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  فصل اول 

  ١آن يكي وزير      
  )عشق مدرن(علي نيلي : مترجم

  لينمر: ويرايش فني
  

تقريبا نيمه شب بود و نخست وزير در دفترش تنها نشسته بود و داشت يك نامه 
منتظر يك تماس . كردند خواند ولي كلمات نامه بدون گذاشتن كمترين اثري از فهميدن، از درون مغزش عبور مي طوالني را مي

ن فكر كه  رييس جمهور بيچاره كي تماس خواهد در اين ميان اي. جمهور بود كه به يك كشور دور رفته بود تلفني از طرف رئيس
كننده و سختي بوده است ديگر در سرش  گرفت و سعي در فرونشاندن افكار ناخوشايند در مورد اينكه چه  هفته طوالني، خسته

ت اي كه در مقابلش قرار داش كرد روي صفحه پرينت شده هر چه بيشتر سعي مي. گذاشت جاي چنداني براي  چيز ديگري نمي
اين فرد خاص همان روز . بيند شد كه نخست وزير دارد قيافه مشتاق يكي از مخالفان سياسيش را مي تمركز كند بيشتر روشن مي

كه البته براي هر (در اخبار ظاهر شده بود نه فقط براي بر شمردن تمام آن چيزهاي وحشتناكي كه در هفته گذشته اتفاق افتاده بود 
  .ها تقصير دولت بود  بلكه  به عالوه براي توضيح  اينكه چطور هر كدام از آن)شد كسي بايد يادآوري مي

به زمين قسم چطور . شد چراكه آنها نه منصفانه بودند و نه درست نبض نخست وزير با ديدن هر كدام از اين اتهامات تندتر مي
گويند آنها به اندازه  شنيد كه مي د وقتي ميشدن آن پل را بگيرد؟ هر كسي بود عصباني ميش توانست جلوي متالشي دولت او مي

 سال بود كه ساخته شده بود و بهترين متخصصان هم در توضيح اينكه چرا درست به 10پل كمتر از . اند كافي روي پل خرج نكرده
كسي جرأت و چطور . هاي عميق رودخانه زيرش انداخته است مانده بودند دو تكه شكسته شده  و يك دوجين ماشين را به ته آب

ها  بود شده بود؟ و آيا اين تقصير او بود كه  كاري پليس باعث آن دو قتل بسيار زننده كه خيلي هم سر زبان كرد كه بگويد كم مي
 اين هفته تصميم گرفته بود در يك حركت كامالً عجيب و غريب وقت خيلي 2كار او به نام هربرت كورلي يكي از وزيران تازه
  اش سپري كند؟ هبيشتري را با خانواد

  

                                                 
1 The Other Minister  :  توجه كنيد كه  با توجه به لينكه  the رود اين يك اسم شناخته شده  است و در واقع اشاره به   يسي براي معرفه كردن كلمات به كار ميدر انگل

م.وزيري خاص دارد  
2 Herbert Chorley 
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  :دشمن سياسي در حاليكه به سختي جلوي زهرخندش را گرفته بود تصريح كرده بود
 .فضاي تلخي كشور را در برگرفته است -

. وزير هم همين احساس را داشت مردم واقعاً خيلي نااميدتر از  معمول بودند نخست. و بدبختانه اين حرف كامالً درست بود
  ...طبيعي نبود... درست نبود...  اين همه مه سرد در وسط جوالي.آور بود حتي هوا هم مالل

هايش را در باالي سرش كش  دست. خيالش شد تر از قبلي است، در نتيجه بي به صفحه دوم نامه رفت و ديد چقدر طوالني
دار كه كامالً  اي دراز قابه اتاق مرتبي بود با يك شومينه مرمري قشنگ و پنجره. زده  به دور و بر دفترش نگاه كرد داد و ماتم

وزير بلند شد و  با يك لرزش مختصر از سرما نخست. اي نداشت قرار گرفته بود چسبيده به يك سرماساز كه در اين اوضاع استفاده
در همان لحظه كه پشت به اتاق ايستاده . به نزديك پنجره رفت، به بيرون و مه رقيق نگاه كرد كه داشت به شيشه فشار مي آورد

  . ود صداي سرفه آرامي را از پشتش شنيدب
كرد سرفه برايش آشنا بود قبالً هم  با دماغ چسبيده به دماغ منعكس شده از شيشه تاريك روبرويش ترسان نگاه مي. يخ زد

  .بسيار آرام چرخيد و در برابر اتاق خالي قرار گرفت. آن را شنيده بود
  :گفت

  سالم -
  .باشدكرد صدايش شجاعتر از احساسش  سعي مي

اما صدا در همان لحظه به او پاسخ . براي يك لحظه كوتاه به خودش اين اميد واهي را داد كه كسي جوابش را نخواهد داد
 همانطور كه –صدا از طرف . شده مي خواند يك صداي خشك و قاطع كه انگار داشت از روي يك متن از پيش نوشته. داد

آمد كه  اي دراز مي اي شكل و داراي يك كاله گيس نقره  مرد كوچك غورباقه يك–وزير از اولين سرفه فهميده بود  نخست
  .تصويرش در يك نقاشي رنگ روغن كثيف در انتهاي اتاق قرار داشت

  4با تشكر فاج. لطفا سريع جواب دهيد. مالقات ضروري داريم.  ها3به نخست وزير ماگل -
  .ريستنگ وزير مي مرد درون نقاشي با نگاه پرسشگر خود به نخست

  :وزير گفت نخست
  جمهور از طرف رئيس... دونيد مي... من منتظر يه تلفنم... االن براي من خيلي مناسب نيست... گوش كن... اِ -

  :پرتره يكدفعه گفت
  ميشه اونو به يه وقت ديگه موكول كرد -

                                                 
3 muggle 
4 Fudge 
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  .از همين واهمه داشت. قلب نخست وزير ايستاد
  ... يه صحبتيجمهور ولي من واقعاً ترجيح ميدم كه با رئيس -

  : مرد كوچك گفت
لطفا سريع به . اون به جاي امشب فردا تلفن خواهد زد. اي بچينيم كه تلفنو فراموش كنه جمهور برنامه  ميتونيم براي رئيس-

  .آقاي فاج جواب بديد
  :وزير با ضعف گفت نخست

  .بينم بسيار خب باشه فاج رو مي... اوه... من -
طوري . اش را پيدا كرد به سختي صندلي. حين برگشتن كراواتش را صاف و صوف كردبا عجله به سمت ميزش برگشت، در 

نظر  اش آرام و مرتب به هاي سبز روشن از زير سنگ مرمر پيش بخاريش به يكباره بيرون پريد قيافه ژست گرفت كه وقتي شعله
  .نگاه كرد و سعي كرد اثري از تعجب يا نگراني از خود بروز ندهد. برسد

  
چند لحظه بعد، بر روي يك قاليچه عتيقه نسبتاً . چرخيد با سرعت تمام مي. ها ظاهر شد ن هنگام مردي از درون شعلهدر همي

  .هاي رداي بلند راه راهش زدود، يك كاله سبز ليمويي لبه دار در دست داشت غبار را از آستين. زيبا پا گذاشت
  :  با دستان گشوده به سمت وي رفت و گفت5كرنليوس فاج

  وزير از ديدار دوباره شما خوشوقتم آقاي نخست... آه -
ديدار فاج يك ذره هم . نخست وزير مطمئن  نبود بتواند اين تعارف را به درستي جواب دهد، در نتيجه اصالً چيزي نگفت

داد كه  عني را مياش، صرف نظر از هشدارهايي كه در آنها بود، كالً اين م هاي غيرمنتظره برايش جالب نبود، كسي كه با ظاهرشدن
تر  رنگ تر و بي الغرتر، طاس. رسيد طور واضح غمگين به نظر مي از اين گذشته فاج به. بايد منتظر شنيدن خبرهاي خيلي بدي باشد

هاي سياسي ديده بود و اين  ها را قبالً در چهره وزير اين نوع قيافه نخست. شد شده ديده مي شده بود و در صورتش نگاهي مچاله
  .نشانه خوبي نبوداصالً 

  :گفت
  تونم كمكتون كنم چطور مي -

  .ترين صندلي جلوي ميزش راهنمايي كرد بسيار مختصر با فاج دست داد و او را به سمت نامطبوع
  :فاج زير لبي گفت

                                                 
5 Cornelius Fudge 
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  دونم از كجا شروع كنم برام سخته، نمي -
  .دار سبز رنگش را روي زانوهايش قرار داد صندلي را جلو كشيد، نشست و كاله لبه

  اي چه هفته... اي چه هفته -
  :نخست وزير به سنگيني پرسيد

  شمام هفته بدي داشتيد؟ همينطوره؟ -
اميد داشت كه با اين جمله به فاج فهمانده باشد كه همين االن هم بدون كمك  بيشتري از طرف وي به اندازه كافي به وضعيت 

  .واقف است
  :فاج  گفت

  بله درسته -
  .وزير نگاه كرد كج خلقي به نخستاش را ماليد و با  چشمان خسته

 اون غوغاي غرب كشورو - 8 و ونس7شدن بونز  كشته-  6پل براكديل. اي مثل شما داشتم آقاي نخست وزير من هم هفته -
  كه ديگه نگو

  كه با اين چيزا رابطه دارن، درسته؟... خوام بگم كه، اينا از مردم شما هستن كه مي... شما... اِ... شما -
  :وزير را نگاه كرد و گفت  عبوس خيره نخستفاج با نگاهي

  درسته، خودشونن، مطمئناً شما متوجه شديد كه چه اتفاقاتي افتاده؟ -
  :نخست وزير با ترديد گفت

  ...من -
باالخره هر . به طور مختصر و مفيد اين طور رفتارها بود كه باعث شده بودند از ديدارهايش با فاج هر چه بيشتر بيزار شود

اي كودن است، در هر حال از  وزير بود و دوست نداشت وقايع طوري پيش رود كه حس كند يك بچه مدرسه  نخستچه كه بود او
طوري آن را به خاطر . وزير شده بود همواره همين احساس را داشت همان ديدار اولش با فاج در همان اولين شبي كه نخست

  .ن ديدار ها تا زمان مرگش مرتباً تكرار خواهند شدآورد كه انگار همين ديروز بود و اطمينان داشت كه اي مي

                                                 
6 Brockdale 
 
7 Bones 
 
8 Vance 
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چشيد كه يك صداي  ريزي مي كشي و برنامه در همين دفتر به تنهايي ايستاده بود، طعم پيروزي را بعد از ساليان دراز نقشه

دهد كه  ميسرفه درست مثل امشب از پشت سرش شنيد و برگشت و ديد آن پرتره كوچك و زشت دارد با او حرف ميزند و خبر 
  .آيد تا خودش را به او معرفي كند وزير سحر و جادو دارد مي

وقتي فهميده بود . آوردن باعث شده خل شود طبيعتاً پيش خودش فكر كرد مبارزات طوالني انتخاباتي و تالش زياد براي رأي
ناميد به  نفر كه خودش را جادوگر مي يك پرتره دارد با او حرف ميزند با تمام وجودش ترسيده بود، در نتيجه، حالش، وقتي يك

همينطور بدون اينكه حرفي بزند ايستاده بود و در اين . اش ظاهر شد و دستانش را فشرد، غيرقابل توصيف بود يكباره در شومينه
داد و  ح ميكنند توضي هايي كه دارند در تمام دنيا همچنان مخفيانه زندگي مي ميان فاج داشت مهربانانه در مورد ساحران و ساحره

دوباره و دوباره اطمينان داد كه او نيامده تا در كار آنها اختالل ايجاد كند بلكه به عنوان وزير سحر و جادو مسئوليت جامعه 
آمد محافظت  هايي كه از طرف  خودشان پيش مي جادويي بر عهده اوست و وظيفه دارد از جامعه غيرجادويي در برابر مزاحمت

  .كند
هاي مجاز از دسته جاروها تا تحت كنترل نگه  هاي استفاده نامه ارش كار مشكلي است، كه همه چيز را از آيينفاج گفته بود ك

. گيرد را دربرمي) آورد كه در اين لحظه براي كمك به خودش به ميز چنگ زد وزير به خاطر مي نخست( داشتن جمعيت اژدهاها 
  .اي لمس كرده بود انهوزير مات مبهوت را به طرز پدر سپس فاج شانه نخست

  :او گفته بود
شم كه يه اتفاق  من فقط وقتي مزاحم شما مي. بيشتر احتمال داره كه شما ديگه هرگز منو نبينيد. دليلي براي نگراني نيست -

لبته ا.  تأثير داشته باشه– يعني همون جماعت غير جادويي –ها  واقعاً مهم در دنياي ما افتاده باشه، چيزي كه در زندگي ماگل
گيري اون سعي كرد منو از پنجره بندازه  توجه داريد كه زندگي جريان داره و من بايد بگم تو خيلي بهتر از وزير قبلي مطلبو مي

 بيرون ، فكر كرد منو مخالفانش علم كردن تا فريبش بدن

 :وزير باالخره صدايش را پيدا كرد در اين موقع نخست
 پس تو، تو يه فريب نيستي؟ -

  .اميدي اين آخرين اميدش بوددر اوج نا
  :فاج نجيبانه گفت

  نه، نه متاسفم كه نيستم، ببين -
  .وزير را به موش صحرايي تبديل كرده بود و فنجان چاي نخست
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  :ديد كه داشت گوشه سخنراني بعديش را مي جويد گفته بود آمده در حاليكه فنجان چايش را مي نخست وزير با نفس بند
  كسي به من نگفته؟چرا ... چرا... ولي، ولي -

  :گذاشت گفت فاج در حاليكه چوب جادويش را دوباره درون جيبش مي
ما متوجه شديم كه اين بهترين روش براي در خفا . ده ها نشون مي وزير ماگل  به نخست9وزير سحر و جادو فقط خودشو -
  موندنه

  :وزير با صدايي شبيه بزغاله گفت نخست
  ي به من هشدار ندادهولي در اين صورت چرا نخست وزير قبل -

  :اش گرفته بود در اينجا فاج واقعاً خنده
  خواي جريانو به كسي بگي؟ وزير عزيزم آيا خودت مي نخست -

شد مقداري پودر درون شومينه ريخته بود و به درون شعله هاي زمردي  فاج در حاليكه هنوز خنده خرخر مانندش شنيده مي
دانست هرگز تا زماني  حركت ايستاده بود و مي وزير آنجا كامالً بي يد شده بود، نخستگذاشت و با يك صدا سفيركشان نا پد پا مي

اي اشاره كند، چه كسي در تمام  اين دنياي  كه زنده است جرئت اين را نخواهد داشت كه به اين موضوع در حضور موجود زنده
  كرد؟ پهناور حرف او را باور مي

براي مدتي سعي كرده بود تا خودش را متقاعد كند فاج  قطعاً يك توهم . طرف شودمدتي زمان برده بود تا شوك واردشده بر
اي كه براي دوركردن  در تالش بيهوده. وجودآمده است بوده كه به خاطر كمبود خواب در طي مبارزات انتخاباتي فرسايشي به

 هديه 10 بود، موش صحرايي را به دختر برادرشآورد انجام داده خودش از  تمام چيزهايي كه اين برخورد نامطبوع را به يادش مي
كرده بود و به منشي شخصي خود دستور داده بود پرتره مرد كوچك زشت را كه رسيدن فاج را اطالع داده بود از ديوار پايين 

  .ولي با وحشت متوجه شده بود كه برداشتن پرتره غير ممكن است. بياورد
 تاريخي و وزير دارايي همه سعيشان را كردند تا پرتره را  از ديوار جدا كنند وقتي چندين نجار، يك يا دو بنا،  يك نقاش

وزير دست از تالش برداشت و به سادگي به اين اميد واهي دل بست كه قضيه را مسكوت بگذارد و براي  ولي موفق نشدند، نخست
  .بقيه دوران وزارتش در آن دفتر راجع به آن حرفي نزند

كشد، يا دماغش را  ديد كه مرد درون نقاشي خميازه مي قسم بخورد كه از گوشه چشمش ميتوانست  بعضي اوقات مي
در . اي رنگ باقي نماند حتي يك يا دو بار، به سادگي از نقاشي خارج شد و درون نقاشي چيزي به جز يك پرده قهوه. خاراند مي

                                                 
9 زن هم باشدتواند    ضمير اشاره به زن و مرد دارد در نتيجه  وزير سحر و جادو مي  

10 Niece : م.در نتيجه در ترجمه بايد ناچاراً يكي انتخاب شود.  دختر برادر  و خواهر يا دختر برادر زن و خواهر زن و مانند آنها را در انگليسي به اين نام مي شناسند  
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افتاد به خودش سفت و سخت   وقتي اتفاقاتي اين چنيني مينتيجه خودش را تمرين داده بود كه زياد به تصوير نگاه نكند، و هميشه
  .اند گفت كه چشمانش او را فريب داده مي

الوقوع  وزير در دفترش تنها بود كه پرتره دوباره خبر از رسيدن قريب سپس سه سال پيش، در شبي درست مثل امشب، نخست
وزير بتواند  قبل از اينكه نخست. زد  و ترس در وجودش موج مي، كامالً خيس بود فاج داد و او با انفجار درون شومينه ظاهر شد

كند فاج شروع به سخنراني  در مورد يك زندان كرد  شدن قطرات آب  لباسش بر روي فرش جلوگيري نمي بپرسد كه چرا از ريخته
 و يك پسر كه اسمش 12"هاگوراتز"، چيزي به اسم 11 بلك "خطرناك"وزير اسمش را هم نشنيده بود، يك مرد به اسم  كه نخست
  .وزير با هيچكدام از آنها كمترين آشنايي نداشت  بود، نخست13هري پاتر

  :فاج نفس زنان گفته بود
  من االن دارم از هاگوارتز ميام ...  -

  مقدار زيادي آب را از لبه كالهش روي فرش ريخت 
  ه انداختن ها غوغا را14 دمنتور–دونيد، پرواز وحشتناكي بود  از ميان درياي شمال، مي -

  لرزيد
كُش  بلك يه ماگل. وزير اومدم، آقاي نخست در هر حال من بايد پيش شما مي. قبالً هرگز كسي از دستشون در نرفته -

  دونيد كيه، دونيد اوني كه مي ولي خب البته، شما نمي... دونيد ملحق بشه معروفه و ممكنه قصد داشته باشه تا به اوني كه مي
  :وزير نگاه كرد و سپس گفت  اي به نخستاو نااميدانه براي لحظه

  ...خوريد ويسكي مي...  خب بنشينيد بنشينيد، من براتون بهتر توضيح ميدم-
وزير از اينكه به او در دفتر خودش گفته شده بود بنشيند و ويسكي خودش را به خودش تعارف كرده بودند رنجشش  نخست

رنگ را از هوا ظاهر كرد، يكي  رآورد، دو گيالس بزرگ پر از مايعي كهرباييفاج چوبش را د. بيشتر شد، ولي با اين وجود نشست
  .وزير قرار داد و يك صندلي جلو كشيد از آنها را درون دست نخست

در يك جا، او از گفتن يك اسم خاص خودداري كرد و به جايش آن را روي . فاج به مدت بيش از يك ساعت حرف زد
وزير هم  هنگامي كه سر انجام فاج بلند شد تا برود؛ نخست. وزير چپاند ا در دست آزاد نخستيك تكه كاغذ پوستي نوشت و آن ر

  :بلند شد
  ...كنيد كه در نتيجه شما فكر مي -

                                                 
11 "Serious"Black  :  توجه كنيد كه فاج اسامي را براي نخست وزير به طور شفاهي بيان كرده است  
12 Hogwarts 
13 Harry Potter 
14 dementor 



                                                                                                    خالص               هري پاتر و شاهزاده نيمه                               آن يكي وزير             /اولفصل        
 

 - ١٠ -

  يك نگاه به اسمي كه در دست چپش قرار داشت انداخت
  ...لرد ول -

  :فاج غريد
 15اسمشو نبر -

  ندس؟اسمشونبر هنوز ز... اِ ... ببخشيد پس شما فكر ميكنيد اين -
  :بست گفت اش مي راهش را زير چانه فاج در حاليكه داشت رداي راه

اگه از من بپرسي، اون تا وقتي كه كسي كمكش نكنه خطرناك . تونيم بفهميم خب، دامبلدور اينطوري ميگه ولي هرگز نمي -
خب، اميدوارم دوباره ... ديد؟ عاليه يپس شما اين هشدارو انتشار م. نيست، در نتيجه اين بلكه  كه  ما بايد در موردش نگران باشيم

  شب به خير! وزير همديگه رو نبينيم، آقاي نخست
رسيد از درون كابينت ظاهر شد تا  كمتر از يك سال بعد فاج كه ترسيده به نظر مي. ها دوباره همديگر را ديده بودند ولي آن

پيش آمده بود و چندين ماگل هم ) هر چه كه اسمش بوديا  ( 16هاي چندي در جام جهاني كوييديچ وزير بگويد ناراحتي به نخست
دونيد  شد اين حقيقت بود كه عالمت مخصوص اوني كه مي وزير نبايد در موردش نگران مي ولي چيزي كه نخست. اند  بوده"درگير"

، و اينطور كه او فاج مطمئن بود كه اين يك حادثه بوده كه تحت كنترل درآمده. دوباره ظاهر شده بود ولي معني خاصي نداشت
  .ها را اصالح كرده بود ها تمام ذهن گفت اداره ارتباط با ماگل مي

  :فاج اضافه كرده بود
جادوگر به كشور وارد  ما سه تا اژدهاي خارجي و يك ابوالهول رو براي مسابقات سه. رفت اوه تقريباً داشت يادم مي -

وجودات جادويي به من گفته كه در قانون اومده اگه ما موجودات خيلي كرديم، خيلي عاديه، ولي اداره نوشتن قوانين  و كنترل م
  .خطرناك وارد كشور كنيم شما بايد اطالع داشته باشيد

  :زنان گفت وزير تپق نخست
  اژدها ها؟... چي... من -

  :فاج گفت
  .خب روز خوبي داشته باشيد. بله سه تا و يك ابولهول -

                                                 
15 He-Who-Must-Not-Be-Named    :به معني تحت الفظي يعني اون كسي كه نبايد اسمش را برد  
16 Kwidditch 
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كه اژدها ها و ابولهول ها بدترين نكات اين ديدارها خواهند بود، ولي كمتر از وزير مرتب به خودش اميدواري مي داد  نخست
  .17دو سال بعد، فاج دوباره از درون آتش بيرون آمد، اين بار با اخباري در مورد يك فرار دسته جمعي از آزكابان

  :وزير تكرار كرد نخست
  جمعي؟ فرار دسته -

 :فرياد زدها قرار داشت  فاج در حاليكه يك پايش در شعله
گيريم، فقط فكر كرديم شما  دليلي براي نگراني وجود نداره، دليلي براي نگراني وجود نداره در كمترين زمان اونا رو مي -

 !بايد بدونيد
  :وزير بتواند فرياد بزند و قبل از اينكه نخست

  ! حاال، يه لحظه صبر كن-
  .هاي سبز ناپديد شده بود فاج در ميان جرقه

اين مطلب را از دست نداده . وزير آدم احمقي نبود ها و مخالفانش ممكن بود بگويند، نخست هايي كه روزنامهنظر از چيز صرف
تر   فاج در هر ديدار سراسيمه. ديدند هاي فاج در اولين ديدارشان، آنها االن همديگر را خيلي بيشتر مي بود كه با وجود اطمينان

ناميد؛ آن يكي  يا همانطور كه هميشه فاج  را در ذهنش مي( ه وزير سحر و جادو كمي بعد عالقمند شده بود كه دربار. شد مي
  . بيشتر فكر كند) 18وزير

ترسيد كه دفعه بعد كه فاج ظاهر شود خبرهاي بدتري را همراه خواهد  ولي از اين مي. توانست كمكي بكند وزير نمي نخست
وزير   آتش به داخل اتاق، در حاليكه ژوليده، اخمو و از اينكه نخستدر نتيجه با ديدن قدم گذاشتن دوباره فاج از درون. داشت

رسيد،  فهميد كه جريان مربوط به بدترين چيزهايي است  زده به نظر مي دانست او براي چي به آنجا آمده به شدت هيجان دقيقاً نمي
  .نهايت تيره اتفاق افتاده بود كه در اين هفته بي

  :مقدمه گفت وزير بي نخست
من بايد كشورو اداره كنم و در حال حاضر به اندازه كافي . جامعه جادوگري چه اتفاقي افتاده... اِ...  بايد بفهمم درچطور -

  ...نگراني دارم بدون
  :فاج صحبتش را قطع كرد

                                                 
17 Azkaban 
18 the Other Minister: Other  : وت از بقيه وزيران در كابينه اسم گذاري به معني متفاوت با بقيه چيز ها  در اينجا يعني نخست وزير در ذهنش فاج را يك وزير متفا

 كرده
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وده و ها نب ها كار ماگل پل براكديل فرو نريخته، اون يه طوفان واقعي نبوده، اون قتل. ها را داريم ما هم همين نگراني -
 بيمارستان 19ريزي هستيم تا اونو به سنت مانگو ما االن در حال برنامه. خانواده هربرت كورلي بدون اون امنيت بيشتري دارن

  .انتقال بايد امشب انجام بشه. هاي جادويي بفرستيم سوانح و بيماري
  :وزير سريع گفت نخست

  چي... فهمم نمي... شما چي -
  :فاج نفس عميقي كشيد و گفت

  .وزير، من بسيار متأسفم كه بايد به شما بگم اون برگشته، اسمشونبر برگشته ي نخستآقا -
  يعني زندس؟"برگشته"گيد  برگشته؟ وقتي شما مي -

وزير در خاطراتش به دنبال جزئيات گفتگوي وحشتناكش در سه سال قبل كاوش كرد، زماني كه فاج به او درباره  نخست
اش هزاران جرم و جنايت وحشتناك را  ساله  گفته بود، جادوگري كه پيش از ناپديدشدن پانزدهترسيدند جادوگري كه بقيه از او مي

  .مرتكب شده بود
  :فاج گفت

 20دامبلدور. شم گن زنده؟ من واقعاً اينو متوجه نمي تونه كشته بشه مي آيا به كسي كه نمي... دونم من نمي... بله زندس -
كنم، در ارتباط با  كشه در نتيجه تصور مي زنه و مي ره و حرف مي  بدن داره و راه ميدرست توضيح نداده ولي در هر حال، اون يه

  .زنيم، بله اون زندس چيزي كه ما داريم دربارش حرف مي
اش كه دوست داشت در مورد هر موضوعي با اطالع  وزير نمي دانست كه در اين مورد چه بگويد، ولي عادت هميشگي نخست

  .توانست از گفتگوهاي قبليشان به خاطر آورد جستجو كند  مورد هر جزئياتي كه مينظر برسد باعث شد در به
    با اسمشونبره؟21اون بلك خطرناك  -

  :فاج كه گيج شده بود گفت
  بلك؟ بلك؟ -

  .كالهش را به سرعت با انگشتانش چرخاند
. كرديم اشتباه مي... اِ...  بلكگيد؟ پناه به ريش مرلين، نه، بلك مرده، معلوم شده كه ما در مورد  رو مي22سيريوس بلك -

  .كنم جزو دار و دسته اسمشونبرم نبود گناه بود و فكر مي اون كامالً بي

                                                 
19 St.Mungo 
20 Dumbledore 
 
21 Serious Black دوباره اينجا با كلمه سيريوس بازي شده  
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  :چرخاند اضافه كرد تر مي با حالت تدافعي در حاليكه كالهش را سريع
م، اون مرده، ما بيش از پنجاه شاهد عيني داشتيم، ولي در هر حال همونطوري كه گفت... همه شواهد به اين اذعان داشتن -

  ...قطعاً. هايي انجام خواهد شد بازجويي. بر اساس داليل منطقي وزارت سحر و جادو. اگه بخوايم درست بگيم. كشته شده
اگرچه تقريباً به سرعت اين تأسف . وزير با شگفتي دريافت كه تأسف زودگذري براي فاج احساس كرد در اين لحظه نخست

هاي  وقت هيچ قتلي در سازمان ها قرار داشت آن داد كه اگر او در آن مناطق آن طرف شومينهجايش را به اين فكر خودبينانه  
  ...در هر حال... تا االن كه رخ نداده بود... داد دولت تحت امر او رخ نمي
  :كرد فاج ادامه داد وزير زيرزيركي چوب ميزش را لمس مي در زماني كه نخست

هاي اساسي در اين مورد  وزير، و بايد قدم قضيه اينه كه ما در جنگ هستيم، آقاي نخست. ولي بياييد االن بلكو كنار بزاريم -
  .برداريم

  :وزير با حالت عصبي گفت نخست
  در جنگ؟ قطعاً توي اين اغراق كرديد؟ -

  :فاج گفت
  در حال حاضر ياران اسمشونبر كه در ژانويه از آزكابان فرار كردن بهش ملحق شدن -

  :رسيد چرخاند كه مثل يك لكه نامشخص سبز ليمويي به نظر مي زد و كالهش را طوري سريع مي سريعتر و سريعتر حرف مي
وزير، اون يه مشت  ها آشكار شده  پل براك ديل كار اون بوده، آقاي نخست از زماني كه  در مأل عام  ظاهر شدن خرابي -

  ...ماگل رو بدون اينكه من بتونم كاري بكنم كشته و
  :فتوزير خشمگين گ نخست

آوره، در نتيجه اين تقصير شما بوده كه اون آدما مردن و من مجبور شدم جواب اون همه سؤاالرو در مورد ابزارآالت  حزن -
  .چي بدم دونم چي زنگ زده و خوردگي نقاط اتصال و ديگه نمي

  :پريدگي گفت فاج با رنگ
  گيد كه شما رو اينطوري تحت فشار مي زاشتن؟ شما داريد مي... تقصير من -

  :زد گفت وزير در حاليكه بلند شده بود و در طول اتاق  قدم مي نخست
  .بازيا رو دربياره گير بندازم كردم تا اين تهديدكننده رو قبل از اينكه بتونه اين وحشي شايد نه ولي من همه تالشمو مي -

  :كارانه گفت فاج طلب

                                                                                                                                                                                
22 Sirius Black 
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كنن كه اونو پيدا  خونه سعي كردن و مي  هاي وزارت23ركنم؟ تك تك آورو كنيد من همه تالشمو نمي آيا شما واقعاً فكر مي -
زنيم، جادوگري كه براي  ترين جادوگران در تمام دوران حرف مي كنن و يارانشو گير بندازن ولي ما داريم در مورد يكي از پرقدرت

  تقريباً سه دهه كسي نتونسته بگيردش
  :وزير گفت نخست

  ينم اون بوده كه باعث شده در ساحل غربي طوفان بشه؟ خوايد بگيد ا كنم شما مي در نتيجه تصور  مي -
توانست  فهميدن علت تمام آن حوادث وحشتناك و اين حقيقت كه نمي. يافت داشت خشمش افزايش مي با هر قدمي كه برمي

  .گفتن اين حقيقت به مردم بدتر از آن بود كه دولت را مسئول آن بدانند. ها را به مردم بگويد آتشش مي زد آن
  :اج نااميدانه گفتف
  اون طوفان نبوده -

  :وزير پارس كرد نخست
  ببخشيد؟ -

  حاال داشت خودش را به در و ديوار مي زد
  ...هاي كنده شده، چراغاي خيابون كه خم شدن، حوادث وحشتناك هاي از ريشه دراومده، سقف درخت -

  :فاج گفت
  .ا مظنونيمه و ما به دست داشتن غول. ياران اسمشونبر. خواران بودن اونا مرگ -

  :رفت سر جايش چنان توقف كرد انگار كه به يك ديوار نامرئي برخورد كرده است وزير كه داشت  راه مي  نخست
  دست داشتن چي؟ -

  :فاج اداي غول را درآورد
اداره زدودن اطالعات . اون دفعه آخر از غول ها استفاده كرده بود وقتي كه مي خواست اثر بزرگي از خودش به جا بزاره -

هايي رو كه ديدن  هايي رو كه داشتيم فرستاديم تا خاطرات همه اون ماگل كن پاك ها كار كرده ما يك تيم از ذهن وي اون ساعتر
ولي .  فرستاديم24واقعاً چه اتفاقي افتاده اصالح كنن، ما بيشتر افراد اداره مقررات و كنترل موجودات جادويي رو به سامرست

  . يه بدبختي بوداين. نتونستيم غولو پيدا كنيم
  :وزير با خشم گفت نخست

                                                 
23 Auror 
 
24 Somerset 
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  خواد بگيد نمي -
  :فاج گفت

خونه نسبتاً پايينه، تمام اينايي كه اتفاق افتاده، و بعدش از دست  كنم كه اميد ما به موفقيت در اين كار در وزارت كتمان نمي -
 25رفتن آمليا بونز

 از دست رفتن كي؟ -

كنيم اسمشونبر ممكنه اونو به خاطر مسائل شخصي كشته باشه،  ما فكر ميآمليا بونز، رئيس اداره اجراي قوانين جادويي،  -
 ده كه يك مبارزه واقعي انجام شده چون اون يه ساحره بااستعداد بود و شواهد اينطور نشون مي

  .فاج گلويش را صاف كرد، با تالشي كه كرد، به نظر رسيد باالخره توانست از چرخاندن كاله دست بردارد
  :فتوزير گ نخست

  ها بود ولي اون قتل در روزنامه -
  .براي لحظاتي عصبانيتش را كنار گذاشت

اون يه قتل كثيف . كرده سال بوده كه تنها زندگي مي شده اون يه زن ميان اينطوري كه نوشته... آمليا بونز... هاي ما روزنامه -
  .دونيد پليس توش گير كرده مي. بوده مگه نه؟ و نسبتاً هم بين مردم سر و صدا كرده

  :فاج آه كشيد
دونيم كه كار كي  مرگ در اتاقي كه از داخل قفل شده، درسته؟ از اين طرف ما دقيقاً مي. خب البته معلومه كه گير كردن -

رسيم، شايد شما در مورد اين يكي   مي26و بعدش به اميلين ونس. كنه بوده، و البته اين به ما براي گرفتن اون كوچكترين كمكي نمي
  ...نشنيديد

  :نخست وزير گفت
 عجز قانون در "ها با اون روز پر باري داشتن  جا اتفاق افتاد، روزنامه اوه چرا شنيدم اون در حقيقت، در نزديكي همين -

  "وزير حيات خلوت نخست
  :داد گفت وزير گوش مي هاي نخست فاج كه كمتر به حرف

ن و مردمو از چپ و راست و وسط مورد هدف قرار دمنتورها هم به همه جا رخنه كرد. و چون اين همه اتفاق بس نبود -
  دادن

                                                 
25 Amelia Bones 
26 Emmeline Vance 
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  .رسيد، ولي االن هشيارتر بود وزير غامض به نظر مي در يك زمان شادتر اين جمله براي نخست
  :با تذكر گفت

  كنن كنم دمنتورها از زندانيان آزكابان محافظت مي فكر مي -
  :فاج با خستگي گفت

  كنم كه اين وحشتناك نبوده وانمود نمي. رك كردن و به اسمشونبر ملحق شدناونا زندانو ت. كنن كردن ولي ديگه نمي مي -
  :كرد گفت وزير در حاليكه  ترسي تازه را حس مي نخست

  مكن؟ ولي، شما به من نگفتيد اين موجودات شادي و اميد مردمو مي -
 دليل اين همه مه همينه. كنن درسته و اونا دارن توليدمثل مي -

اين نظريه كه موجودات نامرئي به شهرها و روستاها حمله . ترين صندلي افتاد  و روي نزديكوزير تاشد  زانوان نخست
  .اند، باعث شد كامالً احساس ضعف كند دهندگانش پخش كرده اند و نااميدي و يأس را در راي كرده

  به عنوان وزير سحر و جادو اين وظيفه توئه... اِ... خب ببين فاج، تو بايد كاري بكني -
  :ه سعي داشت با شجاعت لبخند بزند گفتفاج ك

كنيد بعد از همه اين اتفاقا من هنوزم وزير سحر و جادو باشم؟ من سه روز  وزير عزيزم، شما كه واقعاً فكر نمي نخست -
 زدن، من هرگز  به ياد ندارم كه در تمام جامعه جادوگري به مدت دو هفته داشتن براي استعفاي من فرياد مي! پيش بركنار شدم

  اي اينطوري با هم متحد شده باشن تمام دوران وزارتم مردم براي مسئله
صرف نظر از خشمي كه به خاطر موقعيت پيش آمده داشت، هنوز براي مردي كه . وزير چند لحظه ماند كه چه بگويد نخست

  :در آخر گفت. كرد رسيد احساس دلسوزي مي شده به نظر مي اش مچاله روبرويش نشسته بود و قيافه
  من، خيلي متأسفم، كاري از دست من برمياد؟ -
من امشب به اينجا فرستاده شدم تا خبرهاي . شه كرد ولي كاري نمي. وزير رسونه، آقاي نخست اين محبت شما رو مي -

االن كنم االنه كه به اينجا برسه ولي خب البته، اون  تصور مي. حوادث اخير رو به شما بدم و شما رو به جانشين خودم معرفي كنم
  به خاطر اين اتفاقات سرش خيلي شلوغه

هايش پايين كشيده شده بود و روي  اي مجعد تا زير گوش گيس نقره فاج به پرتره مرد كوچك زشت نگاه كرد كه يك كاله
  :پرتره نگاه فاج را گرفت و گفت. گوشش هم يك قلم پرداشت

  نويسه تموم ميكنه ياي رو كه به دامبلدور م االنه كه برسه اينجا، االن داره نامه -
  :فاج با صدايي كه براي اولين بار آهنگ تلخي داشت گفت
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نوشتم ولي اون اعتنايي  كنم من در طول دو هفته گذشته روزي دو بار براي دامبلدور نامه مي براش آرزوي موفقيت مي -
 تر عمل كنه  موفق27اسكريمجيورخب، شايد ... گرفت كه پسررو ترغيب كنه، ممكن بود من هنوزم اگه فقط تصميم مي. كرد نمي

ولي تقريباً بالفاصله پرتره سكوت را شكست، نا گهان شروع به صحبت با . صداي فاج در سكوتي آزاردهنده فروكش كرد
  :صداي زمخت و رسميش كرد

   ، وزير سحر و جادو28روفوس اسكريمجيور. لطفاً سريع پاسخ دهيد. ها، تقاضاي مالقات، ضروري وزير ماگل به نخست -
  :وزير با گيجي گفت نخست

  بله بله مشكلي نيست -
هاي درون بخاري دوباره به سبز زمردي تبديل شدند كمي به خود پيچيد، ايستاد و دومين جادوگر چرخنده را  و وقتي شعله

  .ها ديد كه چند لحظه بعد روي قاليچه عتيقه فرود آمد در قلب شعله
مستقيم به تازه وارد چشم دوخت كه . وزير هم همين كار را كرد  نخستفاج بعد از لحظه اي ترديد روي پاهايش ايستاد،

  .كرد تكاند و دور و برش را نگاه مي داشت گرد و غبار را از جبه سياه درازش مي
. رسد وزير رسيد اين بود كه اين اسكريمجيور بيشتر شبيه يك شير پير به نظر مي اي كه به ذهن نخست اولين فكر احمقانه

شد  دارش مي پشت عينك قاب در. هايي خاكستري وجود داشت و ابروهاي پرپشتش رگه گون مانند و گندم  يالدرون موهاي
  .لنگيد رفت هر چند كمي مي بود و با جست و خيز راه مي كامالً مانند يك ولگرد. چشمان زرد و زيركش را ديد

  
 است چرا جامعه جادوگري در اين لحظات خطر كرد كه فهميده فكر مي. به سرعت فكر موذيانه و جالبي از ذهنش گذشت

  .ناك براي رهبري اسكريمجيور را به فاج ترجيح داده
  :وزير دستش را دراز كرد و مؤدبانه گفت نخست

  حال شما چطوره؟ -
  :پرسيد. اش يك چوب بيرون آورد با چشمانش اتاق را كاويد و سپس از زير جبه. اسكريمجيور آن را به سرعت فشرد

  و به شما گفته؟ فاج همه چي -
 .وزير صداي قفل شدن در را شنيد نخست. و به سمت در رفت و با چوبش به سوراخ كليد ضرباتي زد -

  :وزير گفت نخست
  دم اون در باز بمونه بله و اگه براتون اشكالي نداره من ترجيح مي... اِ -

                                                 
27 Scrimgeour 
28 Rufus Scrimgeour 
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  :اسكريمجيور مختصر گفت
  دم كسي مزاحم نشه من ترجيح مي -

 : گرفت و افزودچوبش را به سمت پنجره
 يا نگاه نكنه -

  .ها كشيده شدند در نتيجه اين عمل پرده
  اول از همه ما بايد در مورد امنيت شما صحبت كنيم. من گرفتارم، در نتيجه بيايد به كارمون برسيم. خب درست شد -

  :وزير خودش را دست باال گرفت و پاسخ داد نخست
  ...از شما خيلي. من كامالً از سيستم امنيتي كه االن دارم راضيم -

  :اسكريمجيور حرفش را بريد
قرار 29وزير اونها تحت تأثير طلسم فرمان  كنه اگه نخست ها خيلي ضعف پيدا مي خب ما راضي نيستيم، مراقبت از ماگل -

  ...بگيره، منشي جديدي براي خارج دفتر شما
  :وزير با حرارت گفت نخست

دو برابر بقيه . اون خيلي با كفايته. كنيد ن اون چيزيه كه شما پيشنهاد مياگه اي. كنم   رو اخراج نمي30من كينگزلي شكلبولت -
  ...كنه افراد كار مي

  :اسكريمجيور بدون نشان دادن لبخندي گفت
  ديده كه براي تأمين امنيت شما به اينجا فرستاده شده  اين به خاطر اينه كه اون يه جادوگره يك آورر كامالً آموزش -

  :وزير اظهار كرد نخست
  گيرم كه كي برام كار كنه تونيد آدماي خودتونو به دفتر من بفرستيد من تصميم مي شما نمي. يك لحظه صبر كنيد ببينم -

  :اسكريمجيور به سردي گفت
  فكر كنم شما از شكلبولت راضي بوديد؟ -
  بودم... بايد بگم كه... هستم -

  :اسكريمجيور گفت
  در نتيجه مشكلي وجود نداره درسته؟ -

  :كم آورده بود گفتوزير كه  نخست

                                                 
29 Imperius Curse 
30 Kingsley Shacklebolt 
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  تا زماني كه در ادامه كار، شكلبولت عالي باشه... من خب -
  .كند ولي معلوم بود كه اسكريمجيور به او گوش نمي

  حاال در مورد هربرت كورلي وزير تازه شما -
  :ادامه داد

  كسي كه با تقليد از اردك باعث تفريح مردم شده -
  :وزير پرسيد نخست

  چه اتفاقي براش افتاده؟ -
  :يمجيور گفتاسكر

  .تونه خطرناكم باشه اون ذهنشو فاسد كرده ولي مي. كامالً مشخصه كه اون تحت تأثير يك طلسم فرمان ضعيف قرار داره -
  :وزير با ضعف گفت نخست

  شايد يه نوشيدني كه سر حالش بياره... اون فقط صداي اردك در مياره، مطمئنم يكم استراحت -
  :اسكريمجيور گفت

كنيم  هاي جادويي در همين لحظه كه ما صحبت مي مانگو بيمارستاني براي سوانح و بيماري ان سنتيك تيم از درمانگر -
كنم بهترين كار اينه كه اون رو براي مدتي از  اون سعي كرده سه تا از اونا رو خفه كنه و من فكر مي. كنن دارن اونو بررسي مي

  .ها خارج كنيم جامعه ماگل
  :وزير مشتاقانه گفت نخست

  شه مگه نه؟ خب اون خوب ميمن  -
  .هايش را باال انداخت اسكريمجيور كه در همان لحظه به سمت شومينه برگشته بود شانه

. وزير گيرد، آقاي نخست هر پيشرفتي حاصل بشه شما در جريان قرار مي. گفتم خب اين همه اون چيزي بود كه بايد مي -
اون اجازه داره كه براي . فرستم ينجا، اگه اتفاقي افتاد فاج رو به اينجا ميدر آخر، من تقريباً سرم خيلي شلوغه كه شخصاً بيام ا

  .راهنمايي و مشورت با شما به اينجا بياد
اسكريمجيور داشت در جيبش دنبال . رسيد كه دندان درد دارد فاج سعي كرد بخندد، ولي موفق نشد، بيشتر اينطور به نظر مي

وزير براي يك لحظه نااميدانه به آن دو چشم دوخت  نخست. آورد  سبز روشن در ميگشت كه آتش را به رنگ پودر جادويي مي
  .سپس كلماتي را كه در تمام طول عصر در دلش مانده بود بيرون ريخت

  تونيد همه چيزو رديف كنيد مطمئناً مي! تونيد جادو كنيد مي! شما جادوگريد... ها ولي قسم به آسمان -
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 چرخيد و نگاهي حاكي از تعجب با فاج رد و بدل كرد، فاج در حال جواب دادن به اين اسكريمجيور به آهستگي سر جايش
  :زد سوال واقعاً لبخند مي

  تونه جادو كنه، آقاي نخست وزير مشكل اينجاست كه طرف ديگم مي -
  .و بعد از آن دو جادوگر يكي بعد از ديگري به درون آتش سبز روشن قدم گذاشتند و ناپديد شدند
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 ٢١

  مفصل دو

١    اسپينرز اند  
 

  )عشق مدرن(علي نيلي : مترجم
 مرلين: ويرايش فني

  

آورد بر روي  وزير فشار مي مايل ها دورتر، آن مه سرد كه به پنجره اتاق نخست
  .زد آب و علفش آشغال موج مي هاي بي اي كثيف شناور بود كه در كرانه رودخانه

هيچ صدايي به غير از . شد  آسياب متروك بود در آن دورها ديده مياي از وجود يك سايه شوم يك دودكش عظيم كه نشانه
شد، داشت در ميان  رفت ديده نمي رنگ و هيچ نشاني از حيات به غير از يك روباه الغر كه كنار رودخانه راه مي زمزمه آب تيره

  .كشيد  زمين را بو مي2هاي چيپس ها در ميان پاكت علف
روباه ميخكوب . اي الغر  و روبنددار در كنار رودخانه از ميان هوا ظاهر شد ك قيافهولي كمي بعد با يك صداي پوپ كوچ

رسيد كه قيافه مدتي اين نگاه را تحمل كرد اما  به نظر مي. شد، با چشمان هوشيارش به اين پديده عجيب و غريب چشم دوخت
  .كرد خش مي شد و خش كشيده ميها  هاي بلند به درون روشنايي آمد، رداي بلندش روي سبزه كمي بعد با گام

  
  .با دومين صداي پوپ كه بلند تر از قبلي بود قيافه روبنددار ديگري پديدار شد

   وايسا-
گاه خود به سمت كنار  از كمين. ها تقريباً به حالت درازكش خيز برداشته بود فرياد خشنش روباه را از جا پراند حاال زير بوته

  .خشيد، يك صداي واق آمد و روباه به پشت روي زمين افتاد، مرده بودرودخانه جست زد نور سبزرنگي در
  .اش برگرداند دومين قيافه، حيوان را به روي پنجه

  :صداي يك زن از پشت روبند به ماجرا فيصله داد
 ! وايسا3فقط يه روباهه، فكر كردم ممكنه يه آورور باشه، سيسي -

                                                 
1 Spinner's End به صورت تحت الفظي :  end  به معني ته و آخر و spinner به معني چرخنده  و كسي است كه تار ميتند  
2 fish-and-chip: م.يك نوع غذاي آماده كه در انگلستان زياد استفاده ميشود  
3 Cissy 
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ده بود دوباره داشت به زحمت از كنار همان ساحلي كه نعش روباه در اي براي ديدن صحنه توقف كر ولي مخاطبش كه لحظه
  .آن افتاده بود باال مي رفت

   ببين چي ميگم4سيسي، نارسيسا -
  .دومين زن خودش را به اولي رساند و دستش را گرفت ولي او دستش را پس زد

 ، برگرد5بال -

 بايد به حرفم گوش كني -

  ولم كن.من تصميمو گرفتم. به اندازه كافي شنيدم -

در آنجا يك سري نرده كهنه، رودخانه را از يك خيابان . زني كه اسمش نارسيسا بود به قسمت باالي كنار رودخانه رسيد
هاي مخروبه آجري در  در كنار هم ايستاده بودند و به رديف خانه. زن ديگر، بال، به دنبالش رفت. كرد فرش جدا مي باريك و سنگ

  .شد هايشان در اين تاريكي گرفته و مات ديده مي پنجره. كردند سرتاسر جاده نگاه مي
  :بال با صداي تحقيرآميزي پرسيد

  ...دوني ماگلي؟ مطمئنم ما جزو اولين افراد از نوع خودمونيم كه قدم به اينجا اينجا تو اين آشغال. كنه اون اينجا زندگي مي -
زده قرار داشت پريد و با عجله به آن طرف جاده راه  ي زنگها كرد، از روي يك درز كه در ميان نرده ولي نارسيسا گوش نمي

  .افتاد
  سيسي وايسا -

اي در  نارسيسا را ديد كه در يك لحظه به سرعت وارد كوچه. زد ردايش از پشت سر در هوا موج مي. بال به دنبالش رفت
جا در  ه بودند؛ دو زن بين نورهايي كه جابههايش شكسته شد كوچه تقريباً مثل همان خيابان بود، تعدادي از چراغ.ها شد ميان خانه

اش را درست زماني كه تغيير جهت داد  كننده توانست طعمه تعقيب. تاريكي عميق كوچه رخنه كرده بود شروع به دويدن كردند
  .تنداين بار كه دستش را گرفت موفق شد آن را نگه دارد، برش گرداند  و در نتيجه هر دو چهره به چهره قرار گرف. بگيرد

  توني بهش اعتماد كني سيسي، تو نبايد اين كارو بكني نمي -
  بهش اعتماد داره مگه نه؟6لرد سياه -

  :زنان گفت بال نفس
  اشتباه كرده... اطمينان دارم كه... لرد سياه -

                                                 
4 Narcissa م.در نتيجه سيسي خودماني نارسيسا است :   
5 Bella 
6 The Dark Lord اسم شخص خاص به معني ارباب تاريكي:   
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  .برگشت تا ببيند كامال تنها هستند يا نه، در نتيجه اين عمل چشمانش يك لحظه از زير روبند سو سو زدند
  ...كار تو يه خيانت به لرد سياهه كه. كس حرف نزنيم هت، به ما گفته شده راجع به نقشه با هيچبه هر ج -

  :نارسيسا غر غر كنان گفت
  بال بذار برم -

  .بال فقط خنديد. و يك چوب جادو از زير ردايش بيرون آورد و با حالت تهديدآميزي جلوي چهره ديگري گرفت
  نيتو ، با خواهر خودت؟ تو نميي سيس-   

  :نارسيسا يك نفس گفت
 ديگه كاري وجود نداره كه من نتونم بكنم -

بال دست . حالتي از حمله عصبي در صدايش بود، وقتي چوب را مثل يك چاقو پايين آورد برقي از نور دوباره ديده شد
  .خواهرش را كه سوخته بود رها كرد

  نارسيسا -
اش دوباره دنبالش راه افتاد، حاال ديگر  كننده تعقيب.  حركت كردماليد به سرعت ولي نارسيسا در حاليكه داشت دستش را مي

  .كردند مانند خالي از سكنه  حركت مي هاي آجري و دخمه كرد، داشتند در عمق خانه اش را با او حفظ مي فاصله
 يك غول كه باالي سرشان آسياب مرتفع  مثل انگشت. سر انجام نارسيسا به سرعت وارد خياباني به اسم اسپينرز اند شد

انداخت، از ميان تابلوها  فرش طنين مي هايش روي سنگ صداي قدم. شد داد، معلق در هوا ديده مي ها هشدار مي انگار داشت به آن
  .زد هاي زيرزمين خانه سوسو مي هاي شكسته عبور كرد تا به آخرين خانه رسيد، روشنايي اندكي از ميان پرده و پنجره

نسيم . زدند منتظر ايستادند نفس مي كنار هم در حاليكه كمي نفس. داد، در زد ت زيرلبي فحش ميقبل از رسيدن بال كه داش
  .رساند ماليمي بوي رودخانه كثيف را به مشامشان مي

نوار باريكي از يك مرد ديده شد  به طوري كه بتواند به . بعد از چند لحظه حركتي را از پشت در شنيدند و در ناگهان باز شد
  .مرد موهاي بلند و سياهي داشت كه به دو طرف صورت نحيف و چشمان سياهش ريخته شده بود. اه كندآنها نگ

موهاي بلُند و بلندش كه پشت . پريده بود كه در ميان تاريكي برق ميزد قدر رنگ صورتش آن. نارسيسا روبندش را كنار زد
  .شده را داده بود سرش ريخته بود به او قيافه يك انسان غرق

  : گفتمرد
  !نارسيسا -

  .در را كمي بيشتر باز كرد و درنتيجه نور روي او و همينطور خواهرش افتاد
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 !چه حادثه دلپذيري -
  :نجوا كنان به زور گفت

 تونم باهات صحبت كنم؟ ضروريه ، مي7ِسوروس -

 البته حتماً -

شت بدون دعوت به دنبال او وارد خواهرش كه هنوز روبند دا. كنار رفت و اجازه داد از مقابلش عبور كند و وارد خانه شود
  .شد

  :شد مختصر گفت وقتي داشت از كنارش رد مي
  8اسنيپ -

  :اسنيپ پاسخ داد
  9بالتريكس -

  .دهان باريكش با لبخندي ساختگي اندكي باز شد در را با صدايي بدون مقدمه پشت سرشان بست
ديوارها به طور كامل پوشيده از . بله كرده بوداش ط زده مسقيم به درون يك اتاق نشيمن بسيار كوچك وارد شدند كه سقف غم

دار قديمي و يك ميز  نما، يك صندلي دسته يك مبل فنري نخ. اي يا سياه داشتند بيشتر آنها جلدهاي چرمي كهنه قهوه. كتاب بودند
هواي آن . افتاد  آنها ميزهواردررفته در كنار هم قرار داده شده بودند و از يك چلچراغ كه از سقف آويزان بود نور اندكي بر روي

  .داد خيلي مسكوني نبوده است مكان طوري خفه بود كه نشان مي
با دستان سفيد و مرتعش . او ردايش را درآورد و به كناري انداخت و نشست. اسنيپ مبل فنري را به نارسيسا تعارف كرد

ايين كشيد، مانند خواهرش مشخص بود كه سابقاً بالتريكس روبندش را خيلي آهسته پ. كرد دامنش را چنگ ميزد و خيره نگاه مي
  .همچنان چشمانش را به اسنيپ دوخته بود. رفت و پشت نارسيسا ايستاد. هاي سنگين و فكي محكم زيبا بوده است، با پلك

  :اسنيپ پرسيد
 تونم براتون بكنم؟ كار مي خب چي -

  .دار مقابل دو خواهر نشست روي صندلي دسته
  :نارسيسا به آرامي پرسيد

 ما تنهاييم يا نه؟... ما -

                                                 
7 Severus 
8 Snape 
9 Bellatrix 
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  اينجاست ولي جانوران موذي كه داخل آدم نيستن درسته؟10تيل البته ورم. بله همينطوره -

هاي پشت سرش گرفت و با يك صداي بنگ يك در مخفي از آن ميان باز شد، يك  چوبش را به سمت ديواري از كتاب
  .كت ايستاده بودحر كان باريك ظاهر شد كه در باالي آن يك مرد كوچك بي پله

  :اسنيپ با تنبلي گفت
 .تيل، همونطور كه خودت حتماً فهميدي مهمون داريم ورم -

تيز و  بار، دماغ نوك چشمان كوچك و اشك. مانده پايين خزيد و به اتاق وارد شد تيل قوزكرده از آخرين پله هاي باقي ورم
رسيد دست راستش روكشي  كرد و اينطور به نظر مي ازش ميبا دست چپ دست راستش را نو. لبخند ابلهانه و ناخوشايندي داشت
  .اي دارد درخشان مانند يك دستكش نقره
  :با صدايي شبيه موش گفت

  ...نارسيسا و بالتريكس، چقدر خوشحالم كه -
  :اسنيپ گفت

  گرده تيل برامون نوشيدني مياره و بعدش به اتاق خوابش برمي اگه دوست داشته باشيد ورم -
  د را عقب كشيد انگار كه اسنيپ چيزي به سمت او پرتاب كرده استتيل طوري خو ورم

  :مانندش گفت نگاه اسنيپ را ناديده گرفت و با صداي موش
  من خدمتكار تو نيستم -
 كردم لرد سياه تو رو براي كمك به من اينجا فرستاده؟ واقعاً؟ تصور مي -

  خونتو تميز كنمو... بله ولي نه براي اينكه برات نوشيدني بيارم و... براي كمك -

 :اسنيپ چاپلوسانه گفت
تونم با لرد  شه اين مسئله رو به راحتي حل كرد، مي مي. تيل من كاري به اين ندارم كه تو عشق كاراي خطرناكو داري ورم -

 ...سياه يه صحبتي
 تونم خودم باهاش صحبت كنم منم اگه بخوام مي -

  :اسنيپ با پوزخند گفت
 .هاي خونگي خوبه يه كمي شراب جن. توني برامون نوشيدني بياري  اون موقع ميتوني، ولي حاال تا البته كه مي -

                                                 
10 Wormtail به معني تحت الفظي يعني دم كرم:   
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. رسيد كه شايد جر و بحث كند، ولي سپس برگشت و به سمت در مخفي دوم رفت اي مردد شد به نظر مي تيل براي لحظه ورم
آنها را روي . آورد يوان را روي سيني مي، يك شيشه خاك گرفته و سه ل چند لحظه بعد برگشت. ها را شنيدند آنها تق و توق ليوان

كشيد برگشت و رفت، در پوشيده از كتاب پشت سرش با صداي  ميز زهوار در رفته رها كرد و انگار كه از حضور آنها خجالت مي
  .بلندي بسته شد

اي  نارسيسا زير لبي كلمه. اسنيپ سه ليوان را از شرابي كه به رنگ خون بود پر كرد و دو تا از آنها را به دست خواهر ها داد
رسيد كه اين عمل اسنيپ را  به نظر نمي. كرد براي تشكر گفت، بالتريكس چيزي نگفت و همچنان با اخم به اسنيپ نگاه مي

  .رسيد سراسيمه كرده باشد، برعكس خيلي هم سرحال به نظر مي
  :گفت

  به سالمتي لرد سياه -
  .ليوانش را بلند كرد و نوشيد

گرفت با اشتياق  نارسيسا در حاليكه دومين ليوانش را مي. ها را دوباره پر كرد اسنيپ ليوان. وي كردندخواهرها از او پير
  : پرسيد
توني به من  كنم تو تنها كسي هستي كه مي فكر مي. ديدم ِسوروس متأسفم كه اينطوري اومدم اينجا ولي من بايد تو رو مي -

  ...كمك كني
صداي بنگ . سپس چوبش را دوباره به سمت در راه پله مخفي گرفت. حرف او بلند كردكردن  اسنيپ دستش را  به نشانه قطع

  .تيل كه با عجله از پله ها باال رفت بلندي آمد و يك جيغ شنيده شد و به دنبال آن صداي ورم
  :نارسيسا يك نفس عميق كشيد و دوباره شروع كرد

  ...كس چيزي نگم، ولي به هيچدونم كه نبايد اينجا باشم، به من گفتن كه  اسنيپ من مي -
  :بالتريكس غرلندكنان گفت

  در نتيجه بايد جلوي زبونتو بگيري مخصوصاً در حضور اين -
  :اسنيپ با طعنه تكرار كرد

  در حضور اين؟ بالتريكس، من چه برداشتي بايد از اين حرف بكنم؟ -
  دوني اينكه من به تو اعتماد ندارم همونطوري كه خودتم خوب مي -
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اسنيپ ليوانش را . هق خفه بود سپس صورتش را با دستانش پوشاند يي از خودش درآورد كه شبيه يك هقنارسيسا صدا
هاي صندلي قرار داد، به چهره اخموي بالتريكس  پايين آورد و روي ميز گذاشت سپس دوباره نشست و دستانش را بر روي دسته

  :گفت. زد لبخند مي
هاي آزاردهنده  كنه گوش بديم تا از قطع شدن ي كه داره بالتريكسو منفجر ميكنم بهتره به اون چيز نارسيسا من فكر مي -

 خب ادامه بده بالتريكس به چه دليلي به من اعتماد نداري؟. صحبتمون جلوگيري بشه

 :با صداي بلند گفت
 !به صد دليل -

  .زنان به سمت ميز آمد و ليوانش را محكم روي آن كوبيد از پشت نيمكت قدم
روع، وقتي لرد سياه سقوط كرد تو كجا بودي؟ وقتي اون ناپديد شد چرا هيچ تالشي نكردي كه اونو پيدا عنوان ش خب به -

خواست  ها طوري رفتار كردي كه انگار دامبلدور تو رو گذاشته تو جيبش؟ چرا وقتي لرد سياه مي كني؟ چرا در تمام اين سال
ي لرد سياه دوباره متولد شد بالفاصله به سمتش برنگشتي؟ همين سنگ جادو رو بدست بياره از كارش جلوگيري كردي؟ چرا وقت

كرديم؟ و چرا با توجه به اينكه تو  چند هفته پيش تو كجا بودي وقتي ما داشتيم براي برگردوندن پيشگويي به لرد سياه مبارزه مي
  پنج ساله هري پاترو زير بال و پر خودت داري هنوز اون زندس؟

پشت او نارسيسا بدون حركت نشسته بود و . هايش سرخ شده بود رفت، گونه ت باال و پايين مياش به سرع توقف كرد سينه
  .هنوز صورتش زير دستانش پنهان بود

  .اسنيپ لبخند زد
توني اين حرفا رو براي اونايي كه  تو مي... خوام بهت جواب بدم اوه آره، بالتريكس من مي... قبل از اينكه بهت جواب بدم -

قبل از اينكه بهت جواب بدم ! هاي دروغين خيانت من رو هم براي لرد سياه ببري ف در ميارن ببري و اين داستانپشت سر من حر
تك همين سؤاال رو از من نپرسيده؟ و واقعاً فكر  كني لرد سياه دقيقاً تك تو واقعاً فكر مي. بذار در عوض منم يه سوال ازت بپرسم

  زنم؟ كننده به اونا بدم چطور االن روبروي تو نشستم و دارم باهات حرف مي انعتونستم جواباي ق نكردي كه اگه من نمي
  .بالتريكس مردد شد

  ...دونم كه اون تو رو باور داره، ولي من مي -
لرد سياه رو گول زدم، بزرگترين جادوگر رو ، . كني كه اون اشتباه كرده؟ يا من يه جورايي سرشو شيره ماليدم تو فكر مي -
  ي كه جهان به خودش ديده؟ترين مرد فاضل
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ليوانش را بلند كرد . اسنيپ قضيه را ادامه نداد. بالتريكس چيزي نگفت ولي به نظر رسيد براي اولين بار كمي دچار ترديد شد
  .و كمي از آن چشيد سپس ادامه داد

باشم، در مدرسه سحر و من همون جايي بودم كه به من امر كرده بود . پرسيدي كه وقتي لرد سياه سقوط كرد من كجا بودم -
دوني من فرض كردم گرفتن اون پست  مي. جادوي هاگوارتز، براي اينكه اون از من خواسته بود جاسوسي آلبوس دامبلدورو بكنم

 مطابق با دستورات لرد سياهه؟

  .دستي كرد بالتريكس سرش را به طور غير قابل محسوسي تكان داد سپس دهانش را گشود ولي اسنيپ بر او پيش
 ها، گري 13، كارو12، ياكسلي11به همون دليلي كه آوري. گفتي چرا وقتي لرد سياه ناپديد شد سعي نكردم پيداش كنم -

   و خيلياي ديگه نكردن15، لوسيوس14بك
  .سرش را اندكي به سمت نارسيسا چرخاند

. هر حال به اين معتقد بودمكردم ولي در  كنم چون من اشتباه مي من مطمئن بودم كه كار اون تموم شده، به اين افتخار نمي -
  داشت بخشيد، االن ياران خيلي كمي مي اگه اون ماها رو كه اون موقع اعتقادمونو بهش از دست داديم نمي

  :بالتريكس احساساتي گفت
 .هاي زيادي رو تو آزكابان موندم اون منو داره مني كه به خاطر اون سال -

 :دار گفت اسنيپ با صدايي نيش
  ...چنان نفعي براي اون نداشتي ولي در ظاهر بدون شك عالي به نظر حسين برانگيزه البته تو در زندان آنبله واقعاً خيلي ت -

  :بالتريكس جيغ زد
   در ظاهر؟-

  .رسيد از شدت خشم كمي ديوانه به نظر مي
لي دامبلدور كردم، تو در هاگوارتز مونده بودي و با خيال راحت با حيوون سوگو وقتي من داشتم دمنتورها رو تحمل مي -

  .كردي بازي مي
  :اسنيپ به آرامي گفت

                                                 
11 Avery 
12 Yaxley 
13 Carrow 
14 Greyback 
15 Lucius 
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كرد با دادن اون كالس  كنم كه فكر مي تصور مي. دوني كه اون كالس دفاع در برابر جادوي سياهو به من نداد نه دقيقاً، مي -
 .هاي قبليم شم كه برم به سمت راه من وسوسه مي

  :به طعنه گفت
ه موضوع مورد عالقتو تدريس نكردي؟ اسنيپ بگو چرا در تمام اين مدت بله اين جانبازي تو در راه لرد سياه بوده ك -

 كردي؟ اونم براي اربابي كه مطمئن بودي مرده؟ همچنان جاسوسي دامبلدورو مي. اونجا مونده بودي

  :اسنيپ گفت
شونزده وقتي اون برگشت من . هر چند لرد سياه خيلي خوشحال شد كه من شغلمو از دست ندادم. شه گفت به سختي مي -

آمدگويي بازگشت دوباره لرد سياه كه خيلي  سودمندتر از  سال اطالعات از دامبلدور داشتم كه بهش بگم، يك هديه براي خوش
 ...بودن آزكابانه پايان در مورد نامطبوع خاطرات بي

 ولي در هر حال تو موندي -

 :اسنيپ گفت
 بله بالتريكس من موندم -

  .وصلگي از خود بروز دادح هايي از بي براي اولين بار نشانه
خوارا رو همه رو  دوني كه اونا داشتن مرگ مي. دادم شدن در آزكابان ترجيح مي من يه شغل مناسب داشتم كه به زنداني -

اين خيلي براي من مناسب بود و منم ازش . اين حمايت دامبلدور بود كه منو از حبس دور نگه داشته بود. كردن اونجا جمع مي
 دونم تو چي ميگي؟ لرد سياه شكايت نكرد كه چرا من اونجا موندم، در نتيجه من نمي. كنم تكرار مي. استفاده كردم

  :ديد بالتريكس در صدد است كه حرفش را قطع كند صدايش را كمي بلندتر كرد و ادامه داد براي اينكه مي
اون . جوابش خيلي سادس.  گرفتمخواي بدوني كه چرا من بين لرد سياه و سنگ جادو قرار كنم بعدش تو مي تصور مي -

خوار قابل اطمينان به يك آلت دست  كرد كه من از يك مرگ اون مثل تو فكر مي. تونه به من اعتماد كنه يا نه دونست كه مي نمي
اون جرئت نكرد . انگيزي بود، بسيار ضعيف و در اشتراك با بدن يك جادوگر متوسط اون در وضعيت رقت. دامبلدور تبديل شدم

من عميقاً . كرد اين دوست سابق ممكنه اونو به دامبلدور يا وزارت لو بده  خودشو براي دوست سابقش افشا كنه چون كه فكر ميكه
 16در اون موقع، من فقط كويريل. تونست سه سال زودتر به قدرت برگرده اون مي. خورم كه اون به من اعتماد نكرد تاسف مي

 تونستم كردم تا در اين راه عقيم بمونه شت سنگو بدزده در نتيجه منم هر كاري ميديدم كه قصد دا حريص و نا اليقو مي

  .دهان بالتريكس طوري كج و كوله شده بود كه انگار يك مشت داروي بدمزه خورده است

                                                 
16 Quirrell 
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  تو بالفاصله بعد از اينكه سوزش نشان سياه رو حس كردي به سمتش پرواز نكردي . ولي وقتي اون برگشت تو برنگشتي -
  .ولي من همراه با دستورات دامبلدور برگشتم. من دو ساعت دير برگشتم. ستهدر -

  :بالتريكس با خشم تكرار كرد
  ...همراه با -

  :حوصلگي گفت اسنيپ دوباره با بي
تونم به عنوان جاسوس در هاگوارتز باقي  فكر كن ، فكر كن با دو ساعت معطلي، فقط دو ساعت، مطمئن شدم كه مي -
لدور اجازه دادم فكر كنه براي اجراي دستورات اون به سمت لرد سياه برگشتم، در نتيجه بعد از اون بازم من به دامب! بمونم
ها بود كه داشت هي  نشان سياه ماه. بالتريكس توجه كن. تونستم همچنان اطالعات رو از دامبلدور و محفل ققنوس انتقال بدم مي

دونستن، من كلي وقت داشتم كه در مورد  خوارا مي ارك برگشتنه، همه مرگدونستم كه اون حتماً در تد من مي. شد تر مي قوي
تونستم مثل كاركاروف فرار كنم، مگه نه؟ رنجش  خوام انجام بدم فكر كنم و در مورد حركت بعديم نقشه بكشم، مي كارايي كه مي

تي من توضيح دادم كه چطور وفادار باقي موندم دم، وق اوليه لرد سياه از دير كردن من به طور كامل از بين رفته، بهت اطمينان مي
 حتي دامبلدورم فكر كرد من طرف اونم

  :بالتريكس نيشخند زد
 ولي تو چه نفعي داشتي؟ چه اطالعات مفيدي رو برامون آورده بودي؟ -

 :اسنيپ گفت
 ...اطالعات من مستقيماً به اطالع لرد سياه رسيده، اگه اون تصميم گرفته اونا رو به تو نگه -
  :التريكس دوباره آتشي شدب
  ...ترين و باوفاترين شناس اون منو وظيفه. گه اون همه چيو به من مي -

  :اسنيپ گفت
  واقعاً؟ -

  :داد كه اين حرف را باور نكرده است صدايش به وضوح نشان مي
 خونه؟ كنه، بعد از اون شكست مفتضحانه در وزارت واقعاً هنوزم اينطوري فكر مي -

  :بالتريكس ناگهاني گفت
  ...لرد سياه، در گذشته، عزيزترين چيزش رو به امانت نزد من گذاشته بود اگه لوسيوس اونو. اون تقصير من نبود -

  :نارسيسا به خواهرش نگاه كرد و با صدايي گرفته و ضعيف گفت
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  كني شوهر منو سرزنش كني چطور جرأت مي... كني چطور جرأت مي -
  :اسنيپ به آرامي گفت

 كاريه كه شده. و سرزنش كنيمدليلي نداره همديگه ر -

  :بالتريكس جوش آورد
 رفتيم اي كه تو در اون نبودي در مي تو يه بار ديگه غايب بودي وقتي بقيه ما داشتيم از مهلكه. ولي كار تو نه -

  :اسنيپ گفت
ارزه با محفل كني اگه من براي مب شايد تو با لرد سياه موافق نيستي؟ شايد تو فكر مي. من دستور داشتم كه دخالت نكنم -

تو با ... تو از مهلكه حرف زدي؟... خوام خيلي معذرت مي... شد؟ و گرفتم دامبلدور متوجه نمي خوران قرار مي ققنوس در كنار مرگ
 شيش تا نوجوون طرف بودي، نبودي؟

 :بالتريكس غرولندكنان گفت
محفل ققنوس به هم پيوستن و حاال كه دوني، در زمان كوتاهي با نصف افراد  اونا، همونطوري كه خودت خيلي خوب مي -

 توني مراكز فرماندهي اونا رو افشا كني؟ كني كه نمي زنيم، آيا تو هنوزم ادعا مي داريم از موضوع محفل حرف مي

لرد . كنن ها چطور كار مي دوني افسون كنم كه تو مي تصور مي. تونم اسم اونجا رو بگم من نمي.  نيستم17 من راز نگه دار -
اون اطالعات بودن كه، همونطوري كه شايد خودت حدس زده باشي، . برم راضيه طالعاتي كه در مورد محفل براش ميسياه از ا

و قطعاً اين اطالعات به خاتمه دادن ماجراي سيريوس بلك كمك كردن، . شدن اميليا ونس شدن اخيراً منجر به گير افتادن و كشته
  .ر كارشو تموم كني بهت دادمچرا كه من اطالعات كاملي در مورد اينكه چطو

  .خشمش هنوز فروكش نكرده بود.  را همچنان آتشي ديد18سرش را خم كرد و او
ولي اين . تونستي اونو بكشي تو در هر زماني در اين پنج سال مي. هري پاتر. اسنيپ تو آخرين سوال منو نديده گرفتي -

  چرا؟. كارو نكردي
  :اسنيپ سوال كرد

 ه هم در ميون گذاشتي؟اين مسئله رو با لرد سيا -

 !پرسم اسنيپ من دارم از تو مي... ما... اخيراً... اون -

                                                 
17 Secret-Keeper: شخصي مربوط به يك نوع افسون 
18 تاب از ضماير براي اشاره به اشخاص استفاده شده  در انگليسي به دليل وجود ضماير مجزا براي مرد و زن اين مساله واضح در جاهاي مختلف ك.  منظور بالتريكس است

م.است در حاليكه در ترجمه كمي مبهم به نظر مي رسد  
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ناپذير  كردن خودش، كه اونو شكست تونست از بدن اون براي دوباره خلق لرد سياه نمي. اگه من هري پاترو كشته بودم -
 كرد، استفاده كنه مي

 :به طعنه گفت
  پسره استفاده كنه؟خواد از دونستي مي كني كه از قبل مي تو ادعا مي -

كردم لرد سياه  دونستم؛ من همين االن اعتراف  كردم كه فكر مي هاي اون چيزي نمي من از نقشه. من همچين ادعايي ندارم -
كردم براي خودم روشن كنم چرا لرد سياه از زنده موندن هري پاتر متأسف نيست، حداقل تا يه  من صرفاً داشتم سعي مي. مرده

 ...سال پيش كه
  ي چرا گذاشتي اون زنده بمونه؟ول -
با اين نظريه موافق ! تو متوجه نشدي چي گفتم؟ اين فقط حمايت دامبلدور  بود كه منو بيرون از آزكابان نگه داشته بود -

آموز مورد عالقه اون ممكن بود اونو در مقابل من قرار بده؟ اونو دشمن من بكنه؟ ولي به غير از اين چيزاي  نيستي كه كشتن دانش
هاي زيادي  من بايد بهت ياد آوري كنم كه وقتي هري پاتر براي اولين بار به هاگوارتز پا گذاشت هنوز داستان. اي هم بود ديگه

چرخيد، شايعاتي بود كه اون خودش يه جادوگر سياه بزرگه كه تونسته از حمله لرد سياه  وجود داشت كه حول و حوش اون مي
تونيم يه  كردن ممكنه هري پاتر همون كسي باشه كه ما مي  از ياران قديمي لرد سياه فكر ميدر حقيقت خيلي. جون سالم در ببره

من به اين قضيه ظنين بودم در نتيجه اونو پذيرفتم و هيچ تمايلي نداشتم وقتي اون در قلعه . آرايي كنيم بار ديگه در كنارش صف
اي  العاده دي اين قضيه برام مسلم شد كه اون هيچ استعداد خارقالبته به زو. شد براي كشتنش اقدام كنم مثل يك احمق فرض مي

اون شاگرد متوسطي . داد هاي مختلف با تركيبي از شانس محض و دوستان با استعدادترش نجات مي اون خودشو از مهلكه. نداره
تهاي تالشمو كردم تا از هاگوراتز من من. انگيز و از خودمتشكر بود درست مثل پدرش كه قبالً تو مدرسه به اندازه اون نفرت. بود

بندازنش بيرون و توي هاگوراتز طرفدارانش خيلي كم بودن ولي در مورد كشتنش يا اينكه بزارم جلوي چشمم كشته بشه، اونم 
 .بودم كه اين كارو بكنم وقتي دامبلدور از نزديك منو زير نظر داشت، بايد خيلي احمق مي

  :بالتريكس پرسيد
دونست كه  وقت به تو شك نكرده؟ اون نمي خواي بگي ما بايد باور كنيم كه دامبلدور هيچ ن همه اينا ميو با در نظر گرفت -

 فرمانبرداري تو واقعيه يا نه؟ اون بدون چون و چرا به تو اعتماد كرده؟

  :اسنيپ گفت
. آدما رو خوب ببينهاون دوست داره همه . دوني ضعف بزرگ دامبلدورو مي و تو نقطه. خب من نقشمو عالي بازي كردم -

خوار سابق  من وقتي به جمع معلما اضافه شدم يه داستان از خودم در مورد پشيماني عميقم درآوردم كه چطور ديگه اون مرگ
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البته همونطوري كه قبالً گفتم هرگز به من اجازه نداد كه بيشتر از اون چيزي كه . نيستم و اون منو با دستان باز در آغوش گرفت
در اين لحظه (اوه بله اون يه جادوگر بزرگه . دامبلدور يه جادوگر بزرگ بوده. واست به جادوي سياه نزديك بشمخ خودش مي

دوئلي . البته بايد با كمال خوشوقتي بگم كه دامبلدور ديگه پير شده. لرد سياه به اين اذعان داره) بالتريكس يك آه سوزناك كشيد
هاش نسبت به  از اون دوئل زخماي خطرناكي برداشته به خاطر اينكه واكنش. و تكون دادهكه در ماه گذشته با لرد سياه داشت اون

ها اون دست از اعتمادي كه به ِسوروس اسنيپ داشت  ولي در تمام اين سال. اي كه با لرد داشت كندتر شده بود هاي گذشته دوئل
 .و اينه كه منو اينقدر براي لرد سياه ارزشمند كرده. برنداشت
اسنيپ از . رسيد كه بالتريكس هنوز به مرادش نرسيده اما مطمئن نبود كه حمله بعدي به اسنيپ را چطور انجام دهد ر ميبه نظ

  .اين سكوت استفاده كرد و به سمت خواهرش برگشت
  خواي؟ نارسيسا تو اومدي و از من كمك مي... خب -

  .زد اش موج مي نوميدي به وضوح در چهره. نارسيسا به او نگاه كرد
. اي نداشتم كه برم من جاي ديگه. توني به من كمك كني كنم تو تنها كسي هستي كه مي ِسوروس من فكر مي... آره -

  ...لوسيوس كه تو زندونه و
  .هايش به پايين چكيد چشمانش را بست و دو قطره اشك از ميان پلك
  :در حاليكه چشمانش همچنان بسته بود ادامه داد

  ولي... خيلي سريه ... خواد كسي نقشه رو بدونه اون نمي.  مسئله رو براي من غدقن كردهلرد سياه صحبت در مورد اين -
  :اسنيپ يكباره گفت

  .حرف لرد سياه حجته. اگه اون غدقن كرده تو هم نبايد حرفي بزني -
ه راضي به نظر بالتريكس براي اولين بار بعد از ورودش به خان. نارسيسا طوري نفس نفس ميزد انگار كه داخل آب يخ افتاده

  :فاتحانه به خواهرش گفت. رسيد مي
 .پس جلوي زبونتو بگير. به تو گفته شده كه حرفي نزني. حتي اسنيپم همينو ميگه. ديدي -

سپس . اسنيپ از جايش بلند شد و به سمت پنجره كوچك قدم زد، پرده را كمي كنار زد و به درون كوچه خالي سرك كشيد
آورد  در حاليكه صدايش را پايين مي. اخم كرده بود. برگشت و در مقابل نارسيسا قرار گرفت. شيدبا يك حركت دوباره پرده را ك

  :گفت
با وجود اين . من يكي از اون افراد كمي هستم كه لرد سياه بهشون گفته. دونم البته بر حسب اتفاق منم نقشه رو مي -

  .كاري و اين كارت خيانت بزرگي به لرد سياهه اگه به من بگي گناهطور فرض كني كه من از نقشه خبر ندارم و  نارسيسا تو بايد اين
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  :كشيد گفت تر نفس مي نارسيسا در حاليكه خيلي راحت
  ...دونستم كه تو حتماً از نقشه خبر داري، خب سوروس اون به تو اعتماد داره و من مي -

  :بالتريكس گفت
  تو از نقشه خبر داري؟ -

  :نيت دادرضايت خاطر مقطعيش جايش را به عصبا
 خبر داري؟ -

  :اسنيپ گفت
تونم لرد سياه رو وادار كنم تا نظرشو  خواي؟ اگه تصور كردي كه من مي كامالً، ولي نارسيسا تو چه كمكي از من مي -

 عوض كنه، متأسفم، اصالً اميدوار نباش، هيچ راهي نداره

  :اش جاري بود گفت پريده هاي رنگ نارسيسا در حاليكه اشك روي گونه
   پسرم، تنها پسرمِسوروس، -

  :بالتريكس خونسرد گفت
و در مورد دراكو بايد بگم كه، اون هيچ وقت از . اي قائل شده لرد سياه براي اون ارزش ويژه. دراكو بايد به اين افتخار كنه -
ات كنه و از اون بسيار خوشحاله كه اين شانسو پيدا كرده تا خودشو اثب. كنه اي كه بر عهدش گذاشته شده شونه خالي نمي وظيفه

 .زدس اين كار خيلي هيجان
  .كرد در تمام مدت با نگاهش به اسنيپ التماس مي. نارسيسا با حرارت شروع به گريه كرد

چرا سوروس؟ چرا پسر من؟ اين . دونه كه چه عواقبي در انتظارشه اين به اين خاطره كه اون فقط شونزده سالشه اون نمي -
 .دونم  گرفتن از اشتباهيه كه لوسيوس كرده من مياين به خاطر انتقام. خيلي خطر ناكه

ولي نتوانست وانمود كند . آور هستند هاي او دزديد طوري كه انگار آنها شرم نگاهش را از منظره اشك. اسنيپ چيزي نگفت
  .هايش را نشنيده است كه حرف

  :نارسيسا با سماجت گفت
 ينكه لوسيوسو تنبيه كنه؟به همين خاطره كه دراكو رو انتخاب كرده مگه نه؟ براي ا -

  :كرد گفت كردن به او پرهيز مي اسنيپ در حاليكه همچنان از نگاه
 كنه اگه دراكو موفق بشه از همه ما بيشتر عزت و احترام پيدا مي -

  :كنان گفت هق نارسيسا هق
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 ...تونه وقتي خود لرد سياه نتونسته شه، چطور مي ولي اون موفق نمي -
  .رسيد كه كنترلش را از دست داده است نظر مي ارسيسا بهزد، ن نفس مي بالتريكس نفس

تو هميشه معلم ... شي تو موفق مي... كنم خواهش مي... ِسوروس... هيچ كس قبالً موفق نشده... گم كه من فقط دارم مي -
 مشاور كامالً مورد ...تو مورد عالقه لرد سياهي... كنم بهت التماس مي... تو دوست قديمي لوسيوسي... مورد عالقه دراكو بودي

  شه باهاش حرف بزني و ترغيبش كني؟ مي...  اعتمادشي
  :اسنيپ مستقيم گفت

خوام وانمود كنم كه لرد سياه از لوسيوس  نمي. لرد سياهو نميشه ترغيب كرد و منم اينقدر احمق نيستم كه اين كارو بكنم -
اي ديگه خودشو گير انداخت و دستگير شد و نتونست اون به همراه خيلي. لوسيوس بايد سزاي كارشو ببينه . عصباني نيست

  هم عصبانيه بله، نارسيسا لرد سياه عصبانيه، خيلي. گويي رو  دوباره بدست بياره پيش
  :نارسيسا با صدايي خفه گفت

 حال خواد كه در گفتم، اون دراكو رو براي انتقام انتخاب كرده اون به موفقيت دراكو اعتقادي نداره، مي پس من درست مي -
  انجام كار كشته بشه

بلند شد و تلوتلوخوران به سمت . نظر رسيد نارسيسا آن يك ذره خودداريش را هم از دست داد چون اسنيپ چيزي نگفت، به
  :بريده گفت بريده. هايش روي سينه اسنيپ مي ريخت اسنيپ رفت و جلوي ردايش را گرفت صورتش را به او نزديك كرد اشك

شي و اون  شي البته كه مي تو موفق مي. توني به جاي دراكو اين كارو بكني ِسوروس، تو مي.  بكنيتوني اين كارو تو مي -
  .پاداشي فراتر از اون چيزي كه به ما داده بهت خواهد داد

به صورت پوشيده از اشكش نگريست و . اسنيپ مچ دستانش را گرفت و آنها را كه به هم قفل شده بودند از هم جدا كرد
  :آهسته گفت

. ولي اون مصممه كه دراكو اول بايد سعيشو بكنه. خواد كه اين كارو انجام بدم كنم در انتها اون از من مي من فكر مي -
تونم يه كم بيشتر تو هاگوارتز بمونم و به نقش پرمنفعتم به عنوان  دوني به فرض محال اگه دراكو موفق بشه اونوقت من مي مي

  .جاسوس ادامه بدم
  اون مهم نيست اگه دراكو بميرهبه عبارتي براي  -

  :اسنيپ آهسته تكرار كرد
دوني كه اون به راحتي  نارسيسا تو هم مثل من خوب مي. اون موفق نشده كه پيشگويي رو بشنوه. لرد سياه خيلي عصبانيه -

  گذره از اين نمي
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  .روي كف اتاق شروع به گريه و زاري كرد. نارسيسا مچاله شد و به پاهاي اسنيپ افتاد
  تنها پسرم... ا پسرمتنه -

  :بالتريكس ظالمانه گفت
  !شدم كه اونو در راه خدمت به لرد سياه از دست بدم اگه من پسري داشتم خيلي خوشحال مي. تو بايد افتخار كني -

اسنيپ بلند شد و او را با دستانش گرفت بلندش كرد و او . و به موهاي بلندش چنگ زد. نارسيسا جيغ كوتاهي از يأس كشيد
  .سپس شراب بيشتري برايش ريخت و به زور در دستش جاي داد. وباره به سمت نيمكت بردرا د

 اينو بخور، به من گوش كن. نارسيسا ديگه بسه -

  .يك لحظه ساكت شد شراب را به دهانش نزديك كرد و كمي از آن چشيد
  به دراكو كمك كنم... بايد امكانش باشه كه -

  .شمانش باد كرده بودبلند شد، صورتش مثل گچ سفيد شده بود چ
  توني مواظبش باشي؟ تا يه وقت آسيبي بهش نرسه؟ توني بهش كمك كني؟ مي ِسوروس ، اوه ِسوروس تو مي -
 كنم سعي خودمو مي -

از روي ميز ليز خورد طوري كه از روي نيمكت پايين افتاد و بر روي زانوهايش جلوي پاي . اي انداخت ليوانش را به گوشه
  .ها فشار داد هايش را بر روي آن تانش را در دست گرفت و لبدس. اسنيپ قرار گرفت

   ببندي؟19شه يه عهد ناگسستني شه قسم بخوري؟ مي ِسوروس مي... ري اونجا كه كمكش كني تو مي -
  عهد ناگسستني؟ -

  .اسنيپ واكنشي نامشخص داشت ولي بالتريكس پيروزمندانه با صداي بلند خنديد
يه سري حرفاي معمولي و يه سري كاراي مشخص اوه البته طبق ... كنه مطمئنم نشنيدي چي گفت؟ اون سعي خودشو مي -

  دستورات لرد سياه
چشمان سياهش را به چشمان آبي و . فشرد در همين حال نارسيسا همچنان دستانش را مي. اسنيپ به بالتريكس نگاه نكرد

  :به آرامي گفت. پر از اشك او دوخته بود
  ما باشه درسته؟20احتماالً خواهرت تمايل داره كه ضامن. بندم  رو باهات ميباشه نارسيسا من عهد ناگسستني -

در برابر نگاه .اسنيپ خودش را پايين كشيد و  مثل نارسيسا روي زمين در مقابل او زانو زد. دهان بالتريكس باز ماند
  .زده بالتريكس دست راست همديگر را گرفتند و به هم چفت كردند حيرت

                                                 
19 Unbreakable Vow 
20 Bonder: اين كلمه با حرف اول بزرگ نشان دهنده وظيفه اي خاص در انجام اين طلسم است.  
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  :تاسنيپ به سردي گف
  چوبتو الزم داري بالتريكس -

  .كرد زده نگاه مي همچنان حيرت. چوبش را درآورد
  و الزمه كه يكمي بياي جلو تر -

  .نوك چوبش را روي دستان به هم پيوسته آنها قرار داد. كمي جلوتر رفت و در نتيجه درست باالي سر آنها قرار گرفت
  :نارسيسا شروع كرد

 هاي لرد سياه عمل كنه د من دراكو قصد داره تا به خواسته ِسوروس، آيا در طي مدتي كه فرزن-

  تو مراقب او خواهي بود؟
  :اسنيپ گفت

  خواهم بود -
  .يك زبانه آتش باريك و درخشان از چوب بيرون آمد و مانند يك سيم داغ چرخيد و به دور دستان آن دو پيچ خورد

  ي كرد؟و آيا، با تمام توان خود، از او در برابر خطرات محافظت خواه -
 خواهم كرد -

  .دومين زبانه آتش از چوب به بيرون پرتاب شد و به اولي پيوست و تشكيل يك زنجير باريك و مشعع داد
  :نارسيسا زمزمه كرد

  خوره اگه معلوم شد كه دراكو شكست مي... و اينم الزمه كه مشخص بشه -
  .دست اسنيپ در دستش منقبض شد ولي آن را بيرون نكشيد

  گيري؟  را كه لرد سياه بر عهده دراكو گذاشته گردن مياي آيا تو وظيفه -
 .بالتريكس نگاه كرد، چوبش روي دستان آنها قرار داشت و چشمانش گشاد شده بودند. يك لحظه سكوت بر قرار شد

 گيرم گردن مي -

ها  آنزبانه آتش از چوب بيرون آمد و به دور . صورت حيرت زده بالتريكس با درخشش سومين زبانه آتش قرمز شد
.پيوسته آن دو پيچ خورد سپس مانند يك مار آتشين به دور دستان به هم. چرخيد
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  فصل سوم

       وصيت نامه و نارضايتي
  انديشه : مترجم

 مرلين: ويرايش

  

او چند ساعتي روي صندلي كنار پنجره اتاق . كرد هري پاتر بلند خروپف مي
شد خيره شده بود و نهايتاً به روي يك طرف صورتش، كه روي شيشه سرد  يتر م خوابش نشسته و به خيابان، كه تاريك و تاريك

  . فشرده شده بود، با عينك كج و دهان باز به خواب رفته بود
درخشيد و نورهاي   هاي خيابان مي هايش روي پنجره باقي مانده بود، زير تابش نارنجي چراغ مه سنگيني كه از نفس

نظر  پديد آورده بود، طوري كه  زير حركت موهاي سياه نامرتبش رويايي بهساختگي آن درخشش عجيبي روي صورتش 
  . رسيد مي

هاي شيريني و شكالت روي زمين  هاي سيب، پوسته پرهاي جغد، هسته. در اتاق اشياء مختلف و كمي آشغال ريخته شده بود
. ي تخت به صورت درهم و برهم قرار داشتهاي به هم پيچيده رو ريخته و پاشيده شده بود و تعدادي كتاب  ورد در ميان رده

  : كي از آنها اين بوديعنوان . اي روزنامه در زير نور روي  ميز بود توده
  

  ؟هري پاتر، فرد منتخب

يكي از . شايعات درمورد هرج و مرج اخير وزارتخانه كه در آن اسمشونبر دوباره ديده شده همچنان ادامه دارد
ما اجازه نداريم در « : مي كه وزارتخانه را ترك مي كرد و از گفتن  اسمش امتناع كرد گفت سازهاي مضطرب ديشب هنگا فراموش

با اين وجود يك منبع و مقام باالي وزارتخانه تصديق كرد كه مركز  هرج و مرج در . » موردش صحبت كنيم، از من چيزي نپرسيد
 جادوگران سخنگوي وزارتخانه حتي از تأييد  وجود همچين در حالي كه تاكنون. اي  پيشگويي قرار داشته است سرسراي افسانه

  . جايي خودداري كردند 
خواران براي ورود غيرمجاز و اقدام به سرقت پيشگويي در حال حاضر  تعداد زيادي از  جامعه جادوگري معتقدند كه مرگ

هاي زياديست كه آن مربوط به   مانماهيت پيشگويي ناشناخته است اگر چه گ. در حال گذراندن محكوميت در آزكابان هستند
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هري پاتر تنها شخص شناخته شده كه تاكنون  از طلسم كشنده زنده مانده و كسي كه در آن شب در وزارتخانه بوده است، مي 
  . باشد

كه قادر اند و معتقدند كه پيشگويي او را  به  عنوان تنها كسي  اند كه پاتر را فرد منتخب ناميده بعضي ها تا آنجا پيش رفته
  . خواهد بود تا ما را از شر اسمشو نبر خالص كند  نام برده است

   ) .5 ستون 2ادامه صفحه ... (محل فعلي پيشگويي  البته اگر هنوز وجود داشته باشد  ناشناخته است اگرچه
   

  : روزنامه ديگري در كنار روزنامه اولي قرار داشت كه چنين عنواني بر روي  آن به چشم مي خورد

  مجيور جانشين فاج شديسكرا

بيشتر صفحه اول روزنامه با عكس بزرگ  سياه و سفيد از يك مرد  با موهاي پرپشت سياه و يال شيرمانند  و صورتي نسبتاً 
  . خراب و زخم شده پوشيده شده بود، عكس تكان مي خورد و به طرف سقف دست تكان مي داد

  
در سازمان اجراي قوانين جادويي جانشين كرنليوس فاج بعنوان وزير جادو روفوس اسكريمجيور،  رئيس سابق اداره ارورها 

اگرچه جامعه جادوگري در ساعات اوليه انتصاب جديد را  با شورو وشوق به او تبريك گفتند، شايعاتي از وجود اختالف بين .شد 
  . شده به وجودآمده است وزير جديد و آلبوس دامبلدور كه به تازگي  به رياست جادوگران  ويزنگاموت گماشته 

نماينده اسكريمجيور تصديق كرد كه او يك بار بعد از گرفتن مقام وزارت با دامبلدور ديدار كرده است ولي از صحبت در 
  ) 2 ستون 3ادامه صفحه  ( …آلبوس دامبلدور به عنوان . مورد  موضوعات بحث  خودداري كرد 

  
  : خورد كه به نحوي تا شده بود كه داستان زير  در آن به چشم ميدر طرف چپ اين روزنامه، روزنامه ديگري بود 

  وزارتخانه سالمت شاگردان را تضمين مي كند

وزير تازه گماشته شده جادو روفوس اسكريمجيور امروز در مورد اقدامات شديد و جديدي كه توسط وزارتخانه اش براي 
وي گفت . سحر و جادوگري هوگوارتز در پائيز امسال ، صحبت مي كرداطمينان از امنيت در راه بازگشت دانش آموزان به مدرسه 

ولي يك كارمند داخلي  . "به داليل روشن وزارتخانه در مورد جزئيات برنامه هاي  امنيتي جديد و دقيق خود نخواهد گفت":
ها و نيز بخشي از ماموريت  تائيد كرده كه اقدامات جديدي  شامل طلسم ها و وردهاي دفاعي و مجموعه پيچيده اي از ضدافسون

  . ارورها كه منحصراً براي محافظت از مدرسه هاگوارتز گذاشته شده اند مي باشد 
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خانم آگوستا النگ باتم  مي . ظاهراً بيشتر مردم  از اقدامات  وزير جديد در مورد امنيت دانش آموزان  آسوده خاطر هستند
تر  و ضمناً كسي كه در ژوئن با مرگ خوارها در وزارتخانه  در كنارش   نوه من نويل، يكي از دوستان خوب هري پا":گويد

  " …جنگيده و 
  

در داخل قفس يك جغد همچون . ولي بقيه داستان  به وسيله يك قفس بزرگ پرنده كه روي آن قرار داشت پوشانده شده بود
گرداند و به صاحب   گهگاه سرش را برميچشمان كهربائيش با غرور  اتاق را برانداز مي كرد و. برف سفيد و باشكوه بود

ع به هم كوبيد ولي هري به آنچنان  خواب عميقي ياو نوكش رااز روي ناشكيبايي يك يا دوبار  سر. كنانش خيره مي شد  خروپف
  . فرو رفته بود كه صدايش را نشنيد 

منتظر است، به غير از  لباسهاي زير رسيد كه  يك چمدان بزرگ درست در وسط اتاق قرار داشت و درش باز بود، به نظر مي
  . هاي پر شكسته كه طي آن را پوشانده بود، تقريباً خالي بود  هاي خالي جوهر و قلم ، بطري ، شكالت كهنه

  . رنگي وجود داشت كه اين كلمات بر روي آن نقش بسته بود در همان نزديكي  روي كف زمين  بروشور ارغواني

  اعالميه  از طرف وزارت جادو

  محافظت از خانه و خانواده خود در برابر جادوي سياه

هاي ايمني  رعايت توصيه. اند مورد تهديد قراردارد خواران ناميده جامعه جادوگري اخيراً از طرف سازماني كه خودرا مرگ
  . كند تان كمك مي ساده زير در محافظت در برابر حمله به شما و خانواده و خانه

  . نهايي خانه را ترك نكنيدشود كه به ت توصيه مي. 1
مواظبت ويژه بايد در ساعت تاريكي باشد در هر جاي ممكن مسافرت خود را طوري تنظيم  كنيد كه قبل از شب به پايان . 2
  . برسد

مطمئن شويد كه همه اعضاي خانواده از اقدامات ضروري نظير سپر . ترتيبات امنيتي اطراف خانه خود را چك كنيد. 3
  . شدن با همراه آگاهند هاي نابخشودني آگاهند و در مورد افراد زير سن قانوني نيز از غيبمحافظ و طلسم

خواران به وسيله محلول  تان در يك سئوال امنيتي  به تفاهم برسيد تا در صورتي كه مرگ با دوستان نزديك به خانواده. 4
  )  را ببينيد 2صفحه . ( يد  به ديگران تغيير قيافه داده اند بتوانيد آنها را بشناس1پواليجوس

                                                 
1 polyjuice 
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اگر احساس كرديد يكي از اعضاي خانواده يا همكارانتان يا همسايگانتان رفتار عجيبي دارد بايد ابتدا  با جوخه اجراي . 5
  )  را ببينيد 4صفحه .  ( ممكن است آنها تحت طلسم فرمان باشند . قوانين جادو تماس بگيريد  

 مسكوني يا هر ساختماني ظاهر شد  وارد آنجا نشويد بلكه فوراً با اداره ارور تماس اگر عالمت شوم بر روي مكان . 6 
  . بگيريد 
 را 10صفحه . ( باشند 2مشاهدات تائيد نشده اي وجود دارد كه مرگ خواران ممكن است  در حال استفاده از اينفري. 7
  .  آن  بايد فورا  به وزارتخانه گزارش شود هرگونه  مشاهده يكي از اينفري ها  يا رويارويي با شبيه) . ببينيد 
  

ساعت  شماطه دارش كه هري چند سال پيش  تعميرش كرده بود شروع به زنگ زدن كرد  كه ساعت يك دقيقه مانده  به 
هري در خواب  ناله كرد وصورتش حدود يك اينچ يا بيشتر از روي پنجره به پائين سر خورد  و عينك . يازده را نشان مي داد 

  . روي صورتش كج تر شد ولي با اين حال بيدار نشد 
هري اين نامه را . خط مايل و باريك نوشته شده بود جاي داشت كنارش در دست آزادش يك تكه كاغذ پوستي  كه با دست

  .  شده بوداز سه روز پيش كه در يك طومار  محكم پيچيده شده بود، تحويل گرفته بود و آنقدر خوانده بود كه كامالً صاف و پهن
  

  هري عزيز 
 3زنم  تا تو را  تا بارو   سر مي4درايو شماره   بعدازظهر  به پرايوت11تر است من در همين جمعه ساعت  اگر براي تو راحت

  . اي همراهي كنم  ات دعوت شده جايي كه براي گذراندن ادامه تحصيالت مدرسه
همچنين از كمك تو در رابطه با موضوعي كه اميدوارم در بين . غد بدهاگر موافق بودي  لطفاً جوابت را  با بازگرداندن اين ج

به اميد ديدارت . دهم من كامل در اين مورد  هنگامي كه تو را ديدم توضيح مي. راه بارو  به آن رسيدگي كنم خوشحال خواهم شد
  در اين جمعه

   ارادتمند صادقانه تو
   آلبوس دامبلدور 

  
 بعدازظهر كنار پنجره اتاق خواب نشسته بود و هر چند 7رده بود هرچند دقيقه يكبار از ساعت اگرچه او تابحال آن را حفظ ك

دانست كه مرتب خواندن كلمات  او مي. انداخت دقيقه نگاه كوتاهي به انتهاي خيابان پرايوت درايو كه منظره واضحي داشت مي

                                                 
2 inferi 
3 burrow 
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توانست  ور كه خواسته شده فرستاده بود و تمام كاري كه او االن ميرا با آن جغد همانط» بله«او قبالً جواب . دامبلدور بيهوده است
  . انجام دهد اين بود كه منتظر باشد چه دامبلدور بيايد چه نيايد

رفت كه از دست  آمد كه راست باشد، زيرا كه او مي اما هري چمدانش را نبسته بود، اين خبر به نظرش خيلي خوب مي
 ييتوانست پيش بيايد رها او نتوانسته بود از احساس اينكه يك مشكلي مي. مصاحبت نجات يابدها بعد از تنها دو هفته  دارسلي

   …يابد 
توانست به داليلي قبل از بردن او دچار مشكل شده  دامبلدور مي. جواب او به دامبلدو ممكن بود گمراه و منحرف شده باشد

هري هربار بعد از بستن چمدانش . ك حيله و يا يك شوخي يا تله باشدنامه ممكن بود اصالً از طرف دامبلدور نباشد بلكه ي. باشد
داد اين بود كه جغد سفيدرنگش هدويك  تنها حركتي كه احتمال سفر را نشان مي. مأيوس شده و دوباره چمدانش را باز كرده بود

  .را در قفس قرارداده
هري از خواب پريد مثل . هاي خيابان خاموش شد اغ رسيد و درست در همان موقع چر12شمارِ ساعت به عدد   عقربه دقيقه

اش را از شيشه پنجره جدا نمود و در عوض  با عجله عينكش را صاف كرد و گونه. اينكه خاموشي ناگهاني زنگ ساعت باشد
ند در مسير دار بل شخصي قدبلند در يك رداي موج. رو را نگاه كرد دماغش را به شيشه پنجره چسباند و با گوشه چشم پائين پياده

هري مثل اينكه شوك الكتريكي گرفته باشد از جايش پريد و از كنار صندليش عبور كرد و شروع به برداشتن  . رفت باغچه راه مي
اي از لباسها، دو  هنگامي كه او خم شد دسته. هر چيزي كه در دسترسش روي كف زمين بود و انداختن آن به درون چمدان، كرد

 . يپس كه در آن طرف اتاق بود بردارد زنگ در به صدا درآمدكتاب طسم و يك بسته چ
  :عمو ورنون از طبقه پائين در اتاق نشيمن فرياد زد

   كدوم كوفتي اين وقت شب اومده؟ -
او كامالً . ك دستش و يك جفت كفش در دست ديگرش در جايش ميخكوب شده بوديهري با يك تلسكوپ برنجي در 

با احساس دستپاچگي و اضطراب . ها درباره اين كه ممكن است كه دامبلدور بيايد هشدار دهد رسليفراموش كرده بود كه تا به دا
  :گفت درست در زماني كه صداي عميقي  را شنيد كه مي. توأم با خنده از روي چمدان عبور كرد، به سرعت در اتاق را باز كرد

  . شما گفته من دنبالش خواهم اومداحتماالً هري به .  عصر بخير،  شما بايد آقاي دارسلي باشيد-
ها دو تا يكي پائين دويد و قبل از رسيدن به چند پله آخر ناگهان ايستاد و اين به خاطر تجربه طوالني او در  هري از پله

د اي و بلن هاي نقره آنجا در ورودي يك مرد قدبلند و الغر با موها و ريش. مورد دور ماندن از دسترس عمويش تاحد ممكن، بود
دار  او يك شنل سفري سياه بلند با يك كاله نوك. تا كمرش، ايستاده بود و عينك هاللي مانند او بر روي بيني كجش قرار داشت

  . پوشيده بود
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هايش به همان پرپشتي سبيلهاي دامبلدور بود البته به رنگ سياه و همچنين لباس خواب آلبالويي  ورنون دارسلي كه سبيل
  . توانست چشمان ريزش را باور كند ي  به دامبلدور زل زده بود كه گويي نميرنگي پوشيده بود طور

  :دامبلدور با خوشحالي گفت
زده شما فهميد كه هري شمارو از اومدن من باخبر نكرده، به هرحال بذاريد فرض كنيم كه شما منو به  شه از نگاه بهت مي -

  . يشتر از اين دم در، در اين زمانه آشفته، درنگ كنيمكار معقولي نيست كه ب. گرمي به داخل خونتون دعوت كردين
دامبلدور از باالي دماغ كجش به عمو ورنون نگريست و . او با چاالكي از آستانه در عبور  كرد و در را پشت سرش بست

  :گفت
  .  بايد بگم كه منطقه شما پيشرفت زيادي كرده... گذره زمان زيادي از آخرين ديدارم مي -

 تپش …هري شك نداشت كه قدرت تكلم او به زودي بازخواهد گشت و خيلي زود.  چيزي نگفتعمو ورنون اصالً
هايش را     اما چيزي در دامبلدور باعث شده بود كه موقتاً نفس… رسيديهاي روي شقيقه عمو ورنون به درجه خطرناك رگ

نون توانسته بود بفهمد كه آنجا مردي وجود دارد كه ولي به احتمال بيشتر عموور. بربايد شايد به خاطر ظاهر جادوگرنماي او بود
  . توان قلدري كرد به سختي با او مي

  :اي گفت مندانه دامبلدور از روي عينك هالليش به طرف باال به هري نگاهي انداخت و با حالت بسيار رضايت
  اوه شب بخير هري، بسيار عاليه، بسيبار عاليه -

شد هيچ كسي  واضح بود كه تا آنجا كه به عمو  ورنون مربوط مي. اب بيدار كرده باشدانگار اين كلمات عمو ورنون را از خو
  . گاه با او همراه و موافق باشد تواند هيچ كه بتواند به هري نگاه كند و بگويد بسيار عاليه نمي

  :باريد شروع كرد ادبي مي عمو ورنون با لحني كه از هر هجايش بي
 ... من نمي خوام كه جسارت كنم ولي -

 .اي غيرعمدي اتفاق مي افته كننده طور نگران ها به  هنوز، متاسفانه، اغلب گستاخي… -
  : دامبلدور حرف عموورنون را خردمندانه پايان برد و ادامه داد

  و ايشون بايد پتونيا باشه ... بهتره پس االن چيزي نگيد مرد عزيز، اوه -
اي كه روي لباس خوابش  هاي پالستيكي و لباس خانه وشيدن دستكشدر آشپزخانه باز شده بود و در آنجا خاله هري با پ

كردن تمام كف آشپزخانه بوده؛ از صورت نسبتاً اسب مانندش فقط  راه عادت قبل از خوابش كه پاك ظاهراً از نيمه. ايستاده بود
  . حيرت معلوم بود 

  :دامبلدور بعد از عدم موفقيت عموورنون در معرفي كردن، گفت
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  بلدور، البته ما قبالً هم مكاتبه داشتيمآلبوس دام -
دامبلدور براي يادآوري خودش به خاله پتونيا  كه يكبار براي او نامه فريادكش فرستاده ...  هري مي انديشيد چه راه عجيبي

  :دامبلدور ادامه داد. بود انتخاب كرده، ولي خاله پتونيا به هيچ وجه سوالي نكرد
  و اين بايد پسرتون دادلي باشه -

روح  راهش به طور غيرطبيعي بي  لباس خواب راهي دادلي در همان موقع در آستانه در، حالي كه سر بزرگ و سفيدش در يقه
  .د، ظاهر شده بود و دهانش از شگفتي باز مانده بوديرس به نظر مي

اين سكوت طوالني شده بود ولي از آنجا كه . ها بود ظاهراً در انتظار حرفي از طرف دارسلي. دامبلدور چند لحظه صبر كرد
  :لبخندي زد وگفت

  چه طوره فرض كنيم كه شما منو به داخل اتاق نشيمن دعوت كرديد -
هاي  هري كه هنوز تلسكوپ و كفش. .كشيد رد شد دامبلدور از كنار دادلي كه خودش را با عجله از سر راهش كنار مي

ترين صندلي كنار آتش نشسته بود و  دامبلدور كه حاال روي نزديك آخر پريد و به دنبال ي اش در دستش بود، از چند پله ورزشي
  :نگريست، رفت و با نگراني از او پرسيد با عالقه به اطرافش مي

  ريم، قربان؟ ما نمي... ما -
  :دامبلدور گفت

.  نباشهدم كه در فضاي باز ريم، ولي قبل از اون چند موضوعه كه بايد در موردش صحبت كنيم و من ترجيح مي مسلماً مي -
  مند بشيم نوازي خاله و عمويت بهره تر از ميهمان بايستي يك كم بيش

  :عمو ورنون كه با خاله پتونيا در كنارش و دادلي در پشت سر آن دو، اكنون وارد اتاق شده بود گفت
  شما واقعاً مي مونيد، آره؟ -

  :دامبلدور به طور خالصه گفت
  مونيم بله، مي -

سريع بيرون كشيد كه هري به سختي توانست آن را ببيند، و با يك تكان ساده، يك كاناپه اش را آنچنان  دستي  سپس چوب
ازپايين طوري جلو آمد كه به پشت زانوي آن سه نفر خورد و هر سه مثل يك كپه روي آن ولو شدند و با يك تكان ديگر كاناپه 

  .به جاي اولش برگشت
  :دامبلدور با خرسندي گفت

  بايد همگي راحت باشيم -
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گذاشت هري دستش را ديد كه سياه و چروك شده بود، گويا گوشت دستش  اش را در جيبش مي دستي هنگامي كه او چوب
  . سوخته بود

  :هري گفت
  ؟...چه اتفاقي براي... قربان -

  :دامبلدور گفت
  بعداً هري، لطفا بشين -

  .اند، نيفتد كوت فرورفتهها كه از حيرت در س هري روي صندلي باقي مانده طوري نشست كه نگاهش به دارسلي
  : دامبلدور گفت

  اييه ده خوشبينيه احمقانه كنيد ولي تا اونجايي كه شواهد نشون مي كردم كه شما بهمون نوشيدني تعارف مي تصور مي -
بطري كج شد و مقدار زيادي از مايع . دستي يك بطري خاكي و پنج ليوان در وسط هوا  ظاهر شد با سومين تكان چوب

  .ا در هر ليوان ريخت كه هر كدام به سمت يك نفر در اتاق سر خوردعسلي رنگ ر
   مادام رزمرتاي بهترين شراب پرورده -

هري تابحال هيچ .  دامبلدور اين را گفت و ليوانش را به سمت هري كه ليوان خودش را گرفته و مزمزه مي كرد، باال برد
زده به يكديگر سعي كردند كه  ها بعد از يك نگاه وحشت يدارسل. دچيزي را مثل آن نچشيده بود، ولي بالفاصله از آن خوشش آم

زدند اين كار، مشكل به نظر   سرشان سيخونك  ميي ها به آرامي به گوشه رند، اما با وجودي كه ليوانيها را ناديده بگ وجود ليوان
  .ده را انكار كندتوانست حدسش را نسبت به اينكه دامبلدور كمي از اين كار خوشش آم هري نمي. مي رسيد

  :دامبلدور به سمت هري چرخيد و گفت
يه مشكلي برامون، يعني محفل ققنوس، پيش اومده كه اميدوارم بتوني برامون حلش كني ولي اول از همه . خوب، هري -

  نامه سيريوس هفته پيش پيدا شد كه در اون همه چيزش رو به تو بخشيده بايد بهت بگم كه وصيت
و ورنون به طرف هري چرخيد ولي هري به او نگاه نكرد هيچ چيز به ذهنش نرسيد كه بگويد، جز از روي كاناپه سر عم

  :اينكه
  اوه، خوبه -

  :دامبلدور ادامه داد
اي از طال به حسابت در گرينگوتز اضافه شده و تمام امالك و دارائي  مقدار قابل مالحظه.  در واقع اين كامالً منصفانه است-

  ....فقط مشكل كوچكي كه. رسيدهشخصي سيريوس بهت ارث 
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   پدرخوندش مرده؟-
  . عمو ورنون بلند اين را گفت

كوشيد  خورد و او كه مي حاال ليوان مصرانه به سر عموورنون مي. هري و دامبلدور هر دو با هم چرخيدند و به او نگاه كردند
  :جا خالي بدهد دوباره گفت

  پدرخوندش مرده؟... اون مرده -
  بله -

اي در  ها نگفته  نپرسيد و سپس مثل اينكه وقفه را گفت و از هري در مورد اين كه چرا چيزي به دارسليدامبلدور اين 
  : صحبتشان بوجود نيامده ادامه داد

   گريمولد رو هم برات گذاشته12مسئله ما اينه كه سيريوس خانه شماره -
  اون براش يه خونه گذاشته؟ -

  .گفت، ولي كسي جواب او را نداد را باريك كرده بود اين را ميعمو ورنون حريصانه در حالي كه چشمان كوچكش 
  :هري گفت

  خوام تونيد اونو داشته باشيد من واقعاً اونو نمي مي. تونيد اونو به عنوان مركز فرماندهي نگه داريد، واسم مهم نيست مي -
كرد تا ابد در خاطرات سيريوس  مياحساس .  گريمولد بگذارد12خواست پا توي خانه شماره  شد نمي جا كه مي  هري تا آن

خواست آنجا را كه در آن اسير شده بود ترك كند، زنداني  زند و نااميدانه دلش مي آلود تنها پرسه مي هاي تاريك و خاك كه در اتاق
  .خواهد شد

  :دامبلدور گفت
  ست ولي ما موقتاً اون ساختمون رو تعطيل كرديم سخاوتمندانه -
  چرا؟ -

گرفت،  زد ناديده مي غرغركردن عمو ورنون را كه حاال شراب عسلي سمج به شدت به سرش ضربه ميدامبلدور در حالي كه 
  :گفت

گلوس، برادر يها اينطوره كه خونه به طور مستقيم به مرد بعدي با نام بلك برسه، از اون جا كه ر خب، رسم خانواده بلك -
ه به وضوح خواسته سيريوس براي وارث بودن تو رو نشون نام وصيت. كوچكتر سيريوس آخرين نفر بود، قبل از سيريوس مرده

  ها كسي مالك اون نشه زاده ده، با اين حال ممكنه كه طلسم يا وردي در خانه گذاشته شده باشه تا غير از اصيل مي
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 مجسم زد  گريمولد آويزان بود و دائماً جيغ مي12 مادر سيريوس كه در هال خانه شماره ي شده در ذهن هري تصوير نقاشي
  :شد و گفت

  طوره بندم كه همين شرط مي -
  :دامبلدور گفت

كامالً، و اگر چنين طلسمي وجود داشته باشه در اين صورت خونه به بزرگترين خويشاوند زنده سيريوس يعني دختر  -
  رسه عموش بالتريكس لسترنج مي

هايي كه روي پايش بود روي  فشهري بدون اينكه خودش متوجه باشد ناگهان از جايش پريد به طوري كه تلسكوپ و ك
  . زمين افتادند

  :هري گفت
  !بالتريكس لسترنج قاتل سيريوس، وارث خونه بشه؟ نه -

  :دامبلدور با خونسردي گفت
هايي كه  دونيم كه طلسم وضعيت دشواريه، ما حتي نمي. ديم خونه به اون هم نرسه خب كامالً واضحه كه ما هم ترجيح مي -

مونه يا نه، مثالً غيرقابل پيدا كردن خونه، كه در اين صورت هر لحظه ممكنه  بعد از سيريوس پابرجا ميما روي اون خونه گذاشتيم 
  كرديم شدن وضعيت از خونه نقل مكان مي طبيعتاً ما بايستي تا روشن. بالتريكس وارد خونه بشه

  ولي شما چه طوري مي خوايد بفهميد كه من اجازه دارم مالكش باشم؟ -
  زمايش ساده وجود دارهخوشبختانه يك آ -

ولي قبل از اينكه . اش را بيرون آورد دستي دامبلدور اين را گفت و سپس ليوانش را روي ميز كوچك كنارش گذاشت و چوب
  :كار ديگري انجام دهد عموورنون فرياد زد

  ميشه اين چيزاي مزخرف رو از اينجا دور كنيد؟ -
رفتند و به آنها  ها باال و پايين مي ان را باالي سرشان، جايي كه ليوانهايش هر سه آنها دست. ها نگاه كرد هري به طرف آن

  . زدند قرار داده بودند ضربه مي
  :دامبلدور مودبانه گفت

  .اوه، ببخشيد -
  :اش را باال برد و هر سه ليوان ناپديد شدند و ادامه داد دستي سپس چوب

  خورديد تر بود كه مي ولي مودبانه -
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ولي با اين حال چيزي نگفت و در حالي كه چشمان . نون كلي حرف ناخوشايند براي گفتن داردرسيد كه عموور به نظر مي
  .تر در كاناپه فرو رفت دستي دامبلدور نگه داشته بود به همراه خاله پتونيا و دادلي بيش مانندش را روي چوب خوك

  :اشد، گفتدامبلدور رويش را به طرف هري گرداند و مثل اينكه عمو ورنون چيزي نگفته ب
  ...دوني، اگر تو وارث حقيقي خونه باشي، اون وقت تو وارث حقيقي اين يكي هم هستي مي -

با يك . صداي ترق بلندي به گوش رسيد و يك جن خانگي  پديدار شد. او براي پنجمين بار چوب دستيش را تكان داد
ها خم  روي فرش دارسلي. گرفته هاي كهنه دوده باسهاي قرمز و بزرگ و ل هاي بزرگ خفاش مانند و چشم دماغ پوزه مانند، گوش

اش  دادلي پاهاي لخت و صورتي. اي سرداد؛ تا حاال چيزي به اين كثيفي وارد اتاق نشيمنش نشده بود خاله پتونيا جيغ كشيده. شد
از شلوار خوابش باال توانست باال برد و نشست انگار كه آن موجود ممكن است  را از روي زمين كشيد و آنها را تا آنجا كه مي

  .بيايد
  : عمو ورنون داد زد

  اين چه كوفتيه؟   -
  :دامبلدور گفت

  كريچر   -
  : جن خانگي مثل قورباغه غورغوركنان به بلندي صداي عموورنون گفت

. خواد كريچر بانوي جديش رو مي. هاست خواد، كريچر متعلق به خانم بالتريكسه، اوه بله كريچر متعلق به بلك كريچر نمي -
  . خواد خواد، كريچر نمي خواد، كريچر نمي ريچر پاتر بداخالق و لوس رو نميك

  :گفت» نمي خواد، نمي خواد«دامبلدور بلندتر از صداي غورغورمانندِ 
  .ده بيني هري، كريچر يك بيزاري مشخص رو براي تعلق گرفتن به تو از خودش نشون مي همانطور كه مي -

  :كرد گفت نگي نگاه مي  هري همانطور كه با تنفر به جن خا
  خوام  اي بهش ندارم من اونو نمي من هيچ عالقه -
  خواد خواد، نمي خواد، نمي نمي -
دي كه اون متعلق به بالتريكس لسترنج بشه؟ توجه داشته باش كه اون سال گذشته در مركز فرماندهي  تو ترجيح مي -

  محفل ققنوس زندگي مي كرده
  خواد خواد، نمي خواد، نمي نمي -
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تواند اجازه بدهد كه كريچر برود و با بالتريكس لسترنج زندگي كند ولي از  دانست كه نمي او مي. دامبلدور خيره شدهري به 
  .طرفي تصور مالكيت و مسئوليت موجودي كه به سيريوس خيانت كرده بود تنفرانگيز بود

  :دامبلدور گفت
نه و گرنه بايد يه ترتيبي براي دور نگه داشتنش از بهش يه دستوري بده، اگه اون مال تو باشه بايد به دستورت عمل ك -

  صاحب حقيقيش بديم
  خواد خواد، نمي خواد، نمي نمي -

  :توانست به هيچ دستوري فكر كند جز اين كه بگويد هري نمي. شد رفت و جيغ مانند مي صداي كريچر مرتب باالتر مي
  !كريچر، خفه شو -

وار  شدن است، صدايش در گلو خفه شده بود ولي دهانش ديوانه  حال خفهبراي چند لحظه به نظر رسيد كه كريچر واقعاً در
اي  خاله پونيا زوزه(بعد از چند ثانيه او خودش را با صورت روي فرش انداخت . خورد و چشمانش بزرگ شده بود تكان مي

  .داد ا نشان ميصدا ر در وقع خشم زياد ولي كامالً بي. كوبيد ها و پاهايش محكم زمين را مي و با دست) كشيد
  :دامبلدور با خوشحالي گفت

 12تو مالك حقيقي خونه شماره . كنه دونسته چي كار مي آد كه سيريوس مي به نظر مي. كنه خب اين موضوع رو ساده مي -
  گريمولد و كريچري 

  :زده پرسيد كوبيد هري مبهوت و وحشت در حالي كه كريچر پاهايش را بر زمين مي
  خودم داشته باشم؟بايد اونو با ... بايد -

  :دامبلدور گفت
در اين . هاي ديگه كار كنه توني اونو به هاگوارتز بفرستي تا توي آشپزخانه با جن به عنوان پيشنهاد مي. خواي، نه اگر نمي -

  ها هم مي تونند ازش مراقبت كنند صورت بقيه جن
  :هري با خوشحالي گفت

هاي خونگي كار   كه به هاگوارتز بري و در اونجا در آشپزخانه با بقيه جنخوام ازت مي... كريچر...اِ. كنم بله، اين كارو مي -
  كني

كريچر كه با دست و پا در هوا به پشت بر روي زمين دراز كشيده بود، نگاه وارونه و سرشار از بيزاري به هري كرد و با يك 
  .صداي ترق بلند ديگر ناپديد شد

  :دامبلدور گفت
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بيك االن  هاگريد بعد از مرگ سيريوس ازش مراقبت كرده ولي باك. بيك مونده يف، باكخوب شد، هنوز يه مورد، هيپوگر -
  اي براش بدي؟ خواي ترتيب ديگه مال توئه بنابراين اگر مي
  :هري يكدفعه گفت

  خواد بيك هم اينو مي فكر كنم خود باك. تونه با هاگريد باشه نه، اون مي -
  :دامبلدور لبخندزنان گفت

ضمناً ما به خاطر نگرانيمون نسبت به . زده شده بود ديد ذوق يبيكو م اون ازاينكه دوباره باك. شه هاگريد خوشحال مي -
فكر نكنم وزارتخونه هيچ وقت بتونه حدس بزنه كه اين .  صدا بزنيم4بيك تصميم گرفتيم از اين به بعد اسمشو سفيدبال امنيت باك

  ، هري چمدونتو بستي؟حاال. فيه كه يك بار به مرگ محكومش كردهيهمون هيپوگر
  ...ا -

  :دامبلدور زيركانه گفت
  دونستي كه من بيام؟ بعيد مي -

  :داشت، گفت اش را برمي هاي افتاده هري در حالي كه با عجله تلسكوپ و كفش
  كنم      تمومش مي... رم و همين االن مي -

اش را از زير تخت بيرون  نهايتاً شنل نامرئي. كمي بيش از ده دقيقه طول كشيد تا هري تمامي لوازمي كه الزم داشت را بردارد
گرفتن هدويگ در  سپس با دست. آورد، در دهنه جوهر چندرنگش را بست و در چمدانش را روي پاتيلش فشار داد تا بسته شود

  .يك دستش و چمدانش در دست ديگر به طرف طبقه پايين رفت
. داد كه او به اتاق نشيمن بازگشته است چون اين معني را مي. اميد شدديد  نا وقتي به هال رسيد از اينكه دامبلدور را آنجا نمي

 حاكم بود كه 5كرد كه نمايشگر راحتي او بود ولي جوي سردتر از كاسترسرد دامبلدور آهسته زمزمه مي. زد در آنجا كسي حرف نمي
  :وقتي گفت. ها نگاه كند هري جرأت نكرد به دارسلي

  من آمادم... پرفسور -
  :فتدامبلدور گ

 . مونه خوبه، فقط يه چيزه ديگه باقي مي -
  ها كرد و ادامه داد  سپس رويش را به طرف دارسلي

  ...رسه دونيد هري يك سال ديگه به سن قانوني مي همان طور كه احتماالً مي -
                                                 
4 Witherwings 
  نوعي سس دسر 5
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  :زد گفت خاله پتونيا كه براي اولين بار بعد از آمدن دامبلدور حرف مي
  نه -

  :دامبلدور مودبانه گفت
  ببخشيد؟ -

  :خاله پتونيا گفت
   ساله مي شه18تر از دادليه و دادلي سال بعدش  اون يك ماه كوچيك. رسه نه، اون نمي -

  :دامبلدور با خوشرويي گفت
  رسيم  سالگي  به سن قانوني مي17ولي در دنياي جادوگري ما در . اوه -

  :عمو ورنون زير لب گفت
  مزخرفه  -

  :ولي دامبلدور آن را نشنيده گرفت و گفت
ولدمورت كه در چندين . جامعه جادوگري االن در حال جنگه. گن به اين كشور برگشته ري كه بهش ولدمورت ميجادوگ -

 سال پيش شده، اون زماني كه اونو با يك نامه كه در مورد قتل والدينش اينجا 15تر از  موقعيت سعي كرده هري رو بكشه قوي
  كنيد داري مي نگهگذاشتم و اميدوار بودم كه شما ازش مثل پسر خودتون 

دامبلدور مكث كرد و چون همچنان صدايش روشن و آرام بود و هيچ اثري از عصبانيت نبود، هري احساس يك نوع يأس 
  .تر شده بودند ها شد كه كمي به هم نزديك كرد و متوجه دارسلي

اون در بين شما چيزي جز . شما اون طوري كه ازتون خواسته بودم رفتار نكرديد و هرگز با هري مثل پسرتون نبوديد -
تونم بگم اينكه اون حداقل از خسارت بسيار بد شما به پسر بدبختي كه  بهترين چيزي كه مي. توجهي و بدبختي و ظلم نفهميد بي

  بين شما نشسته، گريخت
ير از دادلي را در خاله پتونيا و عمو ورنون هر دو با هم به طور غير ارادي به اطرافشان نگاه كردند گويي انتظار ديدن كسي غ

  :وار گفت عمو ورنون ديوانه. بينشان داشتند
  ؟...؟ توچهيبدرفتاري كردن با داد... ما -

  .ولي دامبلدور انگشتش را به نشانه سكوت باال برد و مثل اينكه عمو ورنون الل كرده باشد سكوت برقرار شد
اي تا زماني كه اينجا رو خونه  ي محافظ قويداد كه هري نيرو  سال پيش گذاشتم اين معني رو مي15جادويي كه من  -

ند و ناخواسته بوده، هر چقدر باهاش بد رفتار شده يآ هر چند كه او اينجا بدبخت بوده، هر چقدر ناخوش. خودش بدونه داره
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گه زماني كه يه  سالش بشه پا بر جاست يا به بياني دي17اثر اين جادو تا زماني كه هري . ميلي به اون جا داديد حداقل از روي بي
 سالگيش برگرده كه امنيتشو تا اون 17خوام كه اجازه بديد هري يك بار ديگه تا قبل از تولد  من فقط اينو از شما مي. مرد بشه

  كنه موقع تضمين مي
 او مثل اينكه هنوز در فكر اين بود كه بفهمد در كجا با. دادلي كمي اخم كرده بود. ها چيزي نگفتند هيچ كدام از دارسلي

كرد، انگار كه چيزي در گلويش گير كرده باشد و خاله پتونيا به طور عجيبي سرخ شده  عمو ورنون طوري نگاه مي. بدرفتاري شده
  .بود

  :نهايتاً دامبلدور گفت
  وقتشه كه بريم... بسيار خب هري -

  :ها گفت سپس بلند شد وشنل سياهش را درست كرد و رو به دارسلي
  ه رو ببينيمتا وقتي كه دوباره همديگ -

  .ها، انگار مجبور بودند تا ابد منتظر رفتن آنان باشند دارسلي
  .دارش را برداشت و با وقار از اتاق خارج شد بعد از آن دامبلدور كاله نوك.

  :ها گفت هري با عجله رو به دارسلي
   خداحافظ -

  :شت ايستاه بود و گفت و به دنبال دامبلدور رفت كه كنار چمدان هري كه روي آن قفس هدويگ قرار دا
  خوايم كه گرفتار اينا بشيم  ما فعال نمي-

  :اش را بار ديگر بيرون كشيد وادامه داد دستي  وسپس چوب
فقط ... خوام كه شنل نامرئيت رو بيرون بياري فرستم تا اونجا منتظرمون باشند، ولي  قبلش ازت مي من اينا رو به بارو مي -

  براي احتياط
وقتي آن . ريختگي درونش را دامبلدور نبيند كرد تا بهم  را از چمدان بيرون كشيد در حالي كه سعي مياش هري به سختي شنل

دامبلدور دوباره . اش را تكاني داد و چمدان و قفس ناپديد شدند دستي چپاند دامبلدور چوب را داخل جيب ژاكتش مي
  .دار باز شد هاش را تكان داد و درب جلوي خانه رو به تاريكي سرد وم دستي چوب
  و حاال هري، بيا به داخل شب قدم بذاريم و اين زن فريبنده و بلوند حادثه رو دنبال كنيم  -
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  فصل چهارم

  ١      هوراس اسالگهورن
  )ميالد (pad_foot: مترجم

 مرلين: ويرايش

  

با  وجود اينكه هري هر لحظه از چند روز گذشته در آرزوي اين بود كه 
 بيايد، ولي وقتي با هم در پريوت درايو به راه افتادند، دامبلدور براي بردنش

. طور كه بايد و شايد در خارج از هاگوارتز گفتگو نكرده بود قبالً هرگز با مدير آن. كرد اي را در درونش احساس مي دلشوره
شد و خجالت را در  ه ميي آخرين ديدار رودررويشان مرتب در ذهن هري زند همچنين خاطره. معموالً ميزي بينشان وجود داشت

  .آن موقع هري خيلي فرياد كشيده بود و حتي بعضي از وسايل دامبلدور را شكسته بود. كرد او بيشتر مي
  .رسيد هر چند دامبلدور كامالً آرام به نظر مي

  :او با زيركي گفت
  .چوبدستيتو آماده نگه دار هري -
  .ستفاده كنم، قربانكردم اجازه ندارم خارج از مدرسه از جادو ا ولي فكر مي -

  :دامبلدور گفت
كنم كه  هر چند فكر نمي. دم از هر ضد جادو يا نفريني كه به نظرت رسيد استفاده كني اگه بهمون حمله بشه بهت اجازه مي -

  .ي حمله نگران باشي امشب درباره
  چرا نه قربان؟ -

  .همين كافيه. چون با مني: دامبلدور به سادگي گفت
  .يو باالي يك سراشيبي ايستاداو در پايان پريوت درا

  :گفت
  .مسلماً تو امتحان غيب شدن رو نگذروندي -

  : هري گفت
                                                 
1 Horace Slughorn 
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  .كردم الزمه كه هفده ساله باشيم نه، فكر مي -
 :دامبلدور گفت

  .ميبيني كه دست چوب دستيم فعالً ضعيفه. اگه اشكالي نداره. دست چپم. پس بايد دست منو محكم بگيري. درسته -
  .را گرفتهري دست چپ دامبلدور 

  :دامبلدور گفت
  .پس بزن بريم. آفرين -

بد از آن حس كرد همه چيز سياه . شود و فشارش را دو برابر كرد هري احساس كرد دست چپ دامبلدور از او دور مي
. اش را گرفته بودند هايي آهني دور سينه گويي ميله. توانست نفس بكشد نمي. شد از همه طرف به سختي فشرده مي. شود مي

   …و بعد. رفتند هاي گوشش بيشتر به داخل جمجمه فرو مي پرده. شدند هايش به درون حدقه فشرده مي چشم
ي الستيكي  كرد به زور از درون لوله احساس مي. هايش را از هواي خنك شب پر كرد و چشمان اشكبارش را باز كرد ريه

او و دامبلدور حاال در جايي بودند كه . درايو ناپديد شده است چند ثانيه بيشتر طول نكشيد كه فهميد پريوت. اند تنگي عبورش داده
در وسط جايي كه ايستاده بودند يك تنديس يادبود جنگ، و چند نيمكت قرار . رسيد ميدان خالي يك روستا باشد به نظر مي

  . كرده است2اش آپارات وقتي عقلش با حواسش همراه شد فهميد براي اولين بار در زندگي. داشت
  :بلدور نگاهي به او انداخت و پرسيددام
  .كشه  تا  آدم  بهش  عادت كنه حالت خوبه؟ يه كم  طول  مي -

  :گفت. ماليد اند و داشت آنها را مي درايو نبوده هايش مايل به ترك پريوت كرد گوش هري احساس مي
  .دم جارو رو ترجيح مي كنم دسته ولي فكر مي. خوبم -

  :اش را دور گردنش كمي كشيد و گفت يرداي مسافرت. دامبلدور لبخند زد
  .از اين طرف -

ساعت كليسايي در آن نزديكي تقريباً . ي خالي و چند خانه گذشتند با هم از كنار يك مهمانخانه. هايي تند به راه افتادند با قدم
  .داد نيمه شب را نشان مي
  :دامبلدور گفت

   تا حاال درد هم گرفته؟ ...زخمت. بگو ببينم هري, خوب -
  .اش برد و عالمت آذرخش مانند روي پيشانيش را ماليد ي ناخودآگاه دستش را به طرف پيشانيهر

                                                 
2 Apparateغيب و ظاهر شدن  
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  :او گفت
شه، هميشه بايد در حال  تر مي كردم حاال كه ولدمورت داره قوي فكر مي. نه، و از اين بابت هم تعجب كرده بودم -

  .سوزش باشه
  :دامبلدور گفت

لدمورت باالخره فهميد كه تو به طرز خطرناكي دسترسي به افكار و لرد و. كردم ولي من بر عكس اون تصور مي -
 . استفاده ميكنه3يحاال در مقابل تو  از اكلومنس. احساساتش داري
  : هري گفت

  .كنم خوب من شكايتي نمي -
  . نه دلش براي آن روياهاي آشفته تنگ شده بود، و نه براي تصاوير ناگهاني از درون ذهن ولدمورت

هري دوباره از گوشه چشمش به دامبلدور نگاه كرد و . و از يك باجه تلفن و يك ايستگاه اتوبوس رد شدندآنها پيچيدند 
  :گفت

  پروفسور؟ -
  چيه هري؟ -
   ما دقيقاً كجا هستيم؟……اِ -
4اينجا، هري، روستاي قشنگ بادلي ببرتونه -

دونم تو چند سال اخير  خوب نمي.  بله، البته اينو بهت نگفتم… آه……
اومديم اينجا كه يكي از همكاراي قديمي منو وادارش كنيم كه از بازنشستگي .  بهت گفتم، ولي بازم يه معّلم كم داريمچند بار اينو

  .بياد بيرون و به هاگوارتز برگرده
  تونم به اين كار بكنم، قربان؟ من چه كمكي مي -

  :دامبلدور با ابهام گفت
  .برو به چپ هري... ماي هم از تو بكني كنم بتونيم يه استفاده آه، فكر مي -

سرماي عجيبي كه از . ها تاريك بودند تمام پنجره. ها گرفته بودند باال رفتند دار باريكي كه دو طرفش را خانه از خيابان شيب
اش نگاهي به پشت  از روي شانه.  افتاد5منتورهايهري به ياد د. درايو وجود داشت، در اينجا هم برقرار بود دو هفته قبل در پريوت

  .دستي در جيبش، دوباره قوت قلب پيدا كرد رش انداخت و با لمس كردن چوبس

                                                 
3 Occlumency 
4 Budleigh Bebberton 
5 Dementor 
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  ي دوستتون ظاهر نشديم؟ پروفسور، چرا مستقيم تو خونه -
  :دامبلدور گفت

كنه كه به همنوعان جادوگرمون اين امكانو  ادب حكم مي. ادبانست كه مثالً در خونشو با لگد بشكنيم قدر بي اين همون -
هاي جادوگرا به صورت جادويي در مقابل افرادي كه  به هر حال، اكثر خونه.  از ورودمون جلوگيري كننبديم كه اگه خواستن

   …مثالً در هاگوارتز. شن شن محافظت مي ظاهر مي
  :هري فوراً گفت

  . بهم گفته6هرميون گرنجر... شه ظاهر شد تو زمينا و ساختمون مدرسه نمي  -
  .پبازم بپيچيم به چ... كامالً درست گفته -

ادبي   متعجب بود كه چرا از نظر دامبلدور اين بيهري. داد صداي ناقوس كليسا پشت سرشان فرارسيدن نيمه شب را خبر مي
ولي اكنون كه گفتگويشان شروع شده بود سؤاالت مهمتري براي . نيست كه چنين موقع ديروقتي به سراغ همكار قديميش بروند

  .پرسيدن داشت
  .وندم كه فاج اخراج شدهقربان، تو پيام امروز خ -

  :دامبلدور به طرف يك خيابان فرعي سر باال پيچيد و گفت
  .ها بود جانشين اون شده درسته، مطمئنم خبر داري كه روفوس اسكريمجور كه قبالً رييس بخش كارآگاه -

  : هري پرسيد
  كنين خوبه؟  فكر مي… اون -

  :دامبلدور گفت
  .تري نسبت به كورنليوس داره تر و قوي ت قاطعشخصي. مسلماً شايستگيشو داره. سؤال جالبيه -
  … ولي منظورم بله -
روفوس مرد عمله و چون بيشتر زندگي كاريشو مشغول جنگ با جادوگراي سياه بوده، . دونم منظورت چيه هري مي -

  .گيره لرد  ولدمورت رو دست كم نمي
 كه پيام امروز گزارش كرده بود، نكرد؛ و هري هم اي به  اختالف نظر او با اسكريمجور هري منتظر شد، ولي دامبلدور اشاره

  :به خاطر همين موضوع را عوض كرد. قدرت دنبال كردن آن را نداشت
  . رو هم خوندم7 خبر مادام بونز  قربان، و -

                                                 
6 Hermione Granger 
7 Madam Bones 
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  : دامبلدور به آهستگي گفت
  …  آخ … فكر كنم از اين طرفه …اون جادوگر بزرگي بود. ناپذيريه بله ضرر جبران -

  .اش اشاره كرده بود ديده با دست آسيب
  … چه اتّفاقي براي…پروفسور -

  : دامبلدور گفت
  .خوام سر فرصت برات تعريف كنم مي. داستان جالبيه. فعالً وقت ندارم برات توضيح بدم -

  .تواند به پرسيدن ادامه دهد كردنش جلوگيري كند، و مي به هري لبخند زد و او فهميد، دامبلدور قصد ندارد كه از سؤال
خوارا  انجام   با جغد از وزارت سحر و جادو يه بروشور در مورد اقدامات امنيتي كه بايد براي مقابله با مرگ ,بانقر -

  .بديم، برام رسيد
  : زد گفت دامبلدور كه هنوز لبخند مي

  به دردت هم خورد؟. بله، براي خود من هم يكي رسيد -
  .نه واقعاً -
 بيشتر عالقه دارم، تا ببيني واقعاً پروفسور دامبلدور هستم، نه يه آدم مشخصه، مثالً از من نپرسيدي به چه مربايي -
  قّلابي

  :هري شروع به صحبت كرد
   …من نمي -

  .نميدانست دامبلدور وقعاً او را سرزنش ميكند يا نه
در خوار بودم، قبل از اينكه به شكل كسي در بيام،   هر چند اگه من يه مرگ براي دفعات آينده هري، مرباي تمشكه -

  .كردم مورد مرباي مورد عالقش هم تحقيق مي
  :هري گفت

اونا دقيقاً چي هستن؟ تو بروشور توضيح نداده . ها نوشته بود ، درسته؛ خوب، تو اين بروشور در مورد اينفري……ا -
  .بود

  :دامبلدور به آرامي گفت
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خيلي وقته كسي اينفري نديده، . دنهايي هستن كه جادو شدن تا كار هاي سياه انجام ب اونا يه گروه از جسداي مرده -
   رسيديم هري؛ خوب... ي كافي آدم كشت البته براي درست كردن اونا به اندازه... ي قبل كه ولدمورت قدرت گرفته بود از دفعه

  .همين جاست
زده  ها وحشت هري چنان از فكر كردن در مورد اينفري. ي كوچك و مرتّبي بودند كه داخل باغي قرار گرفته بود نزديك خانه

  .ولي وقتي جلوي در باغ رسيدند، ناگهان دامبلدور متوقف شد و هري به او بر خورد كرد. كرد شده بود كه به چيز ديگري فكر نمي
  … واي… خداي من…آه -

  .درِ خانه از لوال آويزان بود. هري مسير نگاه اورا در جلوي خانه دنبال كرد و ناگهان دلش فرو ريخت
  .رسيد كامالً خالي به نظر مي.  و پايين خيابان نگاه كرددامبلدور به باال

  :آرام گفت
  .دستيتو در بيار و دنبالم بيا چوب -

دامبلدور در خانه را . هري هم دنبالش رفت. در را باز كرد و به تندي و بدون سر و صدا از راهروي وسط باغ عبور كرد
  .دستيش آماده بود چوب. آهسته فشار داد

  8لوموس -
دامبلدور چوب . در طرف چپ درِ ديگري باز بود. ور شد و نور آن هال باريكي را روشن كرد  دامبلدور شعلهدستي چوب

  .رفت، وارد اتاق نشيمن شد اش را باال گرفت و در حالي كه هري پشت سرش مي دستي نوراني
پاندول آن . ايشان افتاده بوديك ساعت پاندولي كه شكسته بود جلوي پ.  در مقابل چشمشان ظاهر شدمنظره درب و داغاني

در آن نزديكي، . كنارش يك پيانو بود كه كليدهايش روي زمين ريخته بود. كمي دورتر مانند شمشيري در زمين فرو رفته بود
هاي شيشه  تكّه. هاي اطراف آنها بيرون زده بود ها خالي شده بودند و پرها از شكاف بالش. چلچراغي روي زمين واژگون شده بود

ي  ماده. اش را باالتر برد، به طوري كه نور آن روي ديوارها افتاد دستي دامبلدور چوب. يني مثل گردي همه جا را پر كرده بودو چ
  .هري چنان نفس بلندي كشيد كه دامبلدور به طرفش نگاه كرد. قرمز و چسبناكي روي كاغذ ديواري پاشيده شده بود

  :دامبلدور با افسردگي گفت
  .؟ آره، اينجا اتّفاق وحشتناكي افتادهقشنگ نيست، نه -

                                                 
8 Lumos 
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هري هم به اطراف نگاه كرد و از . هاي كف اتاق را با پاهايش بررسي كرد دامبلدور با دّقت به وسط اتاق رفت و آشغال
ولي اثري از جسد ديده . كرد چيزي كه شايد پشت پيانوي شكسته شده يا كاناپه ي واژگون شده خواهد ديد، احساس ترس مي

  .دش نمي
  : هري گفت

  شايد درگير شدن و كشيدنش بيرون پروفسور؟ -
  .هاي خوني به ديوار بپاشد، فكر نكند كرد به جراحاتي كه ممكن است به كسي وارد شده باشد تا چنين لكّه  سعي مي

  :دامبلدور گفت
  .كنم من اينطور فكر نمي -

  . او به يك صندلي راحتي كه به پهلو افتاده بود خيره شده بود
  ...ن گين او مييعني  -
  -.بله. هنوز همين دور و براست...  -

  :صندلي فرياد زد. اش را در نشيمنگاه صندلي فرو كرد دستي دامبلدور بدون مقدمه جلو رفت و چوب
  !آخ -

  :دامبلدور قد راست كرد و گفت
  .شب بخير، هوراس -

چاق و كچل نشسته بود و پايين  شكمش  را  جايي كه قبالً يك صندلي افتاده بود، اكنون يك پير مرد . هري مبهوت شده بود
  .كرد آلود، چپ چپ به دامبلدور نگاه مي ماليد و با  چشماني آزرده و اشك مي

  : بلند شد و با درشتي گفت
  .دردم اومد. دستيتـو  اونقدر  محكم  فرو كني الزم  نبود  چوب -

بيل بزرگ نقره يي رنگ شير ماهي مانندش و ، سدرخشيد و چشمان ور قلمبيده دستي روي فرق سر برّاقش مي نور چوب
ي  باالي سرش به زحمت به چانه. كرد  روشن ميدكمه هاي برّاق ژاكت بنفشي را كه روي شلوار ابريشمي ياسي رنگي پوشيده بود

  .رسيد دامبلدور مي
  :ماليد، گفت تلوتلوخوران بلند شد و در حالي كه هنوز پايين شكمش را مي

  از كجا فهميدي؟ -
  .كرد صندلي است، خيلي گستاخانه بود راي كسي كه تا چند لحظه ي پيش وانمود مياين ب
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  :اش  جلب شده بود گفت دامبلدور كه گويي  عالقه
  .ي سياه روي خونت باشه خوارا سراغت اومده باشن، بايد نشانه هوراس  عزيز،  اگه واقعاً مرگ -

  :اش زد و زير لب گفت مرد جادوگر دست بزرگش را به پيشاني
ريختم  داشتم وسايلمو به هم مي.  خوب، به هر حال وقتشو هم نداشتم .دونستم يه چيزي يادم رفته مي. ي سياه نشانه -

  .كه تو وارد شدي
  .هاي سبيلش بلرزد آه بلندي كشيد كه باعث شد گوشه

  :دامبلدور مؤدبانه پرسيد
  خواي تو تميز كردن كمكت كنم؟ مي -

  : هوراس گفت
  .كني لطف مي -

هايشان را به طور يكسان در  دستي چوب. يك جادوگر، الغر و قد بلند و ديگري قدكوتاه و گرد. ديگر ايستادند  يكپشت به
  .هوا تكان دادند

  .ي راه، تزئينات دوباره تشكيل شدند در نيمه. وسايل به جاي خود برگشتند
هاي نفتي به روي ميزهاي  فانوس. ها برگشتند قفسهشده ترميم شدند و به  پاره هاي پاره ها برگشتند، كتاب پرها به درون بالش

نخورده  اي خوردشده دوباره به حالت اول خود برگشتند و دست چندين  قاب عكس نقره. ور شدند كناري برگشتند و دوباره شعله
  . گرديدندها دوباره ترميم شدند و ديوارها تميز ها، درزها و سوراخ پارگي. و برّاق روي يك ميز تحرير قرار گرفتند

  :زد پرسيد دامبلدور با صداي بلند، همراه با صداي ساعت پاندولي كه تعمير شده بود و داشت زنگ مي
  ببينم، اين چه نوع خوني بود؟ -

  :شد گفت جادوگري كه هوراس نام داشت، همزمان با صداي چلچراغ كه به سقف وصل مي
  .خون اژدها... روي ديوار؟ -

  .ه گوش رسيد، سكوت برقرار شدبا آخرين صدايي كه از پيانو ب
  :تري گفت جادوگر با لحن خودماني

البته شايد بشه بازم ازش . حاالم كه قيمتا سر به فلك كشيدن. اي بود كه داشتم آخرين شيشه.  خون اژدها بود بله -
  .استفاده كرد

  .يع غليظ درون آنرا بررسي كرداي كوچكي كه روي ميز كناري بود رفت و آنرا در مقابل نور گرفت و ما به طرف بطري شيشه
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  .يه كم تيره شده! هوووم -
  .در اين موقع بود كه چشمش به هري افتاد. بطري را روي ميز گذاشت و آه بلندي كشيد

  : گفت
  ... اوهو -

  .مانند روي پيشانيش را ديد  چشمان گردش به پيشاني هري خيره ماند و زخم آذرخش
  :  گفتدامبلدور جلو آمد تا هري را معرفي كند و

  . هري، اين دوست و همكار قديمي من هوراس اسالگهورنه .اين هري پاتره -
  : ي زيركانه به دامبلدور نگاه كرد و گفت اسالگهورن با قيافه

  !ولي جواب من منفيه آلبوس! خواي منو تشويق كني كه پيشنهادتو قبول كنم؟ پس اينطوري مي -
  .اي مقاومت كند، با قاطعيت برگرداند خواهد در مقابل وسوسه هري را به عقب هل داد و سرش را مثل كسي كه مي

  : دامبلدور گفت
  . به خاطر روزاي قديم فكر كنم حداقل بتونيم يه نوشيدني بخوريم -

  : ادبي گفت بعد با بي. اسالگهورن مدتي فكر كرد
  .خيلي خوب، فقط يه نوشيدني -

يت كرد كه تا حدودي شبيه همان صندلي بود كه اسالگهورن خود دامبلدور به هري لبخند زد و او را به طرف يك صندلي هدا
  .سوخت و چراغي نفتي با درخشش زيادي روشن بود در كنار آن آتشي مي. را به شكل آن در آورده بود

در آخر وقتي اسالگهورن كه به كار . خواهد او را به نمايش بگذارد معلوم بود كه دامبلدور مي. هري روي صندلي نشست
  .ها مشغول بود، سرش را برگرداند، چشمش به هري افتاد ا و ُتنگه جام

  : گفت
  ...ااااه -

  .ترسيد چشمش از نگاه كردن به او درد بگيرد انگار مي.  فوراً نگاهش را از هري گرفت
  .بفرماييد -

اي كه تازه   كاناپههاي روي بالش.  يك نوشيدني به دامبلدور، كه بدون دعوت نشسته بود داد و سيني را به طرف هري هل داد
  .رسيد پاهايش آنقدر كوتاه بود كه به زمين نمي. تعمير شده بودند لم داد و به سكوتي همراه با ناخوشنودي فرو رفت

  :دامبلدور گفت
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  خوب هوراس، اوضاعت چطوره؟ -
  : اسالگهورن فوراً گفت

البته . تونم حركت كنم بق نميديگه مثل سا. سينم ضعيفه، تنگي نفس دارم، رماتيسم هم دارم. خيلي خوب نيست -
  .پيريه و خستگي. انتظارش هم داشتم
  :دامبلدور گفت

شايد . ولي  بايد حركتت خيلي سريع باشه كه تونستي يه همچين خيرمقدمي رو تو يه مدت كوتاه براي ما آمده كني -
  .سه دقيقه بيشتر وقت نداشتي

  :اسالگهورن با لحني عصباني و مغرورانه گفت
   ...با اين حال. ياب نشدم گرفتم، متوجه فعال شدن افسون مزاحم اشتم حمام ميد. دو دقيقه -

  : دوباره خودش را جمع و جور كرد و گفت
يه پيرمرد خسته كه حق داره زندگي آرومي با يه كم آسايش . ده كه  من يه پيرمردم، آلبوس اين مسئله نشون  مي -

  .داشته باشه
ريخته بود، ولي كسي  گرچه تا حدي شلوغ و به هم. ها را مسلماً دارد ود گفت كه اينهري به اطراف اتاق نگاه كرد و با خ

. هاي فربه هاي شكالت و بالش ها، نوشيدني و كتاب، جعبه هاي نرم و چهار پايه توانست بگويد كه جاي راحتي نيست؛ صندلي نمي
  .پيرزن پولدار ايرادگير باشدزد صاحبش يك  كند، حدس مي دانست چه كسي اينجا زندگي مي اگر هري نمي

  : دامبلدور گفت
  . من پير نيستيي تو هنوز به اندازه -

  : اسالگهورن بدون عالقه گفت
  .خوب، شايد بهتر باشه تو هم به فكر بازنشستگي بيفتي -

  :ي دامبلدور افتاد ديده  به دست آسيبكه شبيه انگور  فرنگي بوداش  پريده چشمان رنگ
  .ه سرعت عمل نداريبينم كه مثل سابق ديگ مي -

  : اش را نشان داد و صادقانه گفت دامبلدور آستينش را عقب زد و نوك انگشتان سوخته و سياه شده
  .گي كامالً درست مي -

  .هري با ديدن اين صحنه، سوزش ناخوشايندي را در پشت گردنش احساس كرد
  ... ام ولي از طرف ديگه شكّي نيست كه نسبت به گذشته كندتر شده -
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. هايي هم دارد خواست بگويد پيري، خوبي هايش را باال انداخت و دستانش را به دو طرف باز كرد، گويا مي ور شانهدامبلد
انگشتري بزرگ از جنسي مانند طال، كه نگين آن سنگ . هري انگشتري در يكي از انگشتان دست سالمش ديد كه قبالً نديده بود

اي روي  نگاه اسالگهورن هم مدتي روي انگشتر ثابت ماند و هري ديد لحظه. سياه و درشتي بود كه از وسط شكاف خورده بود
  .خوردگي ايجاد شد پيشانيش، چين

  : دامبلدور گفت
  خواراس يا به خاطر من؟ خوب، اين همه احتياط در مقابل افراد مزاحم، به خاطر مرگ -

  : اسالگهورن گفت
  اي مثل من چه كار دارن؟ خوارا با پيرمرد بيچاره مرگ -

  :دامبلدور گفت
خواي بگي  واقعاً مي. كنم از تو بخوان كه استعداد خوبتو براي تهديد، شكنجه و قتل آدما در اختيارشون بذاري فكر مي -

  تا حاال براي دعوت پيشت نيومدن؟
  : اسالگهورن مدتي با اندوه به دامبلدور نگاه كرد و بعد گفت

از يه خونه ماگلي . هيچ وقت بيشتر از يه هفته يه جا نموندم. يه ساله كه مرّتب در حركتم. فرصتشو بهشون ندادم -
. آد از اينجا برم جاي خيلي خوبيه، دلم نمي.  مالكين اين خونه براي تعطيالت، رفتن به جزاير قناري. ي ديگه رم به يه خونه مي

كنن  ون كه به جاي دزدنما استفاده ميكافيه يه افسون انجماد روي اون دزدگيراي مسخرش. وقتي آدم راهشو ياد بگيره خيلي سادس
  .ها موقع آوردن پيانو متوجه نشن اجرا كنه؛ و مواظب باشه همسايه

  : دامبلدور گفت
در صورتي كه اگه . ولي براي يك پيرمرد بيچاره كه دنبال يه زندگي آرومه يه خورده خسته كنندس. خيلي جالبه -

   ...برگردي به هاگوارتز
شايد من خودمو ! شه، به خودت زحمت نده، آلبوس تر مي زده زندگيم آروم ي آفت  مدرسهخواي بگي تو اون اگه مي -

روزا با معلّماتون اينطوري رفتار  اگه واقعاً اين!  ، شايعات عجيبي شنيدم9مخفي كرده باشم، ولي از موقع رفتن دولورس آمبريج
  ... كنين مي

  : دامبلدور گفت

                                                 
9 Dolores Umbridge 
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تر از اون باشي كه بري وسط جنگل و  فكر كنم تو حداقل فهميده. ون درگير شدي سانتورهام پروفسور آمبريج با گلّه -
  .هاي كثيف به يه گلّه سانتورهاي عصباني بگي، دو رگه

  :اسالگهورن گفت
  .اومد وقت ازش خوشم نمي هيچ!  زن  احمق!  واقعا؟! يعني اون اين كارو كرده؟ -

  : پاچگي گفت هري با دست. نگاه كردندهري خنديد و دامبلدور و اسالگهورن هر دو به طرف او 
  .اومد  منم ازش خوشم نمي ، آخه متاسفم -

  :اسالگهورن اميدوارنه پرسيد. دامبلدور تقريباً ناگهان از جايش بلند شد
  ري؟ داري مي -

  :دامبلدور گفت
  .ييخواستم برم دستشو نه، مي -

  : اسالگهورن كه معلوم بود نااميد شده گفت
  .تو هال، در دوم، دست چپ -

پس از چند لحظه اسالگهورن از جايش بلند . وقتي در پشت سرش بسته شد، سكوت برقرار شد. دامبلدور از اتاق خارج شد
نگاهي دزدكي به هري انداخت بعد به طرف آتش رفت و پشت پهنش را طرف آتش كرد تاگرم . شد، ولي مردد بود چه كار كند

  .شود
  : ناگهان گفت

  !و آوردهدونم چرا تو ر فكر نكن نمي -
  . صورتش را بررسي كردي چشمان خيس اسالگهورن از زخم هري جدا شد و بقيه. هري فقط به اسالگهورن نگاه كرد

  .تو خيلي شبيه پدرت هستي -
  :هري گفت

  .آره، اينو بهم گفتن -
  ...اونا... غير از چشمات -
  .مثل مادرمه، آره -

  . خسته شده بودهري به قدري اين جمله را شنيده بود كه تقريباً از شنيدنش
  .درسته كه يه معّلم نبايد شاگرداي محبوب داشته باشه، ولي اون يكي از شاگرداي محبوب من بود. آه، بله -
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  :ي هري، اضافه كرد گرانه اسالگهورن در جواب به نگاه پرسش
  دوني، مي. ودخيلي سرزنده ب. ترين شاگردايي بود كه تا حاال بهشون درس دادم ، يكي از باهوش10مادرت، ليلي اونز -

  .داد اي بهم مي البته جواباي گستاخانه. گفتم تو بايد تو گروه من باشي مرّتب بهش مي. دختر قشنگي بود
  گروه شما كدوم بود؟ -
  ».دست بردار...... اه...  بودم11من سرپرست اسليترين -

  :ي هري، انگشتش را به طرف او گرفت و فوراً  ادامه داد او با ديدن قيافه
ها به ارث  بله، معموالً  تو خونواده!   باشي12حتماً تو هم بايد مثل اون تو گريفندور. به  من  نگاه  نكناينجوري   -

ها در مورد اون   يكي دو سال پيش روزنامه  رو شنيدي؟ بايد شنيده باشي13تا حاال اسم سيريوس بلك. ميرسه؛ البته نه هميشه
  . همين چند هفته قبل مرد.  خيلي چيزا نوشتن

  .ند اين بود كه دستي نامرئي، درون هري را درهم پيچيده و سفت نگه داشته استمان
ي بلك تو گروه من بودن، ولي  سيريوس از  كل خونواده. خوب به هر حال تو مدرسه بهترين دوست پدرت بود -

ش من، ولي دوست داشتم  اومد پي14گولوسيالبته بعد، برادرش ر.   پـسـر بااستعدادي بود !آوره شرم!  گريفندور  سر درآورد
  .همشونو داشته باشم

به ديوار مقابلش . ظاهراً در خاطراتش غرق شده بود. رسيد كه در يك حراجي باخته باشد مثل كلكسيونر مشتاقي به نظر مي
  .كرد تا گرما به طور يكنواخت در پشتش پخش شود زل زده بود و گهگاه حركت مي

اونقدر كارش خوب بود كه . تونستم باور كنم وقتي فهميدم نمي. دنيا اومده بودي ماگل به  البته مادرت تو يه خونواده -
   .كردم نژادش اصيل باشه فكر مي

  : هري گفت
  .ي ما شاگرد اوله اون تو دوره.  يكي  از  بهترين  دوستاي  منم  از  والدين  ماگل  به  دنيا  اومده -

  :اسالگهورن گفت
   نه؟.شه عجيبه كه بعضي وقتا اينطوري مي -

  : هري به سردي گفت
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  .نه، در واقع خيلي هم عجيب نيست -
  :اسالگهورن با تعجب به او نگاه كرد و گفت

ترين شاگرداي من در تمام زندگيم بوده؟ بعد  االن بهت نگفتم مادرت يكي از محبوب! نه نه نه! فكر نكن من متعصبم -
شاگرد خيلي بااستعدادي بود . ي ديگه زاده  يه ماگل هاست اط گابلينالبته اون االن رييس دفتر ارتب.  را داشتم15از اونم درك كرسول

  .ده و هنوز هم اطّالعات داخلي رو از اوضاع و احوال گرينگوتز بهم مي
داخل قاب ها، . هايي كه روي ميز بود، اشاره كرد مندانه لبخند زد و به قاب عكس مقداري باال و پايين رفت، رضايت

  .شد افراد ديده ميهاي ريز متحرّكي از  عكس
منده كه نظر منو در  هميشه عالقه. ، سردبير پيام امروزه16اين، بارناباس كاف. عكساي امضاشده از شاگرداي سابقم -

فرسته، اونم فقط به خاطر  ؛ هر سال يه بسته برام مي18هاي عسليه ، از دوك17و اينم آمبرسيوس فلوم. مورد اخبار روزانش بدونه
 اگه يه كم  سرتو  بياري باالتر   ...و اون پشت هم!  معرفيش كردم تا اولين كارشو گير بياره19هاركيساينكه اونو به سيسرون 

بينن من با بازيكناي هارپي رفاقت  كنن وقتي مي همه تعجب مي. 21هده هالي ، كاپيتان هارپي20  گوئنگ جونز ...توني  ببينيش مي
  .دن مينزديك دارم؛ و هر وقت هم بخوام بهم بليت مجاني 

  .ظاهراً اين فكر خيلي او را خوشحال كرد
هاي  هاي شيريني و بليت كه بسته توانند اسالگهورن را پيدا كنند، درحالي خوارها نمي توانست بفهمد، چرا مرگ هري نمي

  :پرسيد. توانستند او را پيدا كنند خواستند با او مشورت كنند، مي  و كساني كه مي22كوييديچ
   تونستن شما رو پيدا كنند و براتون هديه بفرستند؟و همه ي اين آدما، -

  .لبخند، با همان سرعتي كه خون از ديوارهاي منزل اسالگهورن پاك شده بود، از لبانش محو شد
  :به هري نگاه كرد و گفت

  .يه ساله تماسم با همه جا قطع بوده! البته كه نه -
رسيد، بعد  چند لحظه كامالً پريشان به نظر مي. كردههري احساس كرد، اين كلمات، خود اسالگهورن را هم متعجب 

  .هايش را باال انداخت شانه

                                                 
15 Dirk Cresswell 
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19 Ciceron Harkiss 
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كنه كه اين حرفا رو ميزنه؛ ولي  دامبلدور كار خوبي مي. گيره جور وقتا سرشو پايين مي به هر حال، هر جادوگر تو اين -
دونم، اونا  مي.   به محفل ققنوس ابراز وفاداري كنممونه كه رسماً اگه تو موقعيت فعلي كاري رو تو هاگوارتز قبول كنم، مثل اين مي

    ...كنم با اين اوضاع مرگ و مير برانگيزي هستن، ولي شخصاً فكر نمي آدماي شجاع و تحسين
  : توانست حالت تمسخر را از لحنش جدا كند گفت هري كه نمي

  .براي درس دادن تو هاگوارتز الزم نيست حتماً به محفل برين -
توانست با  كرد، به سختي مي هاي صحرايي تغذيه مي كرد و از موش كرد كه در غارها زندگي مي س فكر ميوقتي به سيريو

  .اسالگهورن نازپرورده احساس همدردي كند
  : او ادمه داد

كه اونم چون با  . 23 البته غير از كوييرل اكثر معلّما تو محفل نيستن و هيچ كدومشون هم تا حاال كشته نشدن؛ -
  .كرد، حّقش بود كاري ميولدمورت هم

هري مطمئن بود كه اسالگهورن از آن دسته از جادوگرانيست كه تحمل ندارد كسي اسم ولدمورت را با صداي بلند به زبان 
  .و همينطور هم بود؛ اسالگهورن بر خود لرزيد و جيغي از روي اعتراض كشيد كه هري به آن توجهي نكرد. بياورد

  :هري ادامه داد
كنند، امنيت بيشتري نسبت به  كنم تا وقتي كه دامبلدور رييس مدرسست، اونايي كه زير نظرش كار ميمن فكر مي -

   نه؟. ترسه دونم اون تنها كسيه كه ولدمورت ازش مي ساير افراد دارن؛ تا اونجايي كه من مي
  .كرد هاي هري فكر مي ظاهراً داشت در مورد حرف. اسالگهورن مدتي به جلو خيره شد

  :نه زير لب گفتلجوجا
خوارا نپيوستم،  در ضمن، چون من به مرگ. خوب، بله، درسته كه اسمشونبر تا حاال دنبال رويارويي با دامبلدور نبوده -

... تر باشم، امنيت بيشتري خواهم داشت و در اين حالت اگه به دامبلدور نزديك... بعيده كه اون منو يه دوست به حساب بياره
اگه اون، با اون همه روابط نزديك تو وزارتخونه و حفاظتي كه از طرف ...  شوكه نشدم24ه از مرگ آمليا بونزتونم تظاهر كنم ك نمي

  ...اونا داشت
  .دامبلدور وارد اتاق شد، و اسالگهورن از جا پريد؛ مثل اينكه فراموش كرده بود او نيز در خانه است

  : گفت
  حته؟مزاجت نارا. خيلي وقت طول كشيد! اوه، تويي آلبوس -

                                                 
23 Quirrell 
24 Amelia Bones 
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  :دامبلدور گفت
خوب، هري، ديگه به قدر كافي . از الگوهاي بافتني خيلي خوشم مياد. خوندم هاي ماگلي رو مي نه، فقط داشتم مجله -

  .كنم وقتشه كه بريم فكر مي. مزاحم هوراس شديم
  .اسالگهورن كمي جا خورد. هري هم با كمال ميل از جا پريد

  رين؟ دارين مي -
  . رو از همون اول تشخيص بدميه مورد از دست رفتهكنم  فكر مي. بله درسته -
  ؟ از دست رفته -

كرد و هري زيپ ژاكتش را باال  اش را سفت مي كه دامبلدور رداي مسافرتي در حالي. رسيد اسالگهورن آشفته به نظر مي
  .زد اش را به هم مي خورد و انگشتان گوشتي كشيد، اسالگهورن در جاي خود تكان مي مي

  : سالمش را به عالمت خداحافظي باال برد و گفتدامبلدور دست
با وجود . كنه اگه برگردي، هاگوارتز با خوشحالي ازت استقبال مي. خوب هوراس، متاسفم كه اين كار را قبول نكردي -

  .كنيم اينكه ترتيبات امنيتي مدرسه رو بيشتر كرديم، ولي اگه يه وقت خواستي براي مالقات بياي، ازت استقبال مي
  ...  گفتم كه  لطف داري،  خوب، بله، -
  . پس خدحافظ خوب -

  : هري هم گفت
  .خدحافظ -

  :نزديك در خانه بودند كه فريادي پشت سرشان شنيدند
  .كنم  قبول مي  خيلي خوب، خيلي خوب، -

  .زنان جلوي در اتاق نشيمن ايستاده است نفس دامبلدور برگشت و اسالگهورن را ديد كه نفس
  بيرون؟يعني از بازنشستگي مياي  -

  : اسالگهورن با بي صبري گفت
  .آم بله، بله، ديوونگيه ولي مي -

  : دامبلدور لبخند زنان گفت
  .بينمت هوراس عاليه، پس، اول سپتامبر مي -

  :اسالگهورن با صدايي شبيه خرناس گفت
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  بله، حتماً -
  :كردند، صداي اسالگهورن از پشت سرشان بلند شد وقتي از راهروي وسط باغ عبور مي

  !خوام، دامبلدور فه حقوق ميمن اضا -
  .آلود به طرف پايين تپه راه افتادند درِ باغ پشت سرشان بسته شد و از ميان تاريكي و هواي مه. دامبلدور لبخند زد

  :دامبلدور گفت
  .كارت خوب بود هري -

  :هري با تعجب گفت
  .من كه كاري نكردم -
  ازش خوشت اومد؟. رتز دقيقاً چه چيزي به دست ميارهبه هوراس نشون دادي كه با برگشتن به هاگوا. آه، چرا، كردي -
  ...ا -
رسيد كه شايد در نوع خودش انسان جالبي باشد، ولي  به نظرش مي. آيد يا نه  هري مطمئن نبود از اسالگهورن خوشش مي 

اي بتواند جادوگر  زاده به هر حال، از اينكه ماگل. گفت رسيد، هرچند خودش چيز ديگري مي گاهي هم انسان مغروري به نظر مي
  .خوبي باشد، خيلي تعجب كرده بود

  .دامبلدور شروع به حرف زدن كرد و هري را از گفتن اين مطالب راحت كرد
از اينكه روي اينجور آدما نفوذ . طلبه و دوست داره كه آدماي مشهور و موفق و قوي اطرافش باشن هوراس راحت -

بيني كه اينطوري اون فضاي   مي   ده، ي تخت بشينه، صندلي عقب رو ترجيح ميخواد رو خودش هيچ وقت نمي. بره داره، لذّت مي
طلبي يا هوشي كه داشتن، و   عادت داشت تو هاگوارتز شاگرداي خوب رو گلچين كنه، گاه به خاطر جاه.بيشتري براي نفوذ داره

. كنن هاي مختلف، پيشرفت بزرگي مي ر ضمينه  داره كه ديو مهارت عجيبي در انتخاب افراد. گاه به خاطر جادوها و استعدادشون
كرد و  اونا رو به هم معرفي مي. گرفت ش درست كرده بود و خودش در مركز قرار مي هوراس يه جور باشگاه از افراد مورد عالقه

 از شكالت  هم براي خودش داشت؛ يا يه جعبه مجانييا و هميشه هم در عوض يه فايده. كرد روابط مفيد بـيـنـشـون برقرار مي
  .ها معرفي كنه دادن كه كسي رو براي دفتر ارتباط گابلين دادن و يا مثالً بهش فرصت مي آناناسي مورد عالقش بهش مي

دهد تا   را تكان مييا تند و اينجا و آنجا رشته هري در ذهن خود عنكبوت بزرگي را تصور كرد كه تاري را دور خود مي
  .تر كند يكهاي بزرگ آبدار را به خود نزد مگس

  : دامبلدور ادامه داد
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از اين .  كه حاال ديگه بايد بهش بگيم پروفسور اسالگهورن، دشمن كنم ...گم كه تو رو با هوراس اينا رو براي اين نمي -
پسري  « شي تو جواهر كلكسيون اون مي. كنه كه تو رو جلب كنه، هري اون مسلماً سعي مي. گم كه مواظب خودت باشي جهت مي

  .»فرد منتخب« يا اسمي كه حاال روت گذاشتن،  ...»ه موندكه زند
كلماتي را به خاطر آورد كه چند هفته قبل . آلود نداشت، اطراف هري را گرفت با اين كلمات سرمايي كه ربطي به هواي مه

  ».  بماندتواند زنده هيچ يك با بودن ديگري نمي«: كلماتي كه معني خاص و وحشتناكي  براي  او  داشت. شنيده بود
  .دامبلدور جلوي كليسايي كه از مقابلش رد شده بودند ايستاد

  گيري هري؟ دستمو مي -
  .ولي باز هم احساس ناخوشايندي داشت. تر بود شدن آماده هري اين بار براي غيب

و در كنار خود  از يك  روستا، كنار دامبلدور ايستاده بود يا وقتي فشار برداشته شد و توانست دوباره نفس بكشد، در گوشه
با همه احساس وحشتي كه چند لحظه . بارو: ديد كه دومين ساختمان محبوبش در جهان بود رخ تاري از يك ساختمان را مي نيم

اش  ، كه آشپزي26، اينجا بود، و همينطور خانم ويزلي25رون. تر شد اش قوي قبل در او وجود داشت، با ديدن آن، ناخودآگاه روحيه
  . شناخت بهتر بود  هري مياز هر كس ديگري كه

  : شدند دامبلدور گفت وقتي از دروازه وارد مي
شايد اينجا . شي، هري، دوست دارم قبل از اينكه از هم جدا بشيم چند كلمه خصوصي با هم حرف بزنيم اگه ناراحت نمي -

  .خوب باشه
هري كه كمي . داشتند، اشاره كرد  آن نگه ميجاروهاي خود را در ها دسته  كه ويزلييا ريخته هم دامبلدور به اتاقك سنگي به

. كرد، وارد فضايي شد كه از يك گنجه معمولي كمي كوچكتر بود  كه غژ غژ صدا مييگيج شده بود به دنبال دامبلدور از درِ اتاقك
  .اش را مثل مشعلي درخشان، روشن كرد و به طرف هري لبخند زد دستي دامبلدور نوك چوب

كنم كه تو، بعد از اون   احساس غرور ميي اين حرف منو ببخشي هري، ولي خوشحالم و حتاميدوارم به خاطر گفتن -
كنم اگه سيريوس هم بود، بهت افتخار  بذار بگم كه فكر مي. ياتفاقاتي كه توي وزارتخونه افتاد، به اين خوبي با مسائل كنار اومد

  .كرد مي
همان . ي سيريوس بحث كند كرد بتواند درباره فكر نمي.  آمد هري آب دهانش را قورت داد؛ صدايي از دهانش بيرون نمي

به قدركافي برايش وحشتناك بود؛ و حتي بدتر از آن، اسالگهورن كه اسم » پدرخوانده اش مرده؟«عمو ورنون كه گفته بود 
  .سيريوس را به طور اتفاقي بر زبان آورده بود

                                                 
25 Ron 
26 Weasley 
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  : دامبلدور به آرامي گفت
تونست  اي كه مي رحمانه براي رابطه  بييپايان.  همراهي تو با سيريوس اينقدر زود تموم شدرحمانه بود كه زمان خيلي بي -
  . طوالني و شادي باشهي رابطه

شك نداشت كه دامبلدور درك . رفت، خيره شده بود هري سرش را تكان داد و به عنكبوتي كه از كاله دامبلدور باال مي
 ي  كه هري كرده اين بوده كه روي تختش در خانهيزمان رسيدن نامه او تنها كاركند، حتي شايد در اين فكر باشد كه تا  مي

منتورها بود، خيره يروح بيرون كه يادآور د گرفته به هواي سرد و بي هاي مه خورده و از پنجره ها خوابيده و غذا نمي دارسلي
  .است شده

  : اي گفت هري، باالخره با صداي آهسته
  .نويسه گه برام نامه نميخيلي سخته كه قبول كنم دي -

كرد؛ ولي  از پذيرفتن اين مسئله احساس حماقت مي. هايش را بر هم زد ناگهان سوزشي در چشمانش احساس كرد و پلك
 بود كه با شناختن يداد، يكي از بهترين چيزهاي اينكه در خارج از هاگوارتز كسي بود كه تقريباً مثل پدر يا مادر به او اهميت مي

  . رسان اين شادي را براي او به ارمغان نخواهند آورد وقت، جغدهاي نامه  و حاال ديگر هيچ اش به دست آورده بود پدرخوانده
  : دامبلدور با ماليمت گفت

  .ارزش سيريوس براي تو از هر چيزي كه قبالً حس كرده بودي بيشتر بود؛ طبيعيه كه تحمل نبودنش خيلي سخته -
  :شد، حرف او را قطع كرد و گفت يتر م  كه كم كم قوييهري با صداي

 سيريوس هم . از پا در بيام ... يا اينكه ...چشممو روي دنيا ببندمتونم  ها بودم، فهميدم كه نمي ولي  وقتي  پيش  دارسلي -
فر بعدي من  شايد ن ... نگاه كنيد27به مادام بونز يا املين ونس.  مگه نه؟ و به هر حال، زندگي خيلي كوتاهه. خواست اينو از من نمي
  باشم، مگه نه؟

  :كرد، با صداي محكمي ادامه داد درخشيد نگاه مي در حالي كه مستقيم به چشمان آبي دامبلدور كه در نور چوبدستي مي
 و اگه بتونم، خوارا بگيرم ، تلفات  زيادي از مرگتونم كنم كه تا جايي كه مي ولي  اگه  نوبت من باشه، تمام تالشمو مي -

  . هم از بين ببرمخود ولدمورت رو
  :دامبلدور با حالتي تأييدآميز، دستش را بر پشت هري زد و گفت

                                                 
27 Emmeline Vance 
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من كالهمو به افتخارت .  واقعي سيريوس هستيي  پدر و مادرت و پسرخوندهيده كه پسر واقع اين حرفا نشون مي -
زنم   حدس مي .ف ديگه در همين مورد دارم ضمناً هري يه حر !ترسيدم پر از عنكبوت بشي اگه نمي... داشتم،  يعني برمي ...دارم برمي

  . پيام امروز رو خونده باشيي  گذشته، روزنامهي توي دو هفته
  :هري گفت

  .درسته -
  . طپش قلبش كمي تندتر شد 

  ها نوشته شده؟  تو، تو تاالر پيشگويي، مطالب زيادي تو روزنامهي ماجراي پس مسلماً ديدي درباره -
  : هري دوباره گفت

  ...دونن كه من همون كسي هستم كه همه مي و حاال  بله، -
  :دامبلدور حرفش را قطع كرد و گفت

شده درباره تو و لرد ولدمورت اطّالع  دارن؛  گويي انجام دونن، در تمام دنيا فقط دو نفر هستن كه از متن كامل پيش نه نمي -
 هرچند خيليا تونستن به درستي  ...اين واقعيت داره،.  و پر از عنكبوت ايستادنبو گرفتهو اون  دو  نفر،  االن تو اين انبار جاروي 

...  درمورد توئهيگوي گويي رو بدزدن، و همينطور اينكه، اون پيش خواراش رو فرستاده كه پيش حدس بزنن كه ولدمورت، مرگ
  .گه گويي چي مي دوني پيش حاال فكر كنم حدسم درسته كه تو به كسي نگفتي كه مي

  :هري گفت
   ...نه -

  : ور گفتدامبلد
  .كنم، بايد اونو به دوستات، آقاي رونالد ويزلي و خانم هرميون گرنجر بگي گر چه فكر مي. اي بود در كل تصميم عاقالنه -

  : و دامبلدور ادامه داديكّه خوردهري از اين حرف 
  .اين به ضرر اوناست كه مطلب به اين مهمي رو بهشون نگي. بله، به نظر من اونا بايد بدونن -
  ... خواستم من نمي -

  : اش به هري نگاه كرد و گفت دامبلدور از باالي عينك هاللي
كه اونا رو ناراحت كني يا بترسوني؟ يا اينكه اعتراف كني كه خودت نگراني يا ترسيدي؟ تو به دوستات احتياج داري   -
  .يخواست كه تو چشمتو روي دنيا ببند  سيريوس دلش نميهمونطور كه خودت به راستي گفتي،. هري

  :  او ادامه داد.رسيد دامبلدور به جواب احتياج ندارد ولي به نظر ميهري چيزي نگفت 
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  .خوام امسال بهت درس خصوصي بدم  من مي يه مطلب ديگه هم هست كه به اين موضوع ربط داره، -
  : زده گفت هري سكوتش را شكست و حيرت

  !...با شما؟!... ؟يخصوص -
  .سهم بيشتري داشته باشمآموزشت كنم وقتش رسيده كه تو  بله، فكر مي -
  دين، قربان؟ چي به من درس مي -

  : دامبلدور ظريفانه گفت
  .اوه، يه كم از اين، يه كم از اون -

 ذهنش را مشغول كرده يبه همين جهت، چيز ديگري كه كم. هري اميدوارانه منتظر شد، ولي دامبلدور توضيح بيشتري نداد
  :بود، پرسيد

  ياد بگيرم، درسته؟ 28نم، ديگه الزم نيست كه درس اكولومنسي رو پيش اسنيپاگه بخوام با شما درس بخو -
  .و نه، ديگه الزم نيست... هري، پروفسور اسنيپ -

  :هري با خيال راحت گفت
  ...  چون اونا خوبه، -

  .حرفش را ناتمام گذاشت تا آنچه واقعاً در ذهن داشت را بر زبان نياورد
  :  داد و گفتدامبلدور سرش را به عالمت تأييد تكان

  ! اينجا مناسب باشهيبرا» افتضاح «ي فكر كنم كلمه -
 .هري خنديد

  :او گفت
. ها رو ادامه بدم ده كه درس معجون بينم، چون اجازه نمي خوب، اين معنيش اينه كه ديگه پرفسور اسنيپ رو زياد نمي -

  .مدونم اين نمره رو نياورد  بگيرم؛ كه مي29مگه اينكه تو امتحان سمج نمره عالي
  : دامبلدور با لحن سنگيني گفت

امروز بينم كه  در ضمن، حاال كه فكرشو كردم، مي. ها ارسال بشن اونا رو حساب نكن هيچ وقت قبل از اينكه نمره -
كننده، هميشه همراهت  خوام كه شنل نامرئي  اوالً، ازت مي ...  دو مطلب ديگه هري، قبل از اينكه از هم جدا بشيم.بايد ارسال بشن

  فهمي كه؟ محض احتياط؛ مي. شه؛ حتي تو خود هاگوارتزبا

                                                 
28 Snape 
29 Outstanding 
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  .هري سرش را به عالمت تأييد تكان داد
اين اقدامات . و باالخره اينكه، در مدتي كه اينجا هستي، وزارتخونه باالترين امنيت ممكن رو براي بارو تأمين كرده -

.  كنن هاي اونا رو قبل از ارسال، در وزارتخونه بررسي مي همثالً، تمام نام.  يه سري دردسرهايي ايجاد كردن31ي و مال30 آرتوريبرا
ولي اگه در مدتي كه پيش اونا هستي، جون خودتو . اونا  اصالً  شكايتي  از اين مسئله ندارن، چون تنها نگرانيشون، سالمتي توئه

  .، جواب خوبي به زحماتشون ندادييبه خطر بنداز
  :هري فوراً گفت

  .فهمم مي -
  : دامبلدور گفت

   ...خيلي خوب، پس -
  .درِ اتاقك جارو را باز كرد و به داخل حياط رفت

، يبذار مالي رو بيشتر از اين، از فرصت ناليدن در مورد اينكه تو چقدر الغر شد. بينم يه نوري تو آشپزخونه مي -
  !محروم نكنيم

  

                                                 
30 Arthur 
31 Molly 
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  فصل پنجم

  م زياديولغف      
  محمد نوراللهي: مترجم

  وسط مرلينتايپ و جايگذاري معادالت ت
  

ي آشنا  هاي بلند كهنه هري و دامبلدور به در پشتي بارو كه جلوي آن مملو از پوتين
. ها را كه در انبار خوابيده بودند از دور بشنود هاي رنگ و رو رفته بود نزديك شدند؛ هري توانست صداي آرام مرغ و پاتيل

او صداي عصبي خانم ويزلي را شناخت كه .  پنجره آشپزخانه ديداي را از پشت دامبلدور سه بار در زد و هري حركت سريع سايه
  :گفت

  !كي اونجاس؟ خودتو معرفي كن -
 .دامبلدور هستم، هري رو آوردم -

  .ناگهان در باز شد و خانم ويزلي كه زني قدكوتاه و فربه بود و لباس بلند كهنه سبزرنگي به تن داشت جلوي در ظاهر شد
  .رسي ي، گفته بودي كه صبح ميآلبوس، منو ترسوند! هري، عزيزم -

  :كرد گفت دامبلدور در حالي كه هري را به سمت در هدايت مي
سالم ... آ. البته هري ترتيبش رو داد. كردن اسالگهورن كمتر از اوني كه انتظار داشتيم طول كشيد قانع. شانس آورديم -

  !نيمفادورا
يك ساحره جوان با صورت . ت بود خانم ويزلي تنها نبودهري نگاهي به اطراف انداخت و متوجه شد با وجودي كه ديروق

  .دار بزرگي به دست داشت روي صندلي نشسته بود اي در حالي كه ليوان دسته مانند و موهاي قهوه پريده قلب رنگ
  :ساحره گفت

  .سالم پرفسور، هري -
 .سالم تانكس -

يقيناً ظاهرش نسبت به هميشه . زد اجبار لبخند مياحوال بود و انگار از روي  به نظر هري تانكس كمي افسرده و حتي مريض
تانكس ناگهان بلند شد و ردايش را بر روي شانه انداخت و . رسيد تر به نظر مي رنگ داشت كمرنگ كه موهاي صورتي آدامسي

  :گفت
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  .مالي از چاي و همدرديت ممنونم. بهتره من برم -
  :دامبلدور مودبانه گفت

بايد با روفوس اسكريمجيور درباره يك سري مسائل ضروري صحبت . تونم بمونم ه وقت به خاطر من نري، من نميي -
  .كنم

  :تانكس بدون آنكه به چشمان دامبلدور نگاه كند گفت
 ...شب بخير. نه، نه، من بايد برم -

 ... هم ميان1عزيزم چرا نمياي آخر هفته با هم شام بخوريم؟ ريموس و مدآي -

 .شب بخير همگي... نوندر هر صورت مم... گم مالي، نه جدي مي -
تانكس به سرعت از كنار دامبلدور و هري گذشت و به سمت حياط رفت، چند قدم مانده به پله جلوي خانه، به دور خود 

  .چرخيد و ناپديد شد
  .رسد هري متوجه شد كه خانم ويزلي مضطرب به نظر مي

  :دامبلدور گفت
  .لي، ممنون و خداحافظما. مواظب خودت باش. بينمت خب، هري، توي هاگوارتز مي -

  .او تعظيمي به خانم ويزلي كرد و مانند تانكس درست در همان نقطه ناپديد شد
  .هاي هري را گرفته بود او را به طرف فانوس پرنور روي ميز برد تا وراندازش كند خانم ويزلي در را بست و در حاليكه شانه

  :كرد گفت درحالي كه سر تاپاي او را نگاه مي
خورم كه رون از وقتي كه  قسم مي. مونيد كه طالع نحس باالي سرتون باشه جفتتون مثل اين مي. ون هستيتو شبيه ر -

  هري گرسنه نيستي؟. براش رداي مدرسه خريدم چار اينچ بلندتر شده
  :هري كه تازه متوجه شد چقدر گرسنه است گفت

  .آره، هستم -
 .كنم بشين عزيزم، من يه چيزي سر هم مي -

جا  رنگ پشمالو با چهره درهم كشيده روي زانويش پريد و خرخركنان همان ري نشست يك گربه حناييبه محض اينكه ه
  .نشست

  :كرد با خوشحالي پرسيد هري در حالي كه كروكشانك را نوازش مي

                                                 
1 MadEye شم ديوانه  چ  
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  چه خوب، هرميون اينجاس؟ -
  :زد گفت اش به يك پاتيل فلزي بزرگ ضربه مي دستي خانم ويزلي در حالي كه با چوب

  .ه، پريروز اومداوه، بل -
  .پاتيل با صداي دنگ بلندي روي اجاق افتاد و ناگهان شروع به جوشيدن كرد

  ...بفرمايين. همه خوابن، البته ما انتظار نداشتيم تا قبل از صبح شما رو ببينيم -
اي را   موقع كاسهخانم ويزلي به. او بار ديگر به پاتيل ضربه زد و پاتيل به هوا بلند شد و به سمت هري حركت كرد و كج شد

  .آرام زير آن قرار داد و سوپ پياز داغ در آن ريخت
  خوري عزيزم؟ نون مي -
 .بله، متشكرم خانم ويزلي -

در حاليكه تكه نان . اش حركت داد و يك تكه نان و يك كارد به آرامي روي ميز قرار گرفت اش را باالي شانه دستي او چوب
  .گرفت خانم ويزلي روبروي هري نشست ق قرار ميشد و پاتيل سوپ بر روي اجا قطعه مي قطعه

  پس تو هوراس اسالگهورن رو متقاعد كردي كه كار رو قبول كنه؟ -
  .توانست صحبت كند، سرش را به عالمت مثبت تكان داد هري كه دهانش پر از سوپ داغ بود و نمي

  :خانم ويزلي گفت
تو . فكر كنم تقريباً همزمان با دامبلدور شروع كرد. كرده س ميها تو هاگوارتز تدري و سال. اون استاد من و آرتور هم بوده -

  از اون خوشت اومد؟
هايش را باال انداخت و سرش را طوري تكان داد كه معلوم نبود پاسخش مثبت است  هري كه حاال دهانش پر از نان بود شانه

  :خانم ويزلي خردمندانه سري تكان داد و گفت. يا منفي
. شه، اما آرتور خيلي ازش خوشش نمياد داشتني مي البته اون هر وقت كه بخواد دوست. دونم منظورت چيه مي -
توانست به همه كمك كنه اما  اون هميشه خيلي خوب مي. هاي قديمي مورد عالقه اسالگهورن بود خونه پر از خرت و پرت وزارت

ده كه  خوب، اين نشون مي. پرواز درست و حسابي باشهكرده اون يه تيز اومد كه فكر نمي به نظر مي. كرد زياد به آرتور توجه نمي
هاش چيزي بهت گفته يا نه، البته چيز مهمي نيست، اما آرتور ارتقاء  دونم كه رون تو نامه نمي. كنه حتي اسالگهورن هم اشتباه مي

  !پيدا كرده
از سوپ داغ را سر كشيد و حس هري مقدار زيادي . تاب است كامالً واضح بود كه خانم ويزلي براي گفتن اين موضوع بي

  . كرد كه گلويش سوخت
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  :گفت
  !عاليه... واي -

  :آلود شده بود با لبخند گفت خانم ويزلي درحاليكه از خوشحالي اين خبر چشمانش اشك
بله، روفوس اسكريمجيور چندين پست جديد رو با توجه به شرايط كنوني ايجاد كرده ... داشتني هستي هري تو خيلي دوست

حاال ده نفر . كار پرمسئوليتيه.  رياست دفتر اداره كشف و ضبط وردهاي دفاعي جعلي و اشياء محافظ رو به عهده گرفتهو آرتور
  .دن كنن و بهش گزارش مي زير نظر اون كار مي

 ؟...دقيقاً چي -
ه، چيزايي كه ش ور پيدا مي دوني، در فضاي دلهره و ترس از اسمشونبر چيزاي عجيبي يك دفعه از اين ور و اون خب، مي -

معجوناي به اصطالح محافظتي كه ... توني تصورش كني خوارها نقش محافظ داشته باشن، مي قراره در مقابل اسمشونبر و مرگ
هايي براي دفاع در برابر بدشانسي كه  دار اضافه شده، يا دستورالعمل واقعاً همون آبگوشت خودمونه كه بهش يه ذره خيارك چرك

افراد مقصر درست آدمايي هستن مثل ماندانگاس فلچر كه هرگز تو زندگيشون يه روز . خب، در واقع... كنن ميواقعاً وضع رو بدتر 
برداري كنند و اون موقع  صادقانه رو پشت سر نذاشتن و فقط به فكر اين هستن كه چطور از ترس ديگران به نفع خودشون بهره

خوارها طراحي شده  ياب پيدا كرد كه يقيناً از سوي مرگ  يه جعبه دشمنيك روز آرتور. زنه است كه يك كار كثيف ازشون سر مي
هاي برق و تسترها و  گم كه احمقانست كه دلش براي كار با دوشاخه و من بهش مي. بيني، اين يك شغل خيلي مهمه پس مي. بود

 .هاي ماگال تنگ بشه بقيه آشغال
  ».طبيعيه كه دلش براي دوشاخه برق تنگ بشه« هري گفته بود خانم ويزلي صحبتش را با يك نگاه عبوس تمام كرد، گويي

  :هري پرسيد
  آقاي ويزلي هنوز سر كاره؟ -
 ...گرده شب برمي گفت كه حدود نيمه... آره، در حقيقت يه خورده دير كرده -

هري آن ساعت . شويي در انتهاي ميز قرار داشت نگاه كند هاي سبد رخت توجهي روي مالفه او برگشت تا به ساعتي كه با بي
ساعت نه عقربه داشت كه روي هر يك نام يكي از اعضاي خانواده نوشته شده بود و معموالً در اتاق نشيمن بر ديوار . را شناخت
همه . برد رود آن را با خود مي داد كه خانم ويزلي به هر جاي خانه كه مي وجود ساعت در آشپزخانه نشان مي. شد نصب مي

  :خانم ويزلي با لحني كه بر خالف هميشه متقاعدكننده نبود گفت. قرار داشتند» خطر مرگ« عبارت ها اكنون بر روي عقربه
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به نظرم اين فقط ... كنه كنم االن خطر مرگ همه رو تهديد مي فكر مي. مثل اينه كه براي يه لحظه اسمشونبر ظاهر شده -
اي  تونم از كس ديگه بنابراين نمي. ين ساعتا داشته باشهشناسم كه از ا اي رو نمي ولي كس ديگه. مربوط به خانواده من نيست

  !اوه. بپرسم
  .قرار گرفته بود» سفر«عقربه آقاي ويزلي روي عبارت . ناگهان با شگفتي به صفحه ساعت اشاره كرد

  !آرتور داره مياد -
ليكه دستگيره در را گرفته در حا. خانم ويزلي از جا پريد و با عجله به سمت در رفت. لحظاتي بعد در پشتي به صدا درآمد

  :بود صورتش را به در چوبي چسباند و با صداي آرام گفت
  تويي آرتور؟ -

  :ي آقاي ويزلي به گوش رسيد كه گفت صداي خسته
  !سوال رو بپرس. دادم خوار هم بودم همين جواب رو مي بله عزيزم، اگه يه مرگ -
 ...اوه، راستي -

 !مالي -
 بزرگترين آرزوت چيه؟... باشه، باشه -

 .شه يكه بفهمم چطور هواپيما بلند م -
خانم ويزلي سرش را تكان داد و دستگيره در را چرخاند، اما ظاهراً آقاي ويزلي از آن طرف محكم در را گرفته بود، چون در 

  .باز نشد
  .مالي، من هنوز سوال تو رو نپرسيدم -
 ...س واقعاً آرتور، اين خيلي مسخره -

 ات كنم؟دوس داري وقتي با هم تنهاييم چي صد -

او خود نيز حس كرد كه اطراف . توانست چهره خانم ويزلي را ببيند كه كامالً سرخ شد حتي زير نور كم فانوس هم هري مي
خانم ويزلي با خجالت . گوش و گردنش گرم شد و با ولع سوپ را قورت داد و قاشقش را با سر و صداي بسيار زياد به كاسه زد

  :ر گفتو صدايي كامالً آهسته از الي د
  .اي مالي ژله -

  :آقاي ويزلي گفت
  .توني بذاري بيام تو حاال مي. درسته -
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عينكي . ريخت كم مي رنگش داشت كم آقاي ويزلي مردي الغر بود كه موهاي سرخ. خانم ويزلي در را براي همسرش باز كرد
اش  نم ويزلي در حاليكه هنوز چهرهخا. شاخي به چشم زده بود و رداي بلندي كه به دليل سفر خاكي شده بود به تن داشت قاب

  :كرد كه ردايش را دربياورد گفت رنگ بود و داشت به همسرش كمك مي صورتي
خوار ممكنه پيش از اين كه  منظورم اينه كه يه مرگ. فهمم كه چرا هر دفعه كه مياي خونه بايد اين كارو بكنيم هنوز نمي -

  !خودش رو جاي تو بزنه با زور جوابو ازت گرفته باشه
 سوپ پياز؟... بوي خوبي مياد. اما اين روش وزارتخونست و من هم بايد سرمشق ديگران باشم. دونم عزيزم مي -

  .آقاي ويزلي اميدوارانه به سمت ميز رفت
  !انتظار نداشتيم تا قبل از صبح ببينيمت! هري -

گذاشت روي صندلي كنار هري  آنها با همديگر دست دادند و آقاي ويزلي درحاليكه همسرش يك كاسه سوپ براي او مي
  .نشست
فقط كافيه به گردنت بندازيش، . هاي تغييرشكل يه سري احمق شروع كردن به فروش مدال. شب سختي بود. ممنونم مالي -

  ».صدها هزار تغيير فقط با ده گاليون«.توني به هر شكلي كه خواستي تغيير قيافه بدي اونوقت مي
 شه؟ شون چي مياندازي حاال واقعاً وقتي به گردن مي -

مثل . هاي موداري روي تمام بدنشون زده اغلب فقط پوستشون به رنگ نارنجي بدتركيبي درمياد، اما چند نفر هم زگيل -
 .مانگو تا حاال نتونسته كاري براشون بكنه اينكه سنت

  :خانم ويزلي با ترديد گفت
  ...ي فرد و جرج باشه، مطمئني كه به نظر مياد شبيه چيزاي مورد عالقه -

  :آقاي ويزلي گفت
  .زنن پسرا در اين شرايط كه مردم محتاج محافظتن دست به چنين كارايي نمي. البته كه هستم -
 هاي تغييرشكل دير كردي؟ پس يعني به خاطر مدال -

 با يك طلسم شوم مواجه شديم، اما خوشبختانه ستاد اجراي قوانين جادويي پيش از اينكه ما 2نه، ما در الفنت و كستل -
 ... ترتيبشو داده بودبرسيم

  :اما خانم ويزلي كه فريب نخورده بود ناگهان گفت. اي كشيد هري مخفيانه خميازه
  .وقت خوابه، هري، من اتاق فرد و جرج رو برات آماده كردم، اونجا براي تو خواهد بود -

                                                 
2 Elephant and Castle 
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 چرا؟ اونا كجا هستن؟ -

بايد بگم من . خوابن  كوچيك باالي مغازشون مياوه، اونا توي كوچه دياگون هستن، از بس سرشون شلوغه توي آپارتمان -
 ! رسه كه كمي استعداد تجارت رو دارن اول با اين موضوع موافق نبودم، اما به نظر مي

 .بيا عزيزم، چمدونت قبالً به اونجا برده شده -
  :هري صندليش را به عقب كشيد و گفت

  شب بخير آقاي ويزلي -
  .  دزدكي از اتاق خارج شدو كروكشانك به آرامي از بغلش پايين جست و

  :آقاي ويزلي گفت
  .شب بخير هري -

ها بار ديگر  تمام عقربه. ها بود انداخت كردند خانم ويزلي نگاهي به ساعت كه در سبد رخت هنگامي كه آشپزخانه را ترك مي
  .بر روي خطر مرگ قرار داشتند

 را به سمت چراغي كه كنار ميز بود گرفت و چراغ اش دستي خانم ويزلي چوب. اتاق فرد و جرج در طبقه دوم ساختمان بود
هرچند يك گلدان بزرگ گل بر روي ميز مقابل پنجره قرار . دفعه روشن شد و نور طاليي مطلوبي فضاي اتاق را روشن كرد يك

اي از  الحظهبخش قابل م. توانست مانع اين شود كه هري بوي باروت مانده در فضاي اتاق را حس نكند ها نمي داشت، اما بوي گل
ها چمدان بزرگ مدرسه  هاي مقوايي بدون نشان مهر شده پر كرده بودند و در ميان آن فضاي كف اتاق را تعداد زيادي از جعبه

اي كه بر روي آن  هدويگ از باالي قفسه. شده است رسيد كه از اتاق به عنوان انبار موقت استفاده مي به نظر مي. هري قرار داشت
دانست هدويگ منتظر بوده قبل از رفتن به شكار او  هري مي. شحالي هوهويي كرد و سپس از پنجره بيرون رفتنشسته بود با خو

. چيز سختي زير روبالشي بود. ها خوابيد اش را پوشيد و بر روي يكي از تخت بخير گفت، پيژامه هري به خانم ويزلي شب. را ببيند
رغواني و نارنجي رنگي را از آن بيرون آورد و متوجه شد كه يك پاستيل كورمال كورمال درون آن را گشت و چيز چسبناك ا

  .هري لبخندي زد و سپس غلتي زد و فوراً به خواب رفت. آور است تهوع
  

. چند ثانيه بعد، يا شايد به نظر هري فقط چند ثانيه رسيد كه در با صدايي شبيه شليك توپ باز شد و هري از خواب پريد
. تابيد كننده خورشيد مستقيم به چشمانش مي نور خيره. ها را شنيد  نشست و صداي كشيده شدن پردهناگهان صاف روي تخت

  .گشت درحاليكه با يك دست جلوي چشمانش را گرفته بود، با دست ديگر كورمال كورمال و نااميدانه به دنبال عينكش مي
  چه خبر شده؟ -
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  :زده گفت صدايي بلند و هيجان
  !جاييدونستيم تو اين ما نمي -

  :ي دختري گفت كننده صداي سرزنش. ي محكمي را بر فرق سرش حس كرد هري ناگهان ضربه
  !رون، نزنش -

در يك لحظه سايه . توانست چيزي ببيند نور آنقدر زياد بود كه به سختي مي. هري عينكش را پيدا كرد و آن را به چشمش زد
  .زد ببيند ه رون را كه به او لبخند ميبلندي را ديد، هري چند بار پلك زد و باالخره توانست چهر

  خوبي؟ -
  :ماليد گفت هري درحاليكه سرش را مي

  .شه از اين بهتر نمي -
  :و دوباره روي بالشش افتاد و گفت

  تو چطوري؟ -
  :نشست گفت كشيد و روي آن مي رون درحاليكه يك جعبه مقوايي را جلو مي

 .كي اومدي؟ مامان تازه به ما گفت. بد نيستم -
 .يك صبححدود ساعت  -
 ها خوب بودن؟ باهات خوب رفتار كردن؟ ماگل -

  :نشست گفت هري درحاليكه هرميون بر لبه تختش مي
  تو چطوري هرميون؟. تر بودم مثل هميشه اونا خيلي با من صحبت نكردن، اما اينجوري راحت -

  :فتگردد گ كرد كه گويي دنبال چيز ناخوشايندي مي هرميون در حاليكه طوري هري را ورانداز مي
  .اوه، من خوبم -

كند و از آنجايي كه در آن لحظه هيچ تمايلي به صحبت درباره مرگ  داند هرميون به چه چيزي فكر مي هري فكر كرد كه مي
  :بار ديگري نداشت گفت سيريوس يا هر موضوع فالكت

  ساعت چنده؟ صبحانه رو از دست دادم؟ -
 .كنه تو سوء تغذيه داري ر مينگران نباش، مامان برات توي سيني مياره باال، اون فك -

  :چرخاند ادامه داد و درحاليكه چشمانش را مي
  خب، چه خبر بود؟ -
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 ...همين ديگه. گير كرده بودم پيش خاله و عموم. خبر زيادي نبود -

  :رون گفت
  !تو با دامبلدور اومدي -
.  كنه كه از بازنشستگي دربيادخواست بهش كمك كنم تا يك استاد پير رو متقاعد اون فقط مي. انگيز نبود اونقدر هيجان -

 .اسمش هوراس اسالگهورنه
  :رون نااميدانه گفت

  ...اوه، ما فكر كرديم -
  :آميزي به او انداخت و رون به سرعت ادامه داد هرميون نگاه سرزنش

  .ها بايد باشه فكر كرديم يه چيزي تو همين مايه -
  :هري با حيرت گفت

 دونستين؟ شما مي -

 ...خوايم، نه؟ خب يج رفته، معلومه كه يك استاد جديد دفاع در برابر جادوي سياه ميآره، حاال كه آمبر... آره -

 حاال چطوريه؟ -

  :هري گفت
  چيزي شده هرميون؟. ه ذره شبيه شيرماهيه و قبالً رئيس گروه اسليترين بودهي -

ده شود، ولي به سرعت چهره هاي بيماري هر لحظه در او دي كرد مثل اينكه انتظار داشت نشانه هرميون طوري او را نگاه مي
  :خود را جمع و جور كرد و با لبخندي تصنعي گفت

  خوره كه استاد خوبي باشه؟ به اسالگهورن مي... نه، البته كه نه، پس، هوممم -
  :هري گفت

  تونه؟ تونه باشه، مي دونم، از آمبريج كه بدتر نمي نمي -
  :صدايي از سمت در گفت

  .ترهشناسم كه از آمبريج بد من يكي رو مي -
  :رسيد گفت خلق به نظر مي هايش آويزان و سرش رو به پايين بود و كج خواهر كوچكتر رون درحاليكه دست

  .سالم هري -
  :رون پرسيد
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  تو چت شده؟ -
  :جيني خودش را روي تخت هري انداخت و گفت

  !كنه مشكل اونه، داره منو ديوونه مي -
  :هرميون با همدردي گفت

  حاال چكار كرده؟ -
 !زنه انگار من هنوز سه سالمه طوري حرف مي... نلحن صحبتش با م -

  :هرميون با صداي آهسته گفت
  .بينه دونم، اون فقط خودش رو مي مي -

توانست رون را به خاطر اين كه با  كند رنجيد و نمي ديد هرميون درباره خانم ويزلي اينطور صحبت مي هري از اين كه مي
  .سرزنش كند»  ساكت شين؟تونين پنج ثانيه شما دو تا نمي«عصبانيت گفت 

  :جيني پرخاشگرانه گفت
  .دونيم كه تحويلت نگرفت مون مي همه. بسيار خب، ازش دفاع كن -

  :كرد كه چيزي كم است و گفت رسيد كه اين بحث غيرمنطقي درباره مادر رون بود، هري حس مي به نظر مي
  ؟...درباره كي -

خواب دوباره باز شد و هري بطور غريزي مالفه را چنان سريع  اتاقدر . اما قبل از آنكه سوالش تمام شود جوابش را گرفت
  .اش باال كشيد كه هرميون و جيني به زمين افتادند تا زير چانه

رسيد كه فضاي اتاق  آمد و به نظر مي ك زن جوان در درگاه ايستاده بود، زني بسيار زيبا كه از ديدنش نفس آدم بند ميي
برد و چشمان درخشان او عقل  فامش هوش را از سر آدم مي قامت و ظريف بود و موهاي بلوند نقرهاو بلند. خالي از هوا شده است

  .اي بود كه آورده بود كرد چرخ سيني صبحانه آنچه اين صحنه را كامل مي. كرد را زايل مي
  :او با صدايي كه دورگه بود گفت

  .اَري چن وقته كه نديدمت -
  .رسيد خلق به نظر مي كرد و كمي كج كه پشت او اين پا و آن پا مي. زلي پديدار شدوقتي از آستانه در كنار رفت خانم وي

  .خواستم بيام اين كارو بكنم الزم نبود سيني رو باال بيارين، من االن مي -
  :گذاشت گفت فلور دالكور كه سيني را روي زانوي هري مي
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اون . زنه ادت اَس؟ اون همش درباره پاتر اَرف ميغيلي وغته كه نديدمش، تو گابريل خواهر منو ي. اصالً زحمتي نبود -
 .شه دوباره ببيندت خوشحال مي

  :مانندي گفت هري با صداي قورباغه
  اونم اينجاس؟... اوه -

  :دار گفت اي طنين فلور با خنده
  دوني؟ تو نمي.. اما... س وقتي ما نه، نه، پسر ساده، منظورم تابستون ديگه -

  :خانم ويزلي گفت. آميز به خانم ويزلي نگاه كرد شد و با نگاهي سرزنشاش از تعجب باز  چشمان درشت آبي
  .ما هنوز وقت نكرديم بهش بگيم -

  .فلور به طرف هري برگشت و موهايش طوري در هوا به حركت درآمد كه مثل شالق بر صورت خانم ويزلي خورد
  .خوايم با هم ازدواج كنيم من و بيل مي -

  :عالقگي گفت هري با بي
  !اوه -

  .اعتنا باشد كنند بي كردن به هم خودداري مي توانست نسبت به اين كه چرا خانم ويزلي، هرميون و جيني از نگاه نمي
 !گم تبريك مي... واي -
اون منو . كنم وقت براي انگليسيم توي گرنيگوتز كار مي من هم فقط پاره. كنه بيل االن خيلي سرش شلوغه، سخت كار مي -

جا  كار زيادي اين. من خيلي خوشحال شدم كه شنيدم مياي اينجا. ش كامالً آشنا بشم ه با خانوادهجا ك براي چند روز آورده اين
 .كه بخواي آشپزي كني، خوب اَري، از صبحانت لذت ببر نيست مگر اين

  .او به نرمي چرخيد و از اتاق به بيرون خراميد و به آرامي در را پشت سر خود بست
  :جيني آرام گفت. ز خود درآوردا» ايش«خانم ويزلي صدايي شبيه 

  .مامان ازش خوشش نمياد -
  :خانم ويزلي با صدايي كامالً آهسته گفت

  .كنم كه اونا كمي عجله كردن، همين من فقط فكر مي. من ازش متنفر نيستم -
  :رسيد هوش و حواس درستي ندارد و همچنان به در بسته خيره بود گفت رون كه به نظر مي

  .شناسن رو مياونا يك ساله كه همديگ -
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ثباتيه كه به خاطر برگشتن  همش بخاطر وضع بي. دونم چرا اين اتفاق افتاد خوب، يك سال خيلي زياد نيس، البته من مي -
گيرن كه توي شرايط عادي  به همين دليل هم عجوالنه تصميمايي مي. كنن فردا خواهند مرد مردم فكر مي. اسمشونبر به وجود اومده

 ...كردن مردم چپ و راست ازدواج مي. مثل دفعه قبل كه اون قدرتمند بود. ازنپرد سر فرصت بهشون مي

  :جيني موذيانه گفت
  .مثل تو و بابا -

  :خانم ويزلي گفت
... خوب... درحاليكه فلور و بيل. كرديم براي چي بايد صبر مي. بله، خوب، من و پدرت برا همديگه ساخته شده بوديم -

  ...تكبره، درحاليكه اون يه آدم سختكوشه، يه آدم كامالً خاكي و بيواقعاً چه چيز مشتركي دارن؟ بيل 
  :داد گفت جيني درحاليكه سرش را به نشانه موافقت تكان مي

، من فكر ...شكنه، مگه نه؟ و از كمي ماجراجويي بدش نمياد اون يك طلسم. ه گاوه، اما بيل هم اونقدر خاكي نيسي -
  .لغومكنم به همين دليله كه رفته دنبال ف مي

  :خنديدند خانم ويزلي با عصبانيت گفت درحاليكه هري و هرميون مي
  . هري املتت رو تا داغه بخور... من بهتره ديگه برم. بس كن جيني، ديگه اينجوري دربارش حرف نزن -

  .رسيد اتاق را ترك كرد خانم ويزلي كه كمي مضطرب به نظر مي
  .داد ن آبهاي درون گوشش را دارد تكان ميرون، سرمست، سرش را مانند سگي كه قصد خالي كرد

  :هري پرسيد
  كنين؟ اگه با شما تو يه خونه بمونه بهش عادت نمي -

  :رون گفت
  ...هوا پريد رو تو، مثل خوب، چرا، اما اگه يه وقت بي -

  :يستاد و گفتوقتي به كنار ديوار رسيد دست به سينه روبروي او ا. هاي بلند از كنار رون رد شد هرميون به تندي و با گام
  .انگيزه رقت -

  :جيني با ناباوري از رون پرسيد
  جا بمونه؟ خواي اون براي هميشه اين تو واقعاً مي -

  :هايش را باال انداخت جيني گفت وقتي رون در جواب تنها شانه
  .بندم خواد اگه بتونه جلوي اينكارو بگيره، سر هرچي خواستين شرط مي خوب، مامان مي -
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  :هري پرسيد
  خواد اين كار رو بكنه؟ چطور مي -
. اميدوارم كه بتونه. كنم اميدواره كه بيل به تانكس عالقمند بشه كنه تانكس رو براي شام دعوت كنه، فكر مي اون سعي مي -

 .دم كه تانكس توي خانواده باشه من بيشتر ترجيح مي
  :رون گفت

  .شه آره حتماً مي -
  :و با طعنه ادامه داد

منظورم اينه كه تانكس وقتي كارهاي احمقانه با موها و . افته  كنارشه به فكر تانكس نمي هيچ آدم عاقلي وقتي فلور در-
  ...قيافه به نظر مياد، اما كنه خوش دماغش نمي

  :جيني گفت
  .تره قيافه از فلغوم كه خوش -

  :هرميون از گوشه اتاق گفت
  .تره، اون يه كارآگاهه و باهوش -

  :هري گفت
  .ب بود كه تونست وارد جام سه جادوگر بشهاون اونقدر خو. فلور احمق نيست -

  :هرميون به طعنه گفت
  !نه به خوبي تو -

  :جيني با لحني تحقيرآميز گفت
  خوشت مياد، نه؟» اَري«گه  فكر كنم تو از لحني كه مي -

  :كرد كاش حرف نزده بود گفت هري كه آرزو مي
  ...منظورم اينه كه فلور... نه، من فقط داشتم ميگفتم كه فلغوم -

  : گفتجيني
  .س حداقل اون بامزه. دم كه تانكس توي خونواده باشه من بيشتر ترجيح مي -

  :رون گفت
  .شه بينمش بيشتر به ميرتل گريان شبيه مي هر بار كه مي. كشه بامزگي اون خيلي طول نمي -
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  :هرميون با عصبانيت گفت
  !منظورم اينه كه اون پسرعموش بود... دوني  مي...اون هنوز نتونسته با چيزي كه اتفاق افتاده كنار بياد. اين منصفانه نيس -

او چنگالي برداشت و شروع به خوردن املتش كرد، به اين اميد كه . بحث به سيريوس كشيده شده بود. قلب هري فروريخت
  .كسي پاي او را در اين بحث به ميان نكشد

  :رون گفت
و تو آزكابان بود و پيش از اون هم سيريوس نصف زندگيش. ديدن سيريوس و تانكس به ندرت همديگه رو مي -
  ...هاشون همديگه رو نديده بودن خونواده

  :هرميون گفت
  .كنه تقصير اونه كه سيريوس مرده تانكس فكر مي. موضوع اين نيست -

  :هري برخالف ميلش پرسيد
  خواست از مردن اون جلوگيري كنه؟ چطور مي -
كنه كه اگه كارشو ساخته بود  كنم تانكس احساس مي  فكر ميكرد، نه؟ خوب، اون داشت با بالتريكس لسترنج مبارزه مي -

 .تونست سيريوس رو بكشه بالتريكس نمي
  :رون گفت

  .احمقانس -
  :هرميون گفت

دگرگون «دونم كه لوپين خيلي سعي كرد با تانكس صحبت كنه، اما اون هنوز غمگينه و فعال با  من مي. مقصر سوروس بود -
  !هم مشكل داره» نماييش
 ...با -

  :يون گفتهرم
  .اي قرار گرفته كنم كه قدرتش تحت تأثير شوك يا چيز ديگه فكر مي. تونه ظاهرشو مثل قبل تغيير بده اون نمي -

  :هري گفت
  .دونستم كه چنين اتفاقي افتاده نمي -

  :هرميون گفت
  ...كنم اگه واقعاً افسرده باشه اما فكر مي. دونستم منم نمي -
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  :ا داخل آورد و آهسته گفتدر دوباره باز شد و خانم ويزلي سرش ر
  .جيني، بيا پايين و به من براي ناهار كمك كن -

  :ادبي گفت جيني با بي
  .زنم ها حرف مي من دارم با بچه -

  :خانم ويزلي گفت
 حاالً -

  .و رفت
  :جيني با عصبانيت گفت

  !خواد من پايين باشم كه با فلغوم تنها نباشه اون فقط مي -
 فلور حركت داد و خرامان در حاليكه دستهايش را مانند يك بالرين باال گرفته بود از او موهاي بلند قرمزش را درست مانند

  :شد گفت عرض اتاق گذشت و درحاليكه از اتاق خارج مي
  .تر بياين پايين شما هم بهتره كه سريع -

كرد   جرج نگاه ميهاي فرد و هر چند هرميون ظاهراً به جعبه. هري از فرصت بدست آمده براي خوردن صبحانه استفاده كرد
كرد، همچنان  هاي هري از خودش پذيرايي مي رون كه اكنون داشت با نان. انداخت اما هر از گاهي هم نگاه گذرايي به هري مي

  .خيره به در، در رويا فرو رفته بود
  :هرميون در حاليكه چيزي شبيه يك تلسكوپ كوچك را باال نگه داشته بود ناگهان گفت

  اين چيه؟ -
  :رون گفت

  .جا گذاشتنش يعني هنوز براي فروشگاه شوخي آماده نيست، پس مواظب باش دونم، اما اگه فرد و جرج اين نمي -
  :هري گفت

  .گه كه كار فروشگاه خوب پيش ميره و فرد و جرج واقعاً توي تجارت استعداد دارن مادرت مي -
  :رون گفت

ما هنوز به كوچه . تونم براي ديدن فروشگاه صبر كنم من ديگه نمي! كنن اين شكست نفسيه، اونا دارن گاليون پارو مي -
رسه كه  اما به نظر مي. اونم كه واقعاً سرش شلوغه. گه كه بابا بايد براي امنيت بيشتر باهامون باشه دياگون نرفتيم، چون مامان مي

  .عالي باشه
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  :هري پرسيد
  پرسي چطور؟ -

  .بودها از بقيه اعضاي خانواده دور افتاده  برادر سوم ويزلي
  :هري ادامه داد

  زنه؟ درباره مامان و بابات حرف مي -
  :رون گفت

  !نچ -
 ...گرده دونه كه تمام مدت حق با پدرت بوده و حاال هم كه ولدمورت داره برمي اما اون مي -

  :هرميون گفت
. عمل كردنتره كساني رو ببخشن كه مرتكب اشتباه شدن، نه كساني رو كه درست  گه براي مردم خيلي راحت دامبلدور مي -

  .گفت شنيدم اين رو وقتي كه داشت به مادرت مي
  :رون گفت

  .گه مثل بقيه حرفايي كه هميشه مي -
  :هري گفت

  .قراره امسال بطور خصوصي به من درس بده -
  .اي كرد و هرميون نفس عميقي كشيد رون سرفه
  :رون گفت

  .نگفته بودي -
  :هري صادقانه گفت

  .هم گفتديشب تو انبار جارو ب. االن يادم اومد -
  :رون كه تحت تأثير قرار گرفته بود گفت

  ؟...من موندم كه چرا اون! هاي خصوصي با دامبلدور درس... نه بابا -
كارد و . كردند هايي شد كه هرميون و رون با يكديگر رد و بدل مي هري متوجه نگاه. تمام گذاشت رون حرفش را نيمه

دامبلدور گفته . زد ي نداشت و فقط روي تخت نشسته بود، قلبش خيلي تند ميچنگالش را پايين گذاشت، و با اين كه هيچ فعاليت
  :افتاد و گفت چرا اكنون نه؟ او به چنگالش چشم دوخت كه انعكاس نور آن بر لباسش مي... بود كه اين كار را بكند
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  .گوييه پيشكنم به خاطر گوي  خواد به من درس بده، اما فكر مي دونم كه دقيقاً براي چي اون مي من نمي -
كرد  درحاليكه هنوز به چنگالش نگاه مي. اند هري حس كرد كه هر دو منجمد شده. رون و هرميون هيچ يك حرفي نزدند

  :گفت
  .خواستن تو وزارتخونه بدزدن دونين، هموني رو كه مي مي -

  :هرميون گفت
  .آخه داغون شد. دونه اون چي گفت هيچكس نمي -

  »...م امروز نوشته كهالبته پيا«رون به محض اين كه گفت 
  :هرميون گفت

  !هيس -
  :ها نگاه كند و گفت هري با تالش زياد توانست به هر دوي آن

  .پيام امروز درست نوشته -
  :هري ادامه داد. رسيد هرميون ترسيده و رون متعجب شده باشد به نظر مي

مبلدور شنيدم، اون كسي بوده كه من همش رو تو دفتر دا. شده نبود اي كه خرد شد تنها پيشگويي ضبط اون گوي شيشه -
  .تونست بهم بگه گويي در حضورش انجام شده، پس مي پيش

  :هري نفس عميقي كشيد و گفت
يا چيزي مثل اين كه هيچكدوم ... رسه كه من هموني هستم كه بايد ترتيب ولدمورت رو بده از چيزايي كه گفت به نظر مي -

  .ه بمونهتونه زند س نمي گري زندهياز ما تا زماني كه د
ناگهان صداي بنگ شديدي به گوش رسيد و هرميون پشت توده دود سياهي . صدا به هم زل زدند اي بي هر سه نفر لحظه

  .ناپديد شد
  :هري و رون فرياد زدند

  !هرميون -
مچنان به در حاليكه تلسكوپ را ه. كنان از ميان دود پديدار شد هرميون سرفه. و سيني صبحانه با صداي بلندي به زمين افتاد
  . دست داشت، دور يك چشمش كامالً سياه شده بود

  :زنان گفت او نفس
  .اونم به من ضربه زد. من فشارش دادم -
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  .ها تازه متوجه مشت كوچكي شدند كه با يك فنر به انتهاي تلسكوپ وصل شده بود و آن
  :كرد نخندد گفت رون كه معلوم بود سعي مي

  ...هاي كوچيكه ي آسيب ي خوبي در زمينه اون شفادهنده. ده نگران نباش، مامان ترتيبش رو مي -
  :هرميون با عجله گفت

  ...اوه، خوب، فعالً مهم نيست، هري، اوه، هري -
  :او دوباره بر لبه تخت نشست و گفت

خواستيم چيزي بهت بگيم، اما از چيزايي كه لوسيوس  معلوم بود كه نمي... ما وقتي از وزارتخونه برگشتيم حيرون بوديم -
  ...اوه، هري... زديم كه چيزي شبيه به اين بايد باشه گويي و تو و ولدمورت گفت معلوم بود، خوب، حدس مي لفوي درباره پيشما

  :هرميون به هري زل زد سپس آهسته گفت
  ترسيدي؟ -

  :هري گفت
دونستم كه آخرش با  يمونه كه هميشه م اما حاال مثل اين مي... نه اونقدر كه اولش ترسيدم، اولين بار كه شنيدم، ترسيدم -

  ...شم اون روبرو مي
  :رون مشتاقانه گفت

گويي بهت چيزي بگه و يا چيزي بهت  وقتي شنيديم كه دامبلدور تو رو انتخاب كرده، حدس زديم كه ممكنه درباره پيش -
بايد ... كرد  نميداد و وقت رو تلف دونست كه تو رفتني هستي بهت درس نمي درست حدس زده بوديم نه؟ اون اگه مي. نشون بده

  !فكر كرده باشه كه تو فرصتش رو داري
  :هرميون گفت

  ...ها ضد نفرين... ضد طلسماي قوي... خواد بهت ياد بده هري؟ جادوي دفاع پيشرفته درسته، موندم كه چي مي -
اش   در سينهگرفتگي شديدي. گرمايي وجودش را دربرگرفته بود كه هيچ ربطي به آفتاب نداشت. داد هري واقعاً گوش نمي

اند، اما  آمد شوكه شده دانست كه رون و هرميون بيشتر از آنچه به نظر مي او مي. شدني نيست رسيد رفع كرد كه به نظر مي حس مي
دادند و از همراهي او مانند كسي كه بيماري واگيردار و خطرناكي  ها هنوز در كنارش بودند و به او روحيه مي حقيقت اين بود كه آن

  .كردند و اين بيشتر از آنچه كه بتواند بگويد برايش باارزش بود نه خالي نميدارد شا
  :هرميون در پايان گفت
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خوني، در مقايسه با من و رون  دوني كه امسال يك درس رو مي خوب، حداقل مي. هاي فرار و به طور كلي افسون...  -
  .دونم كي نتيجه امتحانات سمجمون مياد جلوتري، نمي
  :رون گفت

  .كشه، يك ماهه كه گذشته  طول نميخيلي -
  :اش با دامبلدور را به ياد آورده گفت هاي شب گذشته هري كه گويي بخش ديگري از صحبت

  !كنم دامبلدور گفت نتيجه امتحان سمج امروز مياد صبر كنين، فكر مي -
  :زنان گفت هرميون جيغ

  ...گفتي خداي من بايد مي... امروز؟ پس چرا تو -
  . زداو روي پاهايش جست

  ...رم ببينم نكنه جغدي اومده باشه دارم مي -
هايش را پوشيده بود و سيني خالي صبحانه را به دست داشت به طبقه پايين رفت  اما وقتي هري ده دقيقه بعد درحاليكه لباس

خانم . يار آشفته بودخانم ويزلي كه سعي داشت شباهت او را به پاندا از بين ببرد، بس. ديد هرميون كنار ميز آشپزخانه نشسته است
يك يار «اي از كتاب  اش را در دست داشت و جلويش نسخه دستي ويزلي كه باالي سر هرميون ايستاده بود در حالي كه چوب

  :قرار داشت، با عصبانيت گفت» ها ها و خراش ها، بريدگي شفادهنده براي كبودشدگي
  .فهمم كرد، نمي اين قبالً هميشه كار مي -

  :جيني گفت
  .ذاره مطمئن باش كه روش اثر نمي. خي مسخره كار فرد و جرجهاين شو -

  :هرميون فرياد زد
  !ور و اونور برم تونم براي هميشه اينطوري اين اما بايد كار كنه، من كه نمي -

  :خانم ويزلي دلسوزانه گفت
  .كنيم، نگران نباش نه عزيزم، ما طلسمشو پيدا مي -

  :فلور با متانت گفت
  .كننده اَستن  فرد و جرج سرگرمبيل به من گفت كه چقدر -

  :هرميون با صدايي كه بيشتر به پارس سگ شبيه بود گفت
  .شم بر مي بله، من دارم از خنده روده -
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  .زدن در طول آشپزخانه كرد فشرد، شروع به قدم او از جا پريد و درحاليكه انگشتانش را بهم مي
  يومد؟خانم ويزلي شما كامالً مطمئنين كه هيچ جغدي امروز صبح ن -

  :خانم ويزلي صبورانه گفت
  ...اما تازه ساعت نه، هنوز يه عالمه وقت مونده. بله عزيزم، حواسم هست -

  :هرميون عجوالنه زير لب گفت
هاي باستاني رو خراب كردم، يقيناً حداقل يه ترجمه رو كامالً اشتباه انجام دادم و تمرين دفاع در  دونم كه طلسم من مي -

  ... خوب نبود، به نظرم تغييرشكلم اول خوب از آب دراومد ولي بعدش به شكل اولش دراومدبرابر جادوي سياهم اصالً
  :رون فرياد زد

  ... عالي سمجور گرفتي11و وقتي كه نمره ! شه خفه شي؟ تو تنها كسي نيستي كه عصبي هستي هرميون، مي -
  :داد گفت هرميون درحاليكه دستانش را با حالتي عصبي تكان مي

  .دونم همه چيزو خراب كردم  مينه، نه، من -
  :هري خطاب به همه پرسيد

  شه؟ اگه ما رد بشيم چي مي -
  :اما باز اين هرميون بود كه پاسخ داد

  . گونگال پرسيدم هامون با رييس گروه صحبت كرديم، من آخر ترم پيش از پروفسور مك ما درباره گزينه -
  :فلور با حالتي خودپسندانه گفت. نه خورده بودپيچه شده بود، آرزو كرد كاش كمتر صبحا هري كه دچار دل

  ...كنم كه اون بهتر بود و بعد من فكر مي. توي بوباتون روش ما اِ جور ديگه بود -
سه نقطه سياه به وضوح در آسمان مشخص . كرد هرميون به پنجره آشپزخانه اشاره مي. صداي فلور در جيغ هرميون گم شد

  .شدند بودند كه لحظه به لحظه بزرگتر مي
  :رون خرخركنان گفت

  بدون شك جغدن -
  .و به سمت پنجره رفت و كنار هرميون ايستاد
  :رفت گفت هري درحاليكه به طرف رون و هرميون مي

  .تا هستن اونا سه -
  :هرميون با صداي آهسته و وحشتناكي گفت
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  ...او نه... اوه نه... براي هر كدوممون يكي، اوه نه -
  .تاو محكم آرنج رون و هري را گرف

  .شكل بزرگي به همراه داشتند كردند، سه جغد زيباي گندمگون كه هر كدام نامه مربع جغدها مستقيم به طرف بارو پرواز مي
  :هرميون جيغ زد

  .او نه -
يك، دو، سه، جغدها از داخل پنجره سر خوردند و آرام در . ها باز كرد و پنجره را باز نمود خانم ويزلي راهش را از ميان آن

  .هر سه پاي راستشان را بلند كردند. ر لبه ميز فرود آمدنديك خط ب
سمت چپش رون . او با دستپاچگي نامه را باز كرد. نامه خطاب به او به پاي جغد وسطي بسته شده بود. هري جلو رفت

  .بودلرزيد كه جغد كامالً به لرزه درآمده  كرد و در سمت راستش دستان هرميون چنان مي اش را باز مي داشت نامه
او پاكت نامه را سريع پاره كرد و الي كاغذ . دست آخر، هري توانست نامه را باز كند. كرد هيچكس در آشپزخانه صحبت نمي

  .پوستي درون آن را باز كرد

  
دانست كه در  درست بود، او هميشه مي. شد تر مي هري چندين بار نامه را خواند و هر بار تنفس كردن برايش راحت

شود و اين كه شانسي در تاريخ جادوگري ندارد و در امتحان خراب كرده بود، اما او در بقيه امتحانات قبول شده   ميگويي رد پيش
ها فراتر از  او تغييرشكل و گياهشناسي را خوب گذرانده بود، حتي در درس معجون... انگشتش را بر روي نمرات حركت داد! بود

  .گرفته بود» عالي« دفاع در برابر جادوي سياه و از همه بهتر از! حد انتظار گرفته بود
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  .او نگاهي به اطراف انداخت، هرميون پشت به او سرش پايين بود، اما رون خوشحال بود
  :او با خوشحالي به هري گفت

  ده؟ سازي رو افتادم و كي بهشون اهميت مي گويي و معجون فقط پيش -
  :كرد گفت اش را با هري عوض مي و در حالي كه نامه

  ياب -
  ...اي عالي نبود هري نگاهي به نمرات رون انداخت، هيچ نمره

  :زد گفت رون در حالي كه بر روي شانه هري مي
  دونستم كه در دفاع در برابر جادوي سياه عالي هستي، ما خوب از پسشون براومديم، نه؟ مي -

  :كشيد گفت خانم ويزلي با افتخار در حاليكه بر موهاي رون دست مي
  !هفت توي امتحان سمج، بيشتر از اون چيزي كه فرد و جرج روي هم گرفتنآفرين، نمره  -

  :از آنجائيكه هنوز هرميون رويش را برنگردانده بود جيني محتاطانه گفت
  هرميون؟ تو چه كار كردي؟ -

  :هرميون با صداي ضعيفي گفت
  .بد نيست... من -

  :گيرد گفتداشت تا نتايجش را از دستش ب رون در حاليكه به سمت او گام برمي
  ده تا عالي و يه دونه فراتر از حد انتظار؟... اوه، دست بردار بابا، واي -

  .رون به ديده تحقير به او نگاه كرد، نيمي مات و متحير و نيمي خشمگين
  تقريباً نااميد شدي، نه؟ -

  .هرميون سرش را تكان داد اما هري خنديد
  :رون با پوزخند گفت

  مامان بازم سوسيس داريم؟! پيشرفته هستيمآموزان دوره  خوب، حاال ما دانش -
  .كرد اما او به نوعي احساس تأسف مي. به همان خوبي بودند كه انتظارش را داشت. هري بار ديگر به نمراتش نگاه كرد
دانست  در تمام اين مدت مي. ها را كسب نكرده بود او نمره الزم در درس معجون. شدن بود اين پايان آرزويش براي كارآگاه

كرد در دلش چيزي  ديد احساس مي سياه كوچك را مي» ف«گيرد اما هنوز وقتي بار ديگر آن نمره  كه نمره الزم را نمي
تواند يك اورور خوب بشود  خوار مبدل به هري گفته بود مي واقعاً عجيب بود، تصور اينكه براي اولين بار يك مرگ. ريزد فرومي
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به عالوه از وقتي ماه گذشته در . توانست روي شغل ديگري تمركز كند د و نميبه نوعي ذهنش را به خود مشغول كرده بو
تواند  ها زنده باشد ديگري نمي تا وقتي يكي از آن... گويي شنيده بود اين برايش به صورت يك سرنوشت محتوم درآمده بود پيش

 متبحري كه كارشان يافتن و كشتن ولدمورت بود كرد و با پيوستن به جادوگران گويي عمل مي آيا او بايد به پيش... زنده بماند
  خريد؟ ماندن را براي خود مي بهترين شانس براي زنده

 



                                                                                                    خالص                   هري پاتر و شاهزاده نيمه                                  انحراف دراكو    /    فصل ششم   
 

 ٩٨

  فصل ششم

        انحراف داركو
  )دانيال (pure-blood prince: مترجم

  مرلين: ويرايش

  

او بيشتر وقتش را . ها بود ي بعد تمام مدت در حياط خانه ويزلي هري در چند هفته
او و هرميون در برابر رون و (كرد  ها مي يديچ دو به دو در حياط خانه ويزلييكوصرف بازي 

ها تقريباً  بازي هرميون افتضاح بود و بازي جيني خوب، به همين دليل بازي آن. جيني
هاي  هاني و مرگهاي نامرئي، تصادفات ناگ اگر سنگ.شد برابر مي كرد هر شب سه هايي كه خانم ويزلي به او مي و كمك.) عادالنه بود
برخي مواقع بيل و آقاي ويزلي خبرها را قبل از اين . توانست يك تعطيالت خوب و آرام باشد گاه در پيام امروز نبود،آن مي گاه و بي

آنچه باعث رنجش خانم ويزلي شد، مصادف شدن جشن توّلد شانزده سالگي هري با آوردن . آوردند كه به تحرير درآيند به خانه مي
هايي خاكستري در ميان موهاي  رگه. آمد  وحشتناك به جشن از سوي ريموس لوپين بود،كه نحيف و عبوس به نظر مياخباري

  .تر از هميشه بود تر و پر وصله هايش ژنده شد و لباس اش ديده مي اي قهوه
  
  يه جفت ديگه از حمالت ديمنتورها اتّفاق افتاده -

  .گذاشت  قطعه كيك توّلد برايش مي او اين را وقتي گفت كه خانم ويزلي داشت يك
خب راستش، من تعجب ... و جسد ايگور كاركاروف تو يه كلبه شمالي پيدا شده در حالي كه نشان سياه بر فراز اون بوده -

آد ،ريگولوس، برادر سيريوس  ادم مييخوارا جون سالم به در ببره،تا جايي كه  كردم كه اون تونست تا يك سال بعد از طغيان مرگ
 قط تونست چند روز زنده باشهف

  :اي گفت   خانم ويزلي با قيافه در هم شده
  اي صحبت كنيم شايد بهتر باشه راجع به موضوع ديگه... خب،آره -

  :خورد پرسيد  بيل كه داشت همراه فلور مشروب مي
  ...همون يارو كه ناپديد... و چيزي شنيدييريموس، راجع به فلورين فورتسك -

  :يده و با نارضايتي گفت      هري بريده بر
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  همون بستني فروش توي كوچه دياگون؟ -
  او احساس كرد كه توي دلش خالي شده است

  چه باليي به سرش اومده؟.اون سابقاً عادت داشت كه به من بستني مجاني بده -
  نزديك محل كارش كشته شده -
  چرا؟ -

  .كرد يچپ به بيل نگاه م  رون اين را در حالي پرسيد كه خانم ويزلي داشت چپ
  دونه؟ ما بايد به نوعي براش متأسف باشيم، فلورين، اون مرد خوبي بود كي مي -

  :     آقاي ويزلي گفت
  ...كنن،درست مثل رفتن اُليواندر اش صحبت مي  تو كوچه دياگون همه در باره-

  :     جيني با وحشت گفت
  ساز؟ دست همون چوب -
دونه كه اون اين كار رو عمداً كرده يا  هيچ كس نمي.شد  درگيري ديده نميهيچ نشوني هم از. اش خالي بود مغازه. آره همون -

  اين كه دزديده شده
  كنن؟ كار مي ها چي يدست پس مردم براي چوب -

  :    لوپين گفت
م اما اُليواندر بهترينشون بود، و اگه طرف مقابل گرفته باشدش براي ما خيلي گرون تمو. كنن اي هم اين كار رو مي َكساي ديگه -

 شه      مي

  
هري دچار يك سورپرايز شده بود؛ او . ها از هاگوارتز رسيد ها و ليست كتاب آلود، نامه      روز بعد از آن چايخوري توّلدِ غم

  .يديچ انتخاب شده بوديبه عنوان كاپيتان كو
  ده اين به تو مقامي در حد ارشدا مي -

  .ردك اين را هرميون در حالي گفت كه از خوشحالي گريه مي
  ي ما و بقيه چيزاي ديگه استفاده كني توني از حموم ويژه تو حاال مي -

  :كردگفت      رون در حالي كه داشت نشان را با خوشحالي ورانداز مي
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هري اين خيلي خوبه، تو كاپيتان مني، اگه بذاري به تيم برگردم . واي، من وقتي چارلي يه دونه از اينا رو به سينش زد يادمه -
  هاها. نمك باور مي
  كنم حاال كه شما اينا رو دارين ما بتونيم رفتن به كوچه دياگون رو بيشتر از اين به تعويق ِبندازيم خب من تصور نمي -

  .كرد هاي رون نگاه مي ها را در حالي گفت كه داشت به فهرست كتاب  خانم ويزلي اين
  من عمراً بدون اون برم اونجا.ريم ما شنبه كه پدرتون مجبور نيست دوباره به سركار بره به اونجا مي -

  :     رون با پوزخندي گفت
  كني اسمشونبر پشت قفسه كتاباي فروشگاه فلوريش و بالتز قايم شده؟  مامان، تو واقعاً فكر مي-

  :     خانم ويزلي با عصبانيت گفت
توني خونه بموني و من  داره مي تي خندهكني مسائل امني و و اليواندر رفتن مسافرت؟ اگه فكر مييكني فورتسك نكنه تو فكر مي -

  خودم وسايلت رو بگيرم
  :     رون شتابزده گفت

  خوام مغازه فرد و جرج رو ببينم من مي.خوام بيام نه،من مي -
  :     خانم ويزلي با عصبانيت گفت

  اي تجربه ا ما خيلي بيدار مرد جوون، قبل از اينكه به اين نتيجه برسم كه براي اومدن ب پس عقايدت رو براي خودت نگه -
ي آن وضعيت  هر نه عقربه. شده متعادل شده بود انداخت هاي تازه شسته او نگاهي به ساعتش كه بر روي ستوني از حوله

  .داد خطرمرگ را نشان مي
  مخوصاً اين كه اون قصد داره به هاگوارتز برگرده -

  :     رون با ناراحتي گفت
  شه شوخي كرد تو اين خونه اصالً نمي -

شنبه بدون هيچ توپ و تشر ديگري از سوي .     ولي رون مواظب بود كه تا چند روز ديگر در باره ولدمورت وراجي نكند
و اين مايه خرسندي (ماند بيل كه همراه فلور در خانه مي. خانم ويزلي سر رسيد ولي به هر حال او هنگام صبحانه خيلي عصبي بود

  .ول بر روي ميزي كه در جلوي هري قرار داشت گذاشتيك كيف پر از پ)هرميون و جيني بود
  :هايش گشاد شده بود فرياد زد    رون در حالي كه چشم

  پس مالِ من كجاس؟ -
  احمق،اون فقط براي هريه -
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  : بيل ادامه داد
داشت كنن، اآلن بر ها اقدامات امنيتي رو خيلي سفت و سخت اجرا مي هري، من اينو از حسابت بيرون كشيدم، چون گابلين -

  ترين راه بود خب،به من اعتماد كن، اين آسون... دو روز پيش آركي فيلپات. كشه طال براي عموم مردم حدود پنج ساعت طول مي
  :گذاشت گفت      هري در حالي كه طال ها را در جيبش مي

  ممنونم بيل -
  :كشيد با شگفتي ُخرُخر كرد      فلور در حالي كه داشت بيني بيل را مي

  شه اينقد با خوشهاون همي -
برشتوك در گلوي هري گير كرد و رون به پشتش . جيني پشت سر فلور اداي استفراغ كردن در ظرف برشتوكش را در آورد

  .ضربه زد
خانه،كه هري قبالً هم  ي وزارت هاي جادويي ويژه وقتي كه آنها از خانه بيرون آمدند يكي از ماشين.     آن روز ابري و تيره بود

  .سته بود، در حياط جلويي منتظر بوددر آن نش
  :  رون با حالتي مغرورانه گفت

  تونه دوباره برامون از اينا بگيره چه خوبه كه بابا مي -
او، .دادند شد، بيل و فلور از پنجره آشپزخانه برايشان دست تكان مي يدر حالي كه ماشين تشريفاتي به آرامي از بارو خارج م

  .ندلي عقب جادار و راحت ماشين نشسته بودندهري، هرميون و جيني همه در ص
  :     آقاي ويزلي گفت

  .بهش عادت نكن، اين فقط به خاطر هريه -
  .او و خانم ويزلي به همراه راننده وزارت در صندلي جلو نشسته بودند كه بيشتر شبيه به يك كاناپه دو نفره بود

  اتيل درزدار به اقدامات امنيتي اضافي هم ملحق شيماون در اقدامات امنيتي نمره ممتاز گرفته و ما قراره توي پ -
     هري چيزي نگفت؛او چندان عالقه نداشت كه خريدهايش را در حالي انجام دهد كه يك ُگردان از آورورها  دوروبرش 

في بوده پس حتماً اش گذاشت و فكر كرد كه اگر آن براي دامبلدور كا اش را برداشت و در جيب عقب كننده او شنل نامرئي.پلكيدند مي
  .خانه از وجود شنل او اطّالع داشته باشد خانه هم كافي است، با اين وجود او مطمئن نبود كه وزارت براي وزارت

  :     راننده براي اوّلين بار در بيرون پاتيل درزدار حرف زد و گفت
  دونين ممكنه چقدر طول بكشه؟ بايد براي شما منتظر باشم نمي... بفرمايين -

  : آقاي ويزلي گفت    
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  اون اينجاست...كنم دوساعت، هي فكر مي -
هيچ آوروري آنجا نبود، اما در . جهيد      هري از آقاي ويزلي پيروي كرد و از پنجره بيرون را نگاه كرد؛ قلبش در سينه مي

زد و هيچ   به هري لبخند ميهايي سياه و يك پالتوي بلند داشت آساي روبيوس هاگريد، شكاربان هاگوارتز با ريش عوض پيكر غول
  .كردند نداشت توجهي به عابران ماگلي كه با وحشت به او نگاه مي

  :    او فرياد كشيد
  !هري -

  . شكن گرفت  و هري را كه از ماشين پياده شده بود در يك آغوش استخوان
  ...ين بار برگشته به هواي آزادد ببينيش، هري، اون خيلي خوشحاله كه واسه سوميآره با... منظورم سفيدبال.. بيك باك -

  : داد گفت هايش را ماساژ مي     هري در حالي كه داشت دنده
  دونستيم كه تو اقدامات امنيتي هستي خوشحالم كه حالش خوبه ما نمي -
ه من از خواس يه گلّه آورور بفرسته، اما دامبلدور گفت ك خونه مي دونم، درس مثِّ قديما، اينطور نيس؟ ببين، وزارت من مي -

  آم پسش بر مي
  داد زمان انگشت شستش را در جيبش فشار مي اش را به جلو داده بود و هم گفت و سينه ها را با افتخار مي هاگريد اين حرف

  ...خب حاال بياين بريم مالي، آرتور -
خانه از ميان  دندان مهمان و بيتنها تام،صاحب الغر . آمد كامالً خالي بود      پاتيل درزدار براي اولين باري كه هري يادش مي

هري اميدوارانه به اطراف نگاه كرد اما قبل از اين كه بتواند چيزي بگويد هاگريد به طور جدي . آن همه جمعيت باقي مانده بود
  :گفت

  تام، مطمئنم كه متوجه شدي ، خريدهاي هاگوارتز. فقط همين امروزه -
ها از ميان  ي ويزلي ا را دستمال بكشد؛ هري، هرميون، هاگريد، و خانوادهه      تام سري تكان داد و برگشت تا گيالس

هگريد چتر صورتي رنگش را باال برد و به . خوان عبور كردند و در حياط پشتي جايي كه سطل آشغال قرار داشت بيرون آمدند پيش
ها از ورودي  آن.شده باز كند فرش باريك سنگي  راهي را به يك كوچه آجرهاي مشّخصي از ديوار زد كه بالفاصله باز شد تا كوره

  .پايين آمدند و ايستادند تا نگاهي به اطراف بيندازند
ها  هاي ورد، مواد اوليه معجون سازي، و پاتيل هاي رنگارنگ و درخشاني كه كتاب پنجره.      كوچه ي دياگون تغيير كرده بود

بيشتر اين پوسترهاي . ها چسبانده بود پنهان شده بودند خانه بر روي آن دادند در زير پوسترهاي بزرگي كه وزارت را نشان مي
خانه بودند كه در طول تابستان پخش شده بودند، اما بقيه تصاوير متحرّك سياه و   وزارتيها هايي از توصيه رنگ نسخه ارغواني
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. زد سترنج داشت در نزديكترين داروخانه نيشخند ميبالتريكس ِل. خواراني بودند كه به فرار از آزكابان معروف بودند سفيدي از مرگ
در سمت ديگر، چند تا از . فروشي فلورين فورتسكو هم از آن جمله بود ي بستني ي مغازه چند پنجره باال كشيده شده بود كه پنجره

راه  و رنگ  ير يك چادر راهها در جلوي مغازه فلوريش و بالتز در ز ترين آن نزديك. زدند هاي علّاف هم در خيابان پرسه مي جوان
  »!قابل اجرا در مقابل گرگينه ها، ديمنتور ها، و ايـنـفـراي» « ضد طلسم«ي  او سنجاق شده بود  و رو رفته بود، كه نشاني بر سينه

  .فروخت اي را كه به زنجيري متّصل بودند مي هايي نقره رو نشان      يك جادوگر كوچك در پياده
  خواين؟ خترتون نميخانم، يه دونه براي د -

  كرد او در حالي اين را گفت كه داشت دزدكي به جيني نگاه مي
  تا از گردن خوشگلش محافظت كنه؟ -

  :     آقاي ويزلي كه با عصبانيت گفت
  ...! اگه من در حين خدمت بودم -

  :ديد گفت      خانم ويزلي در حالي كه داشت ليست را مي
بهتره اول بريم پيش خانم مالكين، هرميون يه رداي جديد . ن، ما عجله داريمآره عزيزم، ولي اآلن كسي رو توقيف نك -

بياين، ... خواي هري، تو خيلي رشد كردي خواد، و لباس رون هم براش كوتاه شده و تا قوزك پاش رسيده، و تو هم يه دونه مي مي
  ...همه

  :     آقاي ويزلي گفت
تونيم به فلوريش و بالتز بريم و  اون سه تا با هاگريد نرن؟ اونوقت ما ميچرا . ، منطقي نيست كه هممون با هم بريميمال -

  كتاباي درسي همه رو بگيريم
  :     خانم ويزلي با نگراني گفت

  نمي دونم -
  .جا بودن، گير افتاده است  كامالً مشخص بود كه بين ميل به زودتر تمام شدن خريد و با هم در يك

  ؟... كني هاگريد، تو فكر مي -
  :داد  گفت هايش كه به اندازه در سطل آشغال بود را تكان مي  هاگريد چاپلوسانه در حالي كه دست    
 نگران نباش مالي، وضع اونا پيش من خوبه -

رسيد، اما اجازه داد كه جدا شوند و مادامي كه هري، رون، هرميون و هاگريد به فروشگاه  خانم ويزلي كامالً راضي به نظر نمي
  .رفتند، همراه با شوهرش و جيني به سمت فلوريش و بالتز رفت يخانم مالكين م
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كس براي  شدند به اندازه خانم ويزلي اضطراب و عجله داشتند و هيچ      هري دريافت كه بيشتر مردمي كه از كنارشان رد مي
  .رسيد ه نظر نميكس تنها ب هيچ.هايي كنار يكديگر بودند دارها هم در گروه ايستاد؛ حتّي مغازه كردن نمي صحبت

  : نگريست گفت      هاگريد در حالي كه در بيرون مغازه خانم مالكين ايستاده بود و از پنجره داخل را مي
  دم، باشه؟ مونم و نگهبوني مي من بيرون مي.ممكنه اگه همه تو بريم يه كم سخت باشه -

 اما چندي  رسيد كه كسي نيست، نگاه اول به نظر ميدر .      بدين ترتيب هري، رون، و هرميون با هم وارد مغازه كوچك شدند
  ها صداي آشنايي را از پشت رداهاي سبز و آبي شنيدند بعد در به طور اتوماتيك در پشت سر آنها بسته شد و آن

  .تونم تنهايي خريدهام رو انجام بدم من خودم مي.نقدر به من تذكّر بدييبچه نيستم، مامان تو نبايد اِ... -
  سرو صداي قدقدمانند وجود داشت و يك صداي ديگر كه هري فهميد صداي خانم مالكين است     يك 

شه هيچ كاري با بچه بودن انجام  گه، هيچ كدوم از ما نبايد اين دور و اطراف ول بگرديم، نمي نه عزيزم، مادرت درست مي -
  ...داد

  !نگا كن اون سوزن رو كجا چسبوندي، ممكنه -
ها بيرون آمد در حالي كه يك   بلوند از پشت لباس- صورتي سه گوش و رنگ پريده و موهايي سفيد     يك پسر نوجوان با

او به سمت آئينه رفت تا . ها تزئين شده بود ي آستين هايي در قسمت سينه و لبه ست زيبا از رداي سبز تيره پوشيده بود كه با سوزن
  .هايش تنگ شد ري، رون و هرميون را در پشت خودش ديد چشمخودش را در آن ببيند؛ چند لحظه پس از اين كه تصوير ه

 مامان، اگه تعجب كردي كه اين چه بوئيه، يه گندزاده اومده تو -

  . اين را دراكو مالفوي گفت
  :ها بيرون آمد و گفت  لباسي  و متر نواري در دستش بود از پشت پشتهي     مادام ماكين در حالي كه چوبدست

  يازي به اين باشه كه از اين الفاظ استفاده كنيكنم اينجا ن فكر نمي -
  :و سپس با عجله اضافه كرد

  ها مقابل هم قرار بگيرن يام چوبدست آد كه تو مغازه و من هيچ خوشم نمي -
هرميون كه كمي . هايشان را به سوي مالفوي نشانه گرفته بودند يكرد كه نوك چوبدست  در حالي كه به هري و رون نگاه مي

  ها ايستاده بود نجوا كرد  آنتر از  عقب
  نه، نكنين، شما رو به ريش مرلين، ارزششو نداره -

  :     مالفوي نيشخند زد
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خوام واسش  مي! گرنجر، كي زير چشاتو كبود كرده؟ بگو.رسه شهامتش رو دارين كه بيرون مدرسه جادو كنين آره، به نظر مي -
  گل بفرستم

  :     خانم مالكين به تندي گفت
  !خانم، لطفاً! ديگه بسه -

  .ها بيرون آمد      نارسيسا مالفوي از پشت لباس
  :     او با سردي به هري و رون گفت

  .تون كردين كنم كه اين آخرين كاريه كه در طول زندگي اگه يه بار ديگه به پسرم حمله كنين تضمين مي. ولش كنين -
او حاال . آورد هايش هنوز خواهرش را به ياد مي  چشمپريده بود و ي گستاخ او نگاه كرد كه رنگ      هري خيره به چهره

  :هري با صدايي بلندتر گفت. قد نارسيسا بود درست هم
  گي كه كارمونو تموم كنن، ها؟ خوارت مي ري به رفيقاي مرگ جداً؟ البد مي -

  .اش را چنگ زد      خانم مالكين جيغي كشيد و سينه
 !هاتون رو غالف كنين يلطفاً چوبدست... گين ي خطر ناكي ميدارين چيزا... واقعاً، شما نبايد تهمت بزنين -

  .نارسيسا مالفوي لبخند ناخوشايندي زد. ش را پايين نياوردي     ولي هري چوبدست
اما دامبلدور كه هميشه پيشت نيست تا ازت . بينم كه نورچشمي دامبلدوربودن حس امنيت دروغيني بهت داده، هري پاتر مي -

  .مراقبت كنه
  .   هري با سيلي از استهزا دوروبر مغازه را نگريست   
كني؟ ممكنه بتونن يه سلّول دو نفره تو آزكابان پيدا  خب چرا امتحان نمي! اون اآلن اينجا نيست... اينجا رو نگاه كن... واي -

  !كنن كه با شوهرت توش آب خنك بخوري
رون با . ي بلند ردايش سكندري خورد داد اما روي پاچه     مالفوي از روي عصبانيت يك حركت تند به سوي هري انجام 

  .ديصداي بلند خند
  :     مالفوي غرّيد

  !تو اجازه نداري راجع به مادرم اين جوري حرف بزني -
  :كرد گفت هاي الغر و سفيدش در برابر او مقاومت مي هاي او با انگشت      نارسيسا در حالي كه با گرفتن شانه

  رسه وس برسم، پاتر به سيريوس عزيز مييكنم قبل از اين كه من به لوس  مييبين  پيشمن. خيلي خب، دراكو -
  .ش را باالتر بردي     هري چوبدست
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  :كرد او را منصرف كند ناليد      هرميون كه دست او را گرفته بود و سعي مي
  ...تو توي دردسر مي افتي... تو نبايد... فكر كن. هري، نه -

خواهد طوري عمل كند انگار هيچ اتّفاقي نيفتاده  هان در جا خشكش زد، سپس اينطور به نظر رسيد كه مي     خانم مالكين ناگ
  .كرد او به سمت مالفوي رفت كه هنوز خشمگينانه به هري نگاه مي. شايد موثّر واقع شود

  ...تونه يه كم ديگه باال بياد، يه لحظه بذار كنم آستين چپت مي عزيزم، فكر مي -
  :داد فريادزد طور كه دستش را تكان مي فوي همان     مال

 كنم ديگه اينا رو بخوام مامان، فكر نمي!  احمقي كني زنيكه آخ، مواظب باش سوزنات رو كجا فرو مي -

  .  او ردايش را از سرش درآورد و روي زمين پيش پاهاي خانم مالكين پرت كرد
  :     نارسيسا با يك نگاه تحقيرآميز به هرميون گفت

  .ي تويلفيت و تاتينگ بريم ما بهتره به مغازه... كنن هايي از اينجا خريد مي دونم چه تفاله ق با توئه دراكو، حاال من ميح -
  .ها ببندد تواند در را محكم به روي آن  كه ميي     مالفوي مواظب بود كه تا جاي

هاي آن را  اروبرقي روي آن كشيد تا گرد و خاكش را مثل جيچوبدست      خانم مالكين لباس را از روي زمين قاپيد و نوك
  .پاك كند
  خب؟ -

     او حواسش را روي اندازه گرفتن رداهاي جديد رون و هري متمركز كرد، و سعي كرد به جاي رداي ساحرگي به او رداي 
  .شدندرسيد كه همه از ديدنشان خوشحال  جادوگري بفروشد، و وقتي نهايتاً از مغازه بيرون آمدند به نظر مي

  :ها پرسيد ها به هاگريد رسيدند او با خوشحالي از آن      وقتي كه آن
  همه چي گرفتين؟ -

  :     هري گفت
  ها رو ديدي؟ تقريباً، تو مالفوي -

  :عالقگي گفت      هاگريد با بي
  ي دياگون دردسر درس كنن، هري خيالت از بابت اونا َتخت باشه آره، اما اونا جيگرشو ندارن وسط كوچه -

لوحانه دور كنند،  هايي رد و بدل كردند، امِا قبل از اين كه بتوانند هاگريد را از اين تصور ساده      هري، رون، و هرميون نگاه
  .هاي سنگيني از كتاب در دست داشتند آقا و خانم ويزلي و جيني سر رسيدند، در حالي كه همه بسته

  :     خانم ويزلي گفت
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تونيم سر راهمون به فروشگاه فرد و جرج، يه سري هم به  ونو گرفتين؟ خيلي خب، ما ميهمه حالتون خوبه؟ رداهات -
 ...داروخونه بزنيم، بياين بريم

اي  از داروخانه نخريدند، اما دو  ي اوليه سازي را بخوانند هيچ ماده      هري و رون كه ديدند ديگر الزم نيست درس معجون
هاي  سپس براي پيدا كردن فروشگاه شوخي. وشي ايلوپس براي هدويگ و خرچال خريدندي بزرگ غذاي جغد از جغد فر بسته

  .شد اي كه توسط فرد و جرج اداره مي جادويي ويزلي در خيابان به راه افتادند، فرو شگاه شوخي
  كرديم  ما نبايد اين قدر دير مي -

  :خانم ويزلي ادامه داد
، اينم ...بايد زود باشيم، اين از پالك نود و دو. گرديم زيم و بعد به ماشين بر ميندا ديگه چيزي نمونده، پس يه نگاه سريعي مي -

  ...نود و چهار
  :كوب شده بود گفت      رون كه در راه ميخ

  اونجا رو، -
سور ها را مح بازي ديده پنجره مغازه فرد و جرج مانند نمايش آتش انگيز بود،  ها حيرت ي روبروي آن شده ي پوسترپيچ      مغاره

پنجره دست چپي پر از موادي بود كه حركت . كوب شدند عابران معمولي به پشتشان نگاه كردند، و  كمي بعد به راستي ميخ. كرد
پنجره دست . همين كه هري به آن نگاه كرد آب چشمش در آمد. زدند دادند، و جيغ مي چرخيدند، مي پريدند، نور مي كردند، مي مي

  :خانه ارغواني بود، اما با حروف زردي تزئين شده بود يكر پوشيده شده بود، كه مانند پوسترهاي وزارتراستي با يك پوستر غول پ
  
   مي ترسيد؟اسمشونبرچرا از    

  ارزش بترسيد     بهتر است شما از پشگل بي
      احساس خشكي و سستي است

   !     كه مانند آنفوالنزا مّلت را به چنگ مي آورد
  

او در يك هفته به ميزان كافي ناله و شكايت پشت سر او شنيده بود و به دنبال خانم ويزلي . ه خنديدن كردهري شروع ب     
  هايش به آرامي تكان خوردند و تكرار كردند لب. انگيز او را به پوستر ببيند گشت تا نگاه خيره و تعجب

  پشگل بي ارزش -
  :     او زمزمه كرد
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  شن يخوابشون كشته م اونا امشب تو تخت -
  شن نه نمي -

  . اين حرف رون بود، كه داشت مثل هري مي خنديد
  !اين معركه است -

او خيره به دور و . ها نزديك شود توانست به قفسه مغازه پر از مشتري بود؛ هري نمي.      او و هري با سر به درون مغازه رفتند
ها را در آخرين سال  شو بودند كه فرد و جرج آن يم جيها آنجا خوراكي: هايي هم از سقف آويزان بودند بر نگاه كرد، جعبه

دماغ از محبوبيت بيشتري، طوري كه بيشتر از يك بسته  هاي خون ناتمامشان در هاگوارتز اختراع كرده بودند؛ هري فهميد كه شكالت
دادي به شورت  شان را وقتي تكان ميترين هاي تقّلبي آنجا بود كه ارزان  يهايي از چوبدست جعبه. از آن ها نمانده بود برخوردار بودند

هاي پر كه  هايي بود از قلم گرفت، و جعبه ترينشان هم سر و گردن شخص بيچاره را گاز مي شدند، گران يا جوجه پالستيكي تبديل مي
د را به اي بين جمعيت باز شد و هري توانست خو جاي خالي. ده هوشمند وجود داشتند ياب، و جواب در انواع خود پر شو، غلط

هاي يك  كردند كه به آرامي از پلّه ساله داشتند با شادي مرد چوبي الغري را نگاه مي گيشه برساند، جايي كه يك دسته دختر ده
دارزن چند بار : شد بر روي آن اين كلمات را خواند چوبه اعدام واقعي باال مي رفت،  هردو در يك بسته قرار گرفته بودن كه مي

  !نكنيد تاب مي خورد اگر حمله –مصرف 
  " تمام حقوق براي سرگرميهاي روزانه چارم محفوظ است"    
  

     هرميون سعي داشت راه خودش را از كنارعكس بزرگ كنار صندوق باز كند و  همچنين داشت اطّالعات موجود در پشت 
ي  خترِ در حال غش كردن، بر روي عرشهتيپ همراه با يك د خواند كه روي آن عكس با كيفيتي از يك جوان خوش اي را مي جعبه

  .يك كشتي دزدان دريايي بود
ي عالي با كيفيت  هايي كه مايليد به يك خواب روزانه فقط با يك جادوي ساده، بدون اين كه كسي بفهمد، سر كالس درس -

دانيد فروش به افراد زير  ور كه ميط ريزش از دهان را ندارد، همان ي تابلو و آب اين محصول عوارض جانبي از قبيل چهره(باال برويد
  :كرد گفت  كه داشت به هري نگاه مييهرميون در حال) سنّ قانوني ممنوع است

  !اون واقعاً يه جادويِ شگفت آوره -
  :     صدايي از پشت آنها گفت

   يكي از اونا رو داشته باشي، اونم مجانييتون براي همين حرفت، هرميون، تو مي -
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ورش  رو ايستاده بود، لباسي قرمزرنگ پوشيده بودكه به طور باشكوهي با موهاي شعله  فِرِد خوش     پشت سر آن ها يك
  .هماهنگي داشت

  چه طوري هري؟ -
  . آن ها با هم دست دادند

  هرميون كي همچين باليي سر چشمات آورده؟ -
  :     هرميون با ناراحتي گفت

  زن تو تلسكوپ مشت -
  :     فرد گفت

  ...ردم، بياين اينجااوه، اونا رو فراموش ك -
  .     او يك پماد از جيبش درآورد و آن را به هرميون داد، او آن را فشار داد تا خمير زرد رنگي از آن بيرون آمد

  شه  فقط اونو به چشمت بمال، ظرف يه ساعت درست مي -
  :ِفرِد ادامه داد

  .خودمون آزمايش مي كنيمما بيشتر محصوالتمون رو روي . ما بايد يه پماد كوفتگي بهتر پيدا كنيم -
  :     هرميون با حالت عصب به آن نگاه كرد و پرسيد

  مطمئنّه ديگه؟ -
  :     ِفرِد با شعف گفت

  .خوام ببرمت به يه تور البته كه هست، هري بيا، مي -
هاي  از حقّهاي  زد ترك كرد و همراه فرد به پشت مغازه رفت، جايي كه توده      هري هرميون را كه داشت به چشمش دارو مي

  .شد طناب و كارت ديده مي
  :كرد گفت ها اشاره مي      فرد در هر حالي كه به آن

اينا زياد فروش نداره، . دوني، اون عاشق چيزهاي ماگليه هايي مثل بابا، تو كه مي غريب براي عجيب! هاي جادويي ماگلي حقّه -
  ...اوه، جرج اينجاست... يديناما روي هم رفته تجارت خوبي راه انداختيم، اينا چيزهاي جد

  .     برادر دو قلوي ِفرِد با حرارت خاصي به هري دست داد
ها  همه چيت رو تو جيبت بذار، تو گاليون...آريم اونو به تور بردي؟ هري، از اون پشت بيا، اون، جاييه كه ما پول واقعي در مي -

  !خرج خواهي كرد
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  :اي گفت كه دستش را توي يك قوطي كرده بود كه رويش نوشته بود اي به پسربچه او اين جمله آخري را با حالت تذّكردهنده
  

  !اين ها هر كسي را مريض خواهند كرد----     خوراكي هاي سياه
  

هاي روي  بسته بندي. تر را ديد جمعيت تر و كم هاي جادويي باز كرد و هري يك اتاق تاريك اي را در پشت حقّه      جرج پرده
  .شان مرّتب شده بودنديها  در قفسهمحصوالت

  :     ِفرِد گفت
 ...كنه ما تازه اين خطّ توليد مهم رو راه انداختيم، جالبه كه چي جوري كار مي -

  :     جرج گفت
تونن يه جادوي محافظ رو اجرا كنن، خب  كنن، نمي خونه كار مي ممكنه باور نكني چقدر آدم، حتّي آدمايي كه تو وزارت -

  .ا تو رو نداشتن كه بهشون ياد بدي، هريمعلومه، اون
ذاري از  دوني، وقتي اونو سرت مي هاي محافظ يه خورده مسخرن، همونطور كه مي خب، ما فكر كرديم كه اين كاله... درسته -

خونه اما وزارت. كنه كنه و وقتي به صورت اون نگاه كني جادوش به سمت خودش كمونه مي هاي شوم محافظت مي تو در برابر طلسم
  !ريميگ ها ي بيشتري مي و ما همچنان سفارش! براي بخش پشتيبانيش پونصد تا خريده

  توليد كنيم... هاي محافظ و هايي از رداهاي محافظ، دستكش بنا بر اين تصميم گرفتيم كه سري -
  ...خوب جواب ميدن كوچيك يها هاي نابخشودني زياد مؤثّر نيستن، اما در برابر وِردها و طلسم البته اونا جلوي طلسم -
  و بعد ما فكر كرديم كه وارد محدوده تخصصي دفاع در برابر جادوي سياه بريم، چون كه همچين درآمدي داره، -

  جرج با شوق و ذوق ادامه داد 
خواي كه يه فرار سريع داشته باشي اونودر  اگه مي. ببين، پودر تاريكي فوري، ما اينو از پرو وارد كرديم. اين خيلي خوبه -

  .دسترس قرار بده
خواستند به راستي از ديدرس خارج شوند  كرد كه مي شكل سياه و عجيب اشاره مي      ِفرِد كه داشت به تعدادي از اشياء بوقي

  :گفت
هاشون بيرون اومدن، كافيه به صورت مخفيانه يه دونه از اونا رو به زمين بكوبي، اونوقت  هاي فرار ما از قفسه نگاه كن، گلوله -
  .توني به سرعت از اونجا در بري كنه كه مي شه و چنان صداي بلند و خوبي ايجاد مي ر ميمنفج

  :     هري كه تحت تأثير قرار گرفته بود گفت
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  شه الزم مي -
  :ها را به هري داد وگفت       جرج يك جفت از آن

  بفرمائيد -
  .ديد كه او هم رداي كار قرمز پوشيده استاي جوان با موهاي كوتاه بلوند از پشت پرده سرك كشيد؛ هري       ساحره
  :     او گفت

  .گرده هاي شوخي مي آقاي ويزلي و آقاي ويزلي، يك مشتري بيرون اينجا دنبال پاتيل -
هاي  ها جوابش را با گام بنامد، ولي آن» آقاي ويزلي«     هري احساس كرد كه خيلي مسخره است كه كسي ِفرِد و جرج را 

  .بلندشان دادند
  :  جرج با قاطعيت گفت   
  .باشه، من اومدم، هري، هر چيزي كه خواستي ور دار، باشه؟ پول نمي خواد -

  :هاي فرار را بپردازدگفت هايش را از كيفش درآورده بود تا پول گلوله      هري كه پول
  !كنم من اين كار رو نمي -

  :     فرد محكم گفت
  كني  تو اين جا پول خرج نمي-

  .ا به زور پس دادو طال هاي هري ر
  ... اما-     

  :    جرج با تندي گفت
خواد بگير، و فقط يادت باشه اگه  ره كه تو پول شروع به كارمون رو دادي، هر چي دلت مي ما هيچ وقت اين رو يادمون نمي -

  كسي ازت پرسيد بگي كه اينا رو از كجا گرفتي
كمك كند و فِرِد هري را تا قسمت اصلي فروشگاه كه هرميون و جيني در ها       جرج از ميان پرده به بيرون رفت تا به مشتري

  .آنجا بودند بدرقه كرد
  :     ِفرِد پرسيد

نزديك پنجره صفي از محصوالت ...     ي عجيب ما رو نديدين؟ دنبال من بياين، خانُما شما دخترا هنوز محصوالت ساحره -
هرميون و جيني هردو . خنديدند ر اطراف آن از روي شوق و ذوق  نخودي ميصورتي رنگ بود كه دسته دختر هيجان زده داشتند د

  .نگريستند مردد بودند و بسيار با احتياط مي
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  :     فرد با غرور گفت
  .هايي كه ممكنه پيدا كنين اونجاست، بهترين معجون عشق -

  :     جيني ابرويي باال انداخت و پرسيد
  كنن؟ كار هم مي -
  ...بره كه زمان دقيقش به وزن پسر مورد بحثتون بستگي داره  بيست و چهار ساعت زمان ميپس چي خيال كردي؟ حدود -
  و دلربايي دختر، -

  وي تصريح كرد .ها ظاهر شده بود اين حرف را جرج زد كه ناگهان در كنار آن
  فروشيم البته ما اونا رو به خواهرمون نمي -

   او در حالي كه ناگهان عبوس گشته بود ادامه داد
  ...ي نه تا زماني كه اون با پنج تا پسرعني -

  :     جيني به آرامي گفت
  هر چي كه از رون شنيدين فقط يه دروغ شاخدار بزرگ بوده، -

  .اي را از قفسه درآورد او به جلو خم شد تا ظرف صورتي
  اين چيه؟ -

  :     فرد گفت
. تا جوش سرسياه، ولي موضوع رو عوض نكناي، براي همه چيز خوبه، از التهاب  ثانيه ي ده شده كنِ ضمانت جوش پاك -

  ري بيرون؟ درسته كه اين اواخر تو با پسري به اسم دين توماس مي
  :     جيني گفت

  اونا چي اَن؟. آره، ولي آخرين باري كه ديدمش، اون فقط يه نفر بود، نه پنج تا -
خراش در كف  ، و همه با يك صداي بلند گوشزدند  صورتي و ارغواني ميي      او به تعدادي توپ پشمي اشاره كرد كه سايه

  .يك قفس مي غلتيدند
  :     جرج گفت

  خب، مايكل كرنر كيه؟.ميتونيم اونا رو سريع پرورش بديم   ... هاي ميموني، از نوع مينياتوري، ما ن پفك -
  :     جيني گفت

  من اونو از فكرم بيرون كردم، اون يه آدم بد قمار بود، -



                                                                                                    خالص                   هري پاتر و شاهزاده نيمه                                  انحراف دراكو    /    فصل ششم   
 

 ١١٣

  هاي ميموني را نگاه كرد كه دور آن جمع شدند  هاي قفس رد كرد و پفك ميان ميله جيني انگشتش را از 
  !اينا واقعا ًجذّاب اَن -

       جرج تصديق كرد
  كني، اين طور نيست؟ پسر عوض مي آره خيلي نازن، ولي تو داري يه كم زود به زود دوست -

 در يا گونه چنان درخشش خانم ويزلي. گاهش بود هي     جيني برگشت كه به او بنگرد، در حالي كه دستش بين ران و ت
  .نشيني نكرد صورتش بود كه هري تعجب كرد چرا ِفرِد عقب

  و من متشكر مي شم. اين به شماها ربطي نداره -
  او به رون  كه تازه وارد شده بود گفت 

  !اگه در باره  من براي اين دو تا داستان نسازي -
  در دست رون است گفتديد چند جعبه       فرد كه داشت مي

  !شه سه گاليون و نه سيكل و يه نات، زود باش بسلف مي -
  من داداشتم -
  .سه گاليون و نه سيكل، اون يه نات هم سگ خور. و اونم وسائل ماست كه تو برداشتي -
  !ولي من سه گاليون و نه سيكل ندارم -
  .يي درست بذار پس بهتره كه اونا رو بذاري سر جاش، يادت باشه كه تو قفسه -

ها را انداخت، فحش داد و انگشتش را به طرز زشتي به فرد نشان داد كه از بخت بد خانم ويزلي، كه ترجيح داده       رون جعبه
  .دفعه ظاهر شود سر رسيد بود آن

  :     او به وضوح گفت
  كنم هات رو به هم طلسم مي اگه يه بار ديگه ببينم كه اين كار رو كردي، خودم انگشت -

  :رتبه جيني گفت     يك م
  تونم يه پفك ميموني بگيرم؟ مامان، من مي -

  :    خانم ويزلي محتاطانه گفت
  چي؟ يه  چي -
  ...ببين، نگاه كن چه قدر خوبن -
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. انداختند هاي ميموني را ببيند، هري، رون، و هرميون هر لحظه نگاه سريعي به پنجره مي      همين كه خانم ويزلي رفت كه پفك
اي بعد، او از  ثانيه. شد، نگاهي انداخت هنگامي كه از مغازه جادويي ويزلي رد مي. دويد  به تنهايي در خيابان ميدراكو مالفوي داشت

  .ها نتوانستند او را ببينند ديدرس پنجره خارج شد و آن
  :     هري با اخم گفت

  عني مامانش كجاستي -
  :     رون گفت

  البد جاش گذاشته -
  :     هرميون گفت

  ولي چرا؟ -
اش از ميدان ديدش خارج  يكدانه داد كه پسر يكي نارسيسا مالفوي اجازه نمي. انديشيد   هري چيزي نگفت؛ اوبه سختي مي   

  .بايست تقّلاي بسياري كرده بود تا خود را از چنگ وي آزاد سازد شود؛ مالفوي مي
  ...ن درست نبوده استشناخت و از او تنّفر داشت، مطمئن بود كه انگيزه آ      هري، كه مالفوي را مي

آقاي ويزلي با خوشحالي يك . هاي ميموني دوالّ شده بودند جيني و خانم ويزلي باالي پفك.      او به اطرافش نگاهي انداخت
ها  در آن سوي شيشه هاگريد پشت به آن. كردند  ها كمك مي فرد و جرج هر دو به مشتري. كرد بسته كارتِ بازي ماگلي را امتحان مي

  .پائيد ده بود و باال و پائين خيابان را ميايستا
  :كشيد گفت كننده را از كيفش بيرون مي ي     هري در حالي كه شنل نامرئ

  بياين زير اين، سريع -
  :نگريست گفت      هرميون كه به خانم ويزلي نامطمئن مي

  دونم اوه، هري، من نمي -
  :      رون گفت

  بيا ديگه -
ها مّطلع نشد؛  هيچ كس از غيب شدن آن. كننده رفت بود، سپس با هري و رون به زير شنل نامرئي     هرمايوني ثانيه اي مردد 

هري، رون، و هرميون با تمام سرعتي كه داشتند خود را از در بيرون . مند شده بودند ها به محصوالت فرد و جرد عالقه ي آن همه
  .خوبي كه آن ها غيب شده بودند، غيب شده بودبردند، اما زماني كه به خيابان رسيدند، مالفوي به همان 

  :     هري براي اينكه هاگريد صدايشان را نشنود به آهستگي تمام زمزمه كرد
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  از اين طرف رفت، ياال بياين بريم -
 هاي مغازه ها را ديدند، عاقبت هرميون جلو را      آن ها سراسيمه حركت كردند، به چپ و راست نگاه كردند و درها و پنجره

  .نشان داد
  :پچ كرد      او پچ

  خودش بود، نه؟ پيچيد به چپ؟ -
  :     رون زمزمه كرد

  چه سورپرايز بزرگي -
  .ي ناكترن قدم برداشت و از نظر ناپديد شد      مالفوي به اطراف نگريست، سپس آهسته به سمت كوچه

  :     هري به سرعت گفت
  كنيم   سريعتر، وگرنه گمش مي -

  :ي گفت     هرميون با نگران
  !شه پاهامون ديده مي -

  .تر گرديده بود  شنل تا اطراف قوزك پاهايشان آويزان بود؛ اين روزها پنهان گشتن هر سه تن در زير شنل پر مشقّت
  :صبري گفت      هري با بي

  مهم نيست، فقط بجنبين -
ها نگاه كردند،  ها به پنجره آن.ن گشته بود     اما كوچه ي ناكترن، خيابان كوچكي كه به جادوي سياه وفادار بود به كلّي ويرا

هري تصور كرد كه چه قدر بي عقلي است كه در اين اوقات مشكوك و . اي داشته باشند رسيد كه در كل هيچ مشتري ولي به نظر نمي
  .پر خطر، محصوالت سياه خريداري كنند يا حتّي در حال خريد ديده شوند

  .ت     هرميون از دست او يك نيشگون گرف
  آخ -

  :    او در گوش هري نفس كشيد
  !اونجاست!نگاه كن!س س س -

ترين وسائل بدشگون  اي در خيابان ناكترن رسيدند كه هري قبالً آنجا را ديده بود، بورجين و باركز، كه متنوع      آن ها به مغازه
ها ايستاده بود، درست   ملفوي پشت به آندراكو. هاي قديمي هاي پر از اسكلت جمجمه و بطري جايي در ميان محفظه. فروخت را مي

از . ها پنهان شده بود هاي سياه هم سطحي كه يك بار هري براي اين كه از شرّ مالفوي و پدرش در امان باشد در آن در پشت كابينت
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ود، رو در مو وخميده ب صاحب مغازه، آقاي بارجين، كه چرب.كند حركات دست مالفوي پيدا بود كه دارد با خوشحالي صحبت مي
  .داد اش خبر از ترس و غضب مي قيافه.روي ملفوي ايستاده بود
  :     هرمايوني گفت

  !گن تونستيم بشنويم كه چي مي فقط اگه مي -
  :     رون با هيجان گفت

  لعنتي بيا ّبيرون! تونيم ما مي -
  .شان به دنبال شيئي گشتها هايي كه در دستش بود را رها كرد و در بين بزرگترين      او يك جفت ديگر از جعبه

  هاي توسعه پذير نگاه كن، گوش -
  :ها از زير در شد، هرميون گفت رنگ را بيرون آوردو شروع به عبور دادن آن هاي صورتي      هنگامي كه رون رشته

  ...اميدوارم در رو ضد طلسم نكرده باشن! عاليه -
  :     رون با شادي گفت

  گوش كنين! نه -
 به يكدگر نزديك كردند و صداهاي آن سوي لوله را گوش فرا دادند، كه به اين واسطه صداي مالفوي      آن ها سرهايشان را

  .توانست به بلندي و وضوح شنيده شود، بمانند اين كه راديويي روشن باشد مي
  شه؟ جوري درست مي دوني چي تو مي -

  :ن كار را انجام دهد گفتخواهد كه خودش اي ن با صدايي كه گوياي اين مطلب بود كه نميي     بورج
  آريش مغازه؟ چرا نمي. شايد، به هر حال بايد ببينمش -

  :     مالفوي گفت
  طوري اين كارو بكنم؟ خوام كه بهم بگي چه من مي. تونم، اون نبايد تكون بخوره نمي -

  .گيرد هايش را با حالتي عصبي گاز مي ن لبي     هري ديد كه بورج
  .كنم من هيچي رو تضمين نمي.گم كه كار سختيه، شايد حتّي غيرممكنهخب، بدون اينكه ببينمش بايد ب -

  :     مالفوي گفت
  نه؟ -

  . زند  و هري فقط از روي تن صدايش فهميد كه مالفوي نيشخند مي
  .شايد اين دلگرم َترِت بكنه -
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 به چپ و راست متمايل هري، رون، و هرميون كمي. ن رفت و توسط كابينت از ديد خارج شدي     او مستقيم به سمت بورج
  .رسيد خيلي ترسيده است ن بود كه به نظر مييشد بورج ي كه ديده مي شدند تا بلكه بتوانند او را ببينند، اما تنها چيز

  :     مالفوي گفت
 بيگاه اون گاه و.شناسي؟ يه دوست خانوادگي مونه بك رو مي تو ِفْنرير گِرِي. شي به يه نفر بگو، و اونوقته كه مجازات مي -

  دي ات قرار مي شه تا مطمئن شه كه تو اين مسئله رو در مركز توجه سرت پالس مي
  ...هيچ نيازي به -

  :     مالفوي گفت
  .و يادت نره كه اونو سالم نگه داري، من بهش احتياج دارم. گيرم، خب، بهتره كه من بزنم به چاك اين منم كه تصميم مي -
  شايد بخواي كه اآلن بِبريش -
رسم؟ تو فقط  برمش ته خيابون چه طور به نظر مي دوني وقتي كه دارم مي كنم مردكِ كودن، هيچ مي بته كه اين كارو نمينه، ال -

  .اونو نفروش
  .فروشم، قربان البته كه نمي -

  .وس ملفوي ديده بودين چنان تعظيمي كرد كه هري مانند آن را از وي فقط در برابر لوسي     بورج
  شه،  مفهوم  شد؟ ن،  و  اين  شامل  حال  مادرم  هم  مييگي،  بورج س  نميهيچ  چيز  به  هيچ  ك -

  :كرد زمزمه كرد      بورجين در حالي كه دوباره تعظيم مي
  ...مشخصه، مشخصه -

رسيد از خود بسيار  اي بعد زنگ باالي در صداي بلندي افكند و مالفوي چنان از مغازه بيرون آمد كه به نظر مي      لحظه
. ها لرزش مجدد شنل را در اطراف زانوهايشان حس كردند وي چنان از نزديكي هري، رون، و هرميون رد شد كه آن. استخشنود

  .رسيد اش محو گرديده بود؛ و نگران به نظر مي ستاده بود؛ لبخند چابلوسانهيحركت ا ن بييدر داخل مغازه، بورج
  : نجوا كردكرد هاي گسترش پذير را جمع مي      رون كه داشت گوش

 زدن؟ عني راجع به چي حرف ميي -

  :كرد گفت      هري كه به سختي تفّكر مي
شما تونستين ببينين وقتي ... خواست يه چيزي رو اونجا نگه داره و مي... خواست يه چيزي رو تعمير كنه دونم، اون مي  نمي -

  كرد؟ گفت اون به چي اشاره مي مي
  نه اون پشت اون كابينت بود -
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  :ن به آرامي گفت     هرميو
  شما دو تا اينجا باشين -
  ؟... كار تو چي -

او موهايش را در بازتاب شيشه مرّتب كرد، سپس به داخل مغازه گام برداشت، .      ولي هرميون از زير شنل بيرون  آمده بود
  .ها را به هري دادپذير را از زير در رد كرد و يكي از آن  هاي گسترش رون با شتاب گوش. زنگ دوباره به لرزه در آمد

  :ن گفتي     هرميون با زرنگي به بورج
  سالم، صبح افتضاحيه، اين طور نيست؟ -

كرد و از ميان اجسام در  هرميون با سرزندگي زمزمه مي. ن جوابي نداد، اما نگاهي حاكي از بدگماني به وي روا داشتيبورج
  .نمود هم و بر هم در معرض نمايش گمارده شده حركت مي

  :اي ايستاده بود پرسيد ي شيشه و كه در پشت يك جعبه با رويه     ا
  بند فروشيه؟ اين گردن -

  :ن به سردي گفتي     آقاي بورج
  ...اگه هزار و پونصد گاليون داشته باشي -
  ...نه، من اينقدرها هم پول همرام نيست...آ... اوه -

  . هرميون اين را گفت و حركت كرد
  تني چطور؟جمجمه دوست داش... ام..اين ... و -
  شونزده گاليون -
  داري نشده؟ اي نگه واسه َكس ديگه... خب پس اين فروشيه؟ يعني براي -

خواهد چه  دانست هرميون مي هري را احساس ناخوشايندي در برگرفته بود چون مي. ن به او چپ نگاه كردي     آقاي بورج
  .واسش را به جاي ديگري متمركز كردظاهراً هرميون فهميد كه خيلي تند رفته است زيرا ناگهان ح. بكُند

خوام بهش يه هديه تولّد بدم،  پسري كه اآلن اينجا بود، دراكو مالفوي، خب، اون دوست منه، و من مي... آ... چيزي كه هست -
  ...ام... خوام همون چيزو بهش بدم، پس ولي اگه اون چيزي رو رزرو كرده، مشخصه كه من نمي

  .كرد ين هم همين فكر را ميلنگيد، و مطمئنّاً بورج ر هري مي     يك جاي اين داستان از نظ
  بيرون -

  : او به وضوح گفت
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  !برو بيرون -
. ن كه در پشت سرش بود به سمت در دويدي     هرميون منتظر نماند تا دوباره عذرش را بخواهد، ولي باعجله همراه بورج

ت سر او به هم كوبيد و نشان تعطيل است را بر فراز آن به اهتزاز ن در را پشيهنگامي كه زنگ براي بار سوم به صدا درآمد، بورج
  .درآورد

  :كشيد گفت رون در حالي كه شنل را به روي هرميون مي
  ...آه خوب بود، ارزش امتحان كردن رو داشت، ولي تو يه كم تابلو بودي -

  :داري گفت      او با لحن نيش
  ! فنونكني، اربابِ كار مي خب، اين دفعه ببينيم تو چي -

  .ها را بحث كردند      رون و هرميون تمام راه برگشت به سمت مغازه ويزلي
هاي مضطرب خانم ويزلي و هاگريد متوقّف شوند كه از غيبت  ها مجبور شدند در برابر نگاه هاي جادويي آن در مغازه شوخي

ر كيفش پنهان كرد، و به دو نفر ديگر ملحق شد كه در كننده را كشيد و آن را د هري شنل نامرئي. ها به راحتي با خبر شده بودند آن
  .كردند كه تمام مدت در اتاق پشتي بودند، واين كه او به طور صحيح آنجا را نگشته است برابر اتّهام خانم ويزلي پافشاري مي

  
   دانيال بهزادي:مترجم و تايپيست

  
  را در ترجمه اين فصل ياري نمودندبا تشكّر صميمانه از خانم سميه گنجي و آقاي قاسم كياني كه م
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  فصل هفتم

   كلوپ اسالگ     
  )فرشيد (farshid27: مترجم

  مرلين :ويرايش

  
 مفهوم رفتار مالفوي ي  آخر تعطيالت را صرف تفكر دربارهي هري بيشتر هفته
كرد نگاه  آن چيزي كه بيشتر از همه او را اذيت مي. در كوچه ناكترن كرد

هر چيزي كه مالفوي را آنقدر خوشحال كند . شد، رو صورتش داشت الفوي وقتي از مغازه خارج ميمندي بود كه م رضايت
آمد نه رون و نه هرميون به اندازه او در  اما، چيزي كه كمي هري را آزرده كرد اين بود كه، به نظر مي. تواند خبر خوبي باشد نمي

  . آن خسته شدندي روز از حرف زدن دربارهمورد رفتار مالفوي كنجكاو نيستند و الاقل بعد از چند 
  

  : حوصلگي گفت هرميون كمي با بي
  .بله، من هم موافقم كه اين ماجرا مشكوك بود، هري -

ميلي چشم از نسخه   اتاق فرد و جرج نشسته بود و فقط با بيي  او در حالي كه پاهايش روي جعبه مقوائي بود، لب پنجره
  .ت و نگاه كردبرداش» تفسير جادوي پيشرفته«جديد 
 اي هم داشته باش مگه ما توافق نكرده بوديم كه ممكنه اين ماجرا توضيح ديگه -

  : كنان گفت من جارويش را صاف كند، من هاي دم دسته كرد علف  رون درحاليكه داشت سعي مي
  اي داشت يادتونه؟ شايد دست افتخارش رو شكسته، اون دست چروكيده -

  : هري براي چندمين بار پرسيد
ن يكي ديگه از يمنظورش چي بود؟ به نظر من اينطور اومد كه بورج» دار اون يكي رو برام سالم نگه«: س وقتي گفتپ -
  .خواد ء شكسته داره و مالفوي هر دو رو ميياون ش

  :جارويش پاك كند گفت ها را از دسته رون كه حاال سعي داشت لكه
 كني؟ طور فكر مي تو اين -

  : هري گفت
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  .كنم ر ميآره كه اينطور فك -
  :  وقتي نه از رون و نه از هرميون صدايي در نيامد او گفت

  كنيد مالفوي دوست داره انتقام بگيره؟ فكر نمي. باباي مالفوي تو آزكابانه -
  .زنان نگاه كرد رون پلك

  تونه بكنه؟ كار مي مالفوي، انتقام؟ مگه چي -
  :هري نااميدانه گفت

باباش يه . كنم كه بايد اين قضيه رو جدي بگيريم اي داره و من فكر مي قشهاما اون ن. دونم من نمي. جاست نكته همين -
  ...مرگخوار و

  .اي به نظرش آمده بود دهنده فكر تكان.  پشت سر هرميون، با دهاني بازي  ايستاد، چشمانش خيره به پنجره
  : هرميون با صدايي عصبي گفت

  چي شده؟! هري -
  :پاچه پرسيد رون دست

  كنه؟ كنه، مي ميجاي زخمت كه درد ن -
  :هري به آرامي گفت

  .خواره، اون جاي باباش رو به عنوان يك مرگخوار گرفته اون مرگ -
  .سكوت شد، بعد ناگهان زد زير خنده

  ده به اونا ملحق شه؟ كني اسمشونبر اجازه مي فكر مي. مالفوي؟ هري، اون شونزده سالشه -
  : شده گفت هرميون با يك جور صداي فرونشانده

   باعث شد تو اينطور فكر كني؟يچ.  به نظر خيلي غير محتمل ميادهري، اين -
مادام دستش به مالفوي نخورد اما وقتي خواست آستين مالفويو جمع كنه اون داد زد و بازوش رو . تو مغازه مادام مالكين -
  .اونو با نشان تاريكي داغ كردن. دست چپش بود. كشيد

  .رون و هرميون به هم نگاه كردند
  : ه نظر يك ذره هم متقاعد نشده بود گفترون كه ب

  ...خوب -
  :هرميون گفت
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  .خواست از اونجا بيرون بره هري، به نظر من اون فقط مي -
  :هري با سرسختي ادامه داد

... دونم من مي. همون نشون بود. ن رو ترسونديچيزي واقعاً بورج. ن چيزي نشون داد كه ما نتونستيم ببينيمياون به بورج -
  !ن تحويلش گرفتيداد كه با كي طرفه، ديديد چقدر بورج ن نشون ميياون به بورج

  . رد و بدل كردنديرون و هرميون نگاه ديگر
  ...هري، من مطمئن نيستم -
 ...كنم اسمشونبر به مالفوي اجازه بده به اونا ملحق بشه من هنوز هم فكر نمي -

خانم  . ديچ كثيف برداشت و اتاق را ترك كردييهري، دلخور اما كامالً متقاعد كه فكرش درست است، يك كپه لباس كو
روي پاگرد به جيني . هايشان را تا آخرين لحظه رها نكنند بندي ها و بسته كرد كه شستني ها اصرار مي ويزلي روزها بود كه به آن
  .گشت شده به اتاقش برمي هاي تازه شسته اي از لباس برخورد كه داشت با دسته

  :جيني هشدار داد
  .رفتم، همه جا پر خلطه اي تو بودم االن به آشپزخونه نميمن اگه ج -

  : هري لبخند زد
  .شم توش نيفتم مواظب مي -

ش يها رفت، وقتي وارد آشپزخانه شد فلور را ديد كه پشت ميز آشپزخانه نشسته و يك ريز درباره نقشه همانطور كه انتظار مي
هايي بود كه خود به خود پوستشان كنده  لي دائما روي اسپروتچشمان خانم ويز. كرد براي مراسم عروسي با بيل، صحبت مي

  .آمد شد، و به نظر بداخالق مي مي
داشتني  بيل و من تقريباً تصميمون رو گرفتيم كه دوتا ساقدوش عروس باشه، جيني و گابريل با هم خيلي دوست...  -

  .موهاي جيني افتضاح ميشهشن، من تو اين فغر بودم كه لباسشون طاليي باشه، صورتي مطمغناً با  مي
  : خانم ويزلي سخنراني فلور را قطع كرد و با صداي بلند گفت

شده  خواستم درباره مسائل امنيتي كه  براي سفر فردا به هاگوارتز ترتيب ديده خوب شد كه ديدمت، من مي! آه، هري -
  .قراره تو ايستگاه قطار منتظرمون باشنهاي وزارتخونه رو داريم و چند تا آرور كه  ما باز هم ماشين. باهات صحبت كنم

  :داد پرسيد ديچش را در دست خانم ويزلي قرار ميييدر حالي كه وسايل كو
  قراره تانكس هم اونجا باشه؟ -
  .اي مستقر شده باشه كنم، از چيزايي كه آرورها گفتن فكر كنم تانكس جاي ديگه نه، فكر نمي -



                                                                                                    خالصده نيمه كلوپ اسالگ                                                       هري پاتر و شاهزا/    فصل هفتم   
 

 ١٢٣

  : كرد، متفكرانه گفت ري نگاه ميخو فلور كه داشت تصوير خودش را پشت قاشق چاي
  .اشتباه بزرغيه اگه از من بپرسي.د و بند رغا كنهياون تانك، بايد خودشو از اين غ -

  : هاي فلور را قطع كرد و به تندي گفت خانم ويزلي باز حرف
كه ديگه فردا ها امشب حاضر باشن  خوام چمدون بله، ممونم، هري بهتره تو به كارات برسي، اگه امكان داشته باشه مي -

  .تقالي هميشگي رو نداشته باشيم
  

هاي وزارتخانه خرامان به جلوي بارو رسيدند، ديدند  وقتي ماشين .تر از معمول بود و در واقع، فرداي آن روز عزيمتشان روان
 پيگويجن، جغد ها بسته؛ كروكشانك، گربه هرميون، محفوظ داخل سبد؛ و هدويگ؛ اند؛ چمدان همه حاضر و آماده منتظر ايستاده

  .هايشان پاف ارغواني و جديد جيني، داخل قفس رون؛ و آرنولد، پيگمي
  :  گفت-با لهجه فرانسوي -فلور از گلو 

  او غيواغ، هري -
ش را جلو پاي رون گذاشت  و رون، يرون ظاهراً اميدوار به جلو شتافت اما جيني پا.  و با او براي خداحافظي روبوسي كرد

  .او با عجله، عصباني و گرد و خاكي، سوار ماشين شد بدون اينكه خداحافظي كند. فلور ولو شدروي خاك، جلوي پاي 
  

ها را پوشيده  در عوض دو آرور ريشوي عبوس كه كت و شلوار سياه ماگل. كراس ديگر هاگريد بشاش نبود در ايستگاه كينگز
 شوند و آنها را تا ايستگاه همراهي كردند؛ بدون اينكه حرف بودند همين كه ماشين ايستاد، جلو آمدند و كمك كردند كه همه پياده

  .بزنند
  :آمد  با ديدن اين ترتيبات سخت جوگير شده بود گفت خانم ويزلي كه به نظر مي

  ...ها، هري بهتره با سريع، سريع از بين نرده -
 هري را گرفت و خواست  او را به د كرد، بازويييبا نگاه پرسشگري به يكي از آرورها نگاه كرد كه او به وضوح با سر تأ

  .هاي بين سكوهاي نه و ده هدايت كند طرف نرده
  : هري با غضب گفت

  تونم راه برم، ممنون،  من خودم مي-
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دستيش را مستقيماً به طرف حصار سخت  او با ناديده گرفتن همراه ساكتش، چرخ.  و بازويش را از دست آرور بيرون كشيد
السير هاگوارتز، در حالي كه به   را در سكوي نه و سه چهارم يافت، جايي كه قطار قرمز رنگ و سريعاي بعد خود هل داد و لحظه

  .فرستاد، توقف كرده بود روي جمعيت بخار مي
بدون اينكه منتظر شود تا آرور عبوسش مشورت كند، به رون . ها هم به او ملحق شدند در عرض چند ثانيه هرميون و ويزلي

  .رد تا به دنبال او بيايند و او را در جستجوي كوپه خالي همراهي كنندو هرميون اشاره ك
  :هرميون با حالت عذرخواهي گفت

  .تونيم هري، رون و من قراره اول بريم تو واگن ارشدا و بعد هم براي مدتي تو راهروها گشت بديم ما نمي -
  : هري گفت

  .يادم رفته بود. اه، آره -
  : كرد گفت نگاه ميخانم ويزلي در حالي كه به ساعتش 

با همتونم، بهتره فوراً سوار قطار بشين، فقط چند دقيقه تا حركت وقت داريد، خوب، رون، سال تحصيلي خوبي داشته  -
  ...باشي

  : هري با در نظر گرفتن كمي وقت گفت
  تونم يك لحظه با شما صحبت كنم؟ آقاي ويزلي، مي -

  : آقاي ويزلي گفت
  البته -

  .ها را بشنود غافلگير شده بود اما با هري تا جايي رفت كه كسي نتواند صداي آن و با اين كه به نظر كمي 
 آن كامالً فكر كرده بود و به اين نتيجه رسيده بود كه اگر قرار باشد به كسي بگويد آقاي ويزلي شخص مناسبي ي هري درباره

توانست تحقيقات بيشتري انجام  قعيت خوبي بود كه ميكرد از اين رو در مو است؛ اوالً، به خاطر اين كه او در وزارتخانه كار مي
  .دهد، و ثانياً، چون فكر كرد احتمال اين كه آقاي ويزلي از خشم منفجر شود و سر او داد بكشد كمتر است

  .كنند ها شكاكانه نگاه مي توانست خانم ويزلي و آرور عبوس را ببيند كه به هر دوي آن شدند او مي وقتي دور مي
  :كردهري شروع 

  اگون بوديميوقتي تو كوچه د -
  .دستي كرد  ولي آقا ويزلي با شكلكي پيش

  ن؟ي فرد و جرج باشي قراره كه به من بگي تو و رون وهرميون كجا بودين وقتي قرار بود تو اتاق پشتي مغازه -
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  ؟...شما چطور -
  .زني كه فرد و جرج رو بزرگ كرده تو داري با مردي حرف مي. كنم هري، خواهش مي -
  .آره، خوب، ما تو اتاق پشتي نبوديم... مامم -
  .لي خوب، پس، بزار بقيه ماجرا رو بشنويميخ -
  .از شنل نامرئي من استفاده كرديم. خوب، ما مالفوي رو تعقيب كرديم -
  طوري؟ دليل خاصي براي انجام اين كار داشتيد يا فقط همين -

  : هري گفت
  ...اي داره چون من فكر كردم مالفوي نقشه -

  .اي ويزلي رو كه تركيبي از ناراحتي و عالقه بود ناديده گرفت و نگاه آق
  .خواستم بدونم چرا اون مادرشو دك كرد و من مي -

  : رسيد تسليم شده باشد گفت آقاي ويزلي كه به نظر مي
  خوب؟ فهميدي چرا؟. خواستي معلومه كه مي -

  : هري گفت
ن، تا بهش كمك كنه چيزي يون يارويي كه اونجاس، بورجن و باركز رفت، و شروع كرد به تهديد اي بورجي اون به مغازه -

اونطور كه اون گفت به نظر اومد لنگه . اي رو براش نگه داره خواد چيز ديگه ن گفت كه مييو همچنين به بورج. رو تعمير كنند
  ...مثل اينكه اونا يك جفت بودند و . همون چيزيه كه تعمير الزم داره
  .هري نفس عميقي كشيد

. ما ديديم كه وقتي مادام مالكين خواست به بازوي چپ مالفوي دست بزنه اون يك متر به هوا پريد. يگم هسته چيز دي -
 .فكر كنم اون جاي پدرش رو به عنوان يك مرگخوار گرفته. كنم اون با نشان سياه داغ شده من فكر مي

  :بعد از مدتي گفت. مثل اين بود كه آقاي ويزلي متحير شده باشد
  ...ك دارم كه اسمشونبر به يك پسر شانزده ساله اجازههري، من ش -

  :هري با عصبانيت پرسيد
آقاي ويزلي، ... دونه كه اسمشونبر چه كاري رو ممكنه انجام بده و چه كاري رو ممكن نيست انجام بده؟  كسي واقعاً مي -

ير بشه، براي انجام شدن اين كار، الزمه كه خواد چيزي تعم كردن رو نداره؟ اگه مالفوي مي من متأسفم، ولي آيا اين ارزش تحقيق
  احتماالً اون چيز يا به جادوي سياه مربوطه و يا خطرناكه، مگه نه؟ ن رو تهديد كنه،يبورج
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  : آقاي ويزلي به آرامي گفت
هر . دوني، وقتي لوسيوس مالفوي دستگير شد، ما به خونش هجوم برديم هري، اگه راستش رو بخواي، من شك دارم، مي -

  .ي كه ممكن بود خطرناك باشه رو برديمچيز
  : شقي گفت هري با كله

  .كنم شما چيزي رو از قلم انداختين من فكر مي -
  : آقاي ويزلي گفت

  ...خوب، شايد، -
  .كند توانست بگويد كه آقاي ويزلي با او مزاح مي  اما هري مي

  .ر حال بسته شدن بودصداي سوتي از پشت سرشان آمد، تقريبا همه سوار قطار شده بودند و درها د
  :همين كه خانم ويزلي داد زد

  هري، سريعتر -
  :  آقاي ويزلي گفت

  .هري تو بهتره عجله كني -
  .هايش را داخل قطار بگذارد هري به جلو دويد و آقا و خانم ويزلي به او كمك كردند تا چمدان

  : خانم ويزلي از ميان پنجره گفت
 پيش ما، همه چيز قبالً با دامبلدور هماهنگ شده، پس ما تو رو به همين حاال، عزيزم، تو قراره براي كريسمس بيايي -
  ...بينيمت ها مي زودي

  . در حالي كه هري در رو پشت سرش محكم بست و قطار شروع كرد به حركت
  ...تو فقط مطمئن شو كه مواظب خودت هستي و -

   قطار سرعت گرفت، 
  ...رفتارت و...  -

  ند همراهي كند دويد تا بتوا  اون حاال داشت مي
  .سالم بمون... -
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هري تا زماني كه قطار به پيچ برسد و آقا و خانم ويزلي از نظرها ناپديد بشوند، دست تكان داد، بعد برگشت تا ببيند بقيه كجا 
زدن با يكي از  او فكر كرد رون و هرميون در واگن ارشدها هستند، اما جيني توي راهرو، يك كم جلوتر، درحال گپ. هستند

  .كشيد به طرف جيني رفت او در حالي كه چمدانش را روي زمين مي. وستانش بودد
هايشان   كوپهي ها حتي صورتشان را به پنجره آن. شدند شد، جمعيت بدون خجالت به او خيره مي هر چه او نزديك مي

دانست كه  در پيام امروز او مي» رد منتخبف «ي بعد از جريان آن همه شايعات درباره. چسباندند تا بتوانند بهتر به او نگاه كنند مي
كرد زير نورافكن  ها را تحمل كند ولي او از اينكه احساس مي زدن ها و زل شدن قرار است امسال، مقدار رو به افزايشي از خيره

  .او با نوك انگشتش به شانه جيني چند ضربه آرام زد. برد قدرتمندي ايستاده، لذت نمي
  ا كنيم؟دوست داري يه كوپه پيد -

  :جيني به وضوح گفت
 .بينمت تونم، به دين قول دادم ببينمش، بعداً مي هري من نمي -

  : هري گفت
  .باشه -

خوري را احساس كرد؛  رقصيد، هري درد عجيبي از دل رفت، با موهاي قرمز بلندش كه پشت سرش مي  هنگامي كه او مي
. گردد اً فراموش كرده بود جيني در مدرسه با او، رون و هرميون نمي تقريب آنقدر به حضور او در طول تابستان عادت كرده بود كه

  .شده بود از دختران هپنوتيزم شده پلكي زد و به اطرافشان نگاه كرد، اطراف او احاطه
  : صداي آشنايي از پشت سر گفت

  !سالم هري -
  : هري انگار تسكين يافته باشد گفت

  !نويل -
  .آمد  با تقال به طرف او مي و برگشت تا صورت گرد پسري را ببيند كه

  :موهاي بلند و چشماني بزرگ و مه آلود، درست از پشت سر آن پسر گفت) هاي كتاني كفش(دختري با 
  !سالم هري -
  لونا، سالم، چطوري؟ -

  : لونا گفت
  .خوبم، ممنون -
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 اسپكترسپك كردند كه يك جفت اش محكم چنگ زده بود، حروف بزرگ صفحه اول اعالم مي اي را روي سينه  او مجله
  .مجاني درون مجله وجود دارد

  :ديد، چون پارسال مصاحبه اختصاصي او را چاپ كرده بود، پرسيد هري كه عالقه خاصي در خود نسبت به آن مجله مي
  ره؟ زن هنوز هم با قدرت جلو مي پس طفره -

  :لونا با خوشحالي گفت
 .اوه بله، تيراژ خيلي باالست -

  :هري گفت
  .ميپيدا كنبياييد چند تا صندلي  -

باالخره يك . ها خيره شده بودند آموزاني گذشتند كه در سكوت به آن ها در طول قطار و از ميان خيل دانش  آني  و هر سه
  .كوپه خالي پيدا كردند و هري با رضايت، به داخل شتافت

  : نويل گفت
  شند؟ اونا حتي به ما هم خيره مي -

  .كرد  در حالي كه به خودش و لونا اشاره مي
  !چون ما همراه توييم -

  : گذاشت گفت هري در حالي كه چمدانش را روي باربند مي
 پيام امروز رو گرفته بود، ي ماجراجويي كوچولوي ما همه. شن چون شما هم تو وزارتخونه بوديد اونا به شما خيره مي -

  .بايد ديده باشين
  :نويل گفت

گه باالخره من  مي. شه، ولي اون واقعاً خوشحال شد عصباني ميبزرگم از اون همه تبليغات  آره، من اول فكر كردم مامان -
  .دستي تازه هم خريده ببين، برام يك چوب. كنم كه به حد پدرم برسم دارم شروع مي

  :با غرور گفت. اش را بيرون آورد و به هري نشان داد دستي او چوب -
هاييه كه اوليواندر فروخت،  روز بعدش  يدست كنيم اين يكي از آخرين چوب چوب گيالس و موي تك شاخ، ما فكر مي -

  .ور، برگرد اين جايهوي، تر... ناپديد شد
  .هاي مكرر خود براي آزادي را نشان داد اش را پيدا كند كه يكي ديگر از تالش و شيرجه رفت زير ميز تا قورباغه

  :لونا پرسيد
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  دال رو داشته باشيم؟ هاي الف امسال هم قراره جلسه -
  .كشيد زن بيرون مي فت منظره توهمي را از ميان طفره در حالي كه يك ج
  : نشست گفت هري در حالي كه مي

  حاال كه از شر آمبريج خالص شديم دليلي نداريم، داريم؟ -
  . وس آمدياو به نظر خيلي مأ. آمد سرش را به آن كوبيد نويل وقتي داشت از زير صندلي بيرون مي

  .يلي چيزا ياد گرفتمبا تو خ! دال رو خيلي دوست داشتم من الف -
  : لونا با صميميت گفت

  .مثل اين بود كه دوست پيدا كني. بردم دال لذت مي من هم از جلسات الف -
شد هري پيچ و تابي از احساس شرمندگي  گفت، كه باعث مي هاي ناخوشايندي بود كه لونا اغلب مي اين يكي از همان حرف

تواند جوابي بدهد آشوبي بيرون كوپه براه افتاد؛ يك دسته از دخترهاي سال به هر حال قبل از اينكه ب. و تأسف داشته باشد
  .خنديدند كردند و مي پچ مي چهارمي آن سوي شيشه با هم پچ

  .تو ازش بپرس -
 .خودت بپرس -
 .پرسم من مي -

 راهش را از ميان اي برجسته، و موهاي بلند سياه، آمد، با چشمان درشت و تيره، و چانه ها ،كه به نظر جسور مي و يكي از آن
  .در باز كرد

  : پروا گفت او بلند و بي
  ...ها بشيني شي؟ تو مجبور نيستي با اين  ما ملحق نميي  كوپهيمن روميلدام، روميلدا وين، چرا به ما تو! سالم هري -

 يور، از زير صندليكرد كه دوباه به خاطر پيداكردن تر  اين آخري را با يك جور نجواي بلند گفت، و به باسن نويل اشاره مي
اي  اش را شبيه جغد رنگارنگ ديوانه كرد كه آن هم قيافه هاي مجاني  استفاده مي بيرون زده بود، و لونا كه داشت از اسپكترسپك

  .كرده بود
  : هري با خونسردي گفت

  .اونا دوستاي من هستن -
  : آمد گفت دخترك كه خيلي متعجب به نظر مي

  .باشه... ، اوه...اوه -
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  .يني كرد و در را پشت سرش بستنش  و عقب
  :داد گفت آور نشان مي هاي شرم كردن واقعيت لونا دوباره با صدايي كه استعداد او را در بيان

  .تر از ما داشته باشي هايي باحال مردم انتظار دارد تو دوست -
  : هري كوتاه گفت

  . من مبارزه نكردنهيچ كدومشون همراه. كدوم از اونا تو وزارتخونه نبودن هيچ. شما باحاليد -
  :لونا با لبخند گفت

  .چيز دلپذيري گفتي -
  .زن را بخواند  سپس او اسپكترسپكش را روي دماغش گذاشت و نشست كه طفره

  : شده در دستش، بيرون آمد، گفت ور تسليمينويل وقتي از زير ميز با تر
استقامت هري «زد   تو حرف ميي زرگم دربارهشنيدي مادرب تو بايد مي. با اين وجود ما كه با اون مواجه نشديم، تو شدي -

  ...اون حاضره هر چيزي بده تا تو نوش باشي» . وزارت جادو بيشتر بودهي بيشتر از  همه
در حالي كه . توانست موضوع را به نتيجه امتحانات سمج تغيير داد هري با ناخوشايندي  خنديد و در اولين فرصتي كه مي

براي تغييرشكل سوسمار در كالس » قابل قبول«تواند فقط با يك  خواست بداند كه آيا مي و ميشمرد  هايش را برمي نويل نمره
  .كه واقعاً گوش كند كرد بدون آن شركت كند، هري فقط تماشا مي

كرد كه چقدر  ي دوران كودكي هري به دست ولدمورت تباه شده بود، اما حتي فكرش را نمي دوران كودكي نويل هم به اندازه
توانست به هر دوي آنها اشاره كرده باشد، با اين حال ولدمورت بنابر  پيشگويي مي.  بود تا سرنوشت هري را داشته باشدنزديك

  .تواند كسي باشد كه اشاره شده داليل خود قبول كرده بود كه فقط هري مي
يا آيا اين ... ي پيشگويي باشدكرد، ممكن بود كه االن نويل حامل زخم رعدشكل و سنگين اگر ولدمورت نويل را انتخاب مي

لي جان خود را براي هري فدا كرد، جان خود  ممكن بود؟ آيا ممكن بود مادر نويل هم به خاطر حفظ جان پسرش، همانطور كه لي
فرد  «توانست بين پسرش و ولدمورت قرار بگيرد چه؟ آيا ممكن بود اصالً هيچ اما اگر او نمي... را فدا كند؟مطمئناً او همين كار را

وجود نداشته باشد؟ فقط يك صندلي خالي، جايي كه االن نويل نشسته و يك هري بدون جاي زخم كه مادر خودش » منتخبي
  براي خداحافظي او را بوسيده باشد و نه مادر رون؟

  : نويل گفت
  ...يآ هري حالت خوبه؟ به نظر عجيب مي -

  : هري شروع كرد كه بگويد
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  ...من... ببخشيد -
  :عينك بزرگ و رنگيش به هري نگاه كرد و از روي همدردي گفتلونا از بين 

  ركسپت گرفته بودت؟ -
  چي؟... من -

  :او گفت
من فكر كردم . شن كه مغزت گيج بشه شن و باعث مي ور وارد مي از بين گوشات غوطه. اونا نامرئي هستند... ك ركسپتي -

  .ره ور مي يكيشون رو احساس كردم كه اينجا، اين وراون
هري و نويل چشمشان به . خواست يك حشره  نامرئي بزرگ را كيش كند  را در هوا تكان داد، مثل اينكه مياو دستش

  .ديچ حرف بزننديييكديگر افتاد و با عجله شروع كردند به اينكه درباره كو
ه آفتاب صاف و اي مه سرد گذشتند، از آنجا ب هواي بيرون قطار هم به همان جوراجوري طول تابستان بود؛ از بين گستره

 سر نمايان بود، كه رون و هرميون يهاي صاف بود، وقتي كه خورشيد تقريباً در باال طي يكي از همين آسمان. ضعيفي خارج شدند
  .باالخره وارد كوپه شدند

  : ماليد مشتاقانه گفت رون روي صندلي كنار هري افتاد و درحالي كه شكمش را مي
  ...دم از گشنگيدستي ناهار عجله كنه، مر كاش چرخ -

  : و اضافه كرد
  حدس بزنين چي شده؟. سالم لونا. سالم نويل -

  :  برگشت به طرف هري
  .گذشتيم ديدمش ش با بقيه اسليترينا نشسته، وقتي داشتيم مي رسه، اون فقط تو كوپه مالفوي به وظايف ارشديش نمي -

 را براي اثبات قدرتش به عنوان ارشد، كه سال هيچ موقعيتي. اين شبيه رفتار مالفوي نبود. هري، عالقمند، صاف نشست
  .داد كرد، از دست نمي گذشته با كمال امتنان سوء استفاده مي

  كرد؟ وقتي ديدينش چه كار مي -
  :رون با خونسردي گفت

  ...مثل هميشه -
   و با دست كار بدي كرد،

  اون... انگار مثل خودش نيست، مگه نه؟ خوب -
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   —كار زشت رو دوباره با دستش كرد– 
  ها رو اذيت كنه؟ ره سال اولي اما چرا بيرون نمي -

  : هري گفت
  ...دونم نمي -

  آموزان كوچكتر در ذهن دارد؟ مثل اين نبود كه مالفوي كار مهمتري از اذيت دانش.  اما مغزش در تب و تاب بود
  :هرميون گفت

  .ده ه نميداد، شايد ارشدبودن بعد از اون ديگه براش مز شايد اون جوخه تفتيش رو ترجيح مي -
  فكر نكنم، -

  : هري گفت
  ...كنم اون من فكر مي -

  .زنان وارد شد اش را شرح دهد در كوپه باز شد و يك دختر سال سومي، نفس اما قبل از اين كه بتواند نظريه
  ها رو به دست نويل النگ باتم و هري پــ پاتر برسونم من اينجام كه اين -

رنگي  او دو طومار كاغذ را بيرون آورد كه هر كدام با روبان بنفش. سرخ شد او وقتي چشمش به چشم هري افتاد تپق زد و 
  .زده، هر كدام طوماري كه به اسمشان بود را گرفتند و دخترك از كوپه بيرون افتاد هري و نويل، بهت. بسته شده بودند

  : همين كه هري طومار خودش را باز كرد، رون پرسيد
  اون چيه؟ -

  : هري گفت
  .ك دعوتنامهي -
  

  هري،
  . ملحق شويC ي من خوشحال خواهم شد اگر بتواني براي نهار به من در كوپه

  ارادتمند، هوراس
  

  :پاچه پرسيد نويل دست
  خواد چي كار؟ اما من رو مي -
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  . مثل اين كه انتظار تنبيه داشت
  : هري گفت

  خبرم بي -
  : و اضافه كردا.  كه كامالً هم واقعيت نداشت، هر چند دليلي هم نداشت كه ظنش درست باشد

 گوش كن -

  با هجومي از امواج افكار، 
  .اي داره بيا با شنل نامرئي بريم تا بتونيم بين راه نگاه بهتري به مالفوي داشته باشيم، شايد تونستيم بفهميم چه نقشه -

نل نامرئي، به نظر دستي ناهار، آن هم با ش پيمودن راهرويي كه پر بود از افراد منتظر چرخ. هر چند اين ايده به جايي نرسيد
توانست براي دوري از  هري شنلش را با تأسف دوباره توي كيفش گذاشت، با اين فكر كه پوشيدن آن مي. آمد غيرممكن مي

وقتي  هر وقت و بي. هايي كه به نظر به شدت از آخرين باري كه راهرو را طي كرد بود، بيشتر شده بود، مناسب باشد نگاه
به استثناي چو چانگ، كه وقتي ديد هري . زدند بيرون تا بتوانند نگاهي بهتر به هري داشته باشند شان ميهاي آموزان از كوپه دانش
شد ديد كه او تعمداً مشغول صحبت گرمي با دوستش  وقتي هري از كنار پنجره رد مي. آيد با عجله به داخل كوپه رفت مي

هري لبخندي . ها را روي صورتش ناپديد كند  چينش عجيب جوشماريتاست، كسي كه اليه غليظ آرايش هم نتوانسته بود كامال
  .زد و به راهش ادامه داد

ها تنها ميهمانان اسالگهورن نيستند، اگر چه با شوق و ذوقي كه   رسيدند، ناگهان متوجه شدند كه آنCها وقتي به كوپه  آن
  .ترين استقبال شد آمدگويي اسالگهورن داشت، از هري گرم خوش

  :  همين كه او را ديد گفتاسالگهورن
  ...هري پسرم -

كله طاس . پوشش همه جاهاي باقي مانده در كوپه را پر كرد  و سريع بلند شد، طوري كه به نظر آمد شكم بزرگ مخمل
  . اش  جليقهيهاي طاليي رو درخشيد كه دگمه ايش به همان اندازه زير نور آفتاب مي درخشانش و سبيل بزرگ نقره

  !و شما بايد آقاي النگ باتم باشيد! ، خوب شد كه اومديخوب شد كه اومدي -
با اشاره اسالگهورن هر دو رو به روي هم، روي تنها دو صندلي . د كردييآمد با سر تأ زده مي نويل در حالي كه به نظر وحشت

همسال خودشان را شناخت، هاي  او يكي از اسليترين. نگاهي به ديگر ميهمانان انداخت هري نيم.  كنار در نشستندي باقي مانده
ها را  هاي برجسته و چشمان دراز و افتاده؛ بعالوه دو پسر سال هفتمي هم بودند كه هري آن پسر سياه و قدبلندي با گونه



                                                                                                    خالصده نيمه كلوپ اسالگ                                                       هري پاتر و شاهزا/    فصل هفتم   
 

 ١٣٤

دانست چطور سر از آنجا در آورده است،  شده در گوشه، نشسته كنار اسالگهورن، دختري كه انگار اصالً نمي شناخت؛ و مچاله نمي
  .جيني

  : الگهورن از هري و نويل پرسيداس
  ...سال شماست، البته شناسيد؟  بالژ زابيني هم همه رو مي -

ترين و گريفيندور به يآموزان اسل دانش.  زابيني هيچ اثري از شناخت يا خوشامدگويي نشان نداد، هري و نويل هم همينطور
  .عنوان يك رسم كلي از هم متنفر بودند

  ؟ نه؟...  هم برخورده باشيدالگن، شايد به اين كورمك مك -
  .مانند، دستش را بلند كرد، هري و نويل هم در جواب سرشان را تكان دادند  سيميالگن، جواني تنومند با مو مك
  ...دونم كه آيا و اين هم ماركوس بلباي، من نمي... -

  .ماركوس كه پسري الغر و عصبي مانندي بود، به زور لبخند زد
  :و اسالگهورن خاتمه داد

  .شناسند و اين دختر خانم دلفريب هم به من گفتند شما رو مي.. . -
  .جيني از پشت اسالگهورن براي هري و نويل شكلك درآورد

  : اسالگهورن به گرمي گفت
بند  ك پيشيبفرماييد، هر كدام . و حاال اين لحظه بسيار دلپذيري هست، فرصتي براي اين كه كمي با شما آشنا بشم -

دستي ناهار پره از چيزهاي قندي و دستگاه گوارش پيرمرد  اهارمو آماده كردم؛ تا اونجايي كه من يادمه چرخبرداريد، من قبالً ن
  بلباي قرقاول مي خوري؟... تونه اينطور چيزها رو تحمل كنه يمريضي مثل من نم

  .م سرد بود برداشتيبلباي نگاه كرد و از چيزي كه شبيه قرقاول ن
  :كرد به هري و نويل گفت ان را دست به دست مياسالگهورن در حالي كه سبد ن

جادوگري . گفتم كه من لذت اين رو داشتم كه به عموش داموكلس درس بدم همين پيش پاي شما به ماركوس مي -
 بيني؟  نشان محفل مرلينش، ماركوس، عموت رو زياد ميي برجسته، واقعاً برجسته، و كامالً شايسته

دادن داشت خيلي سريع غذا  اي كه براي جواب گي از قرقاول برداشته بود؛ به خاطر عجلهاز بخت بد ماركوس تازه لقمه بزر
  .شد رو قورت  داد، كبود شد، داشت خفه مي

  : اسالگرن با خونسردي گفت
  آناپنئو -
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  .اش را به طرف گلوي بلباي گرفت، كه انگار راه تنفسش در دم باز شد چوبدستي
  :زنان گفت آمد، نفس بلباي در حالي كه اشك از چشمانش مي

  نه خيلي، نه،... نه -
  :اسالگهورن با نگاه پرسشگري به بلباي گفت

  .من شك دارم معجون تاج الملوك رو بدون كار زياد درست كرد باشه. خوب، البته، من اعتقاد دارم سرش شلوغ باشه -
  :از ديگري از قرقاول بردارد، گفتترسيد قبل از اين مطمئن شود كار اسالگهورن با او تمام شده، گ بلباي كه انگار مي

 ..آن، پس من واقع چيز زيادي درباره دونيد، اون و پدرم خوب با هم كنار نمي مي... فكر كنم -
  .الگن برگشت، صداي او رو به خاموشي رفت اسالگهورن خنده سردي تحويل او داد و در عوض به طرف مك

  : اسالگهورن گفت
بيني چون اون عكس تقريباً  دونم كه تو عموت تيبريوس رو زياد مي اق ميخوب، حاال تو كورمك، من بر حسب اتف -

  باشكوهي از هر دوتون درحال شكار ناگتيل داره، فكر كنم، نورفلك؟
  :الگن گفت مك
م، البته مسلماً اين قبل از وزير شدن ياسكريمجيور رفت هيگز و روفوس ما با برتي... اوه، آره، اون خيلي جالب بود، اون -
  ... بودايشون

  : اسالگهورن با لبخند گفت
  شناسي؟ آه، تو برتي و روفوس رو هم مي -

  .كرد، يك جورايي بلباي از قلم افتاد هاي كوچك پاي تعارف مي  حاال داشت به همه سيني
  ...حاال بهم بگو ببينم -

ده بودند به نوعي با فرد آمد تمام كساني كه به اينجا دعوت ش به نظر مي. زد اين عيناً همان چيزي بود كه هري حدس مي
الگن استنطاق شد، معلوم شد جادوگر معروف  زابيني كه بعد از مك.  همه به غير از جيني... سرشناس يا با نفوذي مرتبط هستند

 تا آنجايي كه هري سر درآورد او تابحال هفت بار ازدواج كرده بود، هر يك از همسران او به طرز(زيبايي را به عنوان مادر دارد، 
 بسيار ناخوشايندي ي ده دقيقه. بعد از او نوبت نويل بود. اسرارآميزي مرده بودند و مقدار زيادي طال براي او به ارث گذاشته بودند

. بود، والدين نويل، آرورهاي سرشناسي كه به دست بالتريكس لسترنج و دوستان مرگخوارش تا حد ديوانگي شكنجه شده بودند
ي اعتقاد داشت كه اسالگهورن او را نگه داشته بود تا ببيند كه آيا او هيچ يك از استعداد هاي والدينش در پايان مصاحبه نويل، هر

  .را دارد يا نه
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  :اسالگهورن گفت
  ...و حاال -

 به طور وسيعي جابجا شد، با حالتي كه يادآور هنگامي بود كه  مجري يك شو ميهمان معروف و سوپر استار برنامه خود را 
  .دكن يمعرفي م
  !ه روح تازه گرفتميكنم تابستون كه همديگرو ديديم  از كجا شروع كنيم؟ من احساس مي! هري پاتر -

  : بزرگ و آبداري از قرقاول است، سپس گفتي  او مدتي هري را برانداز كرد گويي او تكه
  صدات مي كنن» فرد منتخب«اونا حاال  -

  .يره شده بودندني، همه به او خيالگن و زاب بلباي، مك. هري چيزي نگفت
  :كرد گفت اسالگهورن در حالي كه به دقت هري را نگاه مي

و تو ... جيمز... لي لي... بعد از اون شب وحشتناك... خوب... من يادمه زماني... البته، در طول اين همه سال شايعاتي بوده -
  ...هايي داري خارق العاده هايي كه بود كه تو قدرت و حرف... كه زنده موندي

صداي خشمگيني از پشت اسالگهورن . داد كه به اين مسئله معتقد نيست ني سرفه كوچولويي كرد كه به وضوح نشان ميزابي
  .بيرون آمد

  ...در ژست گرفتن... آره زابيني، چون تو مستعدي -
  !اوه عزيزم -

ت زابيني خيز برداشته  اسالگهورن به آرامي خنديد و برگشت و به جيني نگاه كرد كه از پشت شكم بزرگ اسالگهورن به سم
  .بود

گذشتم، ديدم اين بانوي جوان چطور  ها مي من قبالً، وقتي از كنار واگن اين! كنم مواظب خودت باشي بالژ من توصيه مي -
  .كردم من بودم باهاش بحث نمي! كنه ترين طلسم بت بوگي رو اجرا مي جالب توجه

  .زابيني فقط نگاه تحقيرآميزي كرد
  :  طرف هري و گفتاسالگهورن برگشت به

دونه چي رو بايد باور كنه، پيام امروز به چاپ كردن  به هر حال، اين تابستون چنين شايعاتي، البته كسي واقعاً نمي -
هايي در  اما در اين مورد كمي شبهه وجود داره، تعداد زيادي از شاهدان گفتن كه آشوب...  مزخرفات و اشتباهات معروفه

  .ها قرار داشتي ر مركز ثقل تمام اونخونه بوده كه تو د وزارت
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اسالگهورن . ديد، فقط سرش را تكان داد و باز چيزي نگفت هاي رك، از اين ماجرا نمي  هري كه راه فراري بدون دروغ
  .لبخندي به او زد

دونه چي رو   نمياينقدر مهيج، البته آدم... ست اينقدر با حيا،  اينقدر افتاده، جاي تعجبي نيست كه دامبلدور اينقدر شيفته -
  ...به عنوان مثال حكايت اين پيشگويي... باور بكنه

  :نويل همين كه گفت
  ...ما تا حاال هيچ پيشگويي نشنيديم -

  . رنگش پريد و صورتي شد
  :جيني با ثبات گفت

  .هاي پيام امروزه طبق معمول داستان ساختن» فرد منتخب«درسته، من و نويل هم اونجا بوديم، اين چرنديات  -
  :الگهورن با عالقه زيادي گفتاس
  اين طوره؟. شما دو تا هم اونجا بودين -

  . او مثل حلزون نشسته بودندي كننده  از جيني به نويل نگاه كرد، ولي هر دوي آنها قبل از لبخند دلگرم
  :آمد، گفت اسالگهورن كه به نظر كمي نااميد مي

البته منظورم جي (گفت  من يادمه جي وناگ عزير بهم مي... كنه، البته درسته كه پيام امروز معموالً مبالغه مي.... خوب... بله -
  )...وناگ جونزه،كاپيتان هارپي هالي هد

بر، ولي هري حس مشخصي داشت كه كار اسالگهورن با او تمام نشده، و فقط با  اي زمان كردن خاطره او شروع كرد به تعريف
  .حرف جيني و نويل متقاعد نشده

ها از  ها درس داده بود گذشت، كه همه آن اي كه اسالگهورن به آن  افراد برجستهي هاي بيشتري درباره هبعد از ظهر با قص
توانست تا وقت رفتن صبر كند،  هري نمي. شدند ناميد، خوشحال مي مي» كلوپ اسالگ«شدن به باشگاهي در هاگوارتز كه او  ملحق

هاي مه به غروب سرخي خارج شد، و  باالخره قطار از يكي از همان قطعه. دهدديد كه اين كار را مودبانه انجام  اما راهي هم نمي
  .زد اسالگهورن به اطراف نگاه كرد در حالي كه به نور غروب پلك مي

هاتون رو عوض كنيد،  شما بهتره بريد و لباس! من متوجه نشدم چراغا رو روشن كردن! عجب، ديگه هوا تاريك شده -
خانوم، اين شامل .شما هم برين... هري، بالژ. ها رو امانت بگير من بزن و اون كتاب دربار ناگتيلالگن يك سري به  مك. همتون

  ...شه شما هم مي
  . به جيني چشمك زد
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 .خوب مرخصيد كه بريد،  مرخصيد كه بريد -
يل به دنبال او در او، جيني، و نو. همين كه زابيني از كنار هري گذشت نگاه پليدي به او كرد و هري با كمال ميل برگرداند

  .راهرو به راه افتادند
  :كنان گفت من نويل من

  خوشحالم كه تموم شد، مرد عجيبيه مگه نه؟ -
  : هري در حالي كه چشمانش به زابيني بود گفت

  آره، يكمي، چطور شد تو از اينجا سردرآوردي جيني؟ -
  :جيني گفت

اومد؟ اون  دال هم مي آد كه به الف ادت ميي هافلپافي رو اون احمق. كردم ديد اون منو وقتي كه ذكريا اسميت رو طلسم مي -
وقتي اسالگهورن ... هي از من پرسيد كه چه اتفاقي تو وزارتخونه افتاد و باالخره اونقدر حوصلم رو سر برد كه طلسمش كردم

  ديونست، هومم؟! دعوت كرداومد، اول فكر كردم قراره تنبيه بشم ولي اون فقط فكر كرد اون طلسم خوبي بود و من رو به ناهار 
  : هري گفت

  بهتر از اونيه كه آدم به خاطر اينكه مادرش مشهوره دعوت كنن -
   پشت سر زابيني اخم كرد،

  ...ا به خاطر عموشوني -
در عرض يك دقيقه ... انگيز مالحظه اما بالفعل شگفت اي بي اي به ذهنش رسيده بود، ايده ايده. اما او حرفش را قطع كرد

رفت كه دوباره وارد كوپه سال ششم اسليترين شود و مالفوي آنجا خواهد بود، با اين خيال كه هيچ كس به جز  زابيني مي
اگر هري فقط مي توانست پشت سر او وارد شود، ناديده، چه چيزهاي كه ممكن بود نشنود ... شنوند هاي همراه، او را نمي اسليترين

شد گفت كه بيشتر از نيم  گذشتند مي  پنجره مييهايي كه از جلو از روي منظره...  يا نبيند؟ درسته، مدت كمي از سفر مانده بود
 او بود ي  حاضر نيست سوء ظن هري را جدي بگيرد، پس اين به عهدهيآمد كس ديگر اما به نظر مي... ساعت به هاگزميد نمانده

  .كه آنها را ثابت كند
  : فتانداخت زير لب گ در حالي كه شنل را به روي خود مي

  .بينم شما دو تا رو بعداً مي -
  :نويل پرسيد

  ...اما داري چه -
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  : هري با نجوا گفت
  !بعداً -

 و تا جايي كه امكان داشت به آرامي به دنبال زابيني راه افتاد، اگر چه لرزش قطار آن مقدار احتياط را تقريباً بيهوده كرده 
  .بود

با . هايشان برگشته بودن تا لباس مدرسه بپوشند و وسايلشان را جمع كنند وپهتقريباً همه به ك. راهروها االن تقربياً خالي بودند
توانست بدون داشتن تماس به زابيني نزديك شده بود اما به حد كافي سريع نبود تا وقتي كه  وجود اين كه هري تاجايي كه مي

هري با عجله پايش را ميان در گذاشت تا از بسته بست كه  زابيني ديگر داشت در را مي. زابيني در را باز كرد به داخل كوپه بخزد
  .شدن آن جلوگيري كند

  : زابيني با خشم گفت
  اين ديگه چه مرگشه؟ -

  .كوبيد  در حالي كه در كشويي كوپه را چندين بار محكم به پاي هري مي
روي دامن گرگوري گويل هري در را گرفت و با زور آن را باز كرد؛ زابيني كه هنوز دستگيره در را چسبيده بود به پهلو 

افتاد، و در آشوبي كه در پي آن راه افتاد، به داخل كوپه دويد و روي جاي فعالً خالي زابيني پريد و خود را بلند كرد و سوار باربند 
تي ها به طرف آنها بود، چون هري مطمئن بود كه وق كردند، و همه نگاه شانس بود كه گويل و زابيني با هم مشاجره مي خوش. شد

 ي اي از قوزك پايش به بعد ديده شد، در واقع براي يك دقيقه گذشت شنلش به آن ها برخورد كرد و براي لحظه از كنار آنها مي
اما بعد گويل در را محكم بست و زابيني را پرت . كنند هاي او را دنبال مي وحشتناك هري فكر كرد، ديد كه چشمان مالفوي كتاني

 ژوليده سر جاي خودش آوار شد، وينست كراب سر مجله كميك استريپ خود برگشت، و مالفوي، اي زابيني با قيافه. كرد
اي زير شنلش  كننده هري به حالت ناراحت.  پشت داراز كشيد، در حالي كه سرش روي دامن پانسي پركينسون بوديكنان، رو خنده

اشا كرد كه موي بلوند و نرم ملفوي را كه جلوي ماند، و پانسي را تم جمع شد تا مطمئن شود هر سانت از بدنش مخفي مي
خنديد، گويي هر كس ديگري دوست داشت در جاي او  كرد مي كرد، هر باري كه اين كار را مي پيشانيش افتاد بود، نوازش مي

 مجله كراب توانست هر كلمه هري مي. انداخت هايي كه از سقف كوپه آويزان بودند نور روشني به روي صحنه مي نور فانوس. باشد
  .را كه درست زير او نشسته بود، بخواند

  : مالفوي گفت
  خواست؟ خوب زابيني، اسالگهورن چي مي -

  : كرد گفت زابيني كه هنوز با خشم به گويل نگاه مي
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  .نه اين كه تونست تعداد زيادي هم پيدا بكنه... كلفت جور بشه، خواست با افراد پارتي فقط مي -
  : ا خشنود نساخته باشد پرسيدگويا اين اطالعات مالفوي ر

  اي دعوت بود؟ چه كس ديگه -
  :زابيني گفت

  الگن از گريفيندور، مك -
  : مالفوي گفت

  آه، آره، عموش تو وزارتخونه آدم بزرگيه، -
  ...يكي ديگه به اسم بلباي از ريونكالو...  -

  : پانسي گفت
  !اون نه، اون يك احمقه -

  :و زابيني تموم كرد
  ...دخترك ويزليباتم، پاتر و  و النگ...  -

  .مالفوي به يكباره بلند شد و نشست طوري كه دست پانسي را كنار زد
  
  باتم رو هم دعوت كرده بود؟ النگ -
  .كنم چون اون هم اونجا بود خوب من اينطوري فكر مي -
  باتم چي داره كه اسالگهورن رو عالقمند كنه؟ النگ -

  .زابيني شانه انداخت
  :مالفوي با ريشخند گفت

 ي اي درباره رو ببينه، اما اون دختره، ويزلي، چه چيز ويژه» فرد منتخب«خواسته  داشتني، مسلماً اون مي  دوستپاتر، پاتر -
  اون هست؟

  : العمل مالفوي بود، گفت پانسي در حالي كه از گوشه چشمش مواظب عكس
دونيم كه چقدر  ا مي مي قيافست، مگه نه بالژ؟ و همه كني خوش حتي تو هم فكر مي. پسراي زيادي دوستش دارند -
  .پسندي مشكل

  :  گفتيزابيني به سرد
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  ...زنم حاال شبيه هر چي باشه من به كثافت حقير خائن به نژادي مثل اون دست هم نمي -
  .ش را شروع كنديمالفوي دوباره روي دامن او ولو شد و اجازه داد كه او دوباره نوازش موها.  پانسي از اين حرف كيف كرد

پدرم بهم گفت اون در دوران . باعث شرمندگيه. شايد پيري اون رو خرفت كرده.  اون متأسفمي ئقهخوب، من براي ذا -
  ...احتماالً اسالگهورن نشنيده كه من هم توي قطارم، يا. پدر من هم قبالً يكي از نورچشمياش بود. خودش جادوگر خوبي بوده

  : زابيني گفت
ظاهراً .  پدر نات پرسيدي  وقتي كه من اول رسيدم اون از من درباره.كردم نامه حساب نمي اگه جاي تو بودم رو دعوت -

 قديمي بودن، و وقتي شنيد اون تو وزارتخونه دستگير شده خوشحال نشد، و نات دعوتنامه نگرفت، گرفت؟ من يها دوستا اون
  .اي داشته باشه كنم اسالگهورن به مرگخوارها عالقه فكر نمي

  .مزاحي بيرون داد ده كامالً بيمالفوي عصباني شد ولي بزور خن
  !ده كه اون به چي عالقمنده؟ مگه اون چيه؟ آخرش كه يه معلم احمقه خوب كي اهميت مي -

  اي كشيد،  مالفوي از روي خودنمايي خميازه
منظورم اينكه، شايد من سال ديگه تو هاگوارتز نباشم، واسه من چه فرقي داره يك پير چاق منو دوست داشته باشه يا  -

  شته باشه؟ندا
  :پانسي يكهو دست از نوازش مالفوي برداشت و با اوقات تلخي گفت

  منظورت از اينكه ممكنه سال ديگه تو هاگوارتز نباشي چيه؟ -
  : اي از پوزخند گفت مالفوي با سايه

  .به چيزهاي بزرگتر و بهتري دست زدم... امم... دونه، شايد من وقت نمي خوب، آدم هيچ -
رون و هرميون درباره اين چه چيزي خواهند گفت؟ كراب و .  باربند، قلب هري شروع كرد به تپيدنقوزكرده زير شنلش روي

حتي زابيني هم . اي براي نقل مكان به چيزهاي بهتر و بزرگتر نداشتند ها هيچ نقشه گويل هاج و واج مانده بودند؛ معلوم بود آن
  .نسي دوباره شروع كرد به نوازش آرام موهاي مالفوي، متحيرپا. اجازه داد نگاه كنجكاوي چهره متكبر او را خراب كند

  ...منظورت اينه كه -
  .اش را باال انداخت مالفوي شانه

منظورم اينه كه، يكم . بينم خواد من تحصيالتم رو تموم كنم، اما شخصاً، اون رو اين روزها اونقدرا هم مهم نمي مامان مي -
اون موقع . ده كه چه كسي چند تا سمج يا چند تا نيوت گرفته؟ البته كه نه ا اهميت ميفرما بشه، آي وقتي لرد سياه حكم... فكر كن

  .فقط مالك نوع خدمتيه كه كردي و سطح جانسپاري كه نشون دادي
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  :زابيني براي اذيت پرسيد
 كني قادري كاري براي اون انجام بدي؟ شانزده ساله و نه حتي كامالً واجد شرايط؟ و تو فكر مي -

  :اشكي گفتمالفوي يو
خواد الزم نيست  شايد كاري كه از من مي. ده كه من صالحيت دارم يا نه من همين االن گفتم، نگفتم؟ شايد اون اهميت نمي -

  .براش صالحيت داشته باشي
مثل اينكه او قبالً . پانسي به مالفوي خيره شده بود. هاي روي ناودان با دهان باز نشسته بودند كراب و گويل مثل مجسمه

  .يزي به اين مهمي و عظمت نديده بودچ
  : مالفوي گفت

  .تونم هاگوارتز رو ببينم مي -
  . برد كرد، به وضوح از تأثيري كه ايجاد كرده بود لذت مي شده اشاره مي هاي سياه  وقتي به پنجره

  .هاي مدرسه رو بپوشيم بهتره لباس -
 را براي برداشتن چمدانش دراز كرده است؛ همين كه هري آنقدر سرگرم نگاه كردن مالفوي بود كه متوجه نشد گويل دستش

  .كنان به باربند نگاه كرد اي از درد بيرون داد، و مالفوي اخم او صداي ناخواسته. آن را بيرون كشيد به پهلوي سر هري خورد
.  را دوست نداشت دشمنيها اي از اسليترين ترسيد اما هنوز فكر پيدا شدن زير شنل نامرئي توسط دسته هري از مالفوي نمي

اش را بيرون كشيد، مواظب بود كه شنل را بهم نزند، نفس  دستي كرد، چوب با چشماني كه هنوز اشكي بود و سري كه هنوز درد مي
براي آسايش او، مالفوي مثل اينكه به اين نتيجه رسيده باشد كه خياالتي شده، مثل بقيه لباسش را  پوشيد، چمدانش . حبس شده
  .و همين كه قطار شروع به كاهش سرعت كرد او هم شنل مسافرتي تازه و كلفتي را دور گردنش بسترا قفل كرد، 

شد و آرزو كرد كه رون و هرميون وسايلش را براي او به سكو ببرند، او  توانست راهرو را ببيند كه دوباره پر مي هري مي
  . شدجا كه بود گرفتار شده بود، تا زماني كه تقريباً كوپه خالي همان

ها باز كرد؛ كراب  گويل در را باز كرد و راهش را با زور بين جمعيت سال دومي. باالخره با آخرين تكان، قطار كامالً ايستاد
  :مالفوي به پانسي كه منتظر او بود و دستش را به اميد اينكه مالفوي آنرا بگيرد، دراز كرده بود، گفت. و زابيني دنبال كردند

  .وام يك چيزي رو چك كنمخ تو برو، من فقط مي -
مالفوي به . آمدند رفتند و روي سكوي تاريك فرود مي افراد رژه مي. حاال هري و مالفوي توي كوپه تنها بودند. پانسي رفت

او روي چمدانش . طرف در كوپه حركت كرد و پرده را پايين كشيد، طوري كه جمعيت توي راهرو نتوانند چيزي از داخل ببينند
  .ا دوباره باز كردخم شد و آن ر
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خواست از پانسي قايم كند؟ آيا قرار  مالفوي چه چيزي را مي. تپيد هري از لب باربند به پايين خيره شد، قبلش كمي تندتر مي
  بود شيء اسرارآميزي را ببيند كه تعميرش اينقدر مهم بود؟

  !پتريفيكوس توتالوس -
و مثل اينكه صحنه آهسته، از . درنگ فلج شد فت، كه او هم بياش را به طرف هري گر بدون هيچ اخطاري، مالفوي چوبدستي

روي باربند به بيرون برگشت و سقوط كرد و با برخورد دردناك و زمين جنباني، جلوي پاي مالفوي افتاد، شنل نامرئي زير بدنش 
توانست جنب بخورد، او فقط  و نميا. اي خم شده بود، آشكار شد  كه هنوز در حالت بيهودهييگير كرده بود، تمام بدنش، با زانوها

  .خنديد نگاه كند توانست به مالفوي كه كامالً مي مي
  : او با خوشحالي گفت

دي رو ديدم كه يو وقتي زابيني برگشت فكر كردم چيز سف. كردم تو باشي، وقتي چمدون گويل بهت خورد شنيدم فكر مي -
  ...از هوا گذشت

  .دندهاي هري  درنگ كر چشمانش مدتي روي كتاني
  ...اما وقتي كه من تو رو اينجا دارم. تو چيزي نشنيدي كه من واقعاً به اون اهميت بدم، پاتر -

  .هري احساس كرد كه دماغش شكست؛ خون همه جا را فرا گرفت. و مشت محكمي به صورت هري زد
  ...و حاال بذار ببينم. اين به خاطر پدرم بود -

  .ون كشيد و آن را روي او انداختشده هري بير مالفوي شنل را از زير بدن خشك
  :او به آرامي گفت

  .شايد هم نه.... بينمت پاتر، كنم تو رو قبل از اين كه قطار به لندن برسه پيدا كنند اين دور و ورا مي فكر نمي -
  .و با دقت اين كه انگشتان هري را له كرده باشد، كوپه را ترك كرد
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  فصل هشتم

        پيروزي اسنيپ
  )فرشيد (farshid27: مترجم

  مرلين: ويرايش
 

 را ي افتاده بود و خونير شنل نامرئياو دراز به دراز ز. توانست جنب بخورد ي نميهر
 كه ييها ها و زمزمه  قدميكرد، گرم و نمناك؛ به صدا ير بود احساس ميكه از دماغش سراز

 قبل از حركت دوباره قطار، ي كه، مطمئناً، كسن بودي كه به ذهنش آمد ايزين چياول. كرد يآمد گوش م ي آنطرف مياز راهرو
ند و يتوانست او را بب يآمد نه م ي مي وجودش را فراگرفت چون اگر هم كسيديها را چك خواهد كرد؟ اما ناگهان حس ناام كوپه

  .ر كنديش به او گي وارد كوپه شود و پاين بود كه كسيد او ايتنها ام. ديشن ي ميينه صدا
پشت، مستأصل به پشت افتاده بود و خون به  ك الكيت كه مثل ين موقعيامده بود، در اي بدش نيز مالفونقدر اياو تابحال ا
ها هم به  ن قدمي آخريحاال صدا...  انداخته بوديا  مسخرهي خودش را در چه مخمصه. ديچك ي به دهانش ميآور حالت چندش

ها را  شدن ساك دهي همهمه و كشيتوانست صدا ي بودند؛ مرون در حركتيك بي تاريگران در امتداد سكويرفت؛ د ي ميخاموش
  .بشنود

دند سرتاسر ي رسي به تاالر اصلياده شده؛ و وقتين فكر خواهند افتاد كه او بدون آنها از قطار پيون به اياحتماالً رون و هرم
  . كردهي نصف راه تا لندن را طي هر متوجه خواهند شد كه مسلماًيت زمانيندور را به دنبال او خواهند گشت و در نهايفيز گريم

 از جادوگران، مثل دامبلدور، يبعد به خاطر آورد كه بعض. ن كار ممكن نبوديك ناله، اما ايجاد كند، الاقل ي ايي كرد صدايسع
» دو وانيآكس«اش را كه از دستش افتاده بود با گفتن كلمات  دستي  كرد چوبيزدن هم جادو كنند پس سع توانند بدون حرف يم

  . نيفتاديچ اتفاقي هين كار را در ذهنش تكرار كرد وليبارها و بارها ا. فرابخواند
چ يك جغد در دوردست، اما هي ياچه را بشنود، و صدا هوهويخش درختان اطراف در  خشيتواند صدا ياو فكر كرد م

 پاتر ي كه به دنبال هريا زده  وحشتياهاصد)  از خود بدش آمدين فكر كميبه خاطر ا (يا حتي او نبود؛ و ي از جستجو براينشان
 كركرخنده كه از كالسكه يشوند و صدا يده ميها به طرف مدرسه كش  كه توسط تسترالييها تصور كاروان كالسكه. گشتند يم

ف ينش دوباره تعريتريگر دوستان اسلي دي را براياش به هر  حملهيتوانست ماجرا ي مي كه مالفوييرسد؛ جا ي به گوش ميمالفو
  .دي را در تمام وجودش گسترانيا كننده ديكند؛ حس ناام
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به محض . ش بوديها  چشميها جلو ير صندلي سقف، زيحاال بجا.  به پهلو بچرخدي كه قطار خورد باعث شد هريتكان
  ... هم متوجه نشده بود كه او هنوز آنجاستيقطار در حال ترك آنجا بود و كس. غرش موتورها كف كوپه به لرزه افتاد

  : سرش گفتي باالييش برداشته شد و صداياحساس كرد كه شنل از رو
  .يبپا، هر -
ع خون را با پشت دستش يند، سري بلند كرد تا بتواند بنشي آزاد شد؛ خودش را كميد و بدن هري تابيك لحظه نور قرمزرنگي

ش برداشته يبود كه همين االن از رو يد، در دستش شنلي خود پاك كرد، سرش را بلند كرد و تانكس را دي از صورت كبودشده
  .بود

  !م، عجله كنيبهتره زودتر از قطار خارج بش -
د يا، باي ب-. ها تار شدند و قطار شروع به حركت كرد  قطار در بخار موتوريها ن كلمات را گفت كه ديد پنجرهي اي در حال

  .ميبپر
ر يد كه انگار با سرعت گرفتن قطار زي پريي سكوي روتانكس در قطار را باز كرد و. دي به دنبال تانكس به راهرو دويهر

 به موقع خودش را جمع كرد تا ي تعادلش را از دست داد وليد؛ هنگام فرود كمي به دنبال تانكس پريهر. خورد يشان سر ميپا
  .د شديچ سرعت گرفت و از نظرها ناپديند كه پس از پيو قرمز را ببيلوكوموت
ت ين موقعين كه در چنيكرد و او از ا يتانكس داشت به او نگاه م. داد ين ميغش را تسك درد دماي آن شبِ سرد، كميهوا

  .تانكس آهسته شنلش را به او برگرداند.  و شرمنده بوديدا شده بود عصباني پيبار اسف
  ن كارو كرد؟ي ايك -
  : پاسخ دادي به تلخيهر
  ....خب.... ممنون كه... ،يدراكو مالفو -

  :د گفتن كه بخنديتانكس بدون ا
  …ست،ي نيچ مسئله ايه -

 را داشت كه چند يا گرفته رنگ و صورت غم ي موشيند تانكس همان موي ببيكيتوانست در آن تار ي مي كه هريي تا آن جا
  . ده بوديش در بارو ديوقت پ
  .تونم دماغت رو درست كنم ي ميستياگه ثابت با… -
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 ي كه وقتي برود، سر پرستار مدرسه، كسيدن مادام پامفريكه به دده موافق نبود و قصد داشت ين اي چندان با ايدر واقع هر
ستاد يحركت ا ي بود، پس او بيادب ين حرف بي گفتن اينان بود، اما به نظر هريشتر قابل اطميآمد ب يان مي به مي درماني وردهايپا

  .ش را بستيها و چشم
  : تانكس گفت

  يپسفيا -
آمد درست شده  يبه نظر م. محتاطانه دستش را باال برد و لمس كرد. د شد سريلياول احساس كرد دماغش داغ  شد، بعد خ

  .باشد
  ! ممنونيليخ -

  : تانكس گفت
  ...مياده بريم تا مدرسه پيتون يوقت ما م ، اونيبهتره دوباره شنلت رو تنت كن -

رون ياش را ب دستي  دوشش انداخت، تانكس چوبي شنل را روين كه هريهم.  بزندين لبخندين كه كوچكتري  هنوز بدون ا
  .دي خزيكيرون زد و به درون تاري از آن بيا الجثه مي عظي به آن داد؛ موجود چهارپايآورد و تكان

  :ديغام بفرستد پرسينطور پيده بود دامبلدور اي كه قبال ديهر
  ه پاترونوس بود؟ياون  -
  .ميهتره وقت رو تلف نكنا، ما بيب. شدن ي، وگرنه نگران ميش منيغام فرستادم كه تو پيآره، به قلعه پ -

  .شد رفتند ي كه به مدرسه ختم ميريبا هم به طرف مس
  ؟يدا كردي منو پيچطور -
 يبعد وقت. يم شدي قايل خاصياول فكر كردم به دل. يدونستم اون شنل رو دار ي و ميمتوجه شدم كه قطار رو ترك نكرد -

  .د چك كنمي باشن فكر كردم يده مين كشيي اون كوپه به پايها تو دم نور چراغيد
  :دي پرسيهر
  ؟يكن يجا چكار م نيبهرحال، ا -
  .شتر از مدرسهي محافظت بيد مستقر شدم، برايحاال من تو هاگزم -
  ؟...اي، ينجا مستقريتنها تو ا -
  .نجانيش هم ايج و داولينه، پرادفوت، سو -
  د؟ي كه دامبلدور پارسال خدمتش رسيش، همون آروريداول -



                        خالص                       هري پاتر و شاهزاده نيمه                             پيروزي اسنيپ /هشتمفصل        
 

 ١٤٧

  .آره، خودش -
ر شنل به تانكس ي از زيرچشمي زيهر. ها باال رفتند  كالسكهي جادشدهيك و خلوت، به دنبال رد تازه اير تاريها در مس آن

تر نشان  امسال مسن. كرد ي ميد، شوخيخند ي ميشد، به راحت ي آدم زده مينگاه كرد؛ پارسال آنقدر پر جنب و جوش بود كه گاه
 فكر كرد ينديخانه افتاده بود؟ بطور ناخوشا  بود كه در وزارتير اتفاقاتيها تأث ني اي ا همهيآ. مندتر تر، و هدف يداد و جد يم

ر او ين كه تقصيكرد؛ مثالً ا يا خود او مطرح ميوس يري درباره سيد حرفي هم شده او بايداد بخاطر تسل يشنهاد ميون پياحتماالً هرم
ر يوس گذشته بود، تقصيريصر دانستن او به خاطر مرگ س از مقيكار هر. ن كار قانع كندي اي نتوانست خودش را براينبود، اما هر

وس صحبت كند و تا يري دوست نداشت درباره سيول)  هم بودير خود هري كمتر از تقصيليشايد خ(شتر از بقيه نبود يتانكس ب
مه دادند، حتي  راهشان را در دل شب سرد اداين حرفيها بدون كوچكتر پس آن. كرد ي مين كار دوريتوانست از ا ي كه مييآنجا
  .شد يده مين شني زميشدن رداي تانكس رو دهي كشيصدا

د تا يستگاه قطار هاگزمين اي بيموقع فاصله طوالن چي هي شده بود، هريشه توسط كالسكه طير همين مسي كه ايياز آنجا
 به عنوان سرستون نشسته بود ير هر كدام گراز بالداي بلند دو طرف دروازه كه رويها دن ستونيسرانجام د. ده بوديمدرسه را نفهم

 دستش ياما وقت. د افسرده را رها كندين بود كه تانكس جديهم سردش بود و هم گرسنه و مشتاق ا.  بودي هري براين بزرگيتسك
  .اند ر بسته شدهيد درها با زنجيرا دراز كرد دروازه را باز كند د

  : اش را به طرف در گرفت و گفت دستي نان چوبيبا اطم
  ومراالوه -
  . نيفتادي اتفاقي ول

  : تانكس گفت
  .ها رو افسون كرده كنه، دامبلدور شخصاً اون ي اثر نميكين ين رو ايا -
  :شنهاد كردي به اطراف نگاه كرد و پيهر
  .وار باال برميد بتونم از ديشا -

  : تانكس سرراست گفت
  .برابر شدهت صد ياز تابستون امن.  اون طلسم ضدمزاحم دارهيهمه جا. يتون ينه، تو نم -

  : گفت
  ...خوب، پس -
  . شد ي تانكس كالفه مياريگه داشت از فقدان حس همي د
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  .رون بخوابم و منتظر بشم صبح بشهين بيفكر كنم مجبورم امشب رو ا... -
  : تانكس گفت

  .ادي داره دنبالت مينگاه كن انگار كس -
تواند در مقابل وزوز  ي ميد كه فكر كرد حتدن آن خوشحال بويقدر از د  آنيهر.  در حركت بوديدر دوردست قلعه فانوس

اش  فهيل شكنجه او را در انجام بهتر وظيچگونه ممكن است وسا«ن كه يركردن و خزئبالتش درباره ايلچ به خاطر دي فيها نكوهش
 ي هر_ه شوددي شنلش را برداشت تا ديهر_ده بود يها نرس  آني كه آن چراغ تابان به ده قدميتا زمان.  كندي، بردبار»كمك كند

  .ص بدهديپ را تشخياه و چرب ِسوروس اسني بلند و سي و موي عقابيني ب_ از نفرت خالصيبا هجوم_نتوانسته بود 
  : پ پوزخندزنان گفتياسن
  ...ُخب، ُخب، ُخب، -

  در به صدايرها به عقب بخزند و لوالهاي زد؛ كه باعث شد زنجيمياش را درآورد و به چفت در ضربه مال دستي  و چوب
  .ند و در باز شوديدرآ

 مدرسه از حس يدن رداي كه پوشي، پاتر، از قرار معلوم هم فكر گرفتيفت رو آوردي كه تشري لطف كرديليخ -
  .كنه يتون كم مييفرما تشرف
  ...تونستم عوض كنم، آخه من يمن نم -

  .پ حرفش را قطع كرديكرد كه اسن ين جمالتش را شروع مي با اي هر
  .كامالً در دستان من امن خواهد بود...  آهي هريمفادورا، جايت، نسي نيازيگه به شما نيد -

  : تانكس با اخم گفت
  .د برسهيغام به دست هاگرياما من قصد داشتم پ -
  ...و در ضمن. ديغام به دست من رسير كرده؛ پس پي جشن اول سال دينجا، برايد هم درست مثل پاتر، ايهاگر -

  .  بتواند وارد شودي كه هريور عقب رفت؛ طيها كم نيپ با گفتن اي اسن
  .نميدت رو ببيمن عالقمند بودم پاترونوس جد... -

ها صداكنان به  اش به چفت ضربه زد؛ و آن دستي  تانكس بست و دوباره با چوبي محكم به روي بلنديو دروازه را با صدا
  . خود برگشتنديجا

  : ش گفتي در صدايانكار رقابليپ با طعنه غياسن
 .اديف ميدت به نظر ضعي، پاترونوس جدي بهتر بوديلبه نظر من با قب -
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د پس از آن ي او دي  خشم را در چهرهي صورت تانكس افتاد و هريك لحظه نور رويگرداند  يپ فانوس را برمي اسنيوقت
  .ده شدي پوشيكيتانكس دوباره در تار

  :  گفتيهر
  ...ريشب به خ -

  ش را برگرداند پ به طرف مدرسه به راه افتاد؛ دوباره سري و با اسن
  .زي همه چيبرا... تشكر -
  .ينمت هريب يم -
كرد كه به نظر  يد مي از نفرت تولي چنان امواج قدرتمنديمثل اين بود بدن هر.  نگفتيزيقه چي دو دقيكي يپ براياسن

پ هم با ي اسنيپ نفرت داشت ولين برخوردشان از اسني از همان اوليهر. افت نكرده باشديها را در پ آنيد اسنيآ يرممكن ميغ
دامبلدور هرچه دلش .  قرار داده بودي دورتر از حدود بخشش هريريناپذ وس خودش را به طور برگشتيريرفتارش نسبت به س

وس يريپ به سي اسنيها ده بود كه احتماالً طعنهيجه رسين نتي تمام تابستان را داشت تا فكر كند، به ايد، هريخواهد بگو يم
ت كامل نشسته است، عامل يكنند و او در امن ي محفل ققنوس با ولدمورت مبارزه ميگر اعضاي ديقتن كه چگونه وي اي درباره

ر داده بود، ين نكته گي به ايهر.  كه او كشته شديخانه بوده است؛ همان شب زدگي او در حمله به وزارت  در شتابيار قدرتمنديبس
 كه از يدانست تنها كس يگر او ميكرد؛ از طرف د ين او را خرسند ميپ را مقصر بداند، كه هميساخت تا اسن يچون او را قادر م

  . در حال راه رفتن استيكي كه االن در كنار او و در تاريپ است، همان كسيست اسنيوس متأسف نيريمردن س
  : پ گفتياسن
ن كه هنوز يگه به خاطر ايز دايست امتينم، بيندور كم كنم؛ و بگذار ببيفير كردنت از گرياز به خاطر ديفكر كنم، پنجاه امت -

ره، ما هنوز ي بگياز منفي امتين زودي نتونسته بود به ايچ گروهيكنم تا حاال ه ي، من فكر ميدون يم. ها به تنت هست لباس ماگل
  .ي ثبت كرده باشيديپاتر، ممكنه تو ركورد جد. مينگ رو هم شروع نكرديخوردن پود

رش را به ينكه علت تأخي اي او حاضر بود به جايكرد، ول يان ميشده بود قل كه مثل آهن گداخته يخشم و نفرت درون هر
  .حركت بماند شده و بي د، تمام راه را تا لندن خشكيپ بگوياسن

  :پ ادامه دادياسن
 در دسترس يا ن پرندهيچ ماشين بار هين كه اي، مگه نه؟ و با در نظر گرفتن ايب بدي ترتي ورود جالبيخواست يفكر كنم م -

  . داشته باشهيزيانگ جانير هي اون هم وسط جشن تأثيدن وسط تاالر اصلي پري فكر كردنبود
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ن يپ به هميدانست كه اسن ي ميهر. اش منفجر شود باز هم ساكت ماند نهيكرد ممكن است هر لحظه س ين كه فكر مي با ايهر
  .ا آزار دهد ريگران هري بتواند دور از چشم ديا قهيل آمده كه او را ببرد، تا چند دقيدل

 باز شد ي ورودي شده فرش  رو به تاالر سنگي بزرگ و بلوطيين كه در جلويدند، همي قلعه رسيها ها به دم پله باالخره آن
 به ي كامال باز تاالر اصليان درهايها از م وانيها و ل نگ بشقابيرينگ جيرين جي خنده و گفتگو و همچني از صدايهجوم

 يده شدن به جايتواند دوباره شنلش را به تن كند، تا با كمك آن بتواند بدون د يا مين فكر بود كه آي در ايهر. استقبالشان آمدند
  .ندور برسديفيز بزرگ گريپشت م)  دور بودي از در وروديا كننده كه بطور ناراحت(خود 

  :  را خوانده باشد گفتينكه ذهن هريپ مثل اياسن
  .يخواست يه كه ميزين همون چيننت؛ مطمئناً اي تا همه بتونن ببياه بر ريطور ني تا اونجا هميتون يبدون شنل، م -
، يتاالر اصل.  بكنديپ حاضر بود هر كاري دورشدن از اسنيبرا.  باز عبور كرديان درهايرو از م الفور برگشت و قدم ي فيهر
ها قرار گرفته  زيگر مي ديرو به تاق و رو اي كاركنان كه بااليگر برايز ديك ميها و  ك از گروهي هر ي برايز طوالنيك ميكه با 

ر ي مثل تصوي هريها برا همه آن. ز بدرخشندي رو ميها شد بشقاب ين شده بود كه باعث ميي تزي معلقيها شه با شمعيبود، مثل هم
ز يشا كردن او، از م واقعاً شروع كند به تماين كه كسيرفت كه توانسته بود قبل از ا ي راه مي بود؛ چون با چنان سرعتيمحو و لرزان

ان يدا كرد و با  سرعت از ميون را پينند او رون و هرمي كه همه بلند شده بودند او را ببيگر زمانيهافلپاف بگذرد، در واقع د
  .ن آن دو چپانديها عبوركرد و خود را ب مكتين

  : د، گفتيخند ي ميان به هريكه همراه اطراف يرون در حال
  ؟ي كار كرديرتت چ، با صويوا... تا االن كجا -
  چرا؟ مگه چشه؟ -

  .ك قاشق برداشت و به تصور كج و معوجش نگاه كردين كلمات فوراً ي با گفتن اي هر
  : ون گفتيهرم
  ...نميا ببيب. هيسر تا پات  خون -

  : اش را بلند كرد و گفت دستي  چوب
  ترگئو -

  .ن برديشده را پاك كرد و از ب  كه تمام خون خشك
  :كرد گفت ي احساس م صورتش رايزي كه تميهر
  ه؟يممنون، دماغم چه شكل -
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  :  گفتيون با نگرانيهرم
  .مي افتاده؟ ما كه زهره ترك شدي، چه اتفاقيشه؛ چرا نباشه؟ هريمثل هم -
  : رلب گفتي زيهر
  .گم يبعداً بهتون م -

ندور، هم يفي گريها وح از ريكيسر، يبا بيك تقري نيكردند؛ حت ين و سيموس داشتند گوش ميل، دي، نويني او آگاه بود كه ج
  .ز را شناور به طرفشان آمد تا گوش كنديطول م

  : ون گفتيهرم
  ...اما -
  : گفتيدار يز معني اسرارآمي با صدايهر
  .ون، االن نهيهرم -

د يخوار و شا ك جفت مرگيحاً شامل ي بوده، ترجيا ر كار قهرمانانهيگران فكر كنند او درگيخواست كه د ي دلش ميلي او خ
شه احتمال ي كه خواهد توانست داستان را در همه جا پراكنده خواهد كرد، اما بهرحال هميي تا آنجايصد البته مالفو. رمنتويك دي
  . از گريفيندورها نرسديادين وجود داشت كه داستان به گوش تعداد زيا

 يد شدند تا جايرا بردارد ناپدها  نكه بتواند آنيپس دراز كرد اما قبل از اي رون به طرف ران مرغ و چياو دستش را از جلو
  .نگ بدهنديخود را به پود

  :ون گفتيرجه رفت، هرمي شيك بزرگ فرانسوين كه رون به طرف كين حيدر هم
  .يو از دست داديبند به هر حال گروه -
  :دي با برداشتن نان و مربا پرسيهر
   هم گفت؟يز جالبيكاله چ -
  .ميد هممون متحد بشي مقابله با دشمن بان كه دريه به ايتوص... ايشتر همون قبلي، بيدون يم -
   از ولدمورت برد؟يچ اسميدامبلدور ه -
  . نموندهيزيگه چيداره، د ي بعد از جشن نگه مي رو براي درست و حسابيها شه حرفي كه هميدون يفعالً نه، اما م -
  !ر كردهيد هم ديپ گفت هاگرياسن -

  :ديك پرسي بزرگ كيها ان تكهيرون از م
 ؟ چطور شد؟يديپ رو هم ديتو اسن -
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  : رفتن گفت  طفرهي برايهر
  .ميك برخورد كوچولو داشتي -

  :ون گفتيهرم
  .ده ين، داره برات دست تكون ميرتر اومد، ببيقه دياون فقط چند دق -
وقت نتوانسته بود خود  چيد هيهاگر. دادن بود لبخند زد د كه واقعاً درحال دست تكانيز كاركنان نگاه كرد و به هاگري به ميهر

 كه االن كه كنار هم نشسته بودند نوك كالهش يق بدهد، همان كسيندور، تطبيفيگونگال، سرپرست گروه گر  با وقار پرفسور مكرا
د يد ين كه مي از ايهر. كرد يد نميي مشتاقانه را تأيپرس ن احواليد ايرس ي كه به نظر ميد، همان كسيرس يد هم نمي هاگريها تا شانه

كرد، در واقع  يزده شد؛ او به ندرت برجش را ترك م د نشسته است شگفتي، آن طرف هاگريالنيتر، پروفسور ييشگويمدرس پ
 يا  درخشان، دنبالهيها شه بود؛ با دانهي هميبياو به همان عج. ده بوديز جشن اول سال ندين او را سر ميش از ايوقت پ چي هيهر

 يشد، هر ياد مياد يك شيشه از او به عنوان ين كه او همي گرفتن ابا در نظر. نكيشده توسط ع از شال و چشمان چند برابر بزرگ
 ينش را  بكشد و به خود هريش باعث شد ولدمورت والدييشگوي است كه پيد همان كسي فهمياواخر سال گذشته شوكه شد وقت

  .هم حمله كند
 را ييشگوي امسال قرار بود درس پيهركرد، كه خوشبختانه،  ي با او مي كمتر از قبل مشتاق همراهين اطالعات هري را حتيا

  .رها كند
 داشت يدراكو مالفو. ن  نگاه كرديتريز اسلي شتابان به طرف ميد؛ هري چرخي او به طرف هرييايچشمان مثل فانوس در

ه، ره شديش خي به نان و مربايهر. شد يها ختم م زدن  ناهنجار و دستيها آورد كه به خنده ي را در ميشدن دماغ  شكستهيادا
  . بدهديك با مالفويك به يك مبارزه ي ي كه حاضر نبود براييزهايچه چ. دوباره درونش آتش گرفت

  :ديون پرسيهرم
  خواست؟ ي ميپس، پرفسور اسالگهورن چ -
  : گفتيهر
  . افتاديخونه چه اتفاق  وزارتيكه بدونه واقعاً تو -

  :ون با پوزخند گفتيهرم
  كردن، مگه نه رون؟ ين استنطاق مي به خاطر هم قطاريها داشتن ما رو تو اون. اون و بقيه -

  : رون گفت
 ؟يخواستن بدونن كه تو واقعاً همون فرد منتخب يهمشون م. آره -
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  . بودهيادي زين ارواح هم حرف هاي بين مورد خاص حتيدرمورد ا -
 به گردنش متصل است شد گفت كه ي ميها را قطع كرد، و سرش را كه به سخت سر با گفتن اين جمله حرف آن باً بييك تقرين

  .  گردنش تلوتلوخوردي روي خطرناكي خم كرد كه به طوريآنقدر به طرف هر
دونن كه ما با هم روابط دوستانه داريم، به جامعه  شم؛ همه مي هاي منبع موثق پاتر حساب مي من مثل چيزي تو مايه -

دونه كه  هري پاتر مي«ت كنم، هرچند بهشون گفتم ارواح فهموندم كه به هيچ قيمتي حاضر نيستم به خاطر اطالعات تو رو اذي
  ».تونه كامالً به من اعتماد داشته باشه چون من حاضرم بميرم ولي به اعتمادش خيانت نكنم مي

  :رون
  .با در نظر گرفتن اين كه تو قبالً مردي، اين كه چيز زيادي نيست -

   :ها توهين شده گفت سر با لحن اشخاصي كه به آن نيك تقريباً بي
  .بار ديگر، تو تمام احساسات يك تبر زنگ زده رو به نمايش گذاشتي -

تمام طنين گفتگو ها و . ستادي اين را گفت، به هوا برخاست و تا آن سر ميز گريفيندور سر خورد؛ در همين حين دامبلدور ا
  .درنگ خاموش شدند ها تقريباً بي خنده

  :دامبلدور گفت
  !...بهترين عصرها براي شما -

  .خواست تمام اتاق را در آغوش بگيرد اي گشاده و دستان كامالً باز، گويي مي هره با چ
  :هرميون بريده گفت

  دستاش چي شده؟ -
او تنها كسي نبود كه متوجه شد دست راست دامبلدور كبود و مرده مانند شده درست مثل همان شبي كه براي بردن هري از 

  .ها آمد خانه دارسلي
 يارغواني خود را رو ها را درست فهميد، فقط خنديد و آستين طاليي  گرفت؛ دامبلدور، كه منظور آنهمهمه تمام اتاق را فرا

  .زخمش كشيد
  : به راحتي گفت

آموزان قديممان، شما  آموزان جديدمون، خوش آمديد؛ به دانش به دانش... خوب ديگه. چيز خاصي براي نگراني نيست... -
  ...هاي جادويي پيش روي شماست زهدوباره سالي پر از آمو! هم خوش آمديد

  :هري در گوش هرميون گفت
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يا مادام ... كردم تا حاال بايد خوبش كرده باشه، بهرحال تابستون وقتي ديدمش دستش درست مثل االن بود؛ من فكر مي -
  .تونست اين كار رو بكنه يپامفري م

  :د، هرميون گفتيمثل اين كه چندشش بيا
  .پادزهر هم وجود داره و زهرهاي بي... شه التيام داد هايي هستند كه نمي خماما ز. مثل اين كه مرده باشه -
 وجود داره كه ييها  آقاي فيلچ، سرايدارمون، از من خواسته تا به شما بگم ممنوعيت شديدي براي آوردن هرگونه شوخي-

ديچ بازي كنند طبق معمول بايد ييخواد كو هايي كه دلشون مي اون... خريده شده باشه» ويزليز ويزارد ويزز«از فروشگاهي به نام 
گرديم، متقاضيان اين هم به طريق مذكور  ديچ هم ميييما به دنبال گزارشگر جديد كو. هاشون اساميشون رو بدند به سرپرست گروه

  .عمل كنند
  ...ما مفتخريم امسال به عضو جديد كاركنانمون خوش آمد بگيم، پرفسور اسالگهورن

اش كه باعث شد ميز زير سايه  درخشيد و ميان تنه كامالً پوشيده شده ها مي اسالگهورن ايستاد؛ با سر طاسش كه زير نور شمع
  .برود

 جادويي رو به دست يها قطارهاي قديمي خودمه، قبول كرد سمت قبلي خودش به عنوان مدرس معجون كه يكي از هم... -
  .بگيره

  ها؟ معجون -
  ها؟ معجون -

  .اند خواستند بدانند كه آيا درست شنيده در همه تاالر پيچيد، همه مياين كلمه 
  ها؟ معجون -

  .  رون و هرميون باهم گفتند و برگشتند و به هري خيره شدند
  ...اما تو كه گفتي -
  ...در عين حال پرفسور اسنيپ... -

  . دامبلدور صدايش را بلند كرد تا از بين همهمه به همه برسد
  ...در مقابل جادوي سياه رو به عهده خواهند گرفتوظيفه تدريس دفاع ... -
 !نه -
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داد، خشمگين به ميز كاركنان خيره شده  اما او اهميت نمي.  هري آنقدر اين كلمه را بلند گفت كه همه برگشتند به او نگاه كنند
يع نبود كه دامبلدور براي اين كار ها شا چطور بعد از اين همه اتفاقات دفاع در مقابل جادوي سياه به اسنيپ داده شد؟ آيا سال. بود

  به او اعتماد ندارد؟
  : هرميون گفت

 .كنه گفتي اون دفاع در مقابل جادوي سياه رو تدريس مي اما هري، تو كه مي -
  :هري گفت

  .كردم طوري فكر مي من خودم هم تا االن اين -
توانست بياد  كرد، نمي اورد، اما االن كه فكرش را مي به ذهنش فشار آورد تا زماني كه دامبلدور اين را به او گفته بود به ياد بي

  .گاه دامبلدور در اين باره كه اسالگهورن چه چيزي تدريس خواهد كرد به او چيزي گفته باشد بياورد كه هيچ
فقط از روي اين آگاهي كه از طرف اسليترين . اسنيپ كه سمت راست دامبلدور نشسته بود وقتي اسمش برده شد بلند نشد

اي كه بيش  اي را بر روي چهره توانست نگاه پيروزمندانه يق خواهد شد به تنبلي دستش را بلند كرد، اما هنوز هري مطمئناً ميتشو
  .از همه از او متنفر بود تشخيص بدهد

  :رحمانه گفت هري بي
  .اين يك خوبي هم داره، اونم اينه كه مطمئناً اسنيپ تا آخر سال رفتنيه -

  : رون پرسيد
  يه؟منظورت چ -
ريل جونش رو هم سر اون ييدر واقع كو... هيچ كسي بيشتر از يك سال دووم نياورده. كه اون پست نفرين شدست -
  .كنم يك مرگ ديگه هم داشته باشيم من شخصاً آرزو مي. گذاشت

  : هرميون شوكه و از روي سرزنش گفت
  !هري -

  : رون معقوالنه گفت
مدآي ... شايد اون يارو اسالگهورن نخواد مدت طوالني بمونه. ي درس بدهساز ممكنه آخر امسال برگرده و دوباره معجون -

  .مودي كه نموند
كردند؛ همه توي تاالر از اين خبر كه  هري و رون و هرميون تنها كساني نبودند كه صحبت مي. دامبلدور گلويش را صاف كرد

بلدور ظاهراً بدون توجه به حساسيت ماهيت خبري كه دام. باالخره اسنيپ خواسته قلبيش را بدست آورده بود، گرم صحبت بودند
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االن داده بود چيز ديگري در مورد انتصاب كاركنان نگفت فقط چند لحظه منتظر ماند تا قبل از اين كه ادامه دهد مطمئن شود 
  .فرما شده است سكوت كامالً حكم

  ...كنند يگه جمع شدند و تجديد قوا ميدونن ولدمورت و پيروانش بار د حاال همانطور همه توي اين تاالر مي...  -
نگاهي به مالفوي كرد كه به  هري نيم. تر از قبل شده باشد تر و محكم وقتي دامبلدور حرف زد مثل اين بود كه سكوت، سخت

تر از ارزش هاي مدير را كم اش چنگال را در ميان هوا معلق نگه داشته بود، گويي صحبت دستي دادن به دامبلدور با چوب جاي گوش
  .دانست كه گوش دهد آني مي
تونم براتون مجسم كنم كه موقعيت حال حاضر ما چقدر خطرناكه و هر يك از ما چقدر بايد دقت كنيم تا  من نمي...  -

هاي جديد و بيشتري محافظت  تر شده، ما با روش استحكامات جادويي قلعه از تابستون به بعد قوي. مطمئن شيم جامون امنه
من تأكيد . ده آموزان و يا كاركنان رخ مي هايي باشيم كه از طرف دانش دقتي نوز ما بايد از روي وسواس مواظب بيشيم، اما ه مي
كننده  ها رو كسل هايي كه ممكنه دبيران شما اعمال كنند پيروي كنيد، هر چقدر  اون كنم به داليل مذكور از هر گونه محدوديت مي

من تقاضا دارم اگه چيز مشكوك درون يا بيرون . يد بعد از تاريكي بيرون از رختخواب نباشيدگه با  مخصوصاً قانوني كه مي-ببينيد
من مطمئنم كه شما هميشه با در نظر گرفتن تمام مالحظات، نسبت به امنيت . از قلعه ديد فوراً به يكي از كاركنان خبر بديد

  .خودتون و ديگران رفتار خواهيد كرد
  .آموزان را برانداز كرد ار حرف بزند چشمانش همه دانشدامبلدور قبل از اينكه دوب

دونم كه باالترين  ها منتظر شما هستند، به همون گرمي و راحتي كه مي تونين آرزو كنيد، من مي و اما حاال، رختخواب...  -
م شب بخير بگيم، پس بياييد به همين خاطر به ه. هاي فردا آماده باشيد هدف شما اينه كه خوب استراحت كنيد تا براي درس

  .خداحافظ
كردن تاالر اصلي  آموز شروع كنند به خالي ها به عقب رفتند تا صدها دانش خراش هميشگي نيمكت با همان صداهاي گوش

خواست  به مالفوي   آلود داشت و نه دلش مي شدن به جمعيت خواب اي براي ملحق هري كه نه عجله. هايشان براي رفتن به خوابگاه
ك شود كه به او اجازه دهد تا ماجراي كوبيده شدن دماغ را دوباره تعريف كند؛ با تظاهركردن به اين كه دارد بند به حدي نزدي

هرميون با عجله به جلو رفت كه به وظيفه ارشد . فتنديبندد عقب ماند و اجازه داد ديگر گريفيندورها از او جلو ب هايش را مي كتاني
  .اندبودنش عمل كند، ولي رون با هري م

  :ها گذشتند و ديگر دور از شنود ديگران بودند او پرسيد شدند از جلوي آن  كه از تاالر خارج مييوقتي كه همه جمعيت
  واقعاً چه باليي سر دماغت اومده؟ -

  .ها بود اين كه رون نخنديد نشاني از دوستي آن. هري به او گفت
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  : او با ابهام گفت
  . در ميارهديدم مالفوي اداي چيزي مربوط به دماغ -

  :هري به تلخي گفت
  ...آره، اون رو ولش كن، ببين چي شنيدم قبل از اين كه بفهمه من اونجام -

خري ناب رون  هرچند با چيزي كه هري به حساب كله. هاي مالفوي خشكش بزند هري انتظار داشت رون با شنيدن گپ
  .گذاشت، رون تحت تأثير قرار نگرفت

 چه مأموريتي ممكنه اسمشونبر به اون بده؟... داد ش رو به پاركينسون نشون ميخيال هري، اون فقط داشت خود بي -

  ...دوني ولدمورت به كسي تو هاگوارتز احتياج نداره؟ اين اولين بار نيست از كجا مي -
  : كنان گفت ك صدايي سرزنشي
  .شدي كاش از گفتن اون اسم منصرف مي -

  .داد د كه سرش را تكان مي هري برگشت، به پشت سرش نگاه كرد و هاگريد را دي
  :هري مصرانه گفت

  .دامبلدور اون اسم رو بكار مي بره -
  : هاگريد مرموز گفت

  .حاال چرا دير كردي هري؟ نگران شدم... آره، اما اون دامبلدوره، مگه نه؟ -
  : هري گفت

  تو چرا دير كردي؟. تو قطار بودم -
  : با خوشحالي گفت

ك غار ي. اون حاال يه خونه جديد تو كوه داره، دامبلدور درستش كرد.  رفتحساب وقت از دستم در. من با گراپ بودم -
  .يك گپ خوبي هم با هم داشتيم. اون حاال خوشحالتر از وقتيه كه تو جنگل بود. خوب و جادار
  :هري گفت

  راستي؟ -
شاخ و دم بود كه  ول بي هاگريد را ديده بود يك غي  سعي كرد چشمانش به چشمان رون نيفتد، آخرين باري كه برادر خوانده

توانست ادا  ها را هم نمي استعداد خاصي در كندن درختان از ريشه داشت و مجموعه لغات او شامل پنج حرف بود كه دو تا از آن
  .كند
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  : هاگريد با افتخار گفت
  .تيار خودم تربيت كنممن تو اين فكر بودم كه اون رو به عنوان دس. آره، اون واقعاً پيشرفت كرده، اگه ببيني شاخ درمياري -

ها حاال ديگر جلوي در بزرگ بلوطي  آن. گرفت كه موفق شد آن را به عطسه عجيبي تبديل كند اش مي رون داشت خنده
  .بودند

  .منظورم سفيدبال سالم كنيد... د به باكيزودتر بياييد تا بتون. اولين درس درست بعد از نهار. بينمتون به هر حال، فردا مي -
  .حالت وداع شادي بلند كرد و از در جلويي بيرون رفتدستش را به 

  .شدني را دارد كه خود او هم دارد توانست بگويد رون هم همان احساس غرق هري و رون به هم نگاه كردند، هري مي
  تو كه مراقبت از حيوانات جادويي رو برنداشتي، برداشتي؟ -

  .رون سرش را تكان داد
  و تو چطور؟ -

  .ادهري هم سرش را تكان د
  :رون گفت

  برنداشته، مگه نه؟. و هرميون -
اش درس  آموزان مورد عالقه دقيقاً هاگريد چه چيزي خواهد گفت وقتي بفهمد سه نفر از دانش. هري باز سرش را تكان داد

  .خواست فكرش را هم بكند اند؟ هري حتي نمي او را ول كرده
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  فصل نهم

  خالص     شاهزاده نيمه 
  )شهاب( shahab: مترجم

  مرلين: ويرايش
 

. دن يد  يصبح روز بعد هري و رون، هرميون را قبل از صبحانه در سالن عموم
هري با اميد به اينكه از نظريه جديدش استقبال بشود، وقت را تلف نكرد و همه آن 

  . چيزهايي را كه در قطار هاگوارتز از مالفوي شنيده بود براي هرميون تعريف كرد
  :تواند حرفي بزند، رون سريعاً پريد وسط حرفش و گفتقبل از اينكه هرميون ب

  خواسته جلوي پاركينسون خودنمايي كنه، اينطور نيست؟   خوب معلومه كه مي -
  :هرميون با ترديد گفت

اما اين دروغ ... خواسته خودش رو مهمتر از اون چيزي كه هست جلوه بده يرسه مالفوي م بنظر مي. دونم خب، نمي -
  ...بزرگيه كه بگه

  :هري گفت
  دقيقاً -

اي  بدون اينكه اشاره. ها را گوش بدهند هاي آن چون جمعيت زيادي سعي داشتند حرف.توانست حرفش را ادامه بدهد  اما نمي
  .كردند بكنند به او خيره شده بودند و در گوشي با هم پچ پچ مي

خصوصاً به يك پسر سال اولي ريزاندامي با رون م. خواست از حفره تابلو عبور كند پيوستند كه مي طور كه به صفي مي همين
  :كنايه گفت

  .كني زشته كه اشاره مي -
  . گفت ناگهان سرخ شد و هراسان از حفره رد شد پسري، كه داشت در گوشي با دوستش در مورد هري چيزي مي

  :رون گفت
  .و استراحت كنيمتونيم فقط بشينيم اينجا  مي. و امسال وقت آزاد هم داريم. سال ششمي بودن رو دوست دارم -

  :شدند، هرميون گفت همانطور كه وارد راهرو مي
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  !ما اين وقت رو براي مطالعه احتياج داريم، رون -
  كنم امروز رو بيكاريم فكر مي. آره ولي نه امروز  -

رنگي  را محكم در دستش  هرميون دستش را دراز كرد و پسر سال چهارمي كه سعي داشت از او بگذرد و صفحه سبز ليمويي
  :گرفته بود نگه داشت و با اخم به او گفت

  ممنوعه، بدش به من1دار  فريزبيه دندون! صبركن -
  .دار را تحويل داد و از زير دست هرميون در رفت و به دنبال دوستش به راه افتاد پسر با اخم فريزبيه دندان

  .رون صبر كرد تا ناپديد بشود، بعد فريزبي را از دست هرميون كشيد
الوندر براون ظاهراً توجه رون به فريزبي . عصبانيت هرميون با خنده بلندي قطع شد. خواستم ه يكي از اينا ميعاليه، هميش -

اش نگاه سريعي به  گذشت به خنديدنش ادامه داد و از روي شانه او همانطور كه از كنار آنها مي. را خيلي جالب تشخيص داده بود
  .ي راضي باشدرسيد رون از خودش خيل به نظر مي. رون كرد

شد، مثل اينكه چهارگوشه آسمان در  هايي از ابرهاي نازك و حلقوي در آن ديده مي سقف سالن اصلي صاف و آبي بود و رگه
داشتند، هري و رون درباره گفتگوي  مرغ و گوشت برمي طور كه داشتند فرني، تخم همين. شمار سالن پديدار شده بود هاي بي پنجره
  .كردند صر با هاگريد داشتند با هرميون صحبت مياي كه ديروز ع مسخره
  .خوايم مراقبت از موجودات جادويي رو ادامه بديم تونه فكر كنه كه ما مي اما اون نمي -

  :  هرميون با نگراني ادامه داد
  اظهار عالقه كرده؟... دونيد مي... كي يه نفر از ما ... منظورم اينكه -

  :رون گفت
  ه؟جاست، مگه ن  مسأله همينيول -

  :داد، ادامه داد اي را قورت مي مرغ درسته در حالي كه تخم
كنه ما اين  ن تالش رو تو كالسش كرديم چون ما به هاگريد عالقه داريم، اما اون فكر مييما تنها كساني هستيم كه بيشتر -

  دامه بده؟اين درس رو ا 2سطوح عالي جادوگريكنين كسي بخواد براي  شما فكر مي.  درس مسخره رو دوست داريم
هايشان  دانستند كه همه همسال آنها بخوبي مي. كدام جوابي ندادند، احتياجي هم به جواب نبود هري و هرميون هيچ

  .خواهند مراقبت از موجودات جادويي را ادامه بدهند نمي

                                                 
1 Fanged Frisbees 
2 N.E.W.T 



                                                          خالص                       هري پاتر و شاهزاده نيمه                            خالصمه شاهزاده ني/نهمفصل        
 

 ١٦١

هاي  دادن تكان  و دستها را ترك كند آنها رويشان را از هاگريد برگرداندن خواست ميز معلم  دقيقه بعد وقتي هاگريد مي10
  .مشتاقانه او را به سردي جواب دادند

توزيع . ها بلند بشود گونگال از ميز معلم جا نشستند و منتظر ماندند تا پروفسور مك شان را خوردند، همان بعد از اينكه صبحانه
 3كرد كه هركس نمره الزم را در سمج د ميييگونگال ابتدا بايد تأ چون پروفسور مك. تر بود ها امسال از هميشه پيچيده برنامه كالس

  .آورده تا بتواند در رشته سطوح عالي جادوگري كه انتخاب كرده ادامه بدهد
شناسي، رياضيات جادويي،  ها، دفاع در برابر جادوي سياه، تغيير شكل، گياه هرميون سريعاً قبول شد كه درسش را در طلسم

بندي نويل  كالس. هاي باستاني حاضر شد و بدون معطلي سر اولين جلسه كالس طلسم. ها ادامه بدهد هاي باستاني، و معجون طلسم
ديد،  هاي سمجش را مي كرد و بعد نتيجه امتحان هاي او نگاه مي گونگال به درخواست در مدتي كه پروفسور مك. بيشتر طول كشيد

  . صورت گردش مضطرب بود
و در . توي امتحانات سمج ببينه» 4نمره ممتاز«ه كه دوباره تو رو با ش پروفسور اسپراوت خوشحال مي. گياه شناسي، خوبه -

اصالً » قابل قبول«متأسفم، النگ باتم، ولي . اما مشكل تغييرشكله. قبولي» 5بيش از انتظار «دفاع در برابر جادوي سياه هم با نمره 
  .  كارهاي سريع بربيايكنم بتوني از پس فكر نمي. براي ادامه در رده سطوح عالي جادوگري كافي نيست

  . پروفسور از درون عينك چهارگوشش به او نگاه كرد. نويل سرش را پايين انداخت
  اد كه مخصوصاً اين درس رو دوست داشته باشيي ؟ يادم نمييخواي تغييرشكلو ادامه بد حاال چرا مي -

  كرد مثل آمد و زير لب چيزي را زمزمه مي نظر درمانده مي نويل به
  خواد يمادربزرگم م -
مخصوصاً بعد از اون اتفاقاتي ... كرد به نوش افتخار كنه  هوم، مدتيه كه مادربزرگت فهميده بايد بيش از اونچه كه فكر مي -

  كه در وزارتخونه افتاد
  .گونگال قبالً هرگز از او تعريف نكرده بود پروفسور مك.  پاچگي پلك زد نويل از خجالت سرخ شد و با دست

بيش از «ها  بينم كه در طلسم مي. تونم تو رو تو كالس سطوح عالي جادوگري خودم راه بدم  ولي نمي.باتم متأسفم النگ -
  كني؟  ها امتحان نمي چرا سطوح عالي جادوگري رو در طلسم... گرفتي» انتظار
  ايه  پاافتاده ها، انتخاب پيش كنه طلسم مادربزرگم فكر مي -

                                                 
3 O.W.L 
4 Outstanding 
5 Exceeds Expectations 
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 يه يادآوري بكنم كه بخاطر اين كه خودش هم در درس طلسم سمج رد ها رو انتخاب كن، و من بايد به آگوستا طلسم -
 .ارزش باشه شده، حتماً نبايد اين درس بي

  .زد به آرامي به چهره راضي اما مردد نويل لبخند مي
ي ها اي زد و آن را به نويل داد كه حاال جزئيات برنامه كالس اش ضربه دستي ش با نوك چوبيپروفسور به برنامه خالي جلو

  .او روي آن نقش بسته بود
اولين سوال پراواتي اين بود كه فايرنز، سانتور . گونگال به طرف نفر بعدي كه پراواتي پتيل بود برگشت پروفسور مك
  دهد؟ گويي درس مي زيبا،هنوز هم پيش

  ها رو بين خودشون تقسيم كردن او و خانم تريالني امسال كالس -
  . دانستند كه پروفسور از درس پيشگويي متنفر است مه ميش بود، هي نشانه اي از تنفر در صدا

  ها رو خانم تريالني گرفته سال ششمي -
 . دقيقه بعد با كمي سرافكندگي به طرف كالس پيشگويي رفت5پراواتي 

  ...خوب، پاتر، پاتر،  -
  :كرد به طرف هري برگشت و ادامه داد ش نگاه مييها  و همينطور كه به برگه

بايد بگم، از نمره تغيير شكلت راضيم ، پاتر، . همگي خوبن... شناسي، تغييرشكل رابر جادوي سياه، گياهها، دفاع در ب طلسم -
  .كردم اين آرزوته كه يك آرور بشي دي؟ فكر مي ها رو ادامه نمي حاال، چرا معجون. خيلي راضي

  .تو سمج بگيرم » ممتاز« بود ، ولي شما گفتيد بايد نمره  -
شه كه  اما پروفسور اسالگهورن خيلي خوشحال مي. داد  كه پروفسور اسنيپ اين درس رو ميولي اون مال موقعي بود -
  ها رو ادامه بدي؟  خواي معجون مي. هاي سطوح عالي جادوگري بپذيره رو در كالس» بيش از انتظار« آموزان با نمره  دانش

  بله ، اما من كتاب و عناصر و بقيه چيزها رو نخريدم -
  .تونه يه چيزهايي بهت قرض بده الگهورن ميمطمئنم پروفسور اس -

  :گونگال ادامه داد پروفسور مك
ليست رو به موقعش . ديچ گريفيندور اسم نوشتنيي نفر هم براي تيم كو20اوه، ضمناً، . هم برنامت خيلي خوب، پاتر، اين -
  .دم تا خودت هرموقع وقت داشتي ازشون امتحان بگيري بهت مي

رون با رضايت . هايي كه هري گرفته بود كارش تمام شد، و هر دو ميز را ترك كردند  همان درسچند دقيقه بعد، رون هم با
  :اش نگاه كرد و گفت به برنامه
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  .عاليه... و بعد از نهار... و همينطور بعد از صبحانه... نگاه كن، االن وقت آزاد داريم -
تنها كسي كه از تيم . ها بود بل هم بين آن ل هفتمي كه كتي نفر سا12ها به سالن عمومي برگشتند، كه كسي آنجا نبود، بجز آن

  .كرد قبلي گريفيندور باقي مانده بود و از سال اولي كه هري به تيم آمد او بازي مي
  :كرد، داد زد در حالي كه به نشان كاپيتاني روي سينه هري اشاره مي

  . منم صدا كنوقتي خواستي امتحان بگيري. كردم به دستش بياري، عاليه فكرشو مي -
  :هري گفت

  ...بينم  ساله دارم بازيت رو مي5. تو احتياجي به امتحان نداري. بازي در نيار خنگ -
هاي خوب قبلي از بين رفتن چون  تيم. ها بهتر از من هستن دوني كه خيلي خودت هم مي. نبايد اينجوري شروع كني -
  ...آوردن ستاشون رو ميكردن يا دو هاي قديمي استفاده مي ها يا از بازيكن كاپيتان

داري كه هرميون از يك پسر سال چهارمي گرفته  رسيد و شروع كرد به بازي با فريزبي دندان رون كمي ناراحت به نظر مي
هاي كروكشانك آن را دنبال  چشم.  غريد  سعي داشت گازي از پرده بگيرد كه  مي آن دور سالن عمومي چرخي زد و در حالي. بود

  .ي به او نزديك شد، هيس هيس كردكرد و وقتي خيل
  

هرميون قبل . تر، ترك كردند  طبقه پايين4ميلي سالن عمومي روشن را براي دفاع در برابر جادوي سياه در  ساعتي بعد با بي
  :وقتي هري و رون به او رسيدند، با نگراني گفت. ها با يك بقل كتاب سنگين دم در كالس ايستاده بود از آن

  !ها رو براي چهارشنبه بخونم  اينچ مقاله، دو تا ترجمه، و بايد اين15. باستاني خيلي تكليف داريمهاي  براي طلسم -
  :رون گفت

  .آوره تأسف -
  .بندم اسنيپ خيلي بهمون تكليف بده شرط مي. حاال صبر كن -

غرش مثل صورت زرد و ال. كرد در كالس باز شد و اسنيپ به راهرو قدم گذاشت همينطور كه هرميون داشت صحبت مي
  .ناگهان سكوتي بر صف حكمفرما شد. هميشه با دو تكه موي چرب مشكي پوشانده شده بود

  !برين داخل -
فضاي . اسنيپ از همان ابتدا وجود خودش را بر اتاق تحميل كرده بود. شد دور و برش را نگاه كرد هري در حالي كه وارد مي
هاي جديدي ديوار را  عكس. شد ا را پوشانده بود، و با نور شمع روشن ميه هايي كه روي پنجره اتاق مثل هميشه گرفته، با پرده
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اند يا  هاي وحشتناكي ديده كشند، آسيب رسيد درد مي نظر مي داد كه به هايي را نشان مي بعضي از آنها آدم. تزيين كرده بود
  . هايي از بدنشان به طرز عجيبي از شكل افتاده بخش

  .كردند هاي تاريك و وحشتناك نگاه مي زدند و به عكس چ حرفي نمينشستند، هي همه در حالي كه مي
  :اسنيپ گفت

  . هاتون رو دربياريد ازتون نخواستم كتاب -
مواجه شدن با بي « هرميون سريعاً كتاب . ها را از پشت ميزش زير نظر بگيرد بعد در را بست و به سمتي رفت تا بچه

  .اشت را توي كيفش و كيف را زير ميز گذ»6ها صورت
  .خوام كه با تمام حواس گوش كنيد و مي. خوام باهاتون صحبت كنم مي -

  . اي بيش از بقيه توقف كرد گشتند دنبال كرد و روي هري لحظه طرف او برمي ها را كه به هاي سياهش سرهاي بچه چشم
  . معلم در اين درس داشتيد5كنم قبالً  فكر مي -

اميدوارم، بعديش هم ... ها چه جوري اومدن و رفتن  مثل اينكه نديدي قبلي...  فكر كنيطور هري با خودش فكر كرد، همين
  . تو باشي
بايد بهتون بگم، از اينكه تعداد زيادي نمره الزم رو در . ها روش و عقايد خودشون رو داشتن طبيعتاً، هر كدوم از اين معلم -

. ديطوري در سطوح عالي جادوگري هم ادامه بد د همينكنم اگر همه شما بتوني و بيشتر تعجب مي. اين درس آورديد، تعجب كردم
  .تره كه پيشرفته

هايشان را دراز كردند تا هنوز هم بتوانند  همه كالس گردن. كرد تري صحبت مي حاال با صداي آرام. اسنيپ به گوشه اتاق رفت
  . او را ببينند

ها مثل مقابله با يك غول چندسره، كه  مقابله با اون. جادوي سياه، بسيار وسيعه، پر تنوع، هميشه در حال تغيير و فناناپذير -
كنيد كه هميشه در حال تغيير و  با چيزي مبارزه مي. تر از قبل جاي اون درمياد تر و باهوش هر موقع سري قطع بشه، سري درنده

  .دگرگونيه و فناناپذيره
اما اسنيپ . يد دشمني خطرناك در نظر گرفتشد جادوي سياه را به د درست است كه از جهاتي مي. هري به اسنيپ خيره شد

  كرد؟   پر از شور و شوق آن را بيان مييبايد با لحن
  :اسنيپ با صداي بلندتري ادامه داد

  ... ها اين عكس. پذير و مبتكرانه باشد خواهيد خنثي كنيد، انعطاف بنابراين دفاع شما، بايد به اندازه جادويي كه مي -

                                                 
6 Confronting the Faceless 
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  .ها اشاره كرد به چند عدد از آن. شد د ميها ر  در حالي كه از بغل آن
  . 7به عنوان مثال نفرين شكنجه. كشند دن، چه اتفاقي براي اين افراد افتاده كه اينطور زجر مي بخوبي نشون مي...  -

  . كشيد دست تكان داد وضوح از درد جيغ مي او براي زني كه به
  .منتورها رو لمس كردهيا بوسه دي -

  .رسيد و چشم نداشت، پايين ديواري افتاده بود ينظر م مردي كه آشفته به
 . را برانگيختند8يا خشم اينفريوسيو  -

  . اي از خون روي زمين جمع شده بود توده
  :پراواتي پتيل با صداي بلندي گفت

  كنه؟ تا حاال يك اينفريوس ديده شده؟ واقعيت داره؟ اون از اونا استفاده مي -
  :اسنيپ گفت

  ...حاال . اين يعني اينكه بايد بدونيد كه ممكنه باز هم اينكار رو بكنه. ذشته استفاده كرده از اينفري در گ9لرد سياه -
ها با  زد بچه اش پشت سرش موج مي او دوباره به سمت ديگري از كالس، جايي كه ميزش بود رفت و در حالي كه رداي تيره

  . نگاهشان او را دنبال كردند
  فايده وردهاي غيرلفظي چيه؟.  كامالً مبتدي هستيد10 وردهاي غيرلفظيكنم، در استفاده از شما، فكر مي...  -

  :خيلي مختصر گفت. وقتي مطمئن شد كس ديگري نيست. اسنيپ مدتي به بقيه كالس نگاه كرد. دست هرميون به هوا بلند شد
  خيلي خب، خانم گرنجر؟  -
  .ده اي مي صورت به شما برتري لحظه كه در اين. خوايد اجرا كنيد نداره دشمن شما اطالعي از اينكه چه نوع جادويي مي -
.) اي از كالس خنديد مالفوي در گوشه. (ها، كالس ششم كپي شده بود جواب كامالً كلمه به كلمه از كتاب استاندارد طلسم -

فلگيركردن رو زدن ورد، جادو كنند، امتياز غا تونن بدون فرياد هايي كه بقدري پيشرفت كردن كه مي بله، اون. ولي در اصل درسته
ها  و به تمركز و مقداري قدرت تفكر احتياج داره كه بعضي. تونن اين كارو بكنند البته، همه جادوگرها نمي. ها دارند در اجراي ورد

  .فاقد اون هستن) ...  نفرت بار ديگر به هري نگاه كردياز رو... ( 
تنها چشم از اسنيپ  هري نه. كند  با هم داشتند فكر مي كه پارسال11هاي فجيع اكولومانسي دانست كه اسنيپ به درس هري مي

  . قدر به او خيره شد تا اينكه اسنيپ سرش را برگرداند برنداشت، بلكه آن

                                                 
7 Cruciatus Curse 
8 Inferius 
9 Dark Lord 
10 nonverbal spells 
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 ١٦٦

  :اسنيپ ادامه داد
زدن طلسم كنه، و ديگري بايد سعي كنه  كنه نفر مقابل را بدون حرف يك نفر سعي مي. حاال دو به دو تقسيم بشيد -

  !شروع كنيد. هاي اون رو دفع كنه همونطور آروم، طلسم
طور يك  ياد داده كه چه) دال بودند آنهايي كه عضو الف(دانست كه هري پارسال حداقل به نصف كالس  اسنيپ اين را نمي

هايي هم صورت  در آن ميان تقلب. كدام تا حاال طلسم را بدون گفتن اجرا نكرده بودند طلسم محافظ درست كنند، هرچند، هيچ
 دقيقه، هرميون وظيفه داشت 10براي نمونه، . كردند ها بجاي اينكه طلسم را با صداي بلند بگويند، آن را زمزمه مي ، بعضيگرفت مي

 بود، يگفت، بدون گفتن حرفي دفع كند، كه هري فكر كرد اگر هر معلم ديگر را كه نويل زيرلب مي 12دست و پا شل كنيطلسم 
كردند، بينشان  او همينطور كه افراد تمرين مي. پ اعتنايي نكردداد، ولي اسني  گريفيندور مي امتياز به20براي همچنين كاري حداقل 

 خودش را به رون و هري رساند، كه داشتند با اين تمرين دست و بود، اي در حالي كه مثل هميشه، شبيه خفاش گنده. رفت راه مي
  . كردند پنجه نرم مي

داد تا در برابر هوس  ش را بر هم فشار مييها بدهد، صورتش بنفش شده بود و لبرون، كه قرار بود روي هري طلسم انجام 
  .ها، مقاومت كند زمزمه كردن طلسم

  .رسيد هري هم چوبش را باال گرفته بود و آماده بود تا طلسمي را دفع كند كه آمدنش به نظر بعيد مي
  :بعد از مدتي اسنيپ گفت

  .باره رون، بذار نشونت بدم تأسف -
ها در مورد وردهاي غير  ش را با سرعتي به سمت هري چرخاند كه هري از روي غريزه واكنش نشان داد، همه حرفاو چوب

  :لفظي را فراموش كرد، فرياد زد
  13!پروتگو -

نگاه كردند و همه كالس دور و برشان را . طلسم محافظش بسيار قوي بود، تعادل اسنيپ به هم خورد و به ميزي برخورد كرد
  .كرد  حالي كه عصباني بود، داشت خودش را مرتب ميپ را ديدند كه دراكنون اسني

  كنيم، پاتر؟ آد بهت گفتم روي وردهاي غير لفظي تمرين مي ادت نميي -
  :هري با قاطعيت گفت

  بله  -

                                                                                                                                                                                
11 Occlumency 
12 Jelly-Legs Jinx 
13 Protego 
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 ١٦٧

  14!بله ، قربان -
 . ، پروفسور » قربان«احتياجي نيست بهم بگيد  -

ها از جمله هرميون كه پشت سر اسنيپ  اي از بچه عده.  بيرون پريدگويد از دهانش ه بفهمد چه دارد ميها قبل از اينك حرف
  .زدند هر چند ، رون، دين و سيموس با رضايت پوزخند مي. زدند نفس مي ايستاده بودند، نفس
  :اسنيپ گفت

  .15»انتخاب اول«حتي از ... گذرم، پاتر من از هيچ كس نمي. بازداشت، شنبه شب، دفتر من -
  : استراحت كوتاهي به راهرو قدم گذاشتند، رون با خنده گفتكمي بعد كه با هم براي

  .خيلي عالي بود، هري -
  :هرميون در حالي كه به رون اخم كرده بود، گفت

  چي باعثش شد؟. زدي واقعاً نبايد اين حرف رو مي -
  :هري با خشم گفت

چرا اون .  در طول اكولومانسي داشتممن به اندازه كافي از اين چيزا. خواست من رو طلسم كنه شما متوجه نبوديد، اون مي -
كنه، همينجوري، گذاشته دفاع رو درس بده؟ شنيديد در  كار مي  اين كار استفاده نكرد؟ دامبلدور داره چيياز يه احمق ديگه برا

  .همه اون چيزاي تغييركننده و فناناپذير. كرد؟ اون عاشق اوناس مورد جادوي سياه صحبت مي
  :هرميون گفت

  . كرد نم مثل تو صحبت ميك خب فكر مي -
  مثل من؟  -
گفتي فقط اين نيست كه يه مشت ورد رو حفظ  مي. جوريه گفتي رويارويي با ولدمورت چه آره، مثل موقعي كه برامون مي -

خوب اين همون چيزي نيست كه اسنيپ گفت؟ كه شجاع باشيم و سريع فكر . گفتي فقط خودت بودي و فكرت و جرئتت. كني
  كنيم؟

قدر ارزش به ياد سپردن دارد كه كتاب  ش در نظر هرميون همانيها ديد حرف راي گفتن نداشت، در حالي كه ميهري چيزي ب
  .  ها داشت، بخاطر همين ادامه نداد استاندارد طلسم

  هري، هي، هري  -

                                                 
)ويرايشگر. (اما هري به مسخره ميگيرد و طوري نشان ميدهد كه انگار اسنيپ به او گفته است قربان.  هري دستور ميدهد كه او را قربان خطاب كندظاهرا اينجا اسنيپ به 14  
15 the Chosen One 
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 ١٦٨

 از كاغذ ريطوماهاي پارسال تيم كوييديچ گريفيندور بود كه با  زن جك اسلوپر يكي از ضربه. هري به اطرافش نگاه كرد
  .آمد پوستي، با عجله به طرف او مي

  :زنان گفت اسلوپر نفس
  گيري؟ كي امتحان مي. گوش كن، من شنيدم كه تو كاپيتان جديد هستي. براي توئه -

  :هري گفت
  .كنم هنوز مطمئن نيستم، خبرت مي -

  .هري پيش خودش فكر كرد، اسلوپر شانس اين را دارد كه به تيم برگردد
  .وارم همين آخر هفته باشهاوه، باشه، اميد -

اسلوپر را وسط حرفش رها كرد . فقط سعي داشت خط نازك و اريب روي پوست را تشخيص بدهد. داد اما هري گوش نمي
  .اي رفتند كرد، با رون و هرميون به گوشه و با عجله در حالي كه داشت لوله را باز مي

  
  هري عزيز،

اميدوارم از اولين روز .  شب به دفتر من بيا8لطفاً ساعت . روع كنيمهاي خصوصيمون رو اين شنبه ش دوست دارم درس
  .بازگشت به مدرسه، لذت برده باشي

  
  ارادتمند شما 

  آلبوس دامبلدور
  برم  لذت مي16من از زنبور ويژويژوي جوشان: ن.پ
 

  
  :رسيد، گفت ينظر م خواند و گيج به رون در حالي كه از باالي شانه هري نامه را مي

  يژويژوي جوشان دوست داره؟زنبور و -
  :هري با صداي آرامي گفت

تونه منو  اينجوري نمي... شه  حال اسنيپ گرفته مي!هاها.  براي عبور از نگهبان سنگيه بيرون دفترشهاين كلمه رمز -
  .مجازات كنه

                                                 
16 Acid Pops 
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 ١٦٩

. ي ياد بدهد گذراندندخواهد به هر هري، رون و هرميون، تمام وقت استراحت را به فكر كردن در مورد اينكه دامبلدور چه مي
  :ون گفتيهرم. ها اطالعي ندارند خواران از آن هاي عجيبي است كه مرگ ها و نفرين كرد احتماالً بيشتر در مورد طلسم رون فكر مي

  اينجور چيزها غيرقانونيه، -
بعد از استراحت، او .  و عقيده داشت احتمال اينكه دامبلدور بخواهد به هري وردهاي دفاعي پيشرفته را ياد بدهد بيشتر است
ميلي تكاليف اسنيپ را  به كالس رياضيات جادويي رفت، در حاليكه هري و رون به سالن عمومي برگشتند ومجبور بودند با بي

ها هنوز تكاليف  و تكاليف بسيار پيچيده بود، طوري كه وقتي هرميون براي استراحت بعد از ناهار به آنها پيوست، آن. انجام بدهند
 ساعتي 2و سرانجام وقتي تمام شد كه زنگ بعدازظهر كالس ) هرچند هرميون، كمك كرد زودتر تمام بشوند(م نكرده بودند را تما
  .رسيد و قبالً، مدت زيادي مربوط به اسنيپ بود راه آشنايي گذاشتند كه به كالس سياهچال مي ها قدم به و آن. ها زده شد معجون

كراب و گويل واضح بود .  راه پيدا كنندسطوح عالي جادوگري نفر توانستند به كالس 12وقتي به راهرو رسيدند، ديدند فقط 
 نفر  از 4.  اسليتريني راه پيدا كرده بودند، كه مالفوي هم بين آنها بود4اما . كه نتوانسته بودند نمره الزم را در سمج بدست بياورند

  .اش، دوست داشت  كسي كه هري او را، با وجود رفتار از خودراضيميالن، ك هافلپافي، ارني مكيريونكالو هم آنجا بودند و 
  :، ارني دستش را به طرف او دراز كرد و گفتشدوقتي هري به او نزديك 

البته . فكر كنم، درس خوبي بود. هري، امروز صبح نشد تو كالس دفاع در برابر جادوي سياه باهات صحبت كنم -
  شما چطورين رون، هرميون؟... پا افتاده بود دال بوديم، پيش  الفهاي محافظش براي ما كه قبالً توي طلسم

بگويند، در سياهچال باز شد و شكم اسالگهورن زودتر از خودش از در » ميخوب«تر از  اما قبل از اينكه بتوانند چيزي بيش
اق يخندانش خم شده بود و با اشتهاي  مانند او روي لب هاي شيرماهي كردند، سبيل در حالي كه داخل اتاق جا پيدا مي. خارج شد

  .خاصي به هري و زابيني سالم كرد
  . سياهچال، خيلي غيرعادي شده بود و حاال پر بود از بخار و بوهاي عجيب

  .شدند، با اشتياق بو كشيدند  بزرگ و در حال جوشيدن رد مييهري، رون و هرميون در حالي كه از كنار پاتيل
فقط هري، رون و هرميون مانده . ها هم دور ميزي نشستند يك ميز نشستند، اسليتريني دور يهمانطور كه چهار ريونكالو

تر بود و از خودش  آنها ميزي را انتخاب كردند كه به پاتيل طاليي رنگي نزديك. گري را انتخاب كردنديبودند كه با ارني ميز د
زمان بوي نان شيريني، چوب دسته  به نوعي، هم.  بودكرد كه هري تا آن موقع استشمام نكرده كننده ساطع مي اي مدهوش رايحه

او حس كرد خيلي آرام و عميق .  كرد جارو و بويي مثل عطر گل كه هري فكر كرد شايد در بارو بو كرده، را در ذهن او تداعي مي
به رون . برگرفته بودناپذير او را در لذتي وصف. كند تمام وجودش را پر ميشود،  كشد و بخاري كه از پاتيل بلند مي نفس مي

  . لبخندي زد و رون هم به آرامي به او لبخندي زد



                                                          خالص                       هري پاتر و شاهزاده نيمه                            خالصمه شاهزاده ني/نهمفصل        
 

 ١٧٠

  :زد، گفت اي از بخارهاي لرزان موج مي اش در توده اسالگهورن كه نمايي از هيكل گنده
  ...سازي پيشرفتتون رو هم يادتون نره و كتاب معجون! ها بيرون االن، االن، االن، همگي، ترازوها و لوازم معجون -

  :ش را بلند كرد و گفتهري دست
  آقا؟ -
  هري، پسرم؟ -
تونيم در سطوح عالي جادوگري شركت  دونستيم كه مي همينطور رون، ما نمي... من كتاب، ترازو و چيزاي ديگه نخريدم -

  ... دونيد  كنيم، مي
ني امروز رو از تو براي تركيبات مي. نگران نباش، پسر عزيزم، اصالً نگران نباش... گونگال گفتند اه، بله، پروفسور مك -

شه ازشون  و اينجا تعدادي كتاب كهنه هم داريم، مي. تونيم بهتون چند تا ترازو قرض بديم و مطمئنم كه مي. قفسه استفاده كني
  ...استفاده كرد تا اينكه به فلوريش و بالتز سفارش بديد

 مدتي زير و رو كردن، با دوتا كتاب اي كه در گوشه كالس بود رفت، و بعد از هاي بلند به سمت قفسه اسالگهورن باگام
 برگشت و آنها را به رنگ و رو رفتهسازي پيشرفته نوشته ليباتيوس بورج كه خيلي درب و داغون بود و دو تا ترازوي  معجون

  .هري و رون داد
د در بروند اش هر لحظه ممكن بو هاي جليقه اش را جلو داد طوري كه دكمه اسالگهورن به جلوي كالس برگشت و شكم قلمبه

  :و گفت
دونيد،  ها نگاهي بندازيم، مي مندتون كنم چندتا معجون براي شما آماده كردم كه با هم به اون حاال، فقط براي اينكه عالقه -

ها رو  حتي اگه اون. اي از چيزهايي هستند كه بعد از تمام كردن دوره سطوح عالي جادوگري بايد بتونيد درست كنيد اينها نمونه
  نكرده باشيد، ولي بايد اسمشون رو شنيده باشيد يكي به من بگه اين يكي چيه؟درست هم 

مانندي كه در آن  ش بلند شد تا ببيند ماده آبيهري كمي از سر جا. او به پاتيلي كه به ميز اسليترين نزديكتر بود اشاره كرد
  .الگهورن به او اشاره كرداس. هاي هميشه باالي هرميون، قبل از همه هوا را شكافت دست.  جوشد چيست مي

  .كنه حقيقت رو بگه بو كه فرد رو مجبور مي رنگ و بي معجوني بي. 17اين وريتاسرومه -
  :اسالگهورن با شادي گفت

  ...خيلي خوبه، خيلي خوبه، حاال  -
  . به پاتيلي كه نزديك ميز ريونكالو بود اشاره كرد

                                                 
17 Veritaserum 
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 ١٧١

  ؟...تونه كي مي... خونه اومده مش در بروشورهاي وزارتبتازگي هم نا... شناسن ايني كه اينجاست رو تاحدي همه مي -
  .   تر از بقيه بود بار ديگر دست هرميون سريع

  . هست، قربان»18چند عصارهمعجون «اين  -
دادن  كرد، تشخيص داد، اما از اينكه هرميون با جواب آرام حباب توليد مي مانندي را كه در پاتيل دوم آرام هري هم ماده لجن

  . هرحال، تنها كسي بود كه توانست در سال دوم، اين معجون را درست كند او، به. بار به دست آورد، ناراحت نشدبه سوال اعت
  :اسالگهورن گفت

  بله، عزيزم؟... حاال، اين يكي كه اينجاست! عالي بود، عالي بود -
  .رسيد وقتي ديد دست هرميون باز هم به هوا بلند شده است نظر متعجب مي و حاال به

  . است19 آمورتنشااين -
  :اسالگهورن، كه كامالً تحت تأثير قرار گرفته بود گفت

  دوني كار اين معجون چيه؟ كنم پرسيدن اين سوال احمقانه باشه ولي مي دقيقاً، فكر مي -
  .اين قدرتمندترين معجون عشق در جهانه -
  .داديفرد اون تشخيص  رنگ و منحصربه اي كنم از روي درخشش نقره فكر مي! كامالً درسته -

  :هرميون با عالقه گفت
كنه و من  و رايحش بسته به عالقه هر شخص تغيير مي. شه  اون بلند مييو بخاري كه به صورت مارپيچ خاصي از رو -

  ...تونم بوي چمن تازه، كاغذ پوستي نو و  مي
  . اما او كمي سرخ شد و جمله اش را نيمه تمام گذاشت 

  :فت و گفتاسالگهورن، خجالت هرميون را ناديده گر
  تونم بپرسم اسمت چيه، عزيزم؟  مي -
  .هرميون گرنجر، قربان -
  اي نداريد؟ سازها رو تأسيس كرد، رابطه ترين موسسه معجون العاده  كه فوق20گرنجر؟ گرنجر؟ با هكتور دگورث گرنجر -
  .دونيد، پدر و مادرم ماگل هستن مي. كنم، قربان نه، فكر نمي -

                                                 
18 Polyjuice Potion 
19 Amortentia 
20 Hector Dagworth-Granger 
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 ١٧٢

ها،  اما برعكس آن. ك شد و در گوشش چيزهايي گفت، هر دوي آنها پوزخند زدندهري مالفوي را ديد كه به نات نزدي
  . او چرخيد و نگاهش از هرميون به هري افتاد، كه كنار او نشسته بود. اسالگهورن هيچ حركتي از خودش نشان نداد

دوست خوبيه كه ازش صحبت كنم اين همون  فكر مي. زادست، و در رده ما اون بهترينه يكي از بهترين دوستام ماگل! آها -
  كردي، هري؟ مي

  .بله،قربان -
  .  امتياز با ارزش براي گريفيندور آورديد، خانم گرنجر20. خوبه، خوبه -

اي شادمان به سمت هري برگشت و  هرميون با چهره. قيافه مالفوي مثل موقعي شده بود كه هرميون به صورت او مشت زد
  :آرام گفت
  ! بهترينم؟ اوه، هريها واقعاً بهش گفتي من تو بچه -

  :رسيد، آرام گفت نظر مي رون كه به داليلي دلخور به
  .دادم پرسيد، همين جواب رو مي اين كجاش مهم بود؟ اگر از من هم مي -

نظر  رون كمي غمگين به. هاي اسالگهورن را گوش بدهند اشاره كرد كه بايد حرف» هيس« هرميون لبخند زد ولي با صداي 
  .رسيد مي

  : داد، ادامه داد زدند، سر تكان مي طرف مالفوي و نات كه پوزخند مي  در حالي كه بهاسالگهورن
نه، اين ماده حقيقتاً باعث يك . توليدكردن يا تقليدكردن عشق غيرممكنه. كنه البته، آمورتنشا واقعاً عشق درست نمي -

وقتي به اندازه من دنيا رو . ر اين اتاقه، اوه بلهترين و قدرتمندترين معجون د احتماالً اين خطرناك. شه شيفتگي و ميل قوي مي
  .و حاال، وقتشه كه به كار بپردازيم. گيريد وقت قدرت عشق جادويي رو دست كم نمي ديديد، اون

  :كرد گفت ميالن در حالي كه به پاتيل سياه و كوچك روي ميز اسالگهورن اشاره مي ارني مك
  .كي چي هستيقربان، شما نگفتيد توي اون  -
هاي بزرگي مثل ماهي طاليي روي  رنگش مثل طالي گُداخته بود و قطره. كرد چلپ مي جون داخلش به آرامي چلپمع

 .اي از آن بيرون بريزند كردند، بدون اينكه قطره سطحش جست و خيز مي
  :اسالگهورن دوباره گفت

  !آها -
  .  تر جلوه بدهد ي بود تا آن را مهيجهري مطمئن بود كه اسالگهورن آن معجون را فراموش نكرده بود و منتظر سوال
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  . نام داره21فليسيس ها و آقايان، معجون كوچك و بسيار نادر، فليكس كي، خانمي بله، اون، خب، اون -
  .زد نفس مي كه داشت نفس. او برگشت و با لبخند به هرميون نگاه كرد

  دونيد، كارش چيه خانم گرنجر؟ كه شما مي -
  :هرميون با هيجان گفت

  .شه شانس بياريد باعث مي.  خوشبختيهاين مايع -
توانست پشت موهاي براق و بلوند مالفوي را ببيند، چون او  حاال هري فقط مي. تر نشستند نظر رسيد همه كالس صاف به

  . بالخره حواسش را كامالً به اسالگهورن داده بود
متأسفانه . عجيب، فليكس فيليسيس هستبله اين معجون كوچولو و .  امتياز ديگه براي گريفيندور10كامالً درسته،  -
بينيد كه  مي. اما اگر بدرستي، تهيه بشه، مثل ايني كه اينجاس. شدنش زياده خواد و امكان اشتباه كردنش مهارت زيادي مي درست
  .حداقل تا موقعي كه اثر معجون از بين بره... ره هاتون به سمت موفقيت مي تالش

  :تري بوت با ترديد پرسيد
  خورن؟  هميشه اون رو نميچرا مردم -
هر چيز . شه مالحظگي، و اعتماد بيش از حد خطرناكي مي جه، بييبخاطر اينكه اگر بيش از حد مصرف بشه، باعث سرگ -

  ...گاه اما استفاده كم و گه. شه تبديل به سمي هولناك مي... خوبي، زياديش 
  :مايكل كرنر با هيجان زيادي گفت

  ربان؟تا حاال ازش استفاده كرديد، ق -
دو روز . خوري همراه با صبحانه دو قاشق سوپ.  ساله بودم57 سالم بود و يكبار وقتي 24يكبار وقتي . دوبار در زندگيم -
  .عالي

  .از نظر هري، اگر اين حركتش ساختگي هم بود ولي با اين حال تأثير خوبي داشت. به دوردست خيره شد
  : داداسالگهورن كه ظاهراً به زمين برگشته بود، ادامه

  .دم و اين همون چيزيه كه براي درس امروز جايزه مي -
  . داد برابر جلوه مي ها را ده ها و جوشيدن سكوتي برقرار شد كه صداي حباب

  .ك شيشه كوچك از فليكس فيليسيسي -
  :و ادامه داد. سپس بطري باريكي كه سرش چوب پنبه بود را از جيبش بيرون آورد و به همه نشان داد

                                                 
21 Felix Felicis 
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حاال، بايد اين هشدار رو . آريد از سحر تا غروب، در هر چيزي كه قصد كنيد، شانس مي. ت شانس كافيه ساع12براي  -
. مثالً در مسابقات ورزشي، امتحانات يا انتخابات... اي ممنوعه  دهي شده، ماده بهتون بدم كه فليكس فيليسيس در مسابقات سازمان

العاده  كنه كه اين روز عادي چگونه به روزي خارق و مشاهده مي... ستفاده كنهتونه از اون در يك روز عادي ا پس دارنده فقط مي
  .شه تبديل مي

  :اسالگهورن ناگهان با هيجان خاصي ادامه داد
سازي   كتاب معجون10آور رو برنده شيد؟ خوب، با مراجعه به صفحه  تونيد اين جايزه شگفت بنابراين، چطوري مي -
. بكنيد 22آماده كردن مرگ زندهت وقت داريم و زمان خوبيه براي اينكه بيشتر تالشتون رو روي تر از يك ساع كمي بيش. پيشرفته

هر كسي . هاييه كه قبالً داشتيد، و از همه انتظار درست كردم يك معجون كامل رو ندارم تر از معجون دونم اين معجون پيچيده مي
  !شروع كنيد. شه جا برنده مي بهتر كارشو انجام بده، فليكس كوچولو رو همين

كردن وزنه به  خراش اضافه كشيد و به اين همهمه صداي گوش اي برپا شد و هركس پاتيلش را به طرف خودش مي همهمه
هري مالفوي را ديد كه با هيجان بر روي . تمركز داخل اتاق كامالً محسوس بود. زد كس حرف نمي اما هيچ. ترازوها هم افزوده شد

شانسي  تر از اين داشته باشد كه مالفوي واقعاً آن روز خوش توانست دليلي واضح نمي. اش خم شده بود هسازي پيشرفت كتاب معجون
  . هري به سرعت روي كتاب درب و داغوني كه اسالگهورن به او قرض داده بود خم شد. خواست را مي

اخوانايي سياه كرده بود، بطوري كه چيزي كه باعث ناراحتيش شد اين بود كه صاحب قبلي كتاب، همه جاي كتاب را با خط ن
صاحب قبلي، حتي اينجا هم يادداشت (هري بيشتر خم شد تا مواد مورد نياز را بخواند . ها هم مثل بقيه جاها سياه بود حاشيه

همانطور كه . هري بسرعت بسمت قفسه رفت تا چيزهايي را كه احتياج دارد پيدا كند ) نوشته بود و چيزهايي را خط زده بود
  .كرد  را قطع مي23سنبل الطيبشن سرعت ممكن ، داشت ريشه يداشت بسمت پاتيلش برمي گشت مالفوي را ديد كه با بيشتر

سازي  هاي معجون اين هم خوبي و هم ضعف كالس. كنند كار مي كردند تا ببينند بقيه كالس چه همه دور و برشان را نگاه مي
البته، هرميون از .  فرا گرفتيرنگ جا را بخار آبي  دقيقه، همه10در عرض . داري توانستي كارت را مخفي نگه بود، چون بسختي مي

داد تا نصفه راه را  رنگي تبديل شده بود كه نشان مي معجون او حاال به مايعي شفاف و مشكي كشمشي. رسيد نظر مي همه جلوتر به
  .   درست پيشرفته

                                                 
22 Draught of Living Death 
23 Valerian 
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ها از ميان آن همه خطوط احمقانه كه  العمل خواندن دستور. بش خم شدش را ريزريز كرد و بعد دوباره روي كتايها هري ريشه
 نوشته بود و در 24هايي براي بريدن لوبياي سوپوفوريوس العمل كسي كه به داليلي دستور. آور بود صاحب قبلي نوشته بود، عذاب
  : جايي ديگر پيشنهاد كرده بود

  
  فشاردادن با طرف صاف چاقوي نقره اي، 

  . كند  از بريدن، خارج ميعصاره را بهتر
  
  ؟ 25كنم پدربزرگ منو بشناسيد، ابركسس مالفوي قربان، فكر مي -

  . شد اسالگهورن داشت از ميز اسليترين رد مي. هري سرش را بلند كرد
  :اسالگهورن بدون اينكه به مالفوي نگاه كند، گفت

  ...آبله اژدها در اين سن وسال .  نبودهرچند خيلي هم غيرمنتظره. بله، از شنيدن خبر درگذشتش خيلي متأسف شدم -
خواسته  توانست بگويد مالفوي هم مي مي. طرف پاتيلش خم شد زد، به هري در حالي كه پوزخند مي. و به راهش ادامه داد

نظر  به. دا شايد هم انتظار امتيازهايي را داشته كه ياد گرفته بود چطوري از اسنيپ بگيري. مثل او و زابيني مورد توجه قرار بگيرد
  .ز ديگري اتكا نداشتيآوردن بطري فليكس فيليسيس به جز استعدادش به چ رسيد مالفوي براي بدست مي

  :هري به سمت هرميون برگشت و گفت. ديرس نظر خيلي سخت مي بريدن لوبياي سوپوفوريوس به
  ايت رو قرض بگيرم؟ تونم چاقوي نقره مي -

داشت، كه هنوز بنفش تيره باقي مانده بود، و با توجه به  شم از معجونش برنميبا بداخالقي سري تكان داد، يك لحظه هم چ
  . گرفت نوشته كتاب، حاال بايد رنگي روشن و ياسي مي

و با شگفتي سريعاً، شيره زيادي از آن خارج شد طوري كه هري از اينكه . هري با طرف صاف چاقو لوبيا را فشار داد
  .  دارد، متحير شدلوبيايي به اين خشكي اينقدر شيره

  . سريعاً آن را در پاتيل ريخت و با حيرت مشاهده كرد كه معجون دقيقاً همان رنگ ياسي كه كتاب گفته بود پيدا كرد
با توجه به . كرد حاال با دقت خط بعدي توضيحات را دنبال مي. لحظه دلخوري او از صاحب قبلي كتاب از بين رفت كي

اي كه صاحب قبلي  اما با توجه به ضميمه. زد تا معجون كامالً مثل آب صاف بشود ساعت هم ميهاي  كتاب، بايد برخالف عقربه

                                                 
24 sopophorous 
25 Abraxas Malfoy 
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توانست  آيا مي. زد هاي ساعت هم مي هاي ساعت، يك دور در جهت عقربه نوشته بود بايد بعد از هر هفت دور برخالف عقربه
 براي بار دوم، حق با صاحب قبلي باشد؟

معجون به . تأثيرش فوري بود. م زد، نفسش را حبس كرد و يكبار در جهت ساعت هم زدهاي ساعت ه هري برخالف عقربه
  . رنگي درآمد رنگ صورتي كم

از . تر شده بود، معجونش هنوز بنفش باقي مانده بود ش در بخار پاتيلش پرپشتيهرميون كه صورتش قرمز شده بود و موها
  كني؟  هري تقاضا كرد، چه جوري اينكارو مي

  .ر جهت ساعت هم بزنك دور دي -
  .هاي ساعت هم بزنيم نه، نه، كتاب گفته بايد برخالف عقربه -

 دور در خالف 7...  دور در جهت ساعت، مكث1 دور خالف ساعت، 7. اش را باال انداخت و كارش را ادامه داد هري شانه
 ...  دور در جهت ساعت1ساعت، 

تا . هري دور و برش را نگاهي انداخت. رسيد نظر مي بيان به ل شيرينمعجون او مث. گفت در امتداد ميز، رون مدام ناسزا مي
گاه، قبالً در اين  احساس سربلندي كرد، احساسي كه هيچ. رنگ نبود كس مثل معجون او بي ديد، معجون هيچ آنجايي كه چشمش مي

  .اهچال براي او اتفاق نيفتاده بوديس
  :اسالگهورن فرياد زد

  . نيدلطفاً، هم نز... وقت تمومه -
ها  گاهي معجون زد، فقط گه حرفي نمي. شد كرد به آرامي از بين ميزها رد مي ها را نگاه مي اسالگهورن در حاليكه درون پاتيل

او به مايع قيرمانندي كه در پاتيل . ، رون، هرميون و ارني نشسته بودند سرانجام به ميزي رسيد كه هري. كشيد زد يا بو مي را هم مي
سپس، . براي معجون هرميون با رضايت سري تكان داد. رنگ ارني گذشت از كنار معجون آبي.  اندوهگيني زدرون بود لبخند

  . معجون هري را ديد و نگاهي ناباورانه بر صورتش نقش بست
  :اهچال فرياد زدياو در س

دست  ها چيره او در معجون. خداي من، معلومه كه استعداد مادرت رو به ارث بردي. عاليه، عاليه، هري. برنده بالمنازع -
  .طور كه قول داده بودم، و خوب ازش استفاده كن اين هم، خب، اين هم يك بطري فليكس فيليسيس، همون. گم بود، ليلي رو مي

كرد از اينكه چهره  هم احساس خوشحالي مي. اش گذاشت رنگ را در جيب داخلي هري بطري باريك محلول طاليي
  . رسيد نظر مي رون كامالً متحير به. كرد بيند و از طرفي با نگاه به چهره نااميد هرميون احساس گناه مي ها را مي خشمگين اسليتريني

  :شدند، به آرامي به هري گفت در حالي كه از سياهچال خارج مي
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  جوري اينكارو كردي؟ چه -
  :رس بود جواب داد چون مالفوي در گوش

  .فكر كنم شانس آوردم -
ش،  به اندازه كافي يها ندور رفتند و احساس امنيت كردند، هري موقعيت را براي ادامه حرفهمين كه سر ميز شام گريفي

  . تر ميشد كرد، چهره هرميون عبوس با هر كالمي كه ادا مي. مناسب ديد
  شايد فكر كنيد من تقلب كردم؟ -

  . ش را تمام كرديها هري با مشاهده چهره خشمگين او حرف
  :هرميون محكم گفت

  قاً كار تو نبود، بود؟خب، اين دقي -
  :رون گفت

تونست؟ ولي اون اين ريسك رو  تونست آخرش فاجعه باشه، نمي هايي رو انجام داد كه مي سري دستورالعمل اون فقط يك -
  .كرد و نتيجش رو هم گرفت

  :آه بلندي كشيد و ادامه داد
البته با . كس چيزي روش ننوشته بود كه هيچتونست اون كتاب رو به من بده، ولي نشد، من كتابي رو گرفتم  اسالگهورن مي -

  ...، انگار روش استفراغ شده بود، اما52توجه به ظاهر صفحه 
  :صدايي از سمت چپ هري گفت

  . بس كنيد -
دور و برش را نگاه كرد و جيني را ديد كه . مانندي كه در سياهچال حس كرده بود، به مشامش رسيد و ناگهان بوي گل

  . آمد ها مي طرف آن به
  :جيني گفت

  نفر توي يك كتاب نوشته، هري؟ گيريد كه يك هايي دستور مي درست شنيدم؟ از نوشته -
  . گذرد هري يك لحظه متوجه شد چه در مغز جيني مي. رسيد نظر مضطرب و خشمگين مي به

  : با صدايي آرام و مطمئن گفت
نفر توش خرچنگ قورباغه  يميه كه يكفقط يه كتاب قد. كني نيست مثل اون خاطرات ريدل كه فكر مي. چيزي نيست -
  . نوشته
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  ديد؟ گه رو انجام مي اما اون چيزي كه اون مي -
  ...هيچ چيز عجيبي وجود نداره. گم، جيني راست مي. سري نكاتي كه توي حاشيه نوشته بود رو امتحان كردم من فقط يك -

  :اش را جلو داد و گفت هرميون ناگهان سينه
هاي  ما بايد چك كنيم ببينيم مورد عجيبي نداشته باشه، منظورم همين راهنمايي. جيني به نكته خوبي اشاره كرد -
  دونه؟ كسي چه مي. غريبه عجيب

هري با عصبانيت . آورد و چوبش را باال گرفته بود سازي پيشرفته را از كيف هري در مي در حالي كه هرميون كتاب معجون
  :داد زد
  !هي -

  :ولي هرميون گفت
  !26اسپشاليز روليو -
طور آنجا افتاده بود، قديمي، كثيف و مندرس، با  كتاب همان. هيچ اتفاقي نيفتاد.  و به آرامي به جلد روي كتاب ضربه زد 

  . هاي تاخورده لبه
  :هري با ناراحتي گفت

  زنه؟ ني چندتا پشتك مييخواي منتظر بموني بب ا مييتموم شد؟  -
  :جواب داد. هرميون هنوز با شك به كتاب خيره شده بود

  . رسه نظرمي منظورم اينه كه فقط يه كتاب به. رسه عيب مي نظر بي به -
  :هري گفت

  .تونم برش دارم  خوبه، پس مي -
هري خم . كرد كس نگاه نمي هيچ. باز بر روي زمين افتادولي كتاب از دستش سر خورد و . سريع آن را از روي ميز برداشت

رد، چيزهايي را ديد كه روي جلد پشتي خيلي بدخط نوشته شده بود، با همان كه خواست برش دا شد تا كتاب را بردارد، اما همين
اي كه راهنماييش كرده بود تا شيشه فليكس فيليسيسي را برنده شود كه حاال در جايي امن در  قورباغه خط ريز و خرچنگ دست
  .جفت جوراب توي صندوقش در طبقه باال بود يك
  

  "الص است خ  اين كتاب متعلق به شاهزاده نيمه"

                                                 
26 Specialis Revelio 



                                                          خالص                       هري پاتر و شاهزاده نيمه                            خالصمه شاهزاده ني/نهمفصل        
 

 ١٧٩

    
  
     

  



                                                                                           خالص   هري پاتر و شاهزاده نيمه خاندان گانت                                                      /    فصل دهم   
 

 ١٨٠

  فصل دهم

  ١      خاندان گانت
  shahab: ترجمه

  مرلين: ويرايش
  

خالص  هاي شاهزاده نيمه ها، هري به انجام دستورالعمل  بقيه هفته در درس معجون
شد و   منشعب مي2هايي كه از همه جاي كتاب ليباتيوس برج ادامه داد، دستورالعمل

گفت او كمتر شاگردي با اين استعداد  چهارم، اسالگهورن از استعداد هري ديوانه شده بود و مياش هم اين شد كه در جلسه  نتيجه
هرچند هري به هر دوي آنها پيشنهاد كرده بود كه در . كدام از اين اتفاقات راضي نبودند هم رون و هم هرميون، هيچ. داشته است

توانست مدام از او بخواهد  ها داشت و نمي ندن آن دست خطرون مشكل بيشتري نسبت به هري، براي خوا. كتاب شريك باشند
دستور «گفت  هرميون، هم در اين ميان، بر روي استفاده از آنچه خودش به آن مي. بلند بخواند، چون ممكن بود كسي شك كند

  .شدند تر مي داخالقگرفتند، ب تري كه نسبت به شاهزاده مي اما هر دفعه با نتايج ضعيف. كرد پافشاري مي» هاي رسمي العمل
هرچند حجم زياد تكاليف به او اجازه خواندن تمام . تواند باشد خالص چه كسي مي هري با خودش فكر كرد شاهزاده نيمه

خالص در  اي هست كه شاهزاده نيمه كرد تا ببيند صفحه داد، اما كتاب را سطحي مطالعه مي اش را نمي سازي پيشرفته كتاب معجون
رسيد  نظر مي شد كه به اينجا و آنجا دستورهايي ديده مي. سازي نبود ها درباره معجون ه نكرده باشد؟ همه آنآن يادداشتي اضاف

  . هستند كه شاهزاده خودش آنها را اختراع كرده استيهاي طلسم
زد، با بد  باره حرف مي شنيد كه براي رون در اين هرميون در حالي كه شنبه عصر در سالن عمومي، از دور صداي هري را مي

  :اخالقي گفت
  .ها بيشتر خط يك دختر باشه، تا يك پسر خط كنم دست فكر مي. باشه يهم شاهزاده خانمشايد  -

  :هري گفت
  چند تا دختر شاهزاده بودن؟. خالص خودش گفته شاهزاده نيمه -

                                                 
1 Gaunt 
2 Libatius Borage 
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ز جلوي رون كه سعي  را ا3فقط اخمي كرد و مقاله اصول تغيير شكلش. رسيد هرميون براي اين جوابي نداشت نظر مي به
  . ديداشت آن را سر و ته بخواند سريع كش

  . اش را با عجله به كيفش برگرداند سازي پيشرفته هري به ساعتش نگاهي انداخت و كتاب قديمي معجون
  .  شه براي دامبلدور ديرم مي. بهتره برم. پنج دقيقه به هشته -

  :زنان گفت نفس هرميون نفس
  .خوايم بدونيم چي بهت درس داده ، ميما منتظريم. موفق باشي! اوه -

  :رون گفت
  .اميدوارم همه چيز خوب پيش بره -

اما با ظاهرشدن پروفسور . هري در راهروي خالي پيش رفت. شد و هردو هري را نگاه كردند كه از حفره تابلو رد مي
اي  زد و دسته  زير لب حرف ميپروفسور با خودش.  پنهان بشوديا اي، مجبور شد به سرعت پشت مجسمه الوني در گوشه تره

  .  خواند رفت آنها را مي زد و در حالي كه راه مي كارت بازي كثيف را بر مي
  :در حالي كه از جايي كه هري دوال شده بود رد شد، زمزمه كرد

ه، مردي جوان و تيره، ممكنه خطرناك باش: شاه پيك. خشونت: ده پيك. نشانه مريضي: كيپ هفت. ناسازگاري: دوي پيك -
  ... كسي كه گداها را دوست ندارد

  . ناگهان در طرف ديگر مجسمه ايستاد
  : خوري گفت با دل

  .تونه درست باشه خب، اين نمي -
روغن چيزي به جا نگذاشت به جز رايحه . ها را شنيد و همين كه دوباره به راه افتاد، هري صداي برزدن محكم دوباره ورق

ئن شد او رفته است، صبر كرد، سپس دوباره به سرعت به راه خودش ادامه داد تا اينكه به هري تا موقعي كه كامالً مطم. آشپزي
  . محل مورد نظر، جايي در طبقه هفتم رسيد كه تنها يك نگهبان سنگي به ديوار ايستاده بود

  : هري گفت
  . زنبور ويژويژوي جوشان -

و وقتي هري روي .  سنگي متحرك و مارپيچي آشكار شدطرف حركت كرد، ديوار پشت آن از هم باز و پله   و نگهبان به يك
  . داد، برد  كه دفتر دامبلدور را نشان ميي با كوبه برنزيآن قدم گذاشت، او را در مسير روان و دايره شكلي بسمت در

                                                 
3 The Principles of Rematerialization 
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  . هري در زد
  : صداي دامبلدور گفت

  .بيا تو -
  :گذاشت، گفت هري در حالي كه به اتاق مدير قدم مي

  .نعصر بخير، قربا -
  :زد، گفت و دامبلدور كه لبخند مي

 .بخش بوده باشه اميدوارم اولين هفته برگشتن به مدرسه لذت. بشين. ، هري آه، عصر بخير -
  . بله، متشكرم، قربان -
  .بايد سرت شلوغ بوده باشه، هنوز يه تنبيه بدهكاري -

  : هري با دستپاچگي گفت
  ... ا  -

  . رسيد ولي دامبلدور آنچنان عصباني به نظر نمي
  . من با پروفسور اسنيپ هماهنگ كردم كه بجاش شنبه هفته ديگه تنبيه بشي -
  .چشم -

و حاال يواشكي دور و برش را نگاه . تر از فكر كردن به تنبيه اسنيپ داشت    هري در آن لحظه در مغزش چيزهايي مهم
اي شكل، مثل هميشه  دفتر دايره. رده بود، پيدا كندريزي ك كرد تا نشاني از آنچه كه دامبلدور آن روز عصر براي كار با او برنامه مي
. كردند دادند و وزوز مي بخار بيرون مي. هاي بلند و باريك قرار داشتند اي ظريفي روي ميزي با پايه وسايل نقره. رسيد نظر مي به

 پشت در نشسته بود و با زدند، و ققنوس باشكوه دامبلدور، فاوكز، روي جايگاهش در پرتره مديرهاي قبلي در قابشان چرت مي
  . هاي دوئل خالي كرده باشد رسيد دامبلدور جايي براي تمرين نظر نمي حتي به. كرد عالقمندي خاصي هري را نگاه مي

  :دامبلدور با صدايي رسمي گفت
  ها، ترتيب دادم؟ بهتره بگم درس... اي براي اين كني كه چه برنامه مطمئنم به اين فكر مي. خب، هري -
  .انبله، قرب -
 سال پيش سعي كنه تو رو 15خب، من فكر كردم، موقعش رسيده كه بدوني، چه چيزي لرد ولدمورت رو وادار كرد كه  -
  .اطالعات مهمي كه الزمه داشته باشي. بكشه

  . مكثي برقرار شد
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  :هري گفت
  .شما آخر ترم پيش گفتيد، كه همه چيز رو بهم گفتين -
  :اضافه كرد. ش را كنترل كندآميز ش سخت بود كه بخواهد لحن اتهاميبرا
  .قربان -

  :دامبلدور با متانت گفت
از حاال به بعد ما بايد حقيقت رو درك كنيم و باهم به . دونستم بهت گفتم هر چيزي رو كه مي.  همين كار رو هم كردم-

 ممكنه آنقدري  اشتباه كنم كه از اينجا به بعد، هري، من. باتالق تاريك خاطرات پا بگذاريم و با انبوهي از حدسيات روبه رو بشيم
  .كرد، كه معتقد بود زمان براي يك پاتيل پنير سررسيده 4هامفري بلچر

  : هري گفت
  گيد؟ كنيد درست مي اما فكر مي -
 از – ببخشيد –خورده در حقيقت، چون يك. كنم طور كه بهت گفتم، من هم مثل بقيه اشتباه مي معلومه كه درسته، اما همون -

  . اشتباهات من هم به همان نسبت بزرگترهترم، بقيه باهوش
  : پرسيدمحض كنجكاويهري 

  براي زنده موندن؟... كنه  انجام بدم؟ كمكم ميييخوايد بهم بگيد، چيزي دارد كه بايد با پيشگو قربان، اون چيزي كه مي -
  : گفت– مثل اينكه هري در مورد هواي روز بعد از او سوال كرده باشد –دامبلدور سرسري 

  . كنه موندن كمك مي كار زيادي با پيشگو داره و من مطمئن و اميدوارم كه بهت براي زندهسر و  -
اش چرخيد و دامبلدور را نگاه كرد كه روي  يدامبلدور بلند شد و دور ميز قدم زد، از هري رد شد، كه مشتاقانه روي صندل

هاي عجيبي  اش با نشانه نا كه كم عمق بود و دور بدنهوقتي دامبلدور صاف ايستاد، ظرفي آش. اي در كنار در خم شده بود قفسه
  . او قدح را روي ميز در مقابل هري قرار داد. حكاكي شده بود را در دست داشت

  .رسي نظر نگران مي به -
داشت و آشكار  تجربه قبليش با وسيله عجيبي كه افكار و خاطرات را نگه مي. كرد هري واقعاً با ترس به قدح نگاه مي

دفعه قبل محتوي آن را بهم ريخته بود، از آن چيزي كه بايد . قدر هم ناخوشايند بود  با وجود اينكه آموزنده بود، همانكرد، مي
  . زد خواست بيشتر ديده بود، اما دامبلدور لبخند مي مي

  . تر از هميشه، با اجازه و حتي، غيرمعمول... شي دفعه، تو با من وارد قدح مي اين -

                                                 
4 Humphrey Belcher 
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   ريم،قربان؟ كجا مي -
  .5ريم براي گردشي در خاطرات باب آگدن  مي -

  . رنگ بود را از جيبش درآورد اي اي چرخان و سفيد نقره دامبلدور شيشه بلوري كه محتوي ماده
  باب آگدن كي بود؟  -
 مدتي پيش مرد، البته قبل از اينكه اون رو پيدا كردم و ترغيبش كردم كه.  بود6اون كارمند وزارت اجراي قوانين جادويي -

  ... اگر بايستي، هري.  كنيميخوايم اون رو در مالقاتي كه براي مأموريتش ترتيب داده همراه مي. اين خاطرات رو به من بسپاره
  . آمد نظر خشك و دردناك مي اش به ديده پنبه بطري مشكل داشت، دست آسيب اما دامبلدور براي بيرون كشيدن چوب

  ؟...من بايد... بايد... قربان -
  ... ت، هريمشكلي نيس -

  . پنبه بيرون پريد طرف بطري گرفت و چوب دامبلدور چوبش را به
  :كرد، دوباره پرسيد سوزي به انگشتان سياه دامبلدور نگاه مي هري در حالي كه با احساسي از تنفر و دل

  قربان، دستتون چه جوري آسيب ديده؟  -
  .  قراري داريمهنوز نه، ما با باب آگدن. حاال وقت گفتن اين ماجرا نيست، هري -

دامبلدور . نه مايع بودند نه گاز. رنگ بطري را در قدح سرازير كرد، كه در آن چرخيدند و موج زدند اي  نقرهيدامبلدور محتوا
  : به قدح اشاره كرد و گفت

  . بعد از تو -
 زمين دفتر جدا ش ازيحس كرد پاها. رنگ فرو برد اي هري به جلو خم شد، نفس عميقي كشيد و صورتش را در ماده نقره

قبل از اينكه . زد اي پلك مي كننده رفت و بعد، كامالً ناگهاني، در نور خورشيد خيره رفت، درگرداب تاريكي فرو مي فرو مي. شدند
  . هايش عادت كنند، دامبلدور در كنار او فرود آمد چشم

اي   بود، ايستاده بودند، در زير آسمان تابستانيبندي شده اي حاشيه رفته هاي بلند و درهم اي كه با بوته در جاده بيرون شهري
هاي او را  ها مردي كوتاه و چاق با عينكي بسيار ضخيم كه چشم  جلوتر از آن7 فوت10تقريبا . كه مثل يادآور آبي و روشن بود

اي نصب شده  تهخواند كه در سمت چپ جاده روي بو تابلويي چوبي را مي. داد، ايستاده بود مثل چشم موش كور، ريز نشان مي
ك دست لباس عجيب و غريب به تن داشت كه يهمچنين . شد او تنها فردي بود كه ديده مي. هري فهميد كه او بايد آگدن باشد. بود

                                                 
5 Bob Ogden 
6 Department of Magical Law Enforcement 
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در اين رابطه، او هم يك . پوشيدند ها نشان بدهند، مي اي كه سعي داشتند خودشان را مثل ماگل تجربه بيشتر مواقع، جادوگرهاي بي
قبل از اينكه هري وقت اين را داشته باشد كه ظاهر . راه يك تكه كشيده بود يده بود و روي آن يك لباس حمام راه پوش8 فراك
در حالي . دامبلدور و هري او را دنبال كردند. ب و غريب او را در ذهنش ثبت كند، آگدن با شادابي قدم به راه باريكي گذاشتيعج

آمدند، روي  ها از آن مي داد كه آن ها راهي را نشان مي يكي از آن.  دو جهت آن نگاه كردشدند، هري به كه از تابلوي چوبي رد مي
  . مايل1 ، 11هنگلتون كوچك: داد مي گفت جهتي كه رو به آگدن را نشان مي. 10 مايل 5، 9هنگلتون بزرگ: آن نوشته بود

كن و  كش آبي باالي سرشان و هيكل كشها، آسمان  راه كوتاهي را پيمودند بدون اينكه چيزي ببينند جز رديف بوته
اي غيرمنتظره از  بنابراين ناگهان، منظره. سپس راه به سمت چپ منحرف شد و از دامنه كوهي سرازير شد. شانيپوش جلو فراك

هري توانست روستايي را ببيند، بدون شك هنگلتون كوچك، بين دو دامنه پرشيب احاطه . ها پديدار شد تمام دره در جلوي آن
هاي بزرگ اربابي زيبايي بنا  در ميان دره، در دامنه روبه رويي خانه. هاي آن به وضوح نمايان بود ده بود، كليساها و قبرستانش

رفت  آگدن با سرعت به راه پرشيبي كه به طرف پايين مي. شده بود كه توسط چمنزارهاي سبز مخملي وسيعي احاطه شده بودند
او فكر كرد هنگلتون كوچك بايد . ا بلندتر كرد و هري با سرعت حركت كرد تا عقب نيفتدش ريها دامبلدور قدم. قدم گذاشت

اما . چنين راه دوري به آنجا برسند ها باشد و مثل همان شبي كه اسالگهورن را پيدا كردند فكر كرد، چرا بايد از اين مقصد نهايي آن
ها گوشه را دور زدند،  سمت راست پيچيد و وقتي آن راه به. وده استبزودي دريافت كه در مورد رفتن به روستا اشتباه فكر كرده ب

اي دنبال كردند  دامبلدور و هري او را در راه باريك و خاكي. لبه پرضخامت فراك آگدن را ديدند كه در سوراخ پرچيني ناپديد شد
انداز  راه ناراست، سنگالخي و پر دست. بودهاي وحشي و بلندتر از آنچه قبال پشت سر گذاشته بودند احاطه شده  كه با رديف بوته

و به  .شد هاي تيره كه در زير پاي آنها بود ختم مي اي درخت نظر به دسته و به. شد بود كه مثل قبلي بسمت پايين دره سرازير مي
  . آورد توقف كردند  دامبلدور و هري پشت سر آگدن كه ايستاده بود و چوبش را در ميزودي باغي نمايان شد، و

هايي طول كشيد تا  كردند و ثانيه ق، تاريك و خنك ارائه ميياي عم هاي پير مقابلشان سايه با وجود آسمان صاف، درخت
چنين جايي براي  به نظر او، انتخاب اين. هاي به هم پيچيده درختان را تشخيص بدهد پنهاني در ميان تنه هاي هري خانه نيمه چشم

هايي كه در نزديكي رشد كرده بودند و همه نور و نماي روستا را  ن، رهاكردن درختآمد يا بجز آ خانه بسيار عجيب مي
ش خزه گرفته و بسياري از آجرهاي سقف يديوارها: او فكر كرد، جاي عجيبي براي زندگي است. پوشاندند، تصميم عجيبي بود مي

هاي كوچكي كه   رشد كرده بودند و نوكشان به پنجره تا دور آنها دور گزنه. آن افتاده بود طوري كه چارچوب زير آنها معلوم بود
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با اين . رسيد، كه هري سرانجام نتيجه گرفت كه امكان ندارد كسي در آن مكان زندگي كند ده شده بودند، مييبا دوده ضخيمي پوش
   .سي در حال آشپزي بودها با تلق تلقي باز شد و روزنه باريكي از بخار يا دود از آن خارج شد، مثل اين ك كي از پنجرهي حال،

وقتي سايه درختان روي او افتادند، در حالي كه . آگدن به آرامي به جلو قدم گذاشت و اين به نظر هري نسبتاً محتاطانه بود
  . اي آويخته بود دري كه كسي روي آن مار مرده. به در جلويي خيره شده بود، دوباره ايستاد

ترين درخت پايين پريد و درست  هاي مندرس از نزديك ، و مردي با لباسترقي به گوش رسيد خش و ترق سپس صداي خش
  . او خيلي سريع به عقب پريد، روي دنباله فراكش ايستاد و تلوتلو خورد. ش فرود آمديجلوي آگدن روي پاها

  خود اومديد شما بي -
. شد پوشانده بود، به هر رنگي ديده ميهايي كه آن را  ها ايستاده بود موهاي پرپشتي داشت كه با كثافت مردي كه روبروي آن

نظر  دار به او شايد خنده. ش كوچك و تيره بود و در جهتي مخالف هم خيره شده بوديها چشم. ش افتاده بوديها بسياري از دندان
 كردن توانست آگدن را بخاطر چند قدمي كه پيش از صحبت آور بود و هري نمي وجودش ترس. طور نبود رسيد، ولي اصالً اين مي

  . به عقب برداشته بود، سرزنش كند
  ...من از طرف وزارت اجراي. صبح بخير...  ا  -
  .شما دعوت نشديد -

  :پاچگي گفت آگدن با دست
  .فهم منظورتونو نمي... ببخشيد...  ا -

  غريبه خودش را در ذهن هري بسيار واضح كرده بود، مخصوصاً موقعي كه چوبي را.هري فكر كرد آگدن بشدت مبهم شده
  . داد در يك دستش و چاقويي نسبتاً خوني را در دست ديگرش تكان مي

  : دامبلدور به آرامي گفت
  فهمي، مطمئنم، هري؟  تو منظورش رو مي -

  :هري با كمي آشفتگي گفت
  ؟...تونه چرا آگدن نمي. بله، البته -

  . اما وقتي چشمانش دوباره به مار مرده روي در افتاد، ناگهان فهميد
  كنه؟ مارها صحبت مياون به زبون  -

  :زد، گفت داد و لبخند مي دامبلدور در حالي كه سرتكان مي
  .خيلي خوبه -



                                                                                           خالص   هري پاتر و شاهزاده نيمه خاندان گانت                                                      /    فصل دهم   
 

 ١٨٧

  . رفت، چاقو در يك دست و چوب در ديگري سمت آگدن پيش مي مردي كه لباس مندرس پوشيده بود حاال به
  :آگدن شروع كرد

  ...حاال ببين -
اش را محكم گرفته بود، در حالي كه ماده   زمين افتاده بود، بينيصداي بلندي شنيده شد، و آگدن روي. اما خيلي دير شده بود

  . كرد زرد و بدبويي از بين انگشتانش تراوش مي
  :صداي بلندي گفت

  12!مورفين -
در پشت سر او محكم به هم خورد، طوري كه آن مار مرده پيچ و تاب . اي بسرعت از كلبه بيرون آمده بود مرد سالخورده

ش بيش از اندازه دراز يها ش خيلي پهن و دستيها تر بود و تناسب عجيبي داشت، شانه  مرد از اولي كوتاهاين. انگيزي خورد رقت
او در كنار . داد اش، به او ظاهر ميموني قدرتمند و پير مي خورده اي روشن، موهاي كوتاه تميز و صورت چين هاي قهوه بود، كه چشم

  .گفت هايي مي ي نگاه آگدن روي زمين، با خنده چرت و پرته حاال جلومردي كه چاقو بدست داشت ايستاد، ك
  :مرد پيرتر به پايين به آگدن نگاه كرد و گفت

  خونه، همينطوره؟  وزارت -
  : ش گرفته بود، با عصبانيت گفتيها آگدن كه صورتش را با دست

  طور كه فهميدم، آقاي گانت هستيد؟ و شما، اون. درسته -
  توي صورتت زد، آره؟ . درسته -
  . كارو كرد ، همينآره -

  : گرانه گفت گانت پرخاش
جوري راهتونو  تونيد همين نمي. طور نيست؟ اينجا يه مكان خصوصيه كرديد، اين يبايد حضورتون رو از قبل اعالم م -

  .كردن از خودش رو نداشته باشيد بگيريد بيايد اينجا و از پسرم انتظار دفاع
  :ش ايستاد و گفتيآگدن به سختي روي پاها

  ع در برابر چي، آقا؟دفا -
  .هاي پليد ها و آدم ها، ماگل هاي فضول، مزاحم آدم -
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شد، و ناگهان  آگدن چوبش را بطرف بينيش گرفت، كه هنوز مقدار زيادي چيزي شبيه به چرك زردرنگ از آن ترشح مي
  : از گوشه دهانش به مورفين گفتآقاي گانت. جريان قطع شد

  .برو تو خونه، جرو بحث نكن -
هيس مرموزي   هري آماده بود و زبان ماري را تشخيص داد، حتي توانست بفهمد چه چيزي گفته شد، او صداي هيسدفعه اين

خواهد مخالفت كند، اما وقتي پدرش نگاه  نظر رسيد مورفين مي به. تفكيك كرده بود كرد، را كه تمام وقت آگدن گوش مي
كج، و در را محكم پشت  هايي عجيب و كج رام به طرف كلبه رفت، با گامآ آرام. تهديدآميزي به او تحويل داد، نظرش را عوض كرد
   .سرش بست، طوري كه مار دوباره پيچ و تاب خورد

  : كرد، گفت ها را از جلوي كتش پاك مي آگدن در حالي كه ادامه چرك
  مورفين بود، نه؟. اومدم تا پسرتون رو ببينم، آقاي گانت -
  . آه، مورفين بود -

  :پرسيدناگهان با خشم، 
  هستيد؟13خون خالص شما  -

  : آگدن با سردي گفت
  .اين ربطي به موضوع نداره -

  . تري داشت اما به نظر، گانت حس متفاوت. شدن آگدن حس كرد و هري احترامش را نسبت به خشمگين
  :شد تشخيص داد او در صورت آگدن خيره شد وغريد، بطوري كه لحن تهاجمي آن را بوضوح مي

  . هايي مثل مال شما، اون پايين تو روستا ديدم كنم، دماغ يحاال كه فكرش رو م -
  : آگدن گفت

 . شك ندارم، پسر شما اين بال رو به سر اونا آورده -
  : و ادامه داد

  .شايد بتونيم اين بحث رو داخل ادامه بديم -
  داخل؟ -
  ... ديمما جغدي رو فرستا. طور كه بهتون گفتم، من بخاطر مورفين اينجام همون. بله آقاي گانت -
  .كنم ها رو باز نمي من نامه. اي از جغدها ندارم من استفاده -
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من بخاطر نقض جدي قوانين جادوگري . ها، با آن شدت شكايت داشته باشيد ندادن مهمان پس حق داريد كه از اطالع -
  ... اينجا اومدم، كه در ساعات اوليه بامداد در اينجا اتفاق افتاده

  :گانت نعره زد
  !مرده، اينجوري خيلي بهتره پس بيا تو خونه صاب. شه، باشهخوب، خوب، با -

شد، كه از آن به عنوان تركيبي از   مي بازدو در از اتاق اصلي. رسيد خانه از سه اتاق كوچك تشكيل شده باشد بنظر مي
اي  افعي زنده. نشسته بوددار كثيفي  كرد، روي صندلي دسته مورفين بغل آتشي كه دود مي. شد آشپزخانه و سالن نشيمن استفاده مي

  .خواند پيچاند و به زبان ماري، به آرامي براي آن آوازي مي هاي كلفتش مي را بين انگشت
  

  هيسي، هيسي، مار نازي نازي
  بلغز رو زمين به آرومي

  بكن با مورفين بازي بازي
 شي روي در مثل نخي  ا نصب ميي

 

و هري فكر كرد كس ديگري هم بايد در آن اتاق باشد، دختري . ند شداي در كنار پنجره باز، بل اي از گوشه صداي مشاجره
غليد،  او كنار ديگي كه روي كوره سنگي سياهي مي. اش، دقيقاً رنگ ديوار كثيف پشت سرش را داشت كه لباس خاكستري كهنه
ش باريك و گرفته بود و يموها. رفت هاي بد ظاهري قرار داشت، ور مي تابه ها و ماهي اي كه باالي آن ديگ ايستاده بود و به تاقچه

از آن دو مرد . هاي او، مثل برادرش، در دو جهت مخالف خيره شده بود چشم. آلود داشت نسبتاً خوابرنگ و  صورتي صاف، بي
  . آمد، اما هري فكر كرد، تا حاال آدمي به اين بدقوارگي نديده است بنظر كمي تميزتر مي

  : به او خير شده بود، گانت غرغركنان گفتانهگر درحالي كه آگدن با نگاهي پرسش
   .    14دخترمه، مروپ -

  :آگدن گفت
  .صبح بخير -

 يها رو نگاه ترساني كه به پدرش انداخت، پشتش را به اتاق كرد و دوباره مشغول جابجاكردن ديگاو جواب نداد، و با 
  . تاقچه پشت سرش شد

  :آگدن گفت
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ده پسر شما، مورفين، شب اخير در مقابل يك ماگل  كي داريم كه نشون ميبرم سر اصل مطلب، ما مدار. خب، آقاي گانت -
  .دست به جادو زده

  . ها را انداخته بود مروپ يكي از ديگ. اي شنيده شد خوردن كركننده هم صداي به
  :گانت سرش داد زد

خوره، آشغال   دردي ميگرده، پس اين چوبت به چه زمين رو ميهاي كثيف  نيگاش كن، مثل بعضي از اين ماگل. برش دار -
  مصرف؟ بي

  :آگدن با صدايي ترسان، گفت
 !كنم آقاي گانت، خواهش مي -

 در حالي كه مروپ ظرف را برداشته بود، و رنگش مثل لبو قرمز بود، دوباره ديگ از دستش افتاد، چوبش را لرزان از جيبش 
به گوش نرسيد و باعث شد ديگ، روي زمين سر  را گفت كه يبيرون آورد، آن را بسمت ديگ گرفت، و زير لب با عجله ورد
  . بخورد و از او دور شود، به ديوار مقابلي بخورد و به دو نيم شود 

  :گانت فرياد زد. اي از خودش بيرون داد ديوانه كنندهمورفين صداي خنده 
  !مصرف، درستش كن لشه بي درستش كن، تنه -

قت بيرون آوردن چوبش را داشته باشه، آگدن چوب خودش را باال برد مروپ در طول اتاق تلوتلو خورد، اما قبل از اينكه و
  : و محكم گفت

 !15پاروير -
  . ديگ فوراً خودش را درست كرد

اي نگاه كرد، مثل اينكه قصد داشت سر آگدن داد بكشد، اما بنظر رسيد فكر بهتري داشته باشد، در عوض، با طعنه  گانت لحظه
  :به دخترش گفت

خونه اومده اينجا، نه؟ شايد اون منو از دست تو راحت كنه، شايد براي اون اهميتي  ي از وزارتشانس آوردي آدم خوب -
   ... هاي كثيف16نداشته باشه تردست

ش روي يهايي لرزان، آن را به سر جا مروپ بدون اينكه به كسي نگاه كند يا از آگدن تشكر كند، ديگ را برداشت و با دست
پشتش به ديوار بين پنجره كثيف و كوره قرار داشت، مثل اينكه چيزي آرزو نداشت . حركت ايستاد يسپس كامالً ب. تاقچه برگرداند

  .جز اينكه زمين دهان باز كند و او ناپديد بشود
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  : آگدن دوباره شروع به صحبت كرد
  ... طور كه گفتم دليل آمدنم آقاي گانت، همون -

  :گانت ناگهان گفت
ك خورده از اون چيزي كه يك ماگل حقشه بهش داده، اين چه يورفين فقط حاال مگه چي شده؟ م! ه دفعه گفتيي -

  مشكلي داره؟ 
  : آگدن با عصبانيت گفت

  .مورفين قوانين جادوگري رو زير پا گذاشته -
 !  مورفين قوانين جادوگري رو زير پا گذاشته-

  . زد مورفين دوباره پوزخند مي. اي درآورد     گانت اداي آگدن را با لحن مسخره
  اون فقط به يك ماگل كثيف درس داده، حاال اين جرمه؟  -
  . طوره بله، متأسفانه همين -

  . آن را باز كرد.  درآوردياي كاغذ پوست او از جيب داخلش لوله
  :صداي گانت از روي خشم شدت گرفت و گفت

  . اون چيه ديگه، حكمشه -
  ... اين احضاريه از طرف دادگاهه، براي رسيدگي به محاكمه -
  هر جا خواستيد پسرم رو احضار كنيد؟  كنيد كي هستيد، احضاريه؟ فكر مي! احضاريه -

  :آگدن گفت
  . من رييس بخش اجراي قوانين جادويي هستم -

  :گانت نعره زد
  ايم، نه؟ كنيد ما تفاله و فكر مي -

  :د، ادامه دادرفت، و در حالي ناخن زرد كثيف انگشتش را به طرف سينه آگدن نشانه رفته بو حاال به طرف آگدن پيش مي
  زني، خون فاسد كثيف؟  دوني با كي حرف مي كنن؟ مي خونه گفت سريع گوش مي هايي كه هرچي وزارت تفاله -

  :ش ايستاده بود، جواب دادي، اما سر جارسيد آگدن بنظر محتاط مي
  . زدم كردم با آقاي گانت حرف مي تصور مي -

  :گانت نعره زد
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  ! همين طوره -
 را يدهد، اما بعد فهميد كه حلقه زشتي با سنگ سياه د گانت با دستش عالمت زشتي را نشان مياي، هري فكر كر براي لحظه

  .داد كه در انگشت وسطيش كرده بود را در مقابل چشمان آگدن تكان مي
 ده و نشون مي. هاست كه در خانواده ماست دوني اين چيه؟ مي دوني از كجا اومده؟ قرن بيني؟ مي بيني؟ اينو مي اينو مي -

  هايي كه روي اين سنگ حك شده، بهم پيشنهاد شده؟   دوني چقدر براي اين نشان چقدر قديمي و خون خالص هستيم؟ مي
  : دماغش نزديك شده بود، پلكي زد و گفت ك اينچييدر حالي كه حلقه به 

 ...     پسر شما مرتكب. دونم و اين ابداً به مسئله ربطي نداره، آقاي گانت واقعاً نمي -

اي كوتاه، موقعي كه دست او به سمت گلويش رفت، هري  براي لحظه. يادي از خشونت، گانت به سمت دخترش دويدبا فر
  . اي بعد او را با زنجير طاليي در گردن به طرف آگدن كشاند لحظه. خواهد او را خفه كند فكر كرد مي
  :كرد، بر سر آگدن فرياد زد كشيدن تقال مي نفس و مروپ براي داد سمت او تكان مي ه شمايل طالي سنگيني را به كيدر حال

  بيني؟  اينو مي -
  : آگدن با عجله گفت

  . بينم بينم، مي مي -
  براي اين چه حرفي داري، ها؟ . ما آخرين بازماندگان نسل اون هستيم! 17ساالزار اسليترين! ترينهيمال اسل -

  :آگدن با وحشت گفت
  . آقاي گانت، دخترتون -

گردنش را ماساژ . اي نشست مروپ تلوتلوخوران از او دور شد و در گوشه.  را رها كرده بوداما گانت قبل از آن مروپ
  . بلعيد داد و هوا را مي مي

  :اي را از وراي آن همه جدل ممكن، ثابت كرده باشد، گفت مثل اينكه فقط مسأله پيچيدهگانت با لحني پيروزمندانه، 
هاي خون خالص، جادوگرهاي كامل، بيشتر از اونچه كه تو  نسل! ت نكنيدبا ما مثل كثافتي روي كفشتونه صحب! بنابراين -

  !فكرشو بكني، شك ندارم
تر كرد،  مروپ خودش را در كنار پنجره جمع. مورفين دوباره پوزخند زد. هاي آگدن تُف انداخت ن روي كفشو روي زمي

  . چيزي نگفت. سرش خم شده بود و صورتش با موهاي نازكش پوشيده شده بود
  :دندگي گفت آگدن با يك

                                                 
17 Salazar Slytherin 
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تونن كاري  اي كه در دست داريم، نمي كدوم براي مسأله هاي شما، هيچ آقاي گانت، متأسفانه نه اجداد شما و نه دارايي -
 او به پايين به طومار پوستيش – ما اطالعات. خاطر مورفين اينجام، مورفين و ماگلي كه شب اخير مخاطب قرار داده من به. بكنند

ده كه مورفين بر روي ماگل مذكور، جادو يا طلسمي رو اجرا كرده، و باعث شده كه فرد كهيرهاي بسيار   نشون مي– نگاهي كرد
  . دردناكي بزنه

  . مورفين خنديد
  :گانت با زبان ماري غرولند كرد

 .  ساكت باش، پسر -

  .  و مورفين دوباره ساكت شد
  :گانت با بدگماني به آگدن گفت

كنم بايد اون صورت كثيف ماگل رو براش پاك كرده باشيد و براي  باشه، اونوقت چي؟ فكر ميو اگر اين كارو كرده  -
  ... اي حافظش هم چاره

  ... دفاع بار روي يك شخص بي اين يه حمله خشونت. جاست، اينطور نيست، آقاي گانت؟ مسئله همين -
  :گانت با نيشخند گفت

 .ست هستيددو  لحظه اول كه ديدمتون، تشخيص دادم كه يك ماگل -
  .  و دوباره روي زمين ُتف انداخت

  :آگدن با قاطعيت گفت
 . از رفتار پسرتون پيداست كه هيچ احساس پشيماني از اتفاق رخ داده نداره. رسونه اين بحث ما رو به جايي نمي -

  :او دوباره به پايين به طومار پوستيش نگاهي انداخت و ادامه داد
ورفين بايد چهاردهم سپتامبر آماده باشه تا به اتهامش بخاطر استفاده از جادو در برابر براي رسيدگي به پرونده محاكمه، م -

  ... هاي ديگه جواب بده ك ماگل و رساندن آسيب به او و ايجاد وحشت در ماگلي
پر پيچ ظاهراً راه . شد ها و صداي بلند خنديدني از پنجره باز، وارد مي صداي زنگ و دويدن اسب. آگدن حرفش را قطع كرد

مورفين .  باز بودشيها كرد، چشم گوش مي. كوب شد گانت ميخ. رفت، به آن محل بسيار نزديك شده بود و خمي كه به روستا مي
مروپ سرش را بلند كرد، هري صورتش را ديد كه . اي حريص داشت چهره. طرف صدا برگرداند هيسي كرد و صورتش را به هيس

  . ها ايستاده بود  رسا از پنجره وارد شد، مثل اينكه در اتاق كنار آنصداي دختري كامالً. كامالً سفيد بود
  تونه اين كلبه رو از سر راه برداره، تام؟  پدرت نمي. اي خداي من چه فاجعه -
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  :دادصداي مرد جواني پاسخ 
. هاش گانته و بچهجلي به نام  همه چيز در اون طرف دره متعلق به ماست، ولي اين كلبه مال پيرمرد آسمون. مال ما نيست -

  ... گن بشنوي هايي كه  توي دهكده مي بايد داستان. پسرش كامالً ديوونس
دارش  ن خواست از روي صندلي دستهيمورف. ها بلند و بلندتر شد جيرينگ و صداي پاي اسب صداي جيرينگ. دختر خنديد

  :پدرش با اخطار به زبان ماري به او گفت. بلند شود
 .سر جات بشين -

  :تر دوباره گفت صداي دخ
  . تام -

  .قدر نزديك بودند كه كامالً بغل خانه ايستاده بودند حاال آن
  ولي كسي به اون در مار نصب كرده؟ ... شايد اشتباه كرده باشم -

  :صداي مرد گفت
  . ، عزيزم18سيسيليا. به اون نگاه نكن.  ه تختش كمهيبايد كار پسره باشه، گفتم كه .  گي خداي من، راست مي -

  . شدند ها حاال دوباره ضعيف مي نگ و پاي اسبصداي ز
  :كرد، به زبان ماري پچ پچ كرد مورفين در حالي كه به خواهرش نگاه مي

 .خواد پس به هر حال تو رو نمي. به اون گفت عزيزم. عزيزم -
زبان  به گانت نگاهش را از پسرش به دخترش انداخت و اوهم. كند  مروپ آنقدري سفيد بود كه هري مطمئن بود غش مي

  :ماري با زيركي گفت
  چيه؟ چي گفتي مورفين؟  -
  . اون دوست داره به اون ماگل نگاه كنه -

ادامه .   خيره شده بود-رسيد  نظر مي  كه حاال ترسيده به-در حالي كه به خواهرش . زد اش موج مي آثار شرارت در چهره
  :داد

  ... نه، اينطور نيست؟ و ديشبك ن نگاش مييشه، از الي پرچ هميشه توي باغ وقتي اون رد مي -
  :مروپ سرش را بسرعت با التماس تكان داد، اما مورفين ظالمانه ادامه داد

  از پنجره آويزون شده بود و منتظر بود تا به خونه برگرده، اينطور نبود؟  -

                                                 
18 Cecilia 
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  :گانت به آرامي گفت
  از پنجره آويزون شده بود تا يك ماگل رو ببينه؟  -

هيس نامفهمومي كه دوباره شروع شده بود، هم گيج   كرده باشند، آگدني كه بخاطر هيس فراموشهر سه نفر انگار كه آگدن را
  . شد و هم عصباني ديده مي

  : گفتيا گانت با صداي كشنده
  حقيقت داره؟  -
  . طرف دختر ترسيده پيش رفتك يا دوقدم به ي
   خون فاسد؟ اي از نسل ساالزار اسليترين، دنبال يك ماگل پليد و زاده دختر من اصيل -

  . توانست حرف بزند عقلي تكان داد، خودش را به ديوار چسباند، بنظر نمي مروپ سرش را با بي
  :مورفين وراجي كرد

شد گرفتم و با تمام كهيرهايي كه دورتادورش بود زياد خوشگل بنظر   داشت رد مييمن اونو وقت. اما من اونو گرفتم، پدر -
  رسيد، مروپ؟  رسيد، مي نمي

  :عره زدگانت ن
  . ك آشغال، تو خائن به خون پليديتو تردست كوچ -

  . ش دور گردن دخترش قفل شديها كنترلش را از دست داد،  و دست
  :زمان داد زدند هري و آگدن هم

 !نه -
  :  آگدن چوبش را باال گرفت و فرياد زد

  19!السكيوير -
 با فريادي از خشم، مورفين از صندليش .گانت به عقب پرتاب شد، دور از دخترش، روي صندلي و صاف به پشت افتاد

  . كرد سره از چوبش طلسم پرتاب مي داد و يك چاقوي خونيش را نشان مي. رون پريد و به طرف آگدن دويدبي
هاي مروپ  جيغ. دامبلدور اشاره كرد كه بايد او را دنبال كنند وهري هم اطاعت كرد. آگدن از ترس جانش پا به فرار گذاشت

  .انداخت  ميدر گوش او طنين

                                                 
19 Relaskio 
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ش روي سرش بود، موقعي كه به اسب بلوطي براقي يدستها. آگدن خودش را به باالي راه پرت كرد و وارد جاده اصلي شد
هم او و هم دختر زيبايي كه در بغل او روي اسبي . شد برخورد كرد رانده ميتيپ و موسياه  كه توسط مرد جوان بسيار خوش

ها پريد و راهش را ادامه داد، كت  آگدني كه از كنار اسب. خنديدند دن با صداي بلندي ميكرد به ظاهر آگ خاكستري سواري مي
     .كرد فراكش به پرواز درآمده بود، سر تا پايش را گرد و خاك پوشانده بود، و با سرآسيمگي به سمت باالي راه حركت مي

  
  :دامبلدور گفت

 .  قدر كافيه هري كنم همين فكر مي -

كردند، تا موقعي كه كامالً روي  وزني در تاريكي پرواز مي اي بعد، هر دو با بي لحظه. ش بلند كرد و زور زد هري را از آرنج
  . شان ايستادند، دوباره در دفتر دامبلدور كه حاال گرگ و ميش بوديپاها

  : كرد، هري ناگهان گفت هاي اضافي را با حركت چوبش روشن مي در حالي كه دامبلدور چراغ
  ي براي دختر توي كلبه افتاد، مروپ يا هرچي كه اسمش بود؟ چه اتفاق -

  : دامبلدور گفت
  . آه، اون زنده موند -

  . دوباره خودش را پشت ميزش جا داد و به هري هم اشاره كرد كه او هم بايد بشيند
د جنگيدن پدرش قصمورفين و .  دقيقه با نيروي كمكي به اونجا برگشت15خونه ظاهر شد و در عرض  آگدن در وزارت -

مورفين، كه پيش از . محكوم شدند 20از خونه بيرون انداخته شدند و متعاقباً توسط ويزنگاموت. كردن، اما هر دو شكست خورن
خونه  ،  كه تعداد زيادي از كارمندان وزارت21مارولو. ها بود، به سه سال زندان در آزكابان محكوم شد اين ركورددار حمله به ماگل

  .  ماه محكوم شد6 مجروح كرد، به رو به اضافه آگدن،
  :هري با تعجب تكرار كرد

  مارولو؟ -
  :زد گفت دامبلدور كه از روي موافقت لبخند مي

  . كني، خوشحالم بينم داري پيشرفت مي درسته، از اينكه مي -
  ؟...اون مرد پير -

                                                 
20 Wizengamot 
21 Marvolo 
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ده جادوگري قديمي كه، خانوا. پدر ولدمورت بود، بله مارولو، پسرش مورفين، و دخترش مروپ بازمانده گانت بودن -
. ها بين اونها مونده بود، مشهور بودن ثبات و خشنشون در ازدواج با پسرعموها يا دخترعموهاشون كه طي نسل بخاطر روش بي

اون، . برهها قبل از اينكه مارولو به دنيا بياد، بر باد  نبود احساسات و ميل شديد به عظمت، باعث شد كه ثروت خانواده، نسل
مقدار زيادي خودبيني و غرور، و مقداري .  كه ديدي، در كثافت و تنگدستي باقي موند، با خلق و خويي بسيار زنندهطور همون

  .ارث خانوادگي، مثل پسرش و بيشتر از دخترش
 .پس مروپ -

  :اش به سمت جلو متمايل شد و به دامبلدور خيره شد و ادامه داد  هري روي صندلي
  مادر ولدمورت بود؟ ... ينكهقربان، اين يعني ا... پس مروپ -
  دونم متوجه شدي؟  طوره، و در اين اتفاق ما يك لحظه پدر ولدمورت رو هم ديديم، نمي همين -
  ماگلي كه مورفين به اون حمله كرد؟ مرد روي اسب؟ -

  :جواب دادرويي  دامبلدور با خوش
كرد و مروپ از اون رازي در دل  ه گانت عبور مياي كه از كلب قيافه ماگل خوش.  بود22واقعاً عاليه، بله، اون تام ريدل پدر -

  . داشت، عشقي سوزان
  :اعتقادي گفت هري با بي

   با هم ازدواج كردن؟ آخرش-
  . توانست تصور كند دو نفر كه هيچ شباهتي به هم نداشتند، عاشق هم بشوند  نمي

 اون موقعي كه توسط پدرش ييمن باور ندارم كه قدرت جادو. ه مروپ يك ساحره بودكنم فراموش كردي ك فكر مي -
يكبار كه مارولو و مورفين مطمئن در آزكابان بودن، يكبار كه اون براي اولين بار در . ها شده باشه شد، باعث برتري اون تهديد مي

زندگي  اون توانايي كنترل كامل قدرتش رو  داشته و تونسته طرح فرار از اون زندگيش تنها و آزاد بوده، اونوقت، من مطئنم كه،
  .  سال تحمل كرده بود رو بكشه18بسيار سختي كه 

دل، معشوقه ماگل خودش رو فراموش كنه ودر تونسته اقداماتي رو انجام داده باشه تا تام ري كنيد مروپ مي فكر نمي -
   عشق؟ عوض عاشق اون بشه؟ طلسم فرمان؟ يا معجون

تر جلوه  تونسته اون رو رمانتيك مطمئنم كه مي.  بردهخيلي خوبه، من شخصاً، بيشتر فكر كنم اون يك معجون عشق بكار -
كرده اون رو وادار كنه كه  كنم كار خيلي سختي بوده باشه كه، يك روز گرم، وقتي ريدل به تنهايي سوار كاري مي و فكر نمي. بده

                                                 
22 Tom Riddle senior 
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 هنگلتون كوچك در هر جوري كه بوده، در طي چند ماهي كه ما اين اتفاق رو مشاهده كرديم، دهكده. يك ليوان آب بخوره
توني شايعاتي رو تصور كني كه موقعي شروع شد كه پسر ارباب با دختر ولگردي فرار كرد،  مي. برده رسوايي بزرگي به سر مي

شناسش رو در حالي  اون از آزكابان برگشت، با انتظار اينكه دختر وظيفه. اما بهت روستاييان در برابر بهت مارولو هيچ بود. مروپ
اي گرد وغبار و نامه خداحافظي اون رو، كه توضيح  اما در عوض، اليه. ه و غذاي گرمي روي ميزش آماده كرده، ببينهكه منتظرش

شوك فرار . از بين همه اون چيزهايي كه فهميدم، از اون به بعد اون هرگز اسمي از او و وجودش نبرد... داد چه كاري كرده، ديد مي
آزكابان اونو بسيار .  يا شايد هم او واقعاً يادنگرفته بود كه شمكش رو سير كنه–باشد اون شايد به مرگ زودرسش كمك كرده 

  . ضعيف كرده بود، و زنده نموند تا بازگشت مورفين به كلبه رو ببينه
  طور نيست؟ ولدمورت توي پرورشگاه بزرگ نشد؟  اون مرد، اين... و مروپ؟ اون -

  :دامبلدور گفت
چه اتفاقي افتاده كار كنم فهميدن اينكه   تا حدي بعضي چيزها رو حدس بزنيم، هرچند فكر نميدر اينجا بايد. بله، دقيقاً -

دوني، پس از گذشت چند ماهي از ازدواج سرگردانشون، تام ريدل دوباره در خانه اربابي هنگلتون كوچك ظاهر  مي. سختي باشه
 از اين كنه، كه منظورش  خوردن و اغفال شدن ميشايعاتي بين اهالي پخش شد كه اون صحبت از فريب. شد، بدون همسرش

تونم  اگر چه به جرأت مي. ها، مطمئنم، اين بوده كه اون تحت طلسمي قرار گرفته بوده و حاال اون طلسم برطرف شده بوده حرف
چيزهايي كه اون وقتي روستاييان، . واري كه بهش دست داده بود، بكنه تونسته صحبت واضحي در مورد حالت ديوانه بگم، اون نمي

دار شده، و اون هم به اين دليل  گفت رو گوش دادن حدس زدن كه مروپ به تام ريدل دروغ گفته، وانمود كرده كه از اون بچه مي
  . باهاش ازدواج كرده

  دار شده بود؟ اما اون ازش  بچه -
  . ك كرد كه هنوز باردار بودتام ريدل اون رو موقعي تر. اما نه تا موقعي كه يك سال از ازدواج اونها گذشته بود -

  :هري پرسيد
  چه اشكالي پيش اومد؟ چرا معجون عشق از كار ايستاد؟  -
تونست ادامه تحت فرمان درآوردنش  هم حدسياته، اما من معتقدم مروپ، كه عميقاً عاشق همسرش بود، نمي دوباره، اين -

طور  شايد همان.  كه معجون دادن به اون رو متوقف كنهكنم اون خودش انتخاب كرده من فكر مي. رو با اعمال جادويي تحمل كنه
. مونه شايد فكر كرده به خاطر بچه مي. اش بود، خودش رو متقاعد كرده بود كه او حاال در بازگشتش عاشق او خواهد بود كه شيفته

وقت خودش  اره اونو نديد، و هيچقت دوب و اون مروپ رو ترك كرد، هيچ. اگر اينطور بوده باشه، اون از هر دو نظر اشتباه كرده بود
  . رو به زحمت ننداخت تا بفهمه پسرش به كجا رسيده
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  . كردند ها در دفتر دامبلدور به نظر از قبل روشنتر نورافشاني مي رنگ بود و چراغ آسمان بيرون سياه
  :دامبلدور بعد از يكي دو ثانيه گفت

  . كنم براي امشب كافيه، هري فكر مي -
  .بله، قربان -

  . ي پاهاش ايستاد ولي خارج نشداو رو
  ن چيزها در مورد گذشته ولدمورت، مهمه؟ يقربان، دونستن همه ا -
  .كنم خيلي مهم، فكر مي -
  گذاره؟   در اختيارمون مييياون چيزايي براي كار با پيشگو... و اون -
  . دارهيياون همه چيزو براي كار با پيشگو -

  :هري گفت
  . درسته -

  . ي مثل هميشه دوباره قوت قلب پيدا كردرسيد، ول كمي گيج به نظر مي
  :او چرخيد تا برود، اما سؤالي ديگر به مغزش خطور كرد، و دوباره برگشت

  قربان، اجازه دارم همه چيزايي كه بهم گفتين رو به رون و هرميون بگم؟  -
  :اي در او نگريست، سپس گفت دامبلدور لحظه

خوام ازت خواهش كنم  ياما هري، م. ابل اعتماد بودنشون رو ثابت كردنكنم آقاي ويزلي و خانم گرنجر ق بله، من فكر مي -
كنم درست باشه كه پخش بشه كه من چقدر اسرار  فكر نمي .كه ازشون بخواي كه هيچ كدوم از اونها رو براي ديگران بازگو نكنن

 .زنم دونم يا حدس مي لرد ولدمورت رو مي
  .د، شب بخيردم فقط رون و هرميون هستن نه قربان، قول مي -

اي را نگه  بلندي قرار داشت كه تعداد زيادي وسايل نقره هاي در بود كه آن را ديد، روي ميز پايه او دوباره برگشت،  و نزديك
  .حلقه طالي زشتي بود با يك سنگ سياه گنده و شكسته. داشت مي

  :هري در حالي كه به آن خيره شده بود، گفت
  ... اون حلقه -
  بله؟  -
  . كه پروفسور اسالگهورن رو ديديم دست كرده بوديدشما اونو شبي -
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  :د كردييدامبلدور تأ
  . همينطوره -
  اي نيست كه مارولو گانت به آگدن نشون داد؟  قربان، اين همون حلقه... اما اين همون -

  :دامبلدور سرش را تكان داد
  . دقيقاً همونه -
  ؟ هميشه اونو داشتين؟ ...اما چجوري -
  . در حقيقت، چند روز قبل از اينكه اومدم و تو رو از خاله و شوهرخالت گرفتم. دست آوردمها ب نه، اونو همين تازگي -
  حول و حوش همون موقعي كه دستتون آسيب ديد،قربان؟ -

  . حول و حوش همون موقع، بله، هري
  .زد دامبلدور لبخند مي. هري مردد بود

  ؟...قربان، دقيقاً چه طوري -
  .شب بخير. و يك وقت ديگه گوش كنيبايد داستان ر. يخيلي ديروقته، هر -
 .شب بخير، قربان -
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  فصل يازدهم

  هرميونياري دهنده       دست 
   آبرفورث–لردمملي : مترجم

  چو چانگ: ويرايش
 

ها آنطور نبود كه رون  اوقات آزاد سال ششميبيني كرده بود،   پيشهرميونهمانطور كه 
ابر تكاليف زيادي كه برايشان مقدوركرده ها در بر شد كه آن هايي مي انتظار داشت، اما زمان

هري . ها بيش از هر زماني طاقت فرسا بودند نه فقط مطالعه و امتحانات هر روزه، بلكه درس. دادند بودند تالش زيادي به خرج مي
ها را  تورالعملخواست دس فهميد؛ حتي هرميون از او مي گفت را نمي گونگال در اين روزها به آنها مي نيمي از آنچه پروفسور مك

ها شده بود، با تشكر از  باوركردني نبود، و با برانگيخته شدن خشم هرميون، بهترين موضوع هري معجون. يك يا دوبار تكرار كند
  .خالص شاهزاده نيمه
هري . هاي ناگفتني تا كنون تجربه نشده بودند، نه فقط در دفاع در برابر جادوي سياه، بلكه در طلسمات و تغيير شكل افسون

هاي بنفش و  انداخت تا آنها را با صورت هايش در سالن عمومي يا در هنگام صرف غذا نگاهي مي به طور مكرر به همكالسي
دانست كه آنها واقعا در  بودند؛ اما مي  مصرف كردهU-No-Pooهمراه با درد و رنج ببيند، مثل اينكه آنها داروي بيش از حد 

ها بود، اما حداقل آنها  هنگام رفتن به قلعه سبز اوقات راحتي آن. ا صداي بلند آن را اجرا كنندتالش هستند تا بدون گفتن ورد ب
  .اجازه داشتند بلند سوگند بخورند تا تنتاكوالي زهرآلود ناگهان از پشت آنها را نبلعد

، رون و هرميون قادر به يافتن عقالنه وردهاي نا گفتني بود كه هري هاي تمرين بي ها ساعت يكي از پيامدهاي عظيم ناتمام آن
انداخت و درچند  كرد، نگاهي بدشگون مي آمد، توقف مي وقتي به ميز اساتيد هنگام صرف غذا مي. زماني براي ديدار هاگريد نبودند
 . كرد شان خودداري مي ديدند، او به طرز عجيبي از توجه به آنها يا شنيدن احوالپرسي موقعيت كه  او را در راهروها مي

  :انداخت، گفت آساي خالي ميز اساتيد در صبح شنبه نگاهي مي هرميون در حالي كه به صندلي غول
  . ما بايد بريم و توضيح بديم -

  :رون گفت
به هر حال، ! ويك رو انجام بديم هاي آگومنتي فليت و بعدش بايد تمرينات طلسم! ما امروز صبح تمرين كوييديچ داريم -

  م بهش بگيم از اين عنوان احمقانه متنفريم؟چي رو توضيح بديم؟ چطوره بري
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  : گفتهرميون
 !متنفر نيستيم] درس[ما ازش -

  :اي گفت رون به طور تيره
و من بهتون بگم، ما قِصِر در رفتيم، شما نشنيدين كه در . كنم ها رو فراموش نمي جاي خودت حرف بزن، من اسكروت -

  .البته اگه زنده بمونيم. م چطور بند كفشش رو ببندهما بايد به گراپ ياد بدي... ناپذيرش مورد برادر سيري
  :رسيد گفت هرميون در حالي كه ناراحت به نظر مي

  .من از صحبت نكردن با هاگريد متنفرم -
  :هري به او اطمينان داد

  .ريم پايين بعد از كوييديچ مي -
اما ممكن بود . ت از گراپ دوري كنندكرد كه آنها بهتر اس خيلي دلش براي هاگريد تنگ شده بود، اگر چه مثل رون فكر مي

  . اش عصبي بود رو شدن اولين كاپيتاني كمي با روبه. كردند را بگيرد ها تمام صبح افرادي كه شركت مي امتحان
  .مند پيدا كرده نمي دونم چرا تيم به طور ناگهاني عالقه -

  :ناگهان با بداخالقي گفتهرميون 
تو هرگز اينقدر جالب و جوانمرد نبودي، تو هرگز ! مند داره، اين تويي  عالقهاوه، زودباش، هري، اين كوييديچ نيست كه -

  .قابل خيالبافي نبودي
  . هرميون قبل از اينكه به سمت هري برگردد نگاه تحقيرآميزي به او انداخت. رون تكه بزرگي از  ماهي دودي را خورد

اي جادوگري در مورد اينكه تو درباره بازگشت ولدمورت دونن؟ تمام دني گي، نمي دونن كه تو االن حقيقت رو مي همه مي -
صدا » فرد منتخب«و االن اونا تو رو . حقيقت رو گفتي و تو واقعاً دوبار در دوسال گذشته با اون جنگيدي و هر دو بار در رفتي

  ن؟ شيفته تو شدهتوني ببيني چرا مردم   خب، زودباش، نمي– نكن مي
  . رسيد زرگ بسيار گرم است، حتي در حالي كه سقف نيز هنوز سرد و باراني به نظر ميهري ناگهان دريافت كه سرسراي ب

تو هنوز . كردن تو رو دروغگو و ناپايدار معرفي كنن بودي خونه وقتي سعي مي هاي وزارت و تو در ميان تمام شكنجه -
ي ببيني، اما به هرحال تو در داستان هاي پشت دستت رو كه اون زن شيطاني وادارت كرد با خون خودت بنويس توني نشانه مي

  ...خودت فرو رفتي
  : هايش را باال مي زد گفت رون كه آستين

  .توني اون مغزهايي كه من رو در وزارت خونه گرفتن ببيني، نگاه كن تو هنوز مي -
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  :هرميون بدون در نظر گرفتن رون جمله خودش را تمام كرد
  د كشيدي،و اين كه تو در طول تابستان گذشته يك فوت ق -

  :رون به طور نامربوطي گفت
  .من بلندم -

رگه شده بودند به طور ناگهاني پايين آمدند، قطرات باران بر  هايي كه بر اثر باران رگه جغدهاي پست رسيدند، از ميان پنجره
د كه از بيشتر افراد بيش از هنگام عادي پست دريافت كردند؛ والدين دلواپس مشتاق بودن. شد روي سر هر كسي پخش مي

اي از شروع ترم  هري هيچ نامه. ها خوب بود هايشان باخبر شوند و دوباره آنها را مطمئن كنند، در واقع، همه چيز در خانه بچه
ها نامه بنويسد، خيلي  ي منظم او االن مرده بود و اگر چه اميدوار بود كه لوپين بعضي وقت كننده دريافت نكرده بود؛ تنها مكاتبه

. چرخد اي و خاكستري مي اش در ميان آن جغدهاي قهوه ديد هدويگ سفيدرنگ و برفي و بسيار تعجب كرد، وقتي . بودنااميد شده 
اي بعد، عيناً همان بسته بر جلوي رون قرار  لحظه. كرد جلوي او فرود آمد ي بزرگ و مربع شكلي را حمل مي در حالي كه بسته

  .ي رون، پيگويجن وچك و هيجان زدهگرفت، البته با صداي خرد شدن زير آن، جغد ك
  !ها -

 . ش بشود، كتاب نو از فلوريش و بالتز رفته  هري، بسته را باز كرد تا متوجه نسخه جديد معجون سازي پيش
  :هرميون با خوشحالي گفت

  .توني اون نسخه رو برگردوني اوه، خوبه، حاال مي -
  :هري گفت

  ...ر كردمببين، من روش فك ! دارم ديوونه شدي؟ من نگرش مي -
  اي زد، زمزمه كرد، اش بر روي جلد كتاب ضربه دستي سازي پيشرفته را از كيفش در آورد و با چوب نسخه كهنه معجون

  !ديجيندو -
سپس جلدها را جايگزين كرد، به هر كدام .) رسيد هرميون مفتضحانه به نظر مي.(همان كار را با كتاب نو انجام داد.  جلد افتاد

  :اي زد و گفت ضربه
  !ريپارو -

ي شاهزاده كتاب جديدي است، و يك نسخه نو از فلوريش و بالتز كامالً دست دوم به نظر  رسيد كه نسخه به نظر مي
  . رسيد مي

  .ش نه گاليونه تونه شكايت كنه، هزينه دم، نمي من به اسالگهورن جديده رو مي -
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اما حواسش به وسيله جغد سومي كه . صباني استرسيد قبول نكرده و ع هايش را به هم فشار داد، به نظر مي هرميون لب
  . با شتاب الي آن را باز كرد و صفحه اصلي را مرور كرد. كرد پرت شد نسخه امروزپيام امروز را حمل مي

  :رون در صداي مصمم و غيرجدي پرسيد
 شناسيم مرده؟ كسي كه ما مي -

  . دپرسي اش را باز مي كرد مي  اين سوال را هر وقت هرميون روزنامه
  : هرميون گفت

  اي از ديمنتورا نيست، و يك دستگيري ي ديگه نه، اما حمله -
  :كرد گفت هري كه به بالتريكس لسترنج فكر مي

  عاليه، كي؟ -
  :هرميون گفت

  .استن شانپايك -
  :هري از جا پريد

  چي؟ -
خواران  هاي مرگ اليتاستنلي شانپايك، راهنماي وسيله نقليه عمومي جادوگران، اتوبوس شواليه، در مظنون بودن به فع -

  ...اش در كلپهام به حبس رفت  ساله، نيمه شب گذشته، بعد از حمله ناگهاني به خانه21آقاي شانپايك، . دستگير شد
  :آورد گفت هري كه اولين مالقاتش را با او سه سال پيش به ياد مي

 !امكان ندارهخوار؟  استن شانپايك، يه مرگ -
  :رون با دليل مطرح كرد

  .توني اونجوري بگي  طلسم ايمپريوس بوده باشه، نميممكنه تحت -
  : هرميون كه هنوز در حال خواندن بود گفت

 .خوار در ميخانه دستگير شده است هاي سري يك مرگ رسه، گفته شده كه بعد از استراق سمع نقشه اينطور به نظر نمي -
  . در حالي كه صورتش مبين رنجش بود به باال نگاه كرد

  پراكني كنه، درسته؟ ي اونها شايعه ي نقشه تونسته درباره مپريوس بوده، به سختي مياگر تحت طلسم اي -
  : رون گفت
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خواد وزير  كرد مي دونه حاليشه، اون بود كه ادعا مي خواسته نشون بده بيشتر از اون چيزي كه مي رسه كه مي به نظر مي -
  زد؟   سحر و جادو بشه، وقتي داشت با اون ويال گپ مي

 . گرفتنكنن، استن رو جداً بازي مي دونم با چي ه، نميآره، همون -
  :هرميون  غرولندكنان گفت

 مي دونستي دوقلوهاي –ان  مردم وحشت كرده. دن خوان اونطور به نظر برسن كه دارن يه كارايي انجام مي اونا احتماالً مي -
  . ردشپدرش ديشب ب. خوان ببرن خونه؟ الويز ميجن هم قبالً انصراف داده پاتيلو مي

  :كرد گفت چپ نگاه مي رون كه به هرميون چپ
  . ما آرورها رو داريم، تمام وردهاي فوق محافظتي، و ما دامبلدور رو داريم !تره هاشون امن اما هاگوارتز از خونه! چي -

  : كرد به آرامي گفت هرميون در حالي كه از باالي پيام امروز نگاهي به ميز اساتيد مي
قدري خالي بوده كه صندلي هاگريد تو   اون رو هميشه داشته باشيم، دقت نكردين؟صندلي اون همونكنم كه ما من فكر نمي -
  .ي گذشته بوده اين هفته

ديد كه او دامبلدور را  كرد مي حاال كه هري فكر مي.صندلي مدير به راستي خالي بود.هري و رون به ميز اساتيد نگاهي كردند
 . پيش تا به حال نديده استي شان در هفته از بعد از كالس شخصي

  :هرميون آهسته گفت
  اين به نظركامالً مهم مي آد، مگه نه؟... منظورم اينه كه. براي كاري با محفل ترك كرده كنم اون مدرسه رو من فكر مي -

 رخ يك اتفاق ناگوار روز گذشته. كنند ها به يك چيز فكر مي ي آن دانست كه همه هري و رون جواب ندادند، اما هري مي
ها از آن وقت به  آن. است ت به بيرون از كالس هربولوژي برده شده بود تا به او بگويند جسد مادرش پيدا شدهوداده بود، هانا اب
 .بعد او را نديدند

هنگامي كه آن ها پنج دقيقه بعد ميز گريفندوررا ترك كردند كه به سمت زمين كوئيديچ بروند از كنار الوندور براون و پراواتي 
با به يادآوردن حرف هرميون از آنچه درباره والدين دوقلوهاي پاتيل در مورد ترك هاگوارتز گفته بود، از اينكه . پاتيل گذشتند

چيزي كه او را متعجب كرد اين . كنند، شگفت زده نشد چنين پريشان در گوش يكديگر نجوا مي ديد اين دو دوست خوب اين مي
اي زد و او به اطراف نگاه كرد و لبخند بزرگي   جلب كرد، ناگهان پراواتي به الوندور سقلمهها را به سوي خود بود كه رون آن
هري . در آن لحظه راه رفتنش بيشترشبيه خراميدن بود. رون به او چشمكي زد و لبخندش را با ترديد جواب داد. تحويل رون داد

ي خنديدن   بود از اين كار خودداري كرده بود، بر وسوسهبا بخاطر آوردن اين كه رون وقتي كه مالفوي دماغ هري را شكسته
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رسيد و بدون آرزوي  اگرچه هرميون در تمام مسير سرد و گرگ و ميش استاديوم سرما خورده به نظر مي. مقاومت كرد
  .شانسي براي رون، براي يافتن محلي براي ايستادن آنها را ترك كرد خوش

از . رسيد كه نصف اعضاي گريفندور آمده باشند به نظر مي. بيشترصبح طول كشيدهمانطور كه هري انتظار داشت، آزمون ها
ها كه بلندتر از بقيه  ي وحشتناك مدرسه را برداشته بودند تا سال هفتمي اي از جاروهاي كهنه ها كه با دستپاچگي مجموعه سال اولي

گ با موهاي لخت بود كه هري او را كه قبال در قطار ها پسري بزر رسيدند و در ميان آن بودند و به نظر آرام و با شهامت مي
 .هاگوارتز ديده بود، بالفاصله شناخت

  :او از ميان جمعيت آمد تا با هري دست دهد و با دلگرمي گفت
  .دروازه بانالگن،  ك مكاي اسالگي پير، كورم رو تو قطار ديديم، تو كوپه ما همديگه -

ي گل را حتي بدون  تواند تمام سه حلقه كرد كه او احتماال مي كرد و فكر مي الگن را نگاه مي هري در حالي كه پهناي مك
  : حركت كردن مسدود كند پرسيد

 تو پارسال آزمون ندادي،دادي؟ -

  :اي از تكبر گفت الگن با نشانه مك
  .كيلو تخم داكسي خوردم بندي نيم گرفتن من تو بيمارستان سوانح هوايي بودم، براي يه شرط وقتي آزمون مي -
  درست -

  : كرد گفت اي از زمين نزديك جايي كه هرميون نشسته بود اشاره مي  و در حالي كه به كناره
 ...اگه اونجا صبر كني...خب -

الگن گذشت وهري تعجب كرد كه آيا به اين دليل كه هر دو از  اي فكر كرد كه موجي از رنجش از چهره مك  لحظه
تظار دارد در رفتار با او امتيازي قايل شود؟ هري تصميم گرفت كه با يك امتحان الگن ان هورن پير هستند مك هاي اسالگ محبوب

اين تصميم خوبي . هاي ده تايي تقسيم شوند و يك بار دور زمين بچرخند ابتدايي شروع كند،از تمام داوطلبان بخواهد كه به گروه
فقط يك پسر . اند شد كه آيا آنها هرگز قبال پرواز كردهتوانست مشخص با و نمي.ها تشكيل شده بود تاي اول از كالس اولي ده: بود

  .موفق شد بيش از چند ثانيه بر روي جارو بماند، و آنقدر حيرت زده بود كه به سرعت داخل يكي ازتيرهاي حلقه برخورد كرد
ون سوتش دميد فقط از بود، كه وقتي او در ترين دختراني بود كه هري تا به حال برخورد كرده تا از نادان گروه دوم شامل ده

ها گفت كه زمين را ترك كنند،  وقتي هري به آن. ها بود روميلدا وين در ميان آن. افتادند دادن همديگر به پايين مي خنديدن و هل
 .  ها رفتند تا به بقيه طعنه بزنند اين كار را خيلي خوشحال انجام دادند و به جايگاه تماشاچي

  . گروه پنجم هافلپافي بودند.بيشتر گروه چهارم بدون جاروآمده بودند. دورزمين كردنداي  گروه سوم پرواز نصفه كاره
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 اي اينجا هست كه از گريفندور نيست اگه كس ديگه -

  : هري كه جدا رنجيده بود غريد
  .لطفاً همين حاال بره بيرون -

  .ندهاي بلند از زمين خارج شد مكث كوتاهي شد، سپس دو ريونكاليي كوچك با سرعت و خنده
 دنبال دويست و شصت و چندين مورد شكستگي دندان  ها، خرد شدن يك ستاره خلقي ها و كج بعد از دو ساعت، شكايت

كتي بل كه پس از يك آزمون عالي به تيم بازگشت، يك بازيكن جديد به نام دملزا رابينز : هري سه گيرنده براي خود انتخاب كرد
اگر . ها خوب بود و هفده گل براي گريفيندور امتياز آورد  جيني ويزلي كه در تمام آزموندادن از بالجر خوب بود و يكه در جاخال
  . هاي اخراجي داشته باشد زن اي مشابه را با ضربه هايش راضي بود، حاال مجبور بود مبارزه چه از انتخاب

  :او فرياد زد
  .كنم وتون ميها كنار نرين جاد اين آخرين تصميم منه، اگه شما از مسير دروازه بان -

جيمي :  از آن ها راضي بودييل دالههاي انتخابي او استعداد قديم فرد و جرج را نداشتند، اما هري ب زن كدام از ضربه هيچ
ي تخم مرغ را كه پشت سرهري بود با ضربه اي  ستبر كه توانست يك كلوخ اندازه پيكس،يك سال سومي كوتاه قد اما سينه

ها به كتي، دملزا و  آن. گرفت  اما خوب هدف ميدراز و باريك بودو ريچي كوت كه .  دفع كند بالجر وحشيمثل يكوحشيانه 
 .جيني كه در جايگاه براي ديدن انتخاب آخرين اعضا ايستاده بودند، پيوستند

 .ها را آخر انداخته بود تر وكمتر بودن فشار نگراني عمدا آزمون دروازه بان هري به اميد استاديومي خلوت
ي طوالني براي ديدن آمده بودند به ازدحام  هاي رد شده و كساني كه بعد از يك صبحانه هرحال،  تمام بازيكن فانه، بهمتاس

كرد جمعيت به همان  بطوريكه هر دروازه باني كه باالي حلقه ها پرواز مي. جمعيت پيوسته بودند از اين رو بيشتر ازهميشه بود
هري به رون كه هميشه با اعصابش مشكل داشت نگاه كرد، او اميدوار بود كه پيروزي  .كرد ه ميكشيد و او را مسخر اندازه فرياد مي

  .اي ظريف از رنگ سبز داشت رون سايه: ي فينال اين را بهبود داده،اما ظاهراً اين طور نبود ها در مسابقه ترم پيش آن
الگن چهار توپ از پنج تا را  كورماك مك. پ را بگيرندي اول نتوانستند هركدام بيش از دو تو كننده هيچ كدام از پنج شركت

در آخرين توپ، به هرحال، او در جهتي كامالً مخالف حركت كرد؛ جمعيت خنديند و او را هو . دفع كرد و باعث نگراني هري شد
  .سائيد به سمت زمين برگشت هايش را مي الگن در حالي كه دندان كردند و مك

صدايي از ميان . شدن است ي بيهوش نشست آماده جاروي يازده خود مي رون بر روي پاكرسيد هنگامي كه  به نظر مي
  :جمعيت جار زد

  !خوش شانس باشي -
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هري كامال ترجيح ميداد صورتش را ميان .  هري به اطراف نگاه كرد، انتظار داشت هرميون باشد اما اين الوندور براون بود
اما فكر كرد كه به عنوان يك كاپيتان او بايد كمي مقاومت بيشتر نشان . اي بعد انجام داد طور كه الوندر دقيقه دستانش بپوشاند،همان

  .دهد، پس برگشت كه آزمون رون را تماشا كند
هري  .رون اولين، دومين، سومين، چهارمين و پنجمين پنالتي را در يك رديف دفع كرد: ولي الزم نبود او نگران باشد
الگن برگشت تا به او بگويد  هري به سمت مك.  به شادي جمعيت به سختي خودداري كردبسيارخوشحال بود و از پيوستن

  .الگن را درچند سانتي صورت خود ديد وشتابان به سمت عقب رفت متأسفانه رون او را مغلوب كرده است كه صورت قرمز مك
  : الگن با حالتي تهاجمي گفت مك
 .خواهرش واقعاً تالش نكرد -

  . تپيد كه هري بارها مانند آن را روي صورت عمو ورنون ديده بود و ميي ا  رگي روي شقيقه
  .ي آسون زد اون به داداشش يه ضربه -

  : هري به سردي گفت
  .اي بود كه نزديك بود از دست بده احمقانست، اين دقيقاً همون ضربه -

  : الگن قدم ديگري به سمت هري كه سر جايش ايستاده بود برداشت مك
  .يگه برمبزار من يه بار د -

  : هري گفت
از سر راه من . اون منصفانه و عادالنه برنده شد. بانه رون دروازه. تو چهار تارو گرفتي، رون پنج تا.  رو رفتي تو نوبتت. نه -
  .برو كنار

 با صدايي بران كجي زشت راضي كرد و يورش زند، اما او خود را به يك دهن گالن مشتي به او مي اي فكر كرد كه مك لحظه
 .جا دور شد  شبيه تهديد كردن بود از آنكه

  . زدند يافت هري چرخيد و تيمش را كه به او لبخند مي
  :او با صدايي وزغ مانند گفت

    -تو واقعاً خوب پرواز كردي! آفرين -
  !تو عالي كار كردي رون -
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بازوي پراواتي با  به  كه بازوهري الوندور را ديد. دويد ها به سمتشان مي اين دفعه واقعاً هرميون بود كه از سمت جايگاه
رسيد رون بسيار از خود راضي است و حتي وقتي به تيم و هرميون لبخند زد بلندتر  بنظر مي. شد رويي از زمين خارج مي ترش

  .ازهميشه بود
 به سمت ي تيم خداحافظي كردند و  از بقيه هرميونشنبه آينده، هري، رون و بعد از تعيين وقت اولين تمرين كاملشان در سه

هري به شدت . نم باران قطع شده بود كرد كه از ميان ابرها عبور كند و ديگر نم آفتاب رقيق سعي مي. ي هاگريد راه افتادند كلبه
 .احساس گرسنگي كرد؛ او اميدوار بود كه هاگريد چيزي براي خوردن داشته باشد

  : گفت رون با خوشحالي مي
  -اي از دملزا بود، ديدين، يه كم چرخش داشت زننده و از دست بدم،شوت گولكردم كه اون پنالتي پنجم ر من فكر مي -

  : هرميون مجذوبانه گفت
  .آره، آره، تو عالي بودي -

  : رون با صدايي راضي گفت
ي پنجم به جهت كامالً مخالف حركت كرد؟ يه جوري بود  الگن بودم، ديدين كه روي ضربه در هر صورت من بهتر از مك -

 ...شدهانگار كه افسون 
اما رون به چيزي دقت نكرد؛ او به شدت . با اين كلمات هرميون به رنگ صورتي پررنگي در آمد و موجب تعجب هري شد

 .ها با جزيياتشان بود سرگرم توضيح دادن عاشقانه هر كدام ازديگر پنالتي
دن آنها منقارتيزش را به زمين او با نزديك ش. ي هاگريد بسته شده بود بيك، جلوي كلبه هيپوگريف بزرگ خاكستري، باك

 .ها كرد كوبيد و رويش را به آن
  : هرميون با حالتي عصبي گفت

 ترسه، نه؟ اون هنوز يه كم مي، اوه -

  : رون گفت
 سوارش بشو، تو قبالً سوارش شدي مگه نه؟ -

 از مدت كوتاهي بعد. زدن به او تعظيم كوتاهي كرد  هري به جلو قدم برداشت و بدون چشم برداشتن از آن و يا چشمك
 .بيك نيز تعظيم او را پاسخ داد باك

  : رفت گفت هري با صدايي آهسته در حالي كه براي لمس كردن سر پر مانند او جلو مي
  چطوري؟دلت براش تنگ شده؟اما تو اينجا پيش هاگريد خوبي،درسته؟ -
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  : صدايي بلند گفت
  !اوي -

اي  هاي بلند از گوشه كرد، با گام زميني حمل مي د و يك گوني سيببند گلگلي بزرگي را پوشيده بو هاگريد در حالي كه پيش
فنگ پارس بلندي كرد و خيزي . سگ شكاري بزرگ او، فنگ، بر روي پاهاي بزرگش ايستاده بود. ي خود بيرون آمده بود از كلبه

  .به جلو برداشت
 .اوه اين شمايين!... خوره اون انگشتاتونو مي! از اون دور شين -

ي كوتاهي به  هاگريد ايستاد و براي لحظه. پريد هاي رون و هرميون بر روي آنها مي ان براي ليس زدن گوشفنگ تقالكن
  .اش شد و در را با صداي بلند پشت سرش بست هاي بلند داخل كلبه ها نگاه كرد، سپس برگشت و با گام ي آن همه

  :هرميون غمگينانه نگاه كرد و گفت
 .اوه -

  :هري عبوسانه گفت
  .نباشنگران  -

  :  او به سمت در رفت و محكم در زد
  .خوايم با تو حرف بزنيم درو باز كن، ما مي! هاگريد -

  .آمد صدايي از درون نمي
  : آورد گفت اش را در مي دستي هري در حالي كه چوب

 .كنيم اگه درو باز نكني، با انفجار بازش مي -
  : هرميون با صدايي متحير گفت

 ...توني تو نمي! هري -
   :هري گفت

 عقب وايسا! تونم چرا، مي -

دانست در دوباره باز شد، هاگريد آنجا ايستاده بود و با اخم به  اما قبل از اينكه او بتواند چيز ديگري بگويد، همانطور كه مي
  .كرد ُگلي ترسناك جلوه مي بند گُل كرد وحتي با وجود پيش او نگاه مي

  : هاگريد بر سر هري فرياد كشيد
  !كني؟ تو به چه جرأتي منو براي شكستن در تهديد مي! علم، پاتريه م! من يه معلمم -
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  : هري گفت
  متأسفم، قربان -

  .ي آخر تاكيد كرد گذاشت روي كلمه اش را در ردايش مي دستي  وقتي چوب
  :رسيد هاگريد گيج به نظر مي

  كني؟ از كي تا حاال تو منو قربان صدا مي -
  كني؟ از كي تاحاال منو پاتر صدا مي -

  : رغر كردهاگريد غ
  .نشناساي كوچولو بياين تو، شما حق. دستي كردم، نه؟ باشه من پيش... اوه، خيلي زيركانه، خيلي جالب -

آمد و به دنبال هري به  هرميون به نظر ترسان مي. ها رد شوند به طور تاريكي زير لب صحبت كرد، عقب رفت تا بگذارد آن
  .سرعت داخل شد

  :رويي گفت  دور ميز چوبي بزرگ او نشستند، هاگريد با ترشبعد از اينكه هري، رون و هرميون
  خب؟ -

 .كرد درنگ سرش را بر روي زانوي هري گذاشت و رداي او را با آب دهانش خيس مي  فنگ بي
 اين كه چي؟ براي من اظهار تاسف مي كنين؟ فكر كردين كه من تنها موندم؟ -

  :  در جا گفتيهر
 .خواستيم تو رو ببينيم مينه، ما  -

  : ناك گفت يون بيمهرم
  .دلمون برات تنگ شده بود -

  :هاگريد خرناسي كشيد
  .دلتون براي من تنگ شده بود، هان؟ باشه، درس -

اي به  ي سطل پر از چايي سرانجام او سه تا ليوان اندازه. ريخت هاي سنگين و غرغركنان در كتري مسي چاي مي او با گام
ي كافي گرسنه بود كه حتي  هري به اندازه. اش جلويشان كوبيد هاي سنگي يكاي مايل به قرمز و يك بشقاب از ك رنگ قهوه

  .پخت هاگريد را بخورد و قبل از ديگران يكي برداشت دست
رويي  گري شد، هرميون با كم ها با وحشي زميني ها پيوست و شروع به كندن پوست سيب هنگامي كه هاگريد كنار ميز به آن

  :گفت
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  .خواد كه حفاظت از موجودات جادويي رو برداريم عا دلمون ميدوني، ما واق هاگريد، مي -
ها فرود آمدند فكر كند، و متشكر بود  زميني هري ترجيح داد كه به چند تا جني كه روي سيب.  هاگريد خرناس ديگري كشيد

  .مانند ها براي شام نمي كه آن
  : هرميون گفت

  !اش جا بده نو توي برنامهاما هيچ كدوم از ما نتونست او! ما اين كار رو كرديم -
  :هاگريد دوباره گفت

  آره، درسه -
 .ها به اطراف نگاه كردند ي آن داري به گوش رسيد و همه وقت صداي خردشدن خنده همان

ها   كه آن-اي  ي بزرگي در گوشه زده به اطراف ميز، به سمت بشكه هرميون جيغ كوتاهي كشيد، رون از جايش پريد و شتاب
  .ي سي سانتي متري، لزج، سفيد و پيچ و تاب خورده بشكه پر بود ازچيزي شبيه كرم حشره. ه كرده بودند ـ رفتتازه به آن توج

  :كرد صدايش بيشتر مجذوب به نظر برسد تا منقلب، پرسيد هري در حالي كه سعي مي
  اونا چي هستن هاگريد؟ -

  .داد اش را فرو مي  اما همچنان كيك سنگي
  :هاگريد گفت

 .هاي غول پيكر فقط كرم حشره -
  :رون با نگراني پرسيد

  ؟...شن به و اونا تبديل مي -
  : هاگريد گفت

  .من اونا رو براي غذا دادن به آراگوگ گرفتم. شن اونا تبديل به هيچي نمي -
  .هايش سرازير شد و بدون هيچ اخطاري اشك

  :هرميون فرياد زد
  !هاگريد -

هاي  هايش را دور شانه ها دوري كند و دست ي كرم دويد تا از بشكه زد و مسير طوالني را مي  و همانطوركه ميز را دور مي
  :لرزان او بگذارد، گفت

 !چي شده؟ -
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  : هاگريد آب دهانش را قورت داد
  ...اون -

  .شد كرد، اشك از چشمان مشكي او جاري مي بندش تميز مي  همانطور كه صورتش را با پيش
دونم چي  من نمي...  از قبل از تابستون مريض شده و هنوز بهتر نشدهاون... ميره كنم اون داره مي من فكر مي... آراگوگ -

  ...ما مدت زيادي با هم بوديم... اگه اون... كاركنم اگه اون
. دانست او چه احساسي دارد هري مي. آمد هيچ چيز براي گفتن ندارد ي هاگريد را نوازش كرد، به نظر مي هرميون شانه

آسا كه  هاي غول داند، ديده بود كه براي عقرب كي مييهاي شروري را با يك خرس اسباب بازي  اژده دانست زماني هاگريد بچه مي
پيكر  اما عنكبوت غول. اش بحث كند نيش و شاخك داشتند آوازي را زمزمه كرده، و سعي كرده بود با هيوالي وحشي نابرادري

يواليي بود كه در اعماق جنگل ممنوع سكني گزيده بود، تر بود؛ آراگوگ، ه اش باورنكردني ي هيوالهاي تفنني سخنگو از همه
  .جايي كه هري و رون چهار سال پيش به سختي از آنجا فرار كرده بودند

  :گرفت پرسيد دادن هايش را ناديده مي هاي عصباني رون و سرتكان هرميون كه شكلك
  چيزي هست كه ما بتونيم انجام بديم؟... چيزي هست -

  :هايش را قطع كند،او با خفگي گفت اشككرد سيل  هاگريد سعي مي
يه ... حاال كه اون مريض شده. يه كم مضحك شدن... ي آراگوگ خانواده... ي قبيله كنم باشه هرميون، ببين، بقيه فكر نمي -

  ...كم كله شق
  : رون با ته صدايي گفت

 .آره، من فكر كنم ما يه كم اون حالتشونو ديديم -
 .ها بره ر كسي به جز من امن باشه كه نزديك يه مهاجرنشين توي كوهكنم اين براي ه من گمون نمي...  -

  . كرد حرفش را تمام كرد كرد و به باال نگاه مي بندش به شدت فين مي اش را بر روي پيش هاگريد در حالي كه بيني
 .ده اين خيلي معني مي... اما بابت پيشنهادت ممنونم هرميون -

پيكر به يك  هاي غول  شد، اگرچه نه هري و نه رون براي رفتن و دادن كرم حشرهپس از آن جو به طور قابل توجهي روشن
ها دوست دارند اين كار را  رسيد كه هاگريد اين را مسلم دانسته كه آن الجثه تمايلي نشان ندادند، به نظر مي عنكبوت قاتل عظيم

  .اش شد انجام دهند و بار ديگر خود هميشگي
  :ريخت با خشونت گفت ياوكه برايشان چايي بيشتري م
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دونستم شما سختتونه كه منو توي ساعت كارتون جا بدين، حتي اگه شما از زمان برگردان استفاده  اِ، من هميشه مي -
  ...كرديد مي

  :هرميون گفت
وي اينو ت. هاي وزارت رو تابستون پيش كه اونجا بوديم شكستيم تونستيم اين كاررو بكنيم، ما انبار زمان برگردان ما نمي -

 .پيام امروز نوشته بود
  :هاگريد گفت

و من ... من فقط نگران آراگوگ بودم... دونين مي... متأسفم، من... تونستين انجام بدين اِ، خب، راهي نبوده كه شما مي -
 ...داد پالنك به شما درس مي كنم، كه اگه پروفسور گرابلي تعجب مي

پالنك، كسي كه براي مدت كوتاهي جانشين هاگريد  پروفسور گرابليهرسه آن ها به طور قطعي و دروغين اظهار كردند كه 
ي رفتن داد، واقعاً خوشحال بنظر  ها اجازه بود، معلمي بد بود، و آن به اين ختم شد كه وقتي پس از مدتي هاگريد در غروب به آن

  .آمد مي
  :هري گفتزده حركت كردند،  هاي تاريك شتاب ها از ميان زمين وقتي كه در بسته شد و آن

  .ميرم من دارم از گرسنگي مي -
  .اش رها كرده بود هاي پشتي او كيك سنگي را پس ازصداي شوم ترك خوردن يكي از دندان

 .و من امشب اون مجازات با اسنيپ رو دارم، من زمان زيادي براي شام خوردن ندارم -
او دوبار تالش كرد كه از . شد  سرسراي بزرگ ميالگن را ديدند كه وارد ك مكاشدند كورم ها وارد قلعه مي طور كه آن همان

هاي بلند  ي بلندي كرد و او را نگاه كرد و پس از او با گام رون فقط خنده. در بگذرد، اما در تالش اولش چارچوب در خم شد
 .وارد سرسرا شد، اما هري بازوي هرميون را گرفت و او را عقب نگه داشت

  :هرميون با حالتي تدافعي گفت
  چيه؟ -

  : هري به آرامي گفت
 جايي كه تو نشسته يرسيد كه دچار افسون گيجي شده و اون دقيقاً جلو الگن به نظر مي اگه از من بپرسي، امروز صبح مك -

 .بودي وايستاده بود
  .هرميون سرخ شد

  :او زمزمه كرد
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در هر صورت، ! ي حرف مي زداما تو بايد شنيده باشي كه اون چطوري در مورد رون و جين. اوه، باشه، من اينكارو كردم -
تو نبايد كسي مثل اونو توي تيمت داشته ... العملي نشون داد اون اخالق كثيفي داره، تو ديدي كه اون وقتي كه قبول نشد چه عكس

  .باشي
  :هري گفت

  ي؟كنم كه اين حقيقت داره، اما اون متقلبانه نبود هرميون؟ منظورم اينه كه تو يه ارشدي، نيست نه، من فرض مي -
  :هنگامي كه او لبخند زد هرميون بي مقدمه گفت

  .اوه،ساكت باش -
  :كرد گفت رون كه دوباره در درگاه سرسراي بزرگ ظاهر شده بود و بدگمان نگاه مي

 كنين؟ ا دو تا چي كار ميمش -

  :هري و هرميون با هم گفتند
  هيچي -
ها هنوز سه قدم به سمت  گرسنگي شد، اما آنبيف موجب درد گرفتن شكم هري از  بوي رست.  به دنبال رون وارد شدند و

 .بست ها ظاهر شد، در حالي كه راهشان را مي ميز گريفيندور برنداشته بودند كه پروفسور اسالگهورن در مقابل آن
  :كرد فرياد زد اش را باد مي رفت و شكم گنده اش ور مي مشربي در حالي كه با انتهاي سبيل همچون شيرماهي او با خوش

به جاش با شامي توي ! من اميدوار بودم كه تورو قبل از شام گيربيارم! ري، همون كسي كه اميدوار بودم ببينمشهري، ه -
الگن و  ي در حال پيشرفت، من تونستم مك خوايم ترتيب بديم، فقط چند تا ستاره اتاق من چطوري؟ ما يه مهموني كوچيك مي

و البته من ... اند اي هاي زنجيره ي اون صاحب داروخونه شناسيش؟ خانواده ونم آيا ميد نمي... بيني رو بيارم، مليندا بابين فريبندهاز
 .خيلي اميدوارم كه خانم گرنجر هم با اومدنشون به من لطف كنن

رسيد كه رون اصالً حاضر نيست؛ اسالگهورن به او  به نظر مي. اسالگهورن پس از پايان حرفش تعظيم كوتاهي به هرميون كرد
  .كرد  نميزياد نگاه

  :هري ناگهان گفت
  .تونم بيام پروفسور، من با پروفسور اسنيپ مجازات دارم من نمي -

  :افتاد گفت اسالگهورن كه صورتش به حالت مضحكي مي
خب، حاال، من فقط بايد يه حرفي با ِسوروس داشته باشم و ! كردم، هري عزيزم، من روي تو حساب مي! اوه، عزيزم -

 !بينم آره، من شما دو تا رو بعداً مي. تونم وادارش كنم كه مجازاتتو عقب بندازه مطمئنم من مي. مموقعيت رو براش توضيح بد
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  .و با عجله از تاالر خارج شد
  :هري گفت

اون هيچ شانسي براي وادار كردن اسنيپ نداره، مجازات قبالً يه بار عقب افتاده؛ اسنيپ اين كار رو براي دامبلدور كرد، اما  -
 .كنه اي نمي ي كس ديگهاين كارو برا

  :هرميون با نگراني گفت
  !رم اوه، اميدوارم كه تو بتوني بياي، من خودم تنهايي نمي -

 .كند الگن فكر مي دانست كه او به مك هري مي
  :شدن توسط اسالگهورن خوش خلق باشد، بي مقدمه گفت گرفته رسيد از ناديده رون كه به نظر نمي

 .شه  هم حتماً دعوت ميمن شك دارم تو تنها باشي، جيني -
حاال تقريباً همه شامشان را تمام كرده  سالن عمومي خيلي شلوغ بود، چون. ها به سمت برج گريفيندور رفتند پس از شام آن

بنشينند؛ رون كه پس از رويارويي با اسالگهورن در حالت بدي بود،  اي را پيدا كنند و ها موفق شدند كه ميز خالي بودند،اما آن
اي رها كرده بود بدست  ، كه يك نفر برروي صندليامروزاي از پيام  هرميون نسخه. و به سوي سقف اخم كرد تا كرده يش رابازوها
 .آورد

  :هري گفت
  چيز جديدي هست؟ -

  :كرد هرميون روزنامه را باز كرده بود و داخل آن را مرور مي
  اوه، نگاه كن، بابات اينجاست رون... نه در واقع -

  :كرد با سرعت اضافه كرد با وحشت به اطراف نگاه ميو براي رون كه 
اين دومين جستجوي محل اقامت . ها رفته بوده ي مالفوي اينجا فقط نوشته كه اون براي بازرسي خونه! اون حالش خوبه -
علي و ي جادوهاي ج آرتور ويزلي مقام بازرسي و مصادره. اي رسيده باشد رسد كه به نتيجه خواران است و به نظر نمي مرگ

  .اند محافظت اشيا گفت كه او و گروهش بخاطر اخطاري محرمانه به اين عمل دست زده
  :هري گفت

! كرد براي تعمير به بورجين بده گفتم من به اون توي كينگزكراس در مورد مالفوي و اون چيزي كه سعي مي! گه آره، منو مي -
 ...ده هاگوارتزخب،اگه اين توي خونشون نيست، هر چي هست حتماً با خودش آور

  :برد گفت هرميون كه روزنامه را با نگاهي متحير پايين مي
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  اما چطور ممكنه اين كارو كرده باشه، هري؟ ما هممون وقتي كه رسيديم بازرسي شديم، مگه نه؟ -
  :هري كه غافلگير شده بود گفت

  !بازرسي شدين؟ من نشدم -
خب، فيلچ هممونو وقتي كه وارد سرسراي ورودي شديم با . اوه نه، البته كه تو نشدي، من يادم رفت كه تو دير كردي -
دونم كه در واقع كراب يه سر چروكيده داشت كه توقيف  شد، من مي هر شيء سياهي بايد پيدا مي. هاي سري زيرنظر گرفت گيرنده

  !تونه چيز خطرناكي روآورده باشه خب ببين، مالفوي نمي. شد
پاف  يپيگم راهي براي اين مخالفت پيدا كند، جيني ويزلي را تماشا كرد كه با آرنولد يك لحظه هري گير كرد، او قبل از اينكه

 .كرد بازي مي
  :او گفت

  .يه نفر اونو با جغد براش فرستاده، مادرش يا يه نفر ديگه -
  :هرميون گفت

  .د اينو گفتز رسيد سيخونك مي ها به هرجا كه دستش مي شن، فيلچ وقتي كه با اون گيرنده تمام جغدها هم چك مي -
رسيد كه راهي براي اينكه مالفوي  به نظر نمي. اين دفعه واقعاً گيج شد، هري هيچ چيز ديگري براي گفتن به ذهنش نرسيد

اش گذاشته بود و به  او اميدوارانه به رون كه سرش را روي بازوهاي تاكرده. چيز خطرناك يا سياهي را داخل مدرسه بياورد باشد
 .شده بود، نگاه كردالوندور براون خيره 

  ...رسه كه مالفوي تو راهي به ذهنت نمي -
  :رون گفت

 اوه ولش كن، هري -

  :شد گفت هري كه عصباني مي
كدوم از  دوني، هيچ گوش كن، اين تقصير من نيست كه اسالگهورن من و هرميون رو به مهموني مسخرش دعوت كرده، مي -
  !خوايم بريم ما نمي

  :شد، گفت رون كه دوباره بلند مي
  .اي دعوت نشدم، فكر كنم من برم تو تختخواب خب، در هر صورت من به هيچ مهموني -

 .او به سمت خوابگاه پسران راه افتاد و هري و هرميون را با نگاهي متعجب به دنبال خود ترك كرد
  :هاي هري ظاهر شده بود گفت مهاجم جديد، دملزا رابينز كه ناگهان در مقابل شانه
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  .براي تو دارمهري؟ من يه پيغام  -
  :هري با اميدواري باال نشست و پرسيد

  از طرف پروفسور اسالگهورن؟ -
  :دملزا گفت

 .از پروفسور اسنيپ...نه -
  .قلب هري ريخت

مهم نيست كه چندتا ... اِ... ري به دفترش كه مجازاتت رو انجام بدي گه كه تو ساعت يك ربع به هشت امشب مي اون مي -
هاش جدا كني كه توي  هاي فلوبر پوسيده رو از خوب خواد تو بدوني كه بايد كرم و اون مي. رديي مهموني دريافت ك نامه دعوت
 .و اون گفت كه الزم نيست كه دستكش محافظ با خودت بياري... ها استفاده كني و معجون

  :هري به سختي گفت
  .خيلي ممنون دملزا. باشه -
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  فصل دوازدهم

  ١پالاٌ      نقره و 
  راللهيمحمد نو: مترجم

  الوني از جادوگران تايپ از سيبل تره
 

كرد؟ در طول هفته گذشته هرى فقط دو بار توانسته بود  دامبلدور كجا بود و چه كار مي
شد و  ديگر حتى هنگام صرف غذا هم حاضر نمى. تنها نگاهى به مدير مدرسه هاگوارتز بيندازد

. بلدور از مدرسه بيرون رفته استكرد دام هرى مطمئن بود كه حق با هرميون است كه فكر مى
شود كه در  هايش به چيزى مربوط مى داد؟ دامبلدور گفته بود كه درس آيا دامبلدور فراموش كرده بود كه بايد به هرى درس مى

اما حاال كه دامبلدور نبود كمى سرخورده شده . شد هرى احساس قدرت و آرامش كند چيزى كه باعث مي. رابطه با پيشگويى است
هرى متعجب بود كه چطور با اين همه اقدامات امنيتى كه اطراف . هاى اكتبر زمان اولين سفرشان به هاگزميد فرا رسيد نيمه. ودب

هميشه براى چند ساعت هم . با اين حال او خوشحال بود. ها به هاگزميد بروند دهند بچه مدرسه برقرار شده بود باز هم اجازه مي
. خواستند به هاگزميد بروند زودتر از هميشه بيدار شد هرى صبح روزى كه مي. قلعه خوب بودكه شده خارج شدن از محوطه 

او . سازى پيشرفته مشغول كرد هواى بيرون طوفانى بود و هرى تا وقتي كه زمان صبحانه شود خود را با خواندن كتاب معجون
البته براي همه به . شرمانه بود فتار بنابه گفته رون بىهايش را بخواند چون اين ر عادت نداشت روى تختش بخوابد و كتاب درسى

سازى پيشرفته  خالص كتاب معجون هرى با اين حال احساس كرد نسخه شاهزاده نيمه. داد جز هرميون كه به راحتى آنرا انجام مى
برد كه  ه اين نكته پى ميكرد بيشتر ب هرى هر چقدر بيشتر در كتاب دقت مى. توان يك كتاب درسى به حساب آورد را به سختى مي

ها بود و باعث شده  بر رسيدن به معجون هاى ميان چه نكات زيادى در اين كتاب وجود دارد مطالب فراوانى كه نه تنها درباره راه
سازى پيشرفت كند بلكه پر از وردها و جادوهاى قابل توجهى بود كه با دست خط كج و معوج در  بود هرى كلى در درس معجون

ها را اختراع كرده  ها و مرورهايش مطمئن شده بود كه شاهزاده خودش آن و هرى با بازبينى. صفحات كتاب نوشته شده بودحاشيه 
ها جادويى بود كه باعث  يكى از آن. هايى را كه شاهزاده خودش اختراع كرده بود آزمايش كرده بود هرى چند تا از افسون. است
دارى بدست آمده  هرى اين جادو را روى كراب آزمايش كرده بود و نتايج خنده(لند شود هاى پا به طرز ترسناكى ب شد ناخن مي

                                                 
 نوعي سنگ نيمه قيمتي 1
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كه هرى دو بار به زيبايى بدون اينكه آرگوس فيلچ متوجه (شد زبان به سقف دهان بچسبد  ديگرى وردى بود كه باعث مى.) بود
شد گوش افرادى كه در دور و بر بودند با صداهاى   مىو شايد از همه مفيدتر مافلياتو بود كه باعث) شود روى او اجرا كرده بود

تنها كسى كه . هاي درس بدون اينكه كسى متوجه شود حرف زد شد سر كالس تشخيص پر شود و بدين ترتيب مي وزوز غيرقابل
ر كه هرى از گفت و هر با اى درباره اين جادوها مى اين جادوها برايش جذاب نبود هرميون بود كه هميشه عبارات نااميدكننده

هرى بر روى تختش نشست و كتاب را به پهلو . كرد كرد هرميون از حرف زدن با هرى خودداري مي جادوى مافلياتو استفاده مي
جادويى كه ظاهراً باعث . گرفت تا با دقت بيشتري بتواند دستورات بد خطى را كه شاهزاده درباره يك جادو نوشته بود بخواند

هر چند توضيحات زيادى در حاشيه كتاب نوشته شده بود اما سرانجام هرى در گوشه صفحه توانست . دردسر شاهزاده شده بود
خورد و نويل در خواب با صداي بلند  هنگامى كه باد و تگرگ با شدت به پنجره مي. عبارت ِلويكورپوس را تشخيص دهد

كه به معنى غير كالمى ...ك-غ. يكورپس قرار داشتهرى به حروفى نگاه كرد كه داخل پرانتز جلوى كلمه ِلو. كرد خورخور مى
. توانست به خوبي جادوهاى غير كالمى را اجرا كند او هنوز نمى. هرى شك داشت كه بتواند از عهده اين جادوى ويژه برآيد. بود

بت كرده بود كه از از طرف ديگر شاهزاده ثا. هاى دفاع در برابر جادوى سياه بر آن تأكيد داشت چيزى كه اسنيپ در تمام كالس
كه در ياش را بدون اين كه به جاى خاصى اشاره كند به دست گرفت و در حال هرى چوبدستى. همه لحاظ از اسنيپ بهتر است

  .دلش لفظ ِلويكورپس را گفت آن را تكان داد
  !بنگ

رى با وحشت كتاب ه. با صداى فرياد رون همه از خواب پريدند. برق ناگهانى ظاهر شد و اتاق پر از سر و صدا شد
رون سر و ته در فضا معلق شده بود انگار كه قوزك پايش از يك چنگك نامرئى آويزان . سازى پيشرفته را كنار گذاشت معجون
  :هرى فرياد زد. است

  !ببخشيد -
  :بر شده بودند و نويل از تختش به زمين افتاده بود بلند شد گفت و هنگامى كه دين و سيموس از خنده روده

  ...االن ميارمت پايين...صبر كن -
باالخره آنرا . اى را كه در آن اين جادو نوشته شده بود مجدداً پيدا كند هرى به سرعت كتاب را برداشت و سعى كرد صفحه

كرد آن كلمه ضد طلسم مورد نظرش باشد با تمام  هرى كه دعا مي. اى كه زير جادو نوشته شده بود نگاه كرد پيدا كرد و به كلمه
  : دلش گفتوجود در
  !ليبراكورپس -

بر شده  هنگامى كه دين و توماس دوباره از خنده روده. برقى دوباره در اتاق ظاهر شد و رون با پشت بر روى تشكش افتاد
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  :هرى با صداي آرامى مجدداً تكرار كرد. بودند
  ببخشيد -

  :شد گفت رون با صدايى كه به سختى شنيده مي
  !عت باالي سرم بذارمدم براى بيدار شدن سا فردا ترجيح مي -

هايشان را بر  بافت خانم ويزلى را به تن كردند و ردا و سربند و دستكش هاى دست پوشيدند و ژاكت وقتى كه داشتند لباس مى
درواقع اين امر آنقدر برايش . داشتند شوكه شدن رون كامالً از بين رفت و فكر كرد جادوى جديد هرى چقدر جالب است مى

  :زد در تمام طول صرف صبحانه مدام درباره آن با هرميون حرف مىجالب شده بود كه 
  .بعدش يه نور ديگه ظاهر شد و من دوباره توى تختم بودم...  -

كرد حتى يك لبخند هم نزد و بعد گفت كه اصالً از  هرميون به رون كه مشغول خوردن سوسيس بود و داستانش را تعريف مي
  :ن گفتهرميو. آيد اين كارهاى هرى خوشش نمى

  سازيت بود؟ اين ديگه چه جادويى بود؟ نكنه يكى ديگه از اون جادوهاى كتاب معجون -
  :هرى به هرميون اخم كرد و گفت

  كنى نه؟ گيرى مى هميشه بد نتيجه -
  بود يا نه؟ -
  حاال كه چى؟... بود... خوب آره -
  شه؟ يش كنى و بعد ببينى چي ميكه توى اون كتاب ديدى آزما اى رو ناشناخته نويس پس تصميم گرفتى هر جادوى دست -

  :هاى ديگر هرميون پاسخ ندهد گفت داد به سوال هرى كه ترجيح مى
  نويس هستن؟ مگه چه اشكالى داره كه دست -

  :هرميون گفت
  براي اينكه ممكنه مورد تأييد وزارت سحر و جادو نباشن -

  :چرخاندند ادامه داد هايشان را مي هرميون در حاليكه رون و هرى چشم
  كنم شخصيت اين شاهزاده يه كم سركاريه  خاطر اين كه من فكر ميو به -

  :ريخت گفت  سوسيسش سس گوجه مييرون درحاليكه رو. هرى و رون هر دو ناگهان به هرميون نگاه كردند
  !هات خنده داره هرميون حرف! اين ديگه خنده داره -

  :هرميون گفت
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   صرف همچين جادويى بكنه؟آدم از قوزك پا آويزون بشه؟ كى حاضره وقت و انرژيشو -
  :هايش را باال انداخت و گفت رون شانه

  ميرن براى اين كارا اونا مي. فرد و جرج -
  :آورد گفت كه داشت چيزى را به خاطر مى هرى

  پدرم -
  :رون و هرميون باهم گفتند

  چى؟ -
  :هرى گفت

  .لوپين بهم گفت... من. كرد پدرم از اين جادو استفاده مي -
اما . در واقع هرى پدرش را ديده بود كه از اين جادو روى اسنيپ استفاده كرده بود. درست نبودهاى هرى  اين بخش حرف

به هر حال يك حدس جالب به نظر هرى . وقت به رون و هرميون نگفته بود كه اين قضيه را درون قدح انديشه ديده است هيچ
  ؟ ...خالص پدر آيا امكان داشت شاهزاده نيمه. رسيده بود

  :فتهرميون گ
ها رو ديديم كه از  ما خيلى. اما اون تنها كسى نيست كه اين كارو كرده. هرى شايد پدرت از اين جادو استفاده كرده باشه -

  هايى رو كه توي جام جهانى كوييديچ سروته شده بودن؟ مگه يادت نيست اون ماگل. كنن اين جادو استفاده مي
رون به . خوارها را در مسابقات جام جهانى كوييديچ به ياد مى آورد رگاو هم به خوبى رفتار م. هرى به هرميون خيره شد

  :كمكش آمد و با صدايى محكم گفت
تو از . هرى و پدرش فقط براى خنده از اون استفاده كردن. كردن اونا داشتن از جادو سوءاستفاده مى. اون فرق داشت -

  .شاهزاده خوشت نمياد هرميون
  :رميون گرفته بود ادامه دادرون درحاليكه سوسيسى را بطرف ه

  ...سازى قوى تره براى اينكه اون از تو توى درس معجون -
  :هايش برافروخته شده بود جواب داد هرميون در حاليكه گونه

دونه بخاطر چيه روى ديگران  مسووليتيه كه آدم جادويى رو كه نمي گم اين خيلى بى من فقط مي! اصالً هم اينطور نيست -
مطمئنم اين فقط يك اسم مستعار . كنم ديگه از اون شاهزاده اگه لقبش اينه پيش من حرف نزنين اهش مياستفاده كنه و خو

  !ست كه من هيچ ازش خوشم نمياد احمقانه
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  : هرى با عصبانيت گفت
 بگم خوار بوده كه اين جادو رو بلد بوده بايد كنى اون يك مرگ اگه فكر مي. دونم تو از كجا به اين نتيجه رسيدى من نمى -
  نه؟. تونسته چون اون يك جادوگر خالص نبوده و يكى از والدينش ماگل بودن كه نمي

هرى به محض اينكه اين را گفت يادش آمد كه پدر خودش يك جادوگر خالص بوده اما خيلى سريع اين فكر را از سرش 
  :شقى گفت هرميون با كله... بعداً وقت داشت درباره آن نگران شود. بيرون كرد

من فكر كنم بيشتر اونا . خوارها همشون خالص نيستن چون االن ديگه اونقدر جادوگر خالص باقى نمونده مرگ -
يعنى . ى كه پدر و مادرشان هر دو ماگل هستند متنفرنياونا فقط از كسا. زنن هايى باشن كه خودشون رو خالص جا مي خالص نيمه

  .شن از اينكه تو و رون بهشون بپيونديد خوشحال هم مي
رون با اوقات تلخى چنگالش را كه سوسيس بر روى آن بود به سمت هرميون تكان داد و همين باعث شد تا سوسيس از سر 

  .چنگال جدا شده و به سر ارنى مك ميالن بخورد
تمام خانواده من افرادى هستن كه اصالت رو رعايت نكردن و اين كار . امكان نداره اونا اجازه بدن من يك مرگخوار بشم -

  !زاده باشه خوارا مثل اينه كه آدم ماگل هم در نظر مرگ
  : آميز گفت هرى هم با حالتى كنايه

تونستيم دوستاى  كردن كه منو جزو خودشون بپذيرن ما مي اگر اونا سعى نمي. تازه اونا دوست داشتن من فرزندشون باشم -
  .خوبى براى هم باشيم

ن هم لبخندى زد و بعد يك نفر كه ظاهراً جينى بود و گيج و منگ به حتى هرميو. اين حرف هرى رون را به خنده انداخت
  .رسيد وارد شد نظر مي
  .سالم هرى فكر كنم بايد اينو به تو بدم -

هرى . خورد  بر روى لوله كاغذ پوستى كه جينى به همراه آورده بود نام هرى با خطى آشنا و كج و كوله به چشم مي
اش را باز و شروع به  اين درس جديد دامبلدور است از جينى تشكر كرد و كاغذ پوستىگفت  درحاليكه به رون و هرميون مي

  :ناگهان احساس سبكى و خوشحالى به هرى دست داد. خواندن آن كرد
  !غروب دوشنبه -

  :بعد از جينى پرسيد
  خواى تو هاگزميد با ما باشى؟ مي -

  :رفت گفت داد و مي ها دست تكان مي جينى در حاليكه براى آن
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  .خوام با دين برم شايد اونجا ببينمتون  ميمن -
كار بررسى اسامى . كرد فيلچ طبق معمول جلوى در ايستاده بود و نام افرادى را كه اجازه داشتند به هاگزميد بروند چك مي

وى هايش برر رون درحاليكه چشم. كرد يابش همه را سه بار چك مي چون فيلچ با حسگرهاى مخفى. ها خيلي طوالنى بود بچه
  :كرد از آنها سر درآورد پرسيد ياب فيلچ بود و سعى مي حسگرهاي بلند ونازك مخفى

  .شيم شه؟ مسلماً موقع برگشتن هم بازرسى مي اگه ما بتونيم يه چيزى رو مخفيانه از هاگوارتز بيرون ببريم چى مي -
. هوا همچنان طوفانى بود. بيرون رفتسوخت همراه با بقيه  هايش از تأثير برخوردهاى حسگر مي رون درحاليكه هنوز گونه

هايى از صورتش كه بيرون بود كرخ  هرى صورتش را با شالش پوشاند اما با اين حال بخش. پياده رفتن تا هاگزميد خوشايند نبود
. ودندآموزانى بود كه همه به دليل هواى سرد خود را جمع كرده ب راه منتهى به دهكده هاگزميد پر از دانش. حس شده بود و بي

اند و هنگامى كه باالخره به هاگزميد رسيدند و  هرى يكبار ديگر با خود فكر كرد كه چرا در اتاق عمومى گرم و نرمشان نمانده
رون با . ديدند كه مغازه شوخى زونكو بسته است هرى ديگر مطمئن شده بود كه در اين سفر به آنها خوش نخواهد گذشت

هاى عسلى اشاره كرد كه كامالً باز بود و هرى و هرميون به سمت   به سوى مغازه دوكهايش كه داخل دستكش ضخيم بود دست
  :هنگامى كه وارد مغازه شدند و گرما و بوى شكالت به مشامشان خورد رون گفت. مغازه شلوغ به حركت در آمدند

  .بياييد تمام بعد از ظهر اين جا بمونيم. خداروشكر -
  :غريو صدايى از پشت سرشان گفت

  ! پسرمهرى -
  :هرى زير لب گفت

  !واى نه -
اش خز بود به تن داشت و  ها برگشتند و پروفسور اسالگهورن را ديدند كه يك كاله بزرگ خز و يك پالتو كه يقه هر سه آن

اسالگهورن در حاليكه با خوشحالي به سينه هري . چهارم مغازه را اشغال كرده بود در دستش يك كيف بزرگ بود كه حداقل يك
  :گفتزد  مي

دوشيزه گرنجر خيلي از اونا . هاي منو از دست دادي دوست دارم كه تو هم باشي پسرم هري تا به حال سه بار مهموني -
  خوشش مياد نه؟

  :ميلي جواب داد هرميون با بي
  ...آره اونا واقعا -

  :اسالگهورن ملتمسانه گفت
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  اي هرى؟ي خوب پس تو چرا نمي -
  :هرى گفت

   رو انجام بدم پروفسورخوب من بايد تمرينات كوييديچ -
كار در مورد رون هم  همين راه. داد در واقع هر بار اسالگهورن او را دعوت كرده بود هرى بايد تمرينات كوييديچ را انجام مي

شان  الگن و زابينى گير كرده است خنده كردند هرميون ميان مك ها هميشه همراه با جينى از اينكه تصور مي صادق بود و آن
  : اسالگهورن گفت.گرفت مي

. اما به كم تفريح و سرگرمى اصالً ضرر نداره. شيد مطمئنم پس از اين همه تمرين سخت در اين مسابقه پيروز مي... خوب -
  ...حاال كه اينجا هستيم دوشنبه شب چطوره؟ فكر نكنم توى اين هوا تمرين داشته باشيد

  .ت با پروفسور دامبلدور دارمعصر دوشنبه يك قرار مالقا... تونم پروفسور من يك من نمي -
  :اسالگهورن كه آشكارا ناراحت شده بود گفت

  !تونى از من فرار كنى هرى تو كه هميشه نمي... ؟ آه خوبيدوباره بدشانس -
  :داد گفت هرميون كه سرش را تكان مي. و با چرخشى موقرانه از مغازه خارج شد

گاهي ... هاش اون قدرها هم بد نيست مهمونى... دونى مي. ر كنيهاش فرا شه كه بتونى اين بار هم از مهمونى باورم نمي -
  ...كننده هستن اوقات خيلي سرگرم

  .و يك لحظه نگاهش به قيافه رون افتاد
  .تونيم چند ساعت باهاشون مشغول باشيم مي... ها دارن واى نگاه كنيد از اون پر شكرى -

تر از حد معمول  ها نگاه كرد كه خيلى بزرگ قه به پر شكرىهرى از اينكه هرميون حرف را عوض كرد خوشحال شد و با عال
خواهند به مهمانى اسالگهورن بروند او  چنان اخم كرده بود و هنگامى كه هرميون از او پرسيد كه آيا باالخره مي بودند اما رون هم

  :هرى گفت. هايش را باال انداخت فقط شانه
  اشهاونجا بايد گرم ب. جارو دسته بياييد بريم سه -

به محض اينكه از گرماى مطبوع . هايشان را دور صورتشان پوشاندند و از مغازه آبنبات فروشى بيرون آمدند دوباره شال
خيابان زياد شلوغ نبود با اين حال كسى براى . مغازه دوك عسلى بيرون آمدند باد سرد همانند خنجرى بر صورتشان فرود آمد

تنها استثناء در اين ميان دو مردى بودند كه اندكى . ه سوى مقصدشان در حركت بودندايستاد و همه به سرعت ب حرف زدن نمى
هاى  يكى از آنها الغر و بلند بود و هرى توانست از چشم. جلوتر از آنها قرار داشتند و بيرون مغازه سه دسته جارو ايستاده بودند

 او همان مردى بود كه در كافه هاگزميد پشت پيشخوان .شد او را بشناسد لوچش كه از پشت عينك باران خورده اش ديده مى
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ترى  تر كشيد و به راه افتاد و مرد كوتاه تر شدند آن مرد كاله شنلش را پايين ايستاده بود هنگامى كه هرى و رون و هرميون نزديك
  . او را شناختتنها چند قدمى از او فاصله داشتند كه هرى. رفت تنها گذاشت را با چيزى كه در دستش كلنجار مي

  !ماندانگاس -
يك كيف قديمى از دستش افتاد و باز شد و همه . مرد خپل با چيزى كه موهاي بلند و نامرتب داشت ناگهان از جا پريد

  . وسايل داخل آن كه مثل مغازه خرت و پرت فروشى بود بيرون ريخت
  :ماندانگاس فلچر گفت

  ازم نخواه كه مراقبت باشم. سالم هرى... اوه -
هرى درحاليكه به .  حاليكه معلوم بود دوست نداشت هرى آنجا باشد شروع به جمع كردن محتويات كيفش كردو در

  :كرد پرسيد ماندانگاس كه مشغول جمع كردن خرت و پرت هايش بود نگاه مى
  فروشى؟ جور چيزا مي از اين -

  :ماندانگاس گفت
  يه جورى بايد بگذرونم. خب آره -
  !بگيرش -

  :اى برداشت و به آرامى گفت نقرهرون خم شد و يك چيز 
  ...صبر كن اين چقدر آشناست -

  :ماندانگاس گفت
  مرسى -

  .و آن را از دست رون قاپيد و داخل كيفش گذاشت
  !آخ... خب بعداً همه تونو ميبينم -

. آورداش را در دستى داد چوب هرى در حاليكه با يك دست گلوى ماندانگاس را گرفته بود و او را به ديوار كافه فشار مي
  :هرميون فرياد زد

  !هرى -
  :هرى كه صورتش مقابل صورت ماندