فرو رقت رون پرسيد
   چرا اينقدر معطل شدي؟-

ا نيمـه        خواست برا نيمي از وجودش مي. او در حالت عادي نبود   . هري جواب نداد   ي  ي رون و هرميـون بگويـد چـه اتّفـاقي افتـاده اسـت امـ
  .خواست اين راز را با خود به گور ببرد ديگرش مي

  :هرميون از باالي قلم پرش با دقّت به او نگاه كرد و گفت
   حالت خوبه، هري؟-

 آرنجش تكيه داد و كمي بلند شد تـا بهتـر            رون به . دانست حالش خوب است يا نه       خودش هم نمي  . هايش را باال انداخت     هري با اكراه شانه   
  :هري را ببيند و گفت

   چي شد؟ چه اتفاقي افتاد؟-
درست همان موقعي كه تصميم گرفت چيزي نگويـد هرميـون   . دانست از كجا شروع كند و اصالً ترديد داشت كه بگويد يا نگويد              هري نمي 

  :سررشته كار را به دست گرفت و با حالتي جدي گفت
  شه؟ بعد از جلسه تنها گيرت آورد؟ ه چو مي مربوط ب-

كه نگـاهش بـا نگـاه هرميـون           رون شروع به پوزخندزدن كرد و همين      . هري كه از تعجب سست شده بود با حركت سرش جواب مثبت داد            
  :كوشيد صدايش عادي به نظر برسد گفت رون در حالي كه مي. تالقي كرد ساكت شد

  كارت داشت؟ اون چي...  خب-
  :سپس صدايش را صاف كرد و بار ديگر گفت» ...اون«:اي شروع به صحبت كرد و گفت صداي دورگههري با 

  ... اون-
  :هرميون با زيركي گفت

   با هم صميمي شدين؟-
بدون كوچيك ترين توجهي به اين اتّفاق، بـا  . ي مركبش به هوا پريد و روي قاليچه پاشيد رون چنان به سرعت بلند شد و نشست كه شيشه  

  :ر و شوق به هري نگاه كرد و گفتشو
   آره؟-

اش نمايان بود و سپس نگاهش را به هرميون انداخت كه كمي              ي رون نگاه كرد كه كنجكاوي آميخته به تمسخري در چهره            هري به قيافه  
  .ي مثبت تكان داد ابروهايش را در هم كشيده بود و سرش را به نشانه

  ! هاهاها-
آموز سال دومي كمرو كـه كنـار    ي بلندي زد كه باعث شد چندين دانش ش را در هوا تكان داد و چنان قهقهه      رون با حالتي پيروزمندانه مشت    

انگيـزي بـه      هرميون نگاه نفـرت   . زد بي اختيار به پهناي صورتش خنديد        هري وقتي رون را ديد كه بر روي قاليچه غلت مي          . پنجره بودند از جا بپرند    
  .ش انداختا رون انداخت و نگاهش را به نامه

  :سرانجام رون سرش را بلند كرد و به هري گفت
  اش چطوري بود؟  خب، قيافه-

  :هري حقيقت را بر زبان آورد و گفت
  . خيس بود-
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آخـه  : هري با نـاراحتي ادامـه داد      . تشخيص آن دشوار بود   . ي شادماني باشد هم در اثر انزجار        رون صدايي درآورد كه هم مي توانست نتيجه       

  .كرد داشت گريه مي
  :لبخند از صورت رون محو شد و گفت

  صميميت با تو اينقدر وحشتناكه؟...  اوه-
  :هري كه چنين چيزي به ذهنش نرسيده بود گفت

  .شايد باشه... دونم  نمي-
  :داد بدون آن كه سرش را بلند كند گفت اش ادامه مي هرميون همان طور كه به نوشتن نامه

  . معلومه كه نيست-
  :دي گفترون با لحن تن

  دوني؟  تو از كجا مي-
  :هرميون سربسته گفت

ره  كنه، خالصـه هرجـا مـي     مي توي دستشويي گريه. كنه  موقع خوردن غذا گريه مي    . كه چو اين چند وقته نصف روز در حال گريه كردنه             براي اين  -
  .كنه گريه مي

  :رون به پهناي صورتش خنديد و گفت
  مياره؟ به نظرت يه ذره صميميت حالشو جا -

  :هرميون نوك قلم پرش را در دواتش فرو كرد و با وقار خاصي گفت
  .م احساس ترين آدمي هستي كه من از شانس بدم باهاش آشنا شده  رون، تو بي-

  :رون عصباني شد و گفت
  اش بگيره؟ شه گريه  آخه يعني چي؟ كيه كه وقتي با دوستي صميمي مي-

  :هري از سر درماندگي گفت
  كنه؟ كارو مي كي اين. گه  مي آره، راست-

  :هرميون با حالتي نسبتاً تأسف آميز به آن دو نگاه كرد و گفت
  ها چه احساسي داره؟  شما دوتا متّوجه نيستين كه چو اين روز-

  :هري و رون با هم گفتند
  . نه-

  :هرميون آهي كشيد و قلم پرش را بر روي زمين گذاشت و گفت
كنم يه ذره گيج شده چون قبالً سدريك رو دوسـت داشـت ولـي حـاال                   از طرف ديگه فكر مي    . احته كه سدريك مرده   خيلي نار   خيلي.  معلومه ديگه  -

كنه صميمي شدن با هـري   فكر مي. از طرف ديگه وجدانش ناراحته    . تر دوست داره    تونه بفهمه كه كدومشونو بيش      خودشم نمي . هري رو دوست داره   
احتماالً خـودش هـم   . كنن اش چه فكر مي ف ديگه نگرانه كه اگه بخواد با هري به گردش بره ديگران درباره        از طر . توهيني به خاطراتش با سدريكه    

خالصـه  . تونه درست و حسابي بفهمه كه نسبت به هري چه احساي داره، براي اين كه هري همون كسيه كه موقع مرگ سدريك پيشش بـود                          نمي
راستي از اينم ناراحته كه نكنه از تيم كوييديچ ريونكالو بندازنش بيـرون چـون ايـن اواخـر                   . ست ي اين مسايل خيلي خطرناك و گيج كننده         كه همه 

  .خوب پرواز نكرده
  :انگيزي در پايان اين سخنراني  برقرار شد و سپس رون گفت سكوت حيرت

  .شه تونه در يك لحظه تمام اين چيزها رو با هم احساس كنه وگرنه منفجر مي  آدم نمي-
  :حرص و ناراحني دوباره قلم پرش را برداشت و گفتهرميون با 

  .شه كه بقيه ما هم مثل تو باشيم ي يك قاشق چايخوريه دليل نمي ي احساسات اندازه  اگه تو دامنه-
  :هري گفت

  ...كار كنم يمن اصالً نمي دونستم بايد چ... هاي گريه كرد بعدش هم هاي... خودش پا پيش گذاشت... وقت  من كه هيچ.  خودش شروع كرد-
  :رون كه از فكر چنين وضعيتي احساس خطر كرده بود گفت

  . خودتو سرزنش نكن، رفيق-
  :هرميون با نگراني به او نگاه كرد و گفت
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  تو هم كه همين كارو كردي، نكردي؟. كردي  فقط بايد بهش محبت مي-

  :رفت گفت هري كه حرارت صورتش به طور ناخوشايندي باال مي
  .اش ضربه زدم آهسته به شانه... طوري بگم چه...  خب، من-

  :هرميون كه ظاهراً با مشقّت توانسته بود از پشت چشم نازك كردن خودداري كند گفت
  خواي باهاش حرف بزني؟ باز هم مي. تونست باشه  خب، از اين بدتر هم مي-

  :هري گفت
  . مجبورم ديگه، نه؟ توي جلسات اد هست ديگه-

  :گفتحوصلگي  هرميون با بي
  .بود دوني منظورم چي  خودت مي-

در ذهنش مجسم كرد كه     . بود  هاي هرميون دورنماي جديدي از احتماالت ترسناك را در برابر چشمانش قرار داده              حرف. هري چيري نگفت  
 كه افتاده بود چو انتظار داشت هـري اورا بـراي            البتّه بعد از اتّفاقي   . ماند  هاي متوالي با او تنها مي       و ساعت ... مثالً به هاگزميد  ... رود  با چو به جايي مي    

  .اي در دلش ايجاد شد ي آزار دهنده از اين فكر دلشوره... رفتن به گردش دعوت كند
  :اش بود از دور گفت طور كه سرگرم نوشتن نامه هرميون همان

  ...توني ازش دعوت كني  هاي زيادي پيش مياد و مي  خب البتّه، فرصت-
  :كرد گفت شه با حالتي موذيانه هري را نگاه ميرون كه برخالف همي

   اگه نخواد دعوتش كنه چي؟-
  :هرميون با صداي نامفهومي گفت

  هري خيلي وقته كه از چو خوشش مياد، مگه نه، هري؟.  خنگ بازي در نيار-
كرد او را شـاد و شـنگول          و مجسم مي  ها پيش چو را دوست داشت اما هربار در ذهنش خودش را در كنار چ                بله، او از مدت   . هري جواب نداد  

  .هق گريه كرده بود ي هري گذاشته و هق اي كه چو سرش را روي شانه بود، درست بر خالف آن لحظه
  :ي هرميون را بخواند كه ديگر به زمين نيز رسيده بود و پرسيد رون سعي كرد بخشي از نامه

  نويسي؟  مي  راستي براي كي داري نامه-
  :ا از چشم او مخفي كرد و گفتاش ر هرميون نامه

  . براي ويكتور-
  كرام؟ -
  شناسيم؟  مگه چند تا ويكتور ديگه مي-

ا هنگـام      . ي ديگر به سكوت گذشت بيست دقيقه. رون چيزي نگفت اما دلخور شده بود     رون باالخره تكليف تغيير شـكلش را تمـام كـرد امـ
اش را نوشـت و بـا    هرميون تا آخرين سطر كاغذ پوسـتي . اش خارج كرد دلخوري هوا را از بينيهايش را خط زد و بارها با     ها روي نوشته    انجام آن بار  

خواسـت سـر سـيريوس در آتـش         هاي آتش خيره شده بود و بيش از هرچيزي دلش مـي             هري نيز به شعله   . دقّت آن را لوله كرد و درز آن را چسباند         
هـاي سـرخ      توروق كنان كوچـك و كـوچكتر شـد تـا آن كـه زغـال                 هاي آتش ترق     اما شعله  .ها او را راهنمايي كند      ي دختر   ظاهر شود و كمي درباره    

  .اند هري به اطرافش نگاه كرد و متوجه شد بار ديگر خودشان تنها كساني هستند كه در سالن عمومي مانده. سوخته نيز تبديل به خاكستر شدند نيم
  :برود گفت ن خوابگاه دختر ها باالكه از پلكا اي طوالني كشيد و پيش از آن هرميون خميازه

  . شب به خير-
  :رفتند رون پرسيد هاي خوابگاهشان باال مي وقتي هري و رون از پلّه

  بينه؟  اون توي كرام چي مي-
  ...المللي هم هست در ضمن يك بازيكن كوييديچ بين...  خب، شايد چون بزرگتره-

  :رسيد گفت تر به نظر مي رون كه عصباني
  منظورم اينه كه اون يه اوباش عبوسه، نيست؟...  اين به غير از-

  :هري كه هنوز در فكر چو بود گفن
  . آره، يه ذره عبوسه-
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هري عينكش را روي ميز كنار . دين، سيموس و نويل خواب بودند. آوردند و لباس خوابشان را پوشيدند آن دو بي سر و صدا رداهايشان را در      

اگـر  . ي كنار تخت نويل معلوم بـود        در عوض به بخشي از آسمان پر ستاره خيره شد كه از پنجره            . تش را نكشيد  هاي دور تخ    تختش گذاشت اما پرده   
  ...دانست كه بيست و چهار ساعت بعد چنين اتّفاقي افتاده است ديشب در همين ساعت، مي

  :رون از سمت راستش غرولند كنان گفت
  . شب به خير-

  :هري گفت
  . شب به خير-

هري بايد از او بـراي گـردش در خـارج از هـاگوارتز دعـوت                . چو كمي سرحال تر باشد    ... ي بعدي وجود داشت     اگر دفعه ...  بعد ي  شايد دفعه 
يا شايد در همان لحظه در رختخوابش خوابيده بـود و بـراي             ... باشد  ها پيش چو چنين انتظاري را داشته و از او خشمگين شده             شايد از مدت  ... كرد  مي

  .بود كردن موضوع، آن را پيچيده تر كرده توضيح هرميون به جاي قابل درك. دانست چه فكري بايد بكند هري نمي. كرد سدريك گريه مي
تـر    اين خيلي بيش  ...  بايد طرز كار مغز دخترهارو به ما درس بدهند         .اين چيزيه كه اينجا بايد به ما ياد بدهند        : هري به پهلو غلتيد و فكر كرد      

  .خورد ردمان مياز درس پيشگويي به د
  .جغدي در ظلمت شب هوهو كرد. اش را باالكشيد نويل در خواب بيني

جـا كـشانده      هاي دروغين او را فريـب داده و بـه آن            چو هري را متّهم مي كرد كه با وعده        .  هري در خواب ديد كه به اتاق اد بازگشته است         
« :چـو فريـاد كـشيد     ... هري اعتـراض كـرد    . رت قورباغه اي شكالتي به او بدهد      چو گفت كه هري قول داده بود اگر چو بيايد صد و پنجاه كا             . است

بعـد  . انداخت  آورد و به هوا مي      ها را در مي     چو از داخل ردايش مشت مشت كارت      » !ي شكالتي به من داده بود، ببين        سدريك يه عالمه كارت قورباقه    
چطـوره  ... به نظر من بهتره به جاش يه چيز ديگه بهش بدي          ... دوني  هم مي  تو بهش قول دادي، هري، خودت        «: چو تبديل به هرميون شد و گفت      

در هر حـال  همـه چيـز         . چون آمبريج آن را گرفته است     . گفت كه نمي تواند آذرخش را به چو بدهد          كرد و مي    هري مخالفت مي  » آذرخش رو بدي؟  
  ...جا آويزان كند كه به شكل سر دابي باشد ادكنك در آنمضحك شده بود زيرا هري به اتاق اد آمده بود كه به مناسبت كريسمس چند ب

روي زمـين   ... رفـت   هاي فلزي درخشان، در فضايي تاريك و سنگي، در هوا جلو مي             او درميان ميله  . بدنش گرم، قدرتمند و انعطاق پذير بود      
او ... درخـشيدند  هايي زنده و عجيب مـي       ا ببيند كه با رنگ    توانست اشياي پيرامونش ر     جا تاريك بود اما او مي       همه... ولو شد و به روي شكم سر خورد       

اش نزديـك شـده       اش به سـينه     مردي در مقابلش بر روي زمين نشسته و چانه        ... اما نه ... در نظر اول، راهرو خالي بود     ... گرداند  داشت سرش را بر مي    
جلوي دري در ... زد او زنده بود اما چرت مي... وي بدن مرد را در هوا چشيدب... آورد هري زبانش را در   ... درخشيد  طرح كلّي بدنش در تاريكي مي     ... بود

  ...انتهاي يك راهرو نشسته بود
  ...رساند تري را به انجام مي او بايد كار مهم... كرد  اش غلبه مي اما بايد بر وسوسه... هري آرزو داشت آن مرد را نيش بزند

هـري هيكـل زنـده و تـاري را ديـد كـه در               ... اي رنگي از روي پاهاش كنار رفت         و ايستاد شنل نقره    وقتي از جا پريد   ... اما مرد تكاني خورد   
خود را عقب كشيد و از زمين فاصله گرفت و          ... ي ديگري نداشت    چاره... يك چوبدستي را ديد كه از كمربندي بيرون آمد        ... برابرش قد علم كرده بود    

كـرد، فـوران خـون        هـايش حـس مـي       هاي مرد را در زير آرواره        را در گوشت مرد فرو برد، خرد شدن دنده         هايش  بار ضربه زد، دوبار؛ سه بار نيش        يك
  ...كرد گرمش را احساس مي

  ...خون بر زمين جاري شده بود... از پشت به ديوار خورد و به زمين لغزيد... سپس ساكت شد... زد مرد از درد نعره مي
  ... لحظه ممكن بود سرش بتركدكرد گوي هر اش به شدت درد مي پيشاني

   !هري! هري -
. اش مانند ژاكت مهار كننـده بـه دور تـا دور بـدنش پيچيـده بـود       مالفه. عرق سرد بر تمام ذرات بدنش نشسته بود       . چشم هايش را باز كرد    

  .درست مثل اين بود كه سيخي را در پيشانيش فرو كرده باشند كه از شدت حرارت سفيد شده باشد
  !هري -

هـايش سـرش را    با دست. افراد ديگري نيز پايين تخت هري ايستاده بودند. زده باالي سرش ايستاده بود    اي هراسان و وحشت     رون با قيافه   
  .ي روتختي اش استفراغ كرد غلتي زد و روي لبه... ديد از شدت درد چشمش جايي را نمي... داد محكم فشار مي

  :صداي هراساني گفت
   نبايد كسي رو خبر كنيم؟ حالش واقعاً بده،-
  !هري!  هري-
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چند نفس عميق گرفت و خود را از رختخواب بلند كرد، بـه خـودو       ... گفت، گفتن اين موضوع به رون بسيار اهميت داشت          او بايد به رون مي    

  ...ديد از شدت درد درست جايي را نمي... آورد كه دوباره استفراغ نكند فشار مي
  :به رون گفت. رفت اش باال پايين مي ي سينه زد و قفسه نفس مي هري نفس

  .ن به بابات حمله كرده...  بابات، بابات-
  :رون كه مات و مبهوت مانده بود گفت

   چي؟-
  ...گم، همه جا پر از خون شده بود ن، جدي مي زده باباتو نيش!  بابات-

  :همان صداي هراسان گفت
  .رم يكي رو خبر كنم  من مي-

  . گوش رسيد كه از خوابگاه بيرون رفتهايش به و صداي گام
  :رون با شك و ترديد گفت

  !فقط خواب ديدي... تو... تو!  هري، رفيق-
  :هري با خشم گفت

  ! نه-
  .فهميدن رون اهميت حياتي داشت

  ...جا بودم، خودم ديدم من اون... يه خواب معمولي نبود...  خواب نبود-
ريخت و    اما هنوز عرق مي   . در پيشانيش كمي فرو كش كرده بود      .  كنند اما اهميت نمي داد     پچ مي   هري متّوجه شد كه سيسموس و دين پچ       

  :رون جستي زد و خود را از جلوي او كنار كشيد و با صداي لرزاني گفت. او دوباره باال آورد. لرزيد بدنش با حالت تب آلودي مي
  ...نويل رفته كمك بياره.  هري تو اصالً حالت خوب نيست-

  :لرزيد گفت اختيار مي  سرفه اي كرد و دهانش را با آستينش پاك كرد و در حالي كه بيهري
اون يـه مـار     ... من يـه    ... رفت  بدجوري ازش خون مي   ... بايد بفهميم اون كجاست   ... تو بايد نگران بابات باشي    . من هيچيم نيست  .  من حالم خوبه   -

  ...گنده بود
دانـست    هـري نمـي   . پچ مي كردند    دين و سيموس هنوز در همان نزديكي پچ       . رون دوباره او را نشاند    هري كوشيد از تختش پايين بيايد اما        

پس از آن صداي ... گيرد ذره آرام مي اش ذره كرد درد جاي زخم پيشاني  حس مي . لرزيد  جا نشسته بود و مي      همان. يك دقيقه گذشته است يا ده دقيقه      
  :يد و بار ديگر صداي نويل را شنيد كه گفتهاي شتاباني از پلّه ها به گوش رس گام

  ...جا، پروفسور  بفرماييد اين-
اش يك وري شـده        استخواني  اش را پوشيده بود و عينكش بر روي بيني          ربدوشامبر پيچازي . گونگال با عجله وارد خوابگاه شد       پروفسور مك 

  .بود
  كنه؟  چي شده، پاتر؟ كجات درد مي-

به دو كنـد   او اكنون به يكي از اعضاي محفل ققنوس نياز داشت نه كسي كه با او يكي     . در خوشحال نشده بود   ق  گاه از ديدن او آن      هري هيچ 
  .هاي بي مصرف برايش تجويز كند و معجون

  :هري دوباره بلند شد و نشست و گفت
  .من شاهد اين اتّفاق بودم. يه مار به باباي رون حمله كرده و موضوع جديه!  باباي رون-

  :گونگال كه ابروهايش را درهم كشيده بود گفت  مكپروفسور
  گي شاهد اين اين اتّفاق بودي؟  منظورت چيه كه مي-
  ...خواب بودم بعد اونجا بودم... دونم  نمي-
   منظورت اينه كه اينو در خواب ديدي؟-

  :هري با عصبانيت گفت
  ! نه-

  فهميدند؟ چرا هيچ يك از آنها نمي
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واقعـي بـود، مـن خـودم مجـسم      . و بعد ايـن موضـوع خوابمـو پـاره كـرد     ... ديدم، يه چيز احمقانه ه چيز ديگه خواب ميي ي  من اول داشتم درباره   -

اون افتاد زمين، يكي بايـد بفهمـه   . ريخت پيكر بهش حمله كرد، يه عالمه خون ازش مي آقاي ويزلي روي زمين خوابيده بود و يه مار غول  . كردم  نمي
  ...كه اون كجاست

كـم   هري با صدايي كه كم. ديد وحشت كرده بود گونگال از پشت عينك كجش طوري به او زل زده بود كه گويي از آنچه مي                 مكپروفسور  
  :تبديل به فرياد شده بود گفت

  .گم خودم ديدم كه اين اتّفاق افتاد دارم مي! م گم، نه ديوونه شده  من نه دروغ مي-
  :گونگال با لحن جدي گفت پروفسور مك

  .ريم پيش مدير مدرسه ربدوشامبرتو بپوش، داريم مي. كنم، پاتر رفتو باور مي من ح-
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  فصل بيست و دوم
  هاي جادويي سنت مانگو    بيمارستان سوانح  و بيماري  

خاطر شـد كـه بـدون     بود چنان آسوده گونگال او را جدي گرفته    كه پروفسور مك    هري از اين  
. مد، ربدوشـامبرش را پوشـيد و عيـنكش را بـه چـشمش زد     هيچ معطّلي، بالفاصله از تختش پايين آ   

  :گونگال گفت پروفسور مك
  . ويزلي، تو هم بايد بياي-

هـاي خـاموش نويـل، ديـن و سـيموس             گونگال از كنار پيكـر      آن ها به دنبال پروفسور مك     
ي  رهشـدند، از حفـ      گذشتند، از خوابگاه خارج شدند، از پلكان مارپيچي پايين رفته، وارد سالن عمـومي             

كـرد    هـري احـساس مـي     . تابلو عبوركردند و در راهروي روشن از نور مهتاب بانوي چاق پيش رفتند            
زدنـد از     ها را آرام قدم مـي       در تمام مدتي كه آن    .خواست بدود، فرياد برآورد و دامبلدور را بيابد         مي. وحشت درونش هر لحظه ممكن است بيرون بريزد       

ها از جلوي     آگين بودند چه؟ آن     زهر) »هايم  نيش«: گوشيد كه در فكرش نگويد      هري به سختي مي   ( ها    آن نيش رفت و اگر      بدن آقاي ويزلي خون مي    
و خـانم نـوريس     » !پيشته«:گونگال گفت   پروفسور مك . كرد  ها خيره بود و فش فش آرامي        هاي چراغ مانندش به آن      خانم نوريس گذشتند كه با چشم     

  :گونگال گفت پروفسور مك. اي رسيدند كه نگهبان ورودي دفتر دامبلدور بود پيكر نقش برجستهچند دقيقا بعد به . ها گم شد در سايه
  . زنبور ويژويژوي جوشان-

ديوار پشت سرش از وسط دو نيمه شد و در پـشت آن پلكـاني سـنگي پديـدار شـد كـه              . پيكر نقش برجسته جان گرفت و به كناري جست        
ها   ها گرمپي بسته شد و آن       ديوار پشت سر آن   . هاي متحرك قدم گذاشتند     هر سه بر روي پلّه    .  حركت بود برقي، پيوسته به سمت باال در         همچون پله 

  .ي برنزي آن به شكل يك شيردال بود انجام به يك در جالدار برّاق از جنس چوب بلوط رسيدند كه كوبه در مسيري مارپيچي باال رفتند تا سر
رسيد كـه دامبلـدور دسـت كـم ده      به نظر مي. در واقع صداي همهمه بود. آمد تاق صداي حرف ميبود از داخل ا     اگرچه پاسي از شب گذشته    

  .دوازده ميهمان داشته باشد
هـا را خـاموش       اي آن   ي شيردالي سه بار ضربه زد و صداي همهمه بالفاصله ساكت شد، گويي كسي با دكمه                 پروفسور مك گونگال با كوبه    

  .گونگال هري و رون را به داخل اتاق برد  پروفسور مكخود باز شد و در خودبه. كرده بود
حركت بودند و اينبـار بـر خـالف هميـشه نـه سـوت                 ها بر خالف هميشه ساكت و بي        اي عجيب روي ميز     ابزار نقره . از اتاق تاريك بود     نيمي

هايـشان چـرت      ر ها را پوشانده بودند همگي در قاب       ي مديران پيشين هاگواتز كه ديوا       تابلوهاي تك چهره  . شد  كشيدند و نه بخار از آنها خارج مي         مي
  .هايش فرو برده بود ي يك قو به خواب رفته و سرش را به ميان بال پشت در، پرنده طاليي و سرخ با شكوهي به اندازه. زدند مي
  ...آه... و... گونگال  اوه، شماييد، پروفسور مك-

هاي مقابلش را     او اندكي خم شد و در نور شمعي قرار گرفت كه كاغذ           . بود  شستهدامبلدور روي صندلي پشتي بلندي در پشت ميز تحريرش ن         
ماننـدش از زيـر آن        بود و پيراهن خوب سفيد بـرف        هاي ارغواني و طاليي گلدوزي شده       ربدوشامبر باشكوهي به تن داشت كه با رنگ       . كرد   مي  روشن

  .گونگال دوخته بود هاي نافذ آبي كم رنگش را مشتاقانه به پروفسور مك رسيد و چشم اما كامالً بيدار و هشيار به نظر مي. معلوم بود
  :گونگال گفت پروفسور مك

  .يك كابوس ديده...  پروفسور دامبلدور، پاتر يك-
  :هري به تندي گفت

  . كابوس نبود-
  :در هم كشيد و گفت گونگال رويش را برگرداند و به هري نگاه كرد و ابروهايش را كمي پروفسور مك

  .بسيار خب، پاتر، پس خودت براي مدير تعريف كن -
  ...خب راستش من خواب بودم...  من-

 دسـت هـاي درهـم        اش براي متقاعد كردن دامبلدور، از اين كه مدير به جاي نگاه كردن به او به انگشت                  حتّي با وجود وحشت و درماندگي     
  :اما ادامه داد. كرد اندكي آزرده خاطر شد اش نگاه مي كرده گره

  ...من ديدم كه چه اتّفاقي افتاد... واقعي بود...  اما يه خواب معمولي نبود-
  :هري نفس عميقي كشيد و گفت

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  - 2 -هاي جادويي سنت مانگو             انح و بيماريبيمارستان سو–فصل بيست و دوم / جلد دوم/هري پاتر و محفل ققنوس

 
  .يه مار غول پيكر بهش حمله كرده... آقاي ويزلي...  باباي رون-

. نمـود   ايد خنـده دار مـي     رسيد پس از آنكه هري اين كلمات را بر زبان آورد صدايش در فضا منعكس شد؛ انـدكي مـسخره و شـ                        به نظر مي  
اي رنـگ پريـده و مبهـوت نگـاهش را از هـري بـه                  رون با چهره  . اي سكوت بر قرار شد و دامبلدور با حالتي مكاشفه مانند به سقف خيره شد                لحظه

  :پرسيد كه به هري نگاه كند به آرامي دامبلدور بدون آن. دامبلدور انداخت
  طوري اين ماجرا رو ديدي؟  چه-

  :اصالً چه اهميتي داشت؟ هري ادامه داد» ...دونم خب، نمي«: نسبتاً خشمناك گفتهري با لحني
  ...ام بود كنم توي كلّه  فكر مي-

  :دامبلدور با همان لحن آرام گفت
كردي؟   ر نگاه مي  كه وقتي اين حمله اتفّاق افتاد تو كجا بودي؟ و به اين صحنه چطو             ... يادت مياد ... منظورم اينه كه  .  درست متوجه منظورم نشدي    -

  كردي؟  مي مثالً كنار قرباني ايستاده بودي، يا از باال به صحنه نگاه
  ...دانست درست مثل اين بود كه خودش مي. عادي بود كه هري از تعجب دهانش باز ماند اين سؤال چنان عجيب و غير

  :هري گفت
  ...ديدم ارهي چشم اون م ي اين ماجرا رو از دريچه من همه.  من اون ماره بودم-

كرد با لحن جديدي شروع به صحبت كرد كه            مي  ي رنگ پريده رون نگاه      سپس دامبلدور كه اكنون به چهره     . اي هيچكس حرفي نزد     لحظه
  :او گفت. تر بود اندكي تند

   جراحت آرتور جِديه؟-
  :هري با تأكيد خاصي گفت

  .بله -
هاي به آن تيـزي در پهلـوي كـسي فـرو      بودند؟ آيا متوجه نبودندد كه وقتي نيشذهن شده  ها در درك اين مطلب چنين كند ي آن  چرا همه 

  كرد؟ گذاشت و مستقيم به او نگاه نمي كند؟ و چرا دامبلدور در مقابل او ادب و نزاكت را زيرپا مي رود چه خونريزي وحشتناكي ايجاد مي مي
ي  هـاي تـك چهـره    دامبلـدور رويـش را بـه يكـي از تـابلو     . يش پريـد اما در همان لحظه دامبلدور چنان به سرعت برخاست كه هري از جا         

  :كرد كه در نزديكي سقف بود و گفت قديمي
   !46 ؟ با تو هم هستم دايليس45 اورارد-

اش كـه     اي در تـابلوي كنـاري       اي بلند نقـره     اي با موهاي حلقه     ي سالخورده   جادوگر رنگ پريده با موي چتري كوتاه مشكي همراه با ساحره          
  :دامبلدور گفت. ها را باز كردند  هردو از خواب عميقي پريده بودند بالفاصله چشمظاهراً

   شنيدين؟-
  :جادوگر با حركت سرش جواب مثبت داد و ساحره گفت

  ! طبيعتاً-
  :دامبلدور گفت

  ...كنن نو پيدا مياورارد، تو بايد خيلي احتياط كني تا مطمئن بشيم افراد درستي او. زنه  موهاي اين مرد حناييه و عينك مي-
كه معموال در هـاگواتز چنـين چيـزي         (آوردن از اولين تابلوي بعدي      هايشان خارج شدند اما به جاي سردر        هردو سر تكان دادند و از كنار قاب       

چيـز ديگـري بـه     يي تيره و در ديگري جز يك صندلي زيباي چرم زمينه ي پس   در يكي از تابلوها جز يك پرده      . يك پديدار نشدند    هيچ) آمد  پيش مي 
سـو جـاري      كردند و آب دهانشان از يـك        كه ماهرانه خرّوپف مي     هاي هاگواترز با اين     هري متوجه شد كه بسياري از مديران و مديره        . خورد  چشم نمي 

  .كردند  صحبت ميانداختند و او تازه فهميد وقتي به در ضربه زدند چه كساني هاي دزدانه به او مي هايشان نگاه شده بود يكسره از الي پلك
  :بود و گفت ي با شكوهي نزديك شد كه پشت در به خواب رفته گونگال رد شد و به پرنده دامبلدور با وقار از كنار هري، رون و پروفسور مك

شون رو در مؤسـسات    قدر نامدار و سرشناس بودند كه تابلوي تك چهره          هردوشون اون .  اورارد و دايليس، دوتا از مشهورترين مديران هاگواتز بودند         -
تونن به ما بگن كه در جاهاي ديگه چـه            هاي ديگرشون رفت و آمد كنند، مي        تونن در تابلو    چون اونا آزادانه مي   . ن  جادوگري مهم ديگري هم آويخته    

  ...اتّفاقي افتاده
  :هري گفت

                                                 
45 Evereard 
46 Dilys 
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  .اي باشه  ولي آقاي ويزلي ممكنه در جاهاي ديگه-

  :ف نزده بود گفتدامبلدور چنان كه گويي هري اصالً حر
شـه لطـف كنـين و چنـد تـا             گونگال، مـي    پروفسور مك ... ممكنه اورار و دايليس چند دقيقه ديگه برگردن       . كنم هر سه تاتون بشينين       خواهش مي  -

  ...صندلي بيارين
ي صاف ظاهر شدند كه ها  سه صندلي چوبي با پشتي    . اش را از جيب ربدوشامبرش درآورد و در هوا تكان داد            گونگال چوبدستي   پروفسور مك 

هري نشست و به دامبلدور نگاه كرد كه پشت سرش          . ي دادرسي پديدآورده بود كامالً متفاوت بودند        هاي راحتي گلداري كه دامبلدور در جلسه        با مبل 
هاي تيره و     اال آورد و با چشم    سر زيبايش را ب   . بالفاصله فاوكس بيدار شد   . دامبلدور با انگشتش پرهاي طاليي سر فاوكس را نوازش كرد         . ايستاده بود 

  :دامبلدور با صدايي بسيار آهسته گفت. برّاقش دامبلدور را نگاه كرد
  ... مانياز به نگهبان داريم-

  .ي آتشي نمايان شد و ققنوس از نظر ناپديد شد اي شعله لحظه
آن را برداشت و با خـود سـر   . ها چيست  بود كار آناي رفت كه هري هرگز نفهميده هاي ظريف نقره دامبلدور  با عجله به سراغ يكي از ابزار      

  .اي ضربه زد اش آهسته به وسيله ي نقره ها نشست و با چوبدستي بار ديگر رو به آن. ميزش آورد
هـاي ابـر ماننـد        تـوده . تق موزوني از آن بلنـد شـد         اي جيرينگ جيرينگ صدا كرد و بالفاصله به جنبش درآمد و صداهاي تق              ي نقره   وسيله

دامبلدور در حالي كه به ابروهايش چين انداخته بود با دقّت بـه دود              . اي رنگ باالي آن بيرون زد       ي مينياتوري نقره    ي از دود سبز روشني از لوله      ظريف
 يـك افعـي   از انتهـاي آن سـر  ... آمدند و در هوا چرخ زدنـد       هاي ابر مانند ظريف به صورت دود غليظ و يكنواختي در            پس از چند ثانيه توده    . نگاه كرد 

هري با شور و اشـتياق      . كند  هري در كمال تعجب در اين فكر بود كه آيا آن وسيله حرف او را تأييد مي                . بيرون آمد كه دهانش را كامًال باز كرده بود        
  .به دامبلدور نگاه كرد تا از درستي فكر خود مطمئن شود ولي دامبلدور به او نگاه نكرد

  :كرد ظاهراً به خودش گفت ي دود نگاه مي اي شگفتي به توده طور كه بدون ذره دامبلدور همان
  اما  ذاتاً جدا؟.  طبيعتاً،طبيعتاً-

اما افعي دودي بالفاصله به دومار تبديل شد كه هر دو چنبره زده و در فـضاي تاريـك اتـاق مـوج                    . هري از سرو ته اين سؤال سر در نياورد        
تق آهسته و سپس خاموش  صداي تق. اي زد ي ديگري به ابزار نقره ي چوبدستي اش ضربه     تمند به وسيله  اي گرفته و رضاي     دامبلدور با چهره  . زدند  مي
  .شكلي درآمد و از بين رفت ها رقيق و رقيق تر شد و به صورت غبار بي دود افعي. شد

مـديران هـاگوارتز را ديـد كـه بـا           ي    چهـره   هـاي تـك     هري بسياري از تابلو   . دامبلدور ابزارش را بر روي ميز كوچك و پايه بلندش گذاشت          
خواست بپرسد آن     هري مي . زدند  شدند دوباره با دستپاچگي خود را به خواب مي           نگاه هري مي    كردند و بعد، همين كه متوجه       نگاهشان او را دنبال مي    

. ز بـاالي ديـوار سـمت راستـشان بلنـد شـد      كه بتواند سؤالش را مطرح كند صدااي فريـادي ا    است اما پيش از آن      اي براي چه كاري     ابزار ظريف نقره  
  :دامبلدور بالفاصله پرسيد. زد دوباره در تابلويش پديدار شده بود نفس نفس مي جادوگري كه اورارد نام داشت در حالي كه كمي

   چه خبره؟-
  :كرد گفت ي پشت سرش پاك مي جادوگر كه ابرويش را با پرده

ا     نمي... ي پايين شنيدم   گفتم صداي حركت چيزي رو در طبقه      كه باالخره يكي دويد،        من داد زدم تا اين     - دونستن بايد حرف منو باور كنن يـا نـه امـ
خالصـه چنـد دقيقـه بعـد        . دوني كه اون پايين اصالً تابلويي وجود نداره كه آدم بخواد از تـوش نگـاه كنـه                   مي... رفتن پايين كه سروگوشي آب بدن     

  ...وقتي اونا رفتن من دويدم توي تابلوي الفريداكراگ كه بهتر بتونم ببينمش. الوده ام بدنش خونتم. حالش اصالً خوب نيست. آوردنش باال
  :رون حركتي غيرارادي كرد و دامبلدور گفت

  ...بيندش  پس با اين حساب وقتي اونو ببرن دايليس مي-
  :اش نشست و گفت كنان روي صندلي سرفه. گشتي نقره اي داشت نيز به تابلويش بر حلقه اي كه موي حلقه چند لحظه پس از آن ساحره

  ...حالش بده... اونا از زير تابلوي من بردنش... مانگو  آره، دامبلدور، بردنش به سنت-
  :گونگال كرد و گفت و رويش را به پروفسور مك» .متشكّرم«:دامبلدور گفت

  .هاي ويزلي رو بيدار كني ي بچه  مينروا، بايد بري و بقيه-
   بله، حتماً-

به رون نگاه كرد كه در آن لحظه وحـشت زده بـه               هري زير چشمي  . گونگال از جايش برخاست و به چابكي به سمت در رفت            پروفسور مك 
  :پروفسور در كنار در مكثي كرد و پرسيد. رسيد نظر مي

  شه؟  مي مالي چي....  دامبلدور-
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بـا اون سـاعت   ... اما ممكنـه اون خـودش فهميـده باشـه    ...  شدن افراد تموم شدوقتي كار نگهبانيش براي جلوگيري از نزديك ...  اون كار فاوكسه   -

  ...اي كه داره العاده فوق
داد و با عـذاب       گويد كه به جاي زمان، محل و وضعيت اعضاي خانواده ويزلي را نشان مي               دانست كه دامبلدور همان ساعتي را مي        هري مي 

... اما ديروقت بـود   . قرار گرفته باشد  » خطر مرگبار «ي آقاي ويزلي حتّي در همان لحظه، روي عبارت           وجدان به اين فكر افتاد كه ممكن است عقربه        
آمده بـود     حان آقاي ويزلي در     ي خانم ويزلي افتاد كه به شكل جسد بي          هري به ياد لولوخورخوره   ... ديد  خانم ويزلي احتماالً خواب بود و ساعت را نمي        

  ...امكان نداشت... مرد اما آقاي ويزلي نمي... ازن اين فكر تمام بدنش يخ كرد. ش سرازير بودوري، خون از صورت و با عينك يك
هـا بـه سـر        اي را برداشـت و از پـشت آن          ي دودزده   كتري كهنه . كرد كه پشت سر هري و رون بود         اي را زير و رو مي       دامبلدور داشت قفسه  

كتري لرزشي كرد و نور آبي عجيبي از آن ساطع شد   » !پورتس«: بلند كرد و زيرلب گفت     اش را   چوبدستي. را بر روي ميزش گذاشت      ميزش رفت و آن   
  .سپس لرزش آن فروكش كرد و دوباره مثل قبل به رنگ سياه درآمد

اي   اي بـه رنـگ سـبز و نقـره           تيز بود كـه او را جلـوي زمينـه           اين يكي جادوگر زيركي با ريش نوك      . دامبلدور به طرف تابلوي ديگري رفت     
  .شنيد كوشيد اورا بيدار كند صدايش را نمي و ظاهراً به چنان خواب سنگيني فرو رفته بود كه وقتي دامبلدور مي. بودند ترين نقاشي كردهاسلي

  . فينياس، فينياس-
انده بودنـد تـا     هايشان سرها را برگرد     همگي در قاب  . اكنون ديگر افراد درون تابلوهاي رديف شده بر روي ديوار، خود را به خواب نزده بودند               

هاي ديگر نيز فرياد زنان       وقتي جادوگر زيرك از به نمايش گذاشتن تصويربه خواب زده خود دست بر نداشت برخي از تابلو                . ببينند چه خبر شده سات    
  :اسم اورا صدا زدند

  !فينياس! فينياس!  فينياس-
  :هايش را كامالً باز كرد و گفت شمبا يك تكان نمايشي چ. توانست خود را به خواب بزند ديگر بيش از آن نمي

   كسي منو صدا زد؟-
  :دامبلدور گفت

  .يه پيغام ديگه دارم. خوام كه دوباره يه سري به تابلوي ديگرت بزني  ازت مي-
  :با صداي جيغ جيغويي گفت) كه در طول آن نگاهش به اتاق چرخيد و روي هري ثابت ماند(پس از يك خميازه طوالني ساختگي

  ...م م سر بزنم؟ اوه، نه، دامبلدور، امشب من خيلي خسته ي ديگه به تابلو-
كه بتواند فكـري بكنـد تابلوهـاي          اين صدارا قبالً كجا شنيده بود؟ اما پيش از آن         . رسيد  صداي فينياس كمابيش براي هري آشنا به نظر مي        
  :هايش را در هوا تكان داد و فرياد زد يني سرخي داشت مشتجادوگر چاقي كه ب. روي ديوارهاي اطراف داد و فرياد كنان با او محالفت كردند

  !قصور در انجام وظيفه!  نافرماني، قربان-
  :دانست آرماندوديپت نام دارد و پيش از دامبلدور مديريت هاگوارتز را بر عهده داشته است گفت جادوگر پير و نحيفي كه هري مي

  !ننگ بر تو فينياس!  باشيم افتخار ما اينه كه در خدمت مدير فعلي هاگوارتز-
  :ي درخت غان نبود گفت شباهت به تركه اي كه نگاه نافذي داشت و يك  چوبدستي قطور و غيرعادي در دست گرفته بود كه بي ساخره

  دي من راضيش كنم، دامبلدور؟  اجازه مي-
  :جادوگري كه فينياس نام داشت با دلواپسي به چوبدستي او نگاهي كرد و گفت

  ...آخه اون تابلوي اكثر خانواده رو از بين برده... اشه، هرچند كه احتماالً تابلوي منو داغون كرده اوه، ب-
  :دامبلدور گفت

  .دونه كه نبايد تابلوي تو رو از بين ببره  سيريوس مي-
ي ميـدان گريمولـد       در خانـه   اتـاقش     صداي او را از قاب به ظاهر خـالي        . هري بالفاصله فهميد كه صداي فينياس را قبالً كجا شنيده است          

  :دامبلدور ادامه داد. شنيده بود
  ي اون ميان، فهميدي؟ شده و همسر و فرزندانش با هري پاتر به زودي به خونه  بايد بهش اين پيغام رو بدي كه آرتور ويزلي بدجوري زخمي-

  :اي گفت فينياس با صداي خسته
  ...باشه...آره... آره ...ي اون كه اونجا بمونن رن به خونه اتر ميشده، همسر و فرزندانش با هري پ  آرتور ويزلي زخمي-

فـرد، جـرج و جينـي همـراه بـا پروفـسور             . كه از نظر ناپديد شد در دفتر دامبلدور دوباره باز شد            وري به يك سمت قاب رفت و همين         او يك 
  .داشتندهر سه ژوليده و بهت زده بودند و لباس خواب به تن . گونگال وارد اتاق شدند مك

  :ي هراسان گفت جيني با قيافه
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  ...شده گونگال گفت تو پدرمو ديدي كه زخمي  هري، چي شده؟ پروفسور مك-

  :كه هري حرفي بزند دامبلدور گفت پيش از آن
من شـما   . ن   برده هاي جادويي سنت مانگو     اونو به بيمارستان سوانح و بيماري     .  پدرتون در هنگام انجام مأموريتي براي محفل ققنوس مجروح شده          -

  .تر از پناهگاهه جا به بيمارستان خيلي نزديك فرستم چون اون ي سيريوس مي رو به خونه
  :فرد كه يكّه خورده بود گفت

  جا؟ با پودر پرواز؟ طوري بايد بريم اون  چه-
  :دامبلدور گفت

  .رين  ميکیشما با يك پورت. كنن ي پرواز رو كنترل مي شبكه. در حال حاضر پودر پرواز روش مطمئني نيست.  نه-
  :كه همان جا روي ميزش قرار داشت اشاره كرد و ادامه داد او به كتري قديمي

  ...خطره خواستم قبل از فرستادن شما مطمئن بشم كه اوضاع مناسب و بي مي...  مامنتظر فينياس نايجلوسيم كه برگرده و گزارش بده-
بالفاصـله  . بـر روي زمـين افتـاد    ار شد و يك پر طاليي رنگ بر جاي گذاشت كه به آرامي   ي آتشي درست در وسط دفتر دامبلدور پدبد         شعله

  :دامبلدور آن را از زمين برداشت و گفت
خـودت بـراش يـه      ... مينروا، برو يه جوري دسـت بـه سـرش كـن           ... اون خانم فهميده كه شما از خوابگاهتون اومدين بيرون        .  اين هشدار فاوكسه   -

  ...داستاني سرهم كن
  .ي پيچازي ربدوشامبرش ديده شد گونگال چنان به سرعت از آنجا رفت كه تنها حركت سريع پارچه پروفسور مك
  :اي از پشت سر دامبلدور به گوش رسيد كه گفت صداي خسته

  .شه  كه خيلي  خوشحال مي  اون گفت-
  :ادامه داداو . جادوگري كه فينياس نام داشت بار ديگر جلوي پرچم اساليترينش ظاهر شده بود

  ...كردن داره ي عجيبي در مهمان دعوت ي من هميشه سليقه  ي نوه  نوه-
  :دامبلدور به هري و فرزندان ويزلي گفت

  ...زود باشين قبل از اينكه كسي بياد... جا  پس بياين اين-
  :دامبلدور پرسيد. ي بچه ها دور ميز دامبلدور جمع شدند هري و بقيه

   استفاده كردين؟کیتون قبالً از پورت  همه-
  .اي از كتري دودزده را لمس كنند همه با حركت سر جواب مثبت دادند و دستشان را دراز كردند تا نقطه

  ...دو...يك... ي سه  خوبه، با شماره-
كرد و چشمان آبـي     هاي دو و سه پيش آمد هري به دامبلدور نگاه             در مكث كوتاهي كه ميان شماره     . در زماني كمتر از يك ثانيه اتّفاق افتاد       

  .رنگ دامبلدور از رمز تاز متّوجه هري شد كم
اختيار نفرت شديد و هـراس   كرده بود، ناگهان ناخواسته و بي   اش دهان باز    بالفاصله جاي زخمش به شدت سوخت گويي بار ديگر زخم كهنه          

هايش را در     نيش... نيش بزند ... ست جز اينكه حمله كند    خوا   آن، چيزي نمي    انگيزي در وجود هري جوشيد، چنان نفرت قدرتمندي بود كه هري، يك           
  ...بدن مردي فرو كند كه در برابرش بود

  ... سه-
كـرد چـرا كـه        او به ديگران برخورد مـي     . دستش به كتري چشبيده بود    . هري تكاني را در پشت نافش حس كرد، زمين زيرپايش ناپديد شد           

  ...كشيد و سر انجام ها را جلو مي كتري آن. رفتند همگي با سرعت در گردباد رنگارنگي پيش مي
ي نزديك بـه گـوش    پاهاش چنان محكم به زمين خورد كه زانوهايش خم شد، كتري روي زمين افتاد و دنگي صدا كرد و صدايي از فاصله      

  :رسيد كه گفـت
  ميره؟ هاي خيانتكار، درسته كه پدرشون داره مي توله. ن  دوباره برگشته-

  :دصداي ديگري نعره ز
  !بيرون -

ي دوازده ميدان گريمولـد فـرود         ي شماره   ي زيرزميني دلگير خانه     ها در آشپزخانه    آن. هري سراسيمه از زمين بلندشد و به اطرافش نگاه كرد         
. كـرد  ن مـي ي روي ميـز را روشـ   نفـره  ي شام يك تنها منبع روشنايي آشپزخانه آتش بخاري و نور شمعي بود كه پت پت كنان، باقيمانده            . آمده بودند 

هـا    كشيد سرش را برگرداند و نگاه شـرارت آميـزي بـه آن              رفت و پيش از رفتن در حالي كه گره لنگش را باال مي              كريچر از در آشپزخانه به هال مي      
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 بويي شبيه بـه  .ريشش را نتراشيده و هنوز لباس روزانه اش را عوض نكرده بود    . رسيد  آمد و نگران به نظر مي       سيريوس با عجله به سويشان مي     . كرد

  .رسيد بوي گند ماندانگاس از او به مشام مي
  :دستش را دراز كرد تا جيني را از زمين بلند كند و گفت

  ...شده  چه خبر شده؟ فينياس نايجلوس گفت كه آرتور بدجوري زخمي-
  :فرد گفـت 

  . از هري بپرس-
  :جرج گفت

  .خوام با گوش خودم بشنوم  آره، منم مي-
هري شروع به صـحبت كـرد و   . هاي كريچر بر روي پلّه هاي بيرون آشپزخانه متوقف شد      صداي گام . بودند  به او خيره شده   دوقلوها و جيني    

  :گفت
  ... يه چيزي-

  .تر بود گونگال و دامبلدور سخت اما اين بار از تعريف كردن براي مك
  ...داشتم... غيب بيني... جور يه... من-

ي   اي ديده بود نـه از دريچـه         ي مار را از گوشه      د برايشان تعريف كرد  با اين تفاوت كه گويي ماجراي حمله           بو  ي چيزهايي را كه ديده      او همه 
  ...چشم مار

اي بـه     وقتي حرف هري تمام شد فرد، جرج و جيني لحظه         . رون كه همچنان رنگ پريده بود نگاه گذرايي به هري انداخت اما چيزي نگفت             
هـا حتّـي بـراي ديـدن آن           اگر آن . كرد نگاهشان اندكي مالمت آميز است       است يا نه اما احساس مي       درست فهميده دانست    هري نمي . او خيره ماندند  

  ...ي چشم خود مار ديده است ها نگفته بود همه چيز را از دريچه دانستند، جاي شكرش باقي بود كه به آن حمله او را سزاوار سرزنش مي
  :رو كرد و پرسيد فرد به سيريوس

  جاست؟ نم اين ماما-
  :سيريوس گفت

به گمونم دامبلدور حـاال     . جا دور كنن    مهم ترين مسئله اين بود كه قبل از دخالت آمبريج شما رو از اون             . دونه چه اتّفاقي افتاده      اون حتماً هنوز نمي    -
  .ديگه به مالي خبر داده

  :جيني فوراً گفت
  . ما بايد بريم به بيمارستان سنت مانگو-

  :رهايش نگاهي انداخت كه هنوز پيژامه به تن داشتند و ادامه دادجيني به براد
  ؟...شه شنلي چيزي به ما بدي  سيريوس مي-

  :سيريوس گفت
  !مانگو برين  صبر كنين ببينم، شما نبايد با اين عجله به سنت-

  :سري گفت فرد با خيره
  !ن بابامونهاو. تونيم بريم تونيم بريم سنت مانگو، اگه بخوايم مي  معلومه كه مي-
  خواين بدين؟  اگه قبل از اينكه بيمارستان به مادرتون خبر بده، برين اونجا، وقتي بپرسن از كجا فهميدين چه توضيحي مي-
  : جرج با حرارت گفت-
   چه اهميتي داره؟-

  :سيريوس با عصبانيت گفت
افته غيـب بينـي    ه هري چيزهايي رو كه صدها كيلومتر دورتر اتّفاق مي       خوايم توجه همه به اين واقعيت جلب بشه ك           اهميتش براي اينه كه ما نمي      -

  كنه؟ خونه با گرفتن اين اطالعات چه فكري مي دونين كه وزارت هيچ مي.كنه مي
. ددهنـ   اي اهميت نمي    توانست داشته باشد ذره     خونه از هري چيزي مي      داد به فكري كه وزارت      اي گرفته بودند كه نشان مي       فرد و جرج قيافه   
  :جيني گفت. پريده بود رون هنوز ساكت و رنگ

  ...گيم كه از يه كسي غير از هري شنيديم مي... شه يكي بهمون گفته باشه  مگه نمي-
  :قراري گفت سيريوس با بي
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چند ثانيه بعـد از ايـن       هاش    دونن بچه   ها، پدرتون در هنگام انجام وظيفه براي محفل مجروح شده، همين اآلن هم كه نمي                 مثال كي؟ ببينين، بچه    -

  ...هاي محفل رو  ي زحمت شما ممكنه با اين كارتون همه. ن وضعيتمون به قدر كافي بودار هست، چه برسه به اين كه ايم بفهمن حمله خبردار شده
  . اين محفل كوفتي چه اهميتي داره، بابا-

  :جرج نعره زد
  !ميره گيم بابامون داره مي  ما داريم مي-

  :ز كوره در رفت و گفتسيريوس هم ا
براي همينه ... همينه ديگه. شه هاي محفل رو خراب كنين باباتون اصالً خوشحال نمي       جور كاري شده، و اگه برنامه       دونست كه وارد چه      پدرتون مي  -

  !چيزهايي هست كه ارزش مردن رو داره... فهمين شما نمي... كه شما توي محفل نيستين ديگه
  :فرد نعره زد

  !كنم تو جونتو به خطر انداخته باشي من كه فكر نمي. جا چسبيدي خيلي آسونه ها براي تويي كه اين ين حرف گفتن ا-
يـك لحظـه طـوري فـرد را نگـاه كـرد گـويي        . ي سيريوس باقي مانده بود همان لحظـه از صـورتش پريـد    اگر تا آن زمان رنگي در چهره    

  :او گفت. ي خود آرام نگه داشته بود حن گفتارش را به ارادهاما وقتي شروع به صحبت كرد ل. خواست اورا بزند مي
حداّقل تا وقتي كه از مادرتون نشنيديم بايد صـبر          . دونيم  ي با بايد طوري رفتار كنيم كه انگار هنوز هيچي نمي            ولي همه . دونم كه خيلي سخته      مي -

  كنيم، باشه؟
. ترين صندلي انداخت و نشست      جلو رفت و خود را روي نزديك        جيني چند قدمي  اما  . رسيد كه فرد و جرج هنوز قصد شورش دارند          به نظر مي  

هـا يـك دقيقـه        دوقلـو . اما آن دو نيز نشستند    . اي انجام داد كه نه سر تكان دادن بود نه شانه باال انداختن              هري به رون نگاهكرد كه حركت مسخره      
  .اي دو طرف جيني نشستندغرّه رفتند و سپس بر روي صندلي ه ديگر با خشم به سيريوس چشم

  :سيريوس با حالتي اميد بخش گفت
  !اي اكسيو نوشيدني كره... اي چيزي بخوريم بياين حاال كه هممون ناچاريم منتظر بمونيم يه نوشابه... حاال. حاال خوب شد!  آهان-

از انباري آشپزخانه پروازكنان بـه سويـشان        اي    هنگام بر زبان آوردن ورد، چوبدستي اش را تكاني داد و بالفاصله شش بطري نوشيدني كره               
همه شروع به   . آمدند، روي ميز سرخوردند، بقاياي شام سيريوس را پخش و پال كردند و هر بطري درست در مقابل يكي از آن شش نفر متوقّف شد                        

  .ها بر روي ميز بود ف برخورد ته بطريتوروق آتش آشپزخانه و صداي خفي رسيد صداي ترق نوشيدن كردند و تا مدتي تنها صدايي كه به گوش مي
اگر . جوشيد  احساس گناه همراه با گرماي وحشتناكي كه در وجودش مي         . هايش را مشغول نگه دارد      نوشيد كه دست    هري فقط براي اين مي    

ود بگويد هشدارش باعث شـده آقـاي        اي نداشت كه به خ      فايده. خوابشان خوابيده بودند    آمدند و همگي در رخت      جا نمي   ها به آن    يك از آن    او نبود هيچ  
  ...رسيد كه اين خودش بوده كه به آقاي ويزلي حمله كرده است ي انكار ناپذير مي ويزلي را پيدا كنند زيرا بار ديگر به اين قضيه

تـو  ! ش نـداري  تو كه ني  . احمق نباش : گفت  بدهد و در دل مي      كوشيد به خود دلگرمي     لرزيد مي   با اين كه دستش بر روي بطري نوشيدني مي        
  ...خوابت خوابيده بودي، تو كه به كسي حمله نكردي توي رخت

  ...خواد به دامبلدور هم حمله كنم كردم دلم مي پس آن اتفاقي كه در دفتر دامبلدور افتاد چي؟ حس مي: اما بالفاصله از خود پرسيد
 در نتيجه نوشيدني آن به شد،ت تكان خورد و بر روي ميـز            گذاشت و   محكم تر از آن چه فكر كرده بود بر روي ميز            اش را كمي      هري بطري 

كه از تـرس      هاي كثيف روي ميز را روشن كرد و همين          اي در هوا مشتعل شد و ظرف        گاه شعله   آن. ترين توجهي نداشت    كس كوچك   هيچ. سرريز كرد 
  .ققنوس برجاماندفرياد كشيدند يك طومار كاغذ پوستي تاالپي روي ميز افتاد و همراه آن يك پر طاليي دم 

  :سيريوس بالفاصله طومار را قاپ زد و گفت
  ...بايد يه پيغام از طرف مادرتون باشه، بياين. اين خطّ دامبلدور نيست!  فاوكس-

  :سيريوس نامه را در دست جرج گذاشت و او بالفاصله درز نامه را پاره كرد و با صداي بلند شروع به خواندن كرد
فرسـتم،   در اولين فرصت اخبار جديـد رو براتـون مـي   . همون جايي كه هستين بمونين. رم مانگو مي  دارم به بيمارستان سنت من. اس   بابا هنوز زنده   -

  .مامان
  :جرج به بقيه نگاه كرد و آهسته گفت

  ...جوري يعني س؟ ولي اين  بابا هنوز زنده-
رون . بدين معنا بود كه آقاي ويزلي در مرز مرگ و زنـدگي قـرار دارد  از نظر هري نيز اين عبارت . اش را به پايان برساند   نداشت جمله   لزومي

فـرد  .  آرامش بخشي از آن بـه گـوش برسـد    مادرش نگاهي انداخت گويي ممكن بود كلمات اش رنگ پريده و غير عادي بود به پشت نامه كه چهره
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اي   كرد دستش دوبـاره بـرروي بطـري نوشـيدني كـره             س مي طومار را از درست جرج كشيد و خودش آن را خواند سپس به هري نگاه كرد كه احسا                 

  .لرزد و محكم آن را فشار داد تا از لرزش آن جلوگيري كند مي
خواب بروند و بخوابنـد       بار به همه توصيه كرد كه به رخت         سيريوس يك . هري به ياد نداشت كه شبي آن چنان طوالني برايش گذشته باشد           

ي شـمع چـشم دوختـه         آن ها دور ميز نشسته و به شعله       . وشايند فرزندان ويزلي كافي بود تا او را از اين كار باز دارد            هاي ناخ   اما اصرار نكرد زيرا نگاه    
و فقـط بـراي پرسـيدن سـاعت يـا ابـراز       . نوشيدند  اي مي   كردند و جرعه    گاه بطري نوشيدني را بلند مي       گاه و بي  . رفت  تر مي   تر و پايين    بودند كه پايين  

دادند كه اگر اتّفاق بدي افتاده بود بالفاصله خبـر آن بـه    گاهي نيز يكديگر را دلداري مي. كردند داد صحبت مي   ر آن لحظه روي مي    نگراني از آنچه د   
  .مانگو رسيده بود ها پيش به بيمارستان سنت رسيد زيرا خانم ويزلي از مدت گوششان مي

. كرده بود اما چشمانش كامالً باز بـود           اي خودش را روي صندلي جمع       جيني مثل گربه  . اش خم شده بود     زد و سرش روي شانه      فرد چرت مي  
خـودش و سـيريوس،   . معلوم نبود خواب است يـا بيـدار  . هايش سرش را گرفته بود رون نشسته و با دست    . ديد  هري انعكاس نور را در چشمان او مي       

  ...و انتظار... انتظار... كشيدند كردند و انتظار مي مي ر به هم نگاههايي كه در اين اندوه خانوادگي داخل شده بودند، هر چند وقت يكبا غريبه
. گذاشـت   داد در ناگهان باز شد و خانم ويزلي بـه درون آشـپزخانه قـدم                ي صبح را نشان مي      كه ساعت رون پنج و ده دقيقه        سرانجام هنگامي 

. رمقي بر لبش نشست لبخند بي. خيزشدند هايشان نيم ردند و روي صندلينهايت رنگ پريده بود اما وقتي فرد و رون و هري به او نگاه ك       اش بي   چهره
  :آمد گفت او كه صدايش از فرط خستگي در نمي

  ...قراره امروز صبح رو مرخصي رد كنه. اآلن بيل پيشش مونده. ريم به ديدنش مون مي بعداً همه. خوابيده بود. شه  حالش خوب مي-
جرج و جيني بلند شدند و به تندي به سوي مادرشان رفتند و ارا در . و دوباره بر روي صندلي نشستصورتش را پوشاند  هايش  فرد با دست

  . اي اش را يك نفس سر كشيد ي نوشيدني كره ي لرزاني كرد و بقيه رون خنده. آغوش گرفتند
  :سيريوس از جا پريد و با صدايي بلند و با نشاط گفت

  !كريچر!  كريچراون جنّ خونگي لعنتي كجاست؟!  صبحانه-
  :سيريوس گفت. اما كرچر به نداي او پاسخ نداد

  ! ولش كنين، بابا-
  :سپس شروع به شمارش افرادي كرد كه در مقابلش بودند و گفت

چـاي و نـان     يه خورده هـم     ... مرغ چطوره   ژامبون و تخم  . بايد براي هفت نفر صبحانه آماده كنيم      ... هفت نفر ... بگذار ببينم ...  خب، پس بايد براي      -
  ...برشته

ي ويزلي بشود و از اين نيز وحشت داشت كـه            خواست مزاحم شادماني خانواده     او نمي . هري با عجله به سمت اجاق رفت تا به او كمك كند           
خانم ويزلي بشقاب هـا     بودند كه     ها را از قفسه بيرون آورده       ها تازه بشقاب    آن. خانم ويزلي از او بخواهد ماجراي غيب بيني اش را براي او تعريف كند             

  :اي گفت او با صداي خفه. را از دست هري گرفت و اورا در آغوش فشرد
خداروشـكر كـه    . شد  ها بگذره و اونا آرتورو پيدا نكنن، بعدش هم ديگه خيلي دير مي              ممكن بود ساعت  . افتاد  دونم اگه تو نبودي چه اتّفاقي مي         نمي -

دونـين در ايـن       نمـي .  كه دامبلدور براي الپوشوني حضور آرتور در اونجا تونست يه داستاني سرهم كنـه              خداروشكر. به خاطر وجود تو اون زنده موند      
  ...افتاد، استرجس بيچاره رو كه ديدين صورت آرتور به چه دردسري مي

كـرد كـه آن شـب از        اما خوشبختانه او اندكي بعد هري را رها كرد و شروع به تـشكّر از سـيريوس                  . هري طاقت شنيدن تشكر او را نداشت      
سيريوس گفت كه خيلي خوشحال است كه كمكي از دستش برآمده است و با خشنودي از آن ها خواست كه تا زمـاني                       . فرزندانش مراقبت كرده بود   

  .كه آقاي ويزلي در بيمارستان است آنها نيز در منزل او بمانند
شه كه ما به بيمارسـتان نزديـك          خيلي عالي مي  ... شه آرتور مدتي در بيمارستان بمونه     دن كه الزم با     اونا احتمال مي  ...  واي،سيريوس، واقعاً ممنونم   -

  !ها البتّه ممكنه مجبور بشيم كريسمس رو هم در اينجا باشيم... تر باشيم
  ... هرچي بيشتر بمونين، بهترو مبارك تره-

د و سپس پيش بندي بست و در آماده كردن صـبحانه            سيريوس با چنان صميميت آشكاري اين حرف را زد كه خانم ويزلي به او لبخندي ز               
  .به او كمك كرد

  :توانست حتي يك لحظه ديگر طاقت بياورد زير لب به سيريوس گفت هري كه ديگر نمي
  ...كشه شه همين اآلن بياي يه چيزي بهت بگم؟ زياد طول نمي  سيريوس، مي-

مقدمه شروع به تعريف جزئياتي كرد كه در حالت غيـب بينـي ديـده              ي بي هر. هري به درون انباري تاريك رفت و سيريوس به دنبالش آمد          
  :وقتي هري مكث كرد تا نفسي تازه كند سيريوس گفت. بود و حتي اين را نيز به او گفت كه خودش ماري بوده كه به آقاي ويزلي حمله كرده است

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  - 9 -هاي جادويي سنت مانگو             انح و بيماريبيمارستان سو–فصل بيست و دوم / جلد دوم/هري پاتر و محفل ققنوس

 
   اينو به دامبلدور گفتي؟-

  :هري با بي تابي گفت
  ...گه راستش اون ديگه به من هيچي نمي. نگفت معنيش چيه آره، ولي اون به من -

  :سيريوس با خونسردي گفت
  .گفت كننده اي بودحتماً بهت مي  من مطمئنم كه اگه چيز نگران-

  :بلندتر از زمزمه بود گفت هري با صدايي كه كمي
ه توي دفتر دامبلدور بودم، درسـت قبـل از اينكـه بـه رمزتـاز                موقعي ك ... شم  كنم دارم ديوونه مي     من فكر مي  .. سيريوس، من ...  فقط اين نبود كه      -

... وقتي به دامبلدور نگاه كردم جـاي زخمـم بـدجوري تيـر كـشيد              ... درست احساس يك مارو داشتم    ... يك لحظه احساس كردم مارم    ... دست بزنيم 
  ...خواستم بهش حمله كنم سيريوس، من مي

  .ي صورتش در تاريكي بود  بقيهديد؛ او تنها بخش باري از صورت سيريوس را مي
  :سيريوس گفت

  ...كردي و  ي اون خوابيا هرچي بوده فكر مي حتماً داشتي درباره.  اين ممكنه يكي از عوارض غيب بيني باشه، همين و بس-
  :هري با حركت سرش با او مخالفت كرد و گفت

  ...ست مثل اين بود كه يه مار در درون من باشهمثل اين بود كه يه چيزي در وجود من باال اومد، در. جوري نبود  اين-
  :سيريوس با قاطعيت گفت

تـو  . توني همراه بقيه براي ديدن آرتور بـه بيمارسـتان بـري             بعد از ناهار هم مي    . تو كه خوردي يكراست برو باال و بخواب         صبحانه.  تو بايد بخوابي   -
قدر شانس آورديم كه تو ديدي وگرنه ممكن بود آرتور            چه. كني   سرزنش مي  تو داري براي چيزي كه فقط شاهدش بودي خودتو        . شوكه شدي، هري  

  ...ديگه خودتو ناراحت نكن. بميره
  .تنها در تاريكي تنها گذاشت ي هري آهسته ضربه زد و از انباري بيرون رفت؛ و هري را تك او به شانه

رون به زير لحاف خزيد و چنـد        . ستان اتاق خواب خودش و رون بود      او به اتاق خوابي رفت كه در تاب       . همه بعد از صبحانه خوابيدند جز هري      
. داشـت  مـي  عمداً خودش را معذّب نگه. خواب چمباتمه زد هاي سرد تخ اما هري حتّي لباسش را نيز عوض نكرد و كنار ميله      . دقيقه بعد به خواب رفت    

واب تبديل به افعي شود و وقتي بيدار شد ببيند به رون حمله كرده اسـت،  زيرا مصمم بود كه به خواب نرود زيرا از اين وحشت داشت كه دوباره در خ            
  ...گردد خزد و به دنبال ديگران مي يا اين كه در گوشه و كنار خانه مي

هايشان از    خوردند چمدان   كه نهار مي    هنگامي. وقتي رون از خواب بيدار شد هري وانمود كرد خودش نيز از خواب نيرو بخشي برخاسته است                
  . مانگو لباس مشنگي بپوشند توانستند براي رفتن به سنت گوارتز رسيد و بدين ترتيب ميها

پوشيدند با شور و شوق بـا هـم حـرف             آورده، بلوز و شلوار جين مي       ها را در    كه ردا   حال بودند و هنگامي     غير از هري، ساير افراد همگي خوش      
لگنـي   گفتندو با شادي و نـشاط بـه كـاله     امد مي   ها در شهر لندن آمده بودند خوش        هري آن ها به چشم باباقوري و تانكس كه براي همرا          آن. زدند  مي

دادند كه تـانكس بـا موهـاي كوتـاه و             و به او اطمينان مي    . آميزش  بر سر گذاشته بود       خنديدند كه براي پنهان كردن چشم سحر        روي سر مودي مي   
  .گاه قطار زيرزميني خيلي كمتر از او جلب توجه خواهد كردصورتي روشني كه اين بار براي خود برگزيده بود در ايست

داد و اين همان چيزي بـود كـه هـري              و كنجكاوي زيادي از خود نشان مي        تانكس نسبت به غيب بيني هري نسبت به آقاي ويزلي عالقه          
  .كوچك ترين تمايلي به بازگوكردن آن نداشت

  :رفت كنار يكديگر نشستند تانكس از هري پرسيد  شهر ميها در يك قطار پر سروصدا كه به مركز كه آن هنگامي
  گويي نبوده،نه؟ ي شما هيچ غيب  در خانواده-

  :هري به ياد پروفسور تريالني افتاد و حس كرد مورد اهانت قرار گرفته است و گفت
  . نه-

  :تانكس به فكر فرو رفت و گفت
عجيبه، نه؟ اما   ... بيني  وقايع حال رو مي   ... بيني  يست، درسته؟ آخه تو وقايع آينده رو نمي       كني در واقع پيشگويي ن       نه، به گمونم اين كاري كه تو مي        -

  ...خب مفيده
خوشبختانه در ايستگاه بعد پياده شدند كه ايستگاهي در قلب لندن بود و در جنب و جـوش پيـاده شـدن از قطـار، هـري                           . هري جوابي نداد  

. تانكس جلوتر از همه از پله هاي برقي باال رفت و بقيه بـه دنبـالش رفتنـد                 . ش و تانكس قرار بگيرند    توانست ترتيبي بدهد كه فرد و جرج ميان خود        
كاله لگني اش را پـايين كـشيده و بـا يـك دسـتش از                . كرد  پشت سر همه حركت مي    ) خاست  كه از پاي چوبيش بر مي     (تق    مودي كه با صداي تق    
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هـري  . ي مودي هست به او خيره شده اسـت          كرد چشم پنهان شده     هري حس مي  . شته بود ي ميان دكمه هاي كتش جوبدستي اش را نگه دا           فاصله

مودي با صداي خرناس ماننـدش      . مانگو در كجا مخفي شده است       ي خوابش از مودي پرسيد كه سنت        در تالش براي پرهيز از پرسش و پاسخ درباره        
  :گفت

  . جا دور نيست  زياد از اين-
هاي متعـددي قـرار داشـت و مملـو از              فروشگاه  تاني قدم گذاشتند و وارد خيابان پهني شدند كه دوطرف آن          سرانجام آنها به فضاي باز زمس     

مودي هري را به سمت جلو هل داد تا چند قدم جلوتر از او حركت كند و خودش گرمـپ گرمـپ                      . جمعيتي بود كه براي خريد كريسمس آمده بودند       
  :مودي گفت. چرخد دانست كه چشم پنهان شده او اكنون به هر سو مي يهري م. كنان پشت سر هري به حركت ادامه داد

در ضـمن  . ي دياگون هيچ جـايي نبـود كـه بـه قـدر كـافي بـزرگ باشـه         توي كوچه.  پيدا كردن يه جاي مناسب براي بيمارستان كار آسوني نبود     -
شون اين بـود كـه        فرضيه. جا بگيرند   وفق شدند يه ساختمون اين    آخر سر م  . آخه بهداشتي نيست  ... خونه زير زمين بسازيمش     تونستيم مثل وزارت    نمي

  ...الي جمعيت گم بشن و البه. تونن اينجا رفت و آمد كنند مي جادوگرهاي مريض راحت
ي هري را گرفت تا در اثر هجوم جمعيت از هم جدا نشوند زيرا ظاهراً جمعيت خريداران، هدفي جز رساندن خـود بـه فروشـگاه                            مودي شانه 

  . و نداشتند كه يك فروشگاه لوازم برقي بودروبر
  :اي پس از آن مودي گفت لحظه 

  . رسيديم-
جـاي دلگيـر و     .  بـود  47با نماي آجري ايـستاده بودنـد كـه نـام آن شـركت پـرج و دوز                   ها در مقابل يك ساختمان اداري بزرگ و قديمي          آن

گيس هاي كج و كوله را بدون هيچ نظم و ترتيبي به نمـايش                اره با كاله  پشت   شيشه هاي آن چندين مدل شكسته پ         . رسيد  ناخوشايندي به نظر مي   
خـورد كـه بـر     ي آن تابلوهايي به چشم مي روي تمام درهاي خاك گرفته. هايشان دست كم متعلق به ده سال پيش بود گذاشته بودند كه مدل لباس 

هايش پر از نايلون هاي خريد         زن درشت هيكلي را شنيد كه دست       هري به وضوح صداي   . »به علت تعميرات تعطيل است    «. ها نوشته بودند    روي آن 
  :ها به دوستش گفت بود و هنگام عبور از جلوي آن

  .جا هيچ وقت باز نيست  اين-
هاي مصنوعيش آويـزان شـده بـود و     ها را به سوي ويتريني راند كه پشت آن چيزي نبود جز يك مانكن زن بسيار زشت كه مژه                   تانكس آن 

  :تانكس گفت. بنددار نايلوني سبز را به نمايش گذاشته بود يشيك پيراهن پ
   خب، همه حاضرين؟-

هاي هـري وارد كـرد او را       ي بين كتف    مودي بار ديگر با فشاري كه به ناحيه       . همه دور او جمع شدند و با حركت سرشان جواب مثبت دادند           
  :انداخت و گفت ن زشت و بدقيافهجلو راند و در همان وقت تانكس سرش را بلند كرد و نگاهي به مانك

  . سالم، ما اومديم كه آرتور ويزلي رو ببينيم-
ي قطـور صـداي آرام اورا       قدر عجيب است اگر تانكس انتظار داشته باشد آن مانكن از پشت آن شيشه                آن هري با خود فكر كرد كه چه         يك

سـپس بـه يـاد آورد كـه         . ياهوي آن خيابان مملو از خريداران شب عيـد         اتوبوسها در پشت سرشان و جنجال و ه         هم با وجود صداي غرش      بشنود آن 
هـا    دارش آن   اي بعد دهانش از تعجب بازماند چرا كه مانكن سري تكان داد و با حركت انگشتان مفصل                  اما لحظه . توانند بشنوند   مانكن ها اصوالً نمي   

  . بود از شيشه عبور كرد و پشت آن ناپديد شدرا فراخواند و تاكس در حالي كه آرنج جيني و خانم ويزلي را گرفته
. زدنـد  دادند و به هم تنه مي هري نگاهي به جمعيت پشت سرش انداخت كه يكديگر را هل مي         . ها وارد شدند    فرد، جرج و رون پشت سر آن      

هـا متوجـه نـشدند     سيد كه هيچ يك از آنر كرد و به نظر مي ها نگاهش را با تماشاي ويترين زشت شركت پرچ و دوز حرام نمي يك از آن   ظاهراً هيچ 
  .اند ها ناپديد شده كه شش نفر در برابر چشمان آن

  :مودي به پشت هري سيخونك ديگري زد و غرولند كنان گفت
  . بيا بريم-

 كـامالً  رسيد در حالي كه در سمت ديگر آن هـوا         اي از آب سرد به نظر مي        سپس هردو با هم به درون شيشه قدم گذاشتند كه همچون اليه           
  . گرم و خشك بود

هـا وارد بخـشي شـده بودنـد كـه ظـاهراً               آن. خورد  ايستاده بود به چشم نمي       مانكن زشت و فضايي كه در آن        در داخل ساختمان اثري از آن     
م بودنـد و    هـا صـحيح و سـال        برخـي از آن   . هاي چوبي فكسني نشسته بودنـد       هاي متعددي بر روي رديف صندلي         پذيرش بود و جادوگران و ساحره     

هـاي    هاي بدتركيب و وحشتناك از قبيل بيني خرطوم ماننـد يـا دسـت               عده اي ديگر نيز با قيافه     . زدند  نامه ساحره را ورق مي      هفته  هاي قديمي   نسخه
                                                 

47 Purge and Dowse 
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بيمـاران صـداهاي   جا چندان آرام تر از بيرون ساختمان نبـود زيـرا بـسياري از           فضاي آن . اضافي از سينه بيرون زده بر روي صندلي ها نشسته بودند          

 بود يكسره از دهانش بخار      امروز  پيامي عرق كرده كه سخت سرگرم خواندن          ي رديف جلويي با چهره      اي در گوشه    ساحره. آوردند  مي  بسيار عجيبي در  
داد و با صـداي هـر    كرد دنگ دنگ صدا مي اي در كنج سالن با هر حركتي ه مي جادوگر بدقيافه. آمد شد و صداي سوت بلندي از آن در مي       خارج مي 

  .هايش را محكم بگيرد تا لرزش سرش متوقّف شود شد گوش آمد طوري كه ناچار مي مي دنگ، سرش به طور وحشتناكي به لرزه در
كردند و مثل آمبريج تخته شاسـي بـه دسـت     ها رفت و آمد مي هايي كه رداهاي سبز روشن به تن داشتند در ميان رديف            جادوگران و ساحره  

ي ردايـشان گلـدوزي شـده بـود و يـك              چشم هري به عالمتي افتاد كه بر روي سينه        . كردند  پرسيدند و يادداشت مي     هايي مي   بيماران چيز گرفته، از   
  :از رون آهسته پرسيد. داد چوبدستي و يك استخوان را به صورت ضربدري نشان مي

   اينا دكترند؟-
  :ي متعجب گفت رون با قيافه

  .اند دهنده كنن؟ نه بابا اينا شفا پاره مي گي كه مردم رو تيكه اي رو مي نههاي ديوو  دكتر؟ همون مشنگ-
  :ها برسد گفت دنگ مجدد جادوگر كنج ديوار، به گوش آن خانم ويزلي با صداي بلندي كه با وجود دنگ

  . بياين اينجا-
ت ميزي نشسته بود كه برروي آن تابلوي اطالعات ي چاقي با موي بور در پش سوي صفي رفتند كه در جلوي آن ساحره    ها به دنبال او به      آن

پاتيل پـاكيزه از تبـديل   « : هايي بود كه بر روي آن مطالب مختلفي نوشته بودند از جمله     ها و پوستر    ديوار پشت سر او پر از اعالميه      . خورد  مي  به چشم 
  » قرار نگيرد، نيش دارويي بيش نيست ي شايسته هنوشدارويي كه مورد تأييد يك شفادهند« يا » كند معجون به انواع سموم جلوگيري مي

  :خورد كه زير آن نوشته بود اي به چشم مي  حلقه نقره اي با موهاي حلقه ي بزرگي از ساحره چهره بر روي ديوار پشتي تابلوي تك
  48دايليس درونت

  1722 - 1741شفادهنده سنت مانگو
  ي علوم و فنون جادوگري  ي مدرسه مديره

  1741 - 1768هاگوارتز 
كه چشم هري به او افتاد چشمك ظريفي  شمرد و همين ها را مي كرد كه گويي آن مي ي ويزلي نگاه دايليس چنان با دقّت به اعضاي خانواده

  .زنان به كنار تابلويش رفت و ناپديد شد سپس قدم. به او زد
كشيد  الي فريادهايي كه از درد مي كوشيد البه پريد و مي يدر اين ميان در جلوي صف، جادوگر جواني مثل اسفند روي آتش باال و پايين م

  . اي توضيح بدهد كه پشت ميز نشسته بود مشكلش را براي ساحره
پاهامو نگاه كنين، بايد با يه جور ... اوخ اوخ اوخ... خورن دارن پاهامو مي... آخ... اين كفش هاييه كه برادرم داده... آخ...  ش مال   همه-

  ...درشون بيارم... اي... تونم جادوشون كرده باشن چون من نمي... اوي اوي اوي. ..چيزي طلسمي
  .رقصيد زد كه گويي بر روي زغال گداخته مي پايش جست مي جادوگر جوان با چنان شدتي بر روي اين پا و آن

  :ي موبور با آزردگي به عالمت بزرگي در سمت چپ ميزش اشاره كرد و گفت ساحره
ي چهارم برين، درست همونيه كه روي  هاي جادويي در طبقه وندنتون  كه اختاللي به وجود نياورده، نه؟ شما بايد به بخش آسيب كفش ها در خ-

  !نفر بعدي. تابلوي راهنماي طبقات نوشته
بلوي راهنماي طبقات هري تا. ي ويزلي و همراهانشان چندقدم جلوتر رفتند خانواده. وورجه كرد و كنار رفت لنگان ورجه جادوگر جوان لنگ

  :را خواند
  

  
  ي همكف طبقه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حوادث ابزاري 

  )زدگي چوبدستي، سوانح جارويي و غيره انفجار پاتيل، پس(
  اول طبقه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هاي جانورزدگي  جراحت

  )رخوردگي و غيرهگزيدگي، نيش خوردگي، سوختگي، خا(
  ي دوم طبقه. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . هاي جادويي  ميكروب

  )ي اژدهايي، بيماري غيبي، خناريز قارچي هاي واگيردار از قبيل آبله بيماري( 
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  ي سوم طبقه. . . . . . . . . . مسموميت هاي گياهي و معجوني 

  )اي غيرارادي و غيرهه هاي زير پوستي، استفراغ، خنده دانه( 
  ي چهارم طبقه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  آسيبهاي جادويي 

  )هاي اختالل يافته و غيره هاي خنثي ناپذير و افسون هاي شوم و سحر طلسم( 
  پنجم طبقه.  كنندگان و فروشگاه بيمارستان  ي مالقات چايخانه

  
  و گوي عادي ريد، اگر قادر به گفتي خود ترديدي دا اگر در مورد محل مراجعه
  ي خوشامدگوي جا آمده ايد، ساحره اوريد براي چه به اين نيستيد، يا اگر به ياد نمي

  .ما با كمال ميل به شما كمك خواهد كرد
  

  :خس كنان گفت او خس. جادوگر بسيار پيري كه يك شيپور شنوايي داشت به جلوي صف رسيده بود
  »رودريك بودب«م به مالقات   من اومده-

  :با بي توجهي گفت ساحره
  !نفر بعد... كنه كه قوريه هنوز فكر مي. اون كامالً گيجه. كنين اما متأسفانه وقتتون رو تلف مي.  بخش چهل و نه-

 درست ي بالهاي پردار بزرگي كه داشته بود در  حالي كه دخترك به وسيله اي دختر كوچكش را از قوزك پاهايش محكم نگه جادوگر كالفه
  .كرد اش بيرون زده بود باالي سر جادوگر پرواز مي از پشت لباس سرهمي

  :اي گفت پرسشي با صداي خسته ساحره بدون هيچ
  !نفر بعد.  طبقه چهارم-

  .بود پشت دو لنگه در پشت ميز ناپديد شد و مرد در حالي كه دخترش را همچون بادكنكي عجيب و غريب نگه داشته
  :ديك شد و گفتخانم ويزلي به ميز نز

  ؟...شه لطفاً بگين مي. اي منتقل كنند  سالم، قرار بود امروز صبح شوهرم آرتور ويزلي رو به بخش ديگه-
  :ساحره دستش را روي يك فهرست طوالني در مقابلش پايين برد و گفت

  .بخش داي لووين. ي اول، در دوم از سمت راست  آرتور ويزلي؟ بله، طبقه-
  :خانم ويزلي گفت

  .ها بياين بريم بچه .  متشكرّم-
هاي آن تابلوي شفادهندگان ديگري به چشم  ها نيز از دو لنگه در گذشتند و وارد راهروي باريك پشت آن شدند كه بر روي ديوار آن

رسيد كف صابون   ميشدند كه به نظر شد كه پر از شمع بودند و طوري روي سقف شناور مي ي حباب هاي كريستالي روشن مي خورد و به وسيله مي
هنگام عبور از . شدند گذشتند وارد يا خارج مي ها و جادوگران بيشتري با رداهاي سبز روشن از درهايي كه از مقابلشان مي ساحره. هاي غول پيكرند

از پلكاني باال رفتند و و . شنيدند هرچند وقت يك بار صداي فريادي را از دور مي. جلوي يكي از در ها، گاز زرد بدبويي از آن در به درون راهرو وزيد
. هاي جدي گزيدگي: بخش داي لووين» خطرناك «: بر روي دومين در سمت راست نوشته شده بود. شدند» هاي جانورزدگي جراحت«ارد راهروي 

ويك،  هيپوكراتز اسمت: لمسؤو شفادهنده. خورد نويسي به چشم مي در زير آن كارتي در يك قاب برنجي نصب شده بود و بر روي آن عبارت دست
  .آگوستوس پاي: كارآموز شفادهنده

  :تانكس گفت
  .اش رو ببينه بهتره اول خانواده... كننده رو با  هم ببينه آرتور شايد نخواد اين همه مالقات. ايستيم، مالي  ما بيرون مي-

هري نيز . چرخيد چشم سحرآميزش به هر سو مي. ه دادمودي غرولند كنان موافقتش را با نظر او اعالم كردو پشتش را به ديوار راهرو تكي
  :خود را عقب كشيد اما خانم ويزلي دستش را جلو آورد و اورا از در به داخل بخش راند و گفت

  ...خواد ازت تشكر كنه آرتور مي.  خنگ بازي در نيار، هري-
هاي كريستال  جا از حباب تر روشنايي آن بيش. قرار داشتي باريك آن در باالي ديوار مقابل  بخش كوچك و دلگيري بود كه تنها پنجره

چهره  قاب بندي ديوارها از جنس بلوط بود و بر روي ديواري تابلوي تك. اي وسط سقف جمع شده بودند شد كه به صورت خوشه نوراني تأمين مي
  .ج امعا و احشا، مخترع نفرين خرو1612 - 1697 49اركوارت راكارو: اي قرار داشت كه زير آن نوشته بود 
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هري وقتي او را ديد كه با . ي كوچك خوابيده بود آقاي ويزلي بر روي تختي در انتهاي بخش كنار پنجره. در آن بخش تنها سه بيمار بود

 و آسوده خاطر حال خواند بسيار خوش  را ميپيام امروزي  افتاد روزنامه ي باريك آفتاب كه بر تختش مي تكيه بر چندين بالش نشسته و در زير اشعه
  . رفتند رويش را برگرداند تا ببيند چه كسي آمده است و لبخندي بر لبش نشست كه به سويش مي هنگامي. شد

  :روزنامه را كنار گذاشت و گفت
  .زنه گشت به محل كارش اما گفت بعد بهتون سر مي بايد برمي.  سالم، بيل همين اآلن رفت، مالي-

  : را بوسيد و با نگراني به او نگاه كرد و گفتي او خانم ويزلي خم شد و گونه
  ...طوره آرتور؟ هنوز كه يه ذره رنگت پريده  حالت چه-

  :حالي گفـت آقاي ويزلي با خوش
  . حالم خوب خوبه-

  :سپس دست سالمش را دراز كرد تا جيني را در آغوش بگيرد و گفت
  .نهتونستم بيام خو شد اين پانسمان رو باز كنن راحت مي  اگه مي-

  :فرد پرسيد
  تونن بازش كنن، پدر؟  براي چي نمي-
  .كنه ريزي مي كنن ديوانه وار خون  همين كه بازش مي-

ي كنار تختش قرار داشت و با حرك  آقاي ويزلي با سرزندگي اين را گفت و دستش ا دراز كرد تا چوبدستي اش را بردارد كه بر روي قفسه
  :او ادامه داد. ها بتوانند بشينند د تا همه آنآن شش صندلي اضافي كنار تختش پديدار ش

گن مواردي  مي. كنن البته حتماً نوشداروشو پيدا مي... شه زخم باز بمونه طور كه معلومه انگار يه زهر غير عادي در نيش  مار بوده كه باعث مي  اين-
  ...ولي اون يارو كه اونجاست. رمساز بخو بار معجون خون اما تا اون موقع مجبورم ساعتي يه. ن بدتر از من داشته

اش مثل گچ سفيد شده  خوابيده بود كه چهره آقاي ويزلي صدايش را پايين آورد و با سرش به تخت روبرو اشاره كرد كه مردي بر روي آن
  :آقاي ويزلي آهسته ادامه داد. بود و ظاهراً احساس تهوع داشت و نگاهش به صقف خيره مانده بود

  .هيچ عالجي هم نداره. يه گرگينه گاز گرفته اون بيچاره رو -
  :خانم ويزلي احساس خطر كرد و گفت

  خطرناك نيست؟ مگه نبايد در يه اتاق خصوصي باشه؟  گرگينه؟ نگه داشتنش در يه بخش عمومي-
  :آقاي ويزلي آهسته به او يادآوري كرد

تونه يه  كردن قانعش كنن كه اون مي زدن، سعي مي شتن باهاش حرف ميشفا دهنده ها امروز صبح دا.  هنوز دو هفته به بدر كامبل ماه مونده-
شناسم كه مرد نازنينيه و به راحتي با اين شرايط كنار  ببرم بهش گفتم خود من يه گرگينه رو مي من بدون اين كه اسمي. زندگي عادي داشته باشه

  ...اومده
  :جرج گفت

  :گفت  اون چي-
  : گفتي غم انگيزي آقاي ويزلي با قيافه

  ... بينين كه اونجاست اون زنه رو مي. گيره  گفت اگه ساكت نشم گازم مي-
  :ي ديگر در پشت در اشاره كرد و ادامه داد آقاي ويزلي به تخت اشغال شده

 قانوني شه همه فكر كنن جانوري كه گازش گرفته جانوري بوده كه به طور غير گه چي گازش گرفته و همين باعث مي  به شفادهنده ها نمي-
  .ده كنن چه بوي گندي مي دونين وقتي پانسمان پاشو باز مي نمي. هرچي بوده يه تيكه از گوشت پاشو كنده. كرده داري مي نگه

  ::تر كرد و گفت اش را به تخت نزديك فرد صندلي
  كني چي شد؟  خب، بابا برامون تعريف مي-

  :آقاي ويزلي لبخند معني داري به هري زد و گفت
  .دزدكي اومد سراغم و نيشم زد. زدم من روز سختي رو گذرونده بودم و چرت مي. ست خيلي ساده. دونين كه مي خودتون -

  :اي كه آقاي ويزلي كنار گذاشته بود گفت فرد با اشاره به روزنامه
  ن؟ ن كه به شما حمله كرده  نوشتهپيام امروز توي -

  :آقاي ويزلي با لبخند تلخي گفت
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  ...خواد كسي بفهمه يه افعي بزرگ پليد اومده رتخونه نميوزا.  معلومه كه نه-

  : گفت خانم ويزلي با لحن هشدار دهنده اي
  ! آرتور-
  .اومده سراغ من...  اومده-

  .خواست بگويد اش را تمام كرد اما هري اطمينان كه اين چيزي نبود كه او مي آقاي ويزلي با دستپاچگي جمله
  :جرج پرسيد

  فاق افتاد كجا بودين؟ پدر، وقتي اين اتّ-
  :رمقي گفت آقاي ويزلي با لبخند بي

  .شه  يه جايي كه مربوط به كارم مي-
  : را برداشت و تاي آن را بازكرد و گفت سپس روزنامه

ن دست كننده تابستو هاي نشخوار ي توالت دونستين ويلي توي قضيه مي. خوندم ي دستگيري ويلي ويدرشينز رو مي  وقتي اومدين داشتم قضيه-
هاي توالت بيهوش افتاده بوده و  پاره كنن كه وسط خرده شه و اونو در حالي پيدا مي زنه، توالت منفجر مي هاي شومش پس مي داشته؟ يكي از طلسم

  ...سر تا پايش
  :اي گفت فرد با صداي آهسته

  كردين؟ كار مي گين در حال انجام وظيفه بودين داشتين چي  شما كه مي-
  :ته زمزمه كردخانم ويزلي آهس

  .آرتور، بقيه ماجراي ويلي ويدرشينز رو تعريف كن! كنيم جا صحبت نمي درباره اي موضوع اين.  شنيدي كه بابات چي گفت-
تونه قضيه رو عوض كرده  به نظر من كه فقط طال مي. ها خالص شد  نپرسين كه چه جوري ولي فقط بهتون بگم كه آخرش از اتّهام توالت-

  ... باشه
  :گفت به آراميجرج 

  دادين، نه؟ نگهباني براي اون اسلحه؟ هموني كه اسمشونبر دنبالشه؟  داشتين نگهباني مي-
  :خانم ويزلي با بدخلقي گفت

  ! جرج، ساكت باش-
  :آقاي ويزلي صدايش را بلند تر كرد و گفت

كنم اين دفعه بتونه زيرآبي بره چون بر  و من فكر نميها دستگير شده،  هاي گزنده به مشنگ  خالصه، اين دفعه ويلي به جرم فروختن دستگيره-
فكرشو . مانگو هستند شون در سنت ن و االن براي رويش مجدد استخوان و تنظيم حافظه طبق اين گزارش دوتا مشنگ انگشتاشونو از دست داده

  .خواد بدونم توي كدوم بخش هستن خيلي دلم مي! ها توي سنت مانگو مشنگ! بكنين
كرد تا واكنش او را ببيند  فرد كه به پدرش نگاه مي. گشت  با شور و شوق به اطرافش نگاه كرد گويي به دنبال عالئم راهنما ميآقاي ويزلي

  :گفت
   هري، گفته بودي اسمشونبر يه مار داره، نه؟ يه مار گنده بود؟ شبي كه برگشت اونو ديدي،نه؟-

  :خانم ويزلي با عصبانيت گفت
  .خوان بيان تو و تورو ببينن مي. وري و تانكس بيرون منتظرند، آرتورچشم باباق.  بسه ديگه-

  :سپس رو به هري و فرزندانش كرد و گفت
  ... زود باشين. تـونيندوباره بياين و از پدرتون خداحافظي كنين بعد مي. تونين بيرون بخش منتظر بمونين  شما هم مي-

فرد ابروهايش را باال برد و در حالي . به داخل بخش رفتند و در را پشت سرشان بستندمودي و تانكس . ها همه با هم به راهرو برگشتند آن
  :رد با لحن سردي گفت: هايش را زير و رو مي كه جيب

  . خوبه، باشه، به ما چيزي نگين-
  :ي گوشتي رنگ بود به او نشان داد و گفت جرج چيزي را كه مانند ريسمان در هم گوريده

  گردي؟  دنبال اين مي-
  :فرد به پهناي صورتش خنديد و گفت

  .كنه يا نه هاشو با طلسم خودداري جادو مي بگذارين ببينيم بيمارستان سنت مانگو هم در بخش.  فكرمو خوندي-
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هري در گرفتن آن . ها را بين همه تقسيم كردند سپس آن. فرد و جرج ريسمان را باز كردند و پنج گوش گسترش پذير را از هم جدا كردند

  .دد مانده بودمر
  ...هاشو بشنوه اون تويي اگه يه نفر حق داشته باشه يواشكي حرف. تو جون بابا رو نجات دادي!  بگير ديگه هري-

  :فرد زمزمه كرد. ها در گوشش گذاشت مهابا خنديد و انتهاي ريسمان را درست مانند دوقلو هري بي
  . خوبه، برو-

 هري چيزي نشنيد اما بعد صداي  تا چندلحظه. ز پيچ و تاب خوردند و از زير در رد شدندهاي درا هاي گوشتي رنگ همچون كرم ريسمان
  :او گفت. زمزمه تانكس را به وضوح شنيد گويي درست پشت سرش ايستاده بود

 نبر كه انتظار نداشته يه مار بتونه بره ولي اسمشو... ظاهراً بعد از حمله به تو ناپديد شده، آرتور. رو گشتن اما ماره رو پيدا نكردن همه اون منطقه ... -
  تو، درسته؟

  :مودي غرولند كنان گفت
تري از  خواد تصوير واضح كه تاحاال اصالً شانس نياورده، درسته؟ نه، به نظر من اون فقط مي براي اين. باني فرستاده  به نظر من اونو براي ديده-

  گه همه ماجرارو كامل ديده؟ پس پاتر مي. تري براي سركشي داشت جا نبود ماره وقت بيش چيزي كه در پيش داره به دست بياره و اگه آرتور اون
  :رسيد گفت خانم ويزلي كه معذّب به نظر مي

  ... دونين، مثل اينكه دامبلدور انتظار داشته هري چنين چيزي رو ببينه مي.  بله-
  :مودي گفت

  . دونيم مونم اينو مي  آره، خب، اين پسره، پاتر، يه ذره عجيب غريبه، همه-
  :خانم ويزلي آهسته زمزمه كرد

  .زدم به نظر رسيد كه دامبلدور نگران هريه  امروز صبح كه با دامبلدور حرف مي-
  :مودي غرولند كنان گفت

سمشو نبر جسمشو تسخير فهمه، ولي اگه ا شو نمي از قرار معلوم پاتر معني... پسره از چشم مار اسمشو نبر همه چيز رو ديده.  معلومه كه نگرانه-
  ... كرده باشه

همه با . به بقيه نگاه كرد. شد تپيد و صورتش بر افروخته مي قلبش به شدت مي. هري گوش گسترش پذير را از گوشش درآورد
  .هايي وحشت زده به او خيره شده بودند هاي آويخته از گوششان و چهره ريسمان
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  فصل بيست و سوم
  هكريسمس در بخش در بست      

هاي  كرد ولدمورت از چشم كرد؟ آيا تصور مي نمي هاي هري نگاه آيا دامبلدور به همين دليل ديگر به چشم
هايش ناگهان به سرخي بگرايد و به جاي مردمك، شكاف  ترسيد كه سبزي چشم كند و احتماالً مي هري به او نگاه مي

گونه صورت مارمانندش را به زور از پشت سر  ت چهشود؟ هري به ياد آؤرد كه ولدمور ها ظاهر مانندي در آن گربه
دانست اگر ولدمورت از سرش بيرون  نمي. پروفسور كوييرل بيرون آورده بود و دستش را به پشت سر خودش كشيد

  ... بزند چه حالي خواهد داشت
نست كه دا خود را سزاوار نمي. كرد ناقل نوعي ميكروب مرگبار، و و وجودش كثيف و آلوده است احساس مي

در راه بازگشت از بيمارستان در قطار زيرزميني در كنار افراد پاكيزه و معصومي بنشيند كه فكر و جسمشان از آلودگي 
  ...را مي دانست بود بلكه خود آن مار بود و اكنون ديگر اين او نه تنها آن مار را ديده... است ولدمورت محفوظ مانده

اي كه وجودش را همچون  اي همچون حباب، به سطح ذهنش آمد، خاطره نش خطور كرد، خاطرهدر آن هنگام فكر هراس انگيزي به ذه
  ...داشت و تاب وا مي ماري به پيچ 

  ايه؟ چيز ديگه  از پيروان جديد، دنبال چهر اون به غي-
  . نداشتپيش در دست چيزي كه دفعه. مثل يك اسلحه... تونه به دست بياره هايي كه فقط با پنهان كاري مي  چيز-

هاي عرق بر  هايش پخش شد و وجودش را لرزاند و دانه و گويي زهري با فشار در تمامي شريان ».ام من اون اسلحه«: هري با خود انديشيد
 من همون چيزي هستم كه: با خود فكر كرد. خورد سو تاب مي سو و آن رفت و او با تكان قطار به اين قطار در تونل تاريك پيش مي. بدنش نشست
اين براي محافظت از من نيست، براي . فرستند خوام برم همراهم نگهبان مي براي همينه كه هرجا مي. خواد ازش استفاده كنه ولدمورت مي

اي همين ديشب من به آق... تونن در تمام مواقعي  كه در هاگوارتزم برايم نگهبان بگذارند اي نداره چون نمي محافظت از ديگرانه، اما حيف كه فايده
  ...اون ممكنه همين االن هم در وجود من باشه و از افكارم با خبر بشه. كار كرد ويزلي حمله كردم، اين من بودم، ولدمورت منو وادار به اين

  :خانم ويزلي در مقابل جيني خم شد تا به هري چيزي بگويد و زمزمه كرد. كرد قطار با سروصدا در تونل تاريك حركت مي
  حالت تهوع داري؟. ت خوبه؟ انگار حالت زياد خوب نيست هري، عزيزم، حال-

  .شد ي منازل خيره سپس سرش را باال برد و به آگهي بيمه. او با شدت سرش را تكان داد و پاسخ منفي داد. كردند  مي همه به او نگاه
  :فتگذشتند خانم ويزلي با نگراني گ وقتي همه با هم از روي چمن نامرتب وسط ميدان گريمولد مي

ي باال، قبل از   هري، عزيزم، مطمئني كه حالت خوبه؟ رنگت خيلي پريده؟ نكنه امروز صبح نخوابيده باشي؟ همين كه رسيديم يكراست  برو طبقه-
  توني يكي دوساعت بخوابي، باشه؟ شام مي

ها و همان چيزي بود كه هري  ي آن همهو گو با  اي براي گريز از گفت ي حاضر و آماده اين بهانه. هري با حركت سرش از او اطاعت كرد
ها باال رفت و  سپس از پلّه. بدين ترتيب همين كه در را باز كرد هري يكراست جلو رفت و از مقابل جاچتري پاي غول غارنشين گذشت. خواست  مي

  .با عجله وارد اتاق خودش و رون شد
هاي گوناگون و افكار  مغزش آكنده از پرسش. ياس نايجلوس گذشتدر اتاق شروع به قدم زدن كرد از جلوي دوتخت و تابلوي خالي قين

  ...وحشتناك تري بود
  ...شايد ولدمورت جانورنما بود... دانست اگر جانورنما بود خودش بايد مي... طور به يك مار تبديل شده بود؟ شايد او يك جانورنما بود او چه

كنه، هر  ووقتي اون جسم منو تسخير مي... شه  معلومه كه اون تبديل به يك مار مي...ياد طوري جور در مي بله، اين: هري با خود انديشيد
اما ... طوري در مدت پنج دقيقه به لندن رفتم و به رختخوابم برگشتم ده كه من چه باز هم توضيح نمي اما اين... ديم دومون با هم تغيير شكل مي

  ...نياست، احتماالً براي اون انتقال افراد به اين صورت كار سختي نيستولدمورت، بعد از دامبلدور، قدرتمندترين جادوگر د
اگه ولدمورت در جسم من باشه، من همين اآلن دارم تصوير روشني از ... آميزه  اما اين جون: ي هولناكي به اين فكر افتاد گاه با ضربه آن

م كه  و من يك عالمه چيز شنيده...  محفل ققنوسند و سيريوس كجاستفهمه چه كساني در اون مي! ذارم قرارگاه محفل ققنوس در اختيارش مي
  ...جا سيريوس گفت شنيدم، همون چيزهايي كه در شب ورودم به اين نبايد مي

گذراند و  او به دور از ديگران ايام كريسمس را در هاگوارتز مي. رفت ي ميدان گريمولد مي بايد همان لحظه از خانه. ي ديگري نداشت چاره
اگر . در هاگوارتز نيز افراد زيادي بودند كه ممكن بود مجروح و معلول شوند. فايد بود اما نه، اين كار بي... ها بود اين دست كم ضامن سالمتي آن
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. ره شدجاا ايستاد و به تابلوي فينياس نايجلوس خي ي بعد اين شخص دين، سيموس يا نويل بود چه؟ هري از قدم زدن خودداري كرد و همان دفعه

  :ديگري نداشت او چاره. آزرد احساس سنگيني وجودش را مي
  ...ها دوري كند ناچار بود به پريوت درايو برگردد و از همه جادوگر

كوشيد تصور نكند كه وقتي  با تمام وجودش مي. جا بيهوده است اي جز اين كار نمانده است پس ماندنش در آن با خود فكر كرد اگر چاره
با . هاي بلند خود را به چمدانش رساند با قدم. شن ببينند چه واكنشي از خود نشان مي دهند ي خانه را شش ماه زودتر در آستانهدورسلي ها او 

اختيار به اطرافش نگاه كرد و به دنبال هدويگ گشت اما بعد به ياد آورد كه هدويگ هنوز در  آن را به هم زد و قفل كد سپس بي خشونت در
هاي  يك طرف چمدانش را گرفت و كشيد اما همين كه به نيمه. تر بود همين كه ناچار نبود قفس آن را با خود بكشد بارش سبك. هاگوارتز است

  :گفت اتاف رسيد صدايي به گوشش رسيد كه موذيانه
  كني؟  داري فرار مي-

ي خنداني او را نگاه  تكيه داده بود و با چهرهفينياس نايجلوس بر روي بوم تابلويش پديدار شده و به قابش . به اطرافش نگاهي انداخت
  :هري به اختصار گفت. كرد مي
  . نه، فرار نمي كنم-

  :فينياس نايجلوس دستي به ريش نوك تيزش كشيد و گفت. سپس چند قدم ديگر چمدانش را جلوتر برد
ها هم  ما اساليتريني. افتادي  بايد توي گروه خودم ميرسه كه تو اما حاال به نظر مي. كردم توي گريفيندور هستي بايد شجاع باشي  فكر مي -

  .رو انتخاب مي كنيم كه جونمون در اما بمونه گيريم هميشه راهي مثالً وقتي بر سر دوراهي قرار مي. شجاعيم اما احمق نيستيم
  :هري فقط گفت

  . من به فكر نجات جون خودم نيستم-
فينياس نايجلوس كه . زده بود ز فرش كشيد كه جلوي در قرار داشت و ناهموار و بيداي ا سپس با تالش و تقلّا چمدانش را روي تكّه

  :كرد گفت همچنان ريشش را نوازش مي
  .زني تو داري دست به يك عمل شرافتمندانه مي... اين يك فرار بزدالنه نيست! طور   آهان، كه اين-

  : نايجلوس به آرامي گفتي در بود كه فينياس دستش روي دستگيره. هري به او توجهي نكرد
  . من يه پيغام از آلبوس دامبلدور برات دارم-

  :هري بالفاصله به سمت او چرخيد و گفت
   چيه؟-
  . همون جا كه هستي بمون-

  :ي در بود گفت هري كه هنوز دستش به دستگيره
  حاال پيغامش چي هست؟! ام  من كه تكون نخورده-

  :فينياس نايجلوس با ماليمت گفت
  ».همون جايي كه هستي بمون« :گه دامبلدور مي. شعور اآلن بهت گفتم، بي همين -

  :هري انتهاي چمدانش را رها كرد و مشتاقانه گفت
  اي گفت؟  چيز ديگه خواد كه بمونم؟ چه  چرا؟ چرا اون از من مي-

  :فتفينياس نايجلوس چنان ابرويش را باال برد كه انگار هري با او گستاخانه رفتار كرده بود و گ
  .اي نگفت  هيچ چيز ديگه-

اش حد و نهايت  سردرگمي. ديگر خسته و وامانده شده بود. گرفت هاي بلند سر بر آورد اوج مي خشم هري همچون ماري كه از ميان علف
اين حال باز هم دامبلدور با .  ساعت گذشته پيوسته وحشت كرده بود، آسوده خاطر شده بود و سپس دوباره به وحشت افتاده بود او در دوازده. نداشت
  !خواست با او حرف بزند نمي

  :او با صداي بلندي گفت
فقط ازجات تكون نخور . گفتن رو مي بودن  هم همه همين ها به من حمله كرده ساز همين بود، آره؟ همين كه بمونم؟ وقتي اون ديوانه  پس پيغامش-

ديم كه به تو چيزي بگيم چون ممكنه مغز كوچولوت قادر به درك  مون زحمت نميما هم به خود. تر ها همه چيز رو سر و سامان بدن تا بزرگ
  !موضوع نباشه

  :فينياس نايجلوس صدايش را حتّي از هري نيز بلندتر كرد و گفت
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تا حاال به . خودشونهها به طور نفرت انگيزي فكر مي كنن در هر موردي حق با  بچه!  بودمبيزاردوني چيه، من دقيقاً به همين دليل از معلمي   مي-

ي از نفس افتاده، كه حتماً مدير هاگوارتز دليل موجهي داره كه جزييات   بيچاره فكرت نرسيده، كوچولوي پرحرف به درد نخور از خودراضي
ته توجه داشته باشي كني به اين نك ذاره؟ هيچ تاحاال پيش اومده كه در مواقعي كه به شدت احساس رها شدگي مي هاشو با تو در ميون نمي برنامه

ي جووناي ديگه كامالً مطمئني كه فقط خودت احساس  كه پيروي از دستورات دامبلدور هيچ وقت به ضررت تموم نشده؟ نه، نه، تو هم مثل همه
هايي  نقشهفهمه لرد سياه چه  قدر عقل داره كه مي دي، خودت تنها كسي هستي كه اون داري و فكر مي كني، خودت تنهايي خطر رو تشخيص مي

  ...داره
  :هري به تندي گفت

  كشه كه با من يه كاري بكنه، درسته؟  پس اون واقعاً داره نقشه مي-
  :رد با بي توجهي گفت: فينياس نايجلوس در حالي كه آستين هايش را وارسي مي

قت اضافي ندارم كه بخوام پاي درددل  من چنين چيزي گفتم؟ بايد منو ببخشيد ولي من كارهاي مهم تري دارم كه بايد انجامشون بدم و و-
  .روز به خير... نوجوونا بشينم

  .او سالنه سالنه از قابلش بيرون رفت و ناپديد شد
  :هري خطاب به تابلوي خالي نعره زد

  !كاري برام نكردي و به دامبلدور بگو ممنونم كه هيچ!  باشه، برو-
 بود كشان كشان چمدانش را به پايين تختش برگرداند و خود را دمرو روي روتختي  در رفته هري كه از كوره. از بوم خالي صدايي در نيامد

  ...بندش سنگين و دردناك بود. هايش را بست زده انداخت و چشم بيد
ها چوچاگ در  شد كه همين بيست و چهار ساعت پيش در زير داروش باورش نمي... كرد كه از سفر دور و داري برگشته است احساس مي

دامبلدور به او گفته بود ... اما نمي دانست تا چه وقت مي تواند از خود مقاوت نشان بدهد... مي ترسيد بخوابد... او واقعا خسته بود...  بوده استكتار او
  شد چه؟ اگرآن اتفاق تكرار مي... اما او مي ترسيد... پس يعني او اجازه داشت بخوابد... كه بماند

  . رفتهاي تاريك فرو مي او در سايه
رفت، از كنار  اي مي او در يك راهروي خلوت و تاريك به طرف در سياه و ساده. درست مثل اين بود كه فيلمي در ذهنش شروع شده باشد

ي پايين  داشت كه آن نيز از سمت چپ به طبقه ها مي گذشت و بعد به در بازي رسيد كه به يك پلكان سنگي راه ديوارهاي سنگي و مشعل
  ... رفت مي

چيزي كه ... صبرانه مي خواست به آن سوي در برود جا ايستاد و به در خيره شد، بي همان... و به در سياه رسيد اما نتوانست آن را باز كندا
  ...توانست فكر كند اگر فقط سوزش جاي زخمش متوقّف مي شد شايد بهتر مي... اي كه در خواب هم نديده بود جايزه... با تمام وجود خواهان آن بود

  :ها شنيد كه گفت صداي رون را از دوردست
  ...گذاره خواي بخوابي غذاتو كنار مي اما اگه مي. گه شام آماده است  هري، مامان مي-

  .هايش را باز كرد اما رون از اتاق رفته بود هري چشم
  ...خواد با من تنها باشه از وقتي حرف مودي رو شنيده ديگه نمي: هري در دل گفت

  ...جا باشد خواستند كه او آن دانستند چه چيزي در درون اوست احتماالً هيچ كدامشان نمي مه ميحاال كه ه
از اين پهلو به آن پهلو غلت زد و پس از مدتي دوباره به خواب . ها تحميل كند خواست خودش را به آن نمي. رفت او براي شام پايين نمي

وقتي . رون در تخت مجاورش خروپف مي كرد. رفت از گرسنگي دلش ضعف مي. ب بيدار شدرفت و در اولين ساعات صبحگاهي روز بعد از خوا
داد  هري احتمال مي. هايش را تنگ كرد و با دقّت به اطرافش نگاهي انداخت متوجه شد كه فينياس نايجلوس دوباره به قابش برگشته است چشم

  .نايجلوس را براي نگهباني او فرستاده باشد نياسكه او به افراد ديگر حمله بكند في كه دامبلدور از ترس اين
جا نمانده  با ترديد و دودلي در اين فكر بود كه اي كاش از دستور دامبلدور اطاعت نكرده و در آن. احساس ناپاكي در وجودش شدت گرفت

  .تر بود به پريوت درايو باز گرددي ميدان گريمولد به اين صورت باشد شايد به اگر قرار بود از اين به بعد ماندن در خانه... بود
هري به ياد نداشت كه پيش از آن سيريوس را چنان شاد و . صبح روز بعد همه جز هري به آراستن خانه با تزيينات كريسمس پرداختند

هري در سالن پذيرايي .  بودحال نهايت خوش كه در ايام كريسمس تنها نمانده بي خواند و از اين او واقعاً سرود كريسمس را مي. سرحال ديده باشد
 به آسمان چشم دوخته بود كه  هري از پنجره. شد شنيد كه در فضاي سرد و خالي سالن منعكس مي تك و تنها نشسته بود و صداي سيريوس را مي

 او به ديگران اين كرد چرا كه در تمام مدت رضايت خشونت آميزي را در وجودش احساس مي. باريد شد و برف همچنان مي سفيد و سفيدتر مي
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رفت صداي مهرآميز خانم ويزلي را  ها باال مي هنگام صرف ناهار هنگامي كه از پله. ي او ادامه دهند فرصت را داده بود كه به صحبت كردن درباره

  .ها ادامه داد زد اما به او اعتنايي نكرد و به باال رفتن از پله شنيد كه نامش را صدا مي
با اين تصور كه ماندانگاس يا . ظهر بود كه زنگ به صدا درآمد و خانم بلك بار ديگر داد و فرياد را از سر گرفتحدود ساعت شش بعد از 

او در آن اتاق . تري نشست جا شد و در وضعيت راحت به يكي ديگر از اعضاي محفل آمده است در كنار ديوار اتاق كج منقار هيپوگريف اندكي جا
هاي  چند دقيقه بعد از صداي ضربه. كرد گرسنگي شديد خود را از ياد ببرد داد سعي مي  به كج منقار موش مرده ميبود و در حالي كه پنهان شده

  :صداي هرميون را شنيد كه گفت. محكمي كه به در نواخته شد تعجب كرد
  . خوام باهات حرف بزنم شه لطفاً بياي بيرون؟ مي مي. جايي دونم اون  مي-

  :هري در را باز كرد و گفت. جا افتاده باشد هاي مرده در آن اي از موش كاويد بلكه تكه  زمين پوشيده از كاه را ميهايش كج منقار با پنجه
  .كردم با پدر و مادرت رفتي اسكي جا چي كار مي كني؟ فكر مي  تو اين-

  :هرميون گفت
  .جا باشم كريسمس اينبراي همين اومدم كه . ياد نمي  خب، اگه راستشو بخواي من زياد از اسكي خوشم-

  :او ادامه داد. خورد الي موهايش به چشممي هاي برف البه صورتش از سرما سرخ شده بود و دانه
خالصه مامان و بابا يه ذره ناراحت . گذشته جا رفتم و بهم خوش چون خيلي به اين موضوع خنديده بود بهش گفتم اون.  ولي اينو به رون نگو-

خوان من راحت  اونا فقط مي. مونن كه درس بخونن دن توي هاگوارتز مي ي كساني كه به امتحانات اهميت مي  همهشدن اما من بهشون گفتم
  ...بگذريم. كنن باشم، منو درك مي

  :هرميون بالفاصله گفت
  . بيا بريم توي اتاق خوابتون مامان رون آتش كوچكي اونجا روشن كرده و برامون ساندويچ فرستاده-

  .آن دو روي تخت رون نشسته و منتظر او بودند. وقتي وارد اتاق شد از ديدن جيني و رون تعجب كرد. ي دوم بازگشت طبقههري با او به 
  :كه هري بتواند حرفي بزند ژاكتش را در آورد و با شور و نشاط گفت هرميون پيش از آن

رسه  ه اتفاقي افتاده اما مجبور بودم تا زماني كه ترم رسماً به پايان ميدامبلدور امروز صبح، اول وقت به من گفت كه چ.   با اتوبوس شواليه اومدم-
كه دامبلدور بهش گفت كه آقاي ويزلي در سنت  با اين. آمبريج هنوز خيلي عصبانيه كه شما دور از چشم اون غيبتون زد. صبر كنم و بعد راه بيفتم

  ...ين بازهم آروم نشدي شما اجازه داده كه به مالقاتش بر مانگوست و خودش به همه
  :هرميون از او پرسيد. هرميون كنار حيني نشست و هر سه نفر به هري نگاه كردند

  طوره؟  حال و احوالت چه-
  :هري با لحن خشكي گفت

  . خوبم-
  :قراري گفت هرميون با بي

  .يكن مانگو برگشتي خودتو از همه قايم مي جيني و رون مي گن از وقتي از سنت!  دروغ نگو، هري-
  :غرّه اي رفت و گفت هري به رون و جيني چشم

  گن؟ اين جوري مي!  نه بابا-
  :هري سرش را پايين انداخت اما جيني بدون خجالت و شرمندگي گفت

  !كني تازه به هيچ كدوممون هم نگاه نمي!  خب خودتو قايم كردي ديگه-
  :هري با عصبانيت گفت

  !كنين  اين شمايين كه به من نگاه نمي-
  :هايش منقبض شده بود گفت ي لب ون كه گوشههرمي

  .كردين اتفاقي اون يكي نگاه نمي كرده  شايد هربار كه هركدومتون به هم نگاه مي-
  :هري با خشم و غضب گفت

  !ست  واقعاً كه مسخره-
  :هرميون با لحن تندي گفت. اين را گفت و رويش را برگرداند

ي چيزهايي رو كه ديشب با گوش گسترش پذير  ها همه بچه. رو غلط برداشت كنين؟ ببين، هري هخواين منظور همديگ  بس كنين ديگه، تاكي مي-
  .استراق سمع كرده بودين برام تعريف كردن
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باريد با خشم و ناراحتي  هايش فرو كرده و به برف شديدي خيره شده بود كه در آن سوي پنجره مي هايش را محكم در جيب هري كه دست

  :گفت
  ...كنم زنين، نه؟ اشكالي نداره، من ديگه دارم عادت مي تون يكسره از من حرف مي ه جدي؟ هم-

  :جيني گفت
  ...كردي خواستيم با تو حرف بزنيم، هري، ولي چوت از وقتي برگشتيم تو خودتو قايم مي  ما مي-

  :شد گفت دم آزرده تر مي به هري كه دم
  .خواستم كسي با من حرف بزنه  من نمي-

  :صباني شد و گفتجيني نيز ع
تونم بهت بگم كه آدم چه احساس  دونستي من تنها آشناي تو هستم كه اسمشونبر توي جسمم رفته، و مي چون مي. عقلي كردي  پس يه ذره بي-

  .كنه پيدا مي
  :سپس چرخي زد و گفت. حركت ماند اين كلمات بر هري تاثير گذاشت و او آرام و بي

  . يادم نبود-
  :گفتجيني با لحن سردي 

  . خوش به حالت-
  :هري كه پشيمان شده بود گفت

  به نظر تو اون توي جسم من رفته، آره؟... پس...  ببخشيد، پس-
  :جيني پرسيد

  دوني چي كار مي خواستي بكني؟ شه و نمي هاي مغزت خالي مي مونه؟ آيا يه وقت كني به يادت مي ي كارهايي كه مي  آيا همه-
  :هري به مغزش فشار آورد و گفت

  . نه-
  :جيني رك و راست گفت

ديدم يه  مي. م كار كرده موند كه در چندساعت پيش چه وقتي اين بال رو سر من آورد گاهي يادم نمي. وقت توي حسمت نرفته  پس اسمشو نبر هيچ-
  .طوري رفتم اونجا دونستم چه جايي هستم اما نمي

  .شد تر مي ميلش قلبش روشن و روشنهري جرأت نداشت حرف او را باور كند، با اين حال برخالف 
  ...ديدم ي پدرت و اون ماره  ولي اون خوابي كه درباره-

  :هرميون گفت
  .ديدي هاي ولدمورت رو مي هايي از نقشه پارسال هم يه صحنه. ديدي ها مي  هري، تو قبالً هم از اين خواب-

  :هري با حالتي مخالفت آميز سرش را تكان داد و گفت
  ؟...جوري منو به لندن منتقل كرده باشه چي اگه ولدمورت يه... من توي بدن اون ماره بودم، انگار كه من خود ماره بودم.  داشت اين دفعه فرق-

  :رسيد گفت نهايت خشمگين به نظر مي هرميون كه بي
حتي .  در داخل هاگوارتز غيب و ظاهر بشهتونه كس نمي خوني و شايد اون موقع يادت بمونه كه هيچ  رو ميي هاگوارتز  تاريخچه يك روز باالخره -

  .تونه كاري كنه كه از خوابگاهت به بيرون پرواز كني، هري ولدمورت هم نمي
  :رون گفت

  ...زدي يه دقيقه قبل از اينكه بيدارت كنيم من خودم تورو ديدم كه توي تختت غلط مي.  تو از تختت تكون نخوردي، رفيق-
ها نه تنها آرامش بخش بود بلكه عاقالنه نيز به نظر  ي آن هاي همه حرف. اتاق كرد و به فكر فرو رفتهري دوباره شروع به قدم زدن در 

  ...هري بدون هيچ فكر ديگري، از بشقا روي تخت ساندويچي برداشت و با اشتها شروع به خوردن كرد.... رسيد مي
مش شد و وقتي صداي پاي سيريوس را شنيد كه به اتاق  قلبش لبريز از شادي و آرا. پس من اون اسلحه نيستم:هري فكر مي كرد

« : خواند خوانست از گلويش خارج كند اين آواز را مي با بلندترين صدايي كه ميسيريوس . رفت مشتاق شد كه به ديگران ملحق شود منقار مي كج
  »...خدا خيرت بده هيپوگريف خوشبخت

به پريوت درايو به ذهنش خطور كند؟ شادماني سيريوس از شلوغي مجدد خانه و به طور ممكن بود كه در ايام كريسمس خيال بازگشت  چه
دست كم همان  خواهد همه اكنون به نظر مي رسيد كه او مي. ها در طول تابستان نبود او ديگر ميزبان عبوس آن. ويژه از برگشتن هري واگير داشت
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ي روز كريسمس به طور  تر از آن امكان پذير نبود، و در آستانه گذشت البته اگر بيش ها خوش مي قدر خوش باشند كه اگر در هاگوارتز بودند به آن

خواستند  ها به نظافت و تزيين خانه همت گماشته بود چنان كه در شب كريسمس هنگامي كه مي كرد و به كمك آن خستگي ناپذيري كار مي
هايي از  هاي از جال افتاده ديگر اثري از تار عنكبوت نبود و به جاي آن، حلقه راغبر روي چلچ. اش نداشت بخوابند خانه هيچ شباهتي به وضعيت قبلي

ماندانگاس يك درخت . درخشيد نما مي هاي نخ هاي جادويي كپه كپه بر روي فرش ها آويخته بود برف اي از آن هاي طاليي و نقره گل خاس و نوار
حتي بر روي سرهاي . ها پنهان كرده بود ي خانوادگي سيريوس را از نظر نامه شده و شجرههاي زنده آراسته  كريسمس بزرگ برايشان آورد كه با پري

  .هال نيز كاله بابا نوئل گذاشته و ريش و سبيل سفيدي از صورتشان آويخته بودند نصب شده بر ديوار
تر از  از هدايايش را كه اندكي بيشصبح روز كريسمس كه هري از خواب بيدار شد كوهي از هدايا پايين تختش قرار داشت و رون نيمي 

  .بود هداياي هري بود قبالً باز كرده
  :رون از پشت انبوهي از كاغذ به هري گفت

  ... گرفتهبرنامه ريز تكاليفي هرميون خيلي بهتره، اون برام يه  نماي جارو ازت ممنونم، عاليه، از هديه براي قطب.  امسال وضعمون خيلي عاليه-
او براي هري نيز كتابي  گربته بود كه .  بود خط هرميون بر روي آن اي را برداشت كه دست هايش جستجو كرد و هديه هري در ميان هديه
كار امروز به فردا « : شد كرد با جمالتي نظير اين مواجه مي ي خاطرات داشت با اين تفاوت كه هربار الي آن را باز مي شباهت زيادي به دفترچه

   »!مفكن
 جادوي دفاعي عملي و كاربرد آن بر عليه جادوي سياه هاي نفيس گرفته بودند با عنوان  اي از كتاب ن براي هري مجموعهسيريوس و لوپي

هري با شور و شوق اولين . خورد هايي كه توضيح داده بود در آن به چشم مي ها و سحر اي از تمام ضد طلسم العاده كه تصاوير رنگي و متحرك خارق
هاگريد برايش يك كيف پول خزدار فرستاده بود كه نيش . و متوجه شد كه براي برنامه ريزي درس جلسات اد بسيار مفيد استجلد آن را ورق زد 

ي  هديه. داد پولش را در آن بگذارد اما متأاسفانه بدون ايجاد خراش و بريدگي در دست هري اجازه نمي. داشت و احتماالً دستگاه دزدگير آن بود
رون . كرد و وقتي هري پرواز آن را در فضاي اتاق ديد حسرت جاروي بزرگ خودش را خورد  از آذرخش بود كه كار هم ميتانكس مدل كوچكي

آقا و خانم ويزلي طبق معمول يك بلوز دستباف و تعدادي سنبوسه به او . بات گرفته بود ي برتي هاي همه مزّه بسيار بزرگ دانه برايش يك جعبه
هري آن را سروته نگه داشته . زد خودش آن را كشيده باشد نيز يك نقاشي واقعاً زشت برايش فرستاده بود كه هري حدس ميدابي . بودند هديه داده

  :جرج گفت. بود بلكه زيباتر به نظر برسد اما همان وقت صداي ترقّ بلندي به گوش رسيد و فرد و جرج در پايين تختش ظاهر شدند
  .فعالً پايين نرين.  كريسمس مبارك-

  :رون پرسيد
   چرا؟-

  :اي گفت فرد با لحن گرفته
  .شو پس فرستاده پرسي بلوز بافتني. كنه  مامان دوباره داره گريه مي-

  :جرج اضافه كرد
  ...نه حال بابارو پرسيده نه عيادتش رفته نه هيچي. اونم بدون يك يادداشت

  :فتي هري نگاه كند و گ فرد به آن سمت تخت هري رفت تا به نقّاشي چهره
  ...موشه ي فضله ي گنده بهش گفتيم پرسي فقط يه كپه.  ما سعي كرديم آرومش كنيم-

  :جرج با يك غورباقه شكالتي از خود پذيرايي كرد و گفت
ي درش كنم بهتر باشه صبر كنيم تا لوپين يه ذره باهاش صحبت كنه و از ناراحت فكر مي. براي همين لوپين دست به كار شد. ولي فايده نداشت ... -

  .بياره، بعد بريم صبحانه بخوريم
  :كرد پرسيد بود و به نقاشي دابي نگاه مي كرده هايش را تنگ فرد كه چشم

  !بشه؟ شبيه به ميمون چشم و ابرو مشكيه  راستي اين قراره چي-
  :جرج به پشت نقاشي اشاره كرد و گفت

  !پشتش نوشته!  اين هريه-
  :فرد به پهناي صورتش خنديد و گفت

  .لي شبيه خودش شده خي-
  :حالي گفت  با خوش ي تكاليف جديدش را به طرف او پرت كرد كه به ديوار مقابل خورد و روي زمين افتاد و در همان لحظه هري دفترچه

  »!دردسر، هركاري دوست داشتي بكن جز تنبلي تو اي پسر وفتي كه انجام دادي تكليفتو بي« 
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وقتي به . گفتند مي» كريسمس مبارك« شنيدند كه به هم  صداي ساكنين ديگر خانه را مي. وشيدندها از تختشان پايين آمدند و لباس پ آن

  :حالي گفت او با خوش. رفتند، سرراهشان هرميون را ديدند ي پايين مي طبقه
  !نظيره، رون  واقعاً بيراستي، عطره!  رو بخرمالعداد  ي نوين كشف نظريهخواستم كتاب  خيلي وقت بود كه مي!  از كتابت ممنونم، هري-

  :رون گفت
  . قابلي نداشت-

  :اي اشاره كرد كه در دست هرميون بود و با سليقه بسته بندي شده بود و پرسيد سپس به هديه
  :حالي گفت هرميون با خوش

  . مال كريچره-
  :رون با حالتي هشدار دهنده گفت

  !تونيم آزادش كنيم دونه، نمي ها مي  چيزگفت، كريچر خيلي يادته كه سيريوس چي!  اميدوارم لباس نباشه-
  :هرميون گفت

نه بابا، يه لحاف .  پسيده رو به تنش نبنده ي پاره دادم كه بپوشه كه اون كهنه هرچند كه اگه به خودم بود حتماً بهش يه چيزي مي.  لباس نيست-
يش را پايين آورد زيرا در همان لحظه از جلوي تابلوي مادر هري صدا.گيره فكر كردم اينطوري اتاقش يه رنگ و آبي به خودش مي. ست چهل تيكه

  :او بسيار آهسته گفت. گذشتند سيريوس مي
   كدوم اتاق؟-

  :هرميون گفت
خوابه كه توي  از قرار معلوم كريچر زير يك ديگ بخار مي... ست تر مثل يه لونه بيش... گه اونجا زياد شبيه اتاق نيست  خب، راستش سيريوس مي-

  .است سمت راستي آشپزخونه كابينت 
ها تبريك گفت صدايش طوري  او كنار اجاق ايستاده بود و وقتي كريسمس را به آن. وقتي به زيرزمين رسيدند خانم ويزلي تك و تنها بود

رنگ  ه سمت در بيسالنه ب رون سالنه. همه به سرعت نگاهشان را به سمت ديگري انداختند. بود كه انگار به سرماخوردگي شديدي دچار شده است
  :رون گفت. و هري هرگز نديده بود كه باز باشد. روي انباري بود ي آشپزخانه درست روبه و رويي رفت كه در گوشه

  جا اتاق خواب كريچره؟  پس اين-
  :رسيد  گفت هرميون كه كمي نگران به نظر مي

  ... به نظر من بهتره در بزنيم... اِ...  آره-
  .ند بار به در ضربه زد اما جوابي نيامدهايش چ رون با بند انگشت

  . حتماً دزدكي رفته طبقه ي باال پرسه بزنه-
  .رون اين را گفت و بدون معطلي در را باز كرد

  ... اَي-
ر تر فضاي كابينت را يك ديگ بخار بسيار بزرگ قديمي اشغال كرده بود اما در فضاي پاييني آن د بيش. نگاه كرد هري با دقّت به درون آن

ي  هاي كهنه هاي جورواجور و مالفه پارچه اي از تكّه ي پرندگان شباهت داشتو كپه ها كريچر براي خود چيزي درست كرده بود كه به النه زير لوله
 روي بر. خوابد كند و مي داد كريچر هرشب در كجا خود را جمع مي بدبو در كف آن روي هم تلنبار شده بود و فرو رفتگي كوچك وسط آن نشان مي

ي دور از دسترسي اشياي كوچك و و چندين سكّه برق  در گوشه. هاي ريز پنير كپك زده بود جا، خرده هاي نان بيات و تكه جا و آن ، اين پارچه
ي ها او حتي موفق شده بود به عكس. ها را از پاك سازي سيريوس در خانه نجات داده باشد ، آن وار زد كريچر، كالغ زدند و هري حدس مي مي

ها شكسته بود اما  ي روي قاب شيشه. اي داشتند و سيريوس در طول تابستان همه را دور انداخته بود هاي نقره جمعي دست پيدا كند كه قاب دسته
زني ) كه باعث بروز پيچ و تابي در دل هري شد( ها  ها هنوز با خودپسندي به هري زل زده بودند و يكي از آن افراد كوچك سياه و سفيد داخل آن

عكس او ظاهراً . نام او بالتريكس لسترنج بود. ي او را ديده بود ي دامبلدور محاكمه هاي پرپشب مشكي داشت و هري در قد انديشه بود كه مژه
.  بودوار به هم چسبانده ي آن را با چسب جادويي شلخته هاي شيشه ها گذاشته و خرده ي عكس عكس محبوب كريچر بود زيرا آن را جلوتر از بقيه

  :هاي درهم ريخته گذاشت و به آرامي در را بست و گفت ها و مالفه هرميون بسته را با سليقه در وسط كهنه
  ...جا بگذارمش تا بعد اونو ببينه، همين جوري خوبه  به نظرم بهتره همين-

  :رون آمد و گفتها در كابينت را بستند سيريوس كه بوقلموني در دست داشت از انباري آشپزخانه بي همين كه آن
  . خوب فكر كنين ببينين اين اواخر كدومتون كريچر رو ديدين-
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  :هري گفت

  .جا نديدمش، همون وقتي ديدمش كه بهش دستور دادي از آشپزخونه بره بيرون  من از همون شبي كه برگشتيم اين-
  :سيريوس اخمي كرد و گفت

  ...  باال رفته و يه جايي قايم شدهحتماً؛...  آره، به نظرم منم آخرين بار همون وقت ديدمش-
  :هري گفت

گي و زده باشه  شايد فكر كرده باشه تو جدي مي» ! بيرون« :  ممكن نيست رفته باشه بيرون؟ منظورم اينه كه وقتي بهش دستور دادي و گفتي-
  .بيرون

  :سيريوس گفت
  .ن شون بسته شده ي خانواده نا به خونهاو. تونن برن كه لباس گرفته باشند هاي خونگي فقط موقعي مي  نه، نه، جن-

  :هري مخالفت كرد و گفت
البته بعدش خودشو . ي مالفوي بيرون اومد كه به من هشدار بده دوسال پيش از خونه. كار رو كرد دابي اين. تونن برن بيرون  اگه واقعاً بخوان مي-

  .كار رو كرده بود تنبيه كرد اما در هر حال اين
  :آن كمي مضطرب به نظر رسيد اما بعد گفت ي سيريوس يك قيافه

بينم شلوار ورزشي گشاد مادرم يا يه چيز ديگه رو بغل كرده و زارزار گريه  كنم و مي ي باال پيداش مي احتماالً در طبقه. گردم  بعداً دنبالش مي-
ها  هرچند كه ما از اين شانس... جا مرده باشه همونكن لباس ها و  ي خشك البتّه اين امكان هم وجود داره كه رفته باشه توي قفسه... كنه مي

  ...نداريم
  .فرد و جرج و رون زدند زير خنده اما هرميون نگاه سرزنش آميزي به او كرد

ي ويزلي به همراه هري و هرميون براي به عيادت مجدد از آقاي ويزلي برنامه ريزي كردند و  خانواده. وقتي ناهار روز كريسمس را خوردند
او توانسته بود براي آن روز .ماندانگاس هنگام خوردن دسر و كيك مربايي كريسمس از راه رسيد. ها را همراهي كنند ر شد مودي و لوپين آنقرا

هري ترديد داشت كه آن اتومبيل را با اطالع يا رضايت صاحبش . هاي زيرزميني تعطيل بودند زيرا در روز كريسمس قطار» قرض بگيرد« اتومبيلي 
اگر . ي ويزلي با افسون بزرگ كننده جادو شده است شد كه اين اتومبيل مانند اتومبيل فورد آنجلياي قديمي خانواده جا آورده باشد اما متوجه مي آنبا 

خانم . نندكرد به راحتي توانستند در آن بشي ي خود ماندانگاس كه رانندگي مي چه ظاهراً درون و بيرون آن با هم تناسب داشت ده نفر به عالوه
دانست كه نارضايتي او از ماندانگاس با نفرت از حمل و نقل با وسايل غير جادويي در  هري مي. اي مردد ماند ويزلي هنگام سوار شدن لحظه

يل هاي فرزندانش غلبه كرد و او باالخره به ميل خود برروي صندلي عقب اتومبيل ميان فرد و ب سرانجام سرماي بيرون و خواهش. كشمكش است
  .نشست

تك و آهسته به سوي  ها كه تك ي اندكي از جادوگران و ساحره ه غير از عد. ها با سرعت به سنت مانگو رسيدند ها خلوت بود و آن خيابان
  جا منتظر  هماناي راند تا هري و ديگران از اتومبيل پياده شدند و ماندانگاس اتومبيل را به گوشه. كس ديگر در خيابان نيود آمدند هيچ بيمارستان مي

سپس يكي يكي به داخل شيشه قدم . اي رفتند كه آن مانكن با لباس سبز نايلوني ايستاده بود توجهي به سمت شيشه ها با بي آن. ها بماند آن
  .گذاشتند

 طاليي كردند به رنگ قرمز و مانگو را روشن مي هاي كريستالي را كه سنت گوي. بخش پذيرش حال و هواي خوشايند عيد را داشت
هاي گل خاس آويخته بودند و  در دوطرف تمام درها حلقه. آورده بودند چنان كه زيور آالت عظيم و رنگارنگ كريسمس را به خود گرفته بودند در

هريك ديدند كه روي نوك  هاي درخشاني را مي كردند قنديل به هر گوشه كه نگاه مي. برف سحر آميز روي تمام درختان كريسمس را پوشانده بود
جا رفته بودند خلوت تر بود با اين حال هنگامي كه  بخش پذيرش از آخرين باري كه به آن. مي خورد ي طاليي پرزرق و برقي به چشم ها ستاره از آن

ي موبور  رهساح. اي راند اش گير كرده بود محكم به او تنه زد و او را به گوشه اي كه گردويي در سوراخ چپ بيني هري به وسط سالن رسيد ساحره
  :ي اطالعات پوزخندي زد و گفت پشت باجه

  ...ي چهارم هاي جادويي، طبقه بخش آسيب...  دعواي خانوادگي داشتين، درسته؟ سومين نفري هستين كه امروز داشتيم-
اش كمي  قيافه. اشتي بوقلمون شامش در يك سيني بر روي پاهايش قرار د ها تكيه داده بود و باقيمانده آقاي ويزلي روي تختش به بالش

  .رسيد دستپاچه به نظر مي
  :هايشان را به او دادند خانم ويزلي از او پرسيد كه همه با آقاي ويزلي احوالپرسي كردند و هديه پس از آن

  راهه، آرتور؟ چي روبه  همه-
  :از حد گفت آقاي ويزلي با شور و شوقي زياده
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   كه، نه؟شفادهنده اسمت ويك رو نديدي... تو.  خوبم، خوبم-

  :خانم ويزلي با سوءظن گفت
  چطور مگه؟.  نه، نديدم-

  :آقاي ويزلي با سرزندگي گفت
  . هيچي، هيچي-

  :هايش كرد و گفت و سپس شروع به بازكردن هديه
  ...ست اين واقعاً خارق العاده... هايي گفتين؟ اوه، هري  خب، امروز به همه خوش گذشته؟ چه هديه-

رسيد كه جواب آقاي ويزلي،  به نظر مي. گوشتي بود هري را باز كرده بود كه در آن سيم فيور و چند پيچي   هديه او در همان لحظه
همين كه آقاي ويزلي خم شد كه با هري دست بدهد خانم ويزلي خم شد و با دقت به پانسمان او در زير . همسرش را كامالً راضي نكرده است

  .پيراهن خوابش نگاه كرد
  : موشي كه ناگهان به تله افتاده باشد برآشفت و گفتخانم ويزلي همچون

  .چرا بهشون گفتي يه روز زودتر عوضش كنن، آرتور؟ به من گفته بودن تا فردا الزم نيست عوضش كنن.  آرتور، پانسمانت عوض شده-
  :اش را بپوشاند و گفت آقاي ويزلي كه كمي ترسيده بود مالفه را كمي باالتر كشيد كه تا روي سينه

  ...من... اين...  چي؟ نه، نه، چيزي نيست-
  :او گفت. به نظر رسيد كه در برابر نگاه نافذ خانم ويزلي مقاوتش از بين مي رود

ي  و عالقه... جاست، جوون خوبيه ي كارآموز اين او شفادهنده... مالي، آگوستوس پاي يه فكري به ذهنش رسيد... ها حاال عصباني نشي...  راستش-
دوني چقدر  مالي، نمي. بخيهگن  راستش بهشون مي... هاست هاي قديمي مشنگ منظورم بعضي از همين درمان... شكي مكمل دارهزيادي به پز

  ...ها مؤثّره جراحت مشنگ... روي... روي
 سراغ گرگينه رفت كه ها دور شد و به هاي آرام از آن لوپين با گام. خانم ويزلي با چنان صداي ابراز احساسات كرد كه نه جيغ بود نه خرناس

رود براي  بيل جويده جويده گفت كه مي. بودند كرد كه دور تخت آقاي ويزلي جمع مي كس به عيادتش ناميده بود و با حسرت به جمعيتي نگاه هيچ
  . خنديدند فرد و جرج به سرعت از جايشان برخاستند تا همراه او بروند هردو به پهناي صورتشان مي. خود چاي بگيرد

گيرند  ها فاصله مي وجه توجه نداشت كه همراهانش با چه سرعتي از آن شد و ظاهراً به هيچ م ويزلي كه با هركلمه صدايش بلند تر ميخان
  :گفت

  هاي مشنگي انگولكش كردي؟ خواي به من بگي كه با درمان  مي-
  :آقاي ويزلي ملتمسانه گفت

ظاهراً روي ... ولي با كمال تأسف بايد بگم... ي فقط به فكرمون رسيد كه امتحانش كنيممن و پا... من فقط...  مالي، عزيزم، انگولك يعني چي-
  ...چنان كه بايد و شايد مؤثّر نيست... ها اين نوع خاص از جراحت

   يعني چي؟-
  .جوريه يا نه دوني بخيه چه دونم كه تو مي  راستش، خب، نمي-

  :دي شباهت بيشتري داشت گفتاي ساختگي كه به ابراز ناخشنو خانم ويزلي با خنده
  ...  نيستي كه قدر ابله ولي آرتور، حتي تو هم اون.  از اسمش به نظر مياد كه آدم بخواد پوستشو به هم بدوزه-

  :هري به سرعت از جا جست و گفت
  .ياد يه فنجون چاي بخورم  منم بدم نمي-

همين كه در را پشت سرشان بستند صداي . همراه هري از در خارج شدنددوان به سوي در رفتند و  هرميون و رون و جيني نيز تقريباً دوان
  :زد جيغ خانم ويزلي را شنيدند كه نعره مي

  گي به طور كلي معنيش  اينه؟  منظورت چيه كه مي-
  :هنگامي كه در راهروحركت مي كردند جيني با تأسف سري تكان داد و گفت

  ...تورو خدا شما بگين! بخيه!  پدر نمونه-
  :يون به درستي گفتهرم

كاش ... هاي بخيه از بين بره شه نخ اما احتماالً توي زهر ماره يه چيزي هست كه باعث مي. هاي غير جادويي مؤثّرند  خب، واقعاً هم روي زخم-
  .دونستيم چايخانه كجاست مي
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  :ي خوشامد گو را قبالً ديده بود گفت ي ساحره هري كه تابلوي باالي باجه

  .هي پنجم  طبقه-
ها را صدا   تابلوهاي ديگري از شفادهندگان آن اي رسيدند كه بر ديوار آن هاي رنگ و رو رفته اي در انتهاي راهرو به پلّه ها از در دو لنگه آن

گر قرون وقتي يك جادو. كردند هاي وحشتناكي برايشان تجويز مي دادند و درمان ها تشخيص مي هاي عجيب و غريبي را در آن كردند و بيماري  مي
 شفا  مبتالست حسابي به رون برخورد و با خشم به آن» وسطايي به رون گفت كه كامالً مشخص است كه او به نوع بدي از بيماري مرگباردانه

  :داد تا راهش را باز كند گفت آمد و ساكنين تابلو ها را هل مي ها مي دهنده كه تا شش تابلوي مجاورش همراه آن
  چه معنايي داره؟ اوني كه گفتي مثالً -
  .كه هست افتضاح تر بشه ت از ايني چوله بشه و قيافه شه پوستت پر از چاله  ارباب جوان، اوني كه گفتم يه بيماري حاد پوستيه كه باعث مي-

  :هايش سرخ شده بود گفت رون كه گوش
  !گه افتضاح ي من مي  توروخدا نگاه كنين كي به قيافه-
 رو با يه چيزي محكم روي گلوت ببندي و در شبي كه قرص ماه كامله لخت مادرزاد توي يه بشكه پر از چشم  درمانش اينه جگر وزغ  تنها-

  ... مارماهي وايسي
  ...  ولي ارباب جوان، اون لك هاي زشتي كه بر رخسارته-

  :آلودي گفت رون با حالت غضب
  .حاال ديگه برگرد برو توي تابلوي خودت و راحتم بذار! مكه  اونا كك-

  :رون پرسيد. ي خود را عادي نگه داشته بودند  برگرداند كه همگي به زور قيافه رون رويش را به سمت بقيه
  جا طبقه ي چندمه؟  اين-

  :هرميون گفت
  .ي پنجمه طبقه-

  :هري گفت
  ... ي چهارمه، يه طبقه  ديگه  نه، اين طبقه-

ي كوچكي چشم دوخته بود كه برروي در دو  او به پنجره. جا متوقف شد همانها گذاشت ناگهان  اما همين كه هري پايش را روي پاگرد پلّه
اش را به شيشه چسبانده  مردي كه بيني. داد هاي جادويي را نشان مي لنگه تعبيه شده و تابلوي نصب شده بر روي آن بتداي راهروي بخش آسيب

هاي سفيد براقش  شد دندان اي كه بر لب داشت باعث مي لبخند ابلهانه. شن بودهايش آبي رو موهايش بور و مجعد و چشم. كرد ها نگاه مي آن بود به 
  .نمايان شوند

  :رون نيز به مرد نگاه كرد و گفت
  !به  به-

  :هرميون كه ناگهان نفسش بن آمده بود گفت
  !پروفسور الكهارت!  واي خداجونم-

او كه ربدوشامبر بلندي به رنگ بنفش ياسي به تن . ه سويشان آمداستاد پيشين درس دفاع در برابر جادوي سياهشان در را باز كرد و ب
  :ها گفت داشت به آن

  ها، حتماً اومدين از من امضا بگيرين، درسته؟  سالم بچه-
  :هري زير لب به جيني گفت

   زياد تغيير نكرده، نه؟-
  :رون كه كمي عذاب وجدان داشت گفت. جيني خنديد

   حالتون چطوره؟ پروفسور؟-
جا كه  جا كشانده بود ولي از آن ي پروفسور الكهارت وارد كرده بود او را به اين  شديدي كه به حافظه وبدستي رون و آسيبخرابي چ

وقت با رون احساس همدردي  طور دايمي پاك كند هري به هيچ ي رون و هري را به  حادثه قصد داشت حافظه الكهارت در هنگام بروز اين
  .كرد نمي

  :اووس درب و داغوني را از جيبش درآورد و با شادماني گفتالكهارت قلم پر ط
  !دونستين كه ديگه مي تونم سر هم بنويسم خواين؟ هيچ مي خب، چندتا امضا مي.  حالم خيلي خوبه، متشكرم-
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  .خوايم، مرسي  فعالً امضا نمي-

  :رون پس از اين حرف ابروهايش را براي هري باال برد و او پرسيد
  ي نداره كه شما توي راهروها باشين؟ مگه نبايد توي بخش باشين؟ پروفسور، اشكال-

  :چند لحظه با دقّت به هري نگاه كرد و بعد گفت. لبخند بر لب الكهارت خشك شد
  م؟  قبالً تو رو نديده-

  :هري گفت
  دادين، يادتونه؟ شما توي هاگوارتز به ما درس مي. ديدين...  چرا-

  :رسيد گفت يقرار به نظر م الكهارت كه كمي بي
  دادم؟ من؟ واقعاً؟  درس مي-

  :او گفت. اش بازگشت كه كمي هشدار دهنده بود بعد دوباره با چنان سرعتي لبخند به چهره
طوري  تا؟ اين خواين سر راستش كنيم كه بشه دوازده  حتماً هرچي بلدين من بهتون ياد دادم، درسته؟ خب پس باالخره امضا چي شد؟ مي-

  !رسه  دوستان كوچولوتون يه امضا بدين و به همه هم ميتونين به همه مي
  :اما درست در همان لحظه يك نفر از الي دري در انتهاي راهرو سرك كشيد و گفت

   گيلدروي؟ اي پسر بد، باز دوباره كجا رفتي؟-
ز انتهاي راهرو آمد و به هري و ديگران اي داشت و گل سر پرزرق و برقي به مويش زده بود با دستپاچگي ا ي مادرانه اي كه قيافه شفادهنده

  :لبخند گرمي زد و گفت
! ياد، طفلكي دونين، هيچ وقت كسي به مالقاتش نمي آخه مي! ن درست روز كريسمس هم اومده! قدر عالي ن عيادتت؟ چه  اوه، گيلدوريف اومده-

  آخه آدم به اين نازنيني حيف نيست؟... دونم چرا نمي
  :گري زد و به شفادهنده گفتگيلدروي لبخند درخشان دي

  !فقط خدا كنه امضاهامون كافي باشه. شون بزنم تونم دست رد به سينه نمي. خوان اينا يه عالمه امضا مي! كنم  دارم براشون امضا مي-
او . ي دوساله بود اي متبسم چنان با محبت به او نگاه كرد كه انگار يك كودك عزيز دردانه  بازوي الكهارت را گرفت و با چهره شفادهنده

  :گفت
  . به حرفش گوش كنين تا همين چند سال پيش اون خيلي مشهور بوده-
. ست اون در يه بخش در بسته . شه از اين طرف بياين مي. ش باشه ي بهتر شدن حافظه ش به امضادادن نشانه  ما خيلي اميدواريم كه اين عالقه-

  ... ولي! كه خطرناك باشه البته نه اين... جا معموالً قفله در اون.  تونسته بياد بيرونم آورده احتماالً موقعي كه هداياي كريسمس رو مي
  :او صدايش را پايين آورد و زمزمه كنان گفت

... ممكنه بره اين طرف و اون طرف و بعدش ديگه نتونه راه برگشت رو پيدا كنه. دونه اسم خودشو نمي.  بيچاره، ممكنه خودشون به خطر بندازه-
  ...  خيلي لطف كردين كه به ديدنش اومدينشما

  :ي باال اشاره كرد و گفت رون با دستش بيهوده به طبقه
  ...داشتيم... در واقع ما...  اِ-

مي رفتيم « : يافت ي رون كه چنين خاتمه مي جويده ي جملة ي جويده كرد و در نتيجه بقيه ها مي اما شفادهنده نگاه التماس آميزي به آن
اش به انتهاي  ها با نااميدي به يكديگر نگاه كردند و به دنبال الكهارت و شفادهنده آن. ضعيف و ضعيف تر شد و به ديار عدم پيوست» مچاي بنوشي
  :رون آهسته گفت. راهرو رفتند

  .جا نمونيم  زياد اون-
در .  باز شد و او جلوتر از همه وارد شددر» !الوهومورا «:  گرفت و زير لب گفت50اش را به سمت در بخش جانس تيكي شفادهنده چوبدتسي

  .كه سرانجام او را بر روي صندلي راحتي كنار تختش نشاند تمام مدت محكم دست گيلدروي را گرفته بود تا اين
  :اي به هري، رون، هرميون و جيني گفت او با صداي آهسته

هاي مختلف و يه ذره شانس،  البتّه با معجون هاي درمانه ويژه، افسون. ست هاي جادويي دايمي هاي دراز مدت و براي آسيب  اين جا بخش اقامت-
. هم پيشرفت خوبي داشته» بود«آقاي . ياره ي خودش به ياد مي هايي رو درباره ظاهراً گيلدروي داره يه چيز... ميتونيم حالشونو كمي بهتر كنيم

                                                 
50  Janus Thickey 
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خب ديگه، من بايد هديه كريسمس همه ... هايي كه ما بلديم صحبت نكرده زبانياره اما هنوز به هيچ يك از  دست مي كم داره قدرت تكلمشو به كم

  ...جا با هم گپ بزنين همين... رو تحويل بدم
اين . داد هاي ترديد ناپذيري بود كه دايمي بودن محلّ اقامت ساكنينش را نشن مي در اين بخش نشانه. هري به اطرافش نگاهي انداخت

هاي خودش را  هاي باالي تخت گيلدروي عكس به طور مثال بر روي ديوار.  حال و هواي شخصي تري داشتبخش نسبت به بخش آقاي ويزلي
ها را براي  اي زير بسياري از آن ي كودكانه او با خط ناپيوسته. دادند ها دست تكان مي زدند و براي تازه وارد نصب كرده بودند كه همگي لبخند مي

اش را جلو كشيد، قلم پري برداشت و با شور و هيجان  دهنده او را روي صندلي نشاند يك دسته عكس تازههمين كه شفا. خودش امضا كرده بود
  .ها كرد شروع به امضا كردن آن

  :هاي امضا شده را يكي يكي روي پاي جيني گذاشت و به او گفت عكس
بار  اي يك گلديس كاجيون هفته. هاي زيادي از طرفدارانم دارم همن هنوز نام. ن دونين، منو فراموش نكرده مي. توني اونارو توي پاكت بذاري  مي-

  ...كنه كار رو مي دونستم براي چي اين  كاش مي اي... نويسه برام نامه مي
  :او گفت. ها را از سر گرفت ي گيج و سردرگم ساكت ماند سپس دوباره لبخند زد و با شور و شوق امضا كردن عكس اي با قيافه لحظه

  .تيپيم باشه م فقط براي خوشكن  فكر مي-
گفت و  او زير لب چيزي به خود مي. رو خوابيده و به سقف چشم دوخته بود ي رنگ پريده و ماتم زده بر روي تخت روبه جادوگري با چهره

هري حدس . ز خز بودبر روي تخت مجاور آن، زني خوابيده بود كه تمام صورتش پوشيده ا.  پيرامونش نداشت ترين توجهي به وقايع ظاهراً كوچك
اي مشابه با اتفاقي كه در سال دوم تحصيلشان براي هرميون افتاد به آن شكل در آمده باشد، هر چند كه خوشبختانه  زد آن زن در اثر حادثه مي

ها و عيادت  بان تختهاي گلداري دورتادور دو تخت كشيده بودند تا براي صاح در انتهاي بخش پرده. آسيبي كه به هرميون وارد شد هميشگي نبود
  .كنندگان محيط خصوصي تري ايجاد كنند

  :ي كريسمس را به دست زني داد كه صورتش خزپوش شده بود و با خوشرويي گفت چندين هديه شفادهنده
  خيلي عاليه، نه؟. ياد ن؟پسرت هم يه جغد فرستاده و گفته امشب به يادتت مي ديدي فراموشت نكرده.  بفرمايين، اگنس-

  .دبار با صداي بند پارس كرداگنس چن
حتماً . ن با يك تقويم كه براي هر ماهش يه هيپوگريف خوشگل تزييني خوشگل داره  نگاه كن، برودريكف براي تو هم يه گلدون فرستاده-

  خوشحال شدي، نه؟
ي كنار تخت او گذاشت كه  سپس گياه زشتي را روي قفسه. شفادهنده اين را گفت و با سرعت به طرف مردي رفت كه زير لب حرف ميزد

  : تقويم را به ديوار چسباند و گفت بعد از آن نيز با چوبدستي اش. هاي دراز و آويخته داشت شاخك
  رين؟ باتم، دارين مي  اوه، خانم النگ-

. گشتند ها بر مي تها از راه ميان تخ ي آن كننده هاي دور دو تخت انتهاي بخش كنار رفته بود و دو مالقات پرده. هري سرش را برگرداند
تيزي كه بر  كاله نوك. اش آويزالن بود اي از جنس پوست روبه از شانه زده ي پير ترسناكي كه پيراهن سبز بلندي به تن كرده و شال بيد ساحره

كرد كه  ت مياي افسرده و غمگين حرك پشت سر او شخصي با قيافه. ترديد يك الشخور خشك شده بود سدراشت با چيزي تزيين شده بود كه بي
  !كسي نبود جز نويل

سراسيمه به اطرافش نگاه كرد و در . هري به طور ناگهاني ذهنش روشن شد و فهميد بيماران دو تخت انتهاي بخش چه كساني بايد باشند
ب توجهي بتواند از ي آن بتواند حواس بقيه را پرت كند تا نويل بدون هيچ سوال و جواب يا جل فضاي بخش به دنبال چيزي گشت كه به وسيله

  :كه هري بتواند جلوي او را بگيرد فرياد زد سرش را بلند كرده بود و پيش از آن» باتم النگ« اما رون نيز با شنيدن نام . بخش بيرون برود
  ! نويل-

  : با خوشرويي گفترون از جايش برخاست و. آي از كنار گوشش رد شده بود نويل از جا پريد و خود را طوري جمع كرد كه انگار گلوله
  تو براي عيادت از كي اومدي؟. جاست جا رو ديدي؟ الكهارت اين اين. جاييم، نويل  ما اين-

  :ها آمد و گفت مادربزرگ نويل اتز روي ادب به سمت آن
   اينا دوستان تو هستن، نويل؟-

انداخت و او به  صورت گوشتالويش به سرعت گل مي. جا ي نويل طوري بود كه انگار حاضر بود هر جاي ديگر دنيا  باشد غير از آن قيافه
  .كرد ها نگاه نمي هاي هيچ يك از آن چشم

  :كرد گفت مادربزرگ نويل با دقت به هري نگاه كرد و در حالي كه دست پرچين و چروك و پنجول مانندش را به طرف او دراز كرد مي
  .نهك نويل خيلي ازت تعريف مي. شناسم  آه، بله، بله، من تورو مي-
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  :هري با او دست داد و گفت

  . ممنونم-
مادر بزرگ نويل با حركتي شاهانه . شد تر مي صورتش لحظه به بحظه سرخ. نويل سرش را پايين انداخته بود و به هري نگاه نمي كرد

  :دستش را به طرف رون و جيني برد و گفت
  تو بايد هرميون گرنجر باشي، درسته؟... شناسم، افراد محترمي هستند ونو ميبله، من پدر و مادرت. هاي ويزلي هستين  شما دوتا هم كه حتماً بچه-

  :مادربزرگ نويل گفت. دانست مات و مبهوت ماند اما با او دست داد باتم نام او را مي كه خانم النگ هرميون از اين
  ... سته؟ پسر خوبيهچندبار از مخمصه نجاتش دادي، در. ي تو هم خيلي چيزها به من گفته  بله، نويل درباره-

  :او با حالتي جدي از باالي بيني نسبتاً استخوانيش نويل را ورانداز كرد و ادامه داد
  ...  اما متأسفانه بايد بگم كه هوش و استعدادش مثل پدرش نيست-

  .د آميزي لرزيدي روي سرش به طور تهدي شده او با اين حرف با حركت سرش به دو تخت انتهاي بخش اشاره كرد و الشخور خشك
  :اي متعجب گفت رون با قيافه

   چي؟-
كار بدون جلب توجه ديگران در زماني كه شلوار جين به تن داشت بسيار دشوارتر از زماني  هري مي خواست پاي او را لگد كند اما انجام اي

  :رون ادامه داد. پوشيد بود كه ردا مي
   نويل، اوني كه ته بخش وايساده پدرته؟-

  : باتم با لحن تندي گفتخانم النگ
  ي پدر و مادرت به دوستانت چيزي نگفتي، نويل؟  يعني چي؟ درباره-

قدر  هري به ياد نداشت كه در عمرش براي كسي آن. نويل نفس عميقي كشيد و به سقف نگاه كرد و با حرككت سرش جواب منفي داد
  .رسيد  ذهنش نميناراحت و متأسف شده باشد اما هيچ راه حلي براي كمك به نويل به

  :باتم با عصبانيت گفت خانم النگ
اونا سالمتي شونو براي اين از دست ندادن كه پسرتون ! تو بايد بهشون افتخار كني، نويل، افتخار.  اين چيزي نيست كه ازش شرمنده باشي-

  !ازشون شرمنده باشه، فهميدي
  :با صداي ضعيفي گفتانداخت غير از هري و سايرين  نويل كه نگاهش را به هر طرف مي

  . من شرمنده نيستم-
  :باتم گفت خانم النگ. هاي پايش ايستاده بود تا به صاحبان دو تخت انتخاي بخش نگاه كند در آن لحظه رون روي پنجه

  دي؟  پس چرا اينو توي رفتارت نشون نمي-
  :او با غرور خاصي رويش را به سمت هري، رون، جيني و هرميون برگرداند و گفت

  .طرفداران اسمشونبر، پسر و عروس منو اونقدر شكنجه دادن تا سالمت عقلشونو از دست دادند -
كشيد شرمنده شد  رون كه در تالش براي ديدن والدين نويل سرك مي. هايشان را بر روي دهانشان گذاشتند هرميون و جيني، هر دو دست

  :باتم ادامه داد خانم النگ. و سرش را پايين انداخت
  كار داري؟ بله، آليس عزيزم، چي... العاده با استعداد بودند هردوشون فوق. ي جادوگري عزّت و احترام زيادي داشتند  كارآگاه بودند و در جامعه اونا-

ي او شادي و طراوتي را نداشت كه هري در عكس قديمي مودي از اولين  چهره. مادرنويل با لباس خواب به آن سوي بخش آمده بود
پشت و كدر به نظر  موهايش كه به رنگ سفيد درآمده بود بسيار كم. صورت گرد و چاقش الغر و شكسته شده بود.  ديده بودمحفل ققنوس

. توانست، اما با خجالت و كمرويي چيزي را كه در دست داشت به سمت نويل دراز كرده بود خواست حرفي بزند، يا شايد نمي ظاهراً نمي. رسيد مي
  :رسيد گفت صدايي كه خسته به نظر ميباتم با  خانم النگ

  ...هرچي كه هست بگيرش... نويل، بگيرش...  دوباره، باشه، آليس عزيزم، باشه-
  .اما نويل پيش از آن، دستش را دراز كرده و مادرش كاغذ خالي آدامس بادكنكي دروبلزي را در دست او انداخته بود

  :شادي ظاهري گفتي عروسش را نوازش كرد و با  مادربزرگ نويل شانه
  . خيلي قشنگه، عزيزم-

  :اما نويل آهسته به مادرش گفت
  . مرسي، مامان-
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نويل با حالتي تدافعي به بقيه نگاه كرد گويي . كرد در راه چيزي با خود زمزمه مي. هاي كوتاه دويد و به انتهاي بخش رفت مادرش با قدم

  .تواند خنده دار باشد غير از اين يك چيز كرد كه هرچيزي در دنيا مي  با خود فكر مياما هري. خواست ببيند آيا كسي جرأت خنديدن دارد مي
  :كش هاي سبزش را به دست كرد و گفت باتم آهي كشيد و دست خانم النگ

شون در و ديوار قدر بهت داده كه مي توني باها اون. نويل اون كاغذ رو بنداز سطل آشغال. حال شدم تون خوش از ديدن همه.  بهتره ديگه بريم-
  ... اتاقتو كاغذ ديواري كني

  .ها بسته شد در پشت سر آن. است كاغذ در جيبش ديده ها رفتند اما هري اطمينان داشت كه نويل را هنگام گذاشتن آن آن
  :هاي پر از اشك گفت هرميون با چشم

  .دونستم  من اصالً نمي-
  :اي گفت رون با صداي گرفته

  . منم نميدونستم-
  :هسته گفتجيني آ

  .طور  منم همين-
  : گفت همه به هري نگاه كردند و او با لحن گرفته

كه  بالتريكس لسترنج براي همين رفت به آزكابان، براي اين... اما من قول دادم به كسي چيزي نگم. دامبلدور به من گفت. دونستم  من مي-
  .  از دست دادنوالدين نويل رو اونقدر با طلسم شكنجه گر جادو كرد تا عقلشونو

  :اي وحشت زده آهسته پرسيد هرميون با چهره
ش گذاشته؟ سكوتي طوالني برقرار شد كه صداي خشمگين الكهارت  كارو كرده؟ همون زني كه كريچر عكسشو توي لونه  بالتريكس لسترنج اين-

  :او گفت. آن را شكست
  .م خودي ياد نگرفته  نگاه كنين، من كه خطّ سرهم رو بي-
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  ل بيست و چهارمفص
  چفت شدگي      

 بـوده  شده مخفي شيرواني زير انبار در كريچر كه شد معلوم سرانجام
 ترديد بي كه كرده پيدا آنجا كثيف و آلود خاك را او كه گفت سيريوس .است
 بـه  را هـا  آن تـا  بـوده  بلـك  ي خانواده ديگر يادگارهاي يافتن جستجوي در

 را سـيريوس  ظـاهراً  داسـتان  اين چه گرا .كند پنهان آنجا در و ببرد كابينتش
 بازگـشت  از پـس  كريچـر  .بـود  ناراحـت  و دلـواپس  ميك هري بود كرده قانع

 تـا  دارش نـيش  هـاي  زمزمـه  و بود كرده پيدا بهتري خوي و خلق مجددش
 دسـتورات  از بيـشتري  آرامش با قبل به نسبت او .بود كرده كش فرو حدودي
 فهميـده  كـه  اين محض به بار هر ولي بود دوخته چشم او به مشتاقانه كه بود ديده حالي در را او بار دو يكي هري حال اين با كرد مي اطاعت

  .بود برگردانده را رويش شده او متوجه هري بود
 كـاهش  بـه  رو سـرعت  بـه  او نـشاط  و شادي كريسمس از بعد كه چرا بود نگفته چيزي سيريوس به مبهمش ظنؤس ي درباره هري

 بـد  و حرف كم بسيار كه رفت مي فرو حالتي در تر بيش و بيشتر سيريوس شد مي نزديكتر هاگوارتز به ها آن بازگشت اريخت چه هر .گذاشت مي
 خانـه  تمام در سيريوس اندوه .ماند مي منقار كج اتاق در ها ساعت مواقع اغلب .ناميد مي »اخمي بد دوران « را آن ويزلي خانم و شد مي اخالق
  .بود كرده مبتال را آنها ي همه ترتيب بدين و يافت مي راه سو هر به درها زير از خطرناكي و ميس گاز همچون و شد مي منتشر

 در بـار  اولـين  بـراي  واقـع  در .باشـد  نداشته ديگري همدم كريچر جز تا كند رها خود حال به را سيريوس ديگر بار خواست مين هري
 بـود  آمبـريج  دلـورس  هاي بيدادگري در مجدد گرفتاري معناي به مدرسه به ازگشتب .نداشت هاگوارتز به بازگشت براي ذوقي و شوق عمرش

 كوييديچي ديگر بود شده محروم كوييدچ تيم در بازي از كه اكنون.كند صادر ديگر حكم تا دوازده ده بود توانسته ها آن غيبت در ترديد بي كه
 او از قبـل  مثـل  دامبلدور .يافت مي افزايش نيز شان تكاليف انبوه امتحانات شدن نزديك با زياد احتمال به .بكشد را انتظارش كه نداشت وجود
 او از و بـرود  سـيريوس  سـراغ  بـه  يكراسـت  او بـود  ممكن نداشتند رو پيش در را  اد جلسات اگر كه كرد مي تصور هري واقع در.كرد مي دوري

 افتـاد  اتفـاقي  تعطـيالت  روز آخرين در درست وانگهي .بماند گريمولد انميد ي خانه در و بيايد بيرون هاگوارتز از او بدهد اجازه تا كند خواهش
  .كرد گردان رو پيش از بيش مدرسه به بازگشت از را هري كه

 كردنـد  مـي  تماشا را آنها بازي پا كج و جيني و هرمايني و بودند سرگرم جادويي شطرنج بازي به خوابشان اتاق در رون و هري وقتي
  :گفت و كشيد سرك در الي از ويزلي خانم

  .داره كار باهات اسنيپ آشپزخونه؟پروفسور به بياي لطفا شه ميجون، هري -
 و شـور  بـا  هري و بود شده گالويز رون سرباز با آميزي خشونت طور به هايش رخ از يكي.نشد او حرف مفهوم متوجه بالفاصله هري

  :گفت مي و انگيخت  مي بر را آن هيجان
  گفتين؟ چي ويزلي،شما خانم ببخشيد...سربازه يه فقط اون احمق كن، لهش...كن لهش -
  .داره كار تو با.ست آشپزخونه توي.اسنيپ،عزيزم پروفسور -

 كـج .بودند زده زل او به باز دهان با سه هر كه كرد نگاه هرمايني و جيني رون، به و برگرداند را سرش .ماند باز وحشت از هري دهان
 آن هـاي  مهـره  شـد  باعـث  و پريـد  شطرنج ي صفحه روي بر خوشحالي با بود آورده دوام هرمايني دست در زحمت به اخير ربع يك در كه پا

  .برگردند پناهي سر دنبال به كشيدند مي جيغ نفس آخرين با كه حالي در و بروند سو آن و سو اين به دوان دوان
 :گفت زده بهت ي قيافه با هري

 اسنيپ؟ -

  :گفت آميزي سرزنش لحن با ويزلي خانم
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  .بمونه تونه مين زياد گفت مي.بيا باش زود ديگه حاال.اسنيپ،عزيزم پروفسور -

 :گفت عصبي حالت با رون رفت آنجا از ويزلي خانم كه همين

 داره؟ كار چي باهات -

 درسته؟ نكردي كاري كه تو -

  :گفت عصبانيت با هري 
 ! نه-

 .گشت كه ممكن بود اسنيپ را تا ميدان گريمولد به دنبال او كشيده       ري مي كرد و به دنبال كا     ميآوري كار    سام مغز هري با سرعت سر    
  باشد؟ گرفته» T«آيا ممكن بود در آخرين تكليفش

 خـشم  با يك هر و بودند نشسته آشپزخانه طويل ميز سر كه ديد را اسنيپ و سيريوس كرد باز را آشپزخانه در وقتي بعد دقيقه دو يكي
 ميز روي بر سيريوس مقابل در اي شده باز ي نامه .بود كرده تر سنگين را آشپزخانه سكوت دو آن متقابل نفرت .كردند مي نگاه را مخالف جهت
  .كرد صاف را صدايش آشپزخانه در حضورش اعالم براي هري .داشت قرار

 :گفت او .بود كرده احاطه را صورتش قابي همچون اش زده روغن و سياه موي .برگرداند او طرف به را سرش اسنيپ

  ! بشين پاتر-
 صداي با بود دوخته چشم سقف به كه حالي در بود داشته نگه عقبي پاهاي روي را آن و بود داده تكيه صندلي پشت به كه سيريوس

  :گفت بلندي
  .منه ي خونه اينجا دوني مي كه خودت .نكني صادر دستور جا اين كه دم مي ترجيح اسنيپ،من ببين، -

 خنـد  پوز كه اسنيپ .نشست اسنيپ مقابل در سيريوس كنار صندلي روي بر هري .شد برافروخته اسنيپ ي هپريد رنگ ي چهره ناگهان
 :گفت بود كرده منقبض را لبش ي گوشه اش  هميشگي

 ...كبل ولي باشم تنها تو با من بود قرار پاتر، -

 :گفت قبل از بلندتر صداي با سيريوس -

  .شم پدرخونده من -
  :گفت شد مي تر بيش ذره ذره كالمش نيش ريوسسي خالف بر كه اسنيپ

   .كني داخل خودتو خواد مي دلت قدر چه دونم ميبلك، .بمون جا همين ها، حرف اين تمام با اما .اينجا اومدم دامبلدور دستور به من -
  :گفت سيريوس و رسيد گوش به بلندي تق صداي نتيجه در گيرد قرار اش پايه چهار روي بر دوباره تا كرد رها را صندلي سيريوس

  چي؟ يعني حرف اين -
 « عبـارت  روي اسـنيپ  .بـدي  انجـام  محفل براي مفيدي كار هيچ توني نمي كه كشي مي عذاب خيلي تو مطمئنم من كه هناي فقط معنيش -

  .بود كرده خاصي تاكيد »محفل براي
 :گفت و كرد هري به رو و شد منقبض پيروزي اين از اسنيپ لب .بود سيريوس روختگيفبرا نوبت بار اين

   .بگيري ياد رو شدگي چفت ترم اين در خواد مي تو از اون كه بگم بهت تا فرستاده منو مدرسه مدير پاتر، -
  :گفت بود شده گيج كه هري

  ؟ بگيرم ياد رو چي -
  :گفت و شد تر نمايان اسنيپ پوزخند

  .مفيده نهايت بي كه ميگمنا جادوي جيه،خار نفوذ مقابل در ذهن از جادويي دفاع كه پاتر، رو، شدگي چفت -
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  ...داشتند توافق مورد اين در همه بود نشده تسخير او جسم ولي .كرد تپيدن به شروع تري بيش شدت با هري قلب

  :گفت مهمقد بي  هري
  بگيرم؟ ياد رو چي چي دونم مين چفت بايد من چرا -

  :گفت ماليمت با اسنيپ 
  چي بگي نبايد كس هيچ به اام گيري مي قرار خصوصي آموزش تحت بار  يك اي هفته .درستيه كار اين كنه مي فكر مدرسه مدير اينكه براي -
  فهميدي؟ آمبريج، دلورس مخصوصاً گيري مي ياد

  :گفت هري 
  ده؟  بله، كي به من درس مي-

  :گفت و برد باال را ابروهايش اسنيپ
  . من -

 كرده خطايي چه او مگر ...اسنيپ با اضافي درس .ريخت مي فرو و شد مي ذوب شاندرون تمام گويي داشت، وحشتناكي احساس هري
  .كرد نگاه او به سيريوس حمايت جلب براي فوراً او باشد؟ اين سزاوار كه بود

  :گفت پرخاشگرانه سيريوس
  تو؟ چرا ده؟ نمي درس هري به دامبلدور چرا -

  :گفت مينر به اسنيپ
 داوطلـب  كـار  اين براي من باش مطمئن .بگذاره ديگران ي عهده به و ناخوشايندتر كارهاي كه ست مدرسه مدير حقّ اين من نظر به

  .نشدم
  :گفت هري به و برخاست جايش از سپس

 كـه  كـسي  هر .داري سازي معجون جبراني كالس گي مي پرسيد چيزي كسي اگه .دفترم توي منتظرتم، دوشنبه روز شش ساعت من پاتر، -
  .داري نياز جبراني كالس به تو كه فهمه مي باشه  دهدي كارتو من كالس توي

  .زد موج سرش پشت تالطمش پر شنل و برود كه برگشت او
  :گفت و نشست تر صاف اش صندلي روي سيريوس

  .كن صبر دقيقه يه -
  :گفت و كرد نگاه دو آن به و برگشت زنان خند پوز اسنيپ

  .ندارم گذروني خوش براي دودينامح وقت .دارم عجله خيلي بلك، تو، برخالف ...من -
  :گفت و برخاست جايش از سيريوس

  .مطلب اصل سر رم مي يكراست پس -
ـ  كرد نگاهي اسنيپ به كه همين هري .بود بلندتر اسنيپ از سيريوس قد چيـزي  دور بـه  شـنلش  جيـب  در را دسـتش  كـه  شـد  همتوج 

  :داد ادامه سيريوس .است اش  چوبدستي ترديد بي كه كرده مشت
  .منه با كارت سرو چزوني مي رو هري شدگي چفت درس ينمه ي بهانه به بشنوم اگه -

  :گفت و زد پوزخند اسنيپ
 نه؟ پدرشه، مثل قدر چه پاتر كه فهميدي خودت مطمئناً اام !انگيز ترقّ چه -

  :گفت افتخار با سيريوس
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  .فهميدم آره -
  .نداره ثريا اون در انتقاد كه متكبره قدر اون كه بدوني بايد پس خب، -

 اسـنيپ  .آورد در را اش چوبدسـتي  راه در .رفـت  اسنيپ طرف به و زد دور را ميز خشم با و كشيد عقب را صندلي خشونت با سيريوس
 چوبدسـتي  نـوك  بين نگاهش .زيرك اسنيپ و بود خشمگين سيريوس .رفتند مي هم سوي به مستقيم دو آن .كشيد بيرون را اش يچوبدست نيز

   :زد فرياد بلندي صداي با هري .بود نوسان در شا چهره و سيريوس
  !سيريوس -

 نداشـت   فاصـله  تـر  بـيش  متـر  نيم اسنيپ صورت با كه حالي در سيريوس .است نشنيده را او صداي سيريوس كه رسيد مي نظر به اما
  :گفت

  .شناسم مي بهتر رو تو من شدي، اصالح تو كنه مي فكر دامبلدور كه نيست مهم برام .زرزروس بودم، داده هشدار بهت -
  :كرد زمزمه آهسته اسنيپ

  شده؟ قايم مامانش خونه توي عمالً تموم ماه شش كه نكنه قبول رو مردي راهنمايي ترسي مي نكنه گي؟ نمي بهش چرا پس -
  نه؟ كنه مي كار هاگوارتز توي باوفاش سگ كه خوشحاله حتماً چطوره؟ حالش مالفوي لوسيوس ببينم، بگو -

  :گفت ميآرا به اسنيپ
 ديده رو تو مالفوي لوسيوس بيرون رفتي تفريح و گردش براي كه باري آخرين دوني مي هيچ ...افتاد يادم اومد ميون به سگ حرف كه حاال -
 زا ديگـه  تـوني  مي و داري موجهي عذر ديگه حاال ...ببينن رو تو تا خطر بي ايستگاه يه سكوي توي رفتي بلك، كردي، خوبي فكر شناخته؟ و

  .نري بيرون موشت سوراخ
  :زد نعره هري.كرد بلند را اش چوبدستي سيريوس

  ...نكن كارو اين ، سيريوس !نه -
 كنـار  او امـا  بزنـد  كنار راهش سر از را او كوشيد مي سيريوس .بيندازد دو آن بين را خود كرد سعي و پريد ميز روي و زد جستي هري

  .رفت مين
  :زد نعره سيريوس -
  !ترسو گي مي من به -

  :گفت اسنيپ
  .باشه طور همين كنم مي آره،فكر -
  !نكن قاطي ...خودتو تو ... هري -

 بـا  همـراه  ويزلـي  ي  خـانواده  اعضاي همه و شد باز آشپزخانه در. برود كنار راهش سر از تا داد مي هل را او آزادش دست با سيريوس
 ها آن وسط يخاص غرور با بود پوشيده راهي راه خواب لباس روي را باراني يك كه ويزلي آقاي .بودند حال سر و شاد همه .شدند وارد هرمايني

  :كرد اعالم رويي خوش با او .آمد مي
  !شدم خوب كامال !شدم خوب -

ـ  هـا  آن مقابـل  در كـه  دوختند چشم اي صحنه به و شدند ميخكوب در آستانه در ويزلي ي خانواده اعضاي بقيه او  .بـود  مانـده  فمتوقّ
 هـر  كه حالي در هري و بودند گرفته نشانه را يكديگر صورت شان هاي چوبدستي با همچنان اام برگشتند در سمت به دو هر سنيپا و سيريوس

  .بود مانده حركت بي جا همان كند جدا هم از را دو آن كوشيد مي و بود كرده دراز ها آن از يكي سمت به را دستش دو از يك
  :گفت بود شده خشك لبش روي از لبخند كه ويزلي آقاي

  خبره؟ چه اينجا !مرلين ريش -
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 هـر  ي چهـره  در عميقـي  نفـرت  .بود حركت در دو آن ميان در هري نگاه .آوردند پايين را هايشان چوبدستي هم با اسنيپ و سيريوس

 را اش چوبدستي اسنيپ .بود آورده عقل سر را آنها دوي هر ، شاهد همه آن ي منتظره غير ورود رسيد مي نظر به اام بود  انداخته سايه ها آن دوي
  :گفت و برگرداند را رويش رسيد در به وقتي .گذشت ويزلي ي خانواده از بگويد چيزي كه آن بدون و چرخيد پا ي پاشنه روي گذاشت جيبش در
  .ظهر از بعد شش ساعت دوشنبه، پاتر، -

  :آقاي ويزلي دوباره پرسيد .ي راه او كرد قهاش آويزان بود نگاه خشم آلودش را بدر سيريوس كه چوبدستي .او رفت
  خبره؟ چه جا اين -

  :گفت بود دويده را طوالني مسافتي انگار كه زد مي نفس نفس طوري كه سيريوس
  . بود اي مدرسه دوست دو بين دوستانه گپ يه .آرتور نيست، چيزي -

  :داد ادامه زند مي لبخند زور به بود معلوم اش قيافه از كه حالي در
  ...عاليه خيلي ...خوبي خبر چه !شدي خوب تو پس -

  :گفت و برد صندلي از يكي طرف به را همسرش ويزلي خانم
 پيـدا  بـود  مـاره  زهـر  تو كه كوفتي هر براي نوشداري باالخره .گذاشت تموم سنگ جادوش با ويك اسميت شفادهنده نه؟ عاليه، كه واقعاً آره، -

  عزيزم؟ نه، مگه .گرفت عبرت درس ها مشنگ پزشكي در نزد پا و دست ي درباره هم آرتور .كرد
  :گفت ماليمت با ويزلي آقاي.بود كرده بيان آميز تهديد حالتي با را كالمش آخر بخش او

  .عزيز مالي بله، -
 كـه  دانـست  مـي  هـري  .شـد  مـي  آنها اوقات ترين سبدلچ از يكي بايد شب آن شام بود برگشته ها آن ميان به ويزلي آقاي كه اكنون

 بـه  كـه  زماني يا بخندد جرج و فرد هاي لطيفه به كرد نمي وادار را خود اش خوانده پدر كه وقتي اام بگذرد خوش همه به كه كوشد مي سيريوس
 گفتن تبريك براي كه قوري بابا چشم و ماندانگاس .گرفت مي خود به را ترسناك و عبوس حالت همان اش چهره كرد نمي تعارف غذا ديگران

 .بزنـد  حـرف  سـيريوس  با خواست مي هري .بودند انداخته فاصله سيريوس و هري بين بودند آمده آنجا به بهبودش مناسبت به ويزلي قايآ به
 و كند مي تحريك را او عمداً اسنيپ كه بگويد خواست مي .دهد اهميت اسنيپ هاي حرف از كلمه يك به يحتّ نبايد كه بگويد او به خواست مي
 فرصتي هري اام .كند مين قلمداد ترسو گريمولد ميدان ي خانه در ماندن براي و خواسته او از دامبلدور چه آن انجام براي را وا ديگري كس هيچ
 آورد مـي  دسـت  بـه  فرصـتي  هم اگر آيا كه افتاد مي فكر اين به سيريوس ي چهره بد حالت ديدن با گاه بي و گاه و كرد نمي پيدا كار اين براي
  :گفت بالفاصله هرمايني .كرد تعريف هرمايني و رون براي را اسنيپ شدگي چفت درس ي قضيه آهسته صداي با عوض در .شتدا را آن تأجر
  درسته؟ بشي، ناراحت ها خواب اون نديدن از كنم نمي فكر .بشه فمتوقّ بيني مي ولدمورت ي درباره كه هايي خواب خواد مي دامبلدور -

  :گفت ناراحتي با رون
  .ببينم كابوس دادم مي ترجيح بودم من اگه اسنيپ؟ با فياضا درس -

 بعـد  روز صـبح  .كردنـد  مي همراهي را ها آن لوپين و تانكس ديگر بار و برگردند هاگوارتز به شواليه اتوبوس با روز آن فرداي بود قرار
 هـا  تـر  بزرگ كه رسيد مي نظر به شد باز در قتيو .بودند صبحانه خوردن سرگرم ها آن دوي هر رفتند خانه آشپز به هرمايني و رون هري وقتي
  .شدند ساكت و كردند نگاه ها آن به دستپاچگي با همه ها هبچ ورود با زيرا هستند هايشان گو گفت هاي نيمه در كنان پچ پچ

 آن در ژانويـه  مـاه  ايسرم از تا انداختند  گردن دور به را هايشان گردن شال و پوشيدند را هايشان كت زده شتاب ي صبحانه يك از پس
 ايـن  .بكنـد  حـافظي  خـدا  سـيريوس  با خواست نمي .كرد مي احساس اش سينه روي را ناخوشايندي فشار هري .بمانند امان در خاكستري صبح

 بگويد او به چيزي كه دانست مي خود وظيفه و ببيند را او تواند مي دوباره وقت چه دانست نمي .انگيخت مي بر وجودش در را بدي حس جدايي،
 كـه  باشد آزرده را او چنان سيريوس بزدلي ي درباره اسنيپ هاي تهمت كه داشت واهمه اين از هري ...دارد باز احمقانه كارهاي انجام از را او و

   آن به بتواند هري كه آن از پيش اام .باشد گريمولد ميدان ي خانه از خارج در اي جسورانه ي نقشه اجراي فكر در لحظه همان از حتي
  .خواند فرا را او دستش ي اشاره با سيريوس بينديشد بگويد خواست مي چه

  :گفت و گذاشت هري دست در بود شده بندي بسته سليقگي بي با و بود جيبي كتاب يك ي اندازه به تقريباً كه را اي بسته او
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  .بگير اينو -

  :پرسيد هري
 چيه؟ اين -

  .نكن بازش اينجا نه، .بدي خبر من به توني مي اشباه كرد تتاذي اسنيپ اگه كه ايه وسيله اين
 بـه  را دسـتباف  ي پنجـه  بـدون  هـاي  دستكش كند راضي را دوقلوها كوشيد مي كه انداخت ويزلي خانم به نگاهي نگراني با سيريوس

  :داد ادامه سپس .كنند دست
  باشه؟ بدي، خبر بهم اين از استفاده با داشتي حتياجا من به اگه كه خوام مي ازت ولي ...باشه موافق كار اين با مالي كنم نمي فكر -

 در اسـنيپ  كـه  كـرد  نمـي  فرقي .كرد نخواهد استفاده آن از گاه هيچ باشد چه هر كه دانست مي اام داد جا كتش جيب در را بسته هري
 از را سـيريوس  كـه  باشد كسي خودش خواست نمي هري حال هر در كند رفتاري بد چقدر او با داشت رو پيش در هك شدگي چفت هاي كالس
  .كشد مي بيرون منشاَ جايگاه

  :گفت و نشست لبش بر تلخي لبخند و زد هري شانه به آهسته سيريوس
  .بريم بيا ديگه -

 فراوانـي  زنجيرهـاي  و قفـل  كه ايستادند خانه ورودي در جلوي و رفتند باال ي طبقه به بزند ديگري حرف بتواند هري كه آن از پيش
  .بودند جمع كنارش در ويزلي ي ادهخانو و داشت

  :گفت و گرفت آغوش در را هري ويزلي خانم
  .باش خودت مراقب هري، خداحافظ -

  :گفت صميمانه و داد دست هري با ويزلي آقاي
  .نيان من سراغ مارها وقت يه كه باشه جمع حواست هري، خداحافظ فعالً
  :گفت پرتي حواس با هري

  ...باشه آره، -
 او صـورت  بـه  و كرد اش خوانده پدر سمت به را رويش .كند عمل محتاطانه بگويد سيريوس به توانست مي كه بود تيفرص آخرين اين

 خـشني  صـداي  بـا  و فـشرد  آغوش در را او دست يك با سيريوس بزند حرفي آنكه از پيش اما بگويد چيزي كه كرد باز را دهانش و نگريست
  :گفت

  .باش،هري خودت مواظب -
 كـه  بود آورده در خاكستري موهاي با بلندي قد زن صورت به را خود امروز كه(تانكس با همراه ديد و آمد خود به هري بعد اي لحظه

 ي خانه در .برود پايين ها هپلّ از تا زد مي سيخونك او به تانكس .است خانه از بيرون زمستاني سرد هواي در )داشت تن به توييد چنس از لباسي
 را سـرش  هـري  رسـيدند  ور  ه  پيـاد  به وقتي .رفتند پايين ها هپلّ از لوپين دنبال به همه .شد بسته ها آن سر پشت گريمولد ميدان دوازده ي شماره

 شـدند  مي گسترده سو يك از كدام هر طرفش دو هاي خانه و شد مي تر كوچك و كوچك دوازده ي شماره ي خانه .كرد نگاه خانه به و برگرداند
  .كرد مي پنهان ها آن نظر از را خود فشار با و

  :گفت تانكس
  .بهتره بشيم اتوبوس سوار زودتر چه بياين،هر -

 را راسـتش  دسـت  لـوپين  .اسـت  خاصي نگراني نگاهش در گذراند مي نظر از را خيابان پايين و باال تانكس وقتي كه شد همتوج هري
 .داد حركت و كرد دراز

  !بنگ -
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 تير اما كند برخورد چراغ تير نزديكترين با بود هنماند چيزي .شد ظاهر ها آن مقابل در وحشيانه رنگ ارغواني ي طبقه سه اتوبوس يك

 تن به رنگ ارغواني اونيفرم كه آمد جلو بزرگ هاي گوش و جوش از پر صورت با الغري جوان .رفت كنار آن جلوي از و پريد عقب بالفاصله
  :گفت و پريد رو پياده روي بر داشت

  ...خوش شواليه اتوبوس به -
  :گفت تند تند تانكس

  .شين شين،سوار سوار.دونيم،متشكرم مي خودمون آره،آره -
  :گفت و زد زل هري به باز دهان با او شد رد راننده كمك جلوي از هري كه همين و راند اتوبوس هاي هپلّ سمت به را هري او

  .اريه كه اين ...ا -
  :گفت آميز تهديد حالتي با راند مي جلو را هرمايني و جيني لحظه آن در كه تانكس 
  .بگيري فراموشي كه كنم مي طلسمت جا بگي،همين بلند اسمشو دفعه اين اگه -

  :گفت حالي خوش با و شد سوار هري از بعد رون
  .بشم اين سوار خواست مي دلم هميشه -

 بود صبح بار اين اام .بود برنزي هاي خواب تخت از پر آن ي طبقه سه هر و بود شب شد شواليه اتوبوس سوار هري كه پيش ي دفعه
ـ  اثـر  در هـا  آن از بعـضي  كـه  رسـيد  مي نظر به.داشتند قرار ها پنجره جلوي ميبره درهم طور به كه بود تناسبي بي هاي صندلي از پر و  فتوقّ

 از يكـي  خريـد  كيـف  .شدند مي بلند اتوبوس كف از غرولندكنان ساحره و جادوگر چند.باشند افتاده زمين بر گريمولد ميدان در اتوبوس ناگهاني
  .بود پاشيده اتوبوس كف دسر سس و سوسك و قورباغه تخم از ناخوشايندي تركيب و بود لغزيده اتوبوس كف مسافران

  :گفت تندي به و انداخت اتوبوس كنار و گوشه به نگاهي خالي صندلي يافتن براي تانكس
  .مونه مي شما پيش هم ريموس ...بشينيد عقبي هاي صندلي اون روي شه يم جيني جرج، فرد،.بشينيم جداجدا بايد اينكه مثل -

 شـانپايك،  اسـتن  .بـود  آن عقـب  در صندلي دو و جلو در خالي صندلي دو كه رفتند طبقه باالترين به هرمايني و رون ، هري ، تانكس
 نشـست  وقتـي  و گشت برمي او به سرها ي همه ذشتگ مي هري وقتي .رفت مي اتوبوس عقب به هري و رون دنبال به اقياشت با راننده شاگرد
  .برگرداندند جلو سمت به را سرشان دوباره مسافران ي همه

 كنـان  غـرش  .خـورد  مـي  تاب و پيچ آميزي تهديد حالت با و افتاد راه دوباره اتوبوس دادند استن به كل سي يازده رون و هري وقتي
 كنـان  جيرجيـر  و شـد  آزاد قفـس  از بود پاهايش روي كه خرچال. افتاد رون صندلي دند،ش پرت عقب به همه بنگ، .زد دور را گريمولد ميدان
 را دستش بيفتد كه آن از پيش هري .نشست هرمايني شانه روي و زد بالي و پر جا آن در و رفت مي اتوبوس جلوي به و كرد مي پرواز انهيوحش
  .بود اتوبان ظاهراً كه رفتند مي پيش اي جاده در سرعت با ها آن .كرد مي نگاه را بيرون پنجره از و گرفت اتوبوس ي ديواره شمعدان به

  :گفت و داد جواب را هري ي نپرسيده الؤس استن لحظه همان در و شود بلند اتوبوس كف از كه زد مي پا و دست رون
 مـن  ...نوشتن مين خوبي چيز هيچ ديدم، مي روزنامه توي اسمتو خيلي تابستون توي اري؟ خوبه حالت تو پس .شديم خارج بيرمينگام از تازه -
  ».شه مي معلوم باالخره حاال.باشه ديوونه و خل اومد مين بهش ديدمش وقتي «:گفتم ارن به

 مشهور كسي كه همين استن نظر از معلوم قرار از .دوخت چشم هري به خاصي ي عالقه با و داد دستشان به را رون و هري بليط او
 خـورد  مي تاب و پيچ اي دهنده هشدار حالت با كه شواليه اتوبوس .نه يا باشد ديوانه كه نداشت يتياهم ديگر شد چاپ روزنامه در اسمش و شد
 و بـود  پوشـانده  دسـت  دو بـا  را صـورتش  كـه  ديد را هرماينيو كرد نگاه اتوبوس جلوي به هري .گرفت سبقت اتومبيل رديف يك از پيچ سر

   .خورد مي تاب اش شانه روي بر شادمانه خرچال
  !بنگ

 .بـود  تند هاي پيچ از پر كه بود پريده روستايي ي جاده يك به بيرمينگام اتوبان از شواليه اتوبوس زيرا لغزيد عقب به دوباره ها صندلي
 شـلوغ  رشه يك وسط كه پريدند ديگر خيابان يك روي بر هجاد اين از .پريدند مي كنار ها آن جلوي از جاده خاكي شانه طرف دو هاي حصاره
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 كـه  پريدنـد  اي هجاد روي به آن از بعد و بود شده كشيده بلند هاي هتپ ميان در اي هدر روي بر كه كردند عبور پلي روي از سپس و داشت قرار
  .رسيد مي گوش به بلندي بنگ صداي مسير تغيير هر با و خورد مي چشم به بلند هاي ساختمان آن طرف دو

  :گفت لب زير و شد بلند وبوسات كف از بار ششمين براي رون
  .بشم اين سوار خواد مين دلم ديگه.شد عوض عقيدم -

  :گفت خوشرويي با آمد مي ها آن سمت به و خورد مي تاب و پيچ كه استن
ـ  .بـشين  رد هـا  صندلي رديف از كنم كمكتون گفت نشسته جلو اون و اومده همراهتون كه اخالقه بد خانم اون .آگوارتزه بعدي ايستگاه - اام 

  .نيست خوب حالش اون ...كنم پياده رو مارش  خانم بايد اول
  .رسيد گوش به چيزي پاشيدن وحشتناك صداي با همراه كسي كردن استفراغ صداي پايين ي طبقه از

 جلوي از تصادف از پرهيز براي كه كرد فتوقّ كوچكي ي كافه بيرون در گوشخراشي جيرجير صداي با شواليه اتوبوس بعد، دقيقه چند
 دوم ي طبقه در ديگر مسافران ي همهمه صداي .كرد مي هپياد را بيچاره مارش خانم كه شنيدند مي را استن صداي ها آن.بود ه  پريد كنار آن راه
  ...دوباره كه اين تا شد افزوده سرعتش بر و افتاد راه دوباره اتوبوس .بود شده بلند نيز

  !بنگ
 افتـاد  آن فرعي خيابان در هاگزهد به اي لحظه هري چشم .رفتند مي پيش و خوردند مي تلوتلو رفب از پوشيده هاگزميد ميان از ها آن

 برخورد اتوبوس جلوي بزرگ ي شيشه به برف درشت هاي دانه.كرد مي غژژغ زمستاني باد برابر در آن باالي ي شده بريده گراز سر تابلوي كه
  .شدند متوقف هاگوارتز ي ازهدرو بيرون در شديدي تكان از بعد باالخره .كرد مي

 تا شدند خارج اتوبوس از نيز خودشان سپس.ببرند پايين را بارهايشان و شوند پياده اتوبوس از تا كردند كمك ها آن به تانكس و لوپين
 را هايشان بيني و ندكن مي نگاه ها آن به مسافران تمام كه شد متوجه و انداخت اتوبوس ي طبقه سه به نگاهي هري .كنند خداحافظي ها آن با
  .اند چسبانده شيشه به

  :گفت و انداخت اطرافشان به اي محتاطانه نكاه تانكس
  .بگذره خوش بهتون ترم اين در اميدوارم.امانيد و امن در ديگه برسه زمين به كه پاتون -

  :گفت و رسيد هري به سر آخر و داد دست همه با لوپين
  .باشين خودتون مراقب همتون -

  :گفت و آورد پايين را صدايش لوپين كردند مي خداحافظي تانكس با لحظه آخرين در بقيه كه يمهنگا و
 خـوايم  مـي  تو از ...سيريوس حتي ...ما همه و ست العاده فوق ي كننده چفت به اون اما ياد نمي خوشت اسنيپ از دونم مي هري، كن، گوش -
  اشه؟ب كن، تالش حسابي پس .بگيري ياد خودتو از محافظت كه

  :گفت ناراحتي با و كرد نگاه لوپين ي چهره زودرس هاي چين به هري
  .خداحافظ فعال پس.آره،باشه -

 داشـت  هرمـايني  .رفتنـد  مـي  جلو و كشيدند مي خود با را انهايش چمدان رسيد مي قلعه به كه اي لغزنده راه در تمشقّ با نفر شش هر
 پـشت  بـه  و برگـشت  هري رسيدند بلوطي چوب ورودي هاي در به وقتي .بافد مي نگيخو هاي جن براي كاله چند خواب از قبل كه گفت مي

  .داد مي ترجيح را اتوبوس در داشت،ماندن رو پيش در روز آن فرداي آنچه به توجه با هري و بود رفته شواليه اتوبوس.انداخت نگاهي سرش
 رفتـار  زيرا نكاست اضطرابش و دلشوره از صبح سازي جونمع كالس.گذراند روز آن عصر از وحشت در را بعد روز اوقات بيشتر هري

 او از اشـتياق  بـا  و آمدنـد  مـي  سـراغش  به  اد   مختلف اعضاي هايش كالس بين ساعات در ديگر سوي از .بود ناخوشايند هميشه مثل اسنيپ
  .بشود قبل از تر وخيم هري حال شد مي باعث همين و دارند جلسه شب آن آيا كه پرسيدند مي

  :گفت بارها و رهابا هري
  .سازي معجون جبراني كالس...به برم بايد.بگذارم جلسه تونم مين امشب اام .دم مي اطالع بهتون رو بعدي ي جلسه تاريخ -
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  :گفت تكبر و غرور با بود آورده گير ورودي سرسراي در را او ناهار از بعد كه اسميت زاخارياس

  درسته؟ گذاره، مين جبراني سكال معموال اسنيپ آخه .افتضاحه خيلي درست احتم!من خداي واي سازي؟ معجون جبراني كالس -
  :گفت و انداخت نگاهي اسميت به خشم با رون شد مي دور او از اي دهنده آزار حال و شور اب اسميت وقتي

  كنم؟ طلسمش خواي مي -
  :داد ادامه بود گرفته هدف را اسميت كتف دو ميان و آورده باال را اش چوبدستي كه حالي در سپس

  .ها بگيرم هدف اونو توانم مي هنوز -
  :گفت ناراحتي با هري

  ...خنگ واقعا من كنن مي فكر درسته؟ كنن، مي و فكر همين همه.كن ولش -
  .هري سالم -

 طـور  بـه  قلـبش  .اسـت  ايـستاده  سـرش  پـشت  چـو  ديد و برگرداند را سرش هري .بود رسيده گوش به ها آن پشت از كسي صداي
  :گفت و ريخت فرو ينديناخوشا

  .سالم اوه، -
  :گفت قاطعانه هرمايني

  .كتابخونه ريم مي ما هري -
  :كشيد مرمري پلكان طرف به خود با را او و گرفت را رون بازوي سپس

  :پرسيد چو
  گذشت؟ خوش بهت كريسمس -

  :گفت هري
  .نبود بدك ...اي -
  .گذشت آروم و عادي خيلي كه من براي -

  :داد ادامه و شد زده خجالت اش چهره ميلومع نا دليل به سپس
  .داريم ميدزهاگ در گردش دوباره ديگه ماه ديدي؟ رو اعالنات تابلوي -
  .نكردم نگاه رو اعالنات تابلوي برگشتم وقتي از نه، چي؟ -
  .والنتينه روز تاريخش -

  :گفت زند مي رو ها حرف اين چه براي او فهميد مين كه هري
  ...خواي مي وت حتما .طور اين كه -

  :گفت مشتاقانه چو
  ...بري تو اگه فقط -

ـ  »شـه  مي تشكيل كي دا بعدي ي جلسه بپرسي خواي مي حتماّ  «:بگويد او به خواست مي هري .ماند خيره او به هري او پاسـخ  از اام 
  :گفت هري .است نبوده چنين كه دريافت

  ...راستش ...ن م-
  :گفت رسيد مي نظر به زده خجالت كه چو
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  .بينمت مي بعد نباش، نگران ...نداره اشكالي هيچ بري خواي نمي اگه هبتّال

  .افتاد دوزاريش گاه آن .كرد مي كر وار ديوانه مغزش .كرد مي نگاه او به و بود ايستاده هري .شد دور او از چو
  !چو ...آهاي چو -

  :گفت و رساند او به را خود مرمري پلكان هاي نيمه در و دويد دنبالش به
 بريم؟ هاگزميد به هم با والنتين روز خواد مي دلت -

  :گفت و شد سرخ صورتش و زد لبخند او به چو
  !آره ...واي -
  !ريم مي هم با پس ...باشه -

 سـمت  بـه  داشـت  شـباهت  خيـز  و جـست  بـه  تـر  بيش رفتنش راه كه حالي در .است نبوده بد هم زياد روز آن كرد مي احساس هري
  .بپيوندد هرمايني و رون به ظهرشان از بعد هاي كالس شروع از پيش تا رفت كتابخانه

 تـر  خفيف را ميشو احساس توانست مين نيز چانگ چو از آميزش موفقيت دعوت از ناشي شادي حتي ظهر از بعد شش ساعت روز آن
  .شد مي شديدتر اسنيپ دفتر سوي به قدمش هر با كه كند

 و زد را در كشيد، عميقي نفس باشد جا آن از غير ديگري جاي هر بود حاضر كه حالي در و ايستاد اي لحظه رسيد اسنيپ در به وقتي
 هـاي  تكه ها آن در كه خورد مي چشم به گشاد دهان ي شيشه صدها از پر هاي قفسه آن ديوارهاي دور تا دور كه بود تاريكي اتاق .شد وارد

 معجـون  ي اوليـه  مـواد  از پر كه داشت قرار كمدي اتاق ي گوشه در .بود رناوش گوناگون رنگ با هايي معجون در جانوران و گياهان از لزجي
 تحريـر  ميـر  بـه  هـري  توجه .نبود هم دليل بي اتهام اين البته كه كرد متهم كمد آن از چيزي دزديدن به را هري اسنيپ بار يك و بود سازي
 خطـوط  و هـا  نـشانه  سـنگي  ي كاسـه  وي ر بـر  .كـرد  يم روشن را آن شمعي نور و داشت قرار سنگي ي كاسه يك آن روي بر كه شد جلب

 كـه  كند مي چه جا آن انديشه قدح كه بود عجب در .بود دامبلدور ي انديشه قدح .شناخت را آن بالفاصله هري .بود شده كاري كنده مرموزي
  .پراند جا از را او اتاق ي گوشه از اسنيپ روح بي صداي

  .ببند رو اتاق در پاتر، -
وقتي رويـش را برگردانـد نـور     .كرد ميكرد احساس هولناكي وجودش را پر   ميو از اين كه خود را در آنجا محبوس          هري در را بست     

اسنيپ نيز نشست   .هري نشست .شمع چهره ي اسنيپ را روشن كرده بود و او بي آن كه حرفي بزند به صندلي مقابل ميز تحريرش اشاره كرد                     
  :در حالي كه نفرت در تمام خطوط چهره اش سايه انداخته بود گفت . بي روحش به هري خيره شدو بي آن كه پلك بزند با چشم هاي سياه و

 ايـن  در تـو  مهـارت  اميـدوارم  فقـط  .بدم ياد رو شدگي چفت تو به كرده خواهش من از مدير .اينجا اومدي چي براي كه دوني ميپاتر، خب -
  .باشه سازي معجون درس از تر بيش درس

  :فتگ خشكي لحن با هري
  .باشه -

  :گفت و كرد تنگ مغرضانه حالتي با را هايش چشم اسنيپ
  .بگذاري احترام من به بايد مدت تمام در و هستم تو استاد من حال هر در اما پاتر، نيست عادي كالس يه اين كه درسته -

  :گفت هري
  .قربان...بله -

  :گفت سپس و كرد ورانداز را هري تنگ چشم همان با اي لحظه اسنيپ 
 در رو ذهـن  جـادوگري  از رشـته  اين گفتم بهت عزيزت ي خونده پدر ي آشپزخونه در كه طور همون .شدگي چفت درس سراغ بريم خب، -

  .داره مي نگه مهروموم جادويي نفوذ يا هجوم هر برابر
  :سيدپر و كرد نگاه او روح بي و سياه هاي چشم به مستقيم بدهد را جوابش اسنيپ داشت ترديد اينكه با هري
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  قربان؟ دارم، نياز درس اين گرفتن ياد به من كه كنه مي فكر دامبلدور پروفسور چرا -

  :گفت آميزي تحقير حالت با بعد و ماند خيره او به اي لحظه اسنيپ
  .داره جويي ذهن در اي العاده خارق مهارت سياه لرد .بفهمي علتشو حاال تا تونستي مي هم تو حتي كه مطمئنم -
 قربان؟ چي يعني -

  ... ديگه نفر يك ذهن از خاطرات و احساسات كشيدن بيرون توانايي يعني -
 بخونه؟ آدمو ذهن تونه مي اون -

  :گفت و زد برقي اسنيپ سياه هاي چشم
 انگيزي تاسف ساز معجون شده باعث كه هاييه ضعف نقطه از يكي اين.دي مين تشخيص رو ظريف هاي تفاوت.پاتر نيستي زيرك اصال تو -
  .اشيب

  :داد ادامه سپس.كند مزه مزه را هري به اهانت طعم خواهد مي كه بود مشخص كامال.كرد درنگ اي لحظه اسنيپ
 مـا  سـر  داخـل  در افكـار  .بزنه ورق تفريحي يا كنه باز اونو فقط بخواد كسي كه نيست كتاب ذهن» .ذهن خوندن«  گن مي ها مشنگ فقط -

 هـا  ذهن از خيلي حداقل يا ... ست پيچيده بسيار و متعدد هاي اليه داراي ذهن .كنه دنبال و بخونه ونار او بتونه  ميمهاج هر كه ن نشده حك
 ...طوره اين

  :داد ادامه و زد خندي پوز او
- شرايط در ن  شده استاد جويي ذهن در كه افرادي اام اونـا  هـاي  دريافـت  تفـسير  بـه  و كنن كاو و كند قربانيانشون ذهن در تونن مي يخاص 

  .داره حقيقت اين و .بپردازند
 خوشـش  آن از وجـه  هـيچ  بـه  او و داشـت  خواني ذهن به زيادي شباهت جويي ذهن هري نظر از اسنيپ، هاي توضيح تمام وجود با

  .نيامد
  قربان؟ كنيم، مي فكر چي به االن ما بفهمه تونه مي ناآل اون پس -

  :گفت اسنيپ
 جارو اين در ساكن افراد همه كامل ميجس و ذهني امنيت هاگوارتز ي محوطه و ديوارها باستاني يجادوها و طلسم و دوره اينجا از سياه لرد -

 مقابـل  طـرف  هاي چشم در مستقيم نگاه جويي، ذهن براي موارد اغلب در.پاتر دارند، زيادي اهميت مسافت و زمان جادو در .كنه مي تضمين
  .ضروريه

 بگيرم؟ ياد رو شدگي چفت بايد من چي براي پس خب، -

  :گفت و كرد نگاه هري هاي چشم به و كرد لمس را لبش دور الغرش و كشيده انگشت با اسنيپ
 سـياه  لـرد  و تو بين ارتباط نوعي بكشه را تو نتونست كه ميطلس رسه مي نظر به اما .كنه مين صدق تو در مسئله اين عادي شرايط ظاهر در -

 خـوابي،  كه وقتي مثال تره، پذير آسيب هميشه از و كامله استراحت حال در تو ذهن كه وقتي اوقات گاهي كه ده مي نشون شواهد .كرده ايجاد
  .شي مي سهيم سياه لرد افكار و احساسات در

  :پرسيد مقدمه بي هري .رسيد مين نظر به منطقي وجه هيچ به.زذ مي تند تند هري قلب
 اون كـه  ديـدم  مـن  نداشته؟ داشته، فايده كه حاال تا ولي ندارم دوست حالتو اين اصال من بشه؟ متوقف اين خواد مي دامبلدور پروفسور چرا -

  قربان؟ درسته؟ .بده نجاتش تونست مين دامبلدور پروفسور بودم نديده اگه و كرد حمله ويزلي آقاي به ماره
 عمـدا  كرد صحبت به روعش وقتي .ماند خيره هري به اي لحظه چند كشيد مي لبش دور به را انگشتش چنان هم كه حالي در اسنيپ

  .سنجيد مي را حرفش ي كلمه به كلمه گويي زد مي حرف شمرده و آهسته
 بـدون  و كني مي تجربه اونو احساسات داري تو كه رسيد مي نظر به حاال تا .بوده غافل ارتباط اين از اخير وقت چند همين تا سياه لرد ظاهرا -

  ...كريسمس از پيش ميك كه بيني غيب اون اما .شي مي شريك افكارش در بشه متوجه اون كه اين
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  بود؟ ويزلي آقاي و ماره اون ي درباره كه هموني -

  :گفت آميزي تهديد حالت با اسنيپ
 سياه لرد افكار به قدرتمندي هجوم ي نشونه تو كريسمس از پيش بيني يب ...گفتم مي داشتم كه طوري همون ...پاتر نكن، قطع منو حرف -
  ...بود
  !اون چشم از نه ديدم مي مار چشم از من ولي -
  پاتر؟ نكني، قطع منو حرف نگفتم تو به مگه -

 خـودش  آنكـه  بـدون  هري .شود مي نزذيك مطلب اصل به باالخره كه رسيد مي نظر به .داد مين اهميت اسنيپ عصبانيت به هري اما
  .باشد پرواز ي مادهآ كه اي پرنده همچون بود نشسته صندلي لبه روي و آمده جلو ذره ذره بداند

  ديدم؟ مي مار چشم از طوري چه پس شدم شريك ولدومورت افكار در من اگه -
  :گفت خشم با اسنيپ

  !نيار زبون به سياهو لرد اسم -
  :گفت ميآرا به هري. كردند مي هم به آلودي غضب هاي نگاه انديشه قدح باالي از دو آن.شد قرار بر اي دهنده آزار سكوت

  .مياره زبون به اسمشو بلدوردام پروفسور -
  :گفت لب زير اسنيپ

  ...ما بقيه ... بگه خاطر آرامش اب اون ممكنه كه چند هر .قدرتمنديه العاده فوق جادوگر دامبلدور -
 خـورده  پوستش بر شوم عالمت داغ كه است اي نقطه همان جا آن دانست مي هري .ماليد مي را چپش دست ساعد آگاه ناخود ظاهراً

  .است
  :گفت و كند مودبانه را گفتارش لحن دوباره كوشيد ريه

  ...چرا -
  :گفت عصبانيت با اسنيپ

 رفته مار جسم توي زمان اون در يعني .بوده جا اون سياه لرد خاص ي لحظه اون در كه بوده اين علتش احتماال رفتي مار ذهن توي تو اگه -
  ... ماري جسم توي كه ديدي خواب هم تو همين براي بوده

  بودم؟ اون من كه فهميده اون يعني... ولد يعني حاال -
  .بله ظاهراً -

  :گفت فوراً هري
  ...اينكه يا زنه مي حدس فقط دامبلدور پروفسور دونين؟ مي كجا از شما -

  :گفت بود نشسته صاف اش صندلي روي و بود شده خط مثل هايش چشم كه اسنيپ
  ؟ »قربان « بگي نگفتم بهت مگه -

  :گفت راريق بي با هري
 ؟... دونين مي كجا از شما ولي .قربان چرا، -

  :گفت سركوبگرانه حالتي با اسنيپ
 به حتي اون .داري دسترسي احساساتش و افكار به تو كه دونه مي االن سياه لرد كه اينه مهم ي نكته .دونيم مي ما كه بدون رو همين فقط -

 داشته دسترسي تو احساسات و افكار به بتونه ممكنه هم خودش كه فهميده يعني .كنه مي عمل هم عكس بر حالت، اين كه رسيده نتيجه اين
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  ... باشه

  :پرسيد هري
 بكنه؟ كارهايي يه انجام به وادار منو بخواد ممكنه يعني -

  :كرد اضافه دستپاچگي با و
 قربان؟ -

  :گفت تفاوتي بي و سرد لحن با اسنيپ
  .شدگي چفت مبحث به يمبرگرد كه ميشه باعث همين و .ممكنه بله -

 طـرف  بـه  را اش چوبدسـتي  اسـنيپ  امـا . شـد  منقبض صندلي روي بر هري و كشيد بيرون ردايش داخل از را اش چوبدستي اسنيپ
 غليظي عنكبوت تار مثل كه آمد بيرون رنگي اي نقره ي ماده كشيد عقب را آن وقتي.داد قرار موهايش چرب ي ريشه الي و برد اش شقيقه

 ي ماده .ريخت انديشه قدح در ميآرا به و شد جدا كرد دور اش شقيقه از را چوبدستي وقتي و آمد مي كش اش چوبدستي نوك تا شا شقيقه از
 ماده و برد اش شقيقه به را اش چوبدستي ديگر بار دو اسنيپ .خورد مي تاب و پيچ انديشه قدح در مايع نه بود گاز به كه رنگ اي نقره و سفيد
 و برداشت را انديشه قدح دقت با بدهد توضيحي خود كار ي درباره اينكه بدون سپس .ريخت سنگي انديشه قدح درون به را رنگ اي نقره ي
 قـرار  هري روي در رو ديگر بار و برگشت بود داشته نگه آماده دستش در را اش چوبدستي كه حالي در و گذاشت دسترس از دور اي قفسه در

  .گرفت
  .بيار در وبدستيتوچ و وايسا پاشو پاتر، -

  :گفت اسنيپ .نگريستند يكديگر به بود وسطشان كه ميزي باالي از دو آن .شد بلند جايش از دلواپسي با هري
  .كني استفاده رسه مي فكرت به كه دفاعي روش هر بردن كار به يا من سالح خلع براي چوبدستي از توني مي -

  :تگف و كرد نگاه اسنيپ چوبدستي به نگراني با هري
 كنين؟ كار چي خواين مي شما -

  :گفت مينر به اسنيپ
 مقاومـت  تونـستي  فرمان، طلسم برابر در كه شنيدم .كني مقاومت توني مي حد چه تا ببينيم خوايم مي .بشم تو ذهن وارد كنم سعي خوام مي -

  !منس لي جي له ...كنيم مي شروع باش، آماده ...بدي نشون خودت از خوبي
 فـضاي .كنـد  جمـع  مقاومت براي را خود نيرويي هري آنكه از از پيش بود، كرده وارد را ضربه شود آماده هري كه آن از پيش اسنيپ

 بـه  شـفاف  و زنده چنان و شدند مي پديدار چشمانش برابر در سرعت به فيلم يك هاي صحنه همچون تصاوير.چرخيد سرش دور اسنيپ دفتر
  ...ديد مين را پيرامونش ديگر كه رسيدند مي نظر

 و بـود  سـاله  نـه  ...بـود  حسادت از آكنده قلبش .بود شده جديدش قرمز ي دوچرخه اروس كه كرد مي تماشا را دادلي و بود ساله پنج او
 ... خنديدنـد  مي درخت زير هاي چمن روي بر دورسلي ي خانوده اعضاي .بود كرده دنبال درخت يك الالي تا را او ريپر نام به بولداگي گس
 قلعـه  درمانگـاه  در هرمـايني ...شـد  خواهد موفق اسليترين گروه در كه گفت مي او به داشت؛ قرار سرش روي بندي گروه كاله و بود نشسته او

 تزيينـات  زيـر  در چانگ چو ...شدند مي نزديك او به سو هر از ساز ديوانه صد درياچه كنار در ...بود سياه زبر موهاي از پر صورتش بود، بستري
  ... شد مي كنزدي او به داروش

  ...خصوصيه اين بيني، مين اينو تو بيني، مين اينو تو :گفت اش ذهني صداي چو ي خاطره شدت شفاف با و پيچيد هري گوش در صدايي !نه -
 زمـين  روي بـر  كـه  شـد  متوجه هري و گرفت جان چشمانش برابر در ديگر بار اسنيپ دفتر .كرد احساس زانوهايش در شديدي درد

 كـه  انـداخت  نگـاهي  اسـنيپ  بـه  و كـرد  بلنـد  را سرش .كرد مي درد و بود خورده اسنيپ ميز ي پايه به محكم زانوهايش از ييك .است افتاده
 لحـن  بـا  اسنيپ .بود نمايان دستش مچ روي ير سوختگي اثر به شبيه ملتهبي ي لكه .ماليد مي را دستش مچ و برد مي پايين را اش چوبدستي

  :گفت سردي
  كني؟ جادوم گزنده مطلس با خواستي مي -
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  :گفت نيشداري لحن با و شد بلند زمين روي از هري

  .نه -
  :گفت و كرد نگاه را او دقت با اسنيپ

  .دادي دست از كنترلتو .برم پيش گذاشتي خيلي .كردم مي فكرشو -
  :پرسيد داشت ترديد پاسخش گرفتن براي كه هري

  ديدين؟ مي هم شما ديدم مي من چي هر -
  :گفت و فشرد هم بر را هايش لب اسنيپ

  بود؟ كي مال سگه اون .ديدم مي شو هايي صحنه يه -
 :گفت لب زير بود متنفر اسنيپ از كه هري

  .بود مارجم عمه مال-
  :گفت و برد باال را اش چوبدستي ديگر بار اسنيپ

 انرژيتـو  فرياد و داد با كه چند هر .بگيري منو يجلو تونستي آخرش .بشه اين از بدتر بود ممكن .نبود بد هم قدرها اون بار اولين براي خب، -
  .بشي متوسل چوبدستي به نيست الزم ديگه بزني پس منو مغزت با اگر .بموني باقي  متمركز بايد .كردي حروم

 :گفت خشم با هري

  .بكنم كارو اين بايد طوري چه گين مين من به شما ولي.كنم مي خودمو سعي دارم-
  :گفت يآميز تهديد حالت با اسنيپ

  .ببندي تو ها چشم كه خوام مي ازت حاال خب، .پاتر باش، دبؤم -
 مقابـل  در جـا  آن كـه  آمـد  مـي ن خوشش وجه هيچ به .انداخت او به زشتي نگاه بدهد انجام گفته او كه را كاري كه آن از پيش هري

  :گفت ديسر لحن با اسنيپ .داشت دست در چوبدستي او كه حالي در بايستد بسته چشمان با اسنيپ
  ...كن رها احساساتتو تمام .پاتر كن، خالي فكرتو -

 از را او توانست مي لحظه آن در كند؟ رها را خشمش .داشت جريان هايش شريان در زهري همچون اسنيپ به نسبت هري خشم اما
  ... بدرد هم
  ...كن جمع حواستو حاال ..باشي اينها از تر مودب بايد ...پاتر كني مين كارو اين تو -

  ... كند حس چيزي نه آورد خاطر به چيزي نه بينديشد چيزي به نه كند،كوشيد خالي را ذهنش كرد سعي هري
  !منس لي جي له ... سه...دو ...يك ...سه ي شماره با ...كنيم مي امتحان دوباره حاال خب -

سـدريك   ...دادند ميدويي برايش دست تكان     پدر و مادرش از داخل آينه ي جا        ...كرد مييك اژدهاي بزرگ و سياه در مقابلش غرش         
  ...ديگوري بر روي زمين افتاده بود و چشمان بي روحش به او خيره مانده بود

  !نــــــــه -
 جمجمه از را آن خواست مي كسي گويي كرد مي درد چنان مغزش بود پوشانده را اش چهره دستها با.بود افتاده زانوهايش روي دوباره

  .بكشد بيرون
  :گفت تندي به اسنيپ

 نقطـه  داري كـنم،  پيدا دست ترسي مي ازشون كه خاطراتي به دي مي اجازه داري دي، مين نشون تالشي هيچ كني، مين سعي تو! پاشو!پاشو -
  !دي مي دستم به ضعف
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 اسـنيپ  .بـود  ديـده  گورستان آن در را سدريك ي جنازه لحظه همان انگار .كوبيد مي وحشيانه قلبش .برخاست جايش از دوباره هري

  :گفت فشرد مي هم بر را هايش دندان كه هري .كرد مين برابري هري خشم با خشمش اما بود هميشه از تر خشمگين و پريده، رنگ
  .كنم مي ... خودمو ... سعي ... دارم ...من -
  .كن خالي احساس از وجودتو گفتم بهت -

  :گفت خشم با هري
  ... تهسخ برام كار اين لحظه اين در ولي آره، -

  :گفت خشونت با اسنيپ
 اونـايي  ، كنن كنترل احساساتشونو تونن مين و دستشونه كف قلبشون كه هايي احمق اون! هستي سياه لرد براي خوبي شكار كه بدون پس -
 در ...ضعيف ايه آدم ديگه عبارت به ...بيارن خشمشون راحتي اين به ديگران دن مي اجازه و خورند مي غوطه انگيزشون غم احساسات در كه

  !پاتر كنه، نفوذ تو مغز به تونه مي خوردن آب مثل اون! يارن مين دوام اون قدرت مقابل
  :گفت ميآرا به شود ور حمله اسنيپ به است ممكن لحظه هر كرد مي حس و بود گرفته فرا را وجودش تمام خشمش كه هري

  .نيستم ضعيف من -
  :گفت خلقي بد با اسنيپ

 لـي  جي له! حاال باش، آماده! كنيم مي امتحان دوباره! بده ترتيب و نظم ذهنت به! كن كنترل خشمتو! باش مسلط ودتخ بر! كن ثابت پس -
  !منس

 نزديـك  او بـه  و آمدنـد  فـرود  درياچـه  بـاالي  از ساز ديوانه صد...بست مي را پستي صندوق چكش و ميخ با كه ديد مي را ورنون عمو
 آن از كه كرد مي تصور هري...شدند مي نزديك اي ساده و سياه در به ها آن...دويدند مي پنجره بي راهروي يك در ويزلي آقاي با او...شدند مي
  ...رفتند پايين سنگي پلكان از و راند چپ سمت به را او ويزلي آقاي اما...شوند مي وارد در
  !فهميدم !فهميدم -

 بـود  شـده  خارج دهانش از كه اماصدايي.كشيد مي تير شدت به زخمش جاي و بود افتاده اسنيپ دفتر كف پا و دست چهار ديگر بار او
 كـه  رسـيد  مـي  نظر به.بود شده خيره او به و برده باال را اش چوبدستي كه ديد را اسنيپ و كشيد باال را خود ديگر بار.داشت پيروزمندانه حالتي
  :گفت و كرد نگاه هري به مشتاقانه اسنيپ.است ردهك متوقف را او بكند  مبارزه براي تالشي هري كه آن از پيش اسنيپ بار اين

 پاتر؟ شد چي -

  :گفت زنان نفس نفس هري
  !فهميدم االن همين .افتاد يادم ...ديدم -

  :گفت تندي به اسنيپ
  فهميدي؟ رو چي -

  ... ماليد مي را اش پيشاني حال همان در و بود ور غوطه دريافتش انگيز شگفت ي لحظه در هنوز .نداد جواب بالفاصله هري
رسيد اما حتي يك بار هم به ذهنش نرسيده بود كه آن             ميديد كه به يك در بسته        ميماه ها بود كه او خواب راهروي بدون پنجره را           

ديده اسـت كـه در    مياين بار با مرور مجدد آن خاطره متوجه شده بود كه در تمام اين مدت خواب هاي همان راهرويي را          .جا واقعا وجود دارد   
رسـيد و    ميهمان راه رويي بود كه به سازمان اسرار          .وز دوازدهم اوت با آقاي ويزلي از آن جا رد شده و با عجله به دادگاه وزارتخانه رفته بود                  ر

  ... آقاي ويزلي در شبي كه مار ولدمورت به او حمله كرد در آن جا بود
  :پرسيد او از .نگريست اسنيپ به و كرد بلند را سرش

  اسراره؟ زمانسا توي چي -
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  :پرسيد آهسته اسنيپ

  پرسيدي؟ اينو چي براي -
  :گفت كرد مي نگاه اسنيپ ي چهره به دقت با كه هري 

 سـازمان  بـه  اون .كجاسـت  فهميـدم  االن ... بيـنم  مي خواب توي هاست ماه كه راهروييه همون ديدم، االن كه راهرويي اون كه اين براي -
   فكر من و ... رسه مي اسرار
  ... كه خواد مي رو چيزي يه ولدمورت كنم مي
 نيار؟ زبون به رو سياه لرد اسم نگفتم مگه -

 وقتـي  .رسـيد  مـي  نظـر  بـه  سراسيمه اسنيپ .داد مين اهميت او ولي .سوخت دوباره هري زخم جاي.كردند نگاه هم به خشم با دو آن
  .كند جلوه اعتنا بي و خونسرد صدايش كوشيد مي كرد صحبت به شروع دوباره

 منظـورم  متوجـه  .نـداره  ارتبـاطي  تـو  به كدومشون هيچ اما كني مي درك شونو تا دو يكي كه هست ها چيز خيلي اسرار سازمان توي پاتر، -
  شدي؟

  .بله -
  .بديم ادامه كارمون به تا جا اين بياي دوباره ساعت، همين شنبه چهار كه خوام مي ازت -

  :گفت برساند هرمايني و رون به را خود و شود خارج اسنيپ دفتر از زودتر چه هر خواست مي كه هري
  .باشه -
  ؟فهميدي .آروم و خالي .كن خالي ذهنتو .كني پاك احساسي نوع هر از ذهنتو خواب از قبل شب هر بايد -

  :گفت بود نشنيده را او هاي حرف از كلمه يك كه هري
  .بله -
  .فهمم مي من نكني تمرين اگه پاتر، كن جمع حواستو -

  :گفت جويده جويده هري
  .باشه -

 اسـنيپ  بـه  نگـاهي  و برگـشت  كـرد  بـاز  را در وقتي .رفت در سمت به عجله با و آويخت اش شانه به و برداشت را اش مدرسه كيف
 .گرداننـد  مي بر سرش به دقت با و كرد مي جدا انديشه قدح از را خودش افكار اش چوبدستي نوك با و بود كرده هري به را پشتش كه انداخت
  .كرد مي قز زق هنوز زخمش جاي .بست سرش پشت  احتياط  با را در و رفت جا آن از ديگري حرف هيچ بدون هري

 كـه  آمـوزان  دانش ساير .بودند آمبريج كيلويي تكليف جديدترين انجام گرم سر ها آن .كرد پيدا كتابخانه در را هرمايني و رون هري،
 بـه  پـر  هاي قلم آميز جنون غژغژ صداي. خواندند مي كتاب و بودند نشسته ها آن اطراف نوراني ايه ميز  سر         بودند ميپنج سال اغلب
 كفـش  جير جير صداي آمد مي كه ديگري صداي تنها .گراييد مي تاريكي به تدريج به مشبك هاي پنجره سوي آن در آسمان .رسيد مي گوش
 كـساني  گردن به هايش نفس و زد مي قدم وقفه بي صندلي هاي رديف ميان در يآميز تهديد طور به كه بود مدرسه كتابدار پينس خانم هاي
  .زد مي دست ارزشمندش هاي كتاب به كه خورد مي

 چشمش نشست هرمايني و رون روي روبه وقتي .دارد تب كرد مي احساس .كرد مي درد هنوز زخمش جاي و بود شده لرز دچار هري
  .بود تر مشخص عادي مواقع از زخمش جاي و بود شده سفيد صورتش .افتاد رمجاو ي پنجره ي شيشه در خودش تصوير به

  :گفت هرمايني
 بود؟ طور چه -

  :پرسيد نگراني با گاه نآ
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 هري؟ خوبه حالت -

  :گفت قراري بي با و كشيد هم در را اش چهره بود گرفته شدت اش پيشاني درد كه هري
  ...فهميدم رو چيزي يه تازه من ...كنين گوش.دونم مين ...خوبم ...آره -

  .كرد تعريف ها آن براي بود گرفته نتيجه و ديده را چه آن هر هري
  :گفت رون گذشت ها آن نارك از كفشش جير جير صداي با پينس خانم وقتي

  جادوست؟ و سحر سازمان توي ...دنبالشه نبر اسمشو كه هموني ...اسلحه اون كه بگي خواي مي ...پس. ..پس -
  :كرد مهزمز آهسته هري

 نيشش مار وقتي كه دريه همون درست ديدم، جا اون رو اون من برد مي دادگاه به منو پدرتون وقتي .باشه جا اون بايد .اسراره سازمان توي -
  .داد مي نگهباني جلوش زد

  :گفت صدا بي و آهسته و كشيد طوالني آه هرمايني
  .البته -

  :گفت حوصلگي بي با رون
 چي؟ البته -

 تونـه  مـي ن ديگه اين ...باشه در همون بايد ...بشه رداو وزارتخونه هاي قسمت از يكي در از خواسته مي پادمور استرجس ...كن فكر خوب رون-
  !باشه ساده اتفاق يه

  :گفت رون
  بشه؟ وارد خواسته مي چي براي ماست طرف استرجس اگه -

  :كرد اقرار هرمايني
  ... عجيبه ذره يه اين دونم مين -

  :پرسيد نرو از ريه
  نكرده؟ جا اون به اي اشاره هيچ وقت هيچ پدرت هست؟ چي اسرار سازمان تو يعني پس -

  :گفت و كرد مياخ رون
 ...كـنن  مي كار چي جا اون دونه مين واقعا كسي وقت هيچ چون "نپرس و نگو" گن مي كنن مي كار جا اون كه كساني به دونم مي فقط من -

 ... عجيبيه جاي اسلحه نگهداري براي

  :گفت هرمايني
 خوبه؟ حالت كه مطمئني هري ...كرده درست وزارتخونه كه سريه فوق چيزه يه حتما .منطقيه هم خيلي .نيست عجيب هم اصال -

 و آورد پـايين  لرزيد مي كه را هايش دست او .كند اتو را آن خواست مي گويي و بود گذاشته زخمش جاي روي را دستش دو هر هري
  :گفت

  ...ياد مين خوشم هيچ شدگي چفت از من ...ذره يه فقط ...وبمخ ...آره -
  :گفت دلسوزانه هرمايني

 برگـرديم  بيـاين  ها، بچه ...شد مي لرز دچار كردند مي حمله ذهنش به هم سر پشت بار جند و بود تو جاي هم اي ديگه كس هر من نظر به -
  ... تريم راحت       جا اون .عمومي سالن به

جـرج   .فرد و جرج آخرين كالي شوخي آميز خود را به نمايش گذاشته بودند             .شلوغ و پر از خنده و شور و هيجان بود          مياما سالن عمو  
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  :فرياد زد

  .كنين نگاه فرد به حاال !گاليون دو اي دونه !سر بي هاي كاله -
 كـاله  بـا  همـراه  سـرش  سـپس  و رسيد نظر به ابلهانه اش چهره اي لحظه.زد لبخند و گذاشت سرش روي را تيزي نوك كاله فرد و

  :گفت جرج.گرفتند سر از را خنده بقيه ولي كشيدند جيغ ها دختر از تا چند.شد ناپديد
  !داره مي بر رو كاله وحاال -

 سـرش  از را كـاله  زيـرا  شـد  ظاهر دوباره سرش بعد و كرد حركت مال كور مال كور اش شانه باالي فضاي در اي لحظه فرد دست
  :پرسيد كرد مي تماشا را جرج و فرد تكاليفش انجام جاي به و بود شده پرت حواسش كه ينيهرما .بود برداشته

 ي وسـيله  از رو جـادو  ي محدوده كه اين ولي ست كننده نامرئي جادوي جور يه كه معلومه خب البته كنن؟ مي كار جوري چه ها كاله اين -
  ... بمونه اثرش وقت همه اين جادوش كردم مين فكر .جالبه خيلي كردن، تر وسيع اصلي

  .بود بد حالش هنوز.نداد جوابي هري
  :گفت لب زير و برگرداند آن داخل به بود آورده در كيفش از تازه كه را هايي كتاب او

  .بدم انجام اينو فردا مجبورم من -
  :گفت آميزي تشويق حالت با هرمايني

  !نكني فراموش وفت يه كه !بنويس ريز برنامه توي پس خب -
 بـاز  را آن احتيـاط  بـا  و آورد در را ريز برنامه هري .كردند بدل و رد هايي نگاه رون و او برد مي كيفش داخل به را دستش هري تيوق

  :خواند و كرد او سرزنش به شروع چه فتر كرد مي يادداشت آن در را آمبريج تكليف عجله با هري كه ميهنگا .كرد
  .رنذا بعد براي كارتو كار اهمال پسر اي -

 را آن فرصـت  اولـين  در كه سپرد مي ذهنش به حال همان در و گذاشت مي كيفش در را تكاليفش ريز برنامه هري.زد لبخند هرمايني
  :گفت سپس .بيندازد آتش در
  .بخوابم رم مي من -

 فـضاي  به و دزديد را سرش بگذارد سرش روي سر بي كاله يك خواست مي كه جرج مقابل در رفت، ميعمو سالن سوي آن به هري
 اما بود ديده را مار خواب كه شبي همان مثل درست بود، شده بد حالش دوباره.رسيد مي خوابگاهشان به كه رسيد مارپيچي پلكان خنك و آرام
  .شود مي بهتر حالش بكشد دراز ميك اگر كرد مي فكر

 را سرش انگار كه كرد احساس را شديدي درد چنان سرش باالي در گذاشت قدم آن يه كه همين و كرد باز را خوابگاهشان در هري
  ...دانست مين نيز را خودش اسم حتي خوابيده، يا است ايستاده كجاست، دانست  مين         .بودند كرده نيمه دو

 اتفـاق  يك ...پيروز و خوش سر و مست سر ...بودن خوشحال آنقدر كه بود ها مدت ...پيچيد مي هايش گوش در آميزي جنون ي خنده
  ... بود داده رخ عالي و العاده فوق سيارب

 امـا  رفـت  مـي  بيـرون  وجودش از شادماني .كرد خاموش اي دردمندانه فرياد را وار ديوانه ي خنده صداي .زد مي صورتش به نفر يك
  ... يافت ادامه دوباره خنده صداي

 فهميـد  كه همين .است شده مي خارج خودش هاند از وحشيانه ي خنده صداي كه شد متوجه كار اين با و كرد باز را هايش چشم او
 سرش باالي رون .كرد مي زق زق بدجوري جزخمش و بود مانده خيره سقف به. زد مي نفس نفس و بود افتاده زمين روي هري .شد قطع صدا
  :گفت او .رسيد مي نظر به نگران بسيار و بود شده خم
 شد؟ چي -

  :تگف و نشست دوباره و كشيد داري صدا نفس هري
  ...حاله خوش واقعاً. ..خوشحاله خيلي اون ...دونم مين -
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 نبر؟ اسمشو -

  :گفت لب زير هري
  ...بوده منتظرش كه اتفاقي افتاده، براش خوبي اتفاق -

  .داشت تهوع حالت بود ديده را ويزلي آقاي به حمله خواب كه شبي مثل درست لرزيد، مي شدت به هري
 هري دهان با را ها آن ديگري شخص گويي شد مي خارج دهانش از بودند گريفندور رختكن در كه قبل بار مثل درست ها حرف اين

 .كنـد  استفراغ از پوشيه را رون پاي تا سر دوباره خواست مين كشيد؛ مي عميق هاي نفس .دارد حقيقت كه دانست مي حال اين با. كرد مي بيان
  .ببينند حال آن در را وا كه نيستند سيموس و دين بار اين كه بود خوشحال خيلي

  :گفت و برخيزد جايش از تا كرد كمك هري به رون
 ازش بتـوني  مـدتي  از بعد كنم فكر اما ...كمه خيلي دفاعت ترقد اسنيپ، هاي دستكاري از بعد گفت مي .بزنم سر تو به بيام گفت هرمايني -

  نه؟ كني، استفاده
 را او و داد تكـان  را سـرش  حرف اين به اعتقادي هيچ بدون هري .زد را فحر اين ترديد با برد مي تختش سمت به را هري كه رون

 و ناراحـت  هنـوز  نيـز  زخمـش  جـاي  .كرد مي درد بدنش تمام بود افتاده زمين روي بس از شب آن .انداخت تختش روي را خودش .كرد تاييد
 با او .است كرده كم شدت به را مقاومتش او، ذهني يتتقو جاي به شدگي چفت درس در اقدامش اولين كه بود فكر اين در دائم .بود دردناك
 اخيـر  سـال  چهـارده  در ديگري زمان هر از حالتر خوش ولدمورت لرد كه بود شده باعث اتفاقي چه كه انديشيد مي اين به وحشتناكي ي دلهره
  .باشد
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  فصل بيست و بنجم
  سوسك عاجز      
 روزنامه پيام امروز هرمايني را باز كرد، يـك          وقتي. رداي آن شب هري پاسخ سوالش را دريافت         ف

لحظه به صفحه اول آن خيره شد و ناگهان آهي حاكي از هراسي عميق از دهانش خارج شد كه باعث شد                     
  .همه افرادي كه دور ميزهاي مجاور نشسته بودند برگردند و به او نگاه كنند

  : هري و رون با هم گفتند
  چي شده؟  -

روزنامه را مقابل آن ها روي ميز گذاشت و به ده عكس سـياه و سـفيدي                 هرمايني به جاي جواب     
كه تمام صفحه اول را پر كرده بود اشاره كرد نه عكس تصاويري از نه جادوگر و دهمـين عكـس تـصوير                       

زيـر  . ي وقيح و گستاخ داشـتند     صاحبان بعضي از تصاوير آرام بودند اما قيافه اي تمسخر آميز به خود گرفته بودند و ظاهر                . يك ساحره را نشان ميداد    
  .هر عكس نام آن شخص خاص و جرمي كه به دليل آن  به آزكابان فرستاده شده بود درج شده بود

  :زير تصوير جادوگري كه صورت كشيده رنگ پريده و نا هنجاري داشت و با نگاه تمسخر آميزي به هري نگاه ميكرد نوشته شده بود
  .نايت كارانه گيدئون فابيان پرواتآنتونيون داالهف، متهم به كشتن ج

زير عكس مرد ابله رويي كه موهاي چرب داشت و به حاشيه تصويرش تكيه داده بود و خسته و كسل به نظر ميرسـيد ايـن كلمـات ديـده                              
  :ميشد

 آلرجنون رآلوود، متهم به افشاي اسرار وزارت خانه سحر و جادو به اسمشو نبر
به محض نگاه كردن به روزنامه، چهره او نظـر هـري را گرفتـه بـود، سـاحره                   . ير ساحره جلب شده بود    اما از همه بيشتر توجه هري به تصو       

پلـك  . ملـين نبـود   خموهاي بلند و تيره رنگي داشت كه ژوليده و نامرتب بودند و برخالف آنچه هري بـه يـاد داشـت ديگـر بـراق و پـر پـشت و م                               
مثـل  .  متكبرانه اي به او انداخت و لبخند پـر نخـوت و تحقيـر آميـزي بـر لبـانش نشـست                      با ديدن هري نگاه   . چشمهايش سنگين و فرو افتاده بود     

  .سيريوس هنوز بقايايي از خوش قيافگي در چهره اش هويدا بود اما چيزي شايد آزكابان بخش اعظم زيبايي اش را زايل كرده بود
  . باتمبالتريكس لسترنج متهم به شكنجه و ديوانه كردن دائمي فرانك و آليس النگ

هرمايني با آرنجش ضربه اي به هري زد و تيتر درشت باالي  عكس ها را كه او به دليل توجه بـه زيـر نـويس عكـس بالتـريكس هنـوز                                 
  .نخوانده بود نشان داد

        فرار دسته جمعي از آزكابان
وزارت خانه نگران است كه سيريوس بلك در صدد سازماندهي گروه مـرگ خـواران قـديمي                 

 باشد
  :  با صداي بلند گفتهري

  ... سيريوس ؟ نه -
  :هرمايني با صدايي ياس الود پچ پچ كنان گفت

  !اين قدر بلند حرف نزن فقط بخون!  هيس-
 .به گزارش وزارت سحر و جادو شب گذشته عده اي از زندانيان آزكابان به صورت دسته جمعي از زندان گريختند

نگاران تاييد كرد كه ده تن از زندانياني كه تحت نظارت شديد امنيتـي قـرار   كرنليوس فاج در دفتر شخصي اش و در جمع خبر       
زير ماگـل  واو همچنين اظهار كرد كه در اولين فرصت نخست . داشتند، در ساعتهاي نخستين شامگاه ديروز از زندان گريختند       
  .ها را نيز از اهميت فرار اين افراد خطرناك آگاه ساخته است

 متاسفانه در حال حاضر با همان شرايطي مواجه شده ايم كه دو سال و نيم قبل نيز با آن رو به                       «:دشب گذشته فاج اظهار كر    
اين دو فرار را با هم بي ارتبـاط نمـي   . رو شده بوديم يعني همان زماني كه قاتل مشهور سيريوس بلك از زندان فرار كرده بود     

ابان از آن جا بگريزد فقط يك فكر به ذهن خطور ميكند و آن اينكـه                اگر كسي بتواند علي رغم تدابير عظيم امنيتي آزك        . دانيم
اين كار به واسطه كمكي از بيرون انجام پذيرفته است و نبايد نديده بگيريم كه شيوه عملكرد بلك يعني اولين كسي كه تا آن                        
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 تن به كار گرفته شده باشد، احتمال        زمان موفق به فرار از آزكابان شده بود مي توانسته  به عنوان الگوي مناسبي براي اين ده                 

با ايـن  . مي دهيم بلك سازماندهي و رهبري اين ده تن از جمله بالتريكس لسترنج يعني دختر عمويش را برعهده گرفته باشد            
حال تمام تالش خود را براي دستگيري اين جنايت كاران به كار مي گيريم و از اعضا جامعه جادوگران تقاضا ميكنيم احتيـاط                       

   ».به هيچ وجه نبايد به اين افراد نزديك شد. هوشياري خود را حفظ كنندو 
  :رون با حالتي متحير گفت

  .بفرما هري، به همين خاطر بود كه ديشب اونقدر خوشحال بود -
  :هري با خشم گفت

  من كه باور نميكنم ميخوان تقصير فرار رو گردن سيريوس بندازن؟ -
  : هرمايني به تلخي گفت

 ميتونست بگه؟ نميتونست بگه ببخشيد كه اين اتفاق افتاد دامبلدور به ما هشدار داده بود كه چنين چيزي امكان داره اتفاق بيافته چـون                         ديگه چي  -
منظـورم  . سه اينقدر ناله نكن و حاال هم خبيث ترين پيروان ولدمورت از زندان فرار كـردن               برون  . هاي آزكابان به ولدمورت ملحق شدن      كه نگهبان 

  ه كه اونا شش ماه تموم وقت صرف كردند تا به همه ثابت كنن تو و دامبلدور دروغگو هستين مگه نه؟اين
نمي توانـست  . هري نگاهي به اطراف سالن غذاخوري انداخت. هرمايني با حالتي عصبي محكم روزنامه را باز كرد و خواندن را از سر گرفت      

تنهـا عـده    .  حتي دست كم درباره اخبار وحشتناك صفحه اول روزنامه صـحبتي نمـي كردنـد               بفهمد چرا هم مدرسه اي هايش وحشت زده نبودند يا         
همه يا سرگرم گفت و گو درباره كويديچ بودند يا در مورد تكاليفشان يـا خـدا مـي                   . معدودي از آنها بودند كه مثل هرمايني هر روز روزنامه ميگرفتند          

  .الي كه بيرون ديوارهاي هاگوارتز ده نفر از مرگ خواران به ولدمورت پيوسته بودنددانست راجع به چه مزخرفات ديگري حرف ميزدند در ح
به سوي ميز اساتيد و كاركنان هاگوارتز نگاه كرد آنجا قضيه فرق ميكرد دامبلدور و پروفسور مك گونگال با ظاهري گرفته سخت مـشغول                        

وجه فرنگي تكيه داده بود و با چنان تمركزي مشغول خوانـدن صـفحه اول بـود كـه      را به شيشه گ   پيام امروز پروفسور اسپروت روزنامه    . گفتگو بودند 
در همين حال كمي دور تر در انتهاي ميز پروفسور آمبريج بـا اشـتها          . متوجه چكيدن زرده تخم مرغ از داخل قاشق بي حركتش بر روي دامنش نبود             

شه چشمان وزغ مانندش به دنبال يافتن خطايي از دانش آموزان به اين سـو            مشغول خوردن كاسه حليمش بود و به طرزي استثنايي و بر خالف همي            
مك گونگال كـه         خواها نهاي به سمت دامبلدور و حظه يك بار نگاه بدبا چهره اي اخم آلود غذا را مي بلعيد و هر  چند ل            . و آن سو نمي چرخيد    

  .دنگرم گفتگو بودند مي افك
  : وزنامه خيره شده بود با شگفت زدگي گفتهرمايني كه هنوز به اخبار داخل ر

  ...واي -
  :هري كه عصبي بود با شتاب پرسيد

  ديگه چي شده؟ -
  :هرمايني با ظاهري هراسيده و لرزان گفت

  ...وحشتناكه -
  .و صفحه دهم روزنامه را تا كرد و به هري و رون داد

  مرگ غم انگيز يكي از كاركنان وزارت خانه
 ساله وزارت سحر و جادو كه در بيمارستان سنت مانگو بستري بود در حالي در تخت خوابش                  49ن  شب گذشته يكي از كاركنا    

بيمارستان سنت مانگو متعهد شد با تمام تـوان در جهـت روشـن              . پيدا كردند كه با شاخه هاي يك گياه تزييني خفه شده بود           
در مانگران به بالين او حاضر شدند و كوشـيدند او را            پس از يافتن جسد آقاي باد،       . شدن اين مورد به تحقيق و تفحص بپردازد       

او چند هفته پيش از مرگش به دليل حادثه اي كه در محل كارش به وقوع پيوسته بـود                   . به زندگي بازگردانند كه بي فايده بود      
  .به بيمارستان منتقل شده بود

. داشت فعال منفصل از خدمت اعالم شده اسـت         ميريام استروت كه در زمان وقوع حادثه مسئوليت بخش را برعهده             شفادهنده
  :و روز گذشته براي پرس و جو و اظهار نظر در دسترس نبود اما ساحر سخنگوي بيمارستان چنين اعالم كرد

  »سنت مانگو از مرگ آقاي باد كه پيش از وقوع اين حادثه غم انگيز با روند خوبي در حال بهبودي بود، عميقا متاثر است«
تان در ارتباط با اشيا تزييني كه وارد اتاق بيماران مي شود قـوانين سـخت گيرانـه اي حـاكم اسـت امـا ظـاهرا                       در اين بيمارس  

. درمانگر استروت به دليل مشغله دوره كريسمس خطرات احتمالي قرار دادن گلدان را در كنار تخت بيمـار ناديـده گرفتـه بـود     
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 نگهداري از گلدان كرده بود بي آنكه بداند آن گياه يك گياه تزيينـي بـي   پس از بهبود تكلم آقاي باد، درمانگر او را تشويق به      

  .خطر نيست بلكه تكه اي است كه به محض تماس پيدا كردن با گلوي آقاي باد فورا باعث خفگي او شده است
ر يا سـاحره اي كـه       بيمارستان سنت مانگو هنوز نتوانسته به چگونگي ورود اين گياه به بخش آقاي باد پي ببرد و از هر جادوگ                   

  .در اين مورد اطالعاتي در اختيار دارد خواهشمند است بيمارستان را در جريان قرار دهد
  :رون گفت

  باد، چقدر آشنا به نظر مي رسه... باد -
  : هرمايني پچ پچ كنان گفت

و به سقف خيره شده بود وقتـي كـه اون گيـاه    يادت نميĤد؟ روي تخت روبه روي الكهارت دراز كشيده بود    . توي بيمارستان سنت مانگو ديديمش     -
  منظورم درمانگره گفت هديه كريسمسه رسيد ما اون جا بوديم اون، 

  .احساس عميقي از وحشت مثل زرداب داشت تا گلويش باال مي آمد. هري ماجرا راددر ذهن خود مرور كرد
  . فهميده بوديم مي تونستيم مانع اين اتفاق بشيماگر... چه طور شد كه ما اون گياه رو نشناختيم؟ قبال كه ديده بوديمش -

  : رون با خشونت گفت
بايد اوني رو سرزنش كرد كـه ايـن   . كي انتظار داره يك همچين چيز خطرناكي در ظاهر يه گياه تزييني وارد بيمارستان بشه؟ ما تقصيري نداشتيم     -

  ه آدم چرندي بوده چه طور مي شه آدم به چيزي كه مي خره دقت نكنه؟هر كسي كه اونو فرستاده جدا ك! گياه رو براي اون بيچاره فرستاده
  : هرمايني با بدني لرزان گفت

دست بردار رون من كه فكر نميكنم كسي اين گياه رو توي گلدان بذاره و متوجه نشه اگه با كسي تماس پيدا كنه در جا ميكشدش؟ اين اين قتل                              -
  ه به طور ناشناس فرستاده شده چه طور مي شه فرستنده رو پيدا كرد؟اگر اين گيا... يك قتل زيركانه...  بوده

او روزي را به خاطر آورده بود كه به خاطر جلسه دادگاه به وزارت خانه رفته بود و بـراي رفـتن بـه طبقـه     . هري به آن گياه مرك بار نمي انديشيد   -
  . كه در طبقه يي كه تاالر مركزي در آن قرار داشت داخل آسانسور شده بودمرد زرد چهره يي را به ياد مي آورد . نهم سوار آسانسوري شده بود
  :هري آهسته گفت

  .من يه بار باد رو ديده بودم همون روزي كه با بابات به وزارت خونه رفته بودم -
  .رون هاج و واج به او نگاه مي كرد

  .نه كار مي كردوها بود و توي دفتر وزارت ختوي خونه بابا، گاهي درباره اش حرف مي زد، او يكي از شغلشو نپرس  -
سپس هرمايني روزنامه را بار ديگر به سمت خود كشيد آن را بست بـراي لحظـه اي بـه تـصاوير ده جنايـت                         . لحظه اي به هم خيره شدند     

  :ود گفترون كه از برخاستن ناگهاني هرمايني جا خورده ب. كاري كه از زندان گريخته بودند زل زد و بعد از جا برخاست
  جا مي ري؟ك -

  : هرمايني كيفش را روي شانه اش انداخت و گفت
  .من تنها كسي هستم كه ميتونم... اما ارزشش رو داره سعي ميكنم... نميدونم فايده داره يا نه... راستش. مي خوام يه نامه بفرستم -

  :رون شكوه كنان گفت
  .هر وقت اين طوري رفتار ميكنه كفرم باال مياد -

  .اه هري از پشت ميز بلند شدند و آهسته تر از هرمايني به سمت در خروجي تاالر به راه افتادندو همر
  !هي هاگريد... ده ثانيه بيشتر وقتشو نميگيره ها. نشد يه بار بگه ميخواد چي كار كنه. انگار ميميره يه كلمه حرف بزنه -

هنـوز صـورتش مثـل همـان روزي كـه از ماموريـت              . كالو ها رد بشوند   وني از ر  ه بود و منتظر بود گروهي     هاگريد داخل تاالر كنار در ايستاد     
  .ي بيني اش به چشم ميخوردبود بود و جاي بريدگي تازه اي روبرگشته بود به شدت ك

  .شدهاگريد با ديدن هري و رون كوشيد به زور لبخند بزندي به لب آورد اما به جاي لبخند فقط حالتي درد  آلود بر چهره اش نمايان 
  هاييد؟ شما -

  : ونكالوها هاگريد به كندي و لق لق كنان به راه افتاد هري او را دنبال كرد و پرسيديپس از عبور ر
  هاگريد حالت خوبه؟ -

  : هاگريد با نشاطي ساختگي گفت
  .آره بابا خوبم -

  : زير لب ادامه داد. ور كردو يكي از دستانش را در هوا تكان داد كه از چند ميلي متري پروفسور وكتور وحشت زده عب
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راسـتي دو تـا از مارمولـك هـا          ...  آماده كردن موضـوعات درسـي و         -فقط مثل هميشه خيلي گرفتارم، همون كاراي هميشگي كه ميدوني         

  .فلسشون گنديده
  : ناليدو

  . تعليقي هستمخدمتو منم  -
  : رون با صداي بلند گفت

   تعليقي؟خدمت -
  :رون اين بار با پچ پچ گفت.  حال عبور از كنار آنها بودند با كنجكاوي با آنها نگاه كردندبسياري از دانش آموزاني كه در

  ببخشيد منظورت آزادي مشروطه؟ -
  :هاگريد جواب داد

 ...حالتيه. البته ممكنه به جايي نرسن. آره راستشو بخواين انتظارشو نداشتم -
  :بعد نفس عميقي كشيد

  آره؟... فهميدي رون... نار فهميدي هرياصال ديگه اين حرفا رو بزار ك -
هري رفتن او را تماشاكرد و      . پا كشان از در خارج شد و شروع كرد به پايين رفتن از پلكان سنگي يي كه به زير زمين مرطوب ختم مي شد                       

  .از خود پرسيد طاقت شنيدن چند خبر بد ديگر را خواهد داشت
ت بـر   خهري از اين كه مي ديد كسي از اين خبـر متاسـف نيـست سـ                . تمام مدرسه پيچيد   تعليقي هاگريد، در     خدمتطي چند روز بعد خبر      

يكي از شاخص ترين چهره ها دراكو مالفوي بود كه آشكارا شـادماني اش را در ايـن مـورد                    . حتي عده اي از اين موضوع خوشحال بودند       . آشفته بود 
س دفتر وزارت خانه نيز به نظر مـي رسـيد هـري و رون و هرمـايني تنهـا افـرادي               در مورد خبر مرگ غير عادي يكي از كاركنان ناشنا         . نشان ميداد 

هستند كه از آن با خبر هستند يا به آن اهميت مي دهند در راهروهاي مدرسه فقط يك موضوع ورد زبانها شده بود اين كه ده نفر از مـرگ خـواران                           
خوانهاي مدرسه بين شاگردها پخش شده بود شايعاتي نيز در اين مورد رواج پيدا كرده               اين موضوع از طريق معدود روزنامه       . از زندان فرار كرده بودند    

مثال اينكه محكومين فراري در هاگزميد ديده شده اند و ممكن است در غاري پنهان شده باشند و اين كه قرار است درست مثل سيريوس بلك                          . بود
  .به زور وارد هاگوارتز شوند

 خوانواده هاي جادوگران تعلق داشتند با وحشت شنيدن نام اين مرگ خواران كـه درسـت بـه انـدازه نـام خـود       آن دسته از شاگرداني كه به     
بعـضي از   . جناياتي كه اين افراد طي دوران تسلط ولدمورت مرتكب شده بودند به افسانه مبدل شده بود               . ولدمورت هراس انگيز بود بزرگ شده بودند      

بانيان اين جنايتها بودند و شهرتي ناخواسته و ترسناك كسب كرده بودنـد و وقتـي از راهروهـاي مدرسـه عبـور                       دانش آموزان هاگوارتز خويشاوند قر    
يكي از مرگ خواران فـراري عمـو و زن عمـو و             . سوزان بونز از جمله اين افراد بود      . ميكردند ساير دانش اموزان آن ها را به يك ديگر نشان ميدادند           

در حيني . او در يكي كالسهاي گياه شناسي با لحني رقت بار گفت حاال ميفهمد كه مثل هري بودن چه حالي دارد         . بودفرزندانشان را به قتل رسانده      
كه داشت مقادير زيادي از كود اژدها را پاي نهالهاي جيغ جيغويش مي ريخت و با اين كار باعث شده بود گياهان به طرز ناجوري به تب و تاب پيچ                              

  : ت گفتخوردن بيافتند به صراح
  .نمي دونم چه طور تو مي توني چنين وضعيتي را تحمل كني خيلي وحشتناكه -

اين يك واقعيت بود كه هري هم اين روزها موضوع بحثهاي داغ و در گوشي داخل راهروهاي مدرسه شده بود اما اين بار تفاوتي در لحـن                           
هري مطمئن بود كه يكي دو بار ال به الي گفت گوهـا شـنيده               . ميخته بودند پچ پچ ها ايجاد شده بود و به جاي حالت خصمانه با نوعي كنجكاوي آ              

اين افـراد در آميـزه اي از     .  در مورد نحوه و دليل فرار محكومين آزكابان چاپ كرده بود اعتبار چنداني قايل نيستند               پيام امروز بود كه براي خبري كه      
هماني كه هري و دامبلدور يك سال گذشته به تـشريح جـزء بـه جـزء آن                  : يشدندترس و آشفتگي به تنها توضيح ديگري كه وجود داشت متوسل م           

  .پرداخته بودند
يكي از صحنه هاي رايج مكالمه هاي نجواگونه و چند نفره و            . اين روزها فقط حال و هواي دانش آموزان نبود كه دستخوش تغيير شده بود             

  .محض نزديك شدن دانش آموزان بودتوام با اضطراب اساتيد در راهروها و قطع كردن آن ها به 
. يك روز رون و هري و هرمايني، پروفسور مك گونگال، فليت ويك و اسپروت را ديدند كه بيرون كالس افسون ها سرگرم گفت گو بودند                        

  :هرمايني با صدايي آهسته گفت
  .باشهخصوصا اگه آمبريج اون اطراف . معلومه كه نميتوانند راحت توي اتاق اساتيد حرف بزنن -

  : رون زير چشمي به آن سه نفر نگاه كرد و گفت
  فكر ميكني خبر تازه اي شده باشه؟ -
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  : هري با خشم گفت

  ...ا بفهميم خصوصا بعد از اون دستور العمل جديدم اگرهم باشه قرار نيست -
  : هري پرسيد. نمايي ميكردفرداي روزي كه خبر مربوط به آزكابان منتشر شد، اعالميه هاي جديدي روي تابلوي اعالنات خود 

  كدوم شماره رو بايد بخونيم؟ -
  :متن اعالميه اي كه هري و دوستانش خواندند از اين قرار بود

  بيست و ششمين حكم بازرس عالي رتبه هاگوارتز
بدين وسيله اعالم مي شود كه اساتيد هاگوارتز مجاز نيستند با دانش آموزان درباره موضوعات خارج از درس سخن          

  ويندبگ
  .دولورس جين آمبريج، بازرس عالي رتبه هاگوارتز: امضا

 
دي مجاز نيست فرد ي آمبريج گفت كه بر اساس حكم جد لي جوردن خطاب به . اين حكم منشا جوك هاي زيادي در ميان دانش آموزان شد          

  . دوز بازي در ته كالس مواخذه كند و جرج را به خاطر
  !اين موضوع خارج از  درس شماست! دفاع در برابر جادوي سياه ندارهپروفسور دوز بازي هيچ ربطي به درس -

  .هري توصيه كرد از عصاره معجون آرام كننده استفاده كند. دفعه بعد كه هري لي را ديد پشت دستش خون مي آمد
رار آن ها درست بغـل گـوش فـاج    بعد از انتشار ماجراي فرار مرگ خواران هري انتظار داشت آمبريج به دليل شرمندگي از اين واقعيت كه ف 

دوست جون جوني او صورت گرفته بود، كمي متواضع تر از قبل شوو اما اين واقعه تنها باعث تشديد ولعي ذاتي در او شده بود و آن اينكه تمام ابعاد                              
ينه اخـراج دسـت كـم يـك نفـر را      به نظر ميرسيد مصمم است پيش از آن كه دير شود زم. زندگي در هاگوارتز را تحت كنترل شخصي خود در آورد      

  .الني بود يا هاگريدد كه ايا اين قرباني پروفسور تريتنها سئوالي كه وجود داشت اين بو. فراهم آورد
هرگـز فرامـوش نميكـرد كـه تختـه      . اكنون تمام كالسهاي پيشگويي و مراقبت از موجودات جادويي با حضور مستقيم آمبريج برگزار ميشد             

در طول كالسها آرام آرام كنار آتش قدم مي زد وبا مطرح كردن سواالت دشوار دربـاره پرنـده شناسـي و علـم جفـر،                          .  بياورد شاسي اش را به همراه    
 مي تواند پاسخ هاي دانش آموزان را پيش از مطرح كردن پيش بينـي كنـد و                   الني را قطع ميكرد و اصرار داشت كه       يتوضيحات عصبي پروفسور تر   
الني هر لحظه ممكن است تحت تـاثير ايـن     هري فكر ميكرد پروفسور تري    . بكشددر ارتباط با گوي هاي بلورين به رخ         دوست داشت مهارت خود را      

چند بار در راهروها او را ديده بود كه با حالتي عصبي زير لب با خود حرف ميزد، دستهايش را با حركاتي عصبي در هم ميفشرد و               . فشار درهم بشكند  
انداخت و گاهي نيز بوي تند داروي مخصوصي از او به مشام مي رسيد البته صرف حـضور او در   حشت زده اي به پشت مياز روي شانه نگاه هاي و 

طمئنـا  اگر هري تا اين حـد نگـران هاگريـد نبـود م        . راهروها خود موضوع عجيبي بود چون معموال اتاقش را كه برفراز برج قرار داشت ترك نميكرد               
 اما اگر قرار بود فقط يكي از آنها در سر كارش باقي بماند طبيعي بود كه هري دلش ميخواست كـه                       .ني مي سوخت  الدلش خيلي براي پروفسور تري    

  .آن يك نفر كسي جز هاگريد نباشد
گرچه به نظر مي رسيد نصيحت هرمـايني را پذيرفتـه بـود و چيـزي ترسـناكتر از                   . الني نبود م حال و روزش بهتر از تري      متاسفانه هاگريد ه  

سـر كالسـها بـه ظـرز عجيبـي          .  موجودي كه به استثناي دم چنگال مانندش تفاوت ديگري با سگ ترير جك راسل نداشت نشان نداده بـود                   كراپ
حواس پرت و عصبي شده بود رشته كالم را از دست مي داد به سواالت پاسخ هاي اشتباه ميداد و تمام مدت با نگراني و دستپاچگي زير چشمي بـه                          

  .برخالف هميشه با هري رون و هرمايني گرم نمي گرفت و علنا از آن ها خواسته بود بعد از تاريك شدن هوا به ديدن او نروند. كردآمبريج نگاه مي 
  : آن ها گفته بود او روراست به

  اگر آمبريج پيداتون كنه پوست از كله همتون ميكنه -
  . تاريك شدن هوا شغلش را به خطر بياندازدهاگريد به هيچ وجه مايل نبود با رفتن آن ها به كلبه اش بعد از

چيزهـايي مثـل رفـتن بـه        : به گمان هري آمبريج دائما او را از تك تك چيز هايي كه به زندگي در هاگوارتز رنگي مي داد محروم مي كرد                      
  .اد كردن فعاليتش در دو چندان: خانه هاگريد دريافت نامه از سيريوس بازي جرقه سازي و كويديچ تنها  يك راه براي انتقام داشت

هري خشنود بود زيرا مي ديد همه اعضا حتي زاخاريس اسميت به دليل  اتشار خبر به فراري هاي آزكابان برانگيخته شده بـود تـا بـيش از                       
و شـگفت   انتشار اخبار مربوط به گريختن شكنجه گران پدر و مادرش تحـول عجيـب               . اما پيشرفت نويل محسوس تر از همه بود       . پيش تالش كنند  

درباره بالتريكس و ياران شـكنجه گـر او   . نويل حتي يك بار به مالقات آن ها در بيمارستان سنت مانگو اشاره نكرد. انگيزي در او ايجاد كرده بودند     
ي مـي آموخـت   نويل طي جلسات اد به ندرت حرف مي زد اما با پشتكار تمام روي تك تك طلسمها و وردهايي كه از هر     . نيز كالمي بر زبان نياورد    

صورت گرد و قلمبه اش در اثر تمركز زياد كج و معوج مي شد و كمتر از هر كس ديگري در اتاق به جراحات و حوادث ناشي ازكـار                             . تمرين مي كرد  
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ي كـه بـه   سرعت پيشرفتش خارق العاده بود و زماني كه هري افسون سپر را به آن هـا آموخـت شـيوه ا              . اعتنا مي كرد و بيشتر از همه كار مي كرد         

فقط هرمايني بود كه سريع تر از نويل طلـسم را بـه             .  و به سوي فرستنده آن باز گردانند       ند طلسمهاي بد شگون را منحرف كند      كمك آن مي توانست   
  .كار برد

  .خيلي كار مي برد تا بتواند به حد نويل در كالسهاي اد برسد.  پيشرفت چنداني نداشت چفت شدگيبر عكس نويل هري در كالسهاي
ادامه كالسهاي خصوصي اش با اسنيپ درست به بدي شروع آن بود هري حس مي كرد بر خالف انتظاري كه داشت با گذشت هر جلـسه                      

  .وضعش بدتر و بدتر مي شود
پيش از شروع كالسهاي خصوصي اش گاه گداري جاي زخمش تير مي كشيد اين سوزشها معموال در طول شب يا بعـد از خطـور افكـار و                            

اما حاال جاي زخمش لحظه اي از سوختن باز نمي ايستاد و اكثرا هجوم ناگهاني شادي يا آزردگي هايي . ولدمورت به ذهنش بروز مي كرد   احساسات  
شـت  ااحساسي د . ناك جاي زخمش توام بود    را حس مي كرد كه با شرايط شخصي او در آن لحظه خاص هماهمنگي نداشت و هر بار با سوزش درد                    

 از يك موضوع مطمـئن بـود و آن اينكـه وخامـت از                   .ده بود كه مي توانست هر نوسان احساسي ولدمورت را دريافت كند           بار بر او مستولي ش    
اين . اكنون تقريبا هر شب خواب راهرويي را مي ديد كه به در ورودي دفتر وزارت خانه منتهي مي شد                  .  تشديد شده بود   چفت شدگي  نخستين جلسه 

  .به اوج خود مي رسيدند كه با قلبي آرزومند و مشتاق در برابر در سياه رنگ و ساده اتاق مي ايستادرويا ها هميشه زماني 
  : هرمايني كه از شنيدن اين خبر نگران شده بود گفت. هري مشكلش را با دوستانش در ميان گذاشت

  ها قبل از بهبود يه كم وخيم تر مي شنمعموال ناخوشي . مثال شايد تب داري يا يه چيزي شبيه به اين. شايد يه كم ناخوشي -
  :هري رك و راست گفت

هر شب اون قدر راهرو ها رو باال و پايين ميرم كه حوصله ام سر مي ره و اون قدر جاي زخمم تيـر                        . هر بار كه پيش اسنيپ ميرم حالم بدتر ميشه         -
بس كه پشتش وايسادم و بهش زل زدم خـسته   .  دره باز ميشد   فقط كاش اون  “. و با خشم جاي زخمش را ماليد      “ مي كشه كه حالت تهوع  مي گيرم       

  .شدم
  :هرمايني با خشونت گفت

 رو ياد بده فقـط  چفت شدگيدامبلدور كه شوخي نداره او نميخواد تو ديگه خواب اون راهرو رو ببيني و گرنه هيچ وقت از اسنيپ نميخواست بهت            -
  .بايد يه كم بيشتر روي اين درس كار كني

  : تي برافروخته گفتهري با حال
  .بگذار اسنيپ داخل سرت نفوذ كنه اون وقت ببين چه مزه اي داره شوخي كه نيست. بيا يه بار خودت امتحان كن. من حسابي كار ميكنم -

  : رون آهسته گفت
  ...شايد -

  :هرمايني با بد خلقي گفت
  شايد چي؟ -

  : رون با حالتي ترسناك گفت
  .ونه ذهنش رو ببندهشايد تقصير هري نيست كه نميت -

  :هرمايني گفت
  منظورت چيه؟ -
  ...خب منظورم اينه كه شايد اسنيپ واقعا براي كمك به هري تالشي نميكنه -

  .رون با حالتي هراس انگيز و پرمعنا به آن دو نگاه كرد. هري و هرمايني به او خيره شدند
  :با صدايي آرام تر تكرار كرد

  ... اين طوري براي اسمشو نبر راحتتره كه... هن هري رو يه كم بيشتر باز كنهشايد در اصل داره سعي ميكنه ذ -
  :هرمايني با چهره اي غضب ناك گفت

 كـار  محفـل  شده اي تا حاال كدوم دفعه حق با تو بوده؟ دامبلور به اون اعتماد كرده اون بـراي        مظنوناين چندمين بارته كه به اسنيپ       . بسه ديگه  -
  . باشهميكنه همين بايد كافي

  :رون با سرسختي گفت
  .ولي اون قبال مرگ خوار بوده و معلوم نيست كه واقعا كيه -

  : هرمايني تكرار كرد
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  .مدامبلدور بهش اعتماد كرده و اگه ما نتونيم به دامبلدور اعتماد كنيم نمي تونيم به هيچ كس ديگه اي هم اعتماد كني -

حجم عظيم تكاليف مدرسه بـه حـدي        .  بود كه هري متوجه نشد ژانويه كي تمام شد         نگراني هاي فكري ومشغله هاي درسي به حدي زياد        
جلسات پنهاني اد و كالس هاي اسنيپ هـم ديگـر وقتـي       . زياد بود كه اكثر اوقات كالس پنجمي ها را تا پاسي از شب گذشته بيدار نگاه مي داشت                 

راه رسيده بود و هوايي باراني و ماليم تر و انتظار براي فرا رسيدن دومين ديـدار                 پيش از آن كه هري به خود بيايد فوريه از           . برايش باقي نميگذاشت  
اوقات فراغت هري به حدي محدود بود كه از زمان گذاشتن قرار مالقات با چو ديگر نتوانسته بود وقتـي را                     . از هاگزميد را با خود به همراه آورده بود        

  .گذر زمان باشد ناگهان ديد روز ولنتاين فرا رسيده و بايد يك روز تمام را با چو سپري كندبي آن كه متوجه . براي گفتگو با او اختصاص دهد
او و رون درست زماني سر ميز صبحانه حاضر شدند كه جغدهاي پست چـي از راه رسـيده                   . صبح روز چهاردهم با دقت خاصي لباس پوشيد       

  . هرمايني نامه اي را از نوك جغد قهوه اي رنگ آشنايي بيرون كشيد.از هدويگ خبري نبود ، هري هم انتظار آمدنش را نداشت. بودند
  :هرمايني گفت

  ... شد واي اگه امروزم نمي رسيد چي مي -
چشمانش به سرعت به چـپ و راسـت حركـت           . و مشتاقانه پاكت نامه را باز كرد و تكه كوچكي از كاغذ پوستي را از داخل آن بيرون كشيد                  

  .لتي حاكي از رضايت توام با سرسختي بر چهره اش نشستحين خواندن نامه حا. ميكرد
   :هرمايني به هري نگاه كرد و گفت

   به ديدنم بياي؟دسته جاروفكر مي كني بتوني اواسط امروز در خيابان . گوش كن هري، موضوع خيلي مهمي پيش اومده -
  : هري با حالتي مردد گفت

  .در باره برنامه امروزمون با هم هماهنگ نكرديم. ه باشه تمام روز رو با اون باشمآخه ممكنه چو انتظار داشت .نمي دونم... راستش -
  : هرمايني مصرانه گفت

  خيلي خوب باشه، اگه مجبوري با خودت بيارش اما حتما بيا باشه؟ -
  اما براي چي؟... باشه  -
  .االن وقت ندارم بهت بگم بايد خيلي زود جواب اينو بدم -

  .دستش نامه و در دست ديگرش تكه اي نان تست بود با شتاب از تاالر بزرگ خارج شدو در حالي كه در يك 
  :هري از رون پرسيد

  .تو هم مياي كه -
  .اما رون با قيافه اي گرفته سر تكان داد

 تيممون بدترين تيميـه كـه بـه         فكر نميكنم فايده داشته باشه،    . امروز اصال نمي تونم بيام به هاگزميد آنجلينا ميخواد امروز تمام مدت تمرين كنيم             -
  .افتضاحن، حتي افتضاحتر از من. بايد اسالپر و كرك رو ببيني. عمرم ديدم

  : رون آه بلندي كشيد و ادامه داد
  .اره استعفا بدمذنميدونم چرا آنجلينا نمي  -

  :هري با بدخلقي گفت
  .براي اينه كه وقتي رو فرمي، خوب كار ميكني -

ينده در مقابل هافلپاف در هيچ پستي به كار گرفته نمي شود برايش خيلي سخت بـود نـسبت بـه گرفتـاري رون                        وقتي مي ديد در مسابقه آ     
به نظر مي رسيد رون متوجه لحن هري شده است زيرا در طول صرف صبحانه، ديگر درباره كويـديچ حرفـي نـزد و مـدت                          . احساس هم دردي كند   

رون با عجله به سراغ تيم كويديچ رفت و هري هم بعد ار صاف كردن              .  مشهود بود    كمي سردي  كوتاهي بعد هنگام خدا حافظي در رفتار هر دوشان        
گمـان ميكـرد    . موهايش به انعكاس تصويرش روي سطح پشتي قاشق چاي خوري نگاه كرد و به سوي راهروي ورودي رفت تا به چو ملحق شـود                       

  .حرفي ندارد با چو بزند و به همين دليل سخت دل نگران بود
هـري در طـول   . موهايش كه به شكل دم اسبي بلند آرايش شده بود زيبـايي خاصـي بـه او بخـشيده بـود                    . كنار در چوبي منتظرش بود    چو  

  .مسيري كه به سوي او قدم برمي داشت احساس ميكرد چه قدر پاهايش بزرگ هستند و بازوهايش چه قدر احمقانه كنار بدنش تاب مي خورند
  : چو كه كمي نفس نفس ميزد گفت

  مسال -
  : هري هم در جواب گفت

  سالم -
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  :براي لحظه اي به هم خيره شدند سپس هري گفت

  بريم؟... خب... ا -
  بريم... آ -

گاهي كه چشمشان در چشم هم ميافتاد لبخنـد مـي زدنـد امـا               . براي ثبت اسامي شان به صفي پيوستندكه در مقابل فيلچ تشكيل شده بود            
 وارد هواي آزاد شدند هري احساس آسودگي كرد زيرا ديد راه رفتن در سـكوت بـه مراتـب آسـان تـر از يـك جـا                           وقتي. حرفي به ميان نمي آوردند    

هنگام عبور از كنار استاديوم كوييديچ، رون و جيني را ديـد كـه داشـتند از                 . هوا تميز و خنك بود    . ايستادن و احساس دست و پا چلفتس كردن است        
  .از فكر اين كه در بين آن ها نيست قلبش به سختي فشرده شدجايگاه تماشاچيان عبور مي كردند و 

  : چو گفت 
  نه؟ مثل اينكه خيلي دلت براي كويديچ تنگ شده، -

  : هري آهي كشيد و گفت
  .آره خيلي -

  : چو پرسيد
  اولين دفعه اي رو كه مقابل هم بازي كرديم يادته؟ -

  : هري با خنده گفت
  .آره راهم رو حسابي بسته بودي -

  .ياد آوري خاطرات لبخندي بر لبان چو نشستبا 
شنيدم تيم پرايد ازش دعوت به همكاري كرده،       . وود مي گفت تو يه جنتلمن واقعي نيستي و اگه مجبور بشي من رو از جاروم پرت مي كني پايين                    -

  راسته؟
  .وي بازي هاي اتحاديه پادلمر بود پارسال توي بازي هاي جام جهاني ديدمشتآره  -
  نه؟ خيلي خوش گذشت ،. ه ما هم هميديگه رو ديديم؟ دوتامون توي يه اردوگاه بوديميادت -

هري باورش نمي شد كه حـرف زدن بـا او بـه ايـن آسـاني باشـد،                   . تمام مسير راجع به كويديچ صحبت كردند تا اين كه به دروازه رسيدند            
به نفس و شادي مي كرد كه گروه زيادي از دختـران اسـليترين، از جملـه             تازه داشت احساس اعتماد     . درست به آساني حرف زدن با رون و هرمايني        

  .پنسي پاركينسون از كنارشان گذشتند
  : پنسي با صدايي گوش خراش گفت

  !پاتر و چانگ -
  .و دختران هم گروهي اش يك صدا خنده كنايه آميزي سر دادند

  ! بودديگوري دست كم خوش تيپ... آه چانگ ، جدا كه سليقه ات افتضاحه -
دخترها سرعت گرفتند و به حرف زدن و جيغ و فرياد كردن هاي كنايه آميزشان ادامه دادند و هر چند لحظه يك بار بر ميگشتند و با حالتي                        

هري جز كوييديچ موضوع ديگري بـراي صـحبت         . سكوت آزار دهنده اي ميان آن دو حاكم شده بود         . اغراق آميز نگاهي به چو و هري مي انداختند        
  .ن نداشت و چو هم كه كمي برافروخته شده بود فقط به زير پايش نگاه مي كردكرد

  :به محض رسيدن به هاگزميد هري پرسيد
 خب ، حاال كجا دوست داري بريم؟ -

 سـر بـه سـر       خيابان اصلي پر بود از دانش آموزاني كه قدم زنان باال و پايين مي رفتند ويترين مغازه ها را تماشا مي كردند و در پياده رو ها                          
  .هم مي گذاشتند

  : چو شانه باال انداخت و گفت
 .ميتونيم فقط ويترين ها رو تماشا كنيم يا يه چيزي شبيه به اين... ممم. زياد مهم نيست... آ -

ن پوستر بزرگي روي شيشه نصب شده بـود و معـدودي از اهـالي هاگزميـد بـه تماشـاي آ      . بي هدف به سوي دراويش و بنگز به راه افتادند       
روي پوستر  . با نزديك شدن هري و چو، ان يكي دو نفر كنار رفتند و هري بار ديگر خود را در برابر تصاويرد ده مرگ خوار فراري ديد                         . ايستاده بودند 

 در اختيـار  نوشته شده بود كه به فرمان وزارت خانه سحر و جادو به هر جادوگر يا ساحره اي كه براي دستگيري مجدد هر يك از فراريان اطالعـاتي     
  .قرار ميداد، يك هزار گاليون جايزه پرداخت ميشد

  :  آرام گفت چو كه به تصاوير مرگ خواران خيره شده بود با صدايي
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ده تـا   . مسخره است نه؟ يادته وقتي سيريوس بلك فرار كرده بود هاگزميد پر بود از ديوانه ساز هايي كه دنبالش ميگشتند؟ اما حاال رو نگـاه كـن                           -

 ...ار دارن ول ول مي گردن و از ديوانه ساز ها هيچ خبري نيستمرگ خو
  . لسترنج برگرفت و به اطراف خيابان چشم چرخاندسهري نگاهش را از تصوير بالتريك

  .آره خيلي عجيبه -
ن ها جاي ايـن سـوال   عدم حضور آن ها در سطح خيابا. اما به فكر فرو رفت. از نديدن ديوانه ساز ها در آن حوالي به هيچ وجه متاسف نبود        

به نظـر مـي رسـيد وزارت خانـه ديگـر            ... نه تنها گذاشته بودند مرگ خوارها فرار كنند، بلكه به خودشان زحمت نداده بودند دنبالشان بگردند               . داشت
  .كنترلي روي آن ها ندارد

هنـوز از دفتـر وكالـت رد        . چـشم ميخـورد   روي تمام ويترين هايي كه هري و چو از كنارشان عبور مي كردند تصاويري از مرگ خواران به                   
  .نشده بودند كه باران گرفت دانه هاي درشت و سرد باران به صورت و پشت و گردن هري اصابت ميكرد

  : با شدت گرفتن باران، چو با حالتي مردد پرسيد
  ه مي خوري؟وقه... مم -

  : هر ي نگاهي به اطراف انداخت و گفت
  آره اما كجا؟ -

  :چو با شادي گفت
  تا حاال به كافه ترياي مادام پادي فوت رفتي؟. يه جاي خوبي ميشناسم كه همين دور و براس -

آن جا مغازه كوچك و شلوغ و بخار گرفتـه اي           . هري هرگز قبال آن كافه تريا را نديده بود        . و سپس هري را به يك جاده فرعي هدايت كرد         
  .مبريج افتادآهري به طرز نا خشايندي به ياد دفتر . زيين كرده بودندبود كه همه چيز را در  آن با كمان يا نوارهاي براق ت

  : چو با سر زندگي پرسيد
  قشنگه نه؟ -

  : هري براي دل خوشي او گفت
  آره... ا -

  :چو گفت
  .نگاه كن براي روز ولنتاين اين جا رو اين طوري تزيين كرده -

ي گردو كوچك اطراف مغازه آويزان شده بودند و هر چند مـدت يـك بـار نقـل            و به فرشته هاي بال دار طاليي اشاره كرد كه باالي ميزها           
  .هاي صورتي رنگي را بر سر افراد دور ميزها مي ريخت

  ...آآآه -
  )آغاز قسمت سانسور شده(

ديويس،كاپيتـان  راجـر   .صندلي كنار پنجره اي قرار داشت كه شيشه اش را كامال بخار گرفته بود              .آنها روي تنها صندلي باقي مانده نشستند      
اين منظره باعـث    .آنها دست همديگر را گرفته بودند     .حدود يك و نيم فوت آنطرفتر به همراه دختر بلُند وخوشگلي نشسته بود              ، تيم كويديچ راونكالو  

انـدو دسـت در     به خصوص وقتيكه به اطراف قهوه خانه نگاه انداخت و ديد دختر و پسر هايي كه كنـار هـم نشـسته                       . احساس ناراحتي كند   هريشد  
  .شايد چو هم از او انتظار داشت دستش را بگيرد .دست هم دارند، تمام ميزها را پر كرده اند ناراحتيش بيشتر شد

  :گفتپاديفوت مادام 
  عزيزان من؟ چي براتون بيارم، -

داشت بين ميز آنها و    داشته بود،  به سختي خودش را آنجا نگاه      او زني قوي بنيه بود كه موهاي سياه براقش را باالي سرش جمع كرده بود؛              
  . له مي شدراجر ديويس
  : گفتچو

  دو تا قهوه ، لطفاً -
 .و دوست دخترش، باالي ظرف شكرشان شروع به بوسـيدن هـم كردنـد             راجر ديويس   در فاصله اي كه طول كشيد تا قهوه هايشان برسد،           

 هم آن را رعايـت  هري استانداردي است كه انتظار دارد چو در نظر ديويسار احساس مي كرد رفت  آرزو مي كرد كه آنها اين كار را نمي كردند؛        هري
 .احساس كرد صورتش داغ شده و سعي كرد از پنجره به بيرون نگاه كند ، ولي شيشه آنقدر بخار گرفته بود كه نمـي توانـست خيابـان را ببينـد                              .كند
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 به نقش و نگارهاي سقف دوخت ولي در همان موقع فرشته بالداري كه از سقف          را عقب بياندازد نگاهش را     چوپس براي اينكه لحظه نگاه كردن به        

  .آويزان بود مشتي نقل روي سرش ريخت
هري به آسودگي دنباله حرفش را گرفت و با شادماني مـدتي را بـه بـد                  . اشاره كرد  آمبريج به   چوپس از گذشتن چند دقيقه عذاب آور ديگر         

 متوجه شد   هري .دوباره سكوت برقرار شد    .زياد راجع به آن صحبت شده بود زود حرفهايشان ته كشيد          اد  جلسات  ولي چون در     گويي از او پرداختند ،    
  .و نهايت تالشش را به كار برد تا چيزي براي گفتن پيدا كند كه آن صدا محو شود كه از ميز روبروي در صدايي شبيه مك زدن مي آيد

  .قرار دارمهرمايني گرجر  بريم ، با سه دسته جاروه كافه گوش كن ، دلت مي خواد براي ناهار ب..اِ  -
  . ابروهايش را باال بردچو

  امروز؟ قرار داري؟هرمايني گرجر با  -
  .اون گفت كه اگه توام بياي هيچ اشكالي نداره تو هم مي خواي با من بياي؟ .منم قبول كردم خب،ازم خواست كه برم ،. آره -
  .خيلي لطف كرده -

 لحن سرد و نگاه زننده اش ثابت مي كرد كه اصـال         چيزي كه گفته بود   بر عكس    .ن را گفت كه انگار هيچ لطفي در كار نبوده         ولي طوري اي  
 .مايل نيست بيايد

راجـر   در كنـار آنهـا،     . قهوه اش را آنقدر سريع خورد كه مجبور شد يكي ديگر سفارش دهد             هريچند دقيقه ديگر در سكوت كامل گذشت،        
  .به نظر مي رسيد لب هايشان را باچسب به هم چسبانده اند. خترش لب مي گرفتند و دوست دديويس

به خودش گفت، فقط بگيـرش،  . داشت به خودش فشار مي آورد كه آن را بگيرد  هري روي ميزكنار فنجان قهوه اش قرار داشت و          چودست  
عجيب بود دراز كردن دستش به انـدازه دوازده ايـنچ و   .   بگيرشفقط دستتو دراز كن و . اش موج مي زد  احساسي آميخته با ترس و هيجان در سينه       

  .وسط زمين و هوا به نظر مي رسيد  دراسنيچ خيلي سختتر از گرفتن چولمس كردن دست 
 داشت با عالقه صحنه بوسيدن راجر ديويس و دوسـت           چو . دستش را از روي ميز بر داشت       چو ولي همين كه دستش را به جلو حركت داد،        

  . نگاه مي كرددخترش را
 :با صداي آرامي گفت 

  هر چند؛ من تقاضا شو رد كردم. ازم خواست باهاش برم بيرون ، مي دوني، چند هفته پيش بودراجر -
 اين حرف ها را به      چو كه  براي موجه نشان دادن دراز كردن دستش به ظرف شكر چنگ انداخته بود، نمي توانست درك كند كه چرا                       هري

بوسه هاي آتشين رد و بدل كند ، چرا قبول كرده بود كه همراه او بيرون                ديويس   راجر مي خواست در صندلي مقابل  با               دلش وچاگر   .او مي زند  
  بيايد؟

فرشته بالداري كه باالي سرشان بود دوباره مشتي نقل روي سرشان ريخت؛مقداري از آنها درون با قيمانده قهوه سـرد                    .  چيزي نگفت  هري
  .  ه در همان لحظه مي خواست بخورد ريخت كهريشده 

  : گفت چو
  .اومديم اينجاسدريك سال گذشته با  -

سـدريك  نمي توانست باور كند كه او باز هم مي خواهد راجع به    . چي گفته و وقتي فهميد درونش يخ زد        چوچند ثانيه طول كشيد تا فهميد       
  .ر تا دورشان را گرفته بودند و فرشته بالداري باالي سرشان آويزان بودحرف بزند، آن هم وقتي كه زوجهايي كه همديگر را مي بوسيدند دو

  . دوباره شروع به صحبت كرد صدايش بلند تر شده بودچوهنگامي كه 
  وقتي داشت مي مرد اسمي از من نبرد؟ ...اون .... سدريك... .خيلي وقته كه مي خوام يه چيزي رو ازت بپرسم -

  . تجزيه تحليل كندچو اين آخرين موضوعي بود كه هري دوست داشت راجع به آن بحث كرده و آن را با از تمام موضوعات موجود در دنيا
  :به آرامي گفت

   ها يي، درسته ؟تورنادو تماشا مي كردي نه؟طرفدار كويديچخب پس  تو تعطيالت زياد .... ام ،يعني فرصتي نداشت تا چيزي بگه  نه ... خب-
قبـل از ايـن فقـط در ديـدار ي كـه قبـل از                 . دوباره غرق اشك شـد     چوبا وحشت ديد كه چشمان      .اشتصدايش شور و نشاطي ساختگي د     

  .داشتند چشمانش را اينطور اشكبار ديده بود اد در آخرين جلسه كريسمس،
  :نااميدانه با صدايي كه هيچ كس نتواند بشنود، گفت

  ه يه چيزه ديگه حرف بزنيمبيا راجع ب ....حرف نزنيم خبسدريك ببين ، بيا االن راجع به  -
  .ولي به نظر مي رسيد اين حرف كامال اشتباه بود

  : در حاليكه اشكهايش روي ميز مي پاشيد گفتچو
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حتما تو هم نياز داري كه با يكـي          !من نياز دارم كه با يكي راجع بهش حرف بزنم          !من فكر مي كردم تو منو درك مي كني        ..... من فكر مي كردم    -

  صا كه تو خودت مرگشو ديدي مگه نه؟مخصو !حرف بزني
 هم لبش را به سختي از لب او جدا كرده بود تـا گريـه   راجرديويسحاال حتي دوست دختر     .همه چيز مثل يك كابوس،وارونه به نظر ميرسيد       

  . را ببيندچوكردن 
  : پچ پچ كنان گفتهري

  ...ولي  حرف زدم،هرمايني و رونمن دربارش با ...  خب  -
چندين زوج ديگر كه در حال بوسيدن هم بودند از كارشان دست كشيدند و به آنها چشم              .حاال صورتش از اشك برق مي زد        جيغ كشيد،  چو

  .دوختند
و بـه   .... شايد بهتر باشه پول قهوه ها رو حساب كني        ... شا !با اون حرف مي زني ولي با من حرف نمي زني          !  حرف زدي   هرمايني گرنجر  چي، تو با   -

  ! برسي، كه معلومه همين قصدم داريگرنجر..گ ينيهرماقرارت با 
 به سرعت دستمال گلدوزي شـده اي را از جيـبش درآورد و چهـره درخـشانش را پـشت آن      چو  به او خيره شده بود ،به كلي گيج بود،  هري

  .پنهان كرد
  :با صدايي ضعيف گفت

  !چو -
بوسه مشغول شوند تا دوست دخترش نتواندآن طور به آنها چـپ چـپ               به زور دست دوست دخترش را بگيرد و دوباره به            راجرآرزو مي كرد    

  .نگاه كند
  : كه حاال داشت توي دستمالش گريه مي كرد گفتچو

بعـد از   .....پاشو بروديگه ، من نمي دونم اگه بعد از من با دختراي ديگه اي هم  قرار گذاشتي چرا از مـن خواسـتي كـه باهـات بيـام بيـرون                              ياال، -
  ند تاي ديگه قرار داري؟ با چهرمايني

  : گفت هري
  ! اصال اين طوريكه مي گي نيست  -

 را آزار مي دهد، از فكر آن خنده اش گرفت، كه اين بار هم چند ثانيه دير فهميد خنده                    چوباالخره فهميده بود چه چيزي      . خيالش راحت شد  
  .اش اشتباه بوده

 .و حاال همه داشتند آنها را نگاه مي كردند تمام قهوه خانه ساكت شده بود .چو مثل فنر از جا پريد
  :با لحني نمايشي گفت

  !هريخب بعدا مي بينمت ،  -
به سرعـت به طرف در رفت در حاليكه به سمت در مي رفت كمي سكسكه مي كرد وقتي به در رسيد وحشيانه آن را باز كـرد و بـا عجلـه                                

  .شر شر، باران مي باريد .بيرون رفت
  :كرد از پشت سر صدايش هري

  !چو -
  .ولي در پشت سر او با صداي جرينگي بسته شد

 روي ميز انداخت، نقل هاي صورتي را از موهايش تكانـد  گاليوناو يك . همه داشتند او را نگاه مي كردند   .داخل قهوه خانه كامال ساكت بود     
  . از در بيرون رفتچوو به دنبال 
  )پايان قسمت سانسور شده(

تا نيم ساعت پيش همـه چيـز بـه خـوبي و خوشـي      . نمي توانست بفهمد واقعا چه اتفاقي افتاده بود.  از چو نبوداثري. باران شدت گرفته بود 
  ...اما حاال. پيش رفته بود

اصال براي چي مي خواسـت حـرف        .  جيب كرد و سالنه سالنه به را ه افتاد         در دستهايش را     »دخترهامان از اين    ا« : زير لب با خشم گفت      
  ن اشك بريزه؟وربكشه؟ چرا هميشه مي خواد موضوع هايي را مطرح كنه كه باعث ميشن مثل ناسدريك رو پيش 

مي دانـست زود    . پس از مدتي به راست پيچيد و وارد خياباني باريك و پر گل و الي شد و چند دقيقه بعد به رستوران سه دسته جارو رسيد                         
موهاي نم ناكش را از روي چشمانش كنار زد و  . ا پيدا خواهد كرد تا اين مدت را بگذراند        رسيده اما فكر كرد تا وقت مالقات با هرمايني حتما كسي ر           

  .هاگريد پژمرده و عبوس گوشه اي نشسته بود. نگاهي به اطراف انداخت
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  :به سختي خود را از ال به الي ميزها رد كرد تا به ميز او رسيد گفت

  !سالم هاگريد
  .ت بيرون كشيد و كنار او نشساي و صندلي

هـري جـاي دو بـر يـدگي تـازه و چنـد كبـودي جديـد را روي                    . هاگريد از جا پريد و چنان به هري نگاه كرد كه گويي او را نشناخته است               
  .صورتش ديد

  :هاگريد گفت
  تويي هري؟ خوبي؟ -

  :هري به دروغ گفت
  .آره خوبم -

برابر گرفتاري هاي او هيچ اسـت و جـايي بـراي آه و نالـه و     ن و ماتم زده هاگريد حس كرد مشكل خودش در        وبا نگاه به قيافه درب و داغ      
       . شكايت وجود ندارد

  تو چطوري؟ -
  :هاگريد گفت

  .من؟ خيلي خوبم هري، خيلي خوب -
براي لحظه اي ساكت كنار  . هري نميدانست چه بگويد   . و به ليوان چدني اش كه به قد و قواره يك سطل بزرگ بود خيره شد و آهي كشيد                  

  :ناگهان گفت اما هاگريد . تندهم نشس
  من و تو عين هم هستيم، نه، هري؟ -

  :هري گفت
  ...ا -

  : هاگريد سرش را با حالتي خردمندانه تكان داد و گفت
مـال يـه    خيلي فرق ميكنه كه آدم      . آره هر دومون يتيميم   ... هر دوتامون هم يتيميم   . ماه هر دوتامون واسه اونا غريبه هستيم      ... هميشه ميگم ... آره -

  نه؟ اگه االن زنده بودند زندگي يه جور ديگه بود،. دم محترمي بود، مامان و باباي تو هم همينطورآبابام . خونواده محترم و آبرومند باشه
  : هري با احتياط گفت

  .گمونم آره... ا -
  .هاگريد حال بسيار غريبي داشت

  : هاگريد با اندوه گفت
  ... بگي، اصل و نسب خيلي مهمههر چي هم كه. خونواده خيلي مهمه -

  .قطره اشكي را از چشمش پاك كرد
  : هري نتوانست زبانش را مهار كند و گفت  -
  هاگريد كجا ميري كه اينطور زخمي ميشي؟ -

  :هاگريد كه جا خورده بود گفت
  هان چه زخمي؟ -

  : هري به صورت هاگريد اشاره كرد و گفت
  اين ها رو ميگم -

  :هاگريد گفت
  يز مهمي نيستند فقط چند تا ضرب ديدگي و كبودي معمولي هستنآهان چ -

  . ستاندو با لحني جمالت را ادا كرد كه گويي واقعا آن ها را مهم نمي 
  .شغل من خيلي سخته -

  .بقيه نوشيدني اش را سر كشيد، ليوان بزرگش را زوي ميز گذاشت و بلند شد
  .مواظب خودت باش... بعدا ميبينمت هري -
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هري با دلسوزي رفتن او را تماشا كرد، هاگريد خيلي          . آسا فرو ميباريد    باران سيل .  رقت انگيز به كندي و لق لق كنان بيرون رفت          با ظاهري 

واقعا ماجرا چه بود؟ پيش از آنكـه بتوانـد در ايـن بـاره               . غمگين بود و چيزي را پنهان مي كرد اما به نظر ميرسيد مصمم است از كسي كمك نگيرد                 
  . كند شنيد كه صدايش ميكنندبيشتر فكر

  !هي هري، هري -
يكي دو ميز مانده به ميز هرمـايني فهميـد   . بلند شد و از ميان جمعيت به راه افتاد. هرمايني داشت از آن سوي رستوران دست تكان مي داد    

يكي از آن هـا لونـا الوگـود و ديگـري ريتـا              . دهرمايني كنار دو دختري نشسته بود كه هرگز فكرش را نميكرد آن ها را آنجا ببين               . كه او تنها نيست   
  . و از نظر هرمايني منفورترين آدم دنيا بوديام امروزپاسكيتر، روزنامه نگار پيشين 

  :هرمايني كمي صندلي اش را تكان داد تا جا براي نشستن هري باز شود و گفت
  !بودمتا يه ساعت ديگه منتظرت ن. زود اومدي فكر كردم االن بايد با چو باشي -

  :ريتا بي درنگ گفت
  !چو -

  :با نگاهي مشتاق پرسيد. و صندلي اش را طوري جا به جا كرد كه بتواند هري را درست ببيند
  هري به ديدن يه دختر رفته بود؟ -

  .و كيف پوست سوسماريش را قاپيد و دستش را توي آن برد و بنا كرد به جست و جو كردن
  :هرمايني با لحني خشك و سرد گفت

  .زود بزارش كنار. هري با صد تا دختر هم كه باشه به تو هيچ ربطي نداره -
ريتا كه داشت قلم پرش را از كيفش بيرون مي كشيد، به شنيدن اين حرف مكثي كرد و قيافه اي به خود گرفت كه انگار مجبورش كـردن                            

  .دستش را از كيفش بيرون كشيد و قفل آن را با صدا بست. يك تاپاله را ببلعد
  :ري كه پشت ميز نشسته بود پرسيده

  چي كار ميخوايد بكنين؟ -
  .و نگاهش را روي چهره ريتا ، لونا و دست آخر هرمايني چرخاند

  :ريتا جرعه بزرگي از نوشيدني اش را هورت كشيد و گفت
  قبل از اين كه تو برسي، اين خانم كوچولوي بي عيب و نقص ميخواست برامون بگه -

  : ي به هرمايني كرد و گفتسپس نگاه كنايه آميز
  ؟فكر كنم اجازه بدي باهاش حرف بزنم ، نه -

  : هرمايني به سردي گفت
  .آره گمونم بتوني -

الك . موهايي كه زماني به شكلي منظم پيچيده و آراسته مي شد حاال بي حالـت و ژوليـده بـود   . بيكاري ريتا را از شكل و قيافه انداخته بود      
جرعه ديگري از . ندش در بعضي قسمت ها ريخته بود و چند تايي از نگين هاي بدلي كنار قاب عينكش هم افتاده بود             زرشكي ناخن هاي چنگال مان    

  :نوشيدني اش سر كشيد و سپس زير لب پرسيد
  هري دختره خوشگله؟ -

  :هرمايني با بد خلقي گفت
  . رو به هم ميزنماگه يه كلمه ديگه راجع به زندگي عشقي هري حرف بزني قسم ميخورم كه معامله -

  : ريتا لبش را با پشت دستش پاك كرد و گفت
  ...آخ، يكي از همين روزها .كدوم معامله؟ دختر خانم پرافاده، تا حاال كه يك كلمه راجع به معامله حرف نزدي، فقط هي زبونم رو قيچي كردي -

  .آه عميقي كشيد و بقيه حرفش را خورد
  :هرمايني با بي تفاوتي گفت

برو اين حرفا رو پيش كسي بزن كه بـراش يـه پاپاسـي        . ه، يكي از همين روزها يه دروغاي شاخ دار ديگه درباره من و هري سر هم ميكني                آره آر  -
  .ارزش داشته باشه
  : ريتا گفت

  ن ..بدون كمك من هم امسال قصه هاي عجيبي درباره هري سر زبونها افتاده -
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  :اضافه كردو از باالي ليوانش نگاهي به هري انداخت و 

احساس سرخوردگي كردي و اعصابت خرد شد يا اينكه حـس كـردي هـيچ كـس دركـت                   . ز خوندن اونا چه حالي بهت دست داد، هري         -
  نميكنه؟

  :هرمايني با صدايي رسا و خشن گفت
احمق تر از اوني بودنـد كـه        بيعيه كه هري خيلي عصبانيه، چون همه چيزهايي كه به وزارت خونه گفت، حقيقت محض بود وزارت خونه يي ها                     ط -

  .حرفاشو باور كنن
  :ريتا ليوانش را پايين آورد، نگاهي به هري انداخت و در حالي كه با اشتياق در كيفش را باز ميكرد گفت

  پس تو واقعا فكر ميكني اسمشو نبر برگشته و تو تنها شاهد ماجرا بودي؟ -
  : هري با آشفتگي گفت

  مي خواي اسماشونو بگم؟. ر عجيب و غريب هم شاهد ماجرا بودنددوجين مرگ خوا. من تنها نبودم -
  :ريتا در حالي كه دوباره دستش را توي كيفش ميكرد و دنبال قلمش ميگشت زير لب گفت

  خيلي دلم ميخواد -
  .طوري به هري خيره شده بود كه انگار زيبا ترين چيز عالم را در مقابلش ميبيند

هري پاتر نام مرگ خواراني را فاش مي كنـد كـه هنـوز در ميـان مـا           « و يه تيتر كوچيكتر،     ...  » متهم مي كند   پاتر « :يك عنوان درشت و بزرگ     -
 هري پاتر نوجوان پانزده ساله اي كه از حمله اسمشو نبر جان سـالم بـه در بـرده                     «: يه عكس هم ازت چاپ مي كنيم و زيرش مينويسيم           ».هستند

  ».اي از افراد محترم و سرشناس جامعه جادوگران را برانگيختاست ديروز با اظهارات خود خشم عده 
قلمش را پايين آورد، نگـاه خـشم آلـودي بـه هرمـايني              . ريتا قلم تند نويسش را نزديك دهانش برده بود كه ناگهان چهره اش رنگ باخت              

  :انداخت و گفت
  ا رو بنويسيم مگه نه؟اما فكر ميكنم خانم كوچولوي بي عيب و نقص ما دوست نداشته باشن اين چيز -

  :هرمايني با لحني شيرين گفت
  اتفاقا اين همون چيزيه كه خانم كوچولو ي بي عيب و نقص مي خواد -

اما لونا با حالتي رويا گونه سرگرم زمزمه كردن شعار ويزلي سرور ماست و هـم زدن نوشـيدني اش      . همين طور به هري   . ريتا به او خيره شد    
  .بود

  :چ مانند پرسيدريتا با صدايي پچ پ
  يعني تو از من ميخواي درباره اسمشو نبر گزارش بنويسم؟ -

  : هرمايني گفت
ايـن كـه اسـم مـرگ        . اون تمام جزيات رو برات تعريـف ميكنـه        . دقيقا همون طور كه هري ميگه     . يه گزارش از واقعيت ها    . بله يه گزارش واقعي    -

  ... اضر چه شكليه  و ولدمورت در حال ح. خواراني كه در ميان ما هستند چيه
  : سپس با لحني تحقير آميز گفت

  .اي بابا خودت رو كنترل كن -
چون ريتا به محض شنيدن اسم ولدمورت چنان از جـا پريـد كـه نيمـي از محتويـات                    . و يك دستمال كاغذي به طرف او روي ميز انداخت         

  .ليوانش را روي خود ريخت
  :سپس با صراحت گفت. اراني اش را پاك كردريتا بي آنكه از هرمايني چشم بردارد جلوي ب

همه فكر ميكنن دچار وهم و      . اگه نميدوني بدون هيچ كس آسمون ريسمون هايي رو كه هري به هم بافته باور نميكنه               . پيام امروز چاپش نميكنه    -
  ...اما اگه بزاري از يك زاويه ديگه بهش نگاه كنم. خيال شده

  : هرمايني با خشم گفت
دلـم ميخـواد هـري مـوقعيتي     . قبال از اين چرت و پرت ها زياد چاپ شـده . ن به يه داستان ديگه درباره خل شدن هري احتياج نداريم    خيلي ممنو  -

  .داشته باشه كه حقايق رو باز گو كنه
  :ريتا به سردي گفت

  .اين جور گزارشا خريدار ندارن -
  :هرمايني از شنيدن اين حرف برآشفت و گفت
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  ون فاج اجازه نميده پيام امروز اين گزارشو چاپ نميكنه؟منظورت اينه كه چ -

  : سپس به سمت او خم شد و با لحني كاسبكارانه گفت. ريتا نگاه طوالني و خشني به هرمايني انداخت
 رو كـه چهـره خـوبي از         آنها گزارشي . اما نفوذ يا عدم نفوذ اون هيچ فرقي در قضيه ايجاد نميكنه           .  نفوذ داره قبول    پيام امروز  خيلي خوب فاج روي    -

فرار زنداني ها از آزكابان به حـد كـافي مـردم رو آشـفته كـرده، اونـا                   . كسي عالقه اي به خوندن اين جور چيزا نداره        . هري نشون بده چاپ نميكنن    
  .دلشون نميخواد باور كنن كه اسمشو نبر برگشته

   :هرمايني با لحني كوبنده گفت
  راي خودش قائله اينه كه فقط خبرهايي رو چاپ كنه كه مردم دوست دارن بخونن؟پس پيام امروز تنها وظيفه اي كه ب -

  :با لحني غير دوستانه و سرد گفت. ريتا بار ديگر قد راست كرد چيني به پيشاني انداخت و بقيه نوشابه اش را سر كشيد
  .روش روزنامه هاشه فخانم خنگه، تنها وظيفه اي كه پيام امروز براي خودش قائله -

  :ونا به شكلي غير منتظره وسط حرف آنها پريدل
   روز نامه مزخرفيهپيام امروزبابام فكر ميكنه  -

  .و در حالي كه نوشيدني اش را ميمكيد به چشمان برامده و غضب ناك ريتا خيره شد
  .صلي پول دراوردن نيستبراي اون هدف ا. بابام گزارشاي مهمي رو چاپ ميكنه كه عقيده داره مردم بايد ازشون خبر داشته باشن -

  : ريتا نگاه تحقير آميزي به لونا انداخت و گفت
شايد روزنامه اش مقاله بيست و پنج شيوه براي معاشرت با ماگلها و خبرهاي              . ره دهاتي رو ميچرخونه   خگمونم بابات يكي از اون روزنامه هاي مس        -

  مربوط به تاريخ حراج بازارهاي خيريه رو چاپ ميكنه؟
  : الي كه با نوشيدني اش ور ميرفت گفتلونا در ح

  نه اون سردبير سفسطه بازه -
  :با لحن تحقير آميزي گفت. ريتا چنان خرناس بلندي كشيد كه ساير مشتريان را از جا پراند

ه بـاغچم رو كـود      گزارشهاي مهمي رو چاپ ميكنه كه عقيده داره مردم بايد ازش با خبر بشن؟ هان؟ من با اون آشغااليي كه بابـات چـاپ ميكنـ                          -
  .ميدم

  :هرمايني با خشنودي گفت
لونا ميگه پدرش دوست داره مصاحبه هري رو چـاپ          . خب اگه اين طور فكر ميكني پس االن فرصت خوبيه كه به باال بردن كيفيتش كمك كني                 -

  .كنه
  :گفتقهقه زنان . ريتا براي لحظه اي به هر دوي آنها خيره ماند، و سپس با صداي بلند زد زير خنده

  سفسطه باز؟ فكر ميكني اگه مصاحبه هري توي سفسطه باز چاپ بشه مردم يك كلمه از حرفهايشو جدي ميگيرن؟ -
  : هرمايني با لحني محكم گفت

حقيقـت  به نظر من براي مردم اين سوال وجـود داره كـه آيـا تمـام     . اما در گزارش پيام امروز يه چيزهايي از قلم افتاده      . شايد بعضي ها باور نكنن     -
  ...حتي اگه اين گزارش رو يه روزنامه... همينه يا نه و اگه گزارش ديگه يي از اين ماجرا در اختيارشون گذاشته بشه، با اشتياق اونو ميخونن

  : و از گوشه چشم نگاهي به لونا كرد و ادامه داد
  .يه روزنامه غير معمول چاپ كنه -

  .ك طرف خم كرده بود زيركانه به هرمايني نگاه مي كردريتا مدتي چيزي نگفت اما با سري كه كمي به ي
  : پس از چند لحظه ناگهان گفت

  خيلي خب فرض كنيم قبول كردم حق الزحمه من چي ميشه؟ -
  : لونا خيال بافانه گفت

 اين كه اسمشون چاپ بشه انجـام        اونا اين كارو به خاطر افتخارش و البته براي        . فكر نميكنم بابا به افرادي كه توي مجله چيز مينويسن پولي بده            -
  .ميدن

  : ريتا اسكيتر چنان قيافه اي به خود گرفت كه گويي چيز بدمزه اي را چشيده و با لحني خشم آلود و اعتراض آميز گفت
  يعني قراره مجاني كار كنم؟ -

  :هرمايني جرعه اي از نوشابه اش را نوشيد و با خونسردي گفت
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 بـراي  پيام امـروز آن وقت احتماال .  غير قانوني هستيجانورنمايني كه به مسوولين مربوطه خبر ميدم كه تو يه بله در غير اين صورت خوب ميدو   -

  .گزارشهايي كه از توي آزكابان براشون بفرستي پول خوبي بهت بدن
يوان هرمايني را بردارد و محكم به       ريتا چنان قيافه اي به خود گرفته بود كه انگار آرزويي در دنيا نداشت جر اين كه چتر كاغذي و تزييني ل                     

  .صورتش بكوبد
  :ريتا با صدايي كه كمي ميلرزيد گفت

  نه؟. گمون نكنم راه ديگه يي داشته باشم -
  .يك بار ديگر كيف پوست سوسمارش را باز كرد، طوماري از كاغذ پوستي بيرون كسيد و قلم تند نويسش را در دست گرفت

  :لونا با شادي گفت
  . ميشهبابا خوشحال -

  .عضالت آرواره ريتا از خشم منقبض شد
  : هرمايني رو به رهي كرد و گفت

  خب هري حاضري واقعيت رو براي مردم تعريف كني؟ -
  : هري گفت

  .گمونم آره -
  .و به ريتا نگاه كرد كه كاغذ پوستي را روي ميز ميان خود و او قرار داده بود و داشت قلمش را در دست جا به جا ميكرد

  : ني در همان حال كه ميكوشيد آلبالويي را از ته ليوان بيرون بياورد با آرامش گفتهرماي
  .پس شروع كن ريتا -
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 درباره سایت جادوگران دات کام

    
سایت جادوگران دات کام به عنوان یک سایت تخصصی هری پاتر در نظردارد برای پاسخ به نیاز طرفداران هری پـاتر از                      

 .هر نظر سایت کامل و جامعی را برای این قشر عظیم در جامعه ایران فراهم کند
اال برای اینکه به غنای کار افزوده شود تصمیم گرفتیم بـرای پاسـخ              به این منظور عالوه بر ایجاد یک سایت با امکانات ب          

امیدواریم بتوانیم هر چه    . گفتن به نیازهای هری پاتریست ها در ایران شروع به تایپ کتابهایی که رولینگ آنها را نوشته بنماییم                 
شما هم اگر عالقمند به شرکت . فق شویمبیشتر در راه شناساندن هری پاتر و دنیای جادویی که رولینگ به همه معرفی کرده مو  

 سـریعتر و بهتـر    انجام کـار گروهـی    ا با تدر این گونه فعالیتها هستید میتوانید با سایت جادوگران در ادامه این راه همکاری کنید                
 بودنـد،  در پایان از همه دوستان و اعضای سایت کـه مشـوق مـا در ایـن راه    . بتوانیم به هری پاتریست های ایرانی خدمت کنیم  

 .تشکر می کنیم
 

 درباره تایپ کتاب هری پاتر و محفل ققنوس
هدف ما از انجام این کار در درجه اول این بوده که هر چه سریعترکتاب را به صورت کتاب الکترونیکی در دسترس عموم                       

ند اشکاالت تایپی زیادی در در نتیجه به دلیل سرعت کار و همچنین تایپ کتاب توسط اعضا که طبیعتا تایپیست نیست. قرار دهیم
از طرف دیگر همانطور که می دانید تمام ترجمه های موجود در بازار دارای ایراد هستند و سعی ما بر این است     .آن دیده می شود   

 .که به مرور فصلهای تایپ شده را ویرایش کنیم تا بتوان از آن به عنوان یک مرجع معتبر استفاده کرد
 

 .از اعضای سایت با شناسه هری پاتر استتایپ این فصل کار یکی 
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 فصل بیست و ششم
 حوادث قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی

 
لونا گفت که معلوم نیست مصاحبه هری کی در سفسطه باز چاپ شود و این که پدرش منتظر رسیدن 

ه به همین خاطر هری باید که البته ماجرای خیلی مهمی. گزارشی طوالنی درباره غول های بی شاخ و دم است
 .تا شماره بعد منتظر باشه

اما ریتا از کوچکترین جزئیات هم . برای هری آسان نبود درباره شب بازگشت ولدمورت حرف بزند
چشم پوشی نمیکرد و هری هم که این موقعیت را فرصت بزرگی می دانست تا تمام حقایق را با جهانیان در 

نمی داسنت عکس العمل مردم نسبت به این . ی آورد مو به مو تعریف میکردمیان بگذارد هر چه را به یاد م
خصوصا اینکه . حدس می زد برای عده زیادی این گزارش مهر تاییدی بر دیوانگی او است. مصاحبه چیست

اما . قرار بود در روزنامه یی به چاپ برسد که می خواست مزخرفاتی درباره غولهای بیشاخ و دم منتشر کند
 بالتریکس لسترنج و سایر مرگ خواران باعث شده بود با تمام وجود بخواهد کاری انجام دهد هر چند فرار

 ...ممکن بود فایده ای هم نداشته باشد
 :دوشنبه شب سر میز شام، دین با حیرت و احترامی آمیخته با ترس گفت

 طرف دیگر دین نشسته بود و مشغول برداشتن پیراشکی گوشت و سیموس“ . خیلی دلم میخواد زودترببینم آمبریج چه عکس العملی نشون میده-
 .تکه های بزرگی از مرغ بود اما هری می دانست که دارد به صحبتهای آن ها گوش میکند

 : نویل که رو به روی او نشسته بود گفت
 . کار درستی کردی هری-

 :  رنگش پریده بود اما با صدایی آهسته گفت
 نه؟.. اره اون خیلی برات سخت بوددرب.. .حتما حرف زدن... حتما -

 : هری زیر لب گفت
  چه کارهایی میتونه بکنه،مگه نه؟آره اما مردم باید بدونن ولدمورت -

 : نویل به نشانه تایید سر تکان  داد و گفت
 .. ین طور درباره مرگ خوارای اونو هم -

سیموس به هری نگاه کرد اما وقتی با او چشم در چشم شد به . را از سر گرفتنویل جمله اش را نا تمام گذاشت و خوردن سیب زمینی تنوری اش 
هری و . مدتی بعد دین، سیموس و نویل به قصد رفتن به تاالر ، سالن غذاخوری را ترک کردند. سرعت نگاهش را دزدید و به ظرف غذایش خیره شد

چو چانگ همراه ماریتا یکی از دوستانش وارد سالن . کویدیچ هنوز خبری از رون نبودبه دلیل تمرین .  هم چنان به انتظار رون پشت میز نشستندهرماینی
 .چو بی آنکه نگاهی به سمت میز گریفیندورها بیاندازد، پشت به هری نشست. دل هری به شکل بدی پایین ریخت. شد

 : که داشت به میز ریون کالو نگاه میکرد با لحنی شاد پرسیدهرماینی
 ر بود؟ چی شد اینقدر زود برگشتی؟ ازت بپرسم گردشت با چو چه طوراستی یادم رفت -

 :هری گفت
 ...راستش را بخوای... ا -

 :خودش کشید و مشغول خوردن شد و سپس ادامه داد یواسهای خرد شده را به طرفر ظرف 
 . تعریف کردهرماینیی فوت را برای و تمام ماجرای کافه دمادام پاد. حاال که حرفش را پیش کشیدی، باید بگم افتضاح بود افتضاح -
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 : چند دقیقه بعد با بلعیدن آخرین تکه ریواس صحبتش را چنین ادامه داد
 !آخرش هم از جاش پرید و گفت بعدا میبینمت و بدو بدو رفت بیرون...  -

 :  نگاه کردهرماینی قاشقش را روی میز گذاشت و به 
 اصال نفهمیدم چی شد -

 : به آن ها بود نگاهی کرد و آهی کشید و با ناراحتی گفت به چو که پشتش هرماینی
 .خه تو هم یه کم بی مالحظگی کردیهری خیلی برات متاسفم، اما آ -

  :هری که از کوره در رفته بود گفت
 بره بیرون و ه با هم خوب بودیم، یه دقیقه بعد می گفت راجر دیویس هفته پیش دعوتش کرده بوده باهاشقیقمن بی مالحظگی کردم؟ یه د -

 تو بودی از شنیدن این حرفها چه حالی بهت دست میداد؟... همیشه با سدریک به همون کافه تریای مسخره میرفته و گل میگفتن و گل میشنفتن
 :  با صبوری آدمی که میخواست برای یک کودک هیجان زده توضیح دهد که یک به عالوه یک میشود دو، شروع به صحبت کردهرماینی

  اون میگفتی که با منم قرار داریید وسط قرارت بانبا -
 : هری بریده بریده گفت

 تونستم با خودم بیارمش؟ ه طوری میاگه بهش نمیگفتم پس چ. تو گفتی ساعت دوازده بیام پیشت و اون رو هم با خودم بیارم... اما اما اما اخه -
 :  با همان صبوری کالفه کننده پیشین گفتهرماینی

گفتی هیچ دوست نداری پیش من بیای اما من مجبورت کردم که قبول کنی و این که اصال دلت نمیخواد و ترجیح میدی تمام روز رو باید می  -
بعد هم باید چند بار ازش خواهش میکردی که باهات بیاد و می گفتی که امیدواری هر چه زودتر از دست من . با اون باشی اما مجبوری به قولت عمل کنی

 .یخالص بش
 :  سپس مطلب دیگری به ذهنش رسید و گفت

 . میگفتی به نظر تو من خیلی زشتمشاید خوب بود -
 : تهری که گیج شده بود گف

 !اما به نظر من تو زشت نیستی -
 : نا امیدانه آهی کشید و گفت.  خندیدهرماینی

 ... خیلی خب تو منو زشت نمیدونی اما... هری تو از رون هم بدتری -
 .لحظه رون با سر و وضعی گل الود قیافه ای عبوس و گرفته لخ لخ کنان وارد سالن شد در همین 

با این کار می خواسته . با گفتن این که می خوای منو ببینی چو رو خیلی ناراحت کردی، اون هم سعی کرده حسادت تو رو تحریک کنه...  ببین -
 .ببینه چقدر دوستش داری

 : هری پرسید
 راست میگی؟ -
 : هری ادامه داد. ن خود را روی نیمکت رو به رویی انداخت و تمام ظرفهای غذایی را که در دسترسش بود به طرف خود کشید رو
 ک و راست اینو از خودم می پرسید؟بهتر نبود ر-

 :  گفتهرماینی
 .پرسن دخترا معموال این جور چیزا رو مستقیما نمی -

 : هری مصرانه گفت
اجرای مرگ سدریک خودشو وقت خیلی راحت می تونستم بگم خیلی ازش خوشم میاد و نباید دوباره با زیر و رو کردن ماون . اما باید بپرسن -
 !اذیت کنه

 : گفتهرماینی. او هم خیلی پکر و گرفته بود. ان ها ملحق شد جینی هم با حال و روزی مشابه رون به
 .سی داشتهدر اون موقع چه احساخوام بفهمی  فقط می. نمیگم رفتارش معقول و منطقی بوده -

 : رون در حالی که سرگرم تکه تکه کردن سیب زمینی اش بود گفت
 .سرا بتونن رفتار اونا رو درک کننتو باید درباره خل بازیای دخترا یه کتاب بنویسی تا پ -

 : هری با حرارت گفت
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 .آره راست میگه -
هری با حالتی گرفته و .  میز برخاسته بود و بی آنکه به او نگاه کند سالن را ترک کرد و نگاهی به سمت میز ریونکالو ها انداخت، چو از پشت

 : افسرده رو به رون و جینی کرد و پرسید
  تمرین کویدیچ چه طور بود؟-

 :رون با حالتی مطمئن و محکم گفت
 !مث یه کابوس بود -

 : به جینی نگاه کرد و گفتهرماینی
 ... ها همبا دیگه مطمئنم این قدرخب با -

 : جینی گفت
 .نجلینا دربیادآه نزدیک بود اشک آخر تمرین دیگ. راست میگه افتضاح بود -

 هم به تاالر شلوغ گریفیندور برگشتند و مثل همیشه مشغول انجام کوه تکالیفشان هرماینیرون و جینی بعد از شام رفتند دوش بگیرند هری و 
 .شدند

فرد یک صندلی .ناگهان سرو کله فرد و جرج پیدا شد. ی از نمودار های جدید ستاره شناسی کلنجار میرفتنیم ساعت بعد بود که هری داشت با یک
 : بیرون کشید، نگاهی به اطراف انداخت و پرسید

 رون و جینی این جان؟ -
 :فرد گفت. هری سری به عالمت منفی تکان داد

 .ا افتضاحنبدون م. شون رسیده استحساب. بهتر امروز تمرینشون رو دیدم -
 : جرج کنار فرد نشستو با حالتی منصفانه گفت

 . ما که هیچ وقت بازیش نمی دادیمراستش نمیدونم چه طوری این قدر پیشرفت کرده. نه بابا جینی زیاد هم بد نیست -
 : از پشت کل کتابهایی که با زبان قدیم المانی نوشته شده بود و هر آن در شرف ریختن بود گفتهرماینی

 .رو ها و نوبتی سوار جاروها میشد شش سالگی هر وقت که حواستون نبود یواشی می رفت به انبار جا از-
 : جرج که معلوم بود تحت تاثیر قرار گرفته با لحنی تقریبا تحسین آمیز گفت

 .آهان پس این طور -
 :  و گفت از باالی کتاب حروف تصویری و اختصارات در علم جادو نگاهی به آن ها انداختهرماینی

 ت توپ ها رو بگیره؟رون باالخره تونس -
 : فرد چشمانش را چرخاند و گفت

 و باید از همه بخوایم هر وقت توپ نزدیک آقا بود پشتشون رو به میدون بکنن. اگه فکر نکنه همه دارن نگاش میکنن از عهده ش بر میاد -
 .سرشون رو به حرف زدن گرم کنن

 : سپس گفت. ری به سمت پنجره رفت و به محوطه تاریک اطراف هاگوارتز خیره شدفرد از جا برخاست و با بی قرا
 .ز به درد بخور هاگوارتز کویدیچهتنها چی -

 : با ترش رویی نگاهی به سمت او انداخت و گفتهرماینی
 !که امتحانات داره نزدیک میشه هامثل این  -

 :فرد گفت 
از لی یاد گرفتیم چی کار . ای جیم آماده شدن خیلی راحت میشه از دست کورک ها خالص شدحبه.  قبال بهت گفتم، بی خیال امتحان نهایی-
 .اسانس گل میمون دخلشون رو میارهیکی دو قطره . باید گرد

 .جرج خمیازه گل و گشادی کشید و با چهره یی محزون از پنجره یه آسمون تاریک و ابرگرفته بیرون نگاه کرد
 .ت از ما ببره شاید خودم رو بکشماگه زاخاریس اسمی. مسابقه رو تماشا کنمحتی فکر نکنم دلم بخواد  -

 :فرد با لحنی قاطع گفت
 .بیشتر احتمال داره اون رو بکشیم-

 : با حواس پرتی گفتهرماینی
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 . و دوباره روی ترجمه اش خم شد.  امان از دست کویدیچ-
 .یجاد تنش و احساسات منفی میشه فقط باعث ا-

بندی افسونگران میگشت که ناگهان متوجه شد فرد و جرج وهری با آمیزه ای از ناباوری و بی زاری به او زل   روی میز دنبال هجا داشتهرماینی
 .زده اند

 :  با بی حوصلگی گفتهرماینی
 یدیچ فقط یه بازیه، غیر از اینه؟کو.  خب راست میگم دیگه-

 : هری سری تکان داد و گفت
 . اما از کویدیچ چیزی سرت نمیشهاین جور چیزا حرف نداری، توی احساسات و هرماینی -

 : با لحنی گرفته گفتهرماینی
 .و باز ترجمه اش را از سر گرفت.  شاید اما دست کم حال و روزم به دروازه بانی رون بستگی نداره-

 را عوض کند، شنبه بعد، پس از تماشای رماینیهبا این که در آن لحظه هری حاضر بود از باالی برج رصد خانه پایین بپرد تا این که نظرات 
 .مسابقه حاضر بود هر چه داشت بدهد اما دیگر کویدیچ برایش مهم نباشد

اما بر حالف آن که خیلی . حسن مسابقه، کوتاه بودن آن بود، تماشاچیان گریفیندور فقط بیست دقیقه مجبور به تحمل عذاب و اضطراب بودند
به عقیده هری بازی رقابت . شاره کرد، امکان نداشت بتوان به همان راحتی از بدترین جنبه های بازی هم سخن گفتراحت می شد به حسن بازی  ا

تنگاتنگی بود که در آن رون برای چهار دهمین بار ناکام ماند، اسالپر به جای زدن بالجر با چوب دستی اش به دهان آنجلینا کوبید، و وقتی زاخاریس 
اما معجزه ای رخ داد و باعث شد گریفیندور با فاصله . ت به سوی کرک اوج گرفت، کرک فریاد کشان از روی جارویش پاببن افتاداسمیت، سرخگون به دس

 .جینی توانست گوی بالدار زرین را درست از زیر بینی سامر بای، جویای تیم هافلپاف برباید: فقط ده امتیاز بازی را به حریف واگذار کند
 :  در تاالر دید گفتوقتی هری جینی را

 .خیلی کارت خوب بود -
 .چنان فضایی بر محیط تاالر حاکم بود که گویی مراسم عزاداری کسی بود

 : جینی شانه باال انداخت و گفت
گوی زرین خیلی سرعت نداشت و سامر بای هم سرما خورده بود و درست در حساس ترین لحظه عطسه اش گرفت و . فقط شانس آوردم -
 “...قتی که تو برگردیوهری . ستچشماشو ب
 . جینی من برای همیشه از بازی محروم شدم-

 : جینی حرف او را تصحیح کرد و گفت
آنجلینا و آلیشیا سال . داشتم میگفتم وقتی برگردی جویا بودن رو رها میکنم.  فقط تا وقتی که آمبریج توی این مدرسه باشه نمی تونی بازی کنی-

 . بودن ترجیح میدمن پست مهاجم رو به جویام. دیگه از مدرسه میرن
 .هری نگاهی به سوی رون انداخت که با حالتی قوز کرده به زانوانش خیره شده بود و به بطری نوشیدنی اش چنگ زده بود

 : جینی که گویی ذهن هری را خوانده بود گفت
 .ادش رو دارهگه مطمئنه رون استعدمی. آنجلینا هنوزم نمی گذاره رون از تیم کنار بره -

دید آنجلینا چنان باور محکمی نسبت به توانایی های رون دارد خشنود بود، اما در عین حال اعتقاد داشت اگر به رون اجازه میداد  هری از این که می
ر و حرارت زیادی بار دیگر هم رون زمین بازی را در حالی ترک کرده بود که اسالیترین ها با شو. از تیم کنار بکشد لطف بیشتری نسبت به او کرده بود

فرد و جرج در اطراف . ها بیش ترین شانس را برای تصاحب جام کویدیچ در اختیار داشتند اکنون اسلیترین.  را سر داده بودند»ویزلی سرور مایی«صدا شعار 
 .تاالر مدرسه پرسه میزدند

 :فرد به قیافه مچاله شده رون نگاهی کرد و گفت 
و به تقلید از بازی رون حرکات تند و هیجان ...  چه طور چهارده بار... فکرش رو بکن. می سوزه که دلم نمیاد حالش رو بگیرماین قدر دلم براش  -

 .زده ای را شبیه به شنا سگی با دست هایش نشان داد
 خوبه؟. ها م میگذارم برای مهمونیعیبی نداره االن کاریش ندار...  -
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هری به قصد احترام گذاشتن به احساسات او مدتی بعد به خوابگاه رفت تا . ته و پاکشان به سمت خوابگاه رفتمدتی بعد رون از جا برخاست و خس
وقتی مطمئن شد که به حد کافی به او زمان داده است، به سمت خوابگاه . اگر رون می خواست خود را به خواب بزند فرصت انجام این کار را داشته باشد

 .ق شد رون کمی بلندتر از حالت عادی خرناس میکشیدوقتی وارد اتا. حرکت کرد
. تماشای مسابقه از جایگاه تماشاچیان قلبش را آکنده از سرخوردگی و یاس کرده بود. هری در تخت خوابش دراز کشید و درباره مسابقه فکر کرد

گوی زرین در لحظه ... از این ها گوی زرین را گرفته بودعملکرد جینی را تحسین می کرد اما مطمئن بود اگر خودش در بازی شرکت داشت، خیلی زودتر 
 .ای خاص کنار قوزک کرک در حال پرواز بود اگر جینی این قدر معطل نکرده بود شاید می توانست باعث برد گریفیندور شود

شد و در حالی که دهان قورباغه یی یکی دو بار مثل وزغی که سر جایش قوز کرده با.  نشسته بودهرماینیآمبریج چند ردیف پایین تر از هری و 
تازه یکی دو دقیقه بعد . با به یاد آوردن این صحنه خون هری به جوش آمد. اش را با لبخندی پیروز مندانه کش آمده بود، برگشته و به هری نگاه کرده بود

 .خلیه کندبه خاطر آورد که طبق آموزشهای اسنیپ قرار است پیش از خواب ذهنش را از هر نوع احساساتی ت
اما با به یاد آوردن اسنیپ خشم و غضبش دو چندان شد وناگهان دید به جای تخلیه ذهن دارد فکر . چند لحظه سعی کرد تا ذهنش را خالی کند

مدتی دیگر . کم کم خرخر های رون کمتر شد و جایش را به صدای نفس هایی آرام و عمیق داد. می کند که چقدر از هر دوی آنها دلخور و عصبانی است
 .طول کشید تا هری هم به خواب برود بدنش خسته بود اما مدت زیادی وقت الزم بود تا مغزش آرام گیرد

مدتی شادمانه آن ها . وت هم والس می رقصیدنداانبان می زد و نویل و پروفسور اسپر یندر خواب دید که پروفسور مک گونگال در اتاق نیازمندی  
 . برود.د.ت به دنبال یافتن سایر اعضا ارا نگریست، سپس تصمیم گرف

آهسته سرش را به . اما وقتی اتاق را ترک کرد به جای دیدن گلدان خود را در مقابل مشعل فروزانی دید که روی دیواری سنگی نصب شده بود
 .آن جا در انتهای راهرو بی پنجره چشمش به دری سیاه رنگ و ساده افتاد. سمت راست چرخاند
بیست سانت بیشتر با آن ... به طرزی عجیب حس می کرد باالخره این بار خواهد توانست در را باز کند. و به افزایش، به سوی در رفتبا هیجانی ر

الی در ... ناگهان سخت هیجان زده شد چون دید باریکه ای از نوری ضعیف و آبی رنگ از قسمت سمت راست پایین در به بیرون تابیده . فاصله نداشت
 ... تا آن را کامال باز کنددست دراز کرد ... ز بودکمی با

اما در همین لحظه خرناسی بلند و حقیقی از دهان رون برخاست و درست در زمانی که هری در تاریکی دست دراز کرده بود تا دری را که صدها 
نمی توانست از دست رون دلگیر . ب آن در را ببیند اما کنجکاو بودمی دانست که نباید خوا. کیلومتر با او فاصله داشت بگشاید این صدا او را از خواب پراند

 .ای کاش رون فقط یک دقیقه صبر کرده بود و بعد خرناس میکشید... نباشد
 تنها کسی نبود که مشتاقانه منتظر رسیدن پیام هرماینی. فردا صبح دقیقا زمانی وارد سالن غذاخوری شدند که وقت ورود جغدهای نامه رسان بود

امروز بود، تقریبا همه مشتاق دریافت اطالعات بیشتری در باره مرگ خوارانی بودند که علی رغم انتشار گزارشات زیادی مبنی بر دیده شدنشان هنوز 
 . به محض گرفتن روزنامه یک نات به جغد نامه رسان داد و با اشتیاق روزنامه را باز کردهرماینی. دستگیر نشده بودند

درتمام سال تنها نامه ای که دریافت کرده بود یک یادداشت کوتاه بود به همین دلیل وقتی .  آب پرتقال برای خودش بودهری سرگرم ریختن
با بی حالی لیوان آب پرتقال را زیر نوک جغد گرفت . اولین جغد با صدای گرومپ مانندی در مقابلش روی میز نشست گمان کرد که حتما راه را اشتباه آمد

 : شد تا اسم دریافت کننده نامه را بخواندو به جلو خم
 هری پاتر

 سالن غذاخوری
 مدرسه هاگوارتز

در حالی که ابرو در هم کشیده بود دست دراز کرد تا نامه را از نوک جغد بگیرد اما پیش از انجام این کار، سه ،چهار، پنج جغد دیگر کنار جغد قبلی 
 .مناسبی برای خود پیدا کنند و نامه هایشان را تحویل دهند، ظرف کره را لگد و نمکدان را انداختندفرود آمدند و در همان حال که می کوشیدند جای 

 :رون با تعجب پرسید
 اینجا چه خبره؟ -
 

هفت جغد دیگر هم هو هو کنان و صفیر کشان و بال زنان به .  همه اعضای گریفیندور خم شده بودند و با حیرت به سوی هری نگاه می کردند
 :  هیجان زده و متعجب گفتهرماینی. جغدهای قبلی اضافه شده بودندجمع 

 .و دستانش را داخل آن توده پوشیده از پر فرو برد و بسته استوانه ای شکلی را از نوک یکی از جغدهای جارزن گرفت! هری -
 !اول این رو باز کن... رات اومدهگمونم بدونم چرا این همه نامه ب -
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به محض . نسخه جدیدی از نشریه سفسطه باز به شکل لوله محکم بسته بندی شده بود.  شده ای را با شتاب پاره کردهری کاغذ بسته بندی

 .زیر عکس با حروف درشت قرمز نوشته شده بود. بازکردن ان چشمش به عکسی از خودش افتاد که با کمرویی لبخند میزد
 

    هری پاتر سرانجام لب به سخن گشودهری پاتر سرانجام لب به سخن گشودهری پاتر سرانجام لب به سخن گشودهری پاتر سرانجام لب به سخن گشود
    شو نبر و آن چه در شب بازگشت او دیدمشو نبر و آن چه در شب بازگشت او دیدمشو نبر و آن چه در شب بازگشت او دیدمشو نبر و آن چه در شب بازگشت او دیدمحقایقی درباره اسمحقایقی درباره اسمحقایقی درباره اسمحقایقی درباره اسم

خود را روی نیمکت بین فرد و رون جا کرد . لونا که به طور اتفاقی از نزدیک میز گریفیندور ها عبور میکرد با دیدن این صحنه به آن ها نزدیک شد
 : و گفت

 .از بابا خواستم مجانی یه نسخه برات بفرسته. عالیه نه؟ شماره مارس دیروز دراومد -
 

 :  سپس با دست به جغدهایی که بال بال زنان اطراف میز تجمع کرده بودند اشاره کرد و گفت
 .ینا رو خواننده ها فرستاده باشنفکر کنم ا -
 

 :  ذوق زده گفتهرماینی
 ...شکال نداره ما هم نامه هات روهری ا. این همونیه که انتظارش روداشتم -
 

 : هری که کمی گیج شده بود گفت
  باشینراحت -
 

 : رون همانطور که چشمش به نامه بود گفت.  هر دو شروع به پاره کردن پاکت نامه ها کردندهرماینیرون و 
 . فکر میکنه عقلت رو از دست دادی این از طرف مردیه که-

 : با قیافه ای مایوس گفتهرماینی
 . تحت یک سری معالجات شوک درمانی قرار بگیری این یکی هم توصیه کرده خودت رو به درمانگر نشون بدی و توی سنت مانگو -
 . با ناراحتی نامه دوم را هم مچاله کردهرماینی 

 : هری که داشت نامه طوالنی ای را به سرعن از زیر چشم میگذراند به آهستگی گفت
 .نوشته حرفامو باور میکنه.  نیستاین یکی بد -

 .نامه را جادوگری از اهالی پسیلی فرستاده بود
 : ها پیوسته بود گفت نآخوانی  ه با اشتیاق به مراسم نامهفرد ک

نوشته به نظر نمی اد که دیوونه باشی اما از طرفی هم نمیتونه باور کنه که اسمشو نبر برگشته باشه به همین خاطر بالتکلیف . این یکی دو دله -
 .مونده، ای بابا، الکی فقط کاغذ رو حروم کرده

  : هیجان زده گفتهرماینی
 بعد از خواندن مصاحبه شما به این نتیجه رسیدم که برخورد پیام امروز با شما چندان عادالنه «هری یه نفر دیگم متقاعد شده که راست میگی -
ا جون  وای خد»...با آن که هیچ میل ندارم باور کنم اسمشو نبر بگشته اما ناچارم بپذیرم آن چه عنوان کرده اید حقیقت محض محض است... نبوده است

 !این فوق العادس
 : رون نامه ای را مچاله کرد و از روی شانه به پشت سر پرتاب کرد و گفت

ستی یه عکس هم اما این یکی نوشته که حرفات اونو متحول کرده و عقیده داره که تو یه قهرمان واقعی ه... معتقده که فقط واق واق کردی -
 !برات فرستاده وای

 :زی دروغین دوستانه بود گفت صدای دختر لوسی که به طر
  چه خبره؟ این جا -
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پروفسور آمبریج پشت سر فرد و لونا ایستاده بود و داشت با آن چشمان ورقلمبیده  وزغ مانندش به تل . نامه به باال نگاه کرد هری با دستانی پر از
 .با عالقه و اشتیاق به هری و نامه ها نگاه می کردندبسیاری از بچه های دیگر هم از پشت آمبریج . نامه ها و انبوه جغدها نگاه می کرد

 : آمبریج آهسته پرسید
 این همه نامه چیه که برات اومده؟آقای پاتر  -

 :فرد با صدای بلند گفت
 نامه اومدن هم دیگه جرمه؟ -

 :آمبریج گفت
 ی پاتر؟خب آقا. رسه نگهت می دارم آقای ویزلی حواست به حرف زدنت باشه و گرنه بعد از وقت مد-

به هیچ طریقی نمی شد موضوع را از آمبریج مخفی نگه داشت زیرا دیری نمی گذشت که نسخه ای از شماره جدید . هری لحظه ای درنگ کرد
 :سرانجام گفت. سفسطه باز به دست او هم میرسید

 .م نامه هایی از خواننده های روزنامه استدرباره اتفاقی که توی ماه ژوئن برام افتاد با یکی از روز نامه ها مصاحبه کردم و اینا ه -
یک ثانیه پیش احساس کرد دامبلدور به او نگاه . بی آن که خود دلیل آن را بداند هنگام ادای این جمالت به سمت میز کارکنان هاگوارتز نگاه کرد

 .یدمی کند اما وقتی چشمانش را به آن سمت چرخاند اورا سخت سرگرم گفتگو با پروفسور فلیت یک د
 :آمبریج با صدایی زیرتر و بلندتر از همیشه گفت

  مصاحبه یعنی چی؟-
آمبریج . و روزنامه سفسطه باز را به سمت او انداخت .بفرمایید. رد و من هم جواب دادمیعنی اینکه یکی از گزارشگرها از من سواالتی ک :هری گفت

و پف کرده اش به شکلی غیر یک نواخت، لکه های زشت و ارغوانی رنگی نمایان شد بر صورت پریده رنگ . آن را برداشت و به صفحه اول آن خیره شد
 : با صدایی که کمی می لرزید پرسید

 کی این کارو کردی؟-
 عه آخری که به هاگزمید رفته بودمدف -

.  کینه توزانه ای به هری کردآمبریج در حالی که در خشم می سوخت و انگشتان زمخت و کوتاهش که به روزنامه چنگ زده بود می لرزید نگاه
 :سپس با صدایی آهسته گفت

  :نفس عمیقی کشید و ادامه داد...  چطور تونستی... تو چه طور جرات کردی. دیگه حق نداری پات رو توی هاگزمید بذاری.  آقای پاتر-
نجاه امتیاز از گروه گریفیندور کم میشه ویه هفته هم پ. مثل اینکه حرف تو کله ات نمی ره. بارها و بارها سعی کرده ام بهت یاد بدم دروغ نگی -

 .باید بعد از وقت مدرسه تو کالس بمونید
 .در حالی که مجله سفسطه باز را محکم روی سینه گرفته بود با گامهایی بلند دور شد بسیاری از بچه ها با چشم او را دنبال کردند

اعالمیه ها نه تنها روی تابلوهای اعالنات مدرسه بلکه در تمام راهروها و .  چشم می خوردالمیه های زیادی در سراسر مدرسه بهعتا قبل از ظهر ا
 کالسها نیز نصب شده بودندو

بنابر بیست و هفتمین حکم بازرس عالی رتبه هاگوارتز هر دانش آموزی که نسخه ای از مجله سفسطه باز را همراه داشته باشد از مدرسه اخراج 
 .میشود

 جین آمبریجدولورس : امضا
 بازرس عالی رتبه هاگوارتز

 . چشمش به یکی از اعالمیه ها میافتاد شادمانه لبخندی به لب می آوردهرماینیبه دلیل خاص هربار که 
 “میشه بگی چرا این قدر خوشحالی؟“: هری از او پرسید

  : با صدایی آهسته گفتهرماینی
 همه رو تشویق به خوندن یج لطف بزرگی به ما کرده چون ممکن نبود بهتر از این بشهمگه متوجه نیستی هری؟ با قدغن کردن این مجله آمبر -
 .اون کرد

با این که در گوشه و کنار از خود مجله خبری نبود، اما تا پیش از فرا رسیدن شب به نظر می رسید .  بودههرماینیمدتی بعد ثابت شد که حق با 
هری دیده بود که بچه ها موقع ایستادن در صف هنگام صرف نهار یا در طول کالسها درباره .  شده اندهمه دانش آموزان از محتوای مصاحبه هری آگاه
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 تعریف کرد وقتی پیش از کالس متون ژرمن باستان به توالت دخترانه رفته بود دخترها را دیده بود که در هرماینیحتی . مصاحبه او بحث و گفتگو میکنند
 .ف می زننددستشویی در مورد مصاحبه او حر

  : با چشمانی که از خوشحالی برق میزد به هری گفتهرماینی
ه باالخره مطمئنم ک. گمونم حرفاتو باور کردن. وقتی منو شناختن چون میدونستن دوست تو هستم دورم رو گرفتن و حاال سوال نکن کی بکن -

 !تونستی متقاعدشون کنی
ال و پایین می رفت به طور تصادفی جلوی دانش آموزان را میگرفت و از آن ها می خواست تا در این ضمن آمبریج با گام های بلند مدرسه را با

اما بچه ها از آمبریج یک قدم جلوتر بودند چرا که برگه . هری می دانست به دنبال یافتن نسخه های سفسطه باز است. جیب هایشان را به او نشان دهند
گه های درسی درآورده بودند و یا این که مطالب آن را با شگردهای جادویی محو کرده بودند تا بعدا به های مصاحبه هری را به کمک طلسم به شکل بر

 .پس از گذشت چند ساعت به نظر می رسیدکه تک تک افراد مدرسه مصاحبه را خوانده باشند.دقت آن را بخوانند
ز از صحبت کردن درباره این مصاحبه منع شده بودند، اما هر یک به با این که معلم ها براساس بیست و ششمین حکم بازرس عالی رتبه هاگوارت

وقتی هری قوطی آبریز را به دست پروفسور اسپروت رساند، او بیست امتیاز به امتیازات گروه . طریقی خاص احساسات مشابه شان را در این مورد بروز دادند
ن ها یک جعبه آب نبات موش مانند جیر جیر کن به او داد و با گفتن هیس او را دعوت به پروفسور فلیت ویک در پایان کالس افسو. گریفیندور اضافه کرد

پروفسور تری النی که طی کالس پیش گویی به سکسکه های عصبی دچار شده بود، علی رغم مخالفت آمبریج و شگفت زدگی کالس پیش . سکوت کرد
 .شت و به مقام وزارت سحرو جادو می رسد و صاحب دوازده بچه می شودگویی کرد که هری در جوانی نمی میرد و عمر درازی خواهد دا

فردای آن روز وقتی داشت با عجله به کالس تغییر شکل می رفت، پیش از . اما آن چه بیش از همه باعث شادی هری شد، رفتار دوستانه چو بود 
 :آن که به خود اید چو خودش را به او رساند و آهسته در گوشش گفت

 .وقتی خوندمش گریه ام گرفت... وداون مصاحبه کار شجاعانه ای ب. خیلی ازت معذرت می خوامخیلی  -
وقتی چو موقع رفتن با مهربانی . کرده خیلی خوش حال شد از این که میشنید چو باز هم گریه کرده بود متاثر شد، ولی از این که می دید با او آشتی

پشت در کالس تغییر شکل رسیده بود که اتفاق خوب و باور نکردنی دیگری برایش رخ  . ز این هم بیشتر شدخداحافظی کرد و با عجله دور شد شادی اش ا
 .داد سیموس از صف خارج شد و مقابلش قرار گرفت

 : در حالی که سرش را پایین انداخته بود ، با دودلی گفت
 .رای مامانم فرستادممجله رو هم بیه نسخه از . می خواستم بگم که من حرفات رو باور کردم -

آنها بعد از ظهر همان روز در . آن چیزی نبود جز عکس العمل مالفوی، کراب و گویل. اگر مورد دیگری الزم بود تا شادی هری را تکمیل کند
در همان حین که . دند پچ پچ کنان گفته بود که اسمش تئودور نات است، سردر گوش هم فرو برده بوهرماینیکتاب خانه همراه پسری دراز و الغر که 

گویل با حالت تهدید آمیزی بند . هری ال به الی قفسه های کتاب خانه در جست و جوی کتابی در باب غیب شدن های ناقص بود دائما او را می پاییدند
این رفتار آن ها را می هری خیلی خوب دلیل . انگشتانش را شکست و مالفوی زیر گوشی چیزی به کراب گفت، که بی شک حرف بد خواهانه ای بود

 .دانست او در مصاحبه اش از پدران آن ها تحت عنوان مرگ خوار یاد کرده بود
 : با صدایی شاد گفتهرماینیهنگام ترک کتاب خانه ، 

 !که اون ها هم مقاله ات رو خوندن می دونی بهترین قسمت قضیه کدومه؟ نمیتونن حرفاتو تکذیب کنن چون نمیخوان نشون بدن -
  : او زمانی به اوج رسید که سر شام لونا گفتشادی

 .باز با این سرعت نایاب نشده بودتا حاال هیچ شماره ای از سفسطه  -
 :لونا با چشمانی آکنده از هیجان به هری گفت

دم برای مردم جالب شاخ و  بیات بیشتر از ماجرای غوالی  میگه به نظر میرسه مصاحبه. باورش نمیشه. بابا تو فکر تجدید چاپ این شمارس -
 !بوده

آن ها با استفاده از افسون بزرگ کن، . فرد و جرج دست به اقدامی جسورانه زده بودند. آن شب در تاالر هری قهرمان گروه گریفیندور ها بود
 می کرد و هر چند لحظه یک به گونه ای که سر غول آسای هری با پایین خم شده بود و به خطوط مصاحبه نگاه.  کرده بودندرا بزرگصفحه اول مجله 

.  این کار چندان جالب نبودهرماینیاز نظر .  به زبان می آورد»آمبریج، تاپاله بخور« و »های کودن ای وزارت خانه«بار با صدایی پر طنین جمالتی را مانند 
بعد از گذشت یکی دو ساعت هری . و به رخت خواب رفت. هر شب ترک کرد آخر با عصبانیت آنجا را زودتر ازمی گفت تمرکزش را به هم میزند و دست 

هم اذعان کرد پوستر روی دیوار دیگر چندان بامزه نبود خصوصا با از بین رفتن تدریجی اثر طلسم جمالت فریاد گونه هری به کلمات منقطعی چون 
جای زخمش هم به طرز ناجوری . این صداها باعث شد سر درد بگیرد. بلندتر شده بود تقلیل پیدا کرده بود و از طرف دیگر صدا بلند و »آمبریج« و »تاپاله«
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بسیاری از دانش آموزان که اطراف او نشسته بودند برای هزارمین بار از او خواستند تا ماجرای مصاحبه کردنش را برای آن ها تعریف . شروع به سوختن کرد
 .به شنیدن این حرف صدای اعتراض مایوسانه ای از آن ها برخاست.  دارد زودتر به رخت خواب بروداما هری گفت که او هم خسته است و احتیاج. کند

لحظه ای پیشانی اش را به شیشه سرد پنجره کنار تخت خوابش چسباند سوزش جای زخمش کمی . وقتی وارد خوابگاه شد کسی را آن جا ندید
به پهلو غلطید . کمی احساس ناخوشی میکرد. آرزو کرد ایکاش سردردش قطع میشد. ب رفتسپس لباسش را عوض کرد و به رخت خوا. تسکین پیدا کرد

 ...چشمانش را بست و بی درنگ به خواب رفت
دستانش محکم به پشتی صندلی اش . در اتاقی تاریک ایستاده بود که پرده ها را کیپ کشیده بودند و فقط با نور ضعیف یک شمع روشن شده بود

انگشتانش روی .انگشتانش دراز و به شکلی غیر طبیعی سفید بود، گویی سالها بود که رنگ آفتاب را به خود ندیده بودند. د چنگ زده بودندکه در مقابلش بو
آن سوی صندلی جایی که با نور شمع روشن شده بود مردی با ردای سیاه کف اتاق . زمینه  روکش مخملی و تیره صندلی  مثل پاهای عنکبوت شده بود

 .و زده بودزان
 :هری با صدایی سرد و زیر که با خشم آمیخته بود گفت

 .اشته بودند پس اطالعات اشتباه در اختیارم گذ-
 :مردی که روی زمین زانو زده بود خس خس کنان گفت

 .ا میکنم منو عفو کنیدسرورم تمّن -
 .ی لرزدبه نظر می رسید م.  پشت سرش به شکل نه چندان واضح با نور شمع روشن شده بود

   :هری با همان صدای بی روح و خشن گفت
 .من تو رو مقصر نمیدونم -

پشتی صندلی را که محکم گرفته بود رها کرد آن را دور زد  و به مردی که کف اتاق کز کرده بود نزدیک و نزدیک تر شد تا این که درست باالی 
 . کردبا قامتی بلندتر از مواقع عادی به پایین نگاه. سرش قرار گرفت

 : هری پرسید
 مطمئنی که این اطالعات درسته؟ -
 ... خونه کار میکردمهر چی باشه سابقا تو دفتر وزارت... بله سرورم بله -
 . می تونه بهش دست رسی پیدا کنهدبااوری گفت که  -
ریوس مالفوی مقاومت  برابر نفرین ایمپیبی شک به همین دلیل بود که اونقدر در...  خودش هم این رو می دونستباد...  نمیتونست سرورمباد -
 ... نشون داد

 : هری به نجوا گفت
 بلند شو روک وود -

صئرتی آبله رو داشت چاله چوله های صورتش . مردی که روی زمین زانو زده بود به قدری برای انجام فرمان او شتاب کرد که نزدیک بود بیفتد
با چشمانی وحشت زده به چهره هری . نی نیمه خمیده ایستاده بود گویی در نیمه راه تعظیم کردن بودزیر نور شمع بیش از همیشه به چشم میĤمد، با بد

 .خیره شده بود
 : هری گفت

یه بار دیگه شروع ... چندین ماه وقتم را بر سر نقشه های بی ثمر تلف کردم، اما عیبی نداره... کار خوبی کردی به من خبر دادی خیلی خوب -
 ...اری لرد ولدمورت رو پذیرا باشزسپاس گ. میکنیم

  :روک وود با صدایی که از خوشحالی دورگه شده بود بریده بریده گفت
 .ممنونم... ونم سرورمممن -
 .اتی که بتونی در اختیارم بگذاریمن به کمک تو احتیاج دارم ، به تمام اطالع -
 ... دستم بر بیاید کوتاهی نمیکنمهرکاری که از... البته سرورم -
 .اوری رو پیش من بفرست. تونی بریمی... خیلی خوب  -

 .هری که دیگر در آن اتاق تاریک تنها بود به سمت دیوار چرخید. روک وود به سرعت عقب عقب رفت تعظیم کرد و از در بیرون رفت
صورتش به ... بزرگ تر و واضح تر شدانعکاس تصویرش در اینه . هری به سوی آینه رفت. آینه یی ترک خورده و قدیمی روی دیوار آویزان بود

 ...چشمان سرخ رنگش با ان مردمک هایش... سفیدی صورت یک مرده بود
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    !!!!ههههــــــــــــــــــــــــــــنننن -
  :صدایی از همان نزدیکی با فریاد گفت

 چی شده؟ -
ی مدت یکی دو ثانیه نمی برا. هری تقال کنان دست و پا میزد به طوری که در پرده های اطراف تخت خواب گیر کرد و از روی تخت پایین افتاد

 .ناگهان از فاصله ای بسیار نزدیک صدای رون را شنید. دانست کجاست مطمئن بود که باز آن صورت سفید و ترسناک در تاریکی جلویش ظاهر می شود
 ا من بتونم از این تو درت بیارم؟میشه عین دیوونه ها این قدر دست و پا نزنی ت -

. جای زخمش به شدت زق زق می کرد. هری که به پشت روی کف اتاق افتاده بود زیر نور ماه به رون خیره شد. دها را از هری جدا کر رون پرده
 .معلوم بود رون تازه داشت برای خواب آماده می شد چون فقط یک دستش را از ردا بیرون اورده بود

 :رون در حالی که به سختی می کوشید تا هری را بلند کند پرسید
 ده؟ باز هم همون ماره حمله کرده؟ی حمله شده؟ به بابا حمله شباز به کس -

 :نفس نفس زنان گفت. جای زخم پیشانی اش چنان می سوخت که انگار یک گله آتش روش گذاشته بودند
 ...ولدمورت خیلی عصبانیه... دادهاون بهش اطالعات اشتباه ... نه بابا همه حالشون خوبه اما اوری توی دردسر افتاده -
 .روی جای زخم دردناکش را با دست می مالید. ری ناله کنان با تنی لرزان روی تخت افتاده
 .باز تو مسیر درست افتاده... کنهاین دفعه روک وود قصد داره بهش کمک  -

 :رون با چهره ای وحشت زده گفت
 خواب اسمشو نبر و دیدی؟... نه کهچی داری میگی؟ منظورت ای -

  :هری گفت
 .مشو نبر بودممن خود اس -

 .  و دستانش را در تاریکی باال برد و مقابل چشمانش گرفت تا ببیند ایا هنوز مثل آن چه در خواب دیده بود سفید و عنکبوتی شکل است یا نه
نمیتونسته باد روک وود داشت بهش میگفت که . اون یکی از مرگ خوارهایی بود که از آزکابان فرار کرد، یادت می آد.  روک وود هم باهاش بود-

 .اون کار رو انجام بده
 چه کاری رو؟ -
ت گمونم گف... باد تحت تاثیر نفرین ایمپریس بوده... اون گفت که باد میدونسته که نمیتونه اون کارو بکنه... این که یه چیزی رو از جایی برداره -

 .بابای مالفوی نفرینش کرده بود
  :رون گفت

 ...برداره؟ اما هری اون چیز بایدا یه چیزی رو از جایی  یعنی باد رو طلسم کرده بودن ت-
  :یل کردهری جمله اش را تکم

 .باید اسلحه باشه میدونم -
حاال که سیموس متقاعد شده بود که هری دیوانه نیست، نمی . هری پاهایش را روی تخت قرار داد. در خوبگاه باز شد دین و توماس وارد شدند

 .نظر سیموس عوض شودخواست ظاهرش طوری باشد که 
 :رون در حالی که تظاهر میکرد میخواهد از روی میز کناری برای خودش آب بریزد، سرش را نزدیک گوش هری برد و آهسته گفت

  گفتی خودت اسمشو نبر شده بودی؟-
  :هری آرام گفت

 .آره -
 . و سینه اش ریختن که تشنه اش باشد یک جرعه بزرگ آب سر کشید اما تمام آن را روی چانهآرون بی 

 :فتدر همان حین که دین و سیموس سر و صدا کنان لباسهایشان را عوض میکردند و با هم حرف میزدند رون گ
 ...هری تو حتما باید با -

 :هری به اختصار گفت
اره یاد بگیرم چه طوری اگه تونسته بودم از چفت شدگی استفاده کنم هیچ وقت هم چین خوابی نمی دیدم، قر.  من با هیچ کس حرف نمیزنم-

 . اونا میخوان و من هنوز نتونستمذهنم رو ببندم این چیزیه که
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 .بعد از مدتی صدای خش خش بالش رون هم بلند شد. به پهلو غلتید به گونه ای که پشتش به رون باشد. منظورش از اونا دامبلدور بود
می دانست . وختن کرد بالشش را گاز گرفت تا مبادا صدایی از دهانش خارج شودجای زخم هری باز شروع به س. معلوم بود او هم دراز کشیده بود

 .جایی آن بیرون کسی در حال تنبیه شدن بود

 
. هری و رون روز بعد برای تعریف ماجرای شب قبل تا زنگ تفریح  صبر کردند می خواستند مطمئن شوند از استراق سمع بچه های دیگر در امانند

تا یکی دو دقیقه بعد از تمام شدن .  کنج سرد و بادگیر همیشگی شان در حیاط ایستاده بودند، هری خوابش را مو به مو تعریف کرددر حالی که در همان
 چیزی نگفت و با نگاهی مضطرب و معذب به فرد و جرج که سرهایشان را غیب کرده و سرگرم فروختن کاله های بی سرشان بودند هرماینیحرف هایش 

 .خیره شد
 :انجام نگاهش را از ان ها برداشت و آهسته گفتسر 

گمونم طلسم دفاعی خاصی رو . وقتی باد میخواسته اسلحه رو بدزده اتفاق عجیب و غریبی براش میافته.  پس به این خاطر بود که باد رو کشتند-
 آورده بودنش به سنت مانگو، چون ذهنش پریشون شده  هبه همین دلیل هم بود ک .اطراف اسلحه یا روی اون به کار گرفتن تا کسی نتونه بهش دست بزنه

اونا نمی تونستن ریسک کنن و بذارن حالش خوب بشه درسته؟ . اما یادتونه درمانگرش چی گفت؟ حالش رو به بهبودی بود. بود و نمی تونست حرف بزنه
همین که قدرت تکلمش رو بدست می . ایمپریوس رو از بین برده بودمنظورم اینه که شوکی که در اثر دست زدن به اسلحه بهش وارد شده بود تاثیر نفرین 

برای . غیر از اینه؟ این طوری همه می فهمیدن یه کسی اونو فرستاده تا اسلحه رو بدزده. آورد می تونست توضیح بده که قصد چه کاری رو داشته
 ونه بیرون نمیذاره، غیر از اینه؟ز وزارت خاون که هیچوقت پاش رو ا. لوسیوس مالفوی کاری نداشت که اون رو نفرین کنه

 :هری گفت
 .پلکید ام به وزارت خونه رفته بودم دائم دور و بر ما می حتی روزی که برای محاکمه -

  : سپس صدایش را پایین آورد و ادامه داد
 ...رفای مارو گوش کنه اما اگهو حبابات گفت شاید می خواد یواشی بیاد پایین . اون روز توی راهرو دفتر وزارت خونه دیدیمش -

  : با ظاهری مبهوت و گیج ناگهان گفتهرماینی
 !استورگیس -

  :رون با حیرت پرسید
 ؟چی گفتی -

 : بریده بریده گفتهرماینی
. واداشته بودهحتما اونو هم لوسیوس مالفوی به این کار !  استورگیس پادمور رو هم به این خاطر دستگیر کردن که میخواست از اون در عبور کنه-

استورگیس شنل نامریی کننده مودی رو همراه داشت درسته؟ شاید وقتی نوبت نگهبانیش بوده مالفوی صدای حرکتش را یا حدس زده که یه کسی داره 
بنا براین استورگیس در .  بسازهنگهبانی میده یا این که فقط به این خاطر نفرینش رو به کار انداخته بوده که اگه احیانا کسی اون جا نگهبانی میده کارش رو

دستگیر اولین فرصت که شاید توی نوبت نگهبانی بعدی اش بوده سعی کرد برای دزدیدن اسلحه وارد وزارت خونه بشه رون ساکت باش، اما همون موقع 
 ...شد و فرستادنش آزکابان

 : به هری خیره شد و ادامه دادهرماینی
 تونه به اسلحه دست پیدا کنه آره؟ ه چطوری میحاال هم روک وود به ولدمورت گفته ک -

 : هری گفت
شاید ولدمورت بخواد روک وود رو بفرسته تا ... روک وود سابقا اون جا کار میکرده. رسید   من تمام حرفاشون رو نشنیدم اما این طور به نظر می-

 “.کار رو براش تموم کنه
 :ن گفتولی ناگها.  که غرق در فکر بود سر تکان دادهرماینی

 .نبود این جور چیزها روببینی هریاما تو قرار  -
 :هری که از شنیدن این حرف جا خورده بود گفت

  چی؟-
 : با بدخلقی ناگهانی گفتهرماینی

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 www.jadoogaran.com                          12   )حوادث قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی/ مفصل بیست و شش(هری پاتر و محفل ققنوس 

 

 .و در برابر این جور چیزها ببندیتو قراره یاد بگیری چه طور ذهنت ر -
 : هری گفت

 ...آره میدونم اما -
 : قاطعانه گفتهرماینی

 .یه بذاریدر ضمن باید از این به بعد برای یاد گرفتن چفت شدگی یه کم بیشتر از خودت ما. سعی کنی اون چه رو که دیدی فراموش کنیباید  -
مورد دیگری که در آن روز پیش آمد ثابت کردکه .  عصبانی شده بود که تا آخر آن روز یک کلمه با او حرف نزدهرماینیهری به قدری از دست 

هرزمان که شاگرد های مدرسه از حرف زدن درباره مرگ خوارها فارغ میشدند موضوع مسابقه کوییدیچ را پیش میکشیدند . آن روز روز خوبی باشد قرار نبود 
واندند  را تمام روز یک روند و با صدای بلند میخ»ویزلی سرور ماست«اسلیترین ها شعار . و شروع به مسخره کردن بازی افتضاح گروه گریفیندور میکردند

 .به طوری که نزدیک غروب فیلچ با عصبانیت تمام خواندن آن را قدغن کرد
نمی . در درس معجون ها دو نمره ده دیگر عایدش شد هنوز هم از احتمال اخراج هاگرید نگران بود. هری هفته خوبی را پشت سر نگذاشت

 در میان نمی گذاشت چرا که مایل نبود زخم هرماینییگر احساساتش را با رون و د. توانست خود را از چنگ خوابی که درباره ولدمورت دیده بود رها کند
به همین دلیل کوشید افکار و . از ته قلب آرزو میکرد می توانست با سیریوس حرف بزند که البته به هیچ وجه امکان نداشت.  بشنودهرماینیزبان دیگری از 

 .احساساتش را به اعماق ذهنش پس بزند
 »بلند شو پاتر«. نه اعماق ذهنش برخالف گذشته دیگر در امان نبوداما متاسفا

در اثر تهاجم اسنیپ به . یکی دو هفته بعد از خوابی که درباره ولدمورت دیده بود طی یکی از جلساتی که با اسنیپ داشت باز روی زمین افتاده بود
او هم از وجود آن ها خبر نداشت و اکثرا به تحقیر های دادلی و دوستان او در ذهنش باز جریانی از خاطرات قدیمی زنده شدند، خاطراتی که حتی خود 

 .دوران مدرسه ابتدایی مربوط می شد
  :یپ گفتاسن
  این خاطره آخر چی بود؟-

  :هری در حالی که با خستگی و بی رمقی از جا بر میخاست گفت
 نمیدونم -

 . اجمات اسنیپ بی اندازه برایش دشوار بودکنترل بر روی خاطراتش و محافظت از آنها در برابر ته
 ؟ام مجبورم کرد توی توالت بمونم همنظورتون اونیه که پسر خال -

  :اسنیپ به آرامی گفت
 ... تاریک روی زمین زانو زده بودنه منظورم اونیه که یه مرد توی یه اتاق -

 :هری گفت
 .چیزی نبود -

هری با به یاد آوردن حرف اسنیپ که گفته بود در خواندن ذهن برقرار کردن برخورد . ی خیره شدچشمان سیاه اسنیپ با نگاهی نافذ به چشمان هر
 .چشمی نقش مهمی را بازی میکند، پلک زد و به سوی دیگر نگاه کرد

  :اسنیپ گفت
 ن اتاق به ذهن تو راه پیدا کرده؟چطوری تصویر اون مرد و او -

  :تهری که به هر جایی جز اسنیپ نگاه میکرد گف
 .یزی نبود، فقط یه خواب بود چ-

  :اسنیپ تکرار کرد
 یه خواب؟ -

 در طول مدت کوتاهی که اسنیپ سکوت کرده بود، هری نگاهش را به قورباغه مرده ای دوخته بود که داخل یک ظرف شیشه ای درون مایعی 
 .ارغوانی رنگ شناور بود

 :اسنیپ با صدایی آرام و تهدید آمیز گفت
 آور و خسته و خوب میدونی که ما برای چی اینجا هستیم نمیدونی؟ خوب میدونی که چرا من بعد از ظهر هام رو صرف این کار مالل اقای پاتر ت-

 کننده میکنم، درسته؟
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  :هری با لحنی خشک گفت
 .بله میدونم -
 .رام بگو ما برای چی اینجا هستیمپاتر یه بار ب -

 : بود گفتهری که حاال به یک مار ماهی مرده زل زده
 .ای اینکه من چفت شدگی یاد بگیرم بر-
ابهایی درباره لرد سیاه دیده دیگه چه خو. درسته و با وجود این که خیلی کودنی فکر میکردم بعد از این دو ماه شاید کمی پیشرفت کرده باشی -

 ای؟
  : به دروغ گفتهری نگاه نفرت باری به او انداخت و

 .فقط همون یکی بود -
  : حالی که چشمان سیاه و سردش را کمی باریک کرده بود گفتاسنیپ در

 .خاص بودن بکنی ، احساس مهم بودنشاید باعث می شوند احساس . شاید، شاید واقعا از دیدن این خواب ها لذت میبری، پاتر -
  :هری با آرواره هایی به هم فشرده گفت

 .نه اینطور نیست -
 .شار می داد از خشم دسته چوب دستی اش را محکم ف

 : اسنیپ با لحنی سرد گفت
 .لرد سیاه به مرگ خواراش چی میگهاما این کار تو نیست که ببینی . چون که تو نه خاصی نه مهم. چرا دقیقا همینطوره -

  :هری با فریاد گفت
 پس کار توئه؟ -

هری فهمید که زیاده روی کرده .  طوالنی به هم خیره شدندبرای مدتی. قصد نداشت این جمله را بر زبان بیاورد در اثر خشم از دهانش پریده بود
 .اما هنگامی که اسنیپ لب به جواب گشود نوعی حالت عجیب و آکنده از رضایت بر چهره اش نقش بست. است

 :اسنیپ با چشمانی که برق میزد گفت
 .اال اگه حاضری دوباره شروع کنیمح. این کار منه. بله پاتر -

 : برد و گفتچوب دستی اش را باال
 !شروع ... سه... دو... یک-

چهره هری در اثر به کار گرفتن تمام نیروی تمرکزش به حالت ... صد نفر از دیوانه ساز ها با عبور از طول دریاچه به سوی هری در حرکت بودند
اما در عین حال سایه اسنیپ را هم ... ا دیگر میشد دیدسوراخهای تیره زیر کاله هایشان ر... داشتند نزدیک و نزدیکتر میشدند... کج و معوجی درآمده بود

سایه اسنیپ رفته رفته وضوح بیشتری پیدا میکرد و در عوض تصویر دیوانه ... می دید که چشمانش را مستقیم به او دوخته بود و زیر لب چیزی می خواند
 ...ساز ها به مرور رو به محو شدن می رفت
 .هری چوب دستی اش را باال برد

 !وتگوپر
 «: ناگهان هری ذهنش را آکنده از خاطراتی دید که به خودش تعلق نداشتند. چوب دستی اش منحرف و به باال متمایل شد. اسنیپ تلو تلو خورد

نوجوانی با  ...مردی که دماغ عقابی شکل داشت بر سر زنی که از ترس کز کرده بود فریاد میکشید و پسری با موهای تیره در گوشه ای تاریک گریه میکرد
پسری الغر و ... موهای چرب تنها در اتاق خوابی تاریک نشسته بود و چوب دستی اش را به سمت سقف نشانه گرفته بود و مگس ها را سرنگون می کرد

 ...نحیف می کوشید سوار جارویی بد قلق شود و دختری به او می خندید
 !کافیه -

 قدمی به سمت عقب سکندری رفت با قفسه های روی دیوار برخورد کرد و صدای ترک هری احساس کرد کسی محکم به سینه اش کوفت چند
 .اسنیپ کمی میارزید و صورتش مثل گچ سفید شده بود. خوردن چیزی به گوشش رسید

یشه در یکی از خمره های شیشه ای پشت سرش در اثر برخورد او با قفسه ها ترک خورده بود معجون داخل ش. پشت ردای هری خیس شده بود
 .حال خالی شدن بود و چیز لزج و چندش آوری که داخلش قرار داشت در اثر ریزش معجون چرخ زنان به کف ظرف نزدیک می شد

 :اسنیپ که کمی نفس نفس میزد گفت.  و خمره شیشه ای پشت سرش فورا به حالت اولش برگشت»!ریپارو«: اسنیپ زیر لب گفت
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 .. .مطمئنا این یه پیشرفته..  خب پاتر-
کمی آن را جا به جا کرد، با این کار .  و به سراغ محفظه افکار رفت که پیش از شروع درس بار دیگر بعضی از افکارش را درون آن تخلیه کرده بود

 . گویی می خواست ببیند هنوز افکارش درون آن هست یا نه
 .بودکه موثر اما شکی نیست ... یادم نمیاد بهت گفته باشم از افسون سپر استفاده کنی -

مطمئن بود که توانسته به ذهن  اسنیپ نفوذ کند و آن چه چند لحظه . هری حرفی نزد احساس میکرد گفتن هر حرفی ممکن است خطر ناک باشد
همان مردی فکر این که پسر کوچولویی که از فریادهای پدرش به هراس افتاده و گریه می کرد، . پیش دیده بود خاطراتی از دوران کودکی اسنیپ بود

 .است که با چشمانی آکنده از نفرت در برابرش ایستاده او را میترساند
 : فتاسنیپ گ

 بیا دوباره شروع کنیم باشه؟ -
مطمئن بود که حاال باید تاوان اتفاقی را که افتاده بود پس دهد رو به روی هم ایستادند به گونه ای که هر کدام در یک طرف . دلش فرو ریخت

 .خالی کردن ذهنش این بار برایش خیلی سخت تر بود. ته بودندمیز قرار گرف
 :اسنیپ چوب دستی اش را یک بار دیگر باال برد و گفت

 ...یک ، دو . شمرم  تا سه می-
شد در شتابان در راهرویی که به طرف دفتر وزارت خانه منتهی می.  ذهنش را خالی کند»!شروع« : هری نتوانست قبل از آن که اسنیپ فریاد بزند

حرکت بود از کنار دیوارهای سنگی گذشت، مشعل ها را رد کرد و به دری سیاه رنگ و ساده نزدیک و نزدیک تر شدچنان سریع حرکت می کرد که نزدیک 
 .وقتی به بیست سانتی در رسید دید که باریکه ای از نوری آبی رنگ از شکاف در بیرون زده است. بود با در برخورد کند
به . رانجام از آن عبور کرد و داخل اتاق مدوری شد که کف و دیوارهایش سیاه رنگ بود و با نور شمع هایی آبی رنگ روشن شده بودس! در باز شد

 باید به راهش ادامه میداد، اما باید کدام در را باز میکرد؟. اطراف که نگاه کرد درهای بیشتری را پیرامون خود دید
 !پاتر -

چنان هن هن میزد که گویی واقعا طول . آنکه بداند چطور به آن جا برگشته بود بی. ز به پشت روی زمین افتاده بودبا. هری چشمهایش را گشود
 .راهروی منتهی به دفتر وزارت خانه را دویده  و به داخل اتاق مدور تاخته بود

  :اسنیپ که با چهره ای غضب ناک در برابرش ایستاده بود گفت
 . زود توضیح بده ببینم-

 :هری بلند شد و صادقانه پاسخ داد
 .چی شد... نمی دونم -

 .احساس میکرد تب دارد. چراغی  پشت همان منطقه ای که سرش با زمین اصابت کرده بود پرتو افشانی میکرد
 ... نشده بودمت از اون رداما قبل از این هیچ وق... قبال هم بهتون گفته بودم که خواب اون در رو میبینم. هیچ وقت اون جا رو قبال ندیده بودم

 !ور که باید روی خودت کار نمیکنیاون ط -
 . به دلیل نامعلوم اسنیپ حتی از چند لحظه پیش که هری به خاطراتش دست درازی کرده بود عصبانی تر بود

 ...هیچ جای تعجبی نداره که چرا لرد سیاه. پاتر تو یه آدم بی قید و تنبل هستی -
 :ر رفته بود گفت هری که باز از کوره د

 .ا شنیدم که به اون بگن لرد سیاهقا؟ چرا شما به ولدمورت میگین لرد سیاه؟ من فقط از مرگ خوارآشه یه چیزی بپرسم   می-
 .همین که اسنیپ به قصد پرخاش کردن دهانش را باز کرد صدای جیغ زنی از جایی خارج از اتاق به گوش رسید

 .نگاه کرد به سقف خیره شده بوداسنیپ به طور غیر ارادی  باال را 
 : زیر لب گفت

 این دیگه چی بود؟ -
 .اسنیپ با اخم نگاهش را به او برگرداند.صدای همهمه ای خفه از جایی مثل سالن ورودی به گوش میرسید

  چیز غیر عادی ای سر راهت ندیدی؟داشتی می اومدی این جا -
هری لحظه ای درنگ . اسنیپ چوب دستی به دست به سوی در رفت و خارج شد. غ کشیدجایی باالی سر آن ها زنی باز جی. هری سرتکان داد

 .کرد و سپس او هم به دنبال اسنیپ به راه افتاد
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هر چه از آن دخمه زیر زمینی دورتر و به راهرو نزدیک تر میشد . از پله ها باال رفت. صدای جیغ ها از طرف سالن ورودی به گوش می رسید
بقیه هم . با آن که هنگام صرف شام بود بچه ها از سالن غذا خوری بیرون ریخته بودند تا ببینند چه خبر است. سالن پر از آدم بود. یشدصداها واضح تر م

کل حلقه هری راهش را از میان عده ای از اسلیترین های بلند قد باز کرد و دید که تماشاچیان به ش. خود را در راه پله مرمرین بین جمعیت جا کرده بودند
پروفسور مک گونگال در سوی دیگر . بعضی از آنها شدیدا جا خورده بودند و عده ای هم سخت وحشت کرده بودند. ای بزرگ دور تا دور ایستاده بودند

 .سالن درست رو به روی هری ایستاده بود انگار از دیدن صحنه مقابلش اندکی منقلب شده بود
ظاهری شوریده و . دریک دستش چوب دستی و در دست دیگرش بطری خالی نوشیدنی دیده میشد. ودپروفسور تریالنی وسط سالن ایستاده ب

شال و روسری . تر به نظر میرسید وری شده بود به گونه ای که یک چشمش از چشم دیگرش درشت هموهایش آشفته بود عینکش ی. پریشان حال داشت
دو . این صحنه این احساس را به بیننده القا میکرد که هر آن ممکن است او از هم بپاشد. ودهای بیشمارش بی هیچ نظمی از شانه هایش آویزان شده ب

. گون شده بود و مثل این بود که کسی آن را از باالی پله ها به پایین پرتاب کرده باشداژیکی از آن ها و. چمدان بزرگ روی زمین در کنارش دیده میشد
شت زده به چیزی نگاه میکرد که هری نمی توانست آن را ببیند اما از جهت نگاه او معلوم بود که آن چیز پایین پله پروفسور تریالنی با چهره ای بسیار وح

 .هاست
 :پروفسور تریالنی جیغ کشان گفت

 !من قبول نمیکنم... امکان نداره ... این امکان نداره! نه نه -
  :صدایی زیر و دختر مĤبانه گفت

 اده بودی؟  خودت این رو تشخیص ند تو-
از صدایش کامال .  هری خود را به سمت راست متمایل کرد و متوجه شد آن چه باعث وحشت پروفسور تریالنی شده بود کسی جز آمبریج نبود

میفهمیدی با این که حتی نمیتونی وضع هوای فردا رو پیش بینی کنی قاعدتا باید . مشخص بود که به طرز سنگدالنه ای از آن چه می بیند لذت می برد
 .ی در بهبود کار اخراجت حتمی بودکه به دلیل عملکرد ضعیف در کالس ها و ناتوان

  :پروفسور تریالنی که پشت عینک ته استکانی اش به پهنای صورتش اشک می ریخت جیغ زنان گفت
 ! هاگوارتز خونه منه-ه که اینجامشانزده سال! تو نمی تونی منو اخراج کنی!  تو نمی تونی-

 :ور آمبریج گفتپروفس
 !خونه ات بود -

کامال مشخص بود که از تماشای در هم شکسته شدن .  هری از دیدن لبخند رضایتی که بر لبان وزغ مانند آمبریج نشسته بود چندشش شد
 . پروفسور تریالنی و هق هق های غیر قابل کنترلش لذت میبرد

حاال هم خودت لطف کن راهت رو .  رو برام نفرستاده بود این جا خونه ات بودتا یک ساعت پیش که وزارت سحر و جادو هنوز حکم اخراجت -
 .با این کارها اعصاب همه رو خرد کردی. بکش و برو

هری صدای هق هق خفه ای را از سمت چپ شنید . پروفسور تریالنی ضجه کنان و لرزان با چهره ای اندوه بار بدنش را به جلو و عقب تاب میداد
پروفسور مک گونگال جمعیت را کنار زد جلو آمد و با حالتی . الوندر و پاراواتی دستانشان را دور هم حلقه کرده بودند و آرام گریه می کردند. و سر برگرداند

 .در همین حین دستمال بزرگی از داخل ردایش بیرون کشید و آن را به او داد. جدی به قصد تسلی دادن به پشت پروفسور تریالنی می زد
 ... مجبور نیستی از هاگوارتز بری...اون قدر ها هم که فکر می کنی اوضاع ناجور نیست... بیا فین کن... آروم باش... م باش سیبل آرو-

 :آمبریج با لحنی هولناک گفت
 ی می فرمایید پروفسور مک گونگال؟جد -

 . و چند قدم به جلو برداشت
 به استناد چه مرجعی اینو می گید؟ میشه بفرمایید -

  :صدایی بم گفت
 ! به استناد گفته من-

هری به هیچ وجه نمی توانست دلیل . دانش آموزان راه را باز کردند و دامبلدور در آستانه در ظاهر شد. در چوب بلوطی سالن روی پاشنه چرخید
مه آلود که پشت سرش نمایان بود ابهتی عجیب هیات قاب گرفته او در آستانه در با پس زمینه ای از آن شب تار و . حضور او را در آن محل حدس بزند

در را پشت سرش باز گذاشت از میان حلقه تماشاچیان گذشت و به سوی پروفسور تریالنی رفت که با بدنی لرزان و چهره ای اشک آلود روی . داشت
 .چمدانش نشسته بود و پروفسور مک گونگال  هم کنارش ایستاده بود
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 :ه طرزی غیر عادی نامطبوع بود گفتآمبریج با خنده ای کوتاه که ب
 .گفته شما پروفسور دامبلدور؟ با شرمندگی باید عرض کنم که شما در جایگاهی نیستید که بتونین چنین حکمی صادر کنین -

 : سپس طوماری از کاغذ پوستی را از داخل ردایش بیرون کشید و ادامه داد
بر اساس حکم آموزشی شماره بیست و . ی شخص من و همین طور وزیر سحر و جادو رسیدهبفرمایید این هم حکم اخراج این خانم که به امضا -

سوم بازرس عالی رتبه مدرسه هاگوارتز مجاز به تحقیق دادن مجازات تعلیقی و اخراج معلمانی است که عملکردشان بر خالف معیارهای مورد نظر وزارت 
 لیل ایشان رو از کار اخراج کردمصالحیت کار در هاگوارتز رو نداره به همین دبنا به تشخیص من پروفسور تریالنی . سحر و جادو است

به پروفسور تریالنی که هنوز با بی قراری روی چمدانش نشسته بود و هق هق می زد . هری در نهایت شگفتی دید که دامبلدور هنوز لبخند میزند
  :رو کرد و گفت

 رو از اما این اجازه رو ندارین که اونا. عالی رتبه شما این اختیار رو دارین که معلمها رو اخراج کنیددرست میگین پروفسور آمبریج در مقام بازرس  -
 .این جا بیرون بیاندازید

 .سپس مودبانه تعظیم کوتاهی کرد و ادامه داد
زندگی خوام که پروفسور تریالنی به  باید خدمت تان یاد آوری کنم که تصمیم گیری در این مورد هنوز مربوط به اختیارات من است و من می -

 .اش در هاگوارتز ادامه بده
 . به شنیدن این حرف پروفسور تریالنی سکسکه کنان خنده ای کوتاه و عصبی سر داد

 .رم دنبال سرنوشتم من می! رم من مینه نه  -
 :دامبلدرو قاطعانه گفت

 .نه میخوام که اینجا بمونی سیبل -
 :رد و گفت رو به پروفسور مک گونگال ک

 بل رو تا طبقه باال همراهی کنید؟پروفسور مک گونگال میشه ازتون خواهش کنم سی -
  :مک گونگال گفت

 ...البته بلند شو سیبل -
به کمک هم او را از کنار آمبریج .  با شتاب از میان جمعیت بیرون آمد و به قصد کمک بازوی دیگر پروفسور تریالنی را گرفتوتاپروفسور اسپر

پروفسور فلیت ویک هم با گامهای تند و کوتاه دنبال آن ها دوید چوب دستی اش را به طرف چمدان . ر دادند و به سوی پلکان مرمرین هدایت کردندعبو
 : بلند کرد و زیر لب وردی خواند

 !چمدان ها حرکت -
 .سور فلیت ویک هم به دنبال آن ها و چمدان ها روی هوا بلند شدند و به دنبال پروفسور تریالنی به راه افتادند و پروف

 .دامبلدور هم چنان با مهربانی لبخند میزد. پروفسور آمبریج بیحرکت سرجایش ایستاده بود و به دامبلدور خیره شده بود
 :گونه ای که در همه سالن پیچید گفت آمبریج با صدای نجوا

 اینو چی کار می کنید؟. خلیه کنه اون وقت تریالنی مجبوره اتاقش رو ت. ارهمعلمی که قراره به جای اون استخدام کنم احتیاج به اتاق خواب د -
 :دامبلدور با لحنی دوستانه گفت

 .یح میده در طبقه همکف زندگی کنهاون ترج. مشکلی نیست من قبال خودم یه معلم جدید انتخاب کردم -
 :آمبریج با صدایی زیر و گوش خراش گفت

 ... حکم آموزشی شماره بیست و دوم دامبلدور باید یاد آوری کنم که بر اساس  شما معلم انتخاب کردین؟ شما؟-
 : دامبلدور گفت

وزارت خونه حق داره یک معلم جدید جایگزین انتخاب کنه اما تنها در صورتی که مدیر مدرسه قادر به انجام این کار نباشه و خوشحالم که در  -
 عرفی شون کنم؟پیدا کردم اجازه می دید مهمین جا اعالم کنم که من معلم مورد نظر رو 
پچ پچ های تعجب . صدای سم به گوش رسید. از میان در باز می شد دید که مه بیشتر از قبل شده است. صورتش را به سمت در باز سالن گرداند

 .تازه وارد به قدری شتاب کردند که سکندری خوردندبعضی از آنها برای راه دادن به . آن هایی که در نزدیک در بودند با عجله عقب رفتند. فضا را پر کرد
آن موهای بور  موجودی که با: از میان مه صورتی هویدا شد که هری قبال آن را در شب تاریک و خطرناکی که به جنگل ممنوعه رفته بود دیده بود

 .نیمه دیگر بدنش مانند اسب بودمایل به سفید و چشمانی که به طرزی حیرت آور آبی بود باال تنه ای شبیه انسان داشت و 
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 :دامبلدور با لحنی شاد خطاب به آمبریج که گویی صاعقه به او زده بود گفت
 .فکر کنم بتونن نظر شما رو جلب کنن. ایشون فایرنز هستند -
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 درباره سایت جادوگران دات کام

    
سایت جادوگران دات کام به عنوان یک سایت تخصصی هری پاتر در نظردارد برای پاسخ به نیاز طرفداران هری پاتر از هر 

 .نظر سایت کامل و جامعی را برای این قشر عظیم در جامعه ایران فراهم کند
ال برای اینکه به غنای کار افزوده شود تصـمیم گـرفتیم بـرای پاسـخ     به این منظور عالوه بر ایجاد یک سایت با امکانات با   

امیدواریم بتوانیم هر چـه  .  که رولینگ آنها را نوشته بنماییمیران شروع به تایپ کتابهاییگفتن به نیازهای هری پاتریست ها در ا 
 شما هم اگر عالقمند به شرکت .ق شویمبیشتر در راه شناساندن هری پاتر و دنیای جادویی که رولینگ به همه معرفی کرده موف    
 سـریعتر و بهتـر     انجام کـار گروهـی     ا با تدر این گونه فعالیتها هستید میتوانید با سایت جادوگران در ادامه این راه همکاری کنید                

بودنـد،  در پایان از همه دوستان و اعضای سایت کـه مشـوق مـا در ایـن راه     . بتوانیم به هری پاتریست های ایرانی خدمت کنیم    
 .تشکر می کنیم

 

 درباره تایپ کتاب هری پاتر و محفل ققنوس
در دسترس عمـوم    به صورت کتاب الکترونیکی      را   کتاب این بوده که هر چه سریعتر      هدف ما از انجام این کار در درجه اول        

اشکاالت تایپی زیادی در د  که طبیعتا تایپیست نیستندر نتیجه به دلیل سرعت کار و همچنین تایپ کتاب توسط اعضا. قرار دهیم
سعی ما بر این است  و دارای ایراد هستندهمانطور که می دانید تمام ترجمه های موجود در بازار    از طرف دیگر    . شود  می آن دیده 

 . ویرایش کنیم تا بتوان از آن به عنوان یک مرجع معتبر استفاده کردفصلهای تایپ شده را به مرور که
 

 . استسدریک دیگوریز اعضای سایت با شناسه  کار یکی اتایپ این فصل
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   مفصل سی ا
                                           پگرا             

رمدرسـه بازگوشـده    درچندروزبعدآنقدرداستان فـراروآزادی فردوجـرج د     
ــی     ــدس م ــری ح ــه ه ــاگوارتز    بودک ــای ه ــانه ه ــه افس ــه زودی ب زد ب

 که با چشم خودشان شاهد مـاجرا بودنـد          بعدازیک هفته حتی کسانی   .بپیوندد
جه کردند که دوقلوها را سوار بر جاروهایشان در حـال شـیر  کم کم باور می

ندکه بمبهای کود حیوانی وگلوله هـای بوگنـدو   رفتن و بمباران آمبریج دیده ا    
را یکی پس از دیگری به سویش پرتاب کرده،سپس پرواز کنان از در سرسرا              

س از رفتن آنهاموج عظیم گفتگوهای دانش آموزانی باال گرفت که قصد تقلیدازآنها را داشتند وهری گاه وبیگاه صدای کسانی را میبالفاصله پ.گریخته اند
فقط کافیه یه بار دیگه کالسمون اینطوری باشه ،اونوقـت  («یا»میپرم روی جاروم و از اینجا میرم خداوکیلی منم یکی از همین روزها « :گفتندشنید که می

 ».....و میکنم که ویزلی ها کردندنم اون کاری رم
 

یکی از علتهایش این بود که آنها به هیچکس نگفته بودنـد  .توانست به این زودی آنها را فراموش کندفرد وجرج کاری کرده بودندکه هیچکس نمی
آمبـریج و فـیلچ روشـهای      .ا بطـور کامـل اشـغال کـرده بـود          چه طور میتوان باتالقی را از میان برد که اکنون یکی از راهروهای قسمت شرقی طبقه پنجم ر                 

سرانجام دور تا دور آن قسمت را طناب کشی کردند و فیلچ که با خشم دنـدانهایش      .متعددی را برای از بین بردن آن آزموده بودند اما همه آنها بی نتیجه بود              
هری اطمینان داشت که استادهایی مانند مـک گونگـال   .ن به کالسهایشان شدسایید مسئول قایقرانی بر روی باتالق و رساندن دانش آموزارا روی هم می

دادنـد شـاهد تـالش و    توانند در یک چشم بهم زدن باتالق را ناپدید کنند اما اینبار هم مثل ماجرای ویژویژوهای وحشی ،تـرجیح مـی  یا فلیت ویک می
 .فعالیت آمبریج باشند

دو جارو پدید آمده بود که پاک جاروهای فرد و جرج برای رسیدن به صاحبانشان بر روی دردفتـر ایجـاد   بر روی دفتر آمبریج دوسوراخ بزرگ به شکل   
فیلچ در جدیدی را جایگزین آن کرد و جاروی هری را به دخمه ها برد که بر طبق شایعات یک غول غار نشین امنیتی مسـلح             .کرده و از آن خارج شده بودند      

 ....الت آمبریج به پایان نرسیده بوداما هنوز مشک.از آن پاسداری کند
به رغـم تعـویض در،   .عده زیادی از دانش آموزان از فرد و جرج الهام گرفته و برای تصاحب مقام خالی دردسر سازان مدرسه با یکدیگر رقابت میکردند  

وی اشـیای درخشـان،آنجا را زیـر و زبـر کـرد وبـا ورود       برقک بالفاصله در جستج.شخصی توانسته بود یک برقک پوزه دار پشمالو را در دفتر آمبریج بیاندازد           
بمبهای کود حیوانی و گلوله های بوگنـدویی کـه در راهروهـا    .آمبریج،برروی او پریدوشروع به گاز زدن و درآوردن انگشترها از انگشتان خپل و کوتاهش کرد      

کالسهای درس ، برای دانش آموزان تبدیل به یک عادت جدید شده بـود و  می انداختند چنان زیاد بود که اجرای جادوی حباب سر ، پیش از بیرون آمدن از             
باعث می شد هوای تمیز کافی برای تنفس داشته باشند اما تنها اشکالش این بود که قیافه هایشان طوری میشد که گـویی تنـگ مـاهی را وارونـه بـر سـر                        

 .گذاشته بودند
شت دائم در راهروها قدم میزد و بی صبرانه در جستجوی دانش آموزان خالفکار بود امـا مشـکلش   فیلچ که یک تازیانه ویژه اسبها را آماده در دست دا    

اعضای جوخه بازجویی نیز به او کمک می کردند اما یکسره اتفاقهای عجیـب  .این بود که تعداد آنها چنان زیاد شده بود که نمی دانست دنبال کدامشان برود           
، یکی از اعضای تیم کوئیدیچ اسلیترین ، که بـه نـاراحتی پوسـتی وحشـتناکی دچـار شـده بـود بـه درمانگـاه مراجعـه              ورینگتون  .و غریبی برایشان می افتاد    

پانسی پارکینسون ، فردای آن روزدرهمه کالسها غیبت کـرد و باعـث   .پوستش طوری شده بود که انگار روکشی از جنس برشتوک روی آن کشیده بودند .کرد
 .غیبت کردنش روئیدن شاخ گوزن روی سرش بودعلت . شدهرماینیشادی و سرور 

آمبریج همـین کـه وارد      .در این میان تازه معلوم شد که فرد و جرج پیش از ترک هاگوارتز تا چه حد قوطی  خوراکی های جیم شویشان را فروخته اند                         
در حـالی  . هردو سوراخ بینی جلوی در جمع شده بودند    کالس می شد دانش آموزانی را می دید که بعلت غش ، استفراغ ، تب های خطرناک ، یا خونریزی از                    

پـس  . شده اندآمبریج زدهآمبریج زدهآمبریج زدهآمبریج زدهان با سرسختی به او میگفتند که که از خشم و ناامیدی جیغ می کشید تالش میکرد منبع این عوارض مرموز را بیابد اما دانش آموز          
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 کار منصرف شد و به دانش آموزانی که خونریزی داشتند ، غش مـی کردنـد ،        از مجازات چهار کالس پی در پی و ناکامی در کشف راز آنها ، به ناچار از این                 
 . عرق می ریختند و استفراغ می کردند اجازه داد که دسته دسته از کالسش بیرون بروند

 که توصیه فرد هنگام     به نظر می رسید   .اما حتی مصرف کنندگان خوراکیهای جیم شو نیز قادر به رقابت با استاد آشوب نبودندکه کسی نبود جز بدعنق                  
با صدای بلندی دیوانه وار می خندیدواز این سوی مدرسه به آن سو پرواز می کـرد ، میزهـا را واژگـون مـی کـرد ، از                      .خدا حافظی رابسیار جدی گرفته است     

م آهنین محبوس کرد و سرایدار خشـمگین بـا   دو بار خانم نوریس را در لباسهای رز.درون تابلو بیرون می پرید و مجسمه ها و گلدانها را به زمین می انداخت    
مشعلهای شعله ور را درست باالی سر دانـش آمـوزانی کـه جیـغ     .بدعنق فانوسها را می شکست و شمعها را خاموش می کرد     .شنیدن زوزه هایش نجاتش داد    

یـک بـار   .ون آتش یا بیرون از پنجره مـی انـداخت         می کشیدند حلقه وار باال می انداخت و می گرفت ؛ دسته کاغذ پوستی های روی هم چیده شده را به در                     
هنگام صرف صبحانه یک کیسـه پـر از رتیـل را وسـط سرسـرای بـزرگ انـداخت و        .شیرتمام دستشوئی های طبقه دوم را باز گذاشت و سیلی به راه انداخت 

بار که او شروع به صحبت مـی کـرد بـرایش شیشـکی در     باالخره هربار که هوس می کرد به خود استراحتی بدهد سایه به سایه آمبریج پرواز می کرد و هر       
 .می کرد

در واقع یک هفته پس از رفتن فرد و جـرج از         .به نظر می رسید که هیچ یک از کارکنان مدرسه جز فیلچ ، برای کمک به او به خود زحمت نمی دهند                     
چشم خود پروفسور مک گونگـال را دیـد کـه از کنـار او گذشـت و       مدرسه ، یک بار که بدعنق سرگرم باز کردن یکی از چلچراغهای کریستال بود هری به                 

 ».از اون طرف بپیچونی تا باز بشهباید « :و زیر لب به روح مزاحم گفته استحاضر بود قسم بخورد که ا
رای مشـاهده وضـعیت او   همچنان گیج وسردر گم بود و والدینش که ب       .از همه بدتر اینکه مونتاگ پس از اقامتش در توالت هنوز حالش بهتر نشده بود              

 .آمده بودند هنگامی که با گامهای بلند در جاده جلو می آمدند خشمگین به نظر می رسیدند
 : که صورتش را به شیشه پنجره کالس وردهای جادوئی چسبانده بود تا بتواند آقا و خانم مونتاگ را هنگام ورود به قلعه ببیند با نگرانی گفتهرماینی

 .یم؟نمیخواد بگیم چه بالیی سرش اومده؟در این صورت ممکنه خانم پامفری بتونه معالجه اش کنهالزم نیست بهشون بگ -
 

 :رون با بی توجهی گفت
 .اون حالش خوب میشه.معلومه که نباید چیزی بگیم -
 

 :هری رضایتمندانه گفت
 در هر حال اینم یه دردسر دیگه برای آمبریجه دیگه ، درسته؟ -
 

فنجان هری چهار پایه بسیار کوتاه در آورد که به سطح میز نمـی رسـیدند و   .فنجانهایی که قرار بود جادو کنند ضربه زدندهری و رون با چوبدستی به      
فنجان رون چهار پایه ی دراز و باریک درآورد که به سختی فنجان را در هوا نگـه داشـتند و چنـد لحظـه ای لرزیدنـد وآخرسـرتا                 .بیهوده در هوا می جنبیدند    

 :سپس گفت.وبا یک حرکت موجی چوبدستی اش فنجان رون را ترمیم کرد»!ریپارو«: به تندی گفتهرماینی.ه فنجان شکست ودو نیمه شددر تیج.شدند
 همه اینا درست ، اما اگه آسیب دیدگی مونتاگ دائمی باشه چی؟ -

 :ردگی گفترون که فنجانش بار دیگر با حالتی نامتوازن ایستاده بود و زانوهایش به شدت می لرزید با آز
چه اهمیتی داره؟مونتاگ برای چی میخواست اون همه امتیاز از گریفندور کم کنه؟این کـارش درسـت بود؟اگـه میخـوای نگـران کسـی باشـی ،             -
 ! ، بهتره نگران من باشیهرماینی
 

سـپس آن  .آن سوی میز می رفت فنجان خودش را گرفت که پاهای چینی پر نقش ونگار و محکمی داشت وبا شادمانی جست وخیز کنان به     هرماینی
  تو ؟برای چی باید نگران تو باشم؟-:را جلویش روی میز گذاشت و گفت

 وقتـی نامـه بعـدی       -:رون او را نگه داشت وبا لحـن تلخـی گفـت           .اکنون فنجان رون می کوشید بر روی چهار پایه شکننده اش وزنش را تحمل کند              
 .هیچ بعید نیست دوباره برام عربده کش بفرسته. دستم برسه بدجوری توی دردسر می افتممامانم بعد از عبور از بازرسی آمبریج باالخره به

 ....ولی -
 :رون با بدبینی گفت

میگه من نباید می گذاشتم از مدرسه برن ،باید ته جاروهاشونو می گـرفتم و               . حتما میگه تقصیر من بوده که فرد و جرج رفتن ، حاال خودت می بینی                
 ....آره ، همه تقصیرها می افته گردن من.... اینجور چیزهاآویزون می شدم و از
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یعنی خـب ، اگـه واقعـا    .ولی من مطمئنم که مامانت اینو نمی گه       ! اگه چنین حرفی بزنه خیلی بی انصافی کرده ، تو که کاری نمی تونستی بکنی               -
 ....دنتوی کوچه دیاگون یه مغازه خریده باشن معلومه که از مدتها پیش در فکر این کار بو

 :سپس گفت.رون با چوبدستی اش چنان ضربه محکمی به فنجانش زد که پایه هایش کج شد و همانطور جلویش ایستاد
انا این مغازه رو از کجا آورده ن؟ قضیه یه ذره مشکوکه ، نه؟ اجاره یه مغازه تـوی کوچـه دیـاگون یـه عالمـه                      .آره ، اما آخه خود اینم مسئله ست        -

 .... میخواد بدونه اونا چی کار کرده ن که اینهمه پول گیرشون اومدهمامانم.گالیون می خواد
 : آن را به حال خود گذاشت وگفتهرماینی. آهسته به دور فنجان هری میدوید که هنوز پایه های کوتاهش به سطح میز نرسیده بودهرماینیفنجان 

نهاد کرده باشه اجناس دزدی بفروشن یا کـار وحشـتناک دیگـه ای          یعنی ممکنه ماندانگاس بهشون پیش    .راستش این فکر به ذهن منم رسیده بود        -
 بکنن؟

 :هری با لحن خشکی گفت
 .ماندانگاس این کارو نکرده -

 : با هم گفتندهرماینیرون و 
 از کجا میدونی؟ -

ران به درسـتکاری فـرد و   حاالکه ممکن بود سکوت او باعث شود دیگ       .هری لحظه ای مردد ماند اما به نظرش رسید که زمان اعتراف فرا رسیده است              
 :اوگفت.جرج شک کنند دیگر نمی توانست ساکت بماند

 .ماه ژوئن پارسال ، جایزه مسابقه سه جادوگرو دادم به اونا.برای اینکه طال رو از من گرفتن -
 : گفتاینیهرم. همان طور که می چرخید از لبه ی میز افتادو شکستهرماینیسکوتی لبریز از تعجب و شگفتی برقرارشد و فنجان 

 !وای ؛ هری ، امکان نداره -
 

 :هری با حالتی عصیانگرانه گفت
 ...من به اون طال نیازی نداشتم در حالی که کار اونا در تولید وسایل شوخی عالیه.من این کارو کردم ، اصال هم پشیمون نیستم -

 :رون که از شادی در پوست خود نمی گنجید گفت
 میشه بهش بگم؟! مامان نمی تونه منو سرزنش کنهدیگه...همش تقصیر توست ، هری!عالیه -

 :هری با بی حوصلگی گفت
 ...مخصوصا اگه ممکنه فکر کنه اونا پاتیل دزدی و از اینجور چیزها می فروشند...آره ، به گمونم بهتره بگی -

چنان که انتظار می رفت همـین کـه   .امد تا آخر درس هیچ چیز دیگری نگفت اما هری تردید داشت که خودداری او مدت زیادی به طول انج       هرماینی
 چشمهایش را ریز کرد و به هری خیره شـد امـا همـین      هرماینیزنگ تفریح خورد و آن ها از قلعه بیرون آمدند و در زیر نور آفتاب بی رمق ماه مه ایستادند                     

 :که دهانش را باز کرد که با چهره ای مصمم چیزی بگوید هری به او مهلت نداد و قاطعانه گفت
فرد و جرج طالها رو گرفته ن و شواهد و قرائن نشون میـده کـه مقـدار زیـادی اش رو هـم خـرج       . غر زدن هیچ فایده ای نداره ، کاریه که شده      -
 .هرماینیبنابر این بهتره بیخودی خودتو خسته نکنی ،  .منم که نه می تونم ، نه می خوام که این پول رو ازشون پس بگیرم.کردن

 :ی گفت با آزردگهرماینی
 !من که نمی خواستم از فرد و جرج حرف بزنم -
 

 : با عصبانیت گفتهرماینی.رون ناباورانه هوا را با شدت از بینی اش خارج کرد و چشم غره ای به او رفت
ت شـدگی  در واقع ، می خواستم از هری بپرسم کی میخواد بره پیش اسنیپ و ازش خواهش کنـه چفـ      !گفتم که ، نمی خواستم از اونا چیزی بگم         -

 !رو بهش یاد بده
 

 دربـاره سـیریوس از   هرماینیپس از صحبت طوالنی درباره فرار تاریخی فرد و جرج که به واقع ساعتها به طول انجامید رون و                .قلب هری فرو ریخت   
واری توانست چیزی برای گفـتن بـه   هری که علت اصرارش برای صحبت با سیریوس را از اول با آنها در میان نگذاشته بود به دش             .او پرس و جو کرده بودند     

امـا از  .آخر سر به این نتیجه رسید که این واقعیت را برایشان بازگو کند که سیریوس از او خواسته است به آموزش درس چفت شـدگی ادامـه بدهـد    .آنها بیابد 
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ر لحظاتی که هـری بـه هـیچ وجـه انتظـار نداشـت        لحظه ای از این موضوع غافل نمی شد و درست دهرماینیهمان وقت از کار خود پشیمان شد بود زیرا          
 .پشت سر هم این موضوع را پیش می کشید

 : گفتهرماینی
 ...بیخودی نگو که دیگه اون خوابهای مسخره رو نمی بینی چون رون به من گفت که دیشب توی خواب دوباره حرف می زدی -
 

 : به خود بگیرد وبا حالتی عذر خواهانه جویده جویده بگویدرون فقط توانست قیافه ای شرمنده.هری نگاه غضبناکی به رون انداخت
 ...فقط یه ذره زیر لب حرف زدی -

 »...یه ذره جلوتر«: انگار می گفتی        
 :هری در حق او بی رحمی کرد و به دروغ گفت

 . و سرخگون رو بگیریسعی می کردم تشویقت کنم که دستتو جلوتر ببری. خواب می دیدم که دارم کوئیدیچ شما رو نیگا میکنم-
 .او به هیچ وجه چنین خوابی ندیده بود.هری از این انتقام جویی راضی و خرسند بود.گوش های رون سرخ شد

او از اتاق دایره ای شکل عبور کرده ، سپس از آن اتـاق پـر از صـدای تـق تـق و نورهـای         .دیشب بار دیگر خود را در راهروی سازمان اسرار دیده بود          
 بود و سرانجام خود را در آن اتاق غار مانند پر از قفسه یافته بود که گوی های شیشـه ای خـاک گرفتـه ی بیشـماری در آن بـه چشـم مـی               رقصان گذشته 

 ...خورد
احتماال در همـان وقـت بـا صـدای بلنـد      ...او شتابان یکراست به سوی ردیف شماره نود و هفت رفته ، به سمت چپ پیچیده و در امتداد آن دویده بود        

وپـیش از آن کـه بـه انتهـای آن ردیـف      ....زیرا احساس کرده بود ضمیر هشیارش ، در کشمکش برای بیداری است         ...فقط یه ذره جلوتر   ...حرف می زده است   
 .برسد خود را در رختخوابش یافته و به سقف تخت پرده دارش چشم دوخته بود

 : بار دیگر چشمهایش را ریز کرد و به هری خیره شد و گفتهرماینی
  تو داری سعی میکنی ذهنتو ببندی ، نه؟داری به تمرین درس چفت شدگی ادامه میدی ، درسته؟-

 : نگاه کند گفتهرماینیهری قیافه ای به خود گرفت که انگار با این حرف به او توهین شده بود اما بدون آنکه مستقیم به چشمهای 
 . معلومه که ادامه می دم-

از ایـن  .کنجکاو شده بود و می خواست بفهمد در آن اتاق پر از گوی های بلورین خاک آلود چه چیزی پنهان شده اسـت  اما در حقیقت هری بی اندازه       
 .رو ترجیح می داد آن خوابها ادامه یابد

 ، در نتیجـه  مشکل این بود که تا شروع امتحانات فقط کمتر از یکماه باقی مانده بود و هر یک دقیقه وقت آزادشان به مطالعـه اختصـاص مـی یافـت           
اگر هم به خواب می رفت مغز از توان افتاده اش در اکثر شـبها  .مغزش چنان از اطالعات اشباع شده بود که وقتی به رختخواب میرفت اصال خوابش نمی برد            

 در گوشـش زمزمـه مـی    یهرماینهری گمان می کرد آن بخش از مغزش که همیشه با صدای            .خوابهای احمقانه ای درباره امتحانات برایش تدارک می دید        
کرد از پرسه های شبانه او در راهرویی که به آن در سیاه ختم می شد احساس گناه کرده باشد زیرا هر بار پیش از رسیدن به مقصد مـی کوشـید او را بیـدار                           

 .کند
 :رون که هنوز گوشهایش سرخ بود گفت

 . خوب نشه ممکنه ما شانس بردن جام کوئیدیچ رو داشته باشیم اگه تا قبل از شروع مسابقه اسلیترین با هافلپاف ، مونتاگ حالش-
 :هری با خوشحالی از تغییر موضوع صحبت استقبال کردو گفت

 . آره ، درسته-
 ...اگه شنبه ی دیگه اسلیترین به هافلپاف ببازه. ببین ، ما یه بازی رو باختیم ، یه بازی رو بردیم-

 :ت می کند گفتهری که دیگر نمی دانست با چه چیزی موافق
 . آره ، آره ، درسته-

 ....درست در همان لحظه چو از آن سوی حیاط جلو می آمد و عمدا به او نگاه نمی کرد
 

قرار بود آخرین بازی مسابقات کوئیدیچ که در آن تیم گریفندور در برابر تـیم ریـونکال بـازی مـی کـرد در تعطـیالت آخـرین هفتـه مـاه مـه برگـزار                
کـه البتـه   (ین در آخرین مسابقه اش در برابر هافلپاف با اختالف کمی بازی را باخته بود تیم گریفندور به دلیـل دروازه بـانی افتضـاح رون                         اگرچه اسلیتر .شود
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اما به نظر می رسید که خود او علت جدیـدی بـرای خـوش بینـی پیـدا         .جرأت نداشت برای پیروزی امیدوار باشد     !)هیچکس درباره اش با رون حرفی نمی زد       
 .رده باشدک

 : گفتهرماینیصبح روز مسابقه رون با قیافه گرفته ای به هری و 
 . دیگه از این بدتر که نمی تونم باشم ، درسته؟دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم-

نی چیه ، به نظر مـن       می دو : گفت هرماینی و هری از میان جمعیت هیجان زده و پرشور به سوی زمین کوئیدیچ می رفتند                 هرماینیاندکی بعد ، وقتی     
 ...اونا هیچوقت درست و حسابی بهش قوت قلب نمی دادن.حاال که فرد وجرج نیستن ممکنه رون بهتر بتونه بازی کنه

ا وقتی با بی خیالی از مقابل گروهی از اسـلیترینی هـ  .او چیزی بر روی سرش گذاشته بود که از قرارمعلوم یک عقاب زنده بود     .لونا الوگود از آنها جلوزد    
 : به او نگاه کرد و گفتهرماینیمی گذشت که او را نشان می دادند و کرکر می خندیدند 

 چو هم بازی می کنه دیگه ، نه؟...اصال یادم نبود! ای وای-
 :هری که این موضوع را از یاد نبرده بود فقط گفت

 . اوهوم-
هـری  .رون نمی توانست هوایی بهتر از آن را آرزو کنـد .وز آفتابی و دلپذیری بود ر.آنها در باالترین ردیف جایگاه تماشاگران برای خود جایی پیدا کردند          

 . را سر دهند»اونی که سرور و پادشاهمونه ، ویزلیه«نیز خدا خدا می کرد که رون کاری نکند که اسلیترینی ها دوباره آواز 
وقتی اعضـای تـیم بـه سـمت زمـین مـی       . بازی را گزارش می کردلی جردن که پس از رفتن فرد و جرج بسیار افسرده و ناامید شده بود مثل همیشه         

 :آمدند بدون شوق و ذوق همیشگی اش نام بازیکنان را اعالم کرد
 .چانگ...دیویس.... برادلی-

صـاف  موهای سـیاه  .وقتی چو قدم زنان وارد زمین شد هری مثل قبل قلبش در سینه فرو نریخت و این بار تنها لرزش ظریفی در سینه اش حس کرد              
دیگر به آنچه ممکن بود پیش بیاید اهمیتی نمی داد وتنها چیزی که می دانست این بود که دیگر تحمل دعـوا وجـرو            .و براق چو در نسیم مالیم موج می زد        

 .حتی گفتگوی پر هیجان چو با راجر دیویس هنگام سوار شدن بر جاروهایشان نیز حسادتش را برمی انگیخت.بحث را ندارد
 :لی گفت

دیویس بالفاصله سرخگون رو می گیره ، حاال دیویس ، کاپیتان تیم ریونکال ، با سرخگون از جلوی جانسون جا خـالی  ! باالخره از زمین بلند شدند      و -
 ...و..و...می خواد پرتاب کنه!داره یکراست میره که گل بزنه...میده ، از جلوی بل هم جا خالی میده ، از جلوی اسپینت هم جا خالی داد

 :دن با صدای بلند فحشی دادوگفتجر
 ! و گل می زنه-

چنان که انتظار می رفت اسلیترینی ها در آن سوی جایگاه تماشـاگران بـه   . همراه با سایر دانش آموزان گریفندوری غرولند می کردند     هرماینیهری و   
 :طور نفرت انگیزی شروع به خواندن کردند
 ی که عرضه هیچ کارو نداره ، ویزلیه                                       اون

                                   اونی که حلقه انگشترو هم جا میذاره ، ویزلیه
 :در همان لحظه صدای نخراشیده ای در گوش هری گفت

 ...هرماینی... هری-
 خودش را به زور میان ردیف پشتی جا داده و جلـو آمـده   از قرار معلوم.هری سرش را برگرداند و صورت ریش دار عظیم هاگرید را بین دو صندلی دید            

معلـوم نبـود چـرا هاگریـد دوال شـده      .بود زیرا دانش آموزان سال اول ودومی که از جلویشان گذشته بـود قیافـه هـای گـیج وژولیـده ای پیـدا کـرده بودنـد            
 :او آهسته زمزمه کرد. از هر کس دیگری بودبا این حال همچنان یک متر بلندتر.احتماال می خواست از چشم کسی پنهان بماند.است

  بچه ها ، میشه با من بیاین؟همین االن که همه سرگرم تماشای مسابقه ن؟-
 :هری گفت

 تا مسابقه تموم بشه؟... ا ، نمیشه صبر کنی هاگرید-
 :هاگرید گفت

 ...خواهش می کنم...باید همین حاال بیاین که بقیه حواسشون پرته. نه ، هری ، نه-

هری از زمانی که هاگرید به مدرسه برگشته بود او را از فاصـله ای بـه ایـن                 .هردو چشمش کبود شده بود    . بینی هاگرید قطره قطره خون می ریخت       از
 :هری بالفاصله گفت.چهره اش واقعا اندوهگین به نظر می رسید.نزدیکی ندیده بود
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 .  البته ، البته که میایم-

 ندلی هایشان برگشتند و غرولند دانش آموزانی را درآوردند در امتداد ردیف صهرماینیهری و 
افرادی که در ردیف هاگرید بودند غرولند نکرده بلکه می کوشیدند خود را هرچه جمع تر کنند تا او بتواند عبـور        .که ناچار بودند بایستند تا آنها رد شوند       

 :وقتی به پله ها رسیدند هاگرید گفت.کند
 . از هردو تون ممنونم-
 :قتی از پله اه به سمت سراشیبی چمن پایین می رفتند با نگرانی به اطراف نگاه کرد وگفتو
 ... فقط خدا کنه اون نفهمه که ما داریم می ریم-

 :هری گفت
 پـیش  تمام اعضای جوخه بازجویی پیشش نشسته ن ، مگه اونا رو ندیدی؟حتما احتمال می ده توی مسابقه دردسری         .  منظورت آمبریجه؟نمی فهمه   -

 .بیاد
 :هاگرید گفت

 ... یه ذره دردسر اشکالی نداره-
مـی خواسـت   .هاگرید اندکی درنگ کرد تا از کناره ی جایگاه تماشاچیان نگاهی به محوطه چمن بیاندازد که از آنجا تا کلبه هاگرید کشیده شـده بـود                        

 :سپس گفت.مطمئن شود که کسی آنجا نیست
 .یم باعث می شه ما وقت بیشتری داشته باش-

 : با چهره ای نگران به هاگرید نگاه کرد و پرسیدهرماینیوقتی باعجله از روی چمنها به سمت حاشیه جنگل می رفتند 
  چی شده ، هاگرید؟-

 :صدای هیاهوی بلندی از سمت زمین بازی به گوش رسید و هاگرید نگاهی به پشت سرش انداخت وگفت
 گل زد؟ببینم کسی ...حاال خودتون می بینین... حاال-

 :هری با ناراحتی گفت 
 . حتما ریونکال بوده-

 :هاگرید با حواس پرتی گفت
 ...خیلی خوبه...خوبه... خوبه-

آنها مجبور بودند هر چند قدم یک بار بدوند تا به او برسند که همچنان در زمین چمن جلو می رفت و چند وقت یـک بـار بـه اطـرافش نگـاهی مـی                      
 بی اختیار  به  سمت چپ پیچید تا به سوی در جلویی کلبه برود اما هاگرید از کنار کلبه اش رد شد و یکراسـت بـه             هرماینید  وقتی به کلبه او رسیدن    .انداخت

بـا  .وقتی متوجه شد که آن دو دنبالش نیامده اند برگشت.زیر سایه بیرونی ترین درختان جنگل رفت و کمان تفنگی اش را برداشت که به درختی تکیه داشت                 
 : اش به پشت سرش اشاره کرد و گفتسر ژولیده
 ... باید بریم این تو-

 : که گیج شده بود پرسیدهرماینی
 توی جنگل؟
 :هاگرید گفت

 !آره ، بیاین ، زود باشین ، تا کسی ما رو ندیده زودتر بیاین -
 

گرید با گامهای بلند در فضای سـبز و تیـره ی   ها.  به هم نگاه کردند و پشت سر هاگرید رفتند و خود را البالی درختان پنهان کردند         هرماینیهری و   
 :هری پرسید. دوان دوان خود را به او رساندندهرماینیهری و .جنگل پیش می رفت و تیر و کمانش از شانه اش آویزان بود

 هاگرید ، چرا مسلح اومدی؟ -
 

 :هاگرید شانه های عظیمش را باال انداخت و گفت
 .اینو فقط برای احتیاط آوردم -
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 :با کمرویی پرسید هرماینی
 پس چرا اون روز که تسترالها رو بهمون نشون دادی کمان تفنگی رو نیاورده بودی؟

 :هاگرید گفت
 درسته؟. تازه ، اون روز قبل از بیرون اومدن فایرنز از جنگل بود . آخه اون روز نمی خواستیم تا اینجاها بیایم -

 
 : کنجکاوانه پرسیدهرماینی

 وضعیت فرق کرده ؟چرا بعد از رفتن فایرنز  -
 

 :هاگرید نگاهی به اطرافش انداخت و آهسته گفت
ولـی خـب بـا هـم     ...خب راستش قبال هم رفتارشون زیاد دوستانه نبود...قبال با من.علتش اینه که بقیه سانتورها حسابی از دست من کفری شدن        -

امـا دیگـه از ایـن خبـرا     . بزنم سرو کله شون پیدا می شـد سرشون تو الک خودشون بود اما هروقت می خواستم باهاشون حرف       . کنار می اومدیم  
 ...نیست

 
هری که تمام حواسش به هاگرید بود و نیمرخ او را نگاه می کرد پایش به ریشه برآمده درختی گیر کرد و بـه ناچـار از روی                         . هاگرید آه عمیقی کشید   

 :آن پرید و گفت
 ته برای دامبلدور کار کنه ، درسته؟فایرنز گفت اونا برای این عصبانی شدن که اون می خواس -

 
 :هاگرید با ناراحتی گفت

 .اگه من نرفته بودم جلو ، فایرنزو زیر مشت و لگد کشته بودن.خون جلوی چشمشونو گرفته بود!آره ، ولی چه عصبانیتی -
 

 : که جا خورده بود گفتهرماینی
 بهش حمله کردن؟ -

 :راهش را باز می کرد با لحن تندی گفتهاگرید که به زحمت در میان چندین شاخه فروافتاده 
 .نصف گله افتاده بودن به جونش. آره -

 :هری که تحت تاثیر قرار گرفته بود با تعجب گفت
 اونوقت تو جلوشونو گرفتی؟

 :هاگرید گفت
 از اینکـه بـرام   قبـل ...شـانس آورد کـه از اونجـا مـی گذشـتم     .من که نمی تونستم همونجا وایسم و شاهد کشته شدنش باشـم       .معلومه که گرفتم   -

 .هشدارهای احمقانه بفرسته فکر می کردم این خدمت منو فراموش نمی کنه
 

 هاج و واج به هم نگاه کردند اما هاگرید که اخم کرده بود توضـیح  هرماینیهری و .او بخش آخر گفتارش را با شور و حرارتی ناگهانی اضافه کرده بود    
 :ت او با اندوه و گرفتگی بیشتری گف.دیگری نداد

 .باهوش ترین موجودات اینجان...بدبختی اینه که اونا نفوذ زیادی توی جنگل دارن.خالصه از اون به بعد ، بقیه سانتورها از من دلخورن -
 

 : پرسیدهرماینی
 برای همین اومدیم اینجا؟ برای سانتور ها؟ -

 
 :هاگرید سرش را تکان داد و گفت

 ...االن خودتون می بینین...ولی دیگه چیزی نمونده...کارمونو سخت تر کنن ، آرهالبته اونا میتونن ...برای اونا نیس!نه بابا -
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 .هریک قدم او سه قدم آنها بود و به سختی می توانستند خود را به او برسانند.او پس از این تذکر نامفهوم ساکت شد و کمی جلوتر رفت
آنها از محوطه بی درختـی  . شدند چنان که هوا مثل هوای غروب ، تاریک شده بود          هرچه در جاده جلوتر می رفتند درختان جنگل بزرگتر و انبوهتر می           

که هاگرید در آنجا تسترالها را به آنها نشان داده بود خیلی دور شده بودند اما تازه وقتی هاگرید بطور غیر منتظره ای از جاده خـارج شـد و سـالنه سـالنه از                             
 :ب شد و پرسیدالبالی درختان به سمت قلب جنگل رفت هری معذ

 هاگرید ، کجا داریم می ریم؟ -
 

 هری به زحمت از میان تمشکهای جنگلی در هم پیچیده ای رد می شد که هاگرید به راحتی از رویشان می پرید و به روشنی در نظر داشـت کـه در                    
 :ودند نگاهی کرد وگفتهاگرید به آنها که پشت سرش ب.گذشته با خروج از جاده های خاکی جنگل چه بالیی به سرش آمده بود

 .بیا دیگه هری ، االن دیگه نباید از هم جدا بمونیم...یه ذره جلوتره -
 

او به راحتی از روی انبوه بوته های خار عبور می کرد گویی تار عنکبوتی بیش نبودنـد در حـالی                    .پابه پای هاگرید حرکت کردن کار بسیار دشواری بود        
ی کرد و هر چند قدم یک بار چنان گیر می افتادند که ناچار بودند چند دقیقـه توقـف کننـد تـا بتواننـد خـود راآزاد               به خارها گیر م    هرماینیکه ردای هری و     

اکنون آنقدر در قلب جنگل پیش رفته بودند که هری در آن فضای تاریک هاگریـد را بصـورت پیکـر    .دست وپای هری پر از زخم و خراشیدگی شده بود  .کنند
صدای شکستن یک شاخه نازک در فضا طنـین  . در آن سکوت دلگیر هر صدایی تهدید آمیز به نظر می رسید       .ر مقابلش می دید   عظیم وتیره ی نامشخصی د    

می انداخت و هر خش خش ضعیفی حتی اگر مربوط به حرکت گنجشکی بود باعث می شد هری بـا چشـمهای گشـاده شـده در تـاریکی بـدنبال منبـع آن               
غیبت هرگونه موجودی در نظرش شـوم  ...ه نشده بود آن همه در قلب جنگل نفوذ کرده و با موجودی روبرو نشده باشد               به نظرش می رسید که هیچ گا      .بگردد

 ...و تهدید آمیز بود
 : آهسته گفتهرماینی

 هاگرید ، میشه چوبدستیهامونو روشن کنیم؟ -
 

 :هاگرید با صدایی نجوا گونه جواب داد
 ...راستش.باشه...ا -

 
هاگریـد  .  به او برخورد کرد و به عقب افتاد اما پیش از آنکه بر روی زمین بیفتد هری او را گرفـت هرماینی.د و رویش را برگردانداو بطور ناگهانی ایستا 

 :گفت
 .بهتره یه دقیقه وایسیم تا قبل از اینکه برسیم همه چی رو براتون توضیح بدم -

 
 : که تازه به کمک هری تعادل خود را حفظ کرده بود گفتهرماینی

 !ر خوبیهفک -
 

نور ضعیف و لـرزان چوبدسـتی بـر روی صـورت هاگریـد مـی        . و نوک چوبدستی هایشان شعله ور شد       »!لوموس«:آنگاه او و هری با هم زمزمه کردند       
 :هاگرید گفت.رقصید و هری متوجه شد که چهره اش دوباره غمگین ونگران شده است

 ...موضوع اینه که...راستش....خب ، -
 

 :او نفس عمیقی کشید و ادامه داد
 .راستش احتمال زیادی وجود داره که همین روزا اخراج بشم -
 

 : محتاطانه گفتهرماینی. به هم نگاه کردند و دوباره رویشان را به سمت هاگرید برگرداندندهرماینیهری و 
 ...ولی تو که اینهمه وقت دوام آوردی ، چی شده که فکر می کنی  -
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 .ی کنه من اون برقک رو توی دفترش انداختمآمبریج فکر م -
 

 :هری نتوانست خودداری کند و پرسید
 تو انداخته بودی؟ -
 

 :هاگرید با ناخشنودی گفت
خودتونم مـی دونـین کـه از وقتـی برگشـتم دنبـال بهونـه              . هر کاری که به موجودات جادویی مربوط بشه از چشم من می بینه            !معلومه که نه  !نه -

همین االن واسه تون توضیح می دم ، اینجا موندم ، وگرنـه     ...البته من دوست ندارم برم اما فقط بخاطر شرایط خاصی که          .همیگرده که اخراجم کن   
 .خودم می رفتم و نمی گذاشتم مثل تریالنی ، جلوی همه ی مدرسه اخراجم کنه

 
 :دست غول پیکرش جلوی آنها را گرفت و گفت هر دو می خواستند مخالفتشان را ابراز کنند اما هاگرید با یک حرکت هرماینیهری و 

گرابلی پلنک هم میاد بـه شـما درس مـی ده           .اگه از اینجا برم می تونم به دامبلدور کمک کنم و در خدمت محفل باشم              .دنیا که به آخر نمی رسه      -
 ...شما می تونین در امتحانات موفق باشین...و

 
 :د تا او را نوازش کند و او با دستپاچگی گفت دستش را دراز کرهرماینی.صدایش لرزید و بغضش ترکید

 .نگران من نباشین -
 

 :آنگاه دستمال خال خالی اش را از جیب جلیقه اش درآورد و چشمهایش را با آن پاک کرد و گفت
ـ         ...ببینـین ، اگـه مـن بـرم        .بچه ها ، اگه مجبور نشده بودم امکان نداشت این موضـوع رو بهتـون بگـم                 - ونم راسـتش مـن همـین طـوری نمـی ت

 .به کمک رون هم احتیاج دارم ، البته اگه دلش بخواد کمک کنه.به کمک شما دو تا احتیاج دارم...واسه اینکه من...باید به یکی بگم...باید...برم
 

 :هری بالفاصله گفت
 تو از ما می خوای چیکار کنیم؟.ما حتما کمکت می کنیم -
 

 بزند آهسته به شانه ی هری ضربه زد اما همان ضربه ی آهسته باعث شد هری از یک سـو                   هاگرید با شدت بینی اش را باال کشید و بی آنکه حرفی           
 :هاگرید همانطور که با دستمالش بینی اش را پاک می کرد گفت.با تنه ی درختی برخورد کند

مواظـب  ...یـه ذره جلـوتر بـریم   اگـه از ایـن طـرف    ...خب دیگه ، بیاین بریم...فراموش نمی کنم...هیچ وقت ...ولی من .می دونستم قبول می کنین     -
 ...این گزنه س...خودتون باشین

 
همین که هری دهانش را باز کرد که بپرسد چقدر دیگر باید بروند هاگریـد دسـت راسـتش را    .آنها پانزده دقیقه دیگر در سکوت به راهشان ادامه دادند   

 .باال آورد تا به آنها عالمت دهد که بایستند
 :هاگرید با مالیمت گفت

 ...حاال باید خیلی ساکت باشین...ی آسونهخیل -
 

درختـان  .آنها آهسته جلو خزیدند و هری یک کپه خاک به اندازه ی هاگرید را در برابرش دید و با ترس ولرز حدس زد که النه یک جانور بزرگ باشد                       
بود که انبوه شاخه های قطور و تنه ی درختـان متعـددی دور   دور آن از ریشه درآمده بودندو در نتیجه ، آن کپه خاکی در محوطه خالی از درختی قرار گرفته                 

 . و هاگرید پشت آن ایستاده بودندهرماینیتا دور آن را چون حصار یا مانعی احاطه کرده بود و در آن لحظه هری ، 
 :هاگرید با صدایی بسیار آرام گفت

 .خوابیده -
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 نگاه کرد کـه  هرماینیزیر چشمی به . قرار معلوم صدای حرکت یک جفت شش بودچنان که انتظار می رفت هری غرش موزونی را از دور شنید که از    
 با صدای آهسته ای که با وجود صدای نفسهای موجود بـه          هرماینی.وحشت و هراس در چهره اش کامال نمایان بود        .با دهان باز به کپه خاکی خیره شده بود        

 :خواب رفته به زحمت شنیده می شد گفت
 هاگرید ، اون کیه؟ -
 

 »!این چیه؟«: این پرسش در نظر هری بسیار عجیب می نمود زیرا پرسشی که در ذهن خودش شکل می گرفت این بود
 : که چوبدستی اش در دستش می لرزید گفتهرماینی 
 !تو که گفتی هیچ کدومشون نمی خواستن بیان...هاگرید ، تو که گفتی -
 

آنگاه دوباره به کپه ی خاک نگاه کـرد و از تـرس نفـس در سـینه        .مید چه اتفاقی افتاده است     به هاگرید انداخت و تازه فه      هرماینیهری نگاهش را از     
 .اش حبس شد

 و هاگرید به راحتی می توانستند بر روی آن بایستند ، همراه با صدای نفسهای سنگینی به آرامـی بـاال و پـایین    هرماینیآن کپه ی خاکی که هری ،       
 ...مال مشخص بود که پشت خمیده ی یککا.آن اصال یک کپه خاک نبود.می رفت

 :هاگرید که درمانده به نظر می رسید گفت
 !مجبور بودم. هرماینیولی من مجبور بودم بیارمش ، .راستش ، اون اصال نمی خواست بیاد -
 

 : که صدایش طوری شده بود گویی می خواست گریه کند گفتهرماینی
 !هاگرید!...اما آخه برای چی؟ چرا؟ -
 

 :علوم بود خودش نیز نزدیک است به گریه بیفتد گفتهاگرید که م
 !میتونم از جنگل ببرمش بیرون و به همه نشون بدم که بی آزاره...تربیتش کنم...تر...می دونستم که اگه اونو بیارم و -
 

 : با صدای گوشخراشی گفتهرماینی
 !بی آزار ؟ -
 

گفـت کـه سـاکت باشـند و آن موجـود عظـیم غلتـی زد و بـا صـدای بلنـدی خرنـاس            هاگرید با حرکت دستهایش دیوانه وار با ایما و اشاره به آنهـا       
 : ادامه دادهرماینی.کشید

 !تمام این زخمها برای همین بوده ! در تمام این مدت ، اون تو رو زخمی می کرد -
 

 :هاگرید صادقانه گفت
 ...دیگه داره بهتر می شه و جنگ وجدال نمی کنه.اون حالیش نیست که زورش خیلی زیاده -

 
 : با حواس پرتی گفتهرماینی

اوه ، هاگرید ، اگه نمی خواست بیاد ، پس تـو بـرای چـی آوردیش؟اگـه پـیش همنوعـان                  ! پس برای همین بود که برگشتنت دو ماه طول کشید          -
 خودش می موند راحت تر نبود؟

 
 :هاگرید گفت

  !هرماینیچون خیلی کوچیکه همه شون بهش زور می گفتن ،  -
 

 : گفتهرماینی
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 !وچیکه؟این کوچیکه؟ک -
 

 :هاگرید که اشک هایش از صورت کبودش سرازیر شده بود و به روی ریشهایش می چکید گفت
 !نمی تونستم بذارم اونجا بمونه ، آخه اون برادرمه!هرماینی
 :هری آهسته گفت. که دهانش باز مانده بود به او خیره شدهرماینی

 ...هاگرید ، منظورت از برادر اینه که -
 

 :د حرفش را تصحیح کرد وگفتهاگری
 ...پهبدنیا آورده که اسمش گرامثل اینکه مادرم بعد از جدایی از پدرم با یه غول ازدواج کرده و این بچه رو .برادر ناتنی منه

 :هری گفت 
 پ ؟گرا -
 

 :هاگرید با نگرانی گفت
خالصـه  ...من توی این مدت سعی کردم یادش بدم     ...د نیست زیاد انگلیسی بل  .آره ، وقتی اسم خودشو میگه همچی کلمه ای از دهنش بیرون میاد             -

آخه غولهای ماده دوست دارن بچه هاشون گنـده باشـن در حالیکـه    .باید بگم که از قرار معلوم مادرم این بچه رو هم مثل من زیاد دوست نداشته   
 ...شتاد سانتیمترهاین بچه پیش بچه غولهای دیگه خیلی الغر مردنی بوده ، آخه قدش فقط حدود چهار متر و ه

 
 : با نیش وکنایه ای جنون آمیز گفتهرماینی

 !واقعا مینیاتوریه! آخ ، بمیرم براش که اینقدر کوچیکه  -
 

 ...نمی تونستم اونجا ولش کنم وبیام...همه ی غولها با لگد پرتش می کردن این ور و اون ور -
 

 :هری پرسید
 خانم ماکسیم هم با آوردنش موافق بود؟ -
 

 :ر حالی که دستهای بزرگش را پیچ و تاب می داد گفتهاگرید د
بـرای همـین موقـع      ...ولی باید اقرار کنم که بعد از مـدتی از دسـتش خسـته شـد               .راستش اون می دونست که این موضوع چقدر برای من مهمه           -

 ...ولی اون قول داد به هیچکس نگه...برگشتن از هم جدا شدیم
 

 :هری گفت
 ه کسی اونو بیاری؟چطوری تونستی بدون جلب توج -
 

 :هاگرید گفت
البته اگه بخواد می تونه خودشو مخفی نگـه داره ولـی اون        .فقط باید شبها از توی مناطق جنگلی حرکت می کردم         .برای همین اینقدر طول کشید     -

 ...می خواست برگرده
 

 : روی ریشه یکی از درختان نشست ودر حالیکه با دو دست صورتش را پوشانده بود گفتهرماینی
 چرا نگذاشتی برگرده؟آخه تو با یه غول وحشی که اصال نمیخواد اینجا بمونه می خوای چیکار بکنی؟!وای ، هاگرید -
 

 :هاگرید که هنوز با نگرانی دستهایش را به هم می پیچاندگفت
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ـ       .کلمه ایه که زیادی خشنه     وحشیوحشیوحشیوحشی البته - ه مـن زد ولـی داره بهتـر مـی     اقرار می کنم که وقتی نحس شده بود یکی دو بار ضربه هـای نـاجوری ب
 ...خیلی بهتر شده،داره به اینجا عادت می کنه.شه

 
 : هری پرسید

 پس اون طنابها برای چیه؟ -
 

اف کشیده شـده بودوتـا     در همان لحظه چشم هری به طنابهایی به کلفتی نهال درختان افتاده بود که دور تادور نزدیک ترین و بزرگترین درختان اطر                     
 . کشیده و پشتش را به آنها کرده بود ادامه داشتپ درازجایی که گرا

 : با صدای ضعیفی گفتهرماینی
 مجبوری ببندیش؟ -
 

 :هاگرید با دلواپسی گفت
 ...آخه می دونین،همون طوری که گفتم اون اصال حالیش نیست که زورش خیلی زیاده..آره -
 

 : با دلواپسی پرسیدهرماینی.هری تازه متوجه شد که علت غیبت شک برانگیز موجودات دیگر چه بوده است
 حاال از من و هری و رون می خوای چیکار کنیم؟ -
 

 :هاگرید با صدای دورگه ای گفت
 .می خوام که بعد از رفتن من مراقبش باشین -
 

 .ایش انجام بدهدهری با ناراحتی به یاد داشت که به هاگرید قول داده است هرکاری که بخواهد بر. با درماندگی به هم نگاه کردندهرماینیهری و 
 : پرسیدهرماینی

 یعنی ما باید چیکار کنیم؟ -
 

 :هاگرید با شور و شوق گفت
نـه،چیزی  ...پرنده و گوزن واز این جور چیزها مـی خـوره  .میتونه برای خودش غذا پیدا کنه،از این نظر مشکلی نداره!غذا و اینجور چیزها الزم نداره   -

 ...بهش یاد بده...شتم که سعی می کرد یه ذره بهش کمک کنهای کاش کسی رو دا.که اون الزم داره،یه همدمه
 

 بـه آنهـا     گـراپ پشـت   .هری چیزی نگفت و فقط رویش را برگرداند تا به موجود عظیم الجثه ای نگاه کند که در مقابلشان روی زمـین خوابیـده بـود                         
آنچه هری در نظر اول تخته سنگ گردو بزرگی در سـمت چـپ   ...شت شکل و قیافه عجیبی داگراپبرخالف هاگرید که انسانی بزرگتر از حد معمول بود،      .بود

سرش کامال گرد بود و موهای پرپشت و فرفری درهـم تنیـده             .اندازه سرش نسبت به تنه اش خیلی بیشتر از انسانها بود          . بود گراپکپه خاک می پنداشت،سر     
ش درست مثل عمو ورنون بود و انگار آن را یکراسـت روی شـانه   سر.در یک سمت سرش لبه ی گوش گرد و بزرگش معلوم بود           .ای به رنگ سرخس داشت    

پشتش،در زیر چیزی که چون لحاف قهوه ای کثیفی بود که از به هم دوختن پوست جـانوران پدیدآمـده                 .هایش  گذاشته بودندوبین آنها گردنی وجود نداشت       
پاهایش را جمع کـرده بـودوهری کـف پاهـای     .ضی از درزهای آن بازشده باشد  باشد،پهن و فراخ می نمود و همانطور که خوابیده بود به نظر می رسید که بع               

 .بزرگ و برهنه ی کثیفش را می دید که هریک به اندازه ی یک سورتمه بود وبرروی زمین خاکی جنگل یکی بر روی دیگری قرار داشت
 :هری با صدای پرطنینی گفت

 تو از ما می خوای که چیز یادش بدیم؟ -
 

بدیهی است که سایر موجودات جنگل نیـز        ...تالشش بی فایده ست،بهتره از این کار دست برداره        .. که هشدار فایرنز درباره چه بود      یدمهری حاالمی فه  
 . انگلیسی یاد بدهدگراپصدای هاگرید را شنیده بودند که بیهوده می کوشید به 
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 :هاگرید امیدوارانه گفت
ه نظر من اگه بتونه حرف بزنه بهتر می فهمه که همه ی ما چقدر دوستش داریـم و دلمـون     چون ب ...آره،فقط یه ذره باهاش انگلیسی حرف بزنین       -

 .می خواد که اینجا بمونه
 

 :هری گفت. نگاه کرد که او هم از الی انگشتانش به او نگاه می کردهرماینیهری به 
 این موضوع باعث نشده که دلت بخواد نوربرت رو برگردونیم اینجا؟ -
 

 :لرزانی خندید و هاگرید که گویی حرف او را نشنیده بود گفت با صدای هرماینی
 پس این کارومی کنین؟ -
 

 :هری که نسبت به قولش احساس تعهد می کرد گفت
 .سعی خودمونو می کنیم،هاگرید -
 

 :هاگرید به آنها لبخندزدودرحالیکه دستمالش را به صورت خیسش می کشید گفت
اگه بتـونین هفتـه ای یـه       ...میدونم که امتحان دارین   ...البته نمی خوام زیاد خودتونو به زحمت بندازین       ...می دونستم که می تونم بهتون تکیه کنم        -

مـی خـوام شـما    ...پس حاال مـی رم کـه بیـدارش کـنم      ...روز شنل نامریی روبپوشین وبیاین اینجا،یه ذره باهاش حرف بزنین خیلی خوب می شه             
 ...روبهش معرفی کنم

 
 : از جا پرید و گفتهرماینی

 ...هاگرید،نه،بیدارش نکن،باور کن اصال الزم نیست!چی؟نه -
 

وقتی به سه متری او رسید شـاخه ی کلفـت شکسـته    . نزدیک می شدگراپاما هاگرید از روی تنه ی بزرگی که جلویشان قرار داشت رد شده بود وبه     
 . سیخونک زدگراپشاخه ی درخت به نقطه ای در وسط پشت  انتهایسرش را برگرداند و به آنها لبخند اطمینان بخشی زدوسپس با.ای را از زمین برداشت

پرندگانی که باالی سرشان روی شاخ وبرگ درختان نشسته بودند جیک جیک کنان پرواز کردنـد                .غول غرشی کردو صدایش در سکوت جنگل پیچید       
روی زمین گذاشت تا چهار دست و پا شـود زمـین زیـر پایشـان     وقتی دست بزرگش را     . از زمین بلندمی شد    هرماینی غول پیکر در قابل هری و      گراپ.و رفتند 
 . سرش را برگرداند تا ببیند چه چیزی و چه کسی آرامشش را برهم زده استگراپ.لرزید

 :با صدایی که شادتر شده بود گفت.هاگرید با همان شاخه ای که دردست داشت عقب عقب می آمد و آماده بود تا دوباره به او سیخونک بزند
 ی؟خوب خوابیدی؟گراپ خوبه حالت -
 

 در میان دودرختی که هنوز ریشه کن نکرده بود زانـو  گراپ. تا جاییکه می توانستند عقب رفتند طوریکه همچنان بتوانند غول را ببینندهرماینیهری و   
درست مثل این بـود کـه قیافـه    .کت بودآنها به صورت بزرگ و حیرت انگیزش نگاه کردند که در تاریکی جنگل همچون قرص خاکستری ماه در حر           .زده بود 

دهان اریبش پرازدندانهای زردی بود که هر یک به اندازه ی نیمـی  .بینی اش گوشتالود و بی شکل بود    .ی او را روی یک توپ سنگی بزرگ حک کرده باشند          
 دستهای خاک آلـودش را مشـت    گراپ.از نمی شدند  چشمهایی قهوه ای مایل به سبز لجنی داشت که چون تازه از خواب بیدار شده بود درست ب                 .از آجر بودند  

آنگاه بطـور ناگهـانی بـا سـرعت و چـابکی عجیبـی روی       .کرد و با بند گرد شده ی انگشتانش که به اندازه ی توپ کریکت بودند محکم چشمهایش را مالید    
 .پاهایش بلند شد

 :  را می شنید که وحشت زده کنارش ایستاده بودهرماینیهری صدای جیغ و ویغ 
 ...!وای خداجونم -
 

 بسته شده بود و وقتی از جایش برخاست صدای ترق تهدید آمیـزی از  گراپسر دیگر طنابهایی که به درختان اطراف وصل بود به مچ دستها و پاهای   
قرمـزش نگـاهی بـه اطـراف     بـا چشـمهای   .همانطور که هاگرید گفته بود قامت او حدود چهار متر و هفتاد هشتاد سانتیمتر بود        .همان درختان به گوش رسید    
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انداخت و دستش را که به اندازه ی چترهای ساحلی بود دراز کردواز شاخه های باالیی یک درخت کاج سر به فلک کشیده النـه ی پرنـده ای را برداشـت و           
هاگریـد دسـتهایش را بـاالی    . کـرد  وقتی دید هیچ پرنده ای در النه نیست با ناخشنودی غرشگراپتخمهای پرنده به سوی زمین سقوط کرد و         .وارونه کرد 

 .سرش گرفت تا تخمها روی سرش نیفتد
 :هاگرید محتاطانه باال را نگاه کرد مبادا تخم دیگری در حال سقوط باشدوگفت

 بهت گفته بودم ممکنه بیارمشون،یادته؟یادت هست که گفتم ممکنـه مجبـور بشـم بـه یـه سـفر                  .ی،من دوتاازدوستامو آورده ام تا تورو ببینن      گراپ -
 ی؟گراپکوچولو برم و به دوستام میگم مدتی مراقبت باشن؟یادته 

 
به هیچ وجه نمیشد فهمید که او به حرفهای هاگرید گوش می دهد یا ازکلماتی که او بر زبان می آورد سـر در  . فقط غرش کوتاه دیگری کرد    گراپاما  

از قرار معلوم می خواسـت از مشـاهده ی پـرش درخـت پـس از رهـا             .د می کشید  او اکنون نوک درخت کاج را گرفته بود و آن را به سمت خو             .می آورد یا نه   
 .کردن آن لذت ببرد و بیند تا چه حد دورتر می رود

 :هاگرید فریاد زد
 ...همین طوری بقیه رو از ریشه درآوردی.ی،این کارو نکنگراپ -
 

 :رید فریاد زدهاگ.هری چنان که انتظارش می رفت زمین پایین درخت را دیدکه شکاف بر می داشت
 !چند تا از دوستامو آورده ام!آهای دلقک گنده،این پایینو نگاه کن!این دوستامو ببین.برات چند تا دوست آوردم -
 

 : ناله کنان گفتهرماینی
 !وای،هاگرید،این کارو نکن -
 

 . سیخونکی زدگراپاما هاگرید که شاخه ی کلفت درخت را جلو برده بود به زانوی 
 گـراپ .را رها کرد و درخت که به طور خطرناکی تاب می خورد بارانی از برگهای سوزنی اش را به سـر و روی هاگریـد ریخـت          غول نوک درخت کاج     

 : ایستاده بودند وگفتهرماینیهاگرید با عجله به سمتی رفت که هری و .پایین را نگاه کرد
 ،فهمیدی؟اگه من مجبور بشم برم،ممکنه هری به دیدنت بیاد!هری پاتره!گراپاین هریه، -

 
 را نگاه می کردند که سر عظیم سنگ مانندش را پایین می آورد تا با              گراپآن دو با ترس و لرز       . آنجا هستند  هرماینیغول تازه فهمیده بود که هری و      
 :هاگریدگفت.چشمهای سرخش به آن دو نگاه کند

 ...هر!ههرماینیاینو می بینی؟این  -
 

 : کردوپرسیدینیهرماهاگرید لحظه ای مردد ماندوسپس رو به 
 .،اشکالی نداره هرمی صدات کنه؟چون اسمت سخته یادش نمی مونههرماینی -
 

 : جیرجیر کنان گفتهرماینی
 . نه،هیچ اشکالی نداره -

 
 !ی،نهگراپ...خوشحال نشدی؟هان؟دوتادوست برات آوردم!اینم به دیدنت میاد!گراپاین هرمیه، -
 

 بـه تنـه ی   گـراپ در نتیجه دسـت   .هری او را گرفت و عقب عقب به سمت درختی هل داد           ...فت می ر  هرماینی به طور ناگهانی به سمت       گراپدست  
 .درخت خراشیده شد اما چیزی به دستش نیامد

 : پشت درخت به هم چسبیده بودندوصدای نعره هاگرید را می شنیدند که می گفتهرماینیهری و 
 !چنگ نزن،آخ!خیلی پسر بدی شدی!ی بدگراپای !ای پسر بد -
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 کـه ظـاهرا   گـراپ .از پشت تنه ی درخت سرک کشیدو هاگرید را دید که به پشت روی زمین افتـاده و دسـتش راروی بینـی اش گذاشـته بـود                       هری  

 .توجهش چندان جلب نشده بود بار دیگر صاف ایستاد و دوباره تا جاییکه می توانست درخت کاج را به سمت خود کشید
ودش را فشار می داد و با دست دیگر کمان تفنگی اش را محکم نگه داشته بود از زمین بلنـد شـد و بـا    هاگرید در حالی که با یک دست بینی خون آل        

 :صدای خفه ای گفت
 ...آره.هروقت بیاین اینجا شما رو می شناسه...خب،اینم از این،حاال که همدیگه رو دیدین -
 

ریشـه  . سنگ مانندش همچنان خالی از هرگونه احساسی باقی مانده بود نگاه کرد که از کشیدن درخت کاج لذت می برد اما چهره ی          گراپهاگرید به   
 :هاگرید گفت.های درخت هنگام بیرون آمدن از زمین ترق ترق صدا می داد

 خب،چه طوره برگردیم؟...خب دیگه،فکر می کنم برای امروز کافی باشه -
 

 را دوباره روی شانه اش نداخت و همانطور که بینی اش را فشـار مـی   هاگرید کمان تفنگی اش. با حرکت سرشان با او موافقت کردند  هرماینیهری و   
 .داد از میان درختان جنگل راه بازگشت را درپیش گرفت

 باالخره درخت کاج را از ریشه درآورده اسـت هیچیـک        گراپحتی وقتی صدایی از دور به گوششان رسید که نشان می داد             .تا مدتی همه ساکت بودند    
 را در گـراپ اگر کسی می فهمید هاگرید   .هری حتی یک کلمه هم به نظرش نمی رسید که بگوید          . رنگ پریده و بی حالت بود      ماینیهرصورت  .چیزی نگفتند 

 تالشهای بیهوده ی اورابرای تربیـت ایـن غـول ادامـه     هرماینیجنگل پنهان کرده است چه اتفاقی می افتاد؟هری به هاگریدقول داده بود که خودش،رون و    
 ...بدهند

ید،با وجود استعداد خارق العاده اش در فریفتن خویش و دوست داشتنی و بی آزار پنداشتن هیوالهای نیش دار،چطور می توانسـت خـود را گـول                           هاگر
 ! می تواند با انسانها نشست و برخاست کند؟گراپبزند و به خود بقبوالند که 
 :ه و در هم پیچیده ی پشت سر هاگرید بگذرند او بی مقدمه گفت تقال می کردند تا از البالی گیاهان انبوهرماینیهنگامی که هری و

 ...صبرکنین -
 

اکنون که از حرکـت  . چوبدستی هایشان راباال گرفتندهرماینیهری و .از تیردانی که از شانه اش آویخته بود تیری درآورد ودرکمان تفنگی اش گذاشت     
 :هاگرید به آرامی گفت.که از فاصله ی نزدیکی به گوش می رسیدباز ایستاده بودند می توانستند صدای جنب و جوشی را بشنوند 

 !ای بابا -
 

 :صدای بم مردانه ای گفت
 هاگرید،مگه بهت نگفته بودیم که اینجا دیگه جای تو نیست؟ -
 

ه نیم تنـه ی او  سپس متوجه شدند ک.درنور سبز ضعیف و سایه روشن دار جنگل لحظه ای نیم تنه ی عریان مردی نمایان شد که به سویشان می آمد 
او نیـز ماننـد   .موهای سیاهش بلند بـود .چهره ی سانتور مغرور به نظر می رسید و گونه های برجسته ای داشت             .از کمر به بدن اسب کهری منتهی شده است        

 ه،مگورین؟حالت چطور:هاگرید با صدای خسته ای گفت.تیردانش پر از تیر بود و کمان بزرگی از شانه اش آویزان بود.هاگرید مسلح بود
هری چهره ی ریشو و بـدن سـیاه      .صدای خش خشی از سوی درختان پشت سانتور به گوش رسید و چهار پنج سانتور دیگر پشت سرش پدیدار شدند                   

او بـا  .دیده نمی شـد اما در رفتار بن هیچ نشانه ای از آشنایی قبلی .چهار سال پیش در همان شبی که فایرنز را دیده بود با او نیز روبرو شده بود           .بن را شناخت  
 :لحن بسیار ناخوشایندی گفت

 !که این طور -
 

 :سپس روبه مگورین کرد وگفت
 ...مثل اینکه با هم به توافق رسیده بودیم که اگه این انسان توی جنگل پیداش شد چیکار کنیم -
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 :هاگرید با بی حوصلگی گفت
 منو میگی؟فقط برای اینکه جلوتونو گرفتم که مرتکب قتل نشین؟ -
 

 :رین گفتمگو
 .فایرنز به ما خیانت کرده و باعث ننگ ما شده.توازآداب و رسوم ما سردرنمیاری.تو نباید دخالت می کردی،هاگرید -
 

 :هاگرید با بی قراری گفت
 ...من نمی دونم شما چه فکری می کنین،اون جز کمک به آلبوس دامبلدور هیچ کار دیگه ای نکرده -
 

 :ن و چروک گفتسانتور خاکستری رنگی با صورت پرچی
 .فایرنز تن به بردگی انسانها داده -
 

 :هاگرید با لحن گزنده ای گفت
 ...بردگی؟اون داره به دامبلدور لطف می کنه،همین -
 

 :مگورین به آرامی گفت
 .هیچ چیز نمی تونه این لکه ی ننگ رو پاک کنه.اون داره دانش و اسرار ما رو ذره ذره به انسانها می فروشه -
 

 :هایش را باال انداخت وگفتهاگرید شانه 
 ...پس حرف شما اینه،اما من شخصافکر می کنم شما دارین اشتباه بزرگی می کنین -
 

 :بن گفت
 ...تو هم با اینکه بهت هشدار داده بودیم برگشتی به جنگل ما.درست مثل تو،انسان -
 

 :هاگرید با خشم گفت
 .»ما«دیگه نشنوم کسی بگه جنگل.گوش کن،ببین چی می گم -
 

 ..توهیچ ربطی نداره که کی میاد توی این جنگل و میرهبه 
 ...من امروز میگذارم از اینجا بگذری و بری چون بابچه هات.به تو هم ربطی نداره،هاگرید:مگورین با مالیمت گفت

 :بن با حالت تحقیرآمیزی گفت
 ...ایرنز خائن بهره ای هم نصیبشون شدهاحتماالازآموزشهای ف!شاگردهای مدرسه ی اون باال هستن،مگورین!اینا بچه هاش نیستن -
 

 :مگورین با آرامش گفت
تو از همون وقتی کـه  .اماازاین به بعد از اینجا دوری کن      .هاگرید،امروز برو .ماباافراد بی گناه کاری نداریم    ...در هر حال،کشتن کره ها جنایت بزرگیه       -

 .ها محروم شدیبه فایرنز خائن کمک کردی از چنگ ما فرار کنه از دوستی با سانتور
 

 :هاگرید صدایش رابلند کرد و گفت
 !یه مشت قاطری که شماباشین نمیتونن منو از این جنگل بیرون کنن -
 

 : با صدای زیر و وحشت زده ای گفتهرماینیبن و سانتور خاکستری سم هایشان را روی زمین کشیدند و 
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 !هاگرید،بیا بریم،توروخدابیابریم -
 

وقتی سانتورها از نظر ناپدید شـدند  .ان تفنگی اش را باال گرفته بود وبا حالت تهدیدآمیزی به مگورین خیره نگاه می کرد         هاگرید جلو رفت اما هنوز کم     
 :صدای مگورین به گوش رسید که پشت سرشان داد می زد و می گفت

 !دیگه کاسه ی صبرمون داره لبریز میشه.هاگرید،ما می دونیم توی جنگل چی نگه داشتی -
 

 با تمام قدرتی که داشتند جلیقه ی وست مـوش  هرماینیهری و .ت و از قیافه اش معلوم بود که می خواهد دوباره به سراغ مگورین برود   هاگرید برگش 
 :اما هاگرید در همان حال فریاد زد.کوری هاگرید را می کشیدند تااوراوادارکنندبه حرکت در مسیرشان ادامه بدهد

 !اگه اینجا جنگل شماست،جنگل اونم هست.تا وقتی که اینجاست باید تحملش کنین -
 

وقتی آنها را در حال کشیدن جلیقه اش دید چهره اش حالت شگفت زده و مالیـم تـری   .در حالی که همچنان اخمی بر چهره داشت پایین را نگاه کرد        
 :او گفت.به نظر می رسید که پیش از آن لحظه چیزی حس نکرده است.به خود گرفت

 .وم باشینشما دو تا هم دیگه آر -
 

 : هاگرید گفت. که به نفس نفس افتاده بودند دنبال او می رفتندهرماینیهری و.آنگاه برگشت تا به راهشان ادامه بدهند
 !اما عجب یابوهایی هستن -
 

 : گزنه هایی را که هنگام رفتن پشت سر گذاشته بودند دور زد وبا نفسهای بریده گفتهرماینی
 ...ی یاد که انسانها وارد جنگل بشن فکر نمی کنم من و هری بتونیمهاگرید،اگه سانتورها خوششون نم -
 

 :هاگرید با بی توجهی گفت
 ...از اون گذشته،مانباید اجازه بدیم اینا بهمون زور بگن.به بچه ها آسیبی نمی زنن...ببخشید...شنیدین که چی گفتن،اونا به کره ها -
 

 : دمغ شدو هری زیر لب به اوگفتهرماینی
 !جانیهامتحانش م -
 

بار دیگر تکه هایی از آسمان آبی را بر فـراز سرشـان   .درختان باریک تر و تنگ تر می شدند.سرانجام ده دقیقه بعد بار دیگر به کوره راه جنگلی رسیدند    
ننـد هاگریـد زیـر سـایه درختـی          وقتی دیگر از دور می توانستند ورزشگاه را ببی        .دیدند و صدای تردید ناپذیر فریاد شادی و هیاهویی از دور به گوششان رسید             

 :درنگ کرد و گفت
 به نظر شما این یه گل دیگه بود؟یا اینکه مسابقه تموم شده؟ -
 

 : با درماندگی گفتهرماینی
 .نمی دونم -
 

شـده  چند جـای ردایـش پـاره    .البالی موهایش پر از خرده چوب و تکه های ریز برگ بود. قیافه ناجوری پیدا کرده است هرماینیهری متوجه شد که     
 .می دانستکه قیافه ی خودش هم بهتر از او نیست.بود و روی صورت و دستهایش چندین خراشیدگی به چشم می خورد

 :هاگرید که با چشمهای تنگ کرده هنوز به ورزشگاه نگاه می کرد گفت
اونوقت هیچ کس نمی فهمه اونجـا  . بشینزود باشین،اگه یه ذره بجنبین می تونین قاطی جمعیت    .نگاه کنین،بچه ها اومدن بیرون    .انگار تموم شده   -

 !نبودین
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 :هری گفت
 .فعال خداحافظ، هاگرید...پس...فکر خوبیه -
 

 : با صدای لرزانی گفتهرماینیهمین که اندکی از هاگرید دور شدند و دیگر صدایشان به گوشش نمی رسید 
 ...اصال حرفشو باور نمی کنم!باور نمی کنم!من باور نمی کنم -
 

 :هری گفت
 !هرماینی باش،آروم -
 

 : با بی تابی گفتهرماینی
فکر کرده ما می تونیم از وسط گله ی اون سانتورهای قاتل رفـت        !مارو بگو که قراره بهش انگلیسی یاد بدیم       !یه غول توی جنگل   !غول!آروم باش  -

 !نمی کنم-باور-حرفشو-من اصال!و آمد کنیم
 

 قوت قلب بدهد بـا  هرماینیهم حرف می زدند و به سمت قلعه می رفتند؛وهر یبرای آنکه به           آنها به دانش آموزان هافلپاف ملحق شدند که تند تند با            
 :صدای آرامی به او گفت

 !تا وقتی از اینجا بیرونش نکردن که نمی خواد ما کاری بکنیم،شایدم اصال بیرونش نکردن!فعال که الزم نیست کاری بکنیم -
 

 :او گفت.ش می آمدند ناچار شدند خود را کنار بکشند تا به او برخورد نکنند ناگهان ایستاد و افرادی که از پشت سرهرماینی
اگه راستشو بخوای با اون چیزی که دیدیم،هیچ کس هم آمبریج رو برای ایـن کـار سـرزنش                   .معلومه که اخراجش می کنن    !بس کن دیگه، هری    -

 !نمی کنه
 

 :هری به آرامی گفت. اشک می شود نگاه کرد و دید چشمانش آرام آرام پر ازهرماینیهری با خشم به 
 .می دونم که جدی نگفتی -
 

 : با خشم اشکهایش را پاک کرد وگفتهرماینی
 وما جهنم می کنه؟...ولی آخه برای چی زندگی رو برای خودش...جدی نگفتم... نه -

 
 .نمی دونم -
 

    اونی که سرور و پادشاهمونه،ویزلیهاونی که سرور و پادشاهمونه،ویزلیهاونی که سرور و پادشاهمونه،ویزلیهاونی که سرور و پادشاهمونه،ویزلیه         
 ویزلیهویزلیهویزلیهویزلیه         اونی که سرور و پادشاهمونه،         اونی که سرور و پادشاهمونه،         اونی که سرور و پادشاهمونه،         اونی که سرور و پادشاهمونه،

    اونی که سرخگونو از دروازه رونده،ویزلیهاونی که سرخگونو از دروازه رونده،ویزلیهاونی که سرخگونو از دروازه رونده،ویزلیهاونی که سرخگونو از دروازه رونده،ویزلیه       
           اونی که سرور و پادشاهمونه،ویزلیه          اونی که سرور و پادشاهمونه،ویزلیه          اونی که سرور و پادشاهمونه،ویزلیه          اونی که سرور و پادشاهمونه،ویزلیه

 : با درماندگی گفتهرماینی
 این همه خوندن،دلشون خنک نشد؟.ای کاش اینا دیگه این آوازو نمی خوندن -
 

 : گفتهرماینی.قلعه بروندسیل عظیم دانش آموزان از زمین بازی به سمت سراشیبی چمن می رفتند تا به 
 .اوه،بیا قبل از روبرو شدن بااسلیترینی ها بریم توی قلعه -
 

           اونی که عرضه هر کاری رو داره،ویزلیه       اونی که عرضه هر کاری رو داره،ویزلیه       اونی که عرضه هر کاری رو داره،ویزلیه       اونی که عرضه هر کاری رو داره،ویزلیه
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         اونی که حلقه انگشترو هم جا نمی ذاره،ویزلیه     اونی که حلقه انگشترو هم جا نمی ذاره،ویزلیه     اونی که حلقه انگشترو هم جا نمی ذاره،ویزلیه     اونی که حلقه انگشترو هم جا نمی ذاره،ویزلیه
            برای همینه که گریفندوری ها می خونن        برای همینه که گریفندوری ها می خونن        برای همینه که گریفندوری ها می خونن        برای همینه که گریفندوری ها می خونن

             اونی که سرور و پادشاهمونه،ویزلیه         اونی که سرور و پادشاهمونه،ویزلیه         اونی که سرور و پادشاهمونه،ویزلیه         اونی که سرور و پادشاهمونه،ویزلیه
 :هری آهسته گفت

 ....هرماینی -
 

صدای آواز بلندتروبلندتر می شد اما جمعیتی که آن را می خواندند به جای اسلیترینی های سـبز و نقـره ای پـوش،افرادی بودنـد کـه سـرخ وطالیـی          
 .پیکر تنهای یک نفر بر روی شانه های آنها نمایان بود.پوشیده بودند و به سمت قلعه می رفتند

    که سرور و پادشاهمونه،ویزلیهکه سرور و پادشاهمونه،ویزلیهکه سرور و پادشاهمونه،ویزلیهکه سرور و پادشاهمونه،ویزلیه         اونی          اونی          اونی          اونی 
             اونی که سرور و پادشاهمونه،ویزلیه         اونی که سرور و پادشاهمونه،ویزلیه         اونی که سرور و پادشاهمونه،ویزلیه         اونی که سرور و پادشاهمونه،ویزلیه

          اونی که سرخگونواز دروازه رونده،ویزلیه      اونی که سرخگونواز دروازه رونده،ویزلیه      اونی که سرخگونواز دروازه رونده،ویزلیه      اونی که سرخگونواز دروازه رونده،ویزلیه
             اونی که سرور و پادشاهمونه،ویزلیه         اونی که سرور و پادشاهمونه،ویزلیه         اونی که سرور و پادشاهمونه،ویزلیه         اونی که سرور و پادشاهمونه،ویزلیه

 : با صدایی بسیار آهسته گفتهرماینی
 !نه -
 

 : هری با صدای بلندی گفت
 !آره -
 

 : رون نعره زد
 !هرماینی! هری -
 
 :ن از خود بی خود شده بود و جام نقره ای کوئیدیچ را در هوا تکان می داد و نعره می زدرو
 !مابردیم!ما بردیم -
 

عده ی زیادی جلوی درهای قلعه جمع شده بودند و باعث شدند سر رون محکم به چهار                 . می گذشت به او لبخند زدند      هرماینیوقتی از مقابل هری و      
جمعیت که همچنان آواز می خواندند خود را جمـع کردنـد و بـا ورودبـه سرسـرای                   .ل هیچکس حاضر نبود او را زمین بگذارد       چوب باالی در بخورد،با این حا     

نیـز  »اونی که سرور و پادشاهمونه،ویزلیه  « لبخند زنان رفتن آنان را تماشا کردند تا سرانجام آخرین انعکاس سرود            هرماینیهری و   .ورودی از نظر ناپدید شدند    
 :هری گفت.گاه به هم نگاهی کردند و لبخندشان محو شدآن.خاموش شد

 موافقی تا فردا خبرهای جدیدو بهش نگیم؟ -
 

 : با صدایی خسته گفتهرماینی
 ...من هیچ عجله ای ندارم.باشه،حتما -
 

هـری  .نگل ممنوع نگـاهی انداختنـد  همین که به درهای ورودی رسیدند هر دو بی اختیار رویشان را برگرداندند و به ج.آن دو با هم از پله ها باال رفتند   
مطمئن نبود درست دیده یا آن صحنه ساخته و پرداخته ی تخیلش بوده است اما به نظرش رسید که دسته کوچکی از پرندگان را دیده است که از روی سـر                      

 .شه درآمده باشدشاخه ی درختان پرواز کردند و اوج گرفتند،درست مثل این بود که درختی که بر روی آن النه داشتند از ری
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 درباره سایت جادوگران دات کام

    
سایت جادوگران دات کام به عنوان یک سایت تخصصی هری پاتر در نظردارد برای پاسخ به نیاز طرفداران هری پـاتر از                      

 .هر نظر سایت کامل و جامعی را برای این قشر عظیم در جامعه ایران فراهم کند
ال برای اینکه به غنای کار افزوده شود تصمیم گرفتیم بـرای پاسـخ              به این منظور عالوه بر ایجاد یک سایت با امکانات با          

امیدواریم بتوانیم هر چـه  . گفتن به نیازهای هری پاتریست ها در ایران شروع به تایپ کتابهایی که رولینگ آنها را نوشته بنماییم 
شما هم اگر عالقمند به شرکت . ق شویمبیشتر در راه شناساندن هری پاتر و دنیای جادویی که رولینگ به همه معرفی کرده موف    
 سـریعتر و بهتـر     انجام کـار گروهـی     ا با تدر این گونه فعالیتها هستید میتوانید با سایت جادوگران در ادامه این راه همکاری کنید                

بودنـد،  در پایان از همه دوستان و اعضای سایت کـه مشـوق مـا در ایـن راه     . بتوانیم به هری پاتریست های ایرانی خدمت کنیم    
 .تشکر می کنیم

 

 درباره تایپ کتاب هری پاتر و محفل ققنوس
هدف ما از انجام این کار در درجه اول این بوده که هر چه سریعترکتاب را به صورت کتاب الکترونیکی در دسترس عموم                       

د اشکاالت تایپی زیادی در در نتیجه به دلیل سرعت کار و همچنین تایپ کتاب توسط اعضا که طبیعتا تایپیست نیستن. قرار دهیم
از طرف دیگر همانطور که می دانید تمام ترجمه های موجود در بازار دارای ایراد هستند و سعی ما بر این است       .آن دیده می شود   

 .که به مرور فصلهای تایپ شده را ویرایش کنیم تا بتوان از آن به عنوان یک مرجع معتبر استفاده کرد
 

 .ز اعضای سایت با شناسه سدریک دیگوری استتایپ این فصل کار یکی ا
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 فصل سی و یک ام
                  آزمون سمج

 
شور و شعف رون بخاطر کمک به گروه گریفنـدور در بدسـت آوردن              

تنهـا  .جام کوئیدیچ چنان زیاد بود که فـردای آن روز نیـز آرام وقـرار نداشـت                
 حـرف بزنـد و یـافتن    چیزی که می خواست این بود کـه دربـاره ی مسـابقه         

البتـه  . بسیار دشـوار بـود     هرماینی ، برای هری و      گراپفرصتی برای اشاره به     
هیچ یـک از آنهـا تمایـل نداشـت          .آنها نیز کوشش چندانی به کار نمی بستند       

خودش آن کسی باشد که رون را چنان بی رحمانه به دنیای واقعـی بـاز مـی          
 بود او را راضی کردند که به آنها بپیوندد و برای مطالعه به زیـر درخـت راش کنـار دریاچـه بیایـد زیـرا در سـالن                        از آنجا که آن روز،هوا گرم و دلپذیر       .گرداند

در برج گریفندور هرکس از کنار صـندلی  .رون در ابتدا از این پیشنهاد چندان خوشش نیامده بود.عمومی بیشتر احتمال داشت کسی صدایشان را بشنود تا آنجا      
را برایش مـی خواندنـدو همـه ی        »اونی که سرور و پادشاهمونه ، ویزلیه      «تش آهسته ضربه می زدو ازآن گذشته،هرچندوقت یکبار آواز        اش می گذشت به پش    

 .اینها بی نهایت اورا شادومسرور می کرد اما پس از کمی اصرار به این نتیجه رسید که بد نیست برای هواخوری بیرون برود
 و کتابها را جلویشان پهن کردند و در این میان رون شاید برای دوازدهمین بار مـاجرای اولـین گلـی راکـه در                         آنها زیر سایه ی درخت راش نشستند      

 : او می گفت.مسابقه گرفته بود با آب وتاب برایشان تعریف می کرد
رادلی یهوجلـوم سـبز شـد بـه     خب ، آخه چون قبلش گل دیویس رو نگرفته بودم زیاد از خودم مطمئن نبودم ، ولی نمی دونم چی شد که وقتی ب            -

فقط یک ثانیه فرصت داشتم که تصمیم بگیرم به کدوم طرف پرواز کنم،آخه می دونین چیه؟ظاهرش طـوری بـود کـه                   ! تو می تونی اینو بگیری    :خودم گفتم 
 یه حـس عجیبـی داشـتم        اما...یعنی می شه سمت چپ خودش دیگه      ...سمت راست خودمو می گم    ...انگار می خواد به طرف حلقه ی سمت راست شوت کنه          

خالصـه بقیـه شـم کـه خودتـون      ...بنابراین دلمو به دریا زدم و به سمت چپ پرواز کردم که می شه سـمت راسـت اون        .که بهم می گفت داره کلک می زنه       
 ...دیدین

 
آنگـاه بـه اطـرافش    .ا بهم زده استرون با این نتیجه گیری ، بی دلیل دستش را در موهایش فرو برد و آن را عقب زد تا به نظر برسد باد موهایش ر                     

 :سپس ادامه داد.نگاهی انداخت تا ببیند گروهی از دانش آموزان هافلپافی سال سومی وراج که از همه به آنها نزدیک تر بودند حرفهایش را شنیده اند یا نه
 چیه؟...بعدش ،پنج دقیقه بعد که چیمبرز به طرفم اومد -

 :فش را ناتمام گذاشت و گفترون با دیدن قیافه هری وسط جمله ، حر
 برای چی می خندی؟ -

 :هری به تندی گفت
 .نخندیدم  -

در واقـع رون ، هـری را بـه          .او می کوشید قیافه اش را عادی جلوه بدهد        .و بالفاصله سرش را پایین انداخت و به یادداشتهای تغییر شکلش نگاه کرد            
 :هری در ادامه حرفش گفت.ین درخت موهایش را بهم ریخته بودیاد بازیکن کوئیدیچ دیگری انداخته بود که روزی در زیر هم

 . فقط از اینکه بردیم خوشحالم ، همین  -
 :رون حرف او را مزمزه کرد و گفت

 راستی وقتی جینی گوی زرین رو درست جلوی چانگ گرفت قیافه چانگ رو دیدی؟.آره ، بردیم -
 :هری با لحن تلخی گفت

  حتما گریه کرده ، آره؟-
 ...گریه ش از عصبانیت بود... ، ولی آره -

 :رون اخمی کرد و ادامه داد
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 ...ولی احتماال وقتی فرود اومد و جاروشو پرت کرد اونطرف دیدیش -
 :هری گفت

 ...ا -
 : آه عمیقی کشید و کتابش را زمین گذاشت و با حالتی عذر خواهانه به او نگاه کرد وگفتهرماینی

 ...راستش تنها قسمت مسابقه که من و هری تونستیم ببینیم همون قسمت گل دیویس بود. ندیدیمنه ،...خب ، رون ، اگه راستشو بخوای -
 :در حالیکه نگاهش میان آن دو در نوسان بود با صدای ضعیفی گفت.به نظر می رسید موی رون که با دقت آشفته شده بود پژمرده شد و فرو افتاد

  روکه گرفتم ندیدین؟پس مسابقه رو تماشا نکردین؟هیچ کدوم از گلهایی -
 : با حالت تسلی بخشی دستش را به سمت او دراز کرد و گفتهرماینی

 !مجبور شدیم...ولی رون ، باور کن ما نمی خواستیم بریم. نه...راستش -
 :رون که صورتش حسابی سرخ شده بود گفت

 جدی؟ برای چی؟ -
 :هری گفت

از ما خواست که همراهش بـه       .رگشتن از پیش غولها اونقدر زخمی و مجروح می شده         اون تصمیم گرفت به ما بگه که چرا بعد از ب          .بخاطر هاگرید  -
 ...خالصه...خودت که می دونی اخالقش چه جوریه...ما هم چاره دیگه ای نداشتیم.جنگل ممنوع بریم

 : ی رون شد و گفتماجرا را در طول پنج دقیقه برای رون تعریف کردند و در پایان ، تردید و ناباوری جایگزین ناخشنودی چهره
 یکی از اونا رو آورده و توی جنگل ممنوع قایم کرده؟ -

 : هری با قیافه ای جدی گفت
 .آره -

 :رون که گویی با مخالفتش این ماجرا را از واقعیت خارج می کرد گفت
 ...نه ، نه ، امکان نداره -

 : قاطعانه گفتهرماینی
 ...از ریشه کن کردن درختهای کاج شش متری لذت می بره و در ضمن منو می شناسه چهار متر و هشتاد سانتیمتره و گراپقد .فعال که داره -

 : با ناخشنودی هوا را از بینی خارج کرد و ادامه دادهرماینی
 .البته به نام هرمی -

 :رون خنده ای عصبی کرد و گفت
 ...حاال هاگرید از ما می خواد که -

 :هری گفت
 .که انگلیسی یادش بدیم ، آره... -

 : یافه ای حیرت زده گفترون با ق
 !عقل از سرش پریده -

 : با ناراحتی گفتهرماینی
 .آره -

 :سپس کتاب تغییر شکل بینا بینش را ورق زد و به نمودارهایی خیره شد که چگونگی تبدیل یک جغد به دوربین اپرا را نشان می داد و ادامه داد
 .هری قول گرفتهولی بدبختانه از من و .آره ، منم دارم به همین نتیجه می رسم -

 :رون قاطعانه گفت
همین طـوریم بـا اخـراج شـدن     .امتحاناتمون داره شروع می شه! بس کنین بابا...منظورم اینه که!...این که چیزی نیست ، قولتونو زیر پا می ذارین  -

 ...اینقدر بیشتر فاصله نداریم
 :له نبود و ادامه دادرون انگشت شست واشاره اش را نشان داد که بینشان یک میلیمتر بیشتر فاص

نوربرت رو یادتونه؟آراگوگ رو چی؟کی شده ما با رفقای هیوالی هاگرید سـرو کـار پیـدا کنـیم و تـوی دردسـر                     ...از همه ی اینا که بگذریم     ...تازه -
 نیفتیم؟
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 : با صدای ضعیفی گفتهرماینی
 ...!بهش قول دادیم دیگه...ولی خب...می دونم -

 :سپس آهی کشید و گفت.اباند و به فکر فرو رفترون دوباره موهایش را روی سرش خو
 .گراپشاید تا آخر این ترم هم دوام بیاره و ما اصال مجبور نشیم بریم سراغ .خب ، هاگرید که فعال اخراج نشده ، درسته؟تا حاال که دووم آورده -

آسمان صاف و بی ابـر بـه تصـویر خـود بـر روی      .شیدمحوطه قلعه در زیر پرتو آفتاب ، همچون تابلویی که همان لحظه نقاشی شده باشد ، می درخ         
چمنهای محوطه همچون مخمل سبزی گسترده شده بودند و گاه و بیگـاه ، بـا وزش مالیـم نسـیمی مـوج مـی                      .سطح آرام و درخشان دریاچه لبخند می زد       

سرانجام زمان آزمـون سـطوح مقـدماتی جـادوگری فـرا            :ه بود ماه ژوئن فرا رسیده بود اما برای دانش آموزان سال پنجم تنها یک پیام را به ارمغان آورد                 .زدند
 ...رسیده است

تمام ساعات کالسی به مرور موضوعاتی اختصاص داشتند که به گمـان اسـتادها بیشـتر ممکـن بـود در      .استادها دیگر به آنها تکلیف شب نمی دادند      
از سرهری بیرون برود ، هرچند که گاهی در کالس معجون سازی اغلب به            آن فضای پر تب و تاب باعث شده بود هر چیزی جز آزمون سمج               .امتحان بیایند 

اگر گفته بود که معلوم می شـد اسـنیپ لـوپین را    .این فکر می افتاد که آیا لوپین به اسنیپ گفته است که باید به آموزش چفت شدگی به او ادامه بدهد یا نه                 
خوشـبختانه  .او بدون درس اضافی با اسنیپ هم به قدر کافی درگیر و آشفته بود  .همینطور شده باشد  هری امیدوار بود    .نیز مانند هری کامال نادیده گرفته است      

اکثر اوقات در حال زمزمه کردن بود و چندین روز بود که هیچ لباسـی   . نیز آن روزها چنان درگیر بود که دیگر درباره چفت شدگی سماجت نمی کرد              هرماینی
 .برای جن های خانگی نبافته بود

ارنی مک میالن عادت آزار دهنده ای پیـدا کـرده   . تنها کسی نبود که رفتارش عجیب و غریب شده بود  هرماینینزدیک شدن تاریخ آزمون سمج ،       با  
 .بود و یکسره از دیگران درباره ی طرز درس خواندنشان پرس و جو می کرد

 :چشمانش نمایان بود از هری و رون پرسیدیک بار که بیرون کالس گیاه شناسی صف بسته بودند ارنی که برق شرارت در 
 چند ساعت در روز درس می خونین؟ -

 :رون گفت
 ... خیلی... نمی دونم- 
  از هشت ساعت کمتره یا بیشتره؟ -

 : رون که کمی احساس خطر کرده بود گفت
 .فکر می کنم کمتر باشه -

 :ارنی با افتخار سینه اش را جلوداد و گفت
بطـور متوسـط هشـت      .هر روز یه ساعت هم قبل از صبحونه درس مـی خـونم            .هشت یا نه ساعت   .س می خونم  من دارم هشت ساعت در روز در       -
دوشنبه نه ساعت درس خوندم ، سه شنبه زیاد جالب نبود چون فقط تونستم هفـت سـاعت و                   .توی بعضی از تعطیالت آخر هفته ده ساعت هم خوندم         .ساعت

 ...بعدش چهار شنبه.یه ربع بخونم
 اسپراوت بینهایت متشکر بود که همان وقت آنها را به سمت گلخانه ی شماره سه راهنمایی کرد و ارنی ناچار شد سـخنرانی اش را            هری از پروفسور  

 .کوتاه کند
چند روز پیش از شروع امتحانات صدای او را شنیدند کـه بـا صـدای    .در این میان دراکو مالفوی برای ایجاد رعب و وحشت راه جدیدی پیدا کرده بود      

 :لندی به کراب و گویل می گفتب
پدرم سالهاست با رئـیس اداره ی امتحانـات جـادوگری دوسته؛اسـمش     .مهم اینه که با کی آشنا باشین.البته مهم نیست که چقدر درس بلد باشین   -

 ...گریزلدا مارچ بنکزه ، یه شب برای شام دعوتش کرده بودیم
 :  گفت که ظاهرا نگران شده بود آهسته به هری و رونهرماینی

 بنظر شما راست می گه؟ -
 :رون با ناراحتی گفت

 .اگرم راست بگه ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد -
 :نویل از پشت سر آنها آهسته گفت

 .فکر نمی کنم راست گفته باشه برای اینکه گریزلدا مارچ بنکز یکی از دوستان مادربزرگمه ولی هیچوقت نشنیدم از خانواده مالفوی حرفی بزنه -
 : بالفاصله پرسیداینیهرم
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 چه جور آدمیه ، نویل؟سختگیره؟ -
 :نویل با صدای آرامی گفت

 .راستش یه ذره مثل مادر بزرگمه    -
 :رون برای اینکه به او قوت قلب بدهد گفت

 آشنایی با اون که لطمه ای به کار تو نمی زنه ، درسته؟ -
 :نویل با درماندگی بیشتری گفت

خـودت  ... داشته باشه ، ولی خب ، مادربزرگ هردفعه به پروفسور مارچ بنکز می گه من به اندازه ی پدرم زرنگ نیسـتم       فکر نمی کنم اصال تاثیری     -
 ...که تو سنت مانگو شنیدی

یـن  ا. به یکدیگر نگاهی انداختند اما نمی دانسـتند چـه بایـد بگوینـد         هرماینیهری ، رون و     .نویل سرش را پایین انداخته و به زمین چشم دوخته بود          
 .اولین باری بود که نویل درباره ی مالقاتشان در بیمارستان جادوگرها حرف می زد

در این میان ، بین دانش آموزان سال پنجم و هفتم بازار سیاهی در زمینه ی خرید و فروش اجنـاس تقویـت کننـده ی تمرکـز ، هـوش و هشـیاری           
ه شربت مغز باروفیو را بخرند که یکی از دانش آموزان سال ششم ریونکال به آنها پیشـنهاد         هری و رون بیش از هر چیز وسوسه شده بودند ک          .بوجود آمده بود  

نام او ادی کارمایکل بود و قسم می خورد که این تنها عاملی بوده که باعث شده او در تابستان سال گذشته نه مدرک عالی سمج بگیرد و پیشـنهاد       .کرده بود 
رون به هری اطمینان خاطر داده بود که به محض فارغ التحصیلی از هـاگوارتز            . به قیمت دوازده گالیون از او بخرند       می کرد یک بطری نیم لیتری آن را تنها        

 بطری شربت را از کارمایکل گرفته و شـربت درون آن   هرماینیو پیدا کردن شغل ، نیمی از پول شربت را به او خواهد داد اما پیش از آنکه معامله سر بگیرد                      
 .خالی کرده بودرا در توالت 

 :رون فریاد زد
 !هرماینیما می خواستیم اونو بخریم ،  -

 : با بداخالقی گفته بودهرماینی
 !خنگ بازی درنیارین ، ممکن بود پودر پنجه ی اژدهای هارولد دینگل رو هم بخرین و فکر کنین خیلی به دردبخوره -

 :رون با شوق و ذوق گفت
 دینگل پودر پنجه ی اژدها داره؟ -
 ...خودتونم باید بدونین که هیچ کدوم از این چیزا تاثیری نداره.مال اونم توقیف کردم.دیگه نداره: گفترماینیه

 :رون گفت
 ، هرمـاینی ...باعث می شه چند ساعت آدم حسابی زرنـگ بشـه  .واقعا مغز آدمو تقویت می کنه    !میگن تاثیرش باور نکردنیه   !پنجه ی اژدها تاثیر داره     -

 ...ضرری نداره که...ه منیه ذره شو بده ب
 : با لحنی جدی گفتهرماینی

 !آخه من یه نگاهی بهش انداختم و متوجه شدم که در واقع فضله خشک شده ی داکسیه.اونی که من دیدم ضرر داشت -
 ...این اطالعات باعث شد شور و شوق هری و رون برای استفاده از محرکهای مغز فروکش کند

 .ل از برنامه امتحانی و جزئیات مربوط با نحوه برگزاری آزمون سمج آگاهی یافتنددر جلسه بعدی درس تغییر شک
 :هنگامی که دانش آموزان تاریخ و ساعت برگزاری امتحانات را از روی تخته سیاه می نوشتند پروفسور مک گونگال گفت

صبح امتحان تئوری رو میـدین و بعـدازظهرش هـم       . شه همونطوری که می بینین ، امتحانات سمجتون در طول دو هفته ی پی در پی برگزار می                 -
اینم باید بهتون بگم که ورقه های امتحانتون رو با قـویترین افسـونهای   .البته امتحان عملی درس نجومتون شب برگزار می شه  .امتحان عملی برگزار می شه    

 بـرای تقلـب و مرکـب خـود اصـالحگر هـم در جلسـه امتحـان                   استفاده از قلم پر پاسـخگو ، یـادآور ، سرآسـتین هـای جداشـدنی               .ضد تقلب جادو کرده ن    
متاسفانه باید بگم که هر سال حداقل یک دانش آموز پیدا شده که فکر می کرده می تونه مقررات اداره ی امتحانات جادو گـری رو زیـر پـا بـذاره و           .ممنوعه

 ...ه ی جدیدمونمدیر.من فقط امیدوارم که این دانش آموز از گروه گریفندور نباشه.قصر در بره
قیافه پروفسور مک گونگال هنگام بر زبان راندن این کلمه درست مثل قیافه خاله پتونیا در هنگام دیدن لکه کثیفی بود که بـه سـادگی پـاک نمـی                      

 :او ادامه داد.شد
ی اینکه نتایج ایـن امتحـان روی نظـام    معلومه دیگه ، برا.از رئیس گروه ها خواسته که به دانش آموزانشون بگن که تقلب مجازات شدیدی داره        ... -

 ...جدید مدیره ی مدرسه تاثیر خواهد گذاشت
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 :پروفسور مک گونگال گفت.هری متوجه لرزش پره های بینی نوک تیز او شد.پروفسور مک گونگال آه کوتاهی کشید
 .آینده ی خودتون باشینشما باید به فکر .ولی خب ، دلیلی نداره که برای این موضوع دست از تالش و کوشش بردارین -

 : که دستش را باال برده بود گفتهرماینی
 ببخشید پروفسور ، کی از نتیجه امتحان باخبر می شیم؟ -

 :پروفسور مک گونگال گفت
 .در ماه ژوئیه جغدی براتون می فرستیم -

 :دین توماس با زمزمه ای که شنیده می شد گفت
 . منتظر بمونیمعالیه ، دیگه مجبور نمی شیم تمام تعطیالت -

سـپس بـا بـی حـالی بـه      .هری مجسم کرد که شش هفته ی تمام در اتاقش در پریوت درایو نشسته است و انتظار نتایج آزمون سمجش را می کشد  
 ...خود گفت دست کم مطمئن است در تابستان آینده یک نامه به دستش خواهد رسید

هری موافقت کرد که روز یکشـنبه بعـد از ناهـار    .نشان بود ، در صبح روز دوشنبه برگزار شودقرار بود امتحان تئوری وردهای جادویی که اولین امتحا      
 چنان پریشان بود که یکسره کتاب را از دست او می قاپید تا ببیند آیا پاسخ را بطـور کامـل              هرماینی. درس بپرسد اما تقریبا بالفاصله پشیمان شد       هرماینیاز  

 پس داد و در حالی که چشـمش پـر        هرماینیه تیز کتاب موفقیت در وردهای جادویی را محکم به بینی او زد کتاب را به                 گفته است یا نه و سرانجام وقتی لب       
 :از اشک شده بود با لحنی جدی گفت

 !چرا خودت این کارو نمی کنی؟ -
لبهـایش  ...دویی دوسال گذشته را می خوانددر این میان ، رون در حالی که انگشتهایش را در گوشهایش فرو کرده بود یادداشتهای درس وردهای جا               

سیموس که به پشت روی زمین خوابیده بود معنی اصلی یک ورد جادویی را از حفظ می گفت و دین کتاب معیـار افسـونهای سـال           .بی صدا حرکت می کرد    
ویی حرکتی بودند با جامدادی هایشان روی لبـه میـز   پروتی و الوندر هم که سرگرم تمرین وردهای جاد   .پنجم را نگاه می کرد تا ببیند درست می گوید یا نه           

 .مسابقه سرعت گذاشته بودند
هری و رون که از صبح تا شب درس خوانده بودند با اشتها غذا می خوردند و زیاد با هم حرف نمـی               .شام آن شب را بسیار آرام و بی سروصداخوردند        

و به زیر میز شیرجه می رفـت تـا از کـیفش کتـابی را بـردارد و عـدد یـا مطلبـی را در آن                    یکسره کارد و چنگالش را در بشقابش می گذاشت           هرماینی.زدند
 از دسـت بـی حسـش افتـاد و بـا صـدای       هرمـاینی رون به او می گفت که اگر خوب شام نخورد آن شب نمی تواند بخوابد امادر همان هنگام چنگـال            .ببیند

 : ورودی نگاه می کرد با صدای ضعیفی گفتدرحالی که به سرسرای.جیرینگ بلندی در بشقابش فرود آمد
 وای خداجونم ، خودشونن؟مسئولین امتحاناتن؟ -

از درهای باز سرسرای بزرگ ، آمبریج را دیدند که در کنار گروه کوچکی از سـاحره هـا و جـادوگران    .هری و رون مثل برق روی نیمکتشان چرخیدند  
 .عصبی و آشفته است بسیار راضی و خشنود بودهری از اینکه می دید آمبریج .سالخورده ایستاده بود
 : رون گفت

 میاین بریم اونا رو از نزدیک ببینیم؟ -
همـین کـه   . به نشانه ی موافقت سرشان را تکان دادند و با عجله به سوی در دو لنگه ای رفتند که به سرسرای ورودی باز می شـد          هرماینیهری و   

هری حـدس مـی زد پروفسـور مـارچ بنکـز ، سـاحره ی       .کردند تا با وقار و متانت از کنار ممتحن ها عبور کنندبه آستانه ی در رسیدند قدمهایشان را آهسته       
آمبـریج بـا او   .کوچک اندام و خمیده ای باشد که صورتش چنان پرچین و چروک بود که به نظر می رسید روی آن را الیه ای تـار عنکبـوت پوشـانده اسـت            

ر معلوم گوش پروفسور مارچ بنکز سنگین بود زیرا با این که فاصله اش با آمبریج حـدود سـی سـانتیمتر بـود بـا صـدای       از قرا.بسیار مودبانه صحبت می کرد 
 .بسیار بلندی جواب او را می داد
 :او با بی حوصلگی گفت

 ...خیلی وقته که از دامبلدور خبر ندارم.ما توی این مسیر خیلی رفتیم و اومدیم.سفر خوبی بود.سفر خوبی بود -
 :او گفت! آنگاه طوری به گوشه و کنار سرسرای ورودی نگاه کرد گویی انتظار داشت دامبلدور از یکی از انبار های جارو بیرون بپرد

 ... حتما خبر ندارین کجاست-
 . نه ، اصال خبر نداریم-

ن پلکان مرمری ایستاده بودنـد و رون وانمـود مـی     انداخت که در آن لحظه پایی هرماینیآمبریج این را گفت و نگاه شرارت آمیزی به هری ، رون و              
 :سپس ادامه داد.کرد که بند کفشش را می بندد
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 ... اما به جرات می تونم بگم که وزارت سحر و جادو خیلی زود ردی ازش پیدا می کنه-
 :پروفسور مارچ بنکز کوچک اندام گفت

وقتی داشت امتحـان سـطوح عـالی    ...من می دونم!کنن ، اونا نمی تونن کاری بکنناگه دامبلدور نخواد پیداش .ولی من فکر نمی کنم اینطور باشه      -
 ...با چوبدستیش کارایی می کرد که من قبال ندیده بودم...جادوگریشو می داد من خودم در درسهای تغییر شکل و وردهای جادویی ازش امتحان گرفتم

 :شتند پایشان را روی پله ها می گذاشتند آمبریج گفت با کمترین سرعتی که جراتش را داهرماینیوقتی هری ، رون و 
 ...مطمئنم که بعد از سفرتون میل دارین یه فنجان چای بنوشین...خب ، اجازه بدین شمارو به اتاق اساتید راهنمایی کنم...بله -

هـری زود بـه   . بـه نتیجـه نمـی رسـیدند    همه می کوشیدند در آخرین فرصت مطلبی بخوانند اما ظاهرا هیچ یـک .آن شب ، از شبهای ناخوشایند بود      
به یاد چهره خشمگین پروفسور مک گونگال در جلسه مشاوره ی شغلی اش افتاد کـه اعـالم   .رختخواب رفت اما به نظرش رسید که ساعتها بیدار مانده است          

مان امتحانات فرا رسیده بود تاسـف مـی خـورد کـه     حاال که ز...کرد حتی اگر یک روز به آخر عمرش مانده باشد به هری کمک می کند تابتواند کاراگاه شود       
می دانست که خودش تنها کسی نیست که خوابش نمی برد اما هیچ یک از کسـانی کـه در خوابگـاه                    ...چرا یک شغل دست یافتنی تر را انتخاب نکرده است         

 .بودند حرفی نزدند و در نهایت یکی پس از دیگری به خواب رفتند
پروتی وردهایی را زیر لب بر زبـان مـی آورد و نمکـدانی    .بحانه ، هیچ یک از دانش آموزان سال پنجم حرفی نمی زد        صبح روز بعد ، هنگام صرف ص      

نویل نیز دائم کـارد     . چنان با سرعت کتاب موفقیت در وردهای جادویی را مرور می کرد که چشمهایش سرخ شده بود                 هرماینی.که جلویش بود پیچ می خورد     
 .اد و ظرف مارماالد را واژگون می کردو چنگالش از دستش می افت

در .وقتی همه صبحانه خوردند دانش آموزان سال پنجم و هفتم در سرسرای ورودی جمع شدند و سـایر دانـش آمـوزان بـه کـالس هایشـان رفتنـد                    
بـزرگ را درسـت بـه شـکلی درآورده       سرسـرای   .ساعت نه و نیم ، دانش آموزان هر کالس را به نوبت ، برای ورود مجدد به سرسرای بزرگ فرا می خواندند                     

 . لوپین ، سیریوس و اسنیپ بود و هری فضای آن را در قدح اندیشه دیده بود بودند که هنگام برگزاری آزمون سمج پدرش ،
تید در انتهـای  چهارمیز طویل گروه ها را برده بودند و به جای آنها تعداد زیادی میز و نیمکتهای یک نفره گذاشته بودند که همگـی رو بـه میـز اسـا                 

 :وقتی همه نشستند و آرام گرفتند پروفسور مک گونگال گفت.همان جایی که پروفسور مک گونگال رو به آنها ایستاده بود.سرسرا قرار داشتند
 .می تونین شروع کنین -

 مرکب و طومارهای کاغذ پوستی بـه  او ساعت شنی بزرگ را برگرداند که برروی میز مجاورش قرار داشت و در کنار آن چندین قلم پر ، شیشه های                    
 .چشم می خورد

 در سومین ردیف در سمت راست هری بر روی صـندلی اش نشسـته بـود کـه     هرماینی...قلبش با شدت در سینه می تپید     .هری ورقه اش را برگرداند    
وردی را که برای به پرواز درآوردن اشـیا بـه کـار مـی               )الف:(هری به اولین سوال نگاه کرد     ...چهار صندلی جلوتر از او قرار داشت و شروع به نوشتن کرده بود            

هری یک لحظه خاطره ای را به یاد آورد کـه در آن چمـاقی در هـوا بـاال                    ...طریقه صحیح حرکت چوبدستی را برای انجام آن توضیح دهید         )ب.(رود بنویسید 
دی بر لبش نشست ، روی ورقه اش خم شد و شروع بـه نوشـتن   لبخن...رفت و سپس با صدای بلندی بر روی کاسه سر ضخیم یک غول غار نشین فرود آمد 

 ...کرد
 : در حالی که محکم ورقه ی امتحانش را نگه داشته بود با نگرانی گفتهرماینیدو ساعت بعد 

 کـم   آخـه وقـت   ... زیاد سخت نبود ، نه؟من که نتونستم همه ی اون چیزایـی رو کـه دربـاره ی افسـونهای نشـاط آور بلـد بـودم کامـل بنویسـم                               -
 ...راستی سوال بیست و سه.راستی شماها ضد افسون سکسکه رو نوشتین؟من که مطمئن نبودم باید بنویسیم یا نه ، به نظرم زیادی بود...آوردم

 :رون با بدخلقی گفت
ان دوباره سوالها رو مـرور  امتحان دادن خودش به قدر کافی بد هست دیگه الزم نیست بعد از امتح... ، ما خودمون همه ی اینا رو خوندیم       هرماینی -

 .کنیم 
برای صرف ناهار دوباره چهار میز طویل گـروه هـا در سرسـرای بـزرگ پدیـدار      ( دانش آموزان سال پنجم همراه با سایر دانش آموزان ناهار خوردند       

ا برای شرکت در امتحان عملی اسمشان را صـدا          قرار بود آنجا منتظر بمانند ت     .و بعد از آن دسته دسته به اتاق کوچک پشت سرسرای بزرگ رفتند            ) شده بودند 
هربار عده ی کمی از دانش آموزان را به ترتیب حروف الفبا صدا می زدند و بقیه زیر لب وردها را می خواندند و حرکت چوبدستی را تمرین مـی کردنـد      .بزنند

 .و اغلب ناخواسته با نوک چوبدستی هایشان به سر و پشت دیگران ضربه می زدند
دانـش آمـوزانی   .او در حالیکه می لرزید همراه با آنتونی گلدستاین ، گریگوری گویل و دافنه گرین کراس از اتاق بیرون رفـت          . را خواندند  رماینیهنام  

 :رون گفت. چطور امتحانش را داده استهرماینیکه امتحانشان را می دادند به آن اتاق بر نمی گشتند بنابراین هری و رون نمی دانستند 
 یادته یه بار توی یکی از امتحانهای وردهای جادویی صدودوازده درصد جواب داده بود؟... حتما امتحانشو خوب می دهاون -
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 :ده دقیقه بعد ، پروفسور فلیت ویک اسامی گروه دیگری از دانش آموزان را خواند
 .پاتر ، هری...پتیل ، پروتی...پتیل ، پادما...پارکینسون ، پانسی -

 :رون آهسته گفت
 . موفق باشی-

 .چنان محکم چوبدستی اش را گرفته بود که دستش می لرزید.هری وارد سرسرای بزرگ شد
 :پروفسور فلیت ویک که پشت در ایستاده بود با صدای جیرجیرمانندش گفت

 .پاتر ، پروفسور تافتی بیکاره -
در گوشه ای پشت میز کوچکی نشسـته بـود و بـا پروفسـور               .ودسپس با دستش به سمت کسی اشاره کرد که ظاهرا پیرترین و بی موترین ممتحن ب               

 .مارچ بنکز که سرگرم گرفتن امتحان عملی از مالفوی بود فاصله ی زیادی نداشت
 :پروفسور تافتی گفت

 این پاتره ، نه؟ همون پاتر معروف؟  -
 . به هری نگاه کرد که به او نزدیک می شداو برای اطمینان به یادداشتی که جلویش بود نگاهی انداخت و از پشت عینک رودماغی اش

لیوان نوشابه ای که مالفوی در هوا بلنـد کـرده بـود بـر روی زمـین افتـاد و                    .هی با نگاهی زیر چشمی مالفوی را دید که با نفرت به او نگاه می کرد               
 :با صدای لرزانش گفت.ز به او لبخند زدپروفسور تافتی نیز در مقابل ، با حالتی تشویق آمی.هری نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد.شکست

 ...خب ، میشه اینجا تخم مرغی رو بگیری و کاری کنی که مثل چرخ و فلک بچرخه؟...همینه دیگه ، نباید عصبی بشین -
 افسون پروازش را خیلی بهتر از مالفوی اجرا کرده بود .از نظر هری امتحانش به طور کلی خوب پیش رفته بود

 وردهای تغییر رنگ و افسون رشد را باهم قاطی کرده و باعث شده بود موشی که قرار بود آن را به رنگ نارنجی درآورد باد کنـد و   اما متاسف بود که   
 در سرسرای بزرگ نبـوده  هرماینیخوشحال بود که در آن لحظه       .پیش از آنکه بتواند اشتباهش را اصالح کند موش بیچاره به اندازه ی یک گورکن شده بود                

اما به رون می توانست بگوید زیرا رون باعث شده بود یک بشقاب غذاخوری جهش یابـد و تبـدیل بـه                  . پس از آن هم در این باره چیزی به او نگفت           است و 
 ...یک قارچ بزرگ شود اما خودش نیز نمی دانست چطور چنین اتفاقی افتاده است

به سالن عمـومی رفتنـد و در مطالـه ی مطالـب درس تغییـر شـکل کـه امتحـان         آنها بعد از شام یکراست ...آن شب فرصتی برای استراحت نداشتند 
 .هری که مغزش پر از الگوهای پیچیده ی افسونها و نظریه های گوناگون بود به رختخواب رفت.فردایشان بود غرق شدند

سید کـه امتحـان عملـی اش بهتـر از آن بـوده              صبح روز بعد ، در امتحان کتبی ، تعریف یکی از افسونهای جابجایی را فراموش کرد اما به نظرش ر                   
دست کم توانسته ایگووانایش را بطور کامل ناپدید کند در حالیکه هانا آبوت بیچاره که در میز مجـاور امتحـان مـی داد دسـت و پـایش را گـم کـرد و                .است

شود زیرا ناچار بودند پرنـده هـا را بگیرنـد و از سرسـرا بیـرون      او با این کار باعث شد امتحان ده دقیقه متوقف .راسویش را به یک دسته فالمینگو تبدیل کرد  
 .ببرند

هری گذشته از نیش کوچکی که یک شمعدانی نیش دار به او زده بود ، تصور می کرد امتحـانش را                    ( در روز چهارشنبه امتحان گیاه شناسی را دادند         
 ).نسبتا خوب داده است 

 .اه داشتندروز پنجشنبه امتحان دفاع در برابر جادوی سی
اودر هنگام پاسخگویی به پرسشهای کتبـی هـیچ مشـکلی نداشـت و در     .این بار برای اولین بار هری اطمینان داشت که در این درس قبول می شود     

یکی درهـایی  آمبریج در نزد.امتحان عملی بنهایت شادمان و مسرور بود که درست جلوی چشم آمبریج تمام افسونهای دفاعی و ضد طلسمها را اجرا می کرد                 
 .ایستاده بود که به سرسرای ورودی باز می شدند

این بار نیز پروفسور تافتی مسؤول امتحان گرفتن از هری بود و هنگامی که او افسون نابودی لولو خورخـوره را تمـام و کمـال بـه نمـایش گذاشـت         
 :پروفسور تافتی گفت

 ...فقط... پاترخب ، به نظر من دیگه کافیه ،!واقعا خیلی عالی بود! احسنت-
 :او کمی به جلو خم شدو گفت

 ؟...می خوای نمره اضافی بگیری...من از دوست عزیزم ، تیبریوس اوگدن شنیدم که تو می تونی سپر مدافع بسازی -
 ...هری چوبدستی اش را باال آورد و مسقیم به آمبریج نگاه کرد و در ذهنش مجسم کرد که او اخراج شده است

 !ماکسپکتوپاترونو -
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همه ی ممتحن ها سرها را برگرداندند تا حرکـت  .گوزن نقره ای از انتهای چوبدستی اش بیرون آمد و در طول سرسرای بزرگ چهار نعل حرکت کرد  
برجسـته و  دسـتهایش پـر از رگهـای    .آن را تماشا کنند و وقتی تبدیل به توده ای از غبار نقره فام شد پروفسور تافتی با وجد و سرور شروع به کف زدن کـرد      

 :او گفت.انگشتانش گره دار و کج و معوج بودند
 .خیلی خوب بود ، پاتر ، دیگه می تونی بری.عالی بود -

لبخند شرارت آمیزی در اطراف دهان گشادش می رقصید ، اما هری بـه  .وقتی هری از کنار آمبریج می گذشت لحظه ای نگاهشان با هم تالقی کرد         
اما خیال نداشت در این باره به کسی چیزی بگوید مبـادا  (  نصیب خود کرده باشد » عالی «ه در همان لحظه یک مدرک سمج  هیچ بعید نبود ک   .او اعتنا نکرد  

 ).دچار اشتباه شده باشد
  درامتحان طلسمهای باستانی شرکت می کرد ، هری و رون امتحانی نداشتند و چون دو روز تعطیل آخر هفتـه را در پـیش        هرماینیدر روز جمعه که     

یم گـرم تابسـتانی از پنجـره بـاز بـه      نس.آن دو در کنار پنجره نشسته بودند و با بی توجهی شطرنج جادویی بازی می کردند           .رو داشتند به خود استراحت دادند     
هری از دور هاگرید را می دید که در حاشیه جنگل ممنوع به گروهـی از دانـش   .داخل می وزید وآنها بدنشان را کش و قوس می دادند و خمیازه می کشیدند      

ها با تک شاخها کار می کنند زیـرا دانـش آمـوزان    به نظرش رسید که آن.می کوشید حدس بزند آنها به بررسی چه موجودی پرداخته اند          .آموزان درس می داد   
رون که بدنش را کش مـی داد  . با قیافه ای درهم و ناراحت از حفره باال آمدهرماینیدر همان لحظه حفره ی تابلو باز شد و     .پسر کمی عقب تر ایستاده بودند     

 :و خمیازه می کشید پرسید
  طلسمهای باستانی چطور بود؟-

 :فت با عصبانیت گهرماینی
 .اشتباه گرفتم»ایواز«ولی من معنیشو با کلمه ی .»دفاع« نه »همکاریه«معنیش...کردم رو اشتباه ترجمه »اواز«کلمه ی  -

 :رون با بی حالی گفت
 ...اشکالی نداره ، همش یه غلط داشتی ، درسته؟باالخره قبول که می شی -

 : با خشم گفتهرماینی
حاال از همه ی این حرفا که بگذریم باید بگم یکـی دوبـاره یـه    .ون یه اشتباهی باشه که باعث مردودی می شه    این می تونه هم   !اه ، دهنتو بند بابا     -

اما وقتی از جلوی دفتـرش رد مـی شـدم آمبـریج             .نمی دونم با وجود در جدید دفترش چطوری تونسته ن این کارو بکنن            .برقک دیگه انداخته تو دفتر آمبریج     
 ... قالش معلوم بود که برقکه می خواد یه تیکه از گوشت پاشو قلوه کن کنهاز داد و.جیغای بنفش می کشید

 :هری و رون با هم گفتند
 ! چه خوب  -

 : با حرارت گفتهرماینی
 !ما هم که به هیچ وجه دوست نداریم هاگرید اخراج بشه.مگه یادتون رفته ، اون فکر می کنه هاگرید این کارو می کنه!هیچم خوب نیست -

 :ستش بیرون پنجره را نشان داد و گفتهری با د
 .نمی تونه این کارو گردن اون بندازه.هاگرید داره درس می ده -

 : که گویی خیال نداشت بر خشمش غلبه کند گفتهرماینی
 فکر کردی آمبریج منتظر می مونه تا قضیه به اثبات برسه؟!وای ، هری ، توهم بعضی وقتا واقعا هالوبازی در میاریا -

 :رون با صدایی بسیار آهسته گفت.سرعت به سمت در خوابگاه دخترها رفت و پشت سرش در را محکم به هم کوبیداو با 
 !عجب دختر دوست داشتنی و خوش اخالقیه -

 .سپس به وزیرش سیخونکی زد تا جلو برود و یکی از اسبهای هری را خرد و خمیر کند
ته ادامه داشت اما هری و رون که بیشتر ساعات شـنبه و یکشـنبه را صـرف خوانـدن معجـون                       در بیشتر اوقات تعطیالت آخر هف      هرماینیبداخالقی  

روز دوشنبه امتحان معجون سازی داشتند ، همان امتحانی که هری هیچ رغبتی برای شـرکت در            .سازی می کردند به راحتی می توانستند او را نادیده بگیرند          
چنانکه انتظار داشت امتحان کتبی معجون سـازی سـخت بـود ، بـا     .رزوهایش برای کاراگاه شدن می گردد    آن نداشت و مطمئن بود موجب برباد رفتن تمام آ         

او در سال دوم بطور غیرقـانونی از ایـن معجـون خـورده بـود و      .این حال مطمئن بود که در زمینه ی سوال معجون مرکب پیچیده نمره ی کامل را می گیرد        
 .انستتمام تاثیرهای آن را تمام و کمال می د

عدم حضور اسنیپ در مراحل تهیه ی معجونها باعث می شد او بیش از هر زمـان  .آزمون عملی بعد از ظهر به آن وحشتناکی که تصور می کرد ، نبود 
در حتی نویل نیز که در نزدیکی هری نشسته بود خیلی خوشحالتر از اوقـاتی بـه نظـر مـی رسـید کـه       .دیگری در کالس معجون سازی احساس آرامش کند   
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هری چوب پنبه ی بطـری نمونـه اش را    ».لطفا از پاتیل هاتون فاصله بگیرین ، وقتتون تموم شد         «:وقتی پروفسور مارچ بنکز گفت    .کالس معجون سازی بود   
 .گذاشت و با این که تصور نمی کردنمره ی چندان خوبی بگیرد حس می کرد اگر بخت یاری کند می تواند قبول بشود

 :ی گریفندور می رفتند پروتی با صدایی خسته گفتوقتی به سمت سالن عموم
 !فقط چهار تا امتحان دیگه مونده -

 : با پرخاشگری گفتهرماینی
 !هنوز امتحان ریاضیات جادویی من مونده که شاید بشه گفت سخت ترین درس دنیاست!فقط چهار تا -

دق دلی اش را سر آنها خالی کند و به همین اکتفا کرد که بر سر گروهی              نتوانست   هرماینیبنابراین  .هیچ کس حماقت نکرد که با او یکی به دو کند          
 .از دانش آموزان سال اولی دادوبیداد کند که با صدای بلندی در سالن عمومی می خندیدند

امتحـان  . نشـود هری مصمم بود که امتحان مراقبت از موجودات جادویی روز سه شنبه را با موفقیت پشت سر بگذارد تا مایـه سرشکسـتگی هاگریـد    
در این آزمون دانش آموزان باید یک تیغالو را در میان ده دوازده خارپشـت  .عملی این درس ، بعدازظهر آن روز بر روی چمنهای کنار جنگل ممنوع برگزار شد      

ودات بسیار شـکاکی بودنـد کـه تیـغ     تنها شگرد تشخیص آنها این بود که یک ظرف پر از شیر را به نوبت جلوی آنهابگیرند؛تیغالوها موج.(تشخیص می دادند  
 )آنها خواص سحر آمیز فراوانی داشت ، و اگر حس می کردند کسی قصد مسموم کردن آنها را دارد از کوره در می رفتند

 پس از آن باید طرز صحیح نگه داشتن یک داربد را نشان می دادند؛بعد از آن باید بدون دچار شدن به سوختگی های جدی به یک خرچنـگ آتـش                            
غذا می دادند و آن را تمیز می کردند و در آخر باید در میان مجموعه ای از مواد غذایی ، چیزهایی را برمی گزیدند که در برنامه غذایی یک تک شـاخ بیمـار          

 .می گنجد
ه ی چاق و کوتاه قامتی بـود  وقتی ممتحن هری که این بار ساحر.هری هاگرید را می دید که با نگرانی از پشت پنجره کلبه اش آنها را نگاه می کرد       

 .به او لبخند زدو گفت که می تواند برود ، هری انگشتش را به نشانه ی موفقیت به هاگرید نشان داد و بعد از آن به سوی قلعه بازگشت
 .آزمون کتبی نجوم در صبح روز جمعه به خوبی به پایان رسید

ی نوشته باشد اما دست کم مطمئن بود که هـیچ یـک از آنهـا پوشـیده از نـخ نبـوده                 هری اطمینان نداشت که نام تمام قمرهای مشتری را به درست          
 .در نتیجه بعدازظهر آن روز به آزمون درس پیشگویی اختصاص داشت.آنها برای شرکت در آزمون عملی نجوم باید تا شب صبر می کردند.اند

 جیح می داد روی رومیزی اشکال متحرک ببیند او تر.هری که در درس پیشگویی ضعیف بود امتحانش را نیز بسیار بد داد
هنگام گرفتن فال چای حسابی دست و پایش را گم کرد و گفت به نظرش می رسد پروفسـور مـارج بنکـز بـه              .تا در گوی بلورین سفید و بی تصویر       

او خطوط عمر و عقل را با هم اشتباه گرفت و بـه  .زودی با غریبه ای گرد و تیره و خیس مالقات می کند و این رسوایی را هنگام کف خوانی به نهایت رساند  
 .پروفسور مارچ بنکز گفت که او می بایست سه شنبه ی هفته ی پیش می مرده است

 :وقتی از پلکان مرمری باال می رفتند رون با ناراحتی گفت
 ...بابا ما هیچ وقت توی این درس نمره نیاوردیم -

کـرده کـه روی    ا برایش تعریف کرد که چگونه با آب وتاب برای ممتحنش مـرد زشـتی را توصـیف   رون باعث شد هری کمی قوت قلب بگیرد ، زیر   
دماغش زگیلی داشته است و همین که نگاهش را از گوی بلورین برداشته و به قیافه ی ممتحنش نگاه کرده متوجه شده است کـه تصـویر او را روی گـوی                      

 :هری گفت. شرح می داده است
 .  ین درس مزخرف رو می گرفتیم ما از اولش نباید ا-
 . جای شکرش باقیه که حاال هم می تونیم بذاریمش کنار-
 ... آره ، واسه چی بیخود وانمود کنیم برامون اهمیت داره که وقتی اورانوس و مشتری در نزدیکی هم قرار می گیرند چه اتفاقی می افته-
،تنها کاری که می کنم اینه که تفاله ها رو خالی کنم توی سطل آشغال ،          !بمیر ، رون ، بمیر    :ه از این به بعد اگه با تفاله های چاییم نوشته شده باش            -

 !سر جای اصلیشون
 .هری بالفاصله جلوی خنده اش را گرفت مبادا او ناراحت شود. دوان دوان به پشت سرشان رسیدهرماینیهری خندید و درست در همان وقت 

 : گفتهرماینی
 .یاضیات جادویی رو خوب دادم فکر می کنم امتحان ر-

 :هری و رون نفس راحتی کشیدند و او ادامه داد
 ...االن فرصت خوبیه که قبل از شام یه نگاهی به نمودار ستاره هامون بندازیم -

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 www.jadoogaran.com                                       11       )آزمون سمج/ سی و یک امفصل (هری پاتر و محفل ققنوس 

 

مـاه بـا   .اسـب اسـت  وقتی در ساعت یازده شب به باالی برج نجوم رسیدند دریافتند که آسمان صاف و بی ابر ، و برای مشاهده ی ستارگان کامال من 
همه ی دانش آموزان تلسکوپ هایشان را آماده کردنـد و وقتـی پروفسـور مـارچ           .انوار نقره فامش محوطه ی قلعه را نورافشانی می کرد و هوا کمی سرد بود              

 .دبنکز شروع امتحان را اعالم کرد همگی شروع به پر کردن جاهای خالی در نمودار ستارگانی کردند که به آنها داده بودن
هنگامی که آنها موقعیت دقیق ستارگان و سیاراتی رامی نوشتند که در پهنه ی آسمان مشاهده می کردند پروفسور مارچ بنکز و پروفسـور تـافتی در                           

کـه  تنها صدایی که به گوش می رسید صدای خش خش کاغذ های پوستی ، صدای غژغـژی                .میانشان قدم می زدند و نحوه ی کار آنها را تماشا می کردند            
نـیم سـاعت گذشـت و بعـد یـک      .هنگام تنظیم تلسکوپها بر روی پایه هایشان ایجاد می شد با صدای کشیده شدن قلم پرهای متعدد بر روی کاغذ ها بـود                      

دیگـری  مربع های کوچک طالیی رنگی که در اثر بازتاب نور از پنجره های قلعه بر روی محوطه افتاده بـود یکـی پـس از                       .ساعت از آغاز آزمون سپری شد     
 .خاموش می شدند

در نتیجـه نـوری   .وقتی هری صورت فلکی جبار را روی نمودارش کامل کرد درهای ورودی قلعه درست در پایین قسمتی که او ایستاده بود باز شدند                 
رد نگـاهی بـه پـایین     هری که جای تلسکوپش را تنظـیم مـی کـ          .بر روی بر روی پله های سنگی تابید که تا بخشی از محوطه ی چمن نیز ادامه می یافت                  

انداخت و سایه ی دراز پنج شش نفر را دید که بر روی چمنهای روشن حرکت می کردند اما اندکی بعد درها بسته شد و چمنها بار دیگر تبـدیل بـه دریـایی                        
 .ظلمانی شدند

مودارش نگاهی انداخت تا ایـن سـیاره را نیـز    به ن .اکنون به بررسی زهره می پرداخت     .هری بار دیگر از داخل تلسکوپش نگاه کرد و آن را تنظیم کرد            
چشمش را تنگ کـرد و بـا دقـت    .همانطور که قلم پرش را باالی کاغذ پوستی نگه داشته بود بی حرکت ماند         .در آن وارد کند اما چیزی حواسش را پرت کرد         

ا روشن نکرده بود امکان نداشـت کسـی بتوانـد آنهـا را از           اگر در حال حرکت نبودند و نور مهتاب باالی سرشان ر          .به محوطه ی تاریک قلعه نگاهی انداخت        
 .زمین زیر پایشان تشخیص بدهد

هـری نمـی   ...هری حس عجیبی داشت و حتی از فاصله ی دور نیز می توانست کوتاه ترین آنها را تشخیص بدهد که جلوتر از بقیه حرکت می کـرد          
آنگـاه شخصـی از پشـت سـرش     . در بیرون قلعه بپردازد ، به ویژه با همراهی چند نفر دیگـر        توانست بفهمد چرا باید در ساعات پس از نیمه شب به قدم زدن            

چشـمش را بـه تلسـکوپش چسـباند و جـای آن را پیـدا       ...او موقعیت زهره را کامال از یاد برده بود   .سرفه کرد و او به یادآورد که وسط جلسه ی امتحان است           
ارش مشخص کند که گوشهای تیز شده اش در انتظار صدایی عجیب ، صدای ضـرباتی را شـنیدند کـه در        این بار نیز می خواست جای آن را روی نمود         .کرد

 .بالفاصله صدای خفه ی  پارس سگی نیز به گوش رسید.فضای خلوت پیرامون قلعه انعکاس می یافت
ام عبور از چمنها دیده بود اکنون در برابر پنجـره  پنجره های کلبه ی هاگرید روشن بود و افرادی که هنگ.سرش را بلند کرد .قلبش در سینه می کوبید    

در باز شد و هری به طور واضح پیکر باریک اما کامال مشخص پنج نفر را هنگام عبور از آستانه ی               .های کلبه همچون سایه های باریکی به نظر می رسیدند         
 .در را بستند و بار دیگر سکوت حکمفرما شد.در کلبه دید

 نیز مثل خودش آن صحنه را دیـده انـد یـا نـه ، امـا در                هرماینینگاهی به اطرافش انداخت تا ببیند آیا رون و          .حت شده بود  هری بسیار معذب و نارا    
همان لحظه پروفسور مارچ بنکز به پشت سرش رسید و هری که نمی خواست او فکر کند قصد نگاه دزدانه به ورقه ی دیگران را داشته است با دسـتپاچگی                   

اکنون آن افـراد  .گانش خم شد و وانمود کرد سرگرم یادداشت نکته ی جدیدی است اما در واقع از باالی نرده به کلبه ی هاگرید زل زده بود            روی نمودار ستار  
 .از جلوی پنجره ها عبور می کردند و به طور موقتی جلوی خروج نور را می گرفتند

براین بار دیگر چشمش را به تلسکوپش فشردو به ماه خیره شد هرچنـد کـه یـک    او نگاه پروفسور مارچ بنکز را بر روی پشت گردنش حس کرد ، بنا     
اما همین که پروفسور مارچ بنکز از او دور شد صدای نعره ای را از سـمت کلبـه ی هاگریـد     .ساعت پیش موقعیت آن را بر روی نمودارش یادداشت کرده بود          

 .شنید
 :ی گفتپروفسور تافتی سرفه ی خشک دیگری کرد و با لحن مالیم

 . دخترها ، پسرها ، سعی کنین حواستونو روی کارتون متمرکز کنین-
 با قیافه ای بهت زده بـه کلبـه ی هاگریـد خیـره مانـده                 هرماینی.هری به سمت چپش نگاه کرد     .اکثر دانش آموزان به سراغ تلسکوپ هایشان رفتند       

 :پروفسور تافتی گفت.بود
 .بیست دقیقه ی دیگه وقت دارین...اهم -

هری نیز به نمودار خودش نگاه کرد و متوجه شد که به خطا نام سیاره ی مـریخ را بـه                . از جا پرید و بار دیگر به نمودار ستارگانش نگاه کرد           اینیهرم
 .خم شد وآن را تصحیح کرد.جای زهره نوشته است

 به صورتشان خورده بود صدای آخشان بلند شـد و  چند نفر از دانش آموزان که انتهای تلسکوپ.از محوطه ی قلعه صدای بنگ بلندی به گوش رسید 
 .با عجله نگاه کردند که ببینند در محوطه ی قلعه چه اتفاقی افتاده است
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پیکر عظیمی نعره می زد و مشـتهایش را  .آنها در نوری که از کلبه به بیرون می تابید او را به روشنی دیدند.در کلبه ی هاگرید با خشونت باز شده بود 
شش نفر دور او را گرفته بودند و از جرقه های سرخ رنگی که از انتهای چوبدستیشان خارج مـی شـد کـامال مشـخص بـود کـه قصـد                                .ن می داد  در هوا تکا  

 :فریاد زد هرماینی.بیهوش کردن او را دارند
 ! نه-

 :پروفسور تافتی با حالتی اهانت آمیز گفت
 !اینجا جلسه ی امتحانه!عزیزم -

پرتوهای نورانی سرخ رنگ در کنار کلبه ی هاگرید در حرکت بودند امـا بـه نظـر               .ن توجهی به نمودار ستارگانش نداشت     اما دیگر هیچکس کوچکتری   
او همچنان سرپا و بی حرکت ایستاده بود و تا جایی که هری می توانست تشخیص بدهد با آنها مبارزه مـی  .می رسید که پس از برخورد با او کمانه می کنند        

منطقی دیگه چه کوفتیه ، نمـی ذارم منـو   «: و هاگرید فریاد زد»!هاگرید ، منطقی باش  «: مردی نعره زد  .ریاد در محوطه ی قلعه می پیچید      صدای داد و ف   .کرد
 »!اینجوری ببری ، داولیش

ند جست و خیز کـرد  آنقدر در اطراف جادوگرانی که او را احاطه کرده بود   .هری پیکر کوچک فنگ را می دید که برای دفاع از هاگرید تالش می کرد              
هاگرید از فرط خشم نعره ای زد و مرد خطاکار را از زمین بلند کرد و محکم به زمین انـداخت؛مرد                 .تا سرانجام افسون بیهوشی به آن خورد و روی زمین افتاد          

هری سـرش  .ستش را جلوی دهانش گرفت نفس صداداری را در سینه حبس کرد و هر دو دهرماینی.چیزی حدود سه متر آنطرف تر افتاد و از زمین بلند نشد   
 ...هیچ یک از آنها پیش از آن هاگرید را چنان خشمگین ندیده بود.را برگرداند و به رون نگاه کرد و متوجه شد قیافه ی او نیز وحشت زده است

او .ظر می رسید در دوباره باز شـده اسـت  پروتی که روی نرده خم شده بود به نقطه ای در پایین قلعه که محل درهای ورودی بود اشاره کرد زیرا به ن 
 :گفت

 ! اونجارو- 
 .نور بیشتری به چمنهای تاریک محوطه تابید و یک سایه ی دراز و سیاه به تنهایی بر روی چمنها با سرعت جلو رفت

 :پروفسور تافتی با نگرانی گفت
 !حواستون باشه!حاال دیگه فقط شونزده دقیقه مونده ها -

همه شخصی را نگاه می کردند که مثل برق به سوی میدان نبردی مـی رفـت کـه در کنـار کلبـه ی هاگریـد        . ای توجه نکرد   اما هیچکس به او ذره    
 :آن شخص همانطور که با سرعت می دوید فریاد زد.ایجاد شده بود

 !چطور جرات کردین؟چطور جرات کردین -
 : زمزمه کردهرماینی

 !این مک گونگاله -
 :ر تاریکی به گوش می رسید که می گفتصدای پروفسور مک گونگال د

 ...آخه برای چی بهش حمله کردین؟اون هیچ کاری نکرده ، هیچ کاری نکرده که شما به خودتون اجازه بدین!گفتم ولش کنین!ولش کنین -
 بودند به سـوی پروفسـور مـک    دست کم چهار پرتو بیهوش کننده از طرف افرادی که اطراف کلبه هاگرید. ، پروتی و الوندر باهم جیغ زدند     هرماینی

لحظه ای پیکـرش بـا نـور ترسـناک سـرخ رنگـی            .پرتوهای سرخ رنگ در نیمه های راه میان کلبه ی هاگرید و قلعه به او اصابت کردند                .گونگال شلیک شد  
 .سپس از جایش بلند شد و محکم به پشت بر روی زمین افتاد و تکان نخورد.روشن و نورانی شد

 :را جلسه امتحان را بطور کامل از یاد برده بود فریاد زدپروفسور تافتی که ظاه
 !عجب رفتار شرم آوری!بدون یه هشدار خشک و خالی!به حق کله اژدری های یورتمه برو -

 :صدای نعره هاگرید به وضوح تا باالی برج رسید که گفت
 ...بگیر!پس اینو داشته باش!ترسوهای بزدل!ترسوها -

 :بس کرد و گفت نفسش را در سینه حهرماینی
 !وای خداجون -

هری هاگرید را دید که خم شد و یک         .ازسقوط سریعشان معلوم بود که هر دو بیهوش شده اند         .هاگرید دو ضربه محکم به نزدیک ترین مهاجمین زد        
چیزی شـبیه یـک کیسـه را روی شـانه     لحظه گمان کرد که باالخره جادویی بر او اثر کرده است اما برخالف تصورش لحظه ای بعد هاگرید دوباره ایستاد و        

 .آنگاه هری متوجه شد که بدن بی حس فنگ را بر دوش گرفته است...اش انداخت
 :آمبریج فریاد زد
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 ! بگیرش ، بگیرش -
 بـا چنـان     در واقـع او   .اما به نظر می رسید تنها یاری دهنده ای که برایش باقی مانده بود به هیچ وجه نمی خواهد هدف مشتهای هاگرید قرار بگیرد                       

هاگرید رویش را از آنها برگردانده بود و همانطور که بدن           .سرعتی عقب عقب می رفت که پایش به بدن یکی از همکاران بیهوشش گیر کرد و به زمین افتاد                  
خورد و هاگریـد بـا بیشـترین    آمبریج آخرین افسون بیهوش کننده اش را به سمت او فرستاد ، اما به هدف ن               .فنگ از شانه اش آویزان بود از آنها می گریخت         

 .سرعتی که می توانست دوان دوان به سوی دروازه های دوردست قلعه رفت و در تاریکی گم شد
 :آنگاه پروفسور تافتی با صدای ضعیفی گفت.همه با دهان باز به محوطه ی قلعه خیره مانده بودند.سکوت طوالنی و هولناکی برقرار شد

 ...ت ندارینپنج دقیقه بیشتر وق...بچه ها -
وقتی باالخره پایـان جلسـه فرارسـید ، هـری ،          .با این که هری فقط دو سوم نمودارش را پر کرده بود بی صبرانه منتظر به پایان رسیدن امتحان بود                   

ش آموزان بـه رختخـواب نرفتـه    هیچ یک از دان. با عجله تلسکوپها را به زور در جایشان قرار دادند و به سرعت از پلکان مارپیچی پایین رفتندهرماینیرون و   
 .همگی در پایین پله ها ایستاده بودند و با صدای بلند و هیجان زده درباره ی رویدادی صحبت می کردند که به چشم خود دیده بودند.بودند

 : لحظه ای نفس را در سینه حبس کرد و در حالی که از فرط خشم به سختی می توانست صحبت کند گفتهرماینی
 !می خواست دزدکی جلو بره و هاگریدو تو تاریکی شب غافلگیر کنه!خبیثزنیکه ی  -

 :ارنی مک میالن که به زور می کوشید از البالی جمعیت خود را به آنها برساند با حالتی فیلسوفانه گفت
 .کامال معلومه که نمی خواسته صحنه ای مشابه صحنه ی اخراج تریالنی تکرار بشه -

 : کرده بود و ظاهرا قصد تعریف و تمجید نداشت گفترون که بیشتر احساس خطر
 قضیه چی بود که همه جادوهایی که بهش می خورد برمی گشت؟.هاگرید موفق شد -

 : با صدای لرزانی گفتهرماینی
بیچـاره پروفسـور   ...اونها هم مثل غولهای غار نشین خیلـی مقاومنـد  .بیهوش کردن غولها خیلی سخته    .احتماال به این دلیل بوده که یه رگش غوله         -

 ...اونم که دیگه جوون نیست.چهار تا پرتو بیهوش کننده یراست خورد به سینه ش...مک گونگال
 :ارنی با حالتی تکبر آمیز سرش را تکان داد و گفت

 .شب همگی بخیر.خب دیگه ، من می رم بخوابم...وحشتناکه ، وحشتناکه -
چنان با شور و هیجان درباره ی اتفاقی که دیده بودند با هم صحبت می کردند از آنهـا دور مـی           افرادی که دورشان جمع شده بودند در حالی که هم         

 .شدند
 :رون گفت

 به گمونم اونم رفت پیش دامبلدور ، درسته؟.حاال جای شکرش باقیه که هاگریدو به آزکابان نبردن -
 : که اشک در چشمانش حلقه زده بود گفتهرماینی

 ...من فکر می کردم دامبلدور به زودی بر میگرده ، در حالی که هاگریدم از دست دادیم.ه خیلی وحشتناکهاوه ، واقعا ک.احتماال -
آنهـا نیـز بـا    .جاروجنجال محوطه ی قلعه چندین دانش آمـوز را بیـدار کـرده بـود       .وقتی به برج گریفندور برگشتند سالن عمومی پر از دانش آموز بود           

 به سالن عمومی رسیده بودنـد تمـامی آنچـه را    هرماینیسیموس و دین که کمی زودتر از هری و رون و   .دار کرده بودند  دستپاچگی دوستانشان را از خواب بی     
 .که از باالی برج نجوم شنیده بودند برای سایرین تعریف می کردند

 :آنجلینا جانسون با تاسف سرش را تکان داد و گفت
 .امسال خیلی بهتر از همیشه تدریس می کرد.ثل تریالنی نیستحاال اصال برای چی هاگریدو اخراج کرد؟اون که م -

 : خودش را روی یک صندلی راحتی انداخت و با لحن گزنده ای گفتهرماینی
 .از همون اولش تمام فکر و ذکرش این بود که هاگریدو بندازه بیرون.آمبریج از نیمه انسانها متنفره -

 :کتی بل ناگهان با صدای زیری گفت
 .می کرد هاگرید اون برقکا رو تو دفترش میندازهاون فکر  -

 :لی جردن روی دهانش را پوشاند و گفت
فرد و جرج دو سه تا برقک بهم داده بودن و منم اونـا رو از پنجـره بـه پـرواز درمـی         .این من بودم که برقکا رو مینداختم تو دفترش        !وای خداجونم  -

 ...آوردم
 :دین گفت
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 .اون زیادی به دامبلدور نزدیک بود.ج می کردآمبریج به هرحال اونو اخرا -
 : فرو رفت و گفتهرماینیهری بر روی صندلی راحتی کنار 

 ...راست می گه -
 :الوندر با چشمان اشک آلود گفت

 .خدا کنه پروفسور مک گونگال حالش خوب باشه -
 :کالین کریوی گفت

 .ظاهرا که حالش اصال خوب نبود.عهما از پنجره ی خوابگاهمون دیدیم که اونا برگردوندنش به قل -
 :آلیشیا اسپینت قاطعانه گفت

 .اون هیچوقت تاحاالدرنمونده.خانم پامفری حالشوخوب می کنه -
صحنه ی فرار هاگرید در ظلمت شب لحظه ای از نظـرش            .خواب به چشم هری نمی آمد     .نزدیک ساعت چهار صبح بود که سالن عمومی خلوت شد         

ج خشمگین بود که هیچ مجازاتی که درخور او باشد به ذهنش نمی رسید ، اما پیشنهاد رون چیزی بود کـه حـق آمبـریج را کـف                            چنان از آمبری  .دور نمی شد  
او که سخت درفکر انتقامی دردناک بود بـه خـواب رفـت و              .رون گفت او را جلوی یک جعبه پر از موجودات دم انفجاری گرسنه بیاندازند             .دستش می گذاشت  
 .خستگی اش درنرفته بود از خواب بیدار شد لی که هنوزسه ساعت بعد در حا

هری ترجیح می داد پس از خوردن صبحانه به رختخواب بازگردد امـا او      .آخرین امتحانشان ، تاریخ جادوگری بود که بعدازظهر آن روز برگزار می شد            
 حالی که سرش را با دو دسـتش گرفتـه بـود کنـار پنجـره ی سـالن                  از پیش آن صبح را برای مرور درسش در آخرین لحظات درنظر گرفته بود ، از اینرو در                 

 قـرض  هرمـاینی عمومی نشست و تمام تالشش را به کار بست چرت نزند و به مرور یادداشت هایی بپردازد که طومار آن یک متر طـول داشـت و آن را از                              
 .گرفته بود

در کنارشان ورقه هـای امتحـانی بصـورت پشـت           .د و سر جایشان نشستند    دانش آموزان سال پنجم در ساعت دو بعدازظهر وارد سرسرای بزرگ شدن           
فردای آن روز نیز همـراه بـا رون     .دلش می خواست این امتحان نیز هرچه زودتر تمام شود تا او بتواند بخوابد             .هری خسته و کوفته بود    .ورو به چشم می خورد    

 ...د و طعم خالصی از امتحانات را بچشدقرار بود با جاروی رون کمی پرواز کن...به زمین کوئیدیچ می رفت
 :پروفسور مارچ بنکز در جلوی سرسرا ساعت شنی غول پیکر را برگرداند و گفت

 ...میتونین شروع کنین.ورقه هاتونو برگردونین -
نار یکی از پنجره هـای     در ک .چندین ثانیه طول کشید تا باالخره فهمید که حتی یک کلمه از آن را نفهمیده است               .هری به اولین پرسش چشم دوخت     

 .با عذاب فراوان آهسته شروع به نوشتن پاسخها کرد.بلند سرسرا زنبوری وزوزکنان تمرکز او را برهم می زد
بـه نظـر شـما آیـا قـانون      :او بدون پاسخگویی به پرسش چهارم از آن گذشـت   .نامها رابه سختی به یاد می آورد و تاریخها را با هم اشتباه می گرفت              

  کنترل شورش اجنه در قرن هجدهم منجر شد یا در آن تاثیر مثبتی گذاشت؟چوبدستی به
 1749درسـال  :او شروع به نوشتن پاسـخ سـوال بعـدی کـرد    .هری با خود فکر کرد که اگر در آخر جلسه وقت اضافه داشت به این سوال برمی گردد            

ی را پیشنهاد کردند؟هری مردد بود و صدای مبهمی در پـس ذهـنش بـه او مـی     قانون رازداری به چه ترتیبی نقض شد و برای اجتناب از تکرار آن چه لوایح 
 ...گمان می کرد خون آشام ها در این قضیه به نوعی دخالت داشته اند.گفت که چند نکته اساسی را از قلم انداخته است

 :ش به دیدن سوال ده روشن شداو پرسشها را خواند و جلورفت تا ببیند پرسشی می یابد که پاسخ کامل آن را بلد باشد و چشم
حوادثی را شرح دهید که به تشکیل کنفدراسیون بین المللی جادوگران منجر شد و علت خودداری جادوگران عالی مقام لیختن اشتاین را از پیوسـتن                         

 ...به آن توضیح دهید
نحوه : به یاد آورد   هرماینیان این مطلب را با دستخط       می توانست عنو  .اما مغزش سست و بی حال شده بود       .جواب اینو می دونم   :هری با خود اندیشید   

 ...یادداشتهای مربوط به آن را همان روز صبح خوانده بود...ی تشکیل کنفدراسیون بین المللی جادوگران
نـار پروفسـور   شروع به نوشتن کرد اما هر چند وقت یک بار سرش را بلند می کرد تا نگاهی به ساعت شنی غول پیکر بیندازد که بـر روی میـزی ک                        

یکی دو بار هنگامی بـه  .هری درست پشت سر پروتی پتیل نشسته بود که موهای بلند و سیاهش تا پایین پشتی صندلی اش می رسید                   .مارچ بنکز قرار داشت   
یـن مواقـع ناچـار مـی شـد      در ا.خود آمد که با حرکت مالیم سر پروتی ، به نقاط نورانی طالیی رنگی خیره مانده بود که در البالی موهای او می درخشـید                     

 .خودش نیز سرش را کمی تکان بدهد تا نور آن به چشمش نخورد
پیر برناکورد اولین کسی بود که در مقام ریاست عالی کنفدراسیون بین المللی جادوگران برگزیـده شـد امـا جامعـه ی جـادوگری لیخـتن اشـتاین                             ...

 ...انتصاب او را مورد اعتراض قرار دادند
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بونـاکورد بـا   .آفتاب پشت سر هـری را داغ کـرده بـود         . تمام قلم پرها ، همچون موشی در جستجوی سوراخ ، به سرعت می دویدند              در اطراف هری ،   
بار دیگر به پشت ...انجام چه کاری باعث رنجش جادوگران لیختن اشتاین شده بود؟هری گمان می کرد این قضیه به نوعی با غولهای غارنشین مربوط باشد                     

ای کاش می توانست با اجرای ذهن جویی ، از پشت سر پروتی پنجره ای به ذهن او بگشاید و ببینـد ایـن چـه موضـوعی بـود کـه بـا             . ماند سر پروتی خیره  
 ...غولهای غارنشین مربوط می شد و باعث ایجاد اختالف میان برناکورد و اهالی لیختن اشتاین شده بود

 .دهری چشمهایش را بست و صورتش را با دو دستش پوشان
امـا  ...بوناکورد می خواست شکار غولهای غارنشین را متوقف کند و برای آنها حقوقی قائـل شـود                .پرده ی سرخ رنگ داخل پلکهایش سرد و تیره شد         

 ...لیختن اشتاین در برابر قبیله ی خاصی از غولهای غارنشین کوهی وحشی با مشکل مواجه بود
 ...خودش بود

دو سـطر دربـاره ی غولهـای غارنشـین        . ی سفید کاغذ پوستی اش چشمانش سوخت و در آنها اشک جمع شد             با دیدن صفحه  .چشمهایش را باز کرد   
 دربـاره ی  هرمـاینی چندان دقیق و مفصل نبود ، اما اطمینان داشت که یادداشتهای         .نوشت و سپس شروع به خواندن مطالبی کرد که تا آن لحظه نوشته بود             

 ... یافته بودکنفدراسیون تا چندین و چند صفحه ادامه
اولین جلسه ی کنفدراسیون در فرانسـه تشـکیل شـده    ...دوباره چشمهایش را بست و کوشید یادداشتها را در برابر چشمانش مجسم کند و به یاد آورد            

 ...بود اما او این مطلب را قبال نوشته بود
 ...این را نیز نوشته بود...داجنه کوشیده بودند در آن شرکت کنند اما آنها را در این امر دخالت نداده بودن
 ...و هیچ کسی حاضر نشده بود به نمایندگی از لیختن اشتاین در آن حضور یابد

دانه های شن در ساعت شنی مقابلش فرو می ریخت و تمامی قلـم پرهـا در اطـرافش بـا عجلـه مشـغول نوشـتن پاسـخهای بـی پایـان پرسشـها                  
 ...فکر کن:هری به خود نهیب زد...بودند

اره در راهروی تاریک و خنک سازمان اسرار پیش می رفت ، هر گامی که برمی داشت محکم و هدفمند بود و گاه و بیگاه تبـدیل بـه دویـدن                         او دوب 
در سیاه مثل همیشه در مقابلش باز شـد و اکنـون او در اتـاق دایـره ای شـکلی بـود کـه درهـای                 ...مصمم بود که سرانجام خود را به مقصد برساند        ...می شد 

 ...اری داشتبسی
لکه های نورانی بر روی دیوارها و کف اتاق مـی رقصـیدند و صـدای تـق     ...از روی کف سنگی اتاق یکراست به آن سو رفت و از دومین در وارد شد            

 ...تق ماشینی عجیب به گوش می رسید ، اما فرصتی برای کشف آن نداشت و باید عجله می کرد
 ...این در نیز همچون درهای پیشین باز شد.در مانده بود طی کردآهسته دوید و چند قدمی را که تا سومین 

 ...بار دیگر به اتاقی قدم نهاده بود که به بزرگی یک کلیسا و مملو از قفسه ها و گوی های شیشه ای متعدد بود
 سـمت چـپ پیچیـد و شـتابان بـه سـوی              وقتی به شماره ی نود و هفت رسید بـه         ...این بار ، دیگر به آنجا می رسید       ...اکنون قلبش بسیار تند می زد     

 ...راهروی میان دو قفسه رفت
از تـرس  ...اما در انتهای راهرو چیز نامشخصی برروی زمین بود ، چیز سیاهی که روی زمین حرکت می کرد و به جـانوری مجـروح شـباهت داشـت               

 ...از هیجان...قلب هری در سینه فروریخت
من نمـی تـونم   ...همین االن...بلندش کن...اینو برای من بردار«:روح ، خالی از هرگونه عواطف انسانیصدایی از دهانش خارج شد ، صدایی زیر و بی   

 »...اما تو می تونی...بهش دست بزنم
هری انگشتان کشیده و سفیدی را دید که به یک چوبدستی چنگ زده بود و آن را باال می آورد ، انگشـتانی  .پیکر تاریک ، بر روی زمین حرکتی کرد   

 »!کروشیو«:صدای بی روح و گوشخراش را شنید که گفت... از آن خودش بودکه
چوبدسـتی اش  .هری می خندیـد .مردی که روی زمین بود از درد فریاد کشید و تقال کرد که برخیزد اما به پشت ، بر روی زمین افتاد و به خود پیچید 

 .ندمرد ناله ای کرد و بی حرکت ما.را باالتر برد و طلسم از میان رفت
 ... لرد ولدمورت منتظره-

 مردی که روی زمین افتاده بود در حالی که دستهایش می لرزید بسیار آهسته شانه هایش را چند سانتیمتر باال آورد
 ...صورت الغرش آغشته به خون بود.وسرش را بلند کرد

 :سیریوس زمزمه کرد
 ... مجبوری منو بکشی-

 :صدای بی روح گفت
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مـا  ...تا حاال اینقدر درد کشـیده بودی؟خـوب فکـر کـن    ...اما اول باید اونو برداری و به من بدی ، بلک...ره این کارو می کنممطمئن باش که باالخ    -
 ...چندین ساعت فرصت داریم و هیچکس صدای داد و فریادتو نمی شنوه

روی نیمکـت داغ بـر روی کـف سـنگی سـرد زمـین              اما همین که ولدمورت چوبدستی اش را پایین آورد یک نفر جیغ کشید ، یک نفر نعره زد و از                     
 .هنوز نعره می زد و جای زخمش گویی در آتش می سوخت.هری به زمین برخورد کرد و بیدار شد.افتاد

 .تمام کسانی که در سرسرای بزرگ بودند از جا پریدند و دورش حلقه زدند
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 درباره سایت جادوگران دات کام

    
سایت جادوگران دات کام به عنوان یک سایت تخصصی هری پاتر در نظردارد برای پاسخ به نیاز طرفداران هری پـاتر از                      

 .هر نظر سایت کامل و جامعی را برای این قشر عظیم در جامعه ایران فراهم کند
ال برای اینکه به غنای کار افزوده شود تصمیم گرفتیم بـرای پاسـخ              به این منظور عالوه بر ایجاد یک سایت با امکانات با          

امیدواریم بتوانیم هر چـه  . گفتن به نیازهای هری پاتریست ها در ایران شروع به تایپ کتابهایی که رولینگ آنها را نوشته بنماییم 
شما هم اگر عالقمند به شرکت . ق شویمبیشتر در راه شناساندن هری پاتر و دنیای جادویی که رولینگ به همه معرفی کرده موف    
 سـریعتر و بهتـر     انجام کـار گروهـی     ا با تدر این گونه فعالیتها هستید میتوانید با سایت جادوگران در ادامه این راه همکاری کنید                

بودنـد،  در پایان از همه دوستان و اعضای سایت کـه مشـوق مـا در ایـن راه     . بتوانیم به هری پاتریست های ایرانی خدمت کنیم    
 .تشکر می کنیم

 

 درباره تایپ کتاب هری پاتر و محفل ققنوس

هدف ما از انجام این کار در درجه اول این بوده که هر چه سریعترکتاب را به صورت کتاب الکترونیکی در دسترس عموم                       
د اشکاالت تایپی زیادی در در نتیجه به دلیل سرعت کار و همچنین تایپ کتاب توسط اعضا که طبیعتا تایپیست نیستن. قرار دهیم

از طرف دیگر همانطور که می دانید تمام ترجمه های موجود در بازار دارای ایراد هستند و سعی ما بر این است       .آن دیده می شود   
 .که به مرور فصلهای تایپ شده را ویرایش کنیم تا بتوان از آن به عنوان یک مرجع معتبر استفاده کرد

 
 .گونگال استمک ز اعضای سایت با شناسه تایپ این فصل کار یکی ا
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 فصل سی و ششم

 تنها کسی که از او می ترسید

 :هری نعره زد

 !اون نرفته -

بـا آخـرین قـدرتی کـه در سـلول          .نمی توانست باور کند   .ری باور نمی کرد   ه
لوپین نمی فهمید عده ای پشت آن       .های بدنش بود می کوشید لوپین را از خود براند         

اولین باری که وترد آن جا شده بود صدای زمزمه آن هـا را شـنیده    .ده پنهان بودند  پر
 ...فقـط در معـرض دیـد آن هـا قـرار نداشـت             ...سـیریوس در آنجـا پنهـان بـود        .بود

 :او فریاد زد

 !سیریوس!سیریوس -

لوپین که می کوشید هری را آرام نگه دارد و صدایش قطع و وصل می شـد         
 :گفت

 ...اون دیگـه نمـی تونـه برگـرده چـون مـر        .گـرده هـری   اون نمی تونه بر    -

 :هری نعره زد

    سیریوسسیریوسسیریوسسیریوس!!!!نمردهنمردهنمردهنمرده----اوناوناوناون    ----

هز نظـر هـری همـه آن صـداها بـی معنـی         .پرتو افسون های دیگری درخشید    . همه در تکاپویی بیهوده بودند    .در اطرافشان جنب و جوشی بود     
دیگر هیچ چیز برایش اهمیت نداشت جز اینکه لـوپین دسـت   .همیتی نمی داددیگر به نفرین هایی که منحرف می شدند و از کنارشان می گذشتند ا     .بود

بردارد و طوری وانمود نکند که انگار سیریوس که در یک قدمی آنها در آن سوی پرده ایستاده بود دیگر بیرون نمی آید با حرکت سرش موی سیاهش                             
 ...را عقب نمی زد و مشتاقانه وارد نبرد نمی شود

هری هنوز به تاق نما چشم دوخته بود و حاال نسبت به سیریوس خشمگین بود که او را منتظـر نگـه داشـته    .کو عقب کشیدلوپین هری را از س 
 ...بود

اما حتی در حالی که دست و پا می زد تا خود را از چنگ لوپین آزاد کند بخشی از وجودش می دانست که سیریوس پیش از آن هـیچ گـاه او را       
حاال که هـری بـا تمـام وجـود نـام او را      ...ریوس همیشه دست به هر کار خطرناکی می زد تا هری را ببیند و به او کمک کند            سی...منتظر نگذاشته است  

صدا می زد چنان که گویی اگر فریاد نمی کشید عمرش به پایان می رسید و با این وجود سیریوس از زیر تاق نما بیرون نمی آمد تنهـا توضـیحی کـه                   
 ...و واقعا...ه او نمی تواند از آنجا بیرون بیایدوجود داشت این بود ک

مودی چشم بابـا قـوری سـینه    .دامبلدور اکثر مرگ خواران را در وسط اتاق جمع کرده بود و به نظر می رسید آنها را با طناب نامریی بسته است          
سکو هنوز پرتوهای نور به چشم می خورد و صـدای دادو     در پشت   .خیز خود را به تانکس در آن سوی اتاق رسانده بود و می کوشید او را به هوش آورد                  

 .کینگزلی دوان دوان خود را رسانده بود و مبارزه ی سیریوس با بالتریکس را ادامه می داد.فریادی از آن سو به گوش می رسید

 ؟هری -

می کرد اما لوپین جانب احتیاط را نگه داشـته   هری دیگر تقال ن   .نویل از روی پله ها یکی پس از دیگری پایین افتاده و به کنار هری رسیده بود                
 :نویل که پاهایش هنوز بی اختیار در رقص و پیچ و تاب بودند گفت.و دست او را محکم گرفته بود

 دوست تو بود؟...سیریوس بلک... هری بد خیلی بتاسفب اود برد - 
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 .هری با حرکت سرش جواب مثبت داد

 : گرفت و گفتلوپین چوبدستی اش را به سمت پاهای نویل

 !فاینایت -

 :او گفت.صورت لوپین رنگ پریده بود.پاهای نویل بر روی زمین افتاد و آرام گرفت.جادو باطل شد

 اونا کجا هستند نویل؟...بیاین بریم بقیه رو پیدا کنیم -

 .د دردی بر وجودش چنـگ مـی انـداخت   لوپین همانطور که حرف می زد رویش را از تاق نما برگرداند گویی با هر کلمه ای که بر زبان می ران           

  :نویل گفت

 ...بضش بی زدنلی وهربیود بیهوش شده ...یه مغز به رود حبله کرد بلی فکر بی کدب حالش خوب باشه.هبه شود اود باالد -

بالتـریکس  .تـاد کینگزلی که از درد فریاد می کشید بـر روی زمـین اف            .صدای بنگ بلندی همراه با صدای فریادی از پشت سکو به گوش رسید            
اکنون تا نیمه های پله هـا  .جادویی به سویش فرستاد اما بالتریکس آن را منحرف کرد     .دامبلدور به سرعت برگشت   .رگشت و پا به فرار گذاشت     بلسترنج  

 ...باال رفته بود

 :لوپین فریاد زد

 !هری نه -

 :اما لوپین دستش سست شده بود و هری خود را آزاد کرده بود فریاد زد

 !خودم می کشمش!اونو کشت! سیریوس رو کشتاون -

لبـه ی ردای بالتـریکس از نظـر ناپدیـد     .همه پشت سرس فریاد مـی زدنـد امـا او اهمیتـی نمـی داد     .او به سرعت از پله های سنگی باال رفت     
 :ه دوراو کردنـد امـا او فریـاد زد       مغزها بر سر و رویش لغزیدند و شروع به پیچیدن شاخک هایشان ب            .هری در میان سیالب معجون بد بو گرفتار شد        .شد

 !وینگاردیوم له ویوسا -

از روی لونا که بر روی زمین غرولند مـی  .با اینکه بروی کف لغزنده ی اتاق سر می خورد به سوی در دوید    .مغزها به هوا رفتند و از او دور شدند        
ضعیفی کرکر می خندید و همچنین از کنار هرمیـون کـه هنـوز بـی      گذشت و از کنار رون که با صدای    "؟...چی...هری": کرد پرید و از جینی که گفت      

در مقابلش راهرویی بود کـه بـه   ...دری را که به سالن سیاه می رسید باز کرد و بالتریکس را دید که از در رو به رویش بیرون رفت     .هوش بود عبور کرد   
 ...آسانسورها می رسید

 بار دبگر در حلقه ی نورانی آبی رنگ حاصل از .ر ها بار دیگر شروع به چرخیدن کردندهری دوید اما بالتریکس در را پشت سرش بست و دیوا

 .چرخش شمعدان ها قرار گرفته بود

 :وقتی صدای غرش و چرخش دیوارها متوقف شد هری با درماندگی فریاد زد

 در خروج کدومه؟راه خروج کدومه؟-

 ...او دوید. باز شد و راهرویی که به آسانسورها می رسید را روشن کرده بودانگار اتاق منتظر پرسش او بود بالفاصله دری در پشت سرش

با سرعت در راهرو پیش رفت پیچی را پشت سر گذاشت و با مشتش به دکمه ی دومین آسانسـور  .صدای جیرینگ جیرینگ آسانسوری را شنید 
دهلیـز مـی   حاال روی دکمه   . وارد آسانسور شد   ار رفت و او با عجله     نرده ها کن  .صدای جیرینگ جیرینگ و تلق تولوق نزدیک و نزدیک تر می شد           .کوبید
 ...درها بسته شد و آسانسور باال رفت.کوبید

بالتـریکس تقریبـا بـه آسانسـور تلفـن در آن      .پیش از آنکه نرده ها کامال کنار بروند به زور از آسانسور بیرون آمد و به اطرافش نگاهی انداخت             
او جـا خـالی داد و پشـت       .که هری به سرعت به سویش دوید رویش را برگرداند و جادوی دیگری به سمتش فرسـتاد                سوی سالن رسیده بود اما همین       
جادو با سرعت از کنارش گذشت و به درهای طال پوش سمت دیگر دهلیز برخورد کرد و باعث شد مثل زنگولـه بـه                     .حوض برادران جادویی پناه گرفت    

 .هـری پشـت مجسـمه خـم شـد و گوشـش را تیـز کـرد                 .بالتـریکس دیگـر نمـی دویـد       . نرسـید  دیگـر صـدای قـدم کسـی بـه گـوش           .صدا در آینـد   
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 :او گفت.بالتریکس دوباره با صدای کودکانه ای شروع به صحبت کرد که پس از برخورد با کف چوبی و صیقلی دهلیز منعکس می شد

 ! انتقام پسر عمه ی عزیزمو بگیریپس برای چی دنبالم اومدی؟فکر می کردم اومدی!بیا بیرون هری کوچولو!بیا بیرون -

 !برای همین اومدم -

 :گویی چند شبه هری از گوشه و کنار سالن گفتند

 !اومده م!اومده م!اومده م -

 دوستش داشتی پاتر کوچولو؟...آهان -

 :از پشت حوض بیرون پرید و فریاد زد.چنان نفرتی در وجود هری جوشیدن گرفت که پیش از آن تجربه نکرده بود

 !کروشیو -

 او دوبـاره از ...این جادو او را به زمین انداخته بود اما او مثل نویل بر روی زمین پیچ و تاب نمی خورد و از درد فریـاد نکشـید    .بالتریکس جیغ زد  
ر خـوش   ضد طلسم بالتریکس به سر مجسـمه جـادوگ        ...هری دوباره پشت حوض پناه گرفت     .نفس نفس می زد و دیگر نمی خندید       .زمین بلند شده بود   

 .سر مجسمه کنده شد و شش متر آن طرف تر اتاد و روی سطح چوبی زمین شیارهایی ایجاد کرد.قیافه خورد

 :بالتریکس که دیگر با صدای کودکانه حرف نمی زد فریاد گشید و گفت

و از ایـن کـار لـذت    ...درد ایجـاد کنـی  باید واقعا بخوای که  !بچه جون قبال طلسم نابخشودنی رو به کار نبرده بودی نه؟باید واقعا بخوای پاتر              -
 ...چه طوره بهت طرز کار شو نشون بدم موافقی می خوام یه درسی بهت بدم...خشم شرافتمندنه نمی تونه مدت زیادی منو عذاب بده...ببری

 :بالتریکس جیغ زد و گفت.هری حوض را دور زده و به سمت دیگر رفته بود

 !کروشیو -

 ا بدزد زیرا آن دست سانتور که کمان را گرفته بود کنده شد و در فاصله ی کمی از سر جادوگر محکم بـه زمـین               هری ناچار بود دوباره سرش ر     
 :بالتریکس فریاد زد.وردخ

 .پاتر تو نمی تونی منو شکست بدی -

 اره مجسمه هـا را دور زد هری برگشت و دوب   .هری صدای قدم های او را می شنید که به سمت راست می رفت تا بهتر بتواند او را نشانه بگیرد                    
 :بالتریکس ادامه داد.پشت پاهای سانتور خم شد و سرش با سر مجسمه ی جن خانگی در یک سطح قرار گرفت.تا از او دور شود

ـ   .جادوی سیاه را از اون یاد گرفته م.من وفادارترین خادم لرد سیاه بودم و هستم   - وی جادو هایی که من بلدم اون قدر قویه که تـو بچـه کوچول
 ...فکرت هم نمی رسه چه برسه به این که بخوای باهاشون مقابله کنی روانی به

هری به کنار مجسمه ی جن رسیده بود که با جادوگری بی سر لبخند می زد و وقتی بالتریکس در جست و جوی او با دقت بـه سـمت دیگـر           
 :مجسمه ها نگاه می کرد پشت او را هدف گرفت و فریاد زد

 !استیوپفای -

بالتـریکس بالفاصـله گفـت    .التریکس با چنان سرعتی واکنش نشـان داد کـه هـری بـا آن سـرعت نمـی توانسـت حتـی سـرش را بـدزدد                        ب
 »!پروتگو«:بود

هری با دستپاچگی به پشت حوض برگشت و یکی از گـوش هـای جـن کنـده     .پرتو سرخ رنگ افسون بیهوشی هری به سمت خودش برگشت 
 :بالتریکس فریاد زذ.رفتشد و پرواز کنان به آن سوی سالن 

 !منم زندگیتو بهت می بخشم...اونو قل بده تا بیاد طرف من...پیشگویی رو بده به من.پاتر می خوام بهت فرصتی بدم - 

 :هری فریاد زد

 پس مجبوری منو بکشی چون اون از بین رفته -
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و مـوجی از خشـم در درونـش مـی جوشـید کـه بـا        بار دیگر جای زخمش مـی سـوخت     .با گفتن این حرف درد شدیدی در پیشانی اش پیچید         
 :هری گفت.خنده اش مانند خنده بالتریکس بود.هری دیوانه وار شروع به خندیدن کرد.عصبانیت خودش هیچ ارتباطی نداشت

 حاال دیگه از دستت عصبانی میشه نه؟!ولدومورت رفیق قدیمی عزیزت می دونه که اون نابود شده!اون می دونه -

 :ر آثار وحشت بر چهره ی بالتریکس نمایان شد و فریاد زدبرای اولین با

 چی؟منظورت چیه؟ -

 به نظرت ولدومورت چی می گه؟!وقتی سعی می کردم نویل را از پله ها باال بکشم پیشگویی افتاد و شکست -

 ...درد آن باعث شد اشک از چشم هایش جاری شود...جای زخمش تیر کشید و سوخت

 :بالتریکس جیغ زد و گفت

 !دروغگو -

 :او ادامه داد.اما اکنون هری می توانست وحشت نهفته در خشم او را احساس کند

    !!!!اکسیو پرافسیاکسیو پرافسیاکسیو پرافسیاکسیو پرافسی!اکسیو پرافسی!!!!تو همین االن اونو می دی به منتو همین االن اونو می دی به منتو همین االن اونو می دی به منتو همین االن اونو می دی به من!!!!اون پیش توست پاتراون پیش توست پاتراون پیش توست پاتراون پیش توست پاتر    ----

ود که فکر می کرد هر لحظـه  دردی که در سرش می پیچید چنان شدید ب .هری دوباره خندید زیرا می دانست خنده اش او را به خشم می آورد             
از پشت مجسمه ی جن یک گوش لحظه ای دست خالی اش را برای او تکان داد و به سرعت آن را پـس کشـید زیـرا او بـار                         .ممکن بود سرش بترکد   

 :هری فریاد زد.دیگر پرتو نورانی سبز رنگی را به سوی او فرستاده بود

 ...به رییست بگو...اون شکست و هیچ کس نشنید که چی گفت. آوری بگیریشچیزی نیست که با افسون جمع!هیچی توی دستم نیست -

 :بالتریکس فریاد زد

 ...منو مجازات نکنینمنو مجازات نکنینمنو مجازات نکنینمنو مجازات نکنین............سعی خودمو کردمسعی خودمو کردمسعی خودمو کردمسعی خودمو کردم............ارباب من سعی خودمو کردمارباب من سعی خودمو کردمارباب من سعی خودمو کردمارباب من سعی خودمو کردم!این حقیقت نداره تو داری دروغ می گی!نه -

 :او گفت. از همیشه بیشتر بوداین بار دردش.هری از شدت درد چشم هایش را بسته بود و محکم بر هم می فشرد

 !اربابت از دور صداتو نمی شنوه!بیخودی خودتو اذیت نکن -

 :صدای زیر و بی روحی گفت

 نمی شنوم پاتر؟ -

 .هری چشم هایش را باز کرد

رمـزش کـه   صورتش رنگ پریـده و مارماننـد و وحشـتناک بـود و بـا چشـم خـای ق       .پیکر باریک و بلندی با شنل کالهدار سیاه در برابرش بود  
هری سر جایش میخکـوب  .ولدومورت در وسط سالن پدیدار شده و با چوبدستی اش هری را نشانه گرفته بود  ...مردمکی خطی داشت به او نگاه می کرد       

 .شده بود و نمی توانست تکان بخورد

 :ولدومورت با چشم های قرمز بی عاطفه اش به هری نگاه می کرد و با مالیمت گفت

مـاه  ...ماه ها برنامـه ریـزی  ...من از درون ذهن بی ارزشش با حقیقت رو به رو شدم...بال دروغ نمی گه...منو شکستی آره؟نهپس تو پیشگویی     -
 ...و حاال مرگ خوار های من اجازه دادن که هری پاتر نقشه های منو نقش بر آب کنه...ها تالش

 :داخت و در حالی که هق هق می گریست گفتولدومورت به بالتریکس نزدیکتر شد و او خودش را جلوی او زمین ان

 ...ارباب خودتون باید بدونین!داشتم با بلک جانور نما می جنگیدم...ارباب منو ببخشین من نمی دونستم -

 :ولدومورت با لحن خطرناکی گفت

ای تو به وزارت سـحر و جـادو   فکر کردی من برای شنیدن عذر خواهی تو و زرزره        .تا یه دقیقه ی دیگه به حسابت می رسم        .ساکت باش بال   -
 اومده م؟
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 ...همین پایینه...اون اینجاست...ولی ارباب -

 :ولدومورت به او توجهی نکرد و به آرامی گفت

 !آوادا کداورا. خیلی وقته که داری منو به زحمت میندازی!با تو دیگه هیچ حرفی برای گفتن ندارم پاتر -

امـا  .فکرش خالی و سفید بود و چوبدستی اش بیهوده به سـمت زمـین قـرار داشـت           .هری برای مقاومت در برابر او حتی دهانش را نیز باز نکرد           
مجسمه ی بی سر جادوگر در حوض جان گرفت و از پا سنگش جستی زد و با صـدای بلنـدی بـر روی زمـین سـالن بـین ولـدومورت و هـری فـرود                           

 :مورت گفـت ولد.از کرد تا از هری محافظت کندس از برخورد به سینه ی مجسمه کمانه کرد و مجسمه دست هایش را از هم ب       جادوی ولدومورت پ  .آمد

  چی؟ -

 :آن گاه به اطرافش نگاهی انداخت و آهسته گفت

  !دامبلدور -

ولدومورت چوبدستی اش را بلند کـرد و  .ددامبلدور جلوی در های زرین ایستاده بو   .هری به پشت سرش نگاه کرد و قلبش با شدت در سینه تپید            
لحظـه ای بعـد پشـت سـر     .اما او دامبلدور چرخی زد و با اولین موجی که شـنلش خـورد ازنظـر ناپدیـد شـد                  .پرتو سبز رنگ دیگری به سمت او فرستاد       

ــواره دار حرکــت داد   و ــای مجســمه هــای ف ــه ســمت بقای ــدار شــد و چوبدســتی اش را ب ــدومورت پدی ــ .ل ــه ی مجســمه هــا نی ــدبقی  .ز جــان گرفتن

او نیز جیغ کشید و افسون هایش را بیهوده به سـمت آن فرسـتاد زیـرا پـس از برخـورد بـه سـینه کمانـه                .مجسمه ی ساحره به طرف بالتریکس رفت      
 در این میان مجسمه جن و جن خانگی به سـمت بخـاری هـای جاسـازی    .آن گاه مجسمه به سمت او شیرجه زد و او را روی میز میخکوب کرد            .کردند

مجسمه ی بـس سـر   .او نیز بالفاصله ناپدید شد و کنار حوض پدیدار گشت.شده در دیوار دویدند و سانتور یک دست به تاخت به سمت ولدومورت رفت   
 .دامبلدور به سمت ولدومورت رفت و سانتور طالیی چهار نعل شروع به چرخیدن به دور آنها کرد.هری را عقب راند و از صحنه نبرد دور کرد

 :دور با آرامش گفتدامبل

 ...کاراگاه ها دارن میان.امشب با اومدنت به این جا کار احمقانه ای کردی تام -

 :ولدومورت با خشم گفت

 !تا اون موقع تو مردی و من رفته م -

 . بـه آتـش کشـید   در عوض به میز مامور امنیتی خورد و آن را.ولدومورت طلسم کشنده ی دیگری به سمت دامبلدور فرستاد اما به هدف نخورد 

جادویی که از آن بیرون آمد بی نهایت نیرومند بود و با اینکه هـری در پنـاه مجسـمه ی سـنگی قـرار      .دامبلدور نیز چوبدستی اش را حرکت سریعی داد 
آن .ی پدیـد آورد این بار ولدومورت برای منحرف کردن آن ناچار شد به کمک جادو سپر نقره ای درخشـان  .داشت هنگام عبور آن موهایش به هوا جست       

 ...جادو هر چه بود خسارت قابل مشاهده ای به سپر وارد نکرد اما صدای گنگ و بمی از آن برخاست که بسیار عجیب و وحشتناک بود

 :گفت. ولدومورت چشم های قرمزش را تنگ کرد و از باالی سپر به دامبلدور نگاهی انداخت 

 ؟ خیلی فاصله داری درستهقلبتو نمی خوای منو بکشی دامبلدور نه؟از قساوت  -

 :دامبلدور به آرامی گفت

 .هر دومون می دونیم راه های دیگه ای برای نابود کردن یک انسان وجود داره تام -

دامبلدور به سمت ولدومورت پیش می رفت گویی در این میان از هیچ چیز نمی ترسید گویی هیچ اتفاقی نیفتاده بود که او از باال رفـتن بـه آن         
 :او ادامه داد. سالن باز داردسوی

 اقرار می کنم که گرفتن جون تو منو راضی نمی کنه -

 :ولدومورت با عصبانیت گفت

 هیچ چیز بدتر از مرگ نیست دامبلدور -

 :او گفت.دامبلدور که به ولدومورت نزدیکتر می شد چنان با مالیمت حرف می زد که گویی با او درباره ی نوشیدنی بحث می کند
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 .کامال در اشتباهیتو  -

می خواست فریاد بزند و به او هشدار دهد اما نگهبان بـی  .هری از دیدن او که بدون هیچ سپر و مدافعی به او نزدیک می شد وحشت کرده بود                
 :امبلدور ادامه دادد.سرش او را به سوی دیوار پشت سرش می راند و چنان راهش را سد کرده بود که به هیچ وجه نمی توانست از پشت او بیرون بیاید

 ...البته عدم توانایی تو در درک این که چیز هایی بدتر از مرگ هم وجود داره همیشه بزرگ ترین نقطه ی ضعفت بوده -

این بار سانتور یک دست خود را به میان دامبلدور و ولدومورت انداخت و هـزاران تکـه              .از پشت سپر نقره ای پرتو سبز رنگ دیگری شلیک شد          
 .شد

شـعله  . پیش از آن که تکه های مجسمه به زمین برسد دامبلدور چوبدستی اش را عقب برده بود و همچون تازیانه ای آن را حرکت مـی داد                        اما
لحظه ای به نظر رسید کـه دامبلـدور پیـروز شـده امـا در همـان             .ی نازک و بلندی از سر چوبدستی اش خارج شد و به دور ولدومورت و سپرش پیچید                

آنگاه برگشت و در حالی که با خشم فش فش می کرد با دامبلـدور رو در      .شین تبدیل به یک افعی شد و بالفاصله ولدومورت را آزاد کرد           لحظه طناب آت  
 .رو شد

 ...مار از زمین بلند شد و خود را برای حمله آماده کرد.ولدومورت ناپدید شد

دومورت وسط پاسنگی ظاهر شد که چندی پیش پـنج مجسـمه بـر روی    شعله ای در پشت سر دامبیدور پدیدار شد و درست در همان لحظه ول             
 .آن قرار داشت

 :هری نعره زد

 !مواظب باش -

 ...اما درست همان لحظه ای که او فریاد زد ولدومورت پرتو سبز رنگی به سوی دامبلدور فرستاد و مار قصد حمله کرد

آن گاه آتـش گرفـت و پیکـر کوچـک و     . باز کرد و تمام پرتو سبز رنگ را بلعیدفاوکس در جلوی دامبلدور پایین آمد و منقارش را به طور کامل          
مـار کـه تـا لحظـه ای     ...در آن لحظه دامبلدور چوبدستی اش را با یک حرکت مالیم و طوالنی تکـان داد    .چروکیده و بی پر و بالش بر روی زمین افتاد         

آب حـوض بـاال آمـد و همچـون حفـاظی از جـنس       .د سیاه رنگی شد و از میان رفت       دیگر نیشش را در بدن او فرو می کرد به هوا رفت و تبدیل به دو               
 ...شیشه ی مذاب ولدومورت را در بر گرفت

چند لحظه ای ولدومورت همچون شبه سیاه و بی صورت موج داری به نظر رسید که بر روی پاسنگ نامشخص و لرزان بود و به روشنی تقـال                
 ...ز خود دور کندمی کرد تا آن توده ی خفقان آور را ا

 .سپس ناپدید شد و آب چلپی در حوض فرو ریخت و با شدت از کنارهای آن بیرون پاشید و کف صیقلی سالن را خیس کرد

 :بالتریکس فریاد زد

    !!!!اربابارباباربابارباب    ----

ی نگهبـانش بـدود و   هری می خواست از پشت مجسـمه  .بی تردید ولدومورت فرار را بر قرار ترجیح داده بود  .بی تردید نبرد به پایان رسیده بود      
 :کنار برود اما دامبلدور نعره زد

 همون جا که هستی بمون هری -

بالتریکس هنـوز زیـر مجسـمه گیـر     .غیر از خودشان هیچ کس در سالن نبود.هری نمی دانست چرا   .برای اولین بار صدای دامبلدور هراسان بود      
 ...دا می کردجوجه فاوکس کوچک بر روی زمین ص.افتاده بود و هق هق گریه می کرد

 .درد آن در تصور نمی گنجید غیر قابل تحمل بود:می دانست که مرده است.آن گاه جای زخم هری شکافت

چنان به هم پیوسته بودند که هری نمی فهمید بدن خودش کجـا تمـام   .او از سالن رفته بود در چنبر موجودی با چشم های سرخ اسیر شده بود      
آن دو را بـه هـم پیونـد مـی داد و هـیچ راه گریـزی وجـود               ...درد...آن ها به هم آمیخته شـده بودنـد        .وع می شود  می شود و بدن آن موجود از کجا شر        

 ...نداشت
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 ...وقتی آن موجود شروع به صحبت کرد با زبان هری سخن می گفت و او در اوج رنج و عذابش حرکت آروارهایش را احساس می کرد

 ...همین حاال منو بکش دامبلدور -

م ذرات وجودش خواهان رهایی بود در واپسین لحظاتی که با مرگ دست و پنجه نرم می کرد و چشمانش دیگر جـایی را نمـی            اا تم بهری که   
 ...دید بار دیگر احساس کرد که آن موجود از او بهره می جوید

 ...پسره رو بکش...اگر مرگ چیزی نیست دامبلدور -

ــید  ــی اندیش ــری م ــن :ه ــن درد رو آروم ک ــذار...ای ــهبگ ــا رو بکش ــدور ... م ــن دامبل ــومش ک ــه  ...تم ــن درد هیچ ــا ای ــه ب ــرگ در مقایس  ...م

 ...در این صورت من دوباره سیریوس را می بینم

هری دمـر بـر روی زمـین افتـاده بـود عیـنکش بـه         .همین که قلب هری از احساسات پر شد آن موجود چنبرش را باز کرد و درد از میان رفت                  
 ...زید که گویی بر روی یخ خوابیده است نه چوبچشمش نبود و چنان به شدت می لر

هری چشم هایش را باز کردوعینکش را نزدیک پاشـنه ی           .آن گاه صدای چند نفر در سالن پیچید تعدادشان بیش از آن بود که انتظار می رفت                
عینکش را به چشـم زد و  .مین افتاده بودپای مجسمه ی بی سر دید که از او محافظت کرده بود و در آن لحظه شکسته و بی حرکت،به پشت بر روی ز            

 .همین که اندکی سرش را بلند کرد بینی خمیده ی دامبلدور را در چند سانتی متری خودش دید

 هری؟،حالت خوبه -

 :او گفت.هری چنان به شدت می لرزید که نمی توانست درست سرش را باال بگیرد

 ...چی...اینا کی هستن...ولدومورت کجاست،کجا...من...بله،آره -

کف سالن شعله های زمردی رنگی را منعکس می کرد کـه در تمـام بخـاری هـا در امتـداد دیوارهـا افروختـه شـده                .دهلیز مملو از جمعیت بود    
ی و وقتی دامبلدور هری را بلند کرد تا بایستد چشمش به مجسمه ی طالیـ          .سیلی از جادوگران و ساحره ها از میان شعله ها به سویشان روان بودند             .بود

 .ظریف جن و جن خانگی افتاد که کورنلیوس فاج حیرت زده را راهنمایی می کردند

مردی که مویش را دم اسبی کرده و ردای سرخ رنگی پوشیده بود به یک کپه خرد سنگ طالیی در آن سوی سرسـرا اشـاره کـرد و جـایی را                                 
 :مرد در همان حال فریاد می زد.نشان داد که بالتریکس تا چند دقیقه پیش در آنجا به دام افتاده بود

 !اون دست زنی رو گرفت و ناپدید شد.اون جابود،من دیدمش،آقای فاج،قسم می خورم،اسمشو نبر بود -

 :فاج گفت

  !خودم دیدمش.میدونم،ویلیامسن،می دونم -

 :او با لکنت گفت.ده استفاج شنل راه راهش را روی لباس خوابش پوشیده بود و چنان نفس نفس می زد که گویی کیلو متر ها دوی

 چه طور ممکنه؟-عجیبه-امکان نداره-ای خدای آسمان ها-!توی وزارت سحر و جادو!این جا-این جا-به حق ریش مرلین -

او قدم زنان جلو رفت و افراد تـازه وارد بـاالخره   .کامال معلوم بود دامبلدور از این که می بیند هری صحیح و سالم است بسیار خشنود شده است     
مجسمه ی جن و جن خانگی هورا کشیدند و فاج          .چند تن از آنها چوبدستی هایشان را بلند کردند و برخی دیگر حیرت زده شدند              (توجه حضور او شدند   م

 :دامبلدور گفت.)داشت لحظه ای از زمین فاصله گرفتچنان از جا پرید که با همان دمپایی هایی که به پا 

ضـد غیـب   ضـد غیـب   ضـد غیـب   ضـد غیـب    طبقه ی پایین بری در تاالر مرگ چند تا از مرگ خواران فراری رو می بینـی کـه بـا طلسـم       کورنلیوس،اگر به سازمان اسرار در     -
 . بسته شدن و منتظر تو هستن که تکلیفشونو معلوم کنیشوندگیشوندگیشوندگیشوندگی

 :فاج که از خوشحالی سر از پا نمی شناخت نفسش را در سینه حبس کرد و گفت

 -من-من-این جا-تو!دامبلدور -

  »!دستگیرش کنین« : اگاهانی که با خود آورده بود نگاه کرد و مثل روز روشن بود که هر لحظه ممکن است فریاد بزنداو سراسیمه به کار

 :دامبلدور با صدای رعد آسایی گفت
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ولی همین چند دقیقـه پـیش خـودت بـا چشـم هـای خـودت        !کورنلیوس،من آماده ام که با مامورین تو مبارزه کنم و دوباره شکستشون بدم             -
لرد ولدومورت برگشته و تو دوازده ماهه که داری افراد دیگـه ای رو بـه         .رکی رو دیدی که ثابت می کرد یک ساله من دارم حقیقت رو به تو می گم                مد

 !دیگه وقتش رسیده که سر عقل بیای.اشتباه تعقیب می کنی

 :فاج برافروخته شد گفت

 -خب-نمی-من -

 :بعد که هیچ کس چنین کاری نکرد گفت.بود کسی به او بگوید چه باید بکندطوری به اطرافش نگاه می کرد گویی امیدوار 

 ...تو باید دقیقا به من بگی...دامبلدور تو...برین طبقه ی پایین و یه سرس به سازمان اسرار بزنین!ویلیامسن!داولیش...بسیار خب -

 انداخت که اکنـون پراکنـده شـده بودنـد و بـا صـدایی زوزه       در همان لحظه نگاهی به کف سالن و بقایای مجسمه ی ساحره جادوگر و سانتور            
 :مانندی گفت

 چرا داغون شده؟...حوض برادران جادویی -

 :دامبلدور گفت

 .بعد از اینکه من هری رو به هاگوارتز بر گردونم می تونیم درباره ش صحبت کنیم -

 هری پاتر؟...هری -

ر درهـم شکسـته ی مجسـمه ای کـه در طـول مبـارزه دامبلـدور و ولـدومورت و از او         هری هنوز کنار پیکـ .فاج چرخی زد و به هری نگاه کرد    
 :فاج که از تعجب با دهان باز به هری نگاه می کرد گفت.محافظت می کرد به دیوار تکیه داده بود

 این جا چه خبر شد؟...اینجا؟آخه-اون  -

 .دامبلدور تکرار کرد

 .می دموقتی هری به مدرسه برگشت همه چی رو توضیح  -

تی اش را بـه سـمت آن گرفـت و           چوبدسـ .او از کنار حوض به سمت محلی رفت که سر مجسمه ی طالیی جادوگر بر روی زمین قرار داشـت                   
سـپس بـار   . سر مجسمه با نور آبی رنگی درخشید و چند ثانیه ای لرزید و از برخورد آن با کف چوبی زمین سر و صدایی بلنـد شـد                           »!پورتوس« : گفت

 .و بی حرکت مانددیگر آرام 

 :وقتی دامبلدور سر مجسمه را برداشت و با آن به سمت هری رفت فاج گفت

 ...تو...حق نداری جلوی روی وزیر سحر و جادو از این کارها بکنی،تو!تو برای ایجاد اون رمزتازمجوز نداری!ببین دامبلدور -

 :دامبلدور به او گفت.مرانه او را ورانداز کرد به لکنت افتادوقتی دامبلدور از باالی شیشه های نیم دایره ای عینکش با حالتی آ

به کاراگاه هات می گی از تعقیب استاد مراقبت از موجودات جادویی مدرسه دسـت بکشـن تـا               .دستور می دی دلورس آمبریج از هاگوارتز بره        -
 ...من امشب.بتونه به تدریسش ادامه بده

 :ازده عقربه داشت و نگاهی به آن انداخت و ادامه داددامبلدور ساعتی را از جیبش در آورد که دو

نیم ساعت از وقتمو به تو اختصاص می دم و در این مدت به طور کامل می تونیم درباره ی تمام نکات مهم اتفاقی که این جا پـیش افتـاده                      -
میل بهت می گم که مـی تـونی بـه آدرس هـاگوارتز     اگر به کمک بیش تری احتیاج داشتی با کمال    .بعدش من باید به مدرسه ام برگردم      .صحبت کنیم 

 . به دست من می رسه »مدیر مدرسه« تمام پاکت هایی که روشون نوشته باشه .برام نامه بنویسی

 .دهانش باز مانده بود و صورت گردش در زیر موهای خاکستری ژولیده اش سرخ می شد.فاج با حیرتی بیشتر از همیشه به او زل زده بود

 -تو-من -

 :امبلدور پیشتش را به او کرد و گفتد
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 .این رمز تاز رو بگیر،هری -

دامبلدور سر مجسمه طالیی را جلوی او گرفت و او فارغ از هر گونه نگرانی درباره ی این که به کجا خواهد رفت و چه خواهد کـرد دسـتش را           
 :دامبلدور به آرامی گفت.روی آن گذاشت

 سه...دو...یک.نیم ساعت دیگه توی دفترم می بینمت -

دهلیز فاج و دامبلـدور  .کف چوب صیقلی از زیر پایش کنار رفت.هری حس آشنای قالبی را که پشت نافش تکان می خورد بار دیگر تجربه کرد     
  ...همه با هم ناپدید شدند و او در میان گردبادی از رنگ ها و صداهای گوناگون به پرواز در آمد
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 درباره سایت جادوگران دات کام

    
سایت جادوگران دات کام به عنوان یک سایت تخصصی هری پاتر در نظردارد برای پاسخ به نیاز طرفداران هری پاتر                    

 .از هر نظر سایت کامل و جامعی را برای این قشر عظیم در جامعه ایران فراهم کند
اال برای اینکه به غنای کار افـزوده شـود تصـمیم گـرفتیم بـرای      به این منظور عالوه بر ایجاد یک سایت با امکانات ب    

امیـدواریم بتـوانیم   . پاسخ گفتن به نیازهای هری پاتریست ها در ایران شروع به تایپ کتابهایی که رولینگ آنها را نوشته بنماییم          
شما هم اگر عالقمند به . فق شویمهر چه بیشتر در راه شناساندن هری پاتر و دنیای جادویی که رولینگ به همه معرفی کرده مو          

 سـریعتر و   انجام کار گروهـی ا باتشرکت در این گونه فعالیتها هستید میتوانید با سایت جادوگران در ادامه این راه همکاری کنید     
 بودند، در پایان از همه دوستان و اعضای سایت که مشوق ما در این راه      . بهتر بتوانیم به هری پاتریست های ایرانی خدمت کنیم        

 .تشکر می کنیم
 

 درباره تایپ کتاب هری پاتر و محفل ققنوس
هدف ما از انجام این کار در درجه اول این بوده که هر چه سریعترکتاب را به صورت کتـاب الکترونیکـی در دسـترس               

ند اشـکاالت تـایپی   در نتیجه به دلیل سرعت کار و همچنین تایپ کتاب توسط اعضا که طبیعتا تایپیست نیسـت    . عموم قرار دهیم  
از طرف دیگر همانطور که می دانید تمام ترجمه های موجود در بازار دارای ایراد هستند و سعی ما بر .زیادی در آن دیده می شود

 .این است که به مرور فصلهای تایپ شده را ویرایش کنیم تا بتوان از آن به عنوان یک مرجع معتبر استفاده کرد
 

 .از اعضای سایت با شناسه هری پاتر استتایپ این فصل کار یکی 
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 فصل سی و هفتم
 پیش گویی گمشده              

زانوانش اندکی خم شد و سر طالیی بـا صـدا بـر            . پاهای هری به زمین سخت رسید     
 .به اطرافش نگاه کمرد و متوجه شد که در دفتر دامبلدور است. زمین خورد

ابـزار  .  چیز خود به خود مرمـت شـده باشـد          رسید در غیاب سرپرست همه      به نظر می  
ظریف نقره ای دوباره روی میـز هـایی بـا پایـه هـای چرخـان قـرار گرفتـه و بـه آرامـی نفـس                   

تصاویر مدیران سـابق زن و مـرد درون قابهایشـان سـر را بـه پشـت                  . چرخیدند  کشیدند و می    می
 .زدند صندلی و یا لبه قاب تکیه داده بودند و چرت می

خط زیبایی به رنگ سـبز روشـن در امتـداد افـق             .  به بیرون نگاه کرد    هری از پنجره  
 .سحر نزدیک بود. کشیده شده بود

سکون و سکونی که تنها گاه گاهی با صدای ناله  و یا خرخر تصـویری خـواب آلـود              
ی اش را منعکس کند همه تصاویر از درد فریـاد  اگر قرار بود آن چه پیرامونش را فرا گرفته بود احساسات درون          . شکست برایش غیر قابل تحمل بود       درهم می 

 ...دیگر راه گریزی نداشت... اما ناگزیر از فکر کردن بود . کرد به چیزی فکر نکند کشید و سعی می به آرامی نفس می. در دفتر زیبا و ساکت قدم زد. زدند می
افتاد اگر آن قدر به خود اطمینـان نـداده بـود کـه      م ولدمورت نمیاگر آن قدر احمق نبود و در دا. فقط او مقصر بود. مرگ سیریوس تقصیر او بود  

 ...کند  یافت که ولدمورت به قول هرمایونی روی عشق هری به قهرمان بازی حساب می هر چه در خواب دیده حقیقت دارد و اگر تنها این واقعیت را در می
خواسـت   نمـی . خالئی وحشتناک در درونش ایجاد شده بود...  را نداشت  واست در مورد آن فکر کند زیرا تحملش       ÷نمی. این غیر قابل تحمل بود    

 .تحملش را نداشت. خالئی هراس انگیز چون حفره ای تاریک که سیریوس را بلعیده بود دوست نداشت در آن مگان ساکت تنها باشد. آن را احساس کند
فینیس خمیازه عمیقی کشـید و بـازوانش را کـش داد       “ ...ی پاتر هر... آه“: عکس پشت سرش خرناسی نسبتا بلند کشید و با صدای سردی گفت           

 .بعد با چشمان باریک و زیرکش هری را برانداز کرد
 “.شاید هم دامبلدور تو رو فرستاده اینجا. چی تو رو صبح به این زودی کشونده اینجا؟ فقط مدیر واقعی اجازه ورود به این دفترو داره“ 

 “نگو که یه پیغام دیگه برای پسر نوه بی ارزشم داری؟... آه نگو “:  دادبعد خمیازه دیگری کشید و ادامه
بـا صـدای بلنـد گفـتن ایـن          . توانست این را بـه او بگویـد         دانست که سیریوس مرده و هری هم نمی         فینیس نمی . توانست حرف بزند    هری نمی 

 .کرد موضوع آن را کامال بازگشت ناپذیر و کاری تمام شده می
 .وحشت هری از مورد بازجویی قرار گرفتن باعث شد تا به طرف در برود و دستگیره آن را بگیرد. خوردند تری از عکسها تکان میحاال تعداد بیش
 .هری زندانی شده بود. شد اما در باز نمی

 کـه دامبلـدور بـه زودی    امیدوارم معنیش این باشـه “ : عکس جادوگری تنومند با دماغی قرمز که پشت میز مدیر به دیوار آویخته شده بود گفت    
 .میاد پیش ما

با سر حرف او را تصدیق کرد و دوبـاره مشـغول کشـیدن دسـتگیره در                 . کرد  جادوگر با عالقه ای شدید او را ورانداز می        . هری رویش را برگرداند   
 .اما دستگیره تکان نخورد. شد

 “. خیلی کسل کننده.این جا بدون اون خیلی کسل کننده است. اوه خوبه خیلی خوبه“: جادوگر گفت
دامبلـدور خیلـی   “ : خود را روی صندلی سلطنتی که در تابلو نقاشی شده بود جا به جا کرد و لبخندی مالیم به هـری زد و بـا لحنـی آرام گفـت     

 “.دونی مطمئنم که خودتم می. اوه بله خیلی بهت احترام میگذاره. برات ارزش قائله
هیچ وقـت ایـن   ... دیگر از خود بیزار بود . هری تحملش را نداشت. پیچید لولید و درو خود می   یاحساس گناه چون کرمی غول آسا در وجودش م        

 ...هر کسی . قدر مشتاقانه آرزو نکرده بود جای کس دیگری باشد
مـرد و زن    جادوگران  . شد نگریست   هری از در فاصله گرفت و به مردی که داخل می          . شومینه خالی با شعله ای به رنگ سبز زمردین روشن شد          

 .که روی دیوارهای پیرامونش آویخته شده بودند بیدار شدندو خوش آمد گفتند
 “متشکرم“: دامبلدور با مهربانی گفت
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به سمت سکوی کنار در رفت و از جیب ردایش جوجه سیمرغ بی پرو بال و زشـت را بیـرون آورد و بـا مالیمـت در سـینی                           . به هری نگاه نکرد   
 .ایستاد گذاشت  طالیی که قبال ققنوس بالغ بر آن میروی خاکستر نرم و زیر تیری

 “خوب هری فکر کنم خوشحال بشی اگر بشنوی هیچ کدوم از دوستانت صدمه چندانی ندیدن“: بعد برگشت و گفت 
مسـئولش  خواهد صـدماتی را کـه او    به نظرش میرسید دامبلدور می . اما هیچ صدایی از دهانش خارج نشد      “ خوب است “ : هری سعی کرد بگوید   

 .توانست در چشمانش نگاه کند کرد لحنش بیشتر مهربان بود تا سرزنش آمیز اما هری نمی اگر چه دامبلدور مستقیما به او نگاه می. بوده به او یاد آوری کند
 “ خوب میشهالزم بشه نیمفادورا تانکس چند روزی توی سنت مانگو بستری بشه اما حالش کامال. رسه مادام پامفری داره به بقیه می“ 

مطمـئن بـود تمـامی      . شد دوخت و سرش را بـه عالمـت تصـدیق تکـان داد               هری چشم بر فرشی که با روشن شدن آسمان رنگ پریده تر می            
ریـان  پرسند هری و دامبلدور کجا رفته بودنـد و ج  دهند و از خود می  آمد گوش می    تصاویر موجود در اتاق به تک تک کلماتی که از دهان دامبلدور بیرون می             

 .چیست
 “میدونم چه احساسی داری هری“ : دامبلدور خیلی آهسته گفت

نـه  “: ناگهان با صـدایی بلنـد و لحنـی تنـد گفـت     . دانست خشمی زاید الوصف وجود هری را فرا گرفت دامبلدور هیچ چیزی از احساسات او نمی         
 “دونید نمی

اونا از این کار متنفـرن و تـرجیح میـدن درک            .  نکن بچه ها رو درک کنی      هیچ وقت سعی  ! بینی دامبلدور؟   می“ : فینیس نایجلوس موذیانه گفت   
 “...اونا ترجیح میدن . نشن و به طرز اسفناکی دوست دارن توی ترحمی که نسبت به خودشون دارن غرق بشن

 “...بس کن فینیس “  :دامبلدور گفت
یک بـار  . خورد فاصله ای نه چندان دور استادیوم کوئیدیچ به چشم می     در  . هری پشتش را به دامبلدور کرد و مصمم از پنجره به بیرون خیره شد             

هری هیچ وقت از او نپرسیده بـود کـه      ... خواست ببیند هری به خوبی جیمز بازی میکنه یا نه             احتماال می . سیریوس برای دیدن بازی هری به آنجا آمده بود        
 ...آیا

 “رسونه  بکشی بر عکس تحمل احساس درد ناکی که داری قدرت زیاد تو رو میهری نباید از احساسی که داری خجالت“ : دامبلدور گفت
کرد می توانست دامبلدور را به خاطر آرامـش           کشد آرزو می    هری حس میکرد خشم زاید الوصفی درونش را میجود و در فضای تهی آن زبانه می               

 .و کلمات بی معنایش بزند
دونیـد   شما هیچ چیز نمـی ... رسونه؟  این قدرت زیاد منو می“ : باالخره با صدایی لرزان گفت. دید به استادیوم کوئیدیچ نگاه میکرد اما چیزی نمی  

 “...شما ... 
 “چی رو نمیدونم؟“ : دامبلدور با آرامش پرسید

 “نمیخوام راجع به احساسم صحبت کنم باشه؟“ : لرزید برگشت و گفت هری در حالی که از خشم می. دیگر بس بود
 “...این درد بخشی از وجود بشره . کنه که هنوز یه انسان واقعی هستی یدنت ثابت میهری زجر کش“ 

بعد ابزار آالت نقره ای ظریف را از روی میز چرخان برداشت و به طرف سقف پـرت                  “ .م یه انسان واقعی باشم    ...خوا  ...می...من ن “ : هری غرید 
 “واقعا؟“: تصویر آرماندو دینپ گفت. نفر از آدمهای داخل تصویر فریادی از ترس و خشم کشیدندچند . خرده ریزه های نقره ای همه جا پراکنده شدند. کرد

دیگـه بـرام   . خـوام تمـومش کـنم    مـی . خیلی بیشتر از اونچه که باید زجـر کشـیدم  . دیگه بسمه! برام مهم نیست“ : هری سر آنها هم داد کشید  
 “...اهمیتی نداره 

 .میز افتاد و در هم شکست و پایه هایش هر کدام به یک طرف غلطید.  پرت کردبعد به میز لگد محکمی زد و آن را
بـا  . لحـن صـدایش ارام و مالیـم بـود       . کوچکترین حرکتی برای جلوگیری از خرابکاری های هری نکرد        “ البته که اهمیت داره   “ : دامبلدور گفت 

 “. تا سر حد مرگ پیش بریاون قدر اهمیت داره که انگار میخوای از شدت درد“ : صدایی شمرده گفت
یک لحظه دلش خواست به طرف دامبلدور هجوم بـرد و او  . هری چنان جیغ بلندی کشید که حس کرد االن گلویش پاره خواهد شد      “ نه نداره “ 
 .آن قدر او را تکان دهد و بزند تا کمی ترس به جانش بریزد. خواست آن چهره آرام را به هم بریزد می. را در هم بشکند
البتـه کـه   . تو حاال مادر پدر و نزدیکترین فردی رو که تا بـه حـال داشـتی از دسـت دادی           . او البته که داره   “ : بلدور هم چنان با آرامش گفت     دام
 “اهمیت  داره

 “...همون جا وایستادین و . دونید من چه احساسی دارم شما نمی“ : هری غرید
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خواست برود و بی آنکه پشت سرش را نگاه کنـد فـرار کنـد                 می. کرد  م کمکی به او نمی    ساخت و شکستن اجسا     اما کلمات دیگر او را راضی نمی      
روی پاشـنه  . میخواست به جایی برود تا دیگر آن چشمان آبی شفاف را که به او خیره شده بودند آن چهره پیر که به گونه ای منزجر کننده آرام بود را نبینـد                     

 .د و شروع به چرخاندن کرددستگیره را چنگ ز. چرخید و به طرف در دوید
 .اما در باز نشد

 “بگذارین برم بیرون“ : لرزید گفت هری به سمت دامبلدور برگشت و در حالی که سر تا پا می
 “نه“: دامبلدور به صراحت گفت

 .چند لحظه ای در چشمان هم خیره شدند
 “بگذارید برم بیرون“: هری دوباره گفت
 “نه“ : دامبلدور تکرار کرد

 “...گذارید برم اگه منو اینجا نگه دارید اگه اجازه ندید که اگه ن“ 

 “.باید بگم من خیلی از این جور چیزا دارم! با تمام قوا به خراب کردن وسایلم ادامه میدی؟“ : دامبلدور به آرامی گفت
بگـذارین بـرم    “ :  دامبلـدور گفـت    هری با لحنی به همان آرامی و سردی لحن        . بعد به طرف میزش رفت پشت ان نشست و هری را تماشا کرد            

 “بیرون
 “.گذارم بری تا وقتی که حرفمو نزدم نمی“ : دامبلدور گفت

خوام هیچ چـی از دهـن         کنید اصال برای حرفی که می خواین بزنین اهمیتی قائلم؟ نمی            فکر می ... خوام  کنید می   شما شما فکر می   “ : هری غرید 
 “!شما بشنوم

خـواد   دونم خیلی دلت می خوای به من حمله کنی که می     اگر می . ون اون قدرا هم از دست من عصبانی نیستی        چرا میشنوی چ  “ : دامبلدور گفت   
 “.کنم با کمال میل استقبال می

 “...دارین درباره چی صحبت “ 
. و بـه عهـده نگیـرم   بهتره بگم من مقصرم اون قدر خود خواه نیستم که مسوولیت اون. مرگ سیریوس تقصیر من بود “ : دامبلدور به وضوح گفت   

به هر حال تو حتـی   . دونن جون بقیه در خطره      و چنین مردانی دوست ندارن توی خونه بمونن در حالی که می           . سیریوس مردی شجاع زیرک و پر انرژی بود       
فهمیـدی کـه ممکنـه      اگـه قـبال روشـنت کـرده بـودم می          . برای لحظه ای هم فکر نکردی که امشب ضرورتی برای ورودت به سازمان اسرار وجود نداشـت                

مـن واقعـا الیـغ    . شدی و نیازی به اومدن سیریوس برای نجات تو نبـود  ولدمورت تو رو قول بزنه و بکشونه به سازمان اسرار در نتیجه امشب غافل گیر نمی       
 “.ولی فقط من. سرزنشم

گـوش میـداد امـا بـه       . کشید   به سختی نفس می    .هری بی آنکه متوجه باشد دستش را از روی دستگیره در برداشت و به دامبلدور خیره شده بود                 
 .زحمت متوجه آن چیزی که میشنید میشد

 .این یک دستور نبود بلکه یک درخواست بود“ لطفا بنشین“ : دامبلدور گفت
دلی اش رو هری مکثی کرد و به آرامی به طرف اتاق که اکنون مملو از چرخ دنده های نقره ای و تکه های چوب بود به راه افتاد و برروی صـن                           

 .به روی دامبلدور نشست
 “یعنی پسر نوه من آخرین فرد از خاندان بلک ها مرده؟“ : فینیس نایجلوس از سمت چپ هری به آرامی گفت

 “.بله فینیس“ : دامبلدور گفت
 “باور نمیکنم“ : فینیس ناله کنان گفت

احتمـاال از   . یال دارد به دیـدار تصـاویر دیگـر در گریمولـد بـرود             هری سرش را برگرداند و دید که فینیس از تصویرش بیرون خزیده و فهمید خ              
 .عکسی به عکسی دیگر می رفت و سیریوس را صدا میزد

چون میبینم کـه اون چـه در خصـوص تـو انجـام دادم یـا       . توضیحی درباره اشتباه یک پیرمرد. من یک توضیح به تو بدهکارم   “ : دامبلدور گفت 
ونن فکر و یا احساس پیر ها رو بخونن اما سالمندان چنان چه فراموش کنن چه فکرایی توی سر جوونـاس گنـاه دارن و بـه                           جوونا نمیت . ندادم نشونه کهولته  

 “...نظر میرسد که من فراموش کرده بودم 
ریـش نقـره ای   نور بـر ابـروان و  . آسمان صاف و روشن بود. خورشید دیگر کامال باال آمده بود و چون پرتغالی درخشان باالی کوه  می درخشید             

 .دامبلدور افتاده بود و خطوط عمیق چهره اش را واضح کرده بود
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حدس زدم که باید نشـانه ارتبـاط تـو بـا     . پانزده سال قبل وقتی اون زخم رو روی پیشونیت دیدم حدس زدم که باید چی باشه               “ : دامبلدور گفت 
 “.ولدمورت باشه

دیگر چیزی برایش اهمیـت  . او توجهی به لحن بی ادبانه اش نکرد    “ .ته بودین پروفسور  این را قبال هم بهم گف     “ : هری رک و پوست کنده گفت     
 .نداشت

چون درست به محض بازگشتت به دنیـای جـادو حـدس مـن بـه                .  اما می دونی الزمه با ماجرای زخمت شروع کنم         ‚بله بله   “ : دامبلدور گفت 
 “. شدیدی داشت زخمت به تو اخطار می دادهر وقت ولدمورت به تو نزدیک بود و یا احساسات. حقیقت پیوست

 “می دونم“ : هری با خستگی گفت
شد با بازگشتش بـه کالبـد    و این توانایی تو در کشف حضور ولدمورت یا درک انزجارش و یا به طور کل هر احساسی که در اون برانگیخته می  “ 

 “. بیشتر و بیشتر اعالم حضور میکرد‚جدید و به دست آوردن قدرت 
 .همه این ها را از قبل می دانست. به خود زحمت سر تکان دادن هم ندادهری 

و خیلی زود تو وارد ذهـن و افکـارش شـدی و اون    . اخیرا متوجه شدم که ولدمورت متوجه ارتباطی که بین شما هست شده   “ : دامبلدور ادامه داد  
 “.منظورم اون شبی که شاهد حمله به آقای ویزلی بودی. حضور تو رو حس کرد

 “بله اسنیپ به من گفت“ : هری زیر لب زمزمه کرد
اما از خودت نپرسیدی چرا من این موضوع رو بهت نگفـتم؟ چـرا اون خـواب             . پروفسور اسنیپ هری  “: دامبلدور به آرامی حرفش را تصحیح کرد      

 “رو برات تعبیر نکردم؟ چرا توی چند ماه گذشته هیچ توجهی بهت نکردم؟
 .دامبلدور را غمگین و خسته یافتهری به باال نگاه کرد و 

 “چرا چرا پرسیدم“: هری من من کرد
تـا  . من میدونستم که مدت زیادی طول نمیکشه که ولدمورت سعی میکنه راهش رو از میـان ذهـن تـو بـاز کنـه                 . بینی  می“ : دامبلدور ادامه داد  

مطمئن بودم اگـه بفهمـه رابطـه مـا     . ونو برای انجام این کار تحریک کنمو من نمیخواستم ا. کنترل افکارت رو بدست بگیره و از مسیر درست منحرفت کنه 
مـن از بکـار گیـری تـو توسـط      . چیزی بیشتر از رابطه شاگرد و معلمیه از این فرصت استفاده میکنه و از تو برای جاسوسی کردن در مورد من استفاده میکنه      

در اون یکـی دو بـاری کـه خیلـی بهـت      . هری من حق داشتم چنین فکر هـایی بکـنم  . میترسیدماون و کارایی که ممکن بود تو رو وادار به انجام اونا بکنه    
 “.دیدم که داشت تکون میخورد  سایه اونو در پشت چشمانت می‚نزدیک شده بودم 

 .ه استهری به یاد آورد که در آن روز وقتی چشمانش با چشمان دامبلدور تالقی کرد احساس  کرد ماری خاموش در وجودش بیدار شد
وقتی تو رو برای مدت کوتاهی تصاحب کرد امیدوار شد کـه     . هدف ولدمورت از تصاحب تو همون طور که امشب نشون داد نابودی خود تو بود              “

 “...پیرمرد اشتباه یک . میبینی هری من سعی میکردم از تو فالصله بگیرم تا بیشتر در امان باشی.  تو رو قرابنی کنم‚من به هوای کشتن اون در وجود تو 
چند مکاه قبل خیلی دوست داشت این حرفها را بشنود اما حاال این قضیه در مقایسه با خـال                   . هری گذاشت تا حرفش را بزند     . آهی عمیق کشید  

 .عظیمی که بر اثر فقدان سیریوس در وجودش به وجود آمده بود اصال ارزشی نداشت
همـون وقـت   . به آرتور ویزلی بودی احساس کردی ولدمورت در وجـودت بیـدار شـده        سیریوس به من گفت که تو از آن شبی که شاهد حمله             “

بـرای حمایـت از تـو در برابـر هجـوم ولـدمورت بـه        . ولدمورت فهمیده بود که میتونه از تو استفاده کنه      . فهمیدم آن چیزی که ازش میترسیدم صحت داشته       
 “.ذهنت از طریق پروفسور اسنیپ برایت کالس گذاشتم

 . هری لغزش آرام نور خورشید را برمیز دامبلدور و جوهردان نقره ای و قلم پری خوش تراش بر روی آن را تماشا کرد.مکثی کرد
هرازگاه صدای خش خش شنلی شـنیده میشـد یـا    . متوجه شد که تمامی تصاویر اتاق بیدارشده اند و مشتاقانه به سخنان دامبلدور گوش میدهند    

 .فینیس نایجلوس هنوز برنگشته بود. یکی دیگر گلویش را صاف میکرد
ولـدمورت از وقتـی     . پروفسور اسنیپ دریافت که تو ماه هاست خوابی در مورد دری که به سازمان اسرار بـاز میشـه میبینـی                    “: دامبلدور ادامه داد  

کرد با این تفاوت کـه        از اون در تالش می    اونم مثل تو برای گذشتن      .  وسوسه شنیدن پیشگویی گوی را در سر می پرورونه         ‚کالبدش رو دوباره بدست آورده    
 “...دونستی برای چی این کار و میکنی تو نمی

کرد دیدی که داشت همه چیز را دربـاره گـوی هـایی کـه داخـل وزارت خونـه            و بعد روک وود را که قبل از بازداشت در سازمان اسرار کار می             “
تونستن بی آنکه دیوانه شوند گوی را بردارند که پیشگویی مربوط به خودشـون   افرادی می فقط  . شدن به ولدمورت میگفت     تحت مراقبت شدید  نگهداری می     

پذیرفت و یا تو رو وادار بـه انجـام ایـن         که در این مورد خاص ولدمورت یا میبایست ریسک وارد شدن به وزارت جادو و دیده شدن رو می                  . رو برداشته باشن  
 “ تعبیر خواب توسط تو رو روشن میکنهاین ضرورت بیش از پیش یادگیری. کرد کار می
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مطمئنـا اعتـراف   . کـرد سـبک کنـد    و این را چنان بلند ادا کرد تا بار گناهی را که روی دوشش سنگینی مـی  “ ولی من یاد نگرفتم   “ : هری گفت 
تونستم جلـوی خوابهـایی رو    دم چون نمیمن تمرین نکردم اهمیتی به یادگیری ندا“ آمدکم شود  شد کمی از فشار وحشتناکی که بر قلبش وارد می         باعث می 

تونست منو بکشونه اونجا و سیریوس هنـوز   خواست تالش کنم و اگه این کارو کرده بودم دیگه ولدمورت نمی  هرمایونی همیشه از من می    . که میدیدم بگیرم  
 “... سیریوس هنوز ... 

 .نیاز او به توجیه خودش. چیزی در سر هری فوران زد
اون گفـت کـه سـیریوس    . من رفتم دفتر آمبریج و از توی آتش با کریچر صحبت کـردم .  اون واقعا سیریوس رو گرفته یا نه   خواستم بفهمم   می“
 “!گفت سیریوس رفته. خونه نیست

 تو ارباب اون نیستی بنابراین میتونه بدون اون که احساس گنـاه کنـه بهـت دروغ بگـه و دروغـش     . کریچر دروغ گفت“ : دامبلدور با نرمی گفت   
 “.باعث شد تا تو به وزارت جادو بری

 “اون عمدا منو فرستاد اون جا؟“
 “.کرد  بله متاسفم ولی کریچر مدتها بود که به ارباب دیگری خدمت می‚اوه “ 

 “.چه طوری؟ اون که سالها بود از گریمولد خارج نشده بود“ : هری با بی تفاوتی گفت
اون این جملـه    “ برو بیرون “: وقتی سیریوس سرش فریاد کشید    . قبل از کریسمس بدست آورد    کریچر این فرصت را کمی      “ : دامبلدور جواب داد  

 ‚دختر خالـه سـیریوس نارکسـیا   ... بعد پیش تنها عضو خاندان بلک که هنوز براش قابل احترام بود رفت             . سیریوس رو یه دستور برای ترک خونه تلقی کرد        
 “.خواهر بالتریکس و همسر لوسیوس مالفوی

به یاد آورد که چه گونه نگران غیبت غیر عـادی کریچـر   . احساس بدی داشت. تپید قلبش به سرعت می“ دونید؟ اینا رو از کجا می“ : تهری گف 
 “...در کریسمس شده بود و به یاد آورد که او دوباره به 

 شدید رو دادی اون فهمید که تـو تصـویر    وقتی تو به پروفسور اسنیپ اون اخطار ‚ متوجهی ‚دیشب خود کریچر به من گفت       “ : دامبلدور گفت 
 .زندانی شدن سیریوس در سازمان اسرار رو توی ذهنت دیدی

باید توضیح بدم که اعضای محفل ققنـوس بـرای ارتبـاط برقـرار کـردن بـا       . اونم مثل تو تصمیم گرفت بالفاصله با سیریوس تماس برقرار کنه   
 “پروفسور اسنیپ فهمید که سیریوس صحیح و سالم توی گریمولده. ز آتش دفتر دلورس آمبریجروشهایی بهتر ا. یکدیگر روشهای قابل اعتمادی دارن

اما زمانی که از گردش جنگل برنگشتی پروفسور اسنیپ نگران شد که مبادا زندانی شدن سیریوس به دست لرد ولدمورت رو باور کرده باشـی                         “ 
 “.و بالفاصله به اشخاص خاصی از محفل خبرداد

 کینگزلی و لوپین در مقر فرماندهی بودن و همه بالفاصـله  ‚ تانکس   ‚وقتی اون تماس گرفت مودی      “ : هی عمیق کشید و ادامه داد     دامبلدور آ 
ولی چـون مـن رو پیـدا    . پروفسور اسنیپ از سیریوس درخواست کرد همون جا بمونه تا به من خبر بده که چه اتفاقی افتاده    . تصمیم گرفتن به کمک تو بیان     

 “.مد اونجا دنبال تونکرد او
هنـوز مـدت   . اون وظیفه اطالع دادن بـه مـن رو بـه عهـده کریچـر گذاشـت        . خواست توی خونه بمونه و بقیه بیان دنبال تو          اما سیریوس نمی  “

 “.کجا رفتهو کریچر که از شدت خندهداشت میترکید بهم گفت که سیریوس . کوتاهی از رفتن آنها به وزارت نگذشته بود که من به گریمولد رسیدم
 “داشت میخندید؟“: هری با صدایی ضعیف گفت

تونست جای ما رو به مالفوی بگه و یا نقشه های محرمانه اعضـای محفـل    اون نمی. اوه بله میدونی کریچر در کل قادر نبود به ما خیانت کنه       “ 
امـا بـه نارکسـیا از اون نـوع          .  سـیریوس سـرپیچی کنـه      ‚ابش  اون گرفتار طلسمی خاص بود که میشه گفت نمیتونست از دستور مستقیم ارب            . رو برمال کنه  

اطالعاتی که از نظر سیریوس اون قدر بی ارزش بود که حتی فکر بازداشتن کریچر از بیان اوننزد دیگران هـم      . اطالعاتی که برای ولدمورت ارزشمند بود داد      
 “.به سرش نزده بود

 “مثال چی؟“: هری گفت
یا اینکه سیریوس در نظـر تـو آمیـزه ای از پـدر و          . ن که سیریوس به هیچ کس در دنیا به اندازه تو اهمیت نمیده            مثال ای “: دامبلدور آهسته گفت  

اما اطالعات کریچر بهـش فهمونـد کـه سـیریوس بلـک      . البته ولدمورت از قبل میدونست که سیریوس توی محفله و تو از این موضوع خبر داری . برادر بود 
 “.ش حاضری دست به هر کاری بزنیتنها کسیه که تو برای نجات

 .لب های هری سرد و کرخت شده بود
برام تعریف کرد که طبق دستورات ولـدمورت مـالفوی          ... وقتی من از کریچر پرسیدم که سیرویس شب قبل آن جا بوده است یا نه                ... بنابراین  “

اگر بعد از دیدن تصویر شکنجه شدن سـیریوس خواسـتی خانـه را بـرای پیـدا              ازش خواسته بود یه راهی برای دور نگه داشتن سیریوس از اونجا پیدا کنه تا                
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کریچر هم دیروز باک بیک را زخمی کرد و وقتی تو توی آتش ظاهر شدی سیریوس طبقه باال مشغول پرسـتاری               . کردنش بازرسی کنی قادر به تظاهر باشه      
 “.از اون بود

کریچـر همـه ایـن هـا را بـرات           “ : با صدای گرفته گفت   . سهایش سریع و کوتاه شدند    انگار هوای اندکی درون ششهای هری باقی مانده بود نف         
 “و خندید؟... تعریف کرد 

گه بنابراین قبـل   می  فهمم که چه کسی به من دروغ          اما من خودم یه لژیمان کامال کارکشته هستم و می         . خواست بگوید   او نمی “: دامبلدور گفت 
 “قانع کردم همه ماجرا رو برام تعریف کنهاز اینکه به سازمان اسرار برم اونو 

 “.خواست که با اون مهربان باشیم و اون وقت هرمایونی از ما می“: هری دستان سردش را دور زانوانش گره زد و زیر لب گفت
م که با کریچـر بـا   وقتی ما گریمولد رو به عنوان مقر فرماندهی انتخاب کردیم من به سیریوس هشدار داد             .  هری ‚هرمایونی کامال حق داشت   “

تونسـت   شـاید هـم نمـی   . اما انگار سیریوس حرفمو جـدی نگرفـت  . تونه برامون خطر ناک باشه      این رو هم گفتم که کریچر می      . مهربانی و احترام رفتار کنه    
 “.بفهمه کریچر احساساتی به ظرافت عواطف انسانها داره

 “!راجع به سیریوس اینطوری حرف نزنین! اونو متهم نکن“
او بـه دامبلـدور   . اما خشمی که فروکش کرده بود دوباره در درونش زبانه کشید     . نمیتوانست کلمات را به درستی ادا کند      . هری بند آمده بود   نفس  

 “.کریچر دروغگوئه حقش بود که باهاش این طور رفتار بشه“ : اجازه نمیداد از سیریوس انتقاد کند
اون مجبـور  . وجود اونم مثل دوستت دابی ماللت بار بود. بله ترحم برانگیزه. ا اونو تربیت کردنکریچر همون طوریه که جادوگر“ : دامبلدور گفت 

 گـر چـه در اعمـاق وجـودش هـیچ گونـه حـس           ‚بود از سیریوس اطاعت کنه چون سیریوس آخر ین بازمانده از خانواده ای بود که اون نوکریشونو میکرد                   
 “.کریچر باشه باید قبول کنی که سیریوس کاری برای بهتر شدن زندگی کریچر نکردهر چه قدر هم که تقصیر . وفاداری بهش نداشت

 “!درباره سیریوس این طور صحبت نکنین“ : هری فریاد زد
 .دوباره با عصبانیت بلند شد و آماده حمله به دامبلدور که نمیتوانست سیریوس شجاعت و رنج های او را درک کند شد

 “.وقتی بهش گفتم ولدمورت سیریوس رو زندانی کرده مثل همیشه سرم داد زد. اسنیپ چه؟ درباره اون چیزی نمیگین“: به تندی گفت
او میبایست پیش آمبریج ایـن طـور وانمـود میکـرد کـه       . هری می دونی که پروفسور اسنیپ چاره ای جز این نداشت          “ : دامبلدور با متانت گفت   

اون بود که وقتی پروفسور آمبریج سعی میکرد وادارت کنـه مقـر سـیریوس    .  اما همون طور که گفتم اون بالفاصله به لشکر خبر داد   .حرفت رو جدی نگرفته   
 “.را بهش بگویی به اون معجون حقیقت قالبی را داد

میخواسـت  . ده گناهش میکاسـت گویی این کار از احساس کشن. از متهم کردن اسنیپ لذتی وحشیانه میبرد. هری توجهی به این مسایل نداشت   
 .دامبلدور هم با او هم عقیده باشد

 “.اسنیپ ولی اسنیپ از سیریوس خواست که توی خونه بمونه چون فکر میکرد سیریوس ترسوئه“ 
 “.سیریوس بزرگتر و خردمندتر از اونی بود که اجازه بده متلکهای بی پایه و اساس بهش لطمه بزنن“ : دامبلدور گفت
 “.اون منو از دفترش بیرون کرد. اسنیپ از یاد دادن تعبیر خواب به من دست کشید“ : کشیدهری خرناسه 

هر چند اون موقع مطمئن بـودم کـه هـیچ    . خبر دارم قبال که گفتم اشتباه کردم که خودم بهت درس ندادم        “: دامبلدور با لحنی سر سنگین گفت     
 “. در حضور من نیستکاری خطر ناک تراز باز کردن ذهن تو برای ولدمورت اونم

از کجا میدونین شـاید  . هر وقت با اون کالس داشتم زخمم بیش تر میسوخت       . اسنیپ حالم رو بدتر میکرد    “: هری به یاد افکار رون افتاد و گفت       
 “.اون منو برای ولدمورت آماده میکرد تا راحتتر بتونه بر ذهنم تسلط پیدا کنه

اما اشتباهم این بود با ایـن کـه میدونسـتم بعضـی اتفاقـات در اعمـاق وجـود آدم ریشـه         . عتماد دارممن به اسنیپ ا“ : دامبلدور به سادگی گفت  
 “.اما اشتباه میکردم. میدوونه فکر میکردم پروفسور اسنیپ بر احساسش نسبت به پدرت غلبه میکنه

اوه پس اون هیچ گناهی نداره بله؟ اسـنیپ  “: یاد زدهری بی توجه به چهره های لبریز از انزجار و غرغر های سرزنش آمیز تصاویر روی دیوار فر      
 “حق داره از پدرم متنفر باشه اما سیریوس نمیتونه به کریچر از گل باالتر بگه درسته؟

بـی  . اون روی کریچر مثل یه مستخدم حساب میکرد که ارزش توجه و خوش رفتاری رو نـداره   . سیریوس از کریچر متنفر نبود    “ : دامبلدور گفت 
مـا جـادوگرا مـدتهای    . چشمه ای که ما امشب خرابش کردیم نابود کردیم یه مطلبـی رو گفـت  ... و تحقیر اغلب بیش تر از تنفر مطلق صدمه میزنه           تفاوتی  

 “.حاال وقتشه که سزای رفتارمون رو ببینیم. طوالنی است که با زیر دستان خودمون بدرفتاری میکنیم و از اونا سوء استفاده میکنیم
 

 “پس به نظر شما سیریوس چیزی رو که الیقش بود دریافت کرد بله؟ “ : شیدهری داد ک
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سیریوس بیرحم نبود و در مجموع رفتار خوبی بـا جـن هـای    . نه من چنین حرفی نزدم و نه تو چنین چیزی شنیدی    “ : دامبلدور آهسته پاسخ داد   
 “.آورد  تنفر داشت به یادش میاما از کریچر خوشش نمی اومد چون خونه ای رو که همیشه ازش. خونگی داشت

حاال دیگر نور خورشید کامال اتـاق را روشـن کـرده    . بعد پشتش را به دامبلدور کرد و به راه افتاد       “ !ازش متنفر بود  “ : هری با صدایی لرزان گفت    
 . را به دنبال خود کشیدبی آنکه بداند دارد چه کار میکند و بی آنکه اصال اتاق را ببیند شروع به رفتی کرد و نگاه تصاویر. بود

 “.همیشه دلش میخواست از اونجا بره بیرون. تو اونو وادار کردیتوی خونه ای بمونه که ازش نفرت داشت“ 
 “.من سعی میکردم جونش رو حفظ کنم“ : دامبلدور آهسته گفت

اونـم تمـام تابسـتون گذشـته رو     .  کارو کردیدشما با منم همین. کسی دوست نداره زندونی بشه“ : هری با خشم به دور دامبلدور چرخید و گفت     
...“ 

هری به او نگریست اما آثار خستگی یا ناراحتی یـا هـر چـه کـه بـود          . دامبلدور چشمانش را بست و صورتش را در میان انگشتان بلندش گرفت           
 آن هـم وقتـی کـه       ‚او حق نداشت ضعیف باشد      . شدبرعکس حتی از اینکه دامبلدور نشانه هایی از ضعف را نشان میداد عصبانی تر هم                . دلش را نرم نکرد   

 .هری میخواست به او حمله کند و او را بکوبد
 .دامبلدور دستهایش را پایین آورد و از پشت شیشه های هاللی عینکش او را ورانداز کرد

فقط میخوام  .  چیز را بهت بگم    میخواهم همه . هری لطفا بشین  .  بگم ‚حاال وقتش رسیده چیزی رو که میبایست پنج سال پیش بهت میگفتم           “ 
 “.کمی تحمل داشته باشی وقتی حرفم تمام شد میتونی با من دعوا کنی یا هر کاری خواستی انجام بدی و من مانعت نمیشم

 .سپس خود را به روی صندلی مقابل دامبلدور کشید و منتظر شد. هری لحظه ای به او خیره شد
پنج سال قبـل  “: سپس به طرف هری برگشت و گفت.  بر اثر نور خورشید روشن شده بودند خیره مانددامبلدور مدتی از پنجره به زمین هایی که  

وقتـی  . تو رنج کشیده بودی. خب البته خیلی هم سرحال نبودی. همون طور که از قبل نقشه کشیده بودیمو میخواستیم. تو صحیح و سالن به هاگوارتز آمدی    
 “.میدونستم دارم تو رو محکوم به ده سال زندگی سخت و تاریک میکنم. ینو میدونستمگذاشتم ا تو رو جلوی خونه خاله ات می

 .مکثی کرد اما هری چیزی نگفت
البته عده زیادی بودن کـه میخواسـتن افتخـار انجـام            . و چرا یک خانواده جادوگر تو رو به فرزندی قبول نکرد          . ممکنه بپرسی چرا چنین کردم    “ 

جـون تـو   . مهمترین چیز برای من زنده نگه داشتن تـو بـود      . جواب من به سواالت تو اینه     . رو با خشنودی به فرزندی قبول کنن      این کاررو داشته باشن و تو       
چند ساعتی از مغلوب شدن ولدمورت میگذشت اما همراهانش که برخی از اونا به انـدازه خـودش هـراس انگیـز                      . شاید بیش از هر کس دیگری در خطر بود        

آیا مطمئن بـودم کـه ولـدمورت بـرای همیشـه رفتـه؟ نـه        . میبایست سالهای آتی رو هم در نظر میگرفتم .  نا امید و آماده انتقام بودن      ‚بودن هنوز عصبانی    
 مطمئن نبودم کی برمیگرده شاید ده بیست و یا پنجاه سال بعد اما میدونستم که برمیگرده و از اونجا که اونو خوب میشناختم اطمینان داشـتم کـه تـا تـو رو              

 .نکشه دست بردار نیست
و میدونستم که اگه به قدرت برسه حتـی         . من میدونستم که دانش ولدمورت درباره جادو به مراتب بیشتر و گسترده تر از هر جادوگرزنده دیگس                

 .پیچیده ترین و نیرومندترین جادوها و طلسمهای من هم یارای مقاومت در برابر اونو نداره
تو توسط جادویی قدیمی کـه همیشـه اون ازش روی           . بنابراین تصمیم خودم رو گرفتم    . ه ضعف ولدمورت کجاست   امااینو هم میدونستم که نقط    

اون یه حفـاظ مانـدگار بـرات بـه جـا گذاشـت کـه             . منظورم کشته شدن مادرت برای نجات توست      . گردون بود و اونو دست کم میگرفت محافظت میشدی        
بنابراین من به خون مادرت اعتماد کـردم و تـو رو پـیش خـواهرش کـه تنهـا                 . مروز توی رگهات جریان داره    محافظی که تا ا   . ولدمورت انتظارش رو نداشت   

 “.خویشاوند باقی مونه اش بود بردم
 “...اون اهمیتی به من . ولی اون منو دوست نداشت“ : هری ناگهان گفت

 عصبانیت و تلخی خاطر قبول کرده باشه اما به هر حالپـذیرفت    ‚میلیممکنه تو رو با بی      . اما اون تو رو پذیرفت    “ : دامبلدور حرفش را قطع کرد    
خون ریخته شده مادرت برای نجات تو قوی ترین پناه گاهی بود که میتونسـتم بـه تـو          . و با این کار طلسمی رو که روی تو گذاشته بودیم مستحکم تر کرد             

 “.بدم
 “...هنوز نمیفهمم“
اون خـون  . رو که خون مادرت ریخت خونه خود بدونی ولدمورت نمیتونه توی اونجا بهـت صـدمه بزنـه   و از اونجا که تو هنوز می تونی جایی       “ 

. کافیه سالی یه بار به اون جـا برگـردی         . و این خون محافظ دائمی تو خواهد بود       . مادرتو ریخت اما این خون هنوز توی رگ های تو و خواهرش جریان داره             
من در نامه ای که کنـار توجلـوی خونـه اون گذاشـتم ایـن      . خاله ات این موضوع رو میدونه. تونه صدمه ای بهت بزنهتا وقتی اونجا هنوز خونه توست او نمی  

 “. سال گذشته تو رو زنده نگه داشته15اون میدونه که پناه دادننش به تو در طی . موضوع رو برایش تو ضیح دادم
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 “.صبر کن یه لحظه وایسین“: هری گفت
 .تر نشست و به دامبلدور خیره شدبعد روی صندلی راست 

 “...اون صدای تو بود . تو بودی که بهش گفتی اون نامه رو به خاطر داشته باشه. پس تو بودی که اون شب ندا سر دادی“ 
. دش بیـارم من فکر میکردم که شاید بهتر باشه مسوولیتی رو که با پذیرفتن تو قبول کـرده بـه یـا   “ :دامبلدور سرش را به آرامی خم کرد و گفت     

 “.حدس زدم که حمله دیوانه ساز ها ممکنه چشم اونو روی خطراتی که با قبول کردن تو به عنوان پسر خونده در برداشته باز کرده باشه
ا امـا بعـد از شـنیدن اون صـد    . اون میخواست منو از خونه بندازه بیـرون . و شوهر خاله ام از اونم نگران تر بود      . همین طوره “: هری آهسته گفت  
 “.خاله ام گفت که من باید بمونم

 .نمیتوانست نام سیریوس را بر زبان آورد“ ...اما این چه ارتباطی با “ :هری لحظه ای به کف اتاق زل زد و بعد گفت
 خوشـحالی و سـر   البته نـه بـه اون   . پنج سال بعد تو به هاگوارتز اومدی      “ : دامبلدور که وانمود میکرد وقفه ای در داستانش ایجاد نشده ادامه داد           

تو یک شاهزاده کوچولوی ناز پرورده نبودی بلکه یه پسر عادی بـودی همـون طـور کـه  بـه      . حالی که من میخواستم ولی به هر حال زنده و سالمت بودی  
 .دالیلی خاص میخواستم تا این جا نقشه من خوب پیش رفته بود

و تو خیلی زود و به طرز شگفت انگیزی آمادگی مقابلـه      .  خوبی من به یاد داری     خب تو خودت خاطرات سال اولت توی هاگوارتز رو به         ... و بعد     
تو بـا ولـدمورت رو در رو   . هر چند این حادثه بسیار زودتر از اون چه من پیش بینی میکردم به وقوع پیوست. کشید پیدا کردی با حادثه ای رو که انتظارتو می    

اید گفت کار مهمتری هم انجام دادی و اون به تاخیر انداختن بازگشت اون بر سر قدرت بود تو مثل یـه مـرد     و البته ب  . شدی و دوباره جون سالم به در بردی       
 “.بیش از اون چه بشه وصف کرد بهت افتخار میکردم... من . جنگیدی

و چون بـه  . ز رو خراب کنهیه ایراد واضح که حتی همون موقع هم میدونستم ممکنه همه چی     . اما ایرادی در نقشه شگفت انگیز من وجود داشت        
فقط من بـودم    . موفقیت رسیدن نقشه من از اهمیت چشم گیری برخوردار بود به خود گفتنم نباید تحت هیچ عنوانی اجازه بدم این ایراد همه چیزو نابود کنه                        

ورت روی تخت بیمارستان دراز کشیده بودی بـرای اولـین        ووقتی تو ناتوان براثر مبارزه با ولدم      . بنابراین الزم بود قوی باشم    . که میتونستم جلوی اونو  بگیرم     
 “.بار امتحان کردم

 “من متوجه نمیشم دارین چی میگین“: هری گفت

 “یادت میاد وقتی روی تخت بیمارستان دراز کشیده بودی از من پرسیدی چرا ولدمورت سعی کرد تو رو تو بچگی از بین ببره؟“
 .هری سرش رو به عالمت تایید تکون داد

 “شاید اون موقع باید بهت میگفتم“
 .هری دوباره به چشمان آبی او نگریست و چیزی نگفت اما قلبش به سرعت شورع به تپیدن کرد

به خود گفتم یازده سـالگی بـرای دونسـتن ایـن مطلـب      . همان طور که خودت میدونی من جوابت رو ندادم     ... هنوز هم ایراد نقشه رو نمیبینی       “
 “. سنگین تر از اونه که بشه به بچه ای به این کوچیکی گفتاین موضوع. خیلی زوده

. ولی این فکر رو نکردم و زیاد نگـران نشـدم  . باید فکر میکردم که باالخره باید یه زمانی جوابت رو بدم        . اون موقع باید خطرو تشخیص میدادم     “
 ...فقط خوشحال بودم که هنوز وقتش نرسیده چون تو خیلی کوچیک بودی خیلی 

ولـی بـاز هـم    . و تو درگیر مبارزاتی شدی که حتی جادورگان بزرگسال هم یارای مقابلـه نداشـتن  .  وارد سال دوم ورودت به هاگوارتز شدیم       و ما 
البته ما درباره جای زخم تـو حـرف زدیـم و خیلـی             . اما این بار از من نپرسیدی که چرا ولدمورت اون عالمت رو روی پیشونیت گذاشت              . پیروز بیرون اومدی  

 .اما من باز چیزی به تو نگفتم. خیلی به موضوع نزدیک شدیم
به نظر میرسید دوازده سالگی مناسب تر از یازده سالگی برای گرفتن همچین اطالعاتی باشه اما بازم چیـزی نگفـتم گرچـه درد حفـظ ایـن راز                             

 .آزارم میداد اما سکوت کردم
میبینی هری؟ حاال ایرادنقشه فوق العـاده  ...  حقیقت جشن پیروزیت را خراب میکنم      تو هنوز هم خیلی جوان بودی و من فکر کردم که با گفتن              

 “.منو میبینی؟ من توی امی افتاده بودم که خودم اونو از قبل پیش بینی کرده بودم و به خودم گفته بودم که باید ازش بپرهیزم تا خودم اسیرش نشم
 “...من نمی “ 
بیشتر به زنـدگی تـو   . بیشتر به آسودگی خاطر تو اهمیت می دادم تا به نقشه خودم.  تا رسیدنت به حقیقتمن بیش از حد به تو اهمیت میدادم       “ 

به عبارت دیگه من دقیقا به همان شکلی عمل کردم که ولدمورت از عاشق های احمقـی  . تا به زندگی بقیه که اگه نقشه ام شکست میخورد به خطر میافتاد           
 .مثل ما انتظار داره
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نمیخواستم بیشـتر از ایـن      . من بیش از آن چه تو تصورش رو بکنی مواظبت بودم          . م کسی تا به حال مثل من از تو مراقبت کرده باشد           فکر نکن “
فقط زنده بودن خوشـحالی وسـالمت تـو بـرام        . دیگه برام اهمیتی نداشت که مخلوقات و مردمانی بی نام و نشان در آینده نامعلوم قتل عام بشن                 . رنج ببری 

 “هیچ وقت فکرش رو هم نمی کردم که اینطور بشه. ودمهم ب
اونـو شـناختی و   . بعد تو سیریوس رو پیدا کـردی . من ازدور جنگ تو با دیوانه ساز ها و پیروزیت رو بر اونا تماشا کردم. بعد وارد سال سوم شدیم 

دیگـه بهانـه ای   .  آوارهای وزارت خونه بیرون کشیدی اینو بهت میگفـتم نمیدونم آیا باید اون زمانی که تو پیروز مندانه پدر خواندت رو از میون   . نجات دادی 
 “...میدونستم که به زودی زمانش فرا خواهد رسید . وجدانم ناراحت بود هری. تو با اینکه خیلی جوون بودی ثابت مردی که استثنایی هستی. نداشتم

و ...  سدریک دیگوری رو دیده بودی و خودت هم از مرگ جسـته بـودی   اما سال پیش تو از توی اون هزار تو بیرون اومدی در حالی که مرگ           “
 “.من باز هم به تو نگفتم گرچه میدونستم که ولدمورت برگشته و به همین زودیا باید همه چیز رو بهت بگم

ش رسـیده ایـن مسـئولیت    چون ثابت کردی که وقت. اما میدونم که امشب تو آمادگی شنیدن رازی رو که سالهاست نزد خودم نگه داشتم داری         “
تنها توجیه من اینه که تا حاال بارها شاهد تحمل سختیها و مصائبی از جانب تو بودم سختی هایی کـه خیلـی بیشـتر از نـاراحتی هـای                             . رو به عهده بگیری   

 “.و این برام از هر چیزی باالتره. دانش آموزان دیگس
 .هری منتظر شد اما دامبلدور چیزی نگفت

 “یفهمممن هنوز هم نم“
اون این قضیه رو میدونسـت هـر    . ولدمورت سعی کرد تو را در بچگی بکشه چون یک گوی پیشگویی درست قبل از تولد تو به وجود آمده بود                    “

 .ولی سعی کرد تو رو در کودکی از بین ببیره چون فکر میکرد در گوی این طور پیش بینی شده. چند از محتویاتش اطالع کاملی نداشت
رینی که برای کشتن تو دمیده شده بود منحرف شد فهمید که اشتباه کرده و بنابراین اززمان بازگشتش به کالبد جدید و فرار معجـره                      اما وقتی نف  

پیـدا  : و این همون اسلحه ایه که از زمـان بازگشـتش بـا جـدیت دنبالشـه           . آسای تو در سال گذشته اون فهمید که باید از اطالعات گوی به طور کامل بشه               
 “.راهی برای از بین بردن توکردن 

کمد شیشه ای که شمشـیر گودریـک گریفینـدور در آن    . حاال دیگر خورشید به وسط آسمان رسیده بود و دفتر دامبلدور در نور آن غرق شده بود         
نوس صداهای نـرم عجیبـی از   آرمیده بود برق میزد تکه های وسایلی که هری بر زمین انداخته بود چون قطرات باران میدرخشیدند و پشت سرش جوجه قق                 

 .النه پر از خاکسترش تولید میکرد
گوی شکستو وقتی داشتم نویل رو از پله های اتاقی که طاق قوسی شکل توش بـود بـاال     “ : هری که نمی توانست ذهنش را متمرکز کند گفت        

 “...میردم شنلش پاره شد و گوی افتاد 
اما گوی پیش گویی در حضور یک شـخص خـاص           .  در سازمان اسرار نگهداری میشد     اونی که شکست تنها نسخه ظاهری پیش گویی بود که         “

 “.ساخته شد و اونه که همه چیز رو شنیده و میتونه تمام و کمال همه چیز رو به یاد بیاره
 .هر چند فکر میکرد که جواب سوالش را میداند“ کی شنیده؟“ : هری پرسید

مـن بـرای مالقـات    . در یک شب سرد و نمناک توی اتاقی در طبقه باالی مهمان سرای هاگزمید            من شنیدم شانزده سال قبل      “ : دامبلدور گفت 
. گرچه به وجود مبحث پیش گویی به عنوان یک درس توی مدرسـه ابـدا تمـایلی نداشـتم    . خانمی که متقاضی شغل معلمی پیش گویی بود رفته بودم اونجا        

قریحه بود و من بی توجهی به اون رو خالف ادب میدونستم ولی به نظرم آمـد کـه خـود اون             ولی چون متقاضی دختر نوه یک پیش گوی معروف و خوش            
 “.استعداد چندانی در این باره نداره بنابرای مودبانه بهش گفتم که فکر میکنم برای این شغل مناسب باشد و برگشتم تا برم

یک در آن را بـاز کـرد و از داخـل    . هلوی النه ققنوس بود به راه افتاددامبلدور بر پا خاست از کنار هری گذشت و به طرف کمد سیاه رنگی که پ     
سـپس بـه طـرف میـز     . آن همان تشت سنگی را که لبه هایش کنده کاری شده و هری در آن شکنجه شدن استیپ به دست پدرش را دیده بود بیرون آورد          

و از آن رشته های نرم و نقره ای رنـگ افکـار را بـا چـوب دسـتی              . اال برد برگشت محفظه حافظه را روی آن قرار داد و چوب دستی اش را تا گیج گاهش ب                
بعد آهـی کشـید و بـا    . سپس پشت میز نشست و به تماشای افکارش که در محفظه افکار غلتان و شناور شده بودند پرداخت. بیرون کشید و در تشت ریخت     

 .نوک چوبش ماده نقره ای رنگ درون تشت را هم زد
پاهـایش درون تشـت بـود و هـم     . چشمانش از پشت شیشه ای عینک بسیار بزرگ به نظر میرسید. ال از میان آن برخاست شبحی پیچیده در ش   

 .چنان به دور خود میچرخید
تنها الحانی تند و خشن که هری فقط یـک          . وقتی سیبل تریالنی شروع به حرف زدن کرد دیگر از آهنگ متعالی و عرفانی صدایش خبری نبود                

 :این از وی شنیده بود از او به گوش میرسیدبار پیش از 
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او بر آن ها که سه بار او را به مبارزه طلبیـده انـد ظـاهر میشـود و در     ... آن که قادر است لرد سیاه را شکست بدهد اندک اندک نزدیک میشود  “
و یکی بایـد  ... نمود در حالی که از قدرت ناشناخته او نا آگاه است        لرد سیاه از او به مثابه همتای خود یاد خواهد           ... پایان ماه هفتم پا به عرصه وجود میگذارد       

آن که قادر است لرد سیاه را شکست دهد در پایان ماه هفـتم           ... به دست دیگری کشته شود چون هیچ یک با وجود دیگری قادر به ادامه حیات نخواهد بود                  
 “...به دنیا خواهد آمد

 .یچرخید در انبوه رشته های نقره ای زیر پایش غلطید و ناپدید شدپروفسور ترالنی که به آرامی گرد خود م
حتـی ققنـوس هـم    . نه از دامبلدور نه از هری و نه از هیچ یک از تصاویر روی دیوار صـدایی بیـرون نیامـد   . سکوت مطلق بر اتاق حکم فرماشد   

 .ساکت شده بود
 . بوددامبلدور غرق در افکار خود هم چنان به محفظه افکار خیره مانده

 “منظورش چی بود؟... منظور ... پروفسور دامبلدور؟ یعنی “: سرانجام هری به آرامی گفت
 16تنها کسی که میتونه برای همیشه جهان رو از شر لرد ولدمورت نجات بده در پایان ماه ژوئیه حدود                    ... منظورش این بود که     : دامبلدور گفت   

 “.متولد شده که تا پیش از به دنیا اومدن اون سه بار از فرمان ولدمورت سرپیچی کرده بودنداین پسر در خانواده ای . سال قبل متولد شده
 .یک بار دیگر نفس کشیدن برایش دشوار شده بود. هری احساس کرد چیزی او را در برگرفته است

 “منم؟... منظورش “
و اون اینـه کـه ممکنـه        !  غریبی در این بین وجـود داره هـری         چیز“: دامبلدور لحظه ای از ورای عینکش در چهره او دقیق شد و به نرمی گفت              

والـدین هـر دو   . پیشگویی سیبل رو میشه به دو پسر از خانواده جادوگر نسبت داد که هر دو در اواخر ژوئیه همون سال متولد شدن. منظورش اصال تو نباشی   
 هری و اون یکـی  ‚یکی از اون دو پسر تو هستی . از چنگ ولدمورت فرار کننپسر متعلق به محفل ققنوس بودن و هر دو خانواده سه بار موفق شده بودن           

 “.نویل النگ باتم
 “اما چرا فقط اسم من توی گوی پیشگویی آمده بود نه اسم نویل؟... خوب اما “ 

نگهبـان اتـاق پیشـگویی تصـور     . اسناد و مدارک رسمی رو بعد از اینکه ولدمورت در دوران کودکی به تو حمله کرد تغییـر دادن          “: دامبلدور گفت 
 “.چون فقط تو رو به عنوان کسی که توی پیشگویی سیبل آمده بود میشناخت. میکرد که ولدمورت فقط به تو حمله میکنه

 “پس ممکنه من اون شخص نباشم؟“: هری گفت
فم ولی تردیدی نیست که اون شـخص تـو   متاس“: دامبلدور به آرامی و به شکلی که گویا ادای هر کلمه مستلزم صرف انرژی فراوانی است گفت 

 “.هستی
 “...نویل هم در اواخر ژوئیه به دنیا اومده و پدر و مادر اونم ... اما شما هم گفتین  “
آخرین نشانه هایی که اون پسر رو توصیف میکرد حاکی از ایـن بـود کـه ولـدمورت اونـو بـه        . تو قسمت دیگر پیش گویی رو فراموش کردی       “ 

 .ش میدونه که در واقع همین طور هم هستعنوان همتای خوی
 “.اون به تو زخمی زد که هم مایه خوشبختی تو شده هم مایه عذابت. اون تو رو انتخاب کرده نه نویل رو

 “!شاید منو اشتباه گرفته. اما ممکنه اشتباه انتخاب کرده باشه“: هری گفت 
چـون کثـل    . به حرفم توجه کن هری اون تو رو انتخاب کـرد          . ش خطر ساز بود   اون پسری رو انتخاب کرد که به زعم خودشبرا        “: داملبدور گفت 

با این حال وقتی تو رو زخمی کرد به جـای اینکـه کشـته و نـابود     . اون پیش از اینکه اصال تو رو ببینه خودش رو در وجود تو دیده بود       . خودش دورگه بودی  
چهار بار از دستش فرار کنی و این چیزیه که نه والدین تـو و نـه خـانواده نویـل هـیچ کـدوم       بشی با ضربه اش قدرتی بهت داد که تونستی نه یک بار بلکه          

 “.نتونستن بهش برسن
پس چرا این کار ور کرد؟ چرا سعی کرد منو در بچگی بکشه؟ میتونست صبر کنه و ببینه مـن خطرنـاکترم       “: هری احساس سرما و ضعف میکرد     

 “...ز ما بگیره یا نویل و اون وقت تصمیم به کشتن یکی ا
مسافرخونه هاگزمید رو کـه سـیبل   . اما باید بدونی که اطالعات ولدمورت از پیش گویی کامل نبود    . البته این راه حل بهتری بود     “: دامبلدور گفت 

 .شتهبه خاطر ارزان بودنش انتخاب کرده بود میشناسی؟ اون جا همیشه مشتریانی به مراتب جالبتر از مسافرخانه سه دسته جارو دا
 .همون طور که اون شب هم من و هم تو و دوستانت فهمیدیم این مسافرخونه جاییه که نمیشه از استراق سمع در امان بود

تنهـا  . البته من حتی تصورش رو هم نمیکردم که طی صحبت با سیبل تریالنی چیز قابل توجهی بشنوم که ارزش استراق سمع رو داشـته باشـه     
 “. این بود که ظاهرا خبر چین تنها قسمت اول پیش گویی رو شنیده و بعد هم از در بیرون رفتشانس من و یا بهتر بگم ما

 “...پس اون چی شنید “
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. اون فقط بخشی رو شنید که درباره تولد پسری توی ماه ژوئیه و در خانواده ای که تا آن زمان سه بار از چنگال ولدمورت گریخته بـودن بـود                    “ 
 .ابش هشدار بده که حمله به تو احتمال انتقال قدرت به تو رو هم در برداره و ممکنه تو رو به همتای اون بدل کنهدر نتیجه نتونست به ارب

اون نمیدونسـت  . بنابراین ولدمورت ابدا نمیدونست که حمله به تو براش خطر داره و عاقالنه تره کـه صـبر کنـه تـا اطالعـاتش رو کامـل کنـه             
 “...یکی نیز خوابش رو ندیده تودارای قدرتی میشی که لرد تار

امشب اون طـوری جنگیـد کـه مـن اصـال تـوان مقابلـه               . من قدرتی ندارم که اون نداشته باشه      ! این طور نیست  “ : هری با صدایی گرفته گفت    
 “.من نمیتونم مردم رو تسخیر کنم یا اونا رو بکشم. باهاش رو نداشتم

قی هست که درش همیشه بستس و توی اون اتاق نیرویی وجود داره کـه بـه مراتـب اسـرار                     در سازمان اسرار اتا   “ :دامبلدور حرفش را قطع کرد    
و تـو آن نیـرو رو     . شاید یکی از شگفت انگیزترین موضوعات مطالعه اون اتاق باشه         .  هوش انسان و سایر نیروهای طبیعیه      ‚آمیز تر و وحشتناک تر از مرگ        

همون نیرو بود که تو رو برای نجات سیریوس به اونجا کشوند و باعث شد که ولدمورت نتونـه                   . رت فاقد اونه  نیرویی که ولدمو  . در ابعاد وسیع در اختیار داری     
چون اون نمیتونه توی بدنی حلول کنه که سرشار از این نیروست اهمیتی نداشت که ذهن خودت رو در برابر اون ببندی چـون ایـن قلـب       . تو رو تسخیر کنه   

 .تو بود که موجب نجاتت شد
برای این که فکر کردن درباره مرگ سیریوسرا انـدکی بـه تـاخیر         . اگر برای نجات سیریوس نرفته بود حاال او زنده بود         . ی چشمانش را بست   هر

 “...هیچ یک نخواهد زیست... یه چیزی درباره ... قسمت آخر پیشگویی “ : بیندازد با بی تفاوتی پرسید
 “. که دیگری زنده استتا زمانی... “ :دامبلدور حرفش را تکمیل کرد

اون یکـی رو  ... یکی از مـا بـاالخره   ... این معنی رو میده که ... پس “: هری که انگار واژگان را از اعماق چاه یاس درونش بیرون میکشید گفت       
 “بکشه؟

 “بله“ : دامبلدور گفت
 که احتماال داشتند برای صرف صبحانه بـه طـرف   هری از آن سوی دیوارهای اتاق صدای دانش آموزانی را. مدتی طوالنی هر دو سکوت کردند     

. به نظرش عجیب میرسید که هنوز هم در دنیا کسانی وجود دارند که بـرای غـذا خـوردن اشـتهادارند و میتواننـد بخندنـد             . سالن بزرگ سرازیر میشدند شنید    
بـا ایـن   . حاال دیگر سیریوس میلیونها کیلومتر از او دور شده بود. دمردمی که نه از مرگ سیریوس خبر داشتند و نه اگر میدانستند اهمیتی برای آن قایل بودن            

شـاید هـم باخنـده    . همه هنوز هم بخشی از وجود هری معتقد بود که فقط اگر پرده را کنار بزند سیریوس را خواهد دید که به او نگاه میکند و سالم میکنـد                     
 ...عوعو مانندش قهقهه بزند

احتماال تا به حال با خودت فکر کردی که چرا من تـورو بـه        ! یکنم یه توضیح دیگری هم به تو بدهکارم هری          تصور م “ :دامبلدور با تردید گفت   
 “.تو به اندازه کافی بار مسئولیت روی دوشت هست... که من ... باید اذعان کنم . عنوان ارشد انتخاب نکردم

 . بیرون غلطید و در انبوه ریش بلند و نقره ای رنگش ناپدید شدقطره ای اشک از چشمان دامبلدور. هری سر بلند کرد و به او نگریست
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 درباره سایت جادوگران دات کام

    
سایت جادوگران دات کام به عنوان یک سایت تخصصی هری پاتر در نظردارد برای پاسخ به نیاز طرفداران هری پاتر از 

 .هر نظر سایت کامل و جامعی را برای این قشر عظیم در جامعه ایران فراهم کند
ال برای اینکه به غنای کار افزوده شود تصمیم گرفتیم برای پاسخ            به این منظور عالوه بر ایجاد یک سایت با امکانات با          

امیدواریم بتوانیم هر چه    . گفتن به نیازهای هری پاتریست ها در ایران شروع به تایپ کتابهایی که رولینگ آنها را نوشته بنماییم                 
شما هم اگر عالقمند به شرکت . ق شویمبیشتر در راه شناساندن هری پاتر و دنیای جادویی که رولینگ به همه معرفی کرده موف  
 سـریعتر و بهتـر    انجام کـار گروهـی    ا با تدر این گونه فعالیتها هستید میتوانید با سایت جادوگران در ادامه این راه همکاری کنید                

بودنـد،  در پایان از همه دوستان و اعضای سایت کـه مشـوق مـا در ایـن راه     . بتوانیم به هری پاتریست های ایرانی خدمت کنیم  
 .تشکر می کنیم

 
 درباره تایپ کتاب هری پاتر و محفل ققنوس

هدف ما از انجام این کار در درجه اول این بوده که هر چه سریعترکتاب را به صـورت کتـاب الکترونیکـی در دسـترس                   
د اشـکاالت تـایپی   در نتیجه به دلیل سرعت کار و همچنین تایپ کتاب توسط اعضا که طبیعتا تایپیست نیسـتن    . عموم قرار دهیم  

از طرف دیگر همانطور که می دانید تمام ترجمه های موجود در بازار دارای ایراد هستند و سعی ما بر .زیادی در آن دیده می شود
 .این است که به مرور فصلهای تایپ شده را ویرایش کنیم تا بتوان از آن به عنوان یک مرجع معتبر استفاده کرد

 
 . استهری پاترز اعضای سایت با شناسه تایپ این فصل کار یکی ا
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 فصل سی و هشتم
 آغاز دومین نبرد

 اسمشو نبر باز میگردد
کرنلوس فاج وزیر سحر و جادو طی نطقی کوتاه بازگشت اسمشو نبر را تایید و فعالیـت                 

 :گران گفتشوش به نظر میرسید خطاب به گزارشفاج که خسته و م. محدود او را اعالم نمود
 مسـلما متوجـه منظـورم    (مینامـد   لـرد     لـرد     لـرد     لـرد     با نهایت تاسف خاطر نشان میکنم جادوگری که خود را          -

 .زنده و باز درمیان ماست)هستید
خبر ناگوار دیگری نیز حاکی از شورش همه جانبه دیوانه ساز ها در آزکابـان اسـت کـه        

ه هـم اینـک دیوانـه    بنابراین معتقدیم کـ . پیوسته مخالف همکاری با وزارت سحر و جادو بوده اند     
 .هستند... سازها تحت فرمان لرد 

در حال حاضر وزارت خانـه در   . ما مصرانه جامعه جادوگری را به مراقبت و هشیاری دعوت میکنیم          
های حال چاپ و نشر اعالمیه هایی با مضمون دفاع شخصی و حفاظت از منازل و مدارس میباشـد کـه در آینـده بـه طـور رایگـان در اختیـار تمـامی بخشـ           

 .جادوگری قرار خواهد گرفت
چرا که دقیقا تـا همـین   . اظهارات این عضو برجسته وزارت خونه زنگ خطری بودکه جامعه جادوگران را با سر خوردگی و نا امیدی مواجه ساخت                  

 .چهار شنبه گذشته وزارت خانه هرگونه شایعه ای را در خصوص حضور و فعالیت اسمشو نبر قویا رد میکرد
با این وجود گمان میرود اسمشو نبـر بـه همـراه    . یعی که منجر به تغییر اظهارات وزارت خانه گردید هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد جزییات وقا 
 . شامگاه پنج شنبه وارد وزارت سحر و جادو شدند-که به مرگ خوارها شهرت دارند -گروهی از هوادارانش 

المللـی جـادوگران     است مدرسه جادوگری هاگوارتز رسیده  و باز هم در سمت عضو کنفدراسیون بـین              مدتی است آلبوس دامبلدور که مجددا به ری       
او در طی سال گذشته بارها تکرار نموده که علی رغـم همـه امیـد هـا و تصـورات      .  گردیده است دیده نمیشودتابقا شده و نیز رئیس دفاع جادوی ویزنگامو       
 ... در همین اثنا پسر همیشه زنده . و تقویت قواست تا بار دیگر قدرت را در دست گیرداسمشو نبر نمرده بلکه مشغول بسیج نیرو 

 :هرمایونی از باالی روزنامه ای که در دست داشت نگاهی به هری انداخت
 .و هم به نوعی وارد قضایا می کننمی دونستم اونا تو ر!  این جا رو ببین هری-

 گوشه ای از تخت رون نشسته و هر دو به هرمایونی که بخشـی از صـفحه اول روزنامـه پیـام امـروز               هری در . آن ها در بیمارستان مدرسه بودند     
 .یکشنبه را میخواند گوش می دادند

نویل که قبال بینی اش بد جوری بزرگ شده بود حـاال    . مادام پامفری پای جینی را خیلی زود خوب کرد و حاال او کنار بستر هرمایونی نشسته بود                
 را سفسـطه بـاز  لونا هم که برای عیادت آمده بود آخـرین شـماره از مجلـه    . حال با همان بینی طبیعی خود به صندلی بین دو تخت تکیه زده بود   سالم و سر    

 .گویی حتی یک کلمه از صحبتهای هرمایونی را نیز گوش نمی داد. وارونه در دست گرفته و به ظاهر مشغول مطالعه بود
 :رون با لحنی تهدید آمیز گفت

 پس این همون پسر همیشه زنده اس مگه نه؟  -
 : و ادامه داد

 ...و اصال بلوفی هم در کار نیست  -
برای خود از میان انبوه خرت و پرتهایی که در کشوی مجاور تختش تلنبار شده بود مشتی شکالت قورباغه ای برداشت و چند تایی هـم بـرای                       و

هنوز دور نقاطی از سـاعد و دسـتانش کـه شـاخکهای مغـز بـدان هـا                   . ل باز کردن کاغذ شکالتهایش شد     سپس با دندان مشغو   . هری جینی و نویل انداخت    
به گفغته مادام پامفری آثار زخم اندیشه و تفکرات می تواند عمیق تر از تقریبا هر چیـز  . پیچیده بود رگه هایی برجسته سرخ و ریشه مانندی به چشم میخورد 

 . آبلی را صرف درمان رون کرده بود وضعیت او رو به بهبودی گذاشته بود ی مقادیر زیادی از معجون جادویی دکتربا این وجود از وقت. دیگری باشد
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 !تو رو خیلی دست باال میگیرن هریاونا  -
 :هرمایونی در جست و جوی جمالت تحسین برانگیز روزنامه را زیر و رو میکرد افزود

 ها؟... ر به تحمل طعنه و ریشخند مجبو...  عین حال راسخ و استوار غیر قابل قیاس و در...  تنها صدای حقیقت -
 : بعد با چهره ای درهم از اخم گفت

 ... در پیام امروز یکشنبه هستند  ولی اصال به این واقعیت اشاره نکردند که خودشون مسئول نگارش و چاپ تمامی بدگویی ها و ریشخندها -
نفرین داالهف هرچند که با صدایی آرام بر او وارد شده بود آن قدر تاثیر داشت که بـه قـول   . رهم کشیددردی سینه اش را فشرد و چهره اش را د    

 .ت ناراحتی هر کسی را فراهم آوردمادام پامفری بتواند موجبا
 حضـور در  هرمایونی مجبور بود روزی ده نوع معجون مختلف صرف کند و اینک با وجود بهبـودی چشـمگیری کـه حاصـل کـرده بـود از ادامـه              

 .بیمارستان دل زده و کسل به نظر میرسید
 

 :او در ادامه چنین خواند
 
چرا هیچ کس بـه  ،5آن چه وزارت خانه می بایست پیش از این میگفت در صفحه، این شماره  4 تا   2 تالش اسمشو نبر درجهت کسب قدرت در صفحات          -

 ...  آمده است 9صی با هری پاتر در صفحه  و مصاحبه اختصا8 تا 6 دامبلدور گوش نداد در صفحات س آلبو حرف
 : سپس روزنامه را تا زد و به گوشه ای انداخت

چـاپ      سفسـطه بـاز  سفسـطه بـاز  سفسـطه بـاز  سفسـطه بـاز  ظاهرا کلی مطلب برای نوشتن پیدا کردن در ضمن مصاحبه با هری پاتر هم اختصاصی نیست چون چند ماه پیش توی  !  بسیار خوب   -
 .شده بود

 :د با لحن مبهمی گفت را ورق میزسفسطه بازلونا که صفحه ای از 
ه بتونیم یـه گـوزن کـج شـاخ     برای همین هم قصد داریم تابستون بریم سوئد و اگ. پول خوبی هم بابتش گرفت   .  پدر من متن مصاحبه رو به اونا فروخت         -

 .بگیریم
 : هرمایونی به ظاهر لحظه ای کوشید تا خود را جمع و جور کند سپس گفت

 ! چه عالی -
 .ظه ای در هم گره خورد و جینی که خنده اش گرفته بود رویش را برگرداند نگاه جینی و هری لح

بگیـد ببیـنم چـه خبـر از         ...  «:  درد ناشی از راست نشستن یک بار دیگر در چهره اش هویدا شد             »...راستی! خوب «:هرمایونی کمی جا به جا شد     
 »مدرسه؟

 : جینی گفت
ت که باعـث شـد   اما رد کوچکی زیر پنجره گذاش. اون در عرض سه ثانیه موفق شد این کارو بکنه! ویک از شر فرد و مرداب جرج خالص شد       خوب فلیت   -

 .کل کار از بین بره
 : هرمایونی حیرت زده گفت

 خه چرا؟آ  -
 :جینی شانه اش را باال انداخت و گفت

 . چشمه خوب جادوگری رو نشون دادهخودش که معتقده یه... ا  -
 : اضافه کردرون با دهانی پر از شکالت

 . یادگاری برای فرد و جرج گذاشتهفکر کنم اون این جا پا رو به رسم -
 : بعد رو به هری گفت

 مام این ها رو اونا برام فرستادنببین ت -
 : و به تلی از شکالت قورباغه ای کنار بسترش اشاره کرد

 !گار خوب به کارشون واردن مگه نهان -
 : میرسید پرسیدهرمایونی که کمی ناخشنود به نظر 

 شن؟ مبلدور برگشته مشکالت تموم میحاال که دا -
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 :سرانجام نویل هم شروع به حرف زدن کرد
 .ره همه چیز به حالت عادی برگشته آ -

  :رون گفت
 به نظر من فیلچ خیلی خوشحال است نظر شما چیه؟ -

 . کنار لیوان بزرگی از آب را به نمایش گذارده بود و کارت یکی از شکالتهای قورباغه ای را نشان داد که تصویر دامبلدور در
 :جینی در جواب گفت

 ...در حقیقت . قابل ترحمه... عا ابدا این طور نیست اون واق -
 : آهنگ صدایش را به نجوایی تنزل داد و ادامه داد

 ...گوارتز تا حاال به خودش دیده مدام داره میگه که آمبریج بهترین معلمی بود که ها -
دامبلدور برای نجات خانم آمبریج از شر سانتور هـا        . پروفسور آمبریج در بستری دراز کشیده بود      . شش نفر به طرف دیگر اتاق تگاه نگاه کردند        هر  

نـا  مطمئ. یک تنه به جنگل رفته بود و کسی نفهمید چطور توانست او را از البه الی آن همه درخت بیرون بیاورد بی آن که حتـی خراشـی کوچـک بـردارد                         
تا جایی که آن ها می دانستند آمبریج از زمان بازگشتش یک کلمه حرف درست و حسابی نزده بود و هنوز مـی شـد برگهـای                     . آمبریج هم چیزی نمی گفت    

 .با این همه سالم و عاری از هر گونه صدمه به نظر می رسید. کوچک و شاخه ای ریز و شکسته را البه الی آن ها دید
 :گفتهرمایونی نجوا کنان 

 .ری می گه اون فقط شوکه شده مادام پامف -
 :جینی تصحیح کرد

 !تر به نظر می رسه قهر کرده باشهبیش -
 : رون گفت

 هایی از حیات رو تو وجودش میبینید گم بکنید اون وقت نشانه اگر کاری رو که می! آره -
هان در جای خود سیخ نشست و با نگـاهی متـوحش اطـراف را زیـر     آمبریج ناگ. زبانش صدای ترق ترق سم اسب را تقلید کرد  سپس به آرامی با 

 .نظر گرفت
 !مشکلی پیش امده پروفسور؟ -

 . مادام پامفری از داخل اتاقکش سرکی به درون اتاق کشید
 ...نه...نه -

 : و با گفتن این حرف آرام روی بالش خوابید
 ...دیدم   نه حتما داشتم خواب می -

 . و بی صدا خندیدندکردند  زیر مالفههرمایونی و جینی سرشان را
 :بعد از آنکه توانستند جلوی خنده شان را بگیرند هرمایونی گفت

 
 کیه؟ فایرنز به کارش ادامه میده؟ حاال که صحبت از سانتور ها شد، از این به بعد معلم طالع بینیمون  -

 :هری گفت
 رن درست نمیگم؟ه با اون کاری نداسانتورا دیگ.  اون چاره دیگه ای نداره -

 :جینی گفت
 .آموزش این درس رو به عهده بگیرنرسه اون و تریالنی با هم   به نظر می -

 :جوید گفت رون که چهارمین شکالتش را با سر و صدا می
 بی فایده اسـت فـایرنز هـیچ    اگه نظر منو بخواین باید بگم تمام این حرفا.  شرط می بندم دامبلدور آرزو می کنه برای همیشه از شر تریالنی خالص بشه               -

 ...مزیتی به اون نداره 
 :هرمایونی حرفش را قطع کرد

 .پیش گویی های واقعی هم وجود دارنطور میتونی این حرف رو بزنی؟ ما باالخره فهمیدیم که   چه -
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نویل به آنهـا  . لدور چه پیش آمده بوداو به رون و هرمایونی و هیچ کس دیگری نگفته بود که در اتاق دامب. ضربان قلب هری به سرعت باال رفت  
قدرت تحمـل نگـاه   . گفته بود زمانی که هری او را از پله های اتاق مرگ باال میکشید گوی پیشگویی شکسته بود و هری هم هیچ توضیح دیگری نداده بود     

 .ی دانست عکس العمل آنها چه خواهد بودگفت که در نهایت یا جنایت کار است یا قربانی یک جنایت نم اگر به آنها می. های آنها را نداشت
 :هرمایونی گفت

 ... چه قدر حیف شد که گوی شکست -
 . و سرش را با تاسف تکان داد

 :رون گفت 
 ...اما الاقل خوب شد اسمشو نبر هم از اون با خبر نشد !  بله درسته -

 :بود نگاه کرد و گفت بعد با تعجب به هری که از جایش بلند شده 
 ری؟کجا می  -
 .ه سری بهش بزنم برای شما نگرانهآخه برگشته و بهش قول دادم ی. می رم پیش هاگرید!  اوم -

 :رون با ناراحتی گفت
 .دبعد از پنجره به آسمان آبی خیره ش.  آهان باشه -
 .کاشکی ما هم می تونستیم بیایم -

 :رفت بیرون هرمایونی داد زد وقتی هری داشت می
 !چطورهو ازش بپرس حال دوست کوچولوش !  سالم مارو بهش برسون -

 .هری دستی به عالمت خداحافظی تکان داد
واضح بود که همه برای تفریح  به زمین هـای گـرم و آفتـابی    . سکوت حاکم بر قلعه حتی در روزی مثل یکشنبه هم غیر عادی به نظر می رسید            

ند روز آخر سال تحصیلی را بی دغدغه درس و مشق سپری کننـد هـری بـا گامهـایی آهسـته                       تعطیالت بعد از امتحانات استفاده کنند وچ        پناه برده اند تا از    
او دید که تعدادی از بچه ها باالی زمین کویـدیچ معلقنـد و تعـدادی هـم در               . طول راهرو را طی میکرد و در همین حال از پنجره ها بیرون را تماشا  میکرد                

 .ن هستنددریاچه کنار ماهی مرکب غول آسا مشغول شنا کرد
فکـر کـرد شـاید      . از جمع گریزان بود و در تنهایی آرزوی بودن در جمع را می کـرد              . نمی دانست آیا باید به بقیه ملحق شود یا این که تنها بماند            

 .از زمان بازگشت او نتوانسته بود درست و حسابی با او حرف بزند. بهتر باشد که واقعا سری به هاگرید بزند
 های مرمرین منتهی به سالن را طی کرد متوجه حضور مالفوی، کراب و گویل شد که از دری واقع در سمت راستش بیـرون           آخرین پله   همین که 

مـالفوی و دوسـتانش هـم واکنشـی مشـابه           . با دیدن آنها در جایش خشک شـد       .  گروه اسلیترین بیرون می آیند     سالن عمومی هری فهمید که آنها از      . آمدند
 .در سالن به گوش میرسید صدای فریاد ، خنده و صدای آب دریاچه بود که از درهای باز جلوی ساختمان به درون راه پیدا میکردتنها صدایی که . داشتند

 :سپس رو به هری کرد و با صدایی بم و گرفته گفت. هری می دانست که او در جستجوی نشانه ای از معلمان است. مالفوی اطراف را پایید
 ! تو دیگه مردی پاتر -

 : هری ابروانش را باال داد
 !...اید این دور و برا پرسه بزنمفکر میکنی دیگه نب!  خیلی مسخره است-

تماشای صورت کشیده و رنگ باخته مالفوی که از فرط خشـم منقـبض شـده    . هری تا به حال هیچ وقت مالفوی را این اندازه عصبانی ندیده بود           
 .نمود بود احساس رضایت در او تولید می

 :فوی با صدایی که بیش تر به نجوا شباهت داشت گفتمال
 !انتقام رفتارت با پدرمو می گیرم! تالفی همه چیزو سرت در میارم -

 : هری طعنه زنان گفت
 .حشتناک تر از لرد ولدمورت هستینبه نظر من شما سه تا خیلی و! لرزم  وای که از ترس دارم می-

 .لدمورت یکه خوردندمالفوی، کراب و گویل با شنیدن نام لرد و
 :هری بالفاصله گفت

 ه نباید ازش بترسی این طور نیست؟تو ک. یه دفه چی شد؟ اون دوست باباته... وای  -
 :مالفوی به همراه دو پسر دیگر که در طرفین او ایستاده بودند به هری نزدیک شدند
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 ...دان کنی می تونی پدرمو روانه زنتو ن! ؟ فقط صبر کن تا حسابتو برسم! فکر می کنی خیلی بزرگ شدی پاتر -
 : هری حرفش را قطع کرد

 
 
 .ولی این کارو کردم -

 :مالفوی آهسته گفت
 ... بقیه هم خیلی زود آزاد میشن پدر و. دیوانه ساز ها آزکابان رو ترک کردن -
 .ستنونن اونا چه موجودات خبیثی هتنها تفاوتش  در اینه که این دفعه همه می د.  بله درست میگی-

اما پیش از آن که انگشتانش را به لبه جیب ردایش برساند هری چوب دسـتی خـود را بیـرون    . مالفوی به سرعت دستی به سوی چوب دستی برد      
 .آورده بود

 !پاتر -
ام وجـود آتـش     در این وقت اسنیپ از راه پله منتهی به اتاقش پایین آمد و هری یک بـار دیگـر بـا تمـ                      .  انعکاس نامش در سر تاسر سالن پیچید      

 .خواست بگوید ولی هری هیچ گاه اسنیپ را نخواهد بخشید دامبلدور هر چه می. نفرتی را که از او داشت در رگهایش جاری دید
 : سرد گفتاسنیپ همان طور که به چهار پسر نزدیک میشد با لحنی

  چی کار می کنی پاتر؟-
 :هری با لحنی تند پاسخ داد

 ! رو روی مالفوی پیاده کنم دارم فکر میکنم چه طلسمی -
 با نگـاهی بـه سـاعت    »...ده نمره از گریفیندور . هر چه سریع تر اون چوب دستی رو بذار کنار         «:اسنیپ به او خیره ماند و کالم خود را کوتاه کرد          

ی نمونده است کـه ایـن ده تـا رو هـم        آه، ولی دیگه هیچ امتیازی توی ساعت شنی گریفیندور باق          «. شنی بزرگ روی دیوار نیشخندی بر لبانش نقش بست        
 »...بنابراین ما ناچاریم . ش کنیماز
 ! بهشون امتیاز اضافه بدیم -

. در یک دست کیف و در دست دیگر عصایی داشت که وزن خود را بر روی آن انداخته بـود           . پروفسور مک گونگال از راه پله سنگی وارد قلعه شد         
 .در مجموع سر حال به نظر می رسید

 :  با گامهای بلند نزدیک شداسنیپ
 !م که از سنت مانگو خارج شده ایدبین  پروفسور مک گونگال، می -

 :را در آورد و گفتاش  شنل سفریخانم مک گونگال 
 ...شما دو نفر کراب و گویل. ه امل شددرست به خوبی او. بله پروفسور اسنیپ -

 . د اشتند به پروفسور نزدیک شدندای در چهره حالی که حالت احمقانهآن دو را به جلو خواند و آن ها با گام هایی سنگین در 
 !بگیرید -

 . را در بغل گویل چپاندشنلش گونگال کیفش را به سینه کراب کوبید و   مکپروفسور
 .توی طبقه باال بذارین توی اتاقماینا رو ببرین  -

 . گرفتندآن ها با گامهای سنگین تر از پیش راه پله های مرمرین را در پیش
 :پروفسور مک گونگال نگاهی به ساعت شنی غول آسا انداخت و گفت

 نظر شما چیه پروفسور اسنیپ؟. رند امتیاز بگی50به نظر من پاتر و دوستانش باید به خاطر آگاه کردن دنیا از بازگشت اسمشو نبر هر کدام !  بسیار خوب -
 چی؟ -

 : با این وجود با لکنت زبان گفت. ه استهری می دانست که اسنیپ حرف مک گونگال را شنید
 ...من فکر می کنم که! ... وه خوبا -
  نمره برای پاتر، ویزلی ها ، النگ باتم و دوشیزه گرینجر50پس  -

 . و همان طور که سخن میگفت بارانی از دانه های سرخ تسبیح مانند به درون حباب ساعت شنی گریفیندور ها سرازیر شد
 !گود ه هم برای دوشیزه الو نمر50 راستی،  -
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 .کالو شدریونو تعدادی از  دانه های رنگین هم روانه ساعت 
 .خب حاال میتونین این کارو بکنین.  نمره از آقای پاتر کم کنین10پروفسور اسنیپ، تصور میکنم میخواستین  -

دند اما هنوز مقدار قابـل تـوجهی از آن هـا در پـایین بـاقی            تعداد اندکی از دانه های قرمز گروه گریفیندور به حباب فوقانی ساعت شیشه ای جهی              
 .مانده بود

 :مک گونگال با سرعت و اختصار سخنان خود را به پایان رسانید
 .فرخنده ای توی حیات مدرسه باشیدبه گمان من شما باید در چنین روز ! بسیار خوب، پاتر ومالفوی -

 . را در جیب گذاشت و بی آن که به اسنیپ و مالفوی نگاه کند به سمت در خروجی رفتچوبدستش. هری نیازی به شنیدن دستور مجدد نداشت
دانـش آمـوزانی کـه در    . از میان چمن ها راهش را به سمت کلبه هاگرید باز کرد. وقتی وارد حیاط، حرارت داغ خورشید مثل ضربه ای به او خورد       

. یام امروز و خوردن شیرینی بودند با عبور هری سرشان را بلند میکردنـد و سـالم مـی کردنـد    چمن ها نشسته بودند و مشغول گرفتن حمام آفتاب، خواندن پ         
هـری بـا هـیچ    . مشخص بود آن ها هم به نوعی نظر پیام امروز را درباره قهرمان بودن هری پاتر تاییـد میکردنـد       . بعضی ها هم برایش دست تکان میدادند      

با این حال از مـورد پـرس و جـو      . یا آنها واقعا از آنچه طی سه روز گذشته اتفاق افتاده بود اطالع دارند یا نه               نمی دانست که آ   . کدام از ان ها صحبت نمیکرد     
 .قرار گرفتن پرهیز می کرد و تا جایی که امکان داشت ، سعی می کرد موضوع مسکوت بماند

 را دید که از گوشه ای پدیدار شد و با سرعت به طـرف او مـی   اما بعد فنگ. اول فکر کرد که ممکن است بیرون رفته باشد       . در خانه هاگرید را زد    
بعدا مشخص شـد کـه هاگریـد در باغچـه     . فنگ با یک حرکت روی هری پرید و تقریبا او را به زمین زد تا خشنودی خود را از این مالقات نشان بدهد                     . آید

 :باغچه رسید هاگرید را شاد و با چهره ای شکفته یافتوقتی هری به پرچین . بوده است... پشت کلبه اش مشغول جمع آوری لوبیاهای 
 . هم یه فنجون آب گل نرگس بنوشیمبیا تو تا با!  آه هری  -

 :هاگرید پرسید. هر دو با جامی از نوشیدنی خنک در دست بر سر میز نشستند
  طوری؟ مثل اینکه سر حالی ، آره؟ چه -

 
 

 چرا که توانایی بحث  »! خوبم «: با این حال به سرعت گفت     .  سالمت جسمانیش اشاره نمی کند     هری از نگاه خاص هاگرید دانست که او واقعا به         
 :گذشت را نداشت در باره آن چه از ذهن هاگرید می

 تا حاال کجا بودی؟ -
 :هاگرید گفت

 ...درست مثل سیریوس وقتی که . اررفته بودم توی یک غ.  دور و بر کوه ها مخفی شده بودم -
بعـد بـا صـدای    . نظری به هری افکنده و جرعه ای بزرگ از نوشیدنی اش را سر کشید.  را برید و گلوی خشک خود را صاف کرد     هاگرید کالمش 

 :یفی گفتضع
 .به هر حال دیگه برگشتم -

 :فتهری که قصد داشت مکالمه را از موضوع سیریوس دور کند گ
 !رسی تو هم سر حال به نظر می -

 :گش را بلند کرد و به صورتش کشید و دست بزر»چی؟«: هاگرید گفت
اون غـول   . خواسـتم حقیقتـو بهـش بگـم       . وقتی برگشتم از دیدنم خوشحال شد     ! اون غوله رو میگم   . این دفعه گراپی رفتار بهتری داشت     ! خب! اوه اوه بله   -

  ...ه براش یه همسر خوب پیدا کنمراستش داشتم فکر میکردم که اگ.. گم واقعا می... خوبیه 
 که احتماال خشن تر و وحشی تر از گـراپ       –چون دور نمای وجود غول دیگری در جنگل         . ل بود هاگرید را از فکر این کار بیرون بیاورد         هری مای 

یک بار دیگر آرزو کـرد ای کـاش   . ولی هری توان و انرژی الزم برای بحث و متقاعد کردن هاگرید را در خودش نمی دید     .  چشم انداز جالبی نبود    –هم بود   
 .به امید آن که زودتر بتواند برود، چند جرعه از نوشیدنی را روانه معده کرد تا الاقل نصف لیوانش را تمام کرده باشد. ها بودتن

 :هاگرید آرام ولی غیر منتظره گفت
 !دونن که تو راست می گفتی، هری  حاال دیگه همه می -

 : داد بعد با دقت جهره هری را برانداز کرد و ادامه
 ور بهتر شد، مگه نه؟این ط -
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 هری شانه هایش را باال انداخت

 .هاگرید از آن سوی میز به طرف هری نیم خیز شد
 ... ون چیزی بود که دلش می خواستاون توی یه جنگ جونشو از دست داد، و این هم.  من خیلی قبل از تو سیریوس رو می شناختم -

 : هری با عصبانیت کالم هاگرید را قطع کرد
 .ال عالقه ای به مردن نداشتون اصا -

 :هاگرید سر بزرگش را خم کرد و آهسته گفت
اگه برای کمک نرفته بـود دیگـه   . ولی با این حال هری اون آدمی نبود که توی خونه بنشینه و فقط شاهد مبارزه دیگران باشه.  نه به نظر من هم نداشت       -

  ... نبود به زندگی هم ادامه بدهقادر
 :و گفتهری از جایش پرید 

 .ونی برم بیمارستانمن باید برای دیدن رون و هرمای -
 :هاگرید که کمی دلخور به نظر می رسید گفت

 ! اگه وقت کردی سری هم به من بزنمواظب خودت باش و... اوه باشه هری -
 :هری گفت

 ... حتما...  باشه -
بیرون خانـه زیـر   . تواند خداحافظی کند از کلبه خارج شدا و در را بست   سپس با سرعت هر چه تمام تر به سمت در دوید و پیش از آنکه هاگرید ب                

لحظه ای چشمانش را بست و آرزو کرد ای کاش همه ناپدید شوند و وقتی چشم باز می کند، هیچ کـس  . نور خورشید راه چمن کاری شده را در پیش گرفت  
 ...آنجا نباشد و خودش را در زمین های سر سبز تنها ببیند

پیش، قبل از خاتمه امتحانات،صحنه ای را که ولدمورت در ذهن او طراحی کرده بود دیده و حاضر بود هر کاری بکند تـا جـادوگران بـه                   چند روز   
 ...اما حاال دیگر. نمی خواست او را دیوانه یا دروغگو بدانند. حقیقت گفتارش ایمان بیاورند و باور کنند که ولدمورت برگشته است

بـه فکـر فـرو    .  دریاچه را طی کرد و در ساحل آن پشت تعدادی درختچه کوچک نشست تا از دیـد رهگـذران در امـان باشـد    مسیر کوتاه پیرامون  
 ...رفت

شاید می خواست تنها باشد تا درباره آخرین مالقاتش با دامبلدور و سخنان او که اینچنین باعث انزوایش شده بود و سدی نامرئی بین او و دنیـای     
 . فکر کنداطرافش کشیده بود

با احساسی تلخ و ناگوار با سنگینی غمی عظیم که از فقدان سیریوس ناشی شده بود و عمق وجودش را می جوید و مـی خـورد مبهـوت در کنـار      
ایـن کـه زنـدگیش    تصـور  . هوا آفتابی و زمین های اطراف مملو از انسانهایی شاد و خندان بود که هری خود را سالها از آنها دور می دید         . دریاچه نشسته بود  

 ...باید لبریز از قتل و خون ریزی باشد و سرنوشتش به کشته شدن یا کشتن بیانجامد خیلی سخت و نا امید کننده بود
می کوشید از فکر کردن درباره پدر خوانده اش و مرگش به دسـت ده هـا مـرگ خـوار مهـاجم                  . مدت زیادی همان جا نشست و به آب خیره شد         

 .پرهیز کند
از جای برخاست و به قلعه برگشت و در حین رفتن صـورتش را بـا         .  وجودش را فرا گرفت به او فهماند که خورشید غروب کرده است            سرمایی که 
 .آستین لباسش پاک کرد

 
 هرمایونی دائم میخواست راجع بـه سـیریوس حـرف بزنـد،    . هرمایونی و رون سه روز پیش از موعد مقرر صحیح و سالم بیمارستان را ترک کردند     

هری هنوز مطمئن نبود کـه دلـش میخواهـد در بـاره پـدر خوانـده اش       . ولی هر بار که نام سیریوس را بر زبان می آورد با صدای هیس رون مواجه می شد                
 صحبت کند یا نه، چون تمایالتش هماهنگ با 

 
 

که وجودش را فرا گرفته بود، مـی دانسـت کـه پـس از تـرک      اما از یک چیز اطمینان داشت و آن اینکه  با وجود اندوه عمیقی      . حس و حالش تغییر می کرد     
حاال دیگر دقیقا می دانست که چرا هر سال باید به خانـه برگـردد و   .  خیابان پرایوت دوباره احساس دلتنگی خواهد کرد      4هاگوارتز و بازگشت به خانه شماره       

 .دیگر هراسی از بازگشت به آنجا نداشت
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ظاهرا این کار را هنگام شام انجام داده بود تا رد پایی از خود به جای نگذارد امـا  . یان ترم هاگوارتز را ترک کردپروفسور آمبریج یک روز قبل از پا   
بعد با استفاده از آموزشهایی که از فرد دیده بود با عصـای مخصـوص و جـورابی پـر از گـچ              . از بخت بد او پیوز سر راهش سبز شد و با اشتیاق تعقیبش کرد             

 .ت ایجاد کردبرای او مزاحم
پروفسور مک گونگـال کمـی   . عده زیادی از دانش آموزان به طرف سالن دویدند تا علی رغم ممانعت مسئولین خوابگاه فرار آمبریج را تماشا کنند            

او قـبال  . تاسـف اسـت   م آنان را سرزنش کرد اما خیلی زود به اتاق کارکنان رفت و اعالم کرد از اینکه نمی تواند مثل بچه ها خوشحال دنبـال آمـریج بـدود                           
 .عصایش را به پیوز قرض داده بود

بسیاری از بچه ها وسایل شان را جمع و جور کردند و به طرف محل برگزاری آخـرین شـام   . سرانجام عصر آخرین روز اقامت در مدرسه فرا رسید  
 .اما هری هنوز کارش را شروع نکرده بود. سال تحصیلی سرازیر شدند

 :رون جلوی در خوابگاه ایستاد و گفت
 ! بیا که دارم از گرسنگی می میرمحاال.  ولش کن فردا وسایلتو جمع میکنی -
 !منم زود میام! خوای تو زودتر برو اگه می -

بـود کـه مبـادا    نگـران ایـن   . دوست نداشت در میهمانی شرکت کند. اما با بسته شدن در اتاق باز هم زحمت جمع کردن وسایل را به خودش نداد 
می دانست او باز هم از برگشتن ولدمورت حرف خواهد زد، هر چند سال گذشته هم در ایـن بـاره بـا همـه صـحبت      .  نامی از او ببرد       دامبلدور در سخنانش  

 ...کرده بود
 وقـت چشـمش بـه چیـزی بسـته           در همین . هری لباس مچاله شده ای را از ته چمدان بیرون کشید تا برای لباسهای مرتب و تا شده جا باز کند                    

 .بندی شده افتاد که گوشه چمدان قرار داشت
 .خم شد و از زیر کفشهای کتانی اش آن را بیرون کشید تا از نزدیک بررسی کند. نمی دانست این بسته آن جا چه میکند

 :او داده و گفته بود در گریمولد بودند به 12این بسته را سیریوس وقتی جلوی خانه شماره . یادش آمد و آن را شناخت
 .اشتی بازش کنهرگاه به من نیاز د -

آن را جلـوی صـورتش گرفـت و    . کهنه و کثیف بـود . آینه مربع شکل کوچکی از جعبه بیرون افتاد. هری پرید روی تختخوابش و بسته را باز کرد    
 :ه شده بودجمله ای به خط سیریوس پشت آن نوشت. آینه را برگرداند. انعکاس صورتش را در آینه دید

هر وقت خواستی با من صحبت کنی کافیست اسمم را به آن بگویی، آن وقـت تصـویر تـو در     . جفت آن هم پیش من است     .  این یک آینه دو طرفه است       -
 . می کردیمقدیمیها هر وقت من و جیمز پدرت از هم دور بودیم این طوری با هم ارتباط برقرار. آینه من و تصویر من در آینه تو ظاهر خواهد شد

می دانست این بار هم قادر به صحبت کـردن  .  دیده بودنفاق انگیزنفاق انگیزنفاق انگیزنفاق انگیز به یاد چهار سال پیش افتاد که والدینش را در آینه   . ضربان قلب هری تند شد    
 ...بله، همین حاال. با سیریوس خواهد بود

در آینه نگاه کـرد و بـا دسـتانی لـرزان آن را     . شده بودخوابگاه تقریبا خالی . نگاهی به اطرافش انداخت تا مطمئن شود کس دیگری آن جا نیست          
 : صدایی بلند و واضح گفتجلوی رویش گرفت و با

 !سیریوس -
هیجان در تمام وجودش می دوید اما چشمانی کـه از ال بـه الی سـطح مـه                . آن را نزدیک تر آورد    . بخار ناشی از بازدمش سطح آینه را کدر کرد        

 .علق داشتند وی ت آلود آینه میزدند به خود
 .آینه را کامال پاک کرد و این بار طوری نام سیریوس بلک را بر زبان جاری ساخت که تک تک سیالب ها را میشد از بیرون اتاق هم شنید

هـت  ندای ضعیفی در ذهن هری پیچید که میگفت سیریوس در هنگام بلعیده شدن در آن داالن آینه اش را همراه نداشته به همین ج           ... مانده بود 
 .آینه کار نمیکند

یک دقیقه پیش کامال متقاعد شده بود که سیریوس         . بعد آینه را به شدت داخل کیفش انداخت و آن را خرد کرد            . لحظه ای کامال بی حرکت ماند     
 ...اما. را خواهد دید و دوباره با او صحبت خواهد کرد

ناگهان فکـری بـه نظـرش    . ظم روی خرده شیشه های درون کیفش چپانداز جای برخاست و وسایلش را نا من    . س گلویش را می سوزاند    أتلخی ی 
چه طور تا به حال به مغزش خطور نکرده بود؟ چرا پیش از این هرگز سئوال نکـرده بـود؟ از   ... ایده ای مهمتر و بسیار نیرومند تر... ینهآ  فکری بهتر از  . رسید

عرض اتاق اجتماعات را بـه سـرعت طـی کـرد و از     . ن سریع می دوید که در راه به درو دیوار میخوردچنا. خوابگاه بیرون پرید و از راه پله مارپیچ پایین رفت 
 ولـی او  »!چیزی به شروع مهمونی نمونـده «: شنید که خانم چاق پشت سرش فریاد زد       دوید همان طور که داشت در طول راهرو می       . میان حفره تابلو رد شد    

 .هم چنان بی توجه میدوید
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نمی دانست چه طور بود که هر وقت آدم به ارواح نیـازی نداشـت، تمـامی دور و بـرش را پـر میکردنـد ولـی        . شت به مهمانی برود  اصال قصد ندا  
 ...حاال

 .از راه پله ها پایین دوید و سالنهای متعددی را پشت سر گذاشت اما هیچ کس را زنده یا مرده پیدا نکرد
احتماال ناگزیر خواهد بـود صـبر       : نفس زنان با افکاری آشفته اندیشید     . س جادوگری توقف کرد   جلوی کال . واضح بود که همگی به سالن رفته اند       

 .اما درست وقتی که امیدهایش بر باد رفته مینمود روحی را دید که از انتهای راهرو خارج می گشت... شاید هم تا پایان مهمانی. کند
 !نیک!... هی نیک... هی -

این سـر لـرزان بـه نـیکالس دومیمـزی پـور         . تهای سالن به داخل آورد و کاله پر طمطراقش را به نمایش گذاشت            روح سرش را از میان دیوار ان      
 .وینگتون تعلق داشت
 :او گفت

 .عصر به خیر -
 : سپس مابقی بدنش را از سنگهای سخت قلعه عبور داد و به هری لبخند زد

 ...یر کرده اینطور نیست؟ هر چند پس من تنها کسی نیستم که د-
 :آهی کشید

 ...در حال و هوایی متفاوت با شما -
 نیک  میتونم یه خواهشی ازت بکنم؟ -

 
 

احتمـاال مـی خواسـت از ایـن طریـق           . انگشتی در یقه گردنش کرد تا آن را صاف کنـد          . حالت غریبی چهره نیک تقریبا بی سر را در هم فرو برد           
 .را ادامه داد تا آنجا که گردن تقریبا قطع شده اش داشت کامال کنده میشدآن قدر این کار . فرصتی برای فکر کردن به دست بیاورد

 :نیک گفت
 ؟...حاال هری -

 :رسید  ناراحت به نظر می
 نمیشه بذاری بعد از مهمونی؟ -

 :هری گفت
 میشه بیای بریم تو کالس؟. ف بزنمباید باهات حر! خواهش میکنم... نه نیک -

 : نیک بی سر آهی کشیدهری در نزدیکترین کالس را گشود و
 !بسیار خب!  اه -

 : و تسلیم شد
 .ر کنم انتظاری غیر از این نداشتم نمیتونم تظاه -

 .هری در را برایش باز نگه داشت اما او از دیوار وارد شد
 : بست پرسیدهری همانطوریکه در را می

 انتظار چی رو داشتی؟ -

 .این که تو بیای و پیدام کنی -
 : رفت نگاه کرد جمله به سوی پنجره سرید و از آن جا به هوایی که رو به تاریکی مینیک با گفتن این 

 .احتی یا فقدان رو تحمل کرده باشهوقتی یه کسی یه جور نار.  بعضی وقتا یه همچین وضعی پیش میاد-
 .اومدم تا تو رو پیدا کنم... گفتیخب درست  -

 .نیک چیزی نگفت
 .نیک -

 :یزی مسخره تر از آن بود که می پنداشت به نظر هری گفتن چنین چ
- هنوز اینجاییردی ولی برای این که تو م . 
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 .نیک آهی کشید و به زمین های بیرون خیره ماند
 :هری اصرار کرد

 نی درسته ؟ونی هر کاری خواستی بکتو توی هاگوارتز پرسه می زنی و می ت. کنم  درست نمیگم؟ تو قبال مردی ولی من االن دارم با تو صحبت می-
 :نیک به آرامی گفت

 .رم حرف میزنم من راه می! بله ! لهب -

 :هری باز مصرانه پرسید
 .اونا مجبور نیستن برای همیشه برن تو برگشتی مگه نه؟ پس همه میتونن برگردن الاقل در قالب یک روح این طور نیست؟ -

 : ی بی صبرانه پرسیدوقتی باز هم نیک جواب نداد هر
 م؟درست نمیگ -

 :سپس گفت. نیک بی سر لحظه ای تردید کرد
 . ظاهر بشهتونه به شکل روح  هر کسی نمی -

 : هری به سرعت پرسید
 منظورت چیه؟ -
 .فقط جادوگرا میتونن...  فقط-

 :هری آسوده خاطر شد
 .ه برگردهتون پس اونم می. وگر بوداش باهات حرف بزنم یک جاد خواهم درباره چون کسی که می.  اوه خیلی خوب شد-

 :سوگوارانه به هری نگاه کرد و گفتنیک 
 . اون برنمیگرده -
 کی؟ -
 .سیریوس بلک -

 :هری خشمگین شد
 .ردی ولی هنوز نرفتیتو م... گشتی ولی تو تونستی، تو بر -
 .کردن بذارن ه قبال رفت و آمد  میتونن بعد از مرگ ردی از خودشون رو همون جاهایی ک جادوگرا می -

 :ت بار اضافه کردحنی رقّنیک با ل
 .معدودی این راه رو انتخاب میکننولی جادوگران  -
 .گرده دونم که اون برمی من می! ردهگ اون برمی!  آخه چرا برای سیریوس کاری نداره-

هری کـم رنـگ امـا       تصور می کرد سیریوس بـا ظـا       . و چنان بر عقیده خویش استوار بود که برگشت تا ببیند سیریوس از در وارد شده است یا نه                  
 .درخشان از در وارد وارد شده و به سوی او گام بر میدارد

 
 :نیک تکرار کرد

 .اون هنوز در رفتنه. ن برنمیگردهاو -
 :هری به سرعت پرسید

 اینجـا  همه برنمیگردن؟ چـرا   افته؟ کجا باید بره؟ چرا       ره؟ اصال بعد از مرگ چه اتفاقی برای انسان می           منظورت چیه که هنوز در حال رفتنه؟ کجا داره می           -
 ... پر از روح نیست؟ چرا؟
 : نیک گفت

 .من نمیتونم حرف بزنم -
 :هری نا امیدانه گفت

- ی بهتر از تو میتونه جوابمو بده؟ردی مگه نه؟ چه کس تو م 
 : نیک به نرمی گفت
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در واقـع مـن نـه    ... خب، منظورم اینه که نه اینجا و نه اونجا... یدبعضی وقتا فکر میکنم که نبا. برای همین خواستم که عقب بمونم. ترسم من از مرگ می  -
 .. .اینجا هستم و نه اونجا

 : خنده کوچکی کرد
فکر میکنم جادوگرای تحصیل کرده کـه  . ای رو انتخاب کردم که در واقع تقلیدی از حیات واقعیه         چون من زندگی  . هری من چیزی از اسرار مرگ نمیدونم       -

 .مشغول مطالعه روی مبحث مرگ هستنتن توی وزارت خونه هس
 :هری با عصبانیت گفت

 .حبت کنینمیخوام درباره اونجا با من ص -
 :آرامی گفت نیک به

 ...دونی مهمونی داره می... منو ببخش!... خب!... خب. متاسفم که نمیتونم کمک بیش تر بکنم -
 .اری که نیک از آن گذشته بود تنها گذاشت بعد کالس را ترک کرد و هری را با نگاهی مبهوت و خیره به دیو

بـه طـرف   . امیدش برای مالقات و صحبت مجدد با سیریوس تباه شده بود. هری احساس کرد یک بار دیگر پدر خوانده اش را از دست داده است  
 .نمی دانست که آیا باز هم می تواند احساس خوشبختی کند یا خیر. قلعه خلوت رهسپار گردید
. ناگهان متوجه شد کسی دارد اطالعیه ای را بر تـابلوی اعالنـات مـی چسـباند    . گذشت و به سالنی که بانوی چاق را دیده بود رسید        از پیچ راهرو    

 .دقت که کرد دید آن شخص لونا است
ر کردن یـا طفـره   در هر صورت هری دیگر نمی توانست با فرا. در آن محل جایی برای پنهان شدن نبود و لونا هم صدای پای هری را شنیده بود    

 .رفتن از زیر مالقات کسی شانه خالی کند
 :قب نهاده با لحنی گنگ گفتگامی به ع. لونا برگشت و به هری نگاه کرد

 !سالم -
 :هری پرسید

 چرا مهمونی نرفتی؟ -
 :لونا با آرامش خاصی گفت

چسـبونم   ون امشب آخرین شبه که این جا هستم، دارم اعالمیه مـی       ولی چ . کنه دزده و قایم می    یه کسی وسایل منو می    . هری من همه چیزم رو گم کردم       -
 .دارم پس بگیرم چون الزمشون   تا اونا رو

 .او به تابلوی اعالنات اشاره کرد و هری فهرستی از کتابها و لباسهای گم شده لونا را به همراه تقاضای پس آوردن آن ها دید
ر ثّأچند ثانیه طول کشید تا بفهمـد بـرای لونـا متـ            . ا خشم یا غم از دست دادن سیریوس       حسی کامال متفاوت ب   . حس غریبی در هری جان گرفت     

 .شده است
 :با اخم پرسید

 کنن؟ دارن و قایم می ای تو رو برمیبرای چی اونا چیز -
 :لونا شانه هایش را باال انداخت

 .د دیوونه صدا میزنن لونا الوگوحتی بعضیا منو. راستش فکر میکنم رفتارم یه کمی عجیبه... اوه خب -
 :بعد با آهنگی یکنواخت گفت. هری به او نگاه کو احساس ترحم شدیدی نسبت به او در دلش احساس کرد

 ی کمکت کنم تا اونا رو پیدا کنی؟دوست دار. دلیلی نداره که وسایل تو رو بدزدن -
 :لونا لبخندی به هری زد

 تـو چـرا   ... بگـذریم   . فقط به این خاطر اعالمیه چسبوندم که امشب ناچارم اونا روجمع و جور کـنم              . دوننگر اونا همیشه وسایلمو بر می    . اوه نه الزم نیست    -
 نرفتی مهمونی؟

 :باال انداختهری شانه هایش را 
 .فقط حالشو نداشتم -

 :لونا با نگاهی به چشمان ملتهب و مرطوب هری گفت
 .نده تو بود درسته؟ جینی بهم گفت کشتنش پدر خواون مردی که مرگ خوارا. الت خوب باشهحکنم   نه فکر نمی-
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اسـب هـا   -به یاد آورد که لونا هم میتواند شبح. هری سری تکان داد اما دریافت از این که لونا درباره سیریوس صحبت میکند ناراحت نشده است            
 .را ببیند

 :هری گفت
 وده از دست دادی؟یلی بهت نزدیک بتا حاال کسی رو که خ... منظورم اینه که... تا حاال -

 
 

 : لونا به سادگی گفت
 
آن موقـع مـن     . دراومدولی آزمایش کردنو خیلی دوست داشت و باالخره یکی از طلسمهاش خیلی بد از اب                . بله، مادرم اون یه جادوگر کامال استثنائی بود        -

 .نه سالم بود
 :هری زیر لبی گفت

 .متاسفم -
 .با این همه این جوری نیست که هیچ وقت نتونم مادرمو ببینم. اما هنوز پدرمو دارم. شم ادآوریش غمگین میمن هنوزم از ی. آره اتفاق وحشتناکی بود -

 :هری نامطمئن گفت
 اوه راستی؟ -

 :لونا ناباورانه سر تکان داد
 نو از پشت پرده شنیده ای مگه نه؟تو خودت صداشو! هری بس کن -
 منظورت چیه؟ -
 .خودت صداشونو شنیدی. ن محو میشدنطاق قوس دار توش بود، همون جا اونا داشتن کم کم از چشمموتوی اون اتاق، اون اتاق که  -

لونـا بـه چـه چیزهـای     . هری نمـی دانسـت چـه بگویـد و بـه چـه بیاندیشـد       . لونا لبخندی کوچک بر لب داشت. آن دو به یک دیگر خیره شدند   
 ...العاده ای اعتقاد داشت خارق

 . نبود که صداهایی را از پشت پرده شنیده استبا این حال هری هم مطمئن
 ی کمکت کنم وسایلت رو پیدا کنی؟ مطمئنی که نمیخوا -

 :لونا گفت
 !تعطیالت خوش بگذره هری. همیشگیهاین برنامه . میخوام برم پایین و یه کم پودینگ بخورم و منتظر بشم تا همه چیز برگرده سر جاش!  اوه نه-

 !ربله، تو هم همینطو... بله
 .لونا از او دور شد و هری همانطور که رفتن او را تماشا میکرد حس کرد کمی از سنگینی وحشتناک روی دلش کم شده است

اول مالفوی، کراب و گویل که تمام هفته به دنبال فرصتی بودنـد تـا            . یر هاگوارتز حوادث مختلفی رخ داد     الس در راه بازگشت به خانه با قطار سریع       
و البته اگر حماقت نکـرده بودنـد و تلـه را در نزدیکـی      . لمین به هری حمله کنند، کوشیدند تا سر راه برگشتن هری از دستشویی، تله بگذارند              دور از چشم مع   

ت  با مشاهده چنین حرکتی همگی به کمـک هـری رفتنـد و او را از مهلکـه نجـا           دال  الفاما اعضای   . شدند  نگذاشته بودند موفق می    دال  لف اعضای ا  ی  کوپه
و تـری بـوت جادوهـایی را کـه از هـری آموختـه بودنـد روی           وقتی ارنی مک میالن، هانا ابوت، سوزان بونز، جاستین فینچ فلچلی، آنتونی گالشتاین            . دادند

هـری، ارنـی و جاسـتین    بعـد  . مالفوی، کراب و گویل اجرا نمودند توانستند ان سه نفر را به حلزون هایی تبدیل کنند و روی لباسهای فرم هاگوارتز بچسبانند   
 :ارنی به باالی سر خود به چهره در هم مالفوی نگاه کرد و با صدایی سرشار از رضایت گفت. آنها را به طبقه چمدانها انداختند

 .ی پسرش داره از قطار پیاده میشهباید اعتراف کنم خیلی دوست دارم صورت مادر مالفوی را ببینم، وقت -
لفوی را در آن هنگام که عضو گروه تحقیق آنجا شده بود و منجر به کم کردن چند نمره از هافلپاف شـد فرامـوش         ارنی هنوز حرکت گستاخانه ما    

 .نکرده بود
 :رون که آمده بود ببیند چه خبر است گفت

 ... یزی خواستیا داره میاد اگه چراستی هری چرخ دستی غذ... البته مادر گویل خیلی خوشحال میشه چون االن قیافه اش خیلی بهتر شده -
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هرمایونی باز هم سرگرم خوانـدن  . هری از بقیه تشکر کرد و به همراه رون به کوپه بازگشت و مقدار زیادی کیک میوه ای و کلوچه حلوایی خرید             
ل خیلـی رشـد    نویل هم در حال نوازش میمبولوس خودش بود که در عرض یک سـا             . پیام امروز بود و جینی مشغول حل کردن جدول در مجله سفسطه باز            

 .کرد کرده بود و حاال هر وقت لمس میشد اصواتی از خود خارج می
هری و رون بیشتر وقت خود را با بازی شطرنج جادویی سپری نمودند و در همین حین هرمایونی هم تکه هایی از پیام امـروز را بـا صـدای بلنـد          

 .خواند می
وانه، تالش  های وزارت خونه برای ردیابی مرگ خواران و نامه های جنون آمیز حـاکی از                 نامه از مقاالتی درباره چگونگی دور کردن اشباح دی         روز

 ...ادعای نویسنده مبنی بر دیدن هر روزه ولدمورت در حال قدم زدن در کنار خانه اش پر بود
 : هرمایونی یک بار دیگر روزنامه را تا زد و ناامیدانه گفت

 .کشه یاما خیلی هم طول نم...  شدهتازه شروع -
 :رون گفت

 ! هی هری -
در راه رو چو را دید که همراه ماریتا که          . هری سرش را برگرداند   . با حرکت سر توجه هری را به پنجره مشرف به راهروی واگن معطوف ساخت              و
هـری هـم نگـاهش را بـه     .  دادچو سرخ شد و بـه راهـش ادامـه    . نگاه چو و هری لحظه ای در هم گره خورد         .  در حال رد شدن بودند      داشت     باشلق به سر  

 .صفحه شطرنج دوخت و به موقع دریافت که یکی از سربازانش در خطر حمله اسب رون قرار دارد
 :رون آهسته پرسید

 اون چه اتفاقی افتاده؟...  تو و بین -
 :هری صادقانه گفت

 !چهی -
 :هرمایونی طعنه زنان گفت

 .گرده شنیدم که این روز ها با یک نفر دیگه می -
اهمیت مورد پسند چو قرار گرفتن، مربوط به گذشته بـود و دیگـر بـرایش         . برای خود هری هم عجیب بود که دیگر از این حرفها ناراحت نمیشود            

 ...درست مثل بقیه چیزها که قبل از مرگ سیریوس آرزوهایشان را داشت اما حاال همه برایش رنگ باخته بودند. اهمیتی نداشت
: انگار برایش دو دنیای متفـاوت وجـود داشـت         . رسید گذشت بسیار طوالنی تر از زمان واقعی به نظرش می           سیریوس می  ای که از مرگ    یک هفته 

 .یکی با سیریوس و دیگری بدون او
 
 

 : رون گفت
داری کـه خیلـی بـا    اج به آدمی منظورم اینه که هر چند اون خیلی خوشگله و از این جور چیزا ولی تو احتی          !  تو خیلی خوب با این قضیه کنار اومدی رفیق          -

 .نشاط تر باشه
 :هری شانه هایش را باال انداخت و گفت

 . میگذرهشم یه نفر دیگه بیشتر خو حتما به اون -
 : رون از هرمایونی پرسید

 حاال با کیه؟ -
 :ولی به جای هرمایونی جینی جواب داد

 . با مایکل کرنر -
 :رون جا خورد و به جینی خیره شد

 !ه با تو بودمایکل ک... ولی!  مایکل -
 :خواست زودتر بحث را تمام کند گفت جینی که می

در عـوض اونـم رفـت بـا چـو      . خیلی بد اخالق شده بود ، منم ولش کردم. ونکالو رو شکست بدهیاون دوست نداشت گریفیندور توی بازی ر   . دیگه نیست  -
 .ند و سفسطه باز را به دست گرفت و شروع کرد به حل کردن جدولبعد با بی تفاوتی با ته قلم پر بینیاش را خارا    .دوست شد
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 : رسید، گفت رون که خیلی خوشحال به نظر می
 .دونستم که مایکل یه کمی احمقه من از اولش می -

 :  و وزیرش را به طرف قلعه لرزان هری به پیش راند
 !یدا کنبرای خودت پ... بهترو ... فقط دفعه دیگه یه نفر! شانس آوردی پسر -

 . و با ادای این جمله نگاهی دزدانه و عجیب به هری انداخت
 :جینی با لحنی غریب پرسید

 .کنی اون خیلی بهتر باشهیفکر نم. حاال من با دین توماس هستم!خب -
 : رون فریاد زد

 ی؟ چ-
 .زدند و سرو صدا راه انداختندکج پا به دنبال مهره ها به راه افتاد و هدویگ و خوکفتر سوت .  و صفحه شطرنج را برگرداند

هری فکر کرد که اگر پیاده نشود و تا اوایل سـپتامبر، وقتـی کـه قطـار دوبـاره بـه          . با نزدیک شدن قطار به کینگزکراس از سرعت ان کاسته شد          
 . کندهاگوارتز برمیگردد، سرسختانه سر جای خود بنشیند، چه اتفاقی می افتد حس کرد اصال دلش نمیخواهد آن جا را ترک

 .با این وجود وقتی قطار متوقف شد، هری قفس هدویگ را برداشت و آماده شد تا طبق معمول چمدانش را از قسمت بار بیرون بکشد
 عبور کنند، هری با تعجب دید که در ایستگاه گروهـی    10 و   9وقتی مامور قطار به هری، رون و هرمایونی عالمت داد که میتوانند از سکوی بین                

 .نتظارشان را نداشت برای استقبالش آمده اندکه اصال ا
 .در میان آن ها مودی چشم جادویی را دید که با وجود پایین آوردن کاله اسوانه ای بزرگش تا روی چشمهایش باز هم بد ذات به نظر میرسید

 .دستهای گره دارش عصایی بزرگ را چسبیده بود و ردای سفری گشادی به تن داشت
تـانکس شـلوار   . موهای صورتی رنگش در زیر نور خورشید که از شیشه کثیف ایستگاه به درون میتابید برق میـزد . او بودتانکس درست پشت سر  

 .جین تکه دوزی شده و تی شرت ارغوانی که رویش کلمه خواهران جادویی چاپ شده بود بر تن داشت
رانی بلند ونخ نمایی به تن داشت کـه روی بلـوز منـدرس و نـخ نمـایش را                    لوپین با . کنار او لوپین با رنگی پریده و موهای جوگندمی ایستاده بود          

هـای پولکـداری    کت ابکنارشان فرد و جرج   . پیشاپیش گروه هم آقا و خانم ویزلی  بودند که بهترین لباسهای ماگلی خودشان را برتن کرده بودند                 . گرفته بود 
 .به رنگ سبز روشن به چشم میخوردند

 :خانم ویزلی صدا زد
 ! جینی، رون -

 :  و به سوی فرزندانش دوید و آن ها را سخت در آغوش گرفت
 تو چه طوری؟... اوه هری عزیزم -
 .خوبم -

هری از باالی شانه های خانم ویزلـی رون را دیـد کـه بـه لبـاس جدیـد دوقلوهـا                  . خانم ویزلی او را هم محکم در آغوش فشرد        . گفت  دروغ می 
 : ه کرد و پرسید اشار   آنها او به کت. خندد می
 اینا دیگه چیه پوشیدین؟ -

 :فرد گفت
 ! مرغوب ترین پوست اژدها داداشی-

 : و صدایی از زیپ کتش درآورد
 .حسابی از خجالت خودمون در بیایمما هم تصمیم گرفتیم .  این روزا بازار این جور لباسا خیلی داغه -

 : احوال پرسی کند لوپین گفتوقتی خانم ویزلی هری را رها کرد تا با هرمایونی سالم و
 !سالم هری -

 :هری گفت
 کنید؟ شما اینجا چی کار می... شتمسالم اصال توقع ندا -

 :لوپین لبخند کمرنگی زد
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 .خاله ات یه کم باهاشون گپ بزنیمخب ما فکر کردیم بهتره پیش از سپردن تو به خاله و شوهر  -

 : هری گفت
 .دونم واقعا کار درستیه یا نه نمی -

 :مودی غرید
  تو هستن، مگه نه؟س و کاراونا کَ. معلومه که درسته -

 .لنگان نزدیکتر آمد و لنگ
 .واضح بود که با چشم جادوییش از پشت سر و از زیر کالهش آن ها را می پایید. و با انگشت شست به پشت سرش اشاره کرد

بود بهتر ببیند و البته سه عضو خانواده دورسلی را آن جا دید کـه ظـاهرا از           هری کمی به چپ خم شد تا نقطه ای را که مودی به آن اشاره کرده                 
 .رسیدند کننده هری چندان خرسند به نظر نمی دیدن گروه استقبال 

اغـوش  به محض این که آقای ویزلی احوال پرسی گرم خود را با والدین هرمایونی به پایان رسانید او را به آنها سپرد تا به نوبت دخترشـان را در                        
 : آن وقت به طرف هری چرخید و گفت. بکشند

 !آه هری -
 : و اضافه کرد

 خواین شروع کنیم؟  بسیار خوب می -
 :مودی گفت

 !بله، بهتره شروع کنیم آرتور -
می خـودش را از    هرمایونی به آرا  . و سپس جلوتر از همه و به اتفاق آقای ویزلی به طرف دورسلی ها که به زمین میخکوب شده بودند به راه افتاد                      

 :وقتی آقای ویزلی جلوی عمو ورنون رسید ایستاد و گفت. مادرش جدا کرد تا به گروه ملحق شود
 .اسم من آرتور ویزلیه. دتون میاداحتماال منو یا! عصر شما به خیر -

 بود که به تنهایی بخـش عظیمـی از   اورد، چون دو سال پیش این آقای ویزلی    هری خیلی تعجب میکرد اگر عمو ورنون آقای ویزلی را به جا نمی            
معلوم بود که عمو ورنون او را شناخته است چون رنگش سرخ تر شد و با عصبانیت به آقای ویزلی خیره شد امـا                       . اتاق نشیمن دورسلی ها را خراب کرده بود       

. خاله پتونیا مضطرب و پریشان به نظر میرسـید        . ی بود این کارش شاید به این دلیل بود که تعداد دورسلی ها نصف گروه استقبال کننده از هر                . چیزی نگفت 
دادلی هـم عاجزانـه سـعی میکـرد خـودش را کوچـک و بـی        . ترسید دوست و آشنایی او را در میان آن جمع ببیند           انگار می . او دایم اطراف را زیر نظر داشت      

 .هر چند در این کار سخت نا موفق بود. اهمیت جلوه دهد
 :  همچنان بر لب داشت ادامه دادآقای ویزلی با لبخندی که

 .کم راجع به هری با شما صحبت کنیمما فکر کردیم بهتره یه  -

 :مودی غرید
 . با اون وقتی که توی خونه شماستبله درباره رفتار شما -

او . د که با روحی سـرو کـار دارد  ای مودی چنین شبه ای را برایش ایجاد کرده بو احتماال کاله استوانه. خورد سبیل عمو ورنون با ناراحتی تکان می     
 : خطاب به مودی گفت

 ... گذره چه ارتباطی به شما داره نمیدونم اون چه توی خونه من می -
 :مودی باز غرید

 !لد کتاب رو پر کنه، آقای دورسلیفکر کنم این چیزی که شما نمیدونی میتونه چند ج -
 :تانکس خودش را وسط انداخت

 .یستدر هر صورت موضوع این ن -
. ظاهرا رنگ صورتی موهای تانکس به شدت باعث آزردگی خاطر خاله پتونیا شده بود ، زیرا تـرجیح داد چشـمانش را ببنـدد و بـه او نگـاه نکنـد                           

 :تانکس ادامه داد
 ... ه همون زشتی و وحشتناکی قبلهاگه ما بفهمیم رفتارتون با هری ب -

 :و لوپین به نرمی ادامه داد

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 www.jadoogaran.com                          17                              )آغاز دوین نبرد / مفصل سی و هشت(و محفل ققنوس هری پاتر 

 

 .نید که ما حتما با خبر میشیم نکیه لحظه هم شک -
 :آقای ویزلی گفت

 ... ه استفاده از فلیتون رو ندینبله حتی اگه به هری اجاز -
  :هرمایونی زیر لب گفت

 !تلفن -
 :مودی گفت

 .برسه اون وقت باید جواب پس بدینبله اگر کوچکترین خبری از آزار و اذیت، حاال به هر نحوی به ما  -
گویا خشم او براحساس ترسی که از این چند نفر داشت غلبه کرده و با صدای بلند، آن چنان که رهگذران                 .  ورم کرده بود   عمو ورنون از عصبانیت   

 :ترا متوجه خود کرد،گف
 دارین منو تهدید میکنین آره؟ -

 :مودی
 !بله درست فهمیدی -

 .یدو از این که عمو ورنون این واقعیت را سریع درک کرده بود خشنود به نظر میرس
 :عمو ورنون داد زد

 ترسم؟ ببینم شما فکر میکنین من ازتون می  -
 

 : چرخید به نمایش بگذاردمودی کاله بزرگش را کمی باال داد تا چشم حادویی و بد ذاتش را که در حدقه می
 ... خب -

 : گفتمودی . عمو ورنون از ترس به عقب پرید و به طرز دردناکی با چرخ دستی حمل اثاثیه برخورد کرد
 !بله باید بگم که می ترسی دورسلی -

 : بعد به طرف هری برگشت و به او نگاه کرد
 .و میفرستیم  اون وقت سریع یه نفراگه سه روز پشت سر هم خبری ازت نشد. هر وقت به ما احتیاج داشتی فقط داد بزن! بسیار خوب پاتر -

 .که اگر همسایه ها یکی از این افراد را در اطراف خانه اش ببیند چه خواهند گفتواضح بود نگران این است . خاله پتونیا با ناراحتی نالید
 :و گفتمودی دستان گره دارش را روی شانه های هری گذاشت

 !پس فعال خداحافظ، پاتر -
 :لوپین به آرامی گفت

 !با ما هم تماس بگیر! دت باش هریمواظب خو -
 :شید و نجوا کردخانم ویزلی هم یک بار دیگر هری را در آغوش ک

 .بریم پیش خودمون  و میریمابه محض اینکه بتونیم تو رو از اونجا می -
 :رسید دست داد رون که عصبی به نظر می

 !بینمت رفیق می -
 :هرمایونی صمیمانه گفت

 .دیم خیلی زود قول می -
فقـط  .  حضـور آنهـا در کنـارش حـس میکـرد بیـان کنـد               او نمی توانست کلمات مناسبی پیدا کند تا احساسی را که به خاطر            . هری سر تکان داد   

بعد برگشت و به همراه عمو ورنون و خاله پتونیا و دادلی که گویی تازه از خواب بیدار شـده بـود، از                      . لبخندی زد و دستش را به عالمت خداحافظی تکان داد         
 .ایستگاه بیرون رفت و وارد خیابانی که زیر نور آفتاب می درخشید شد
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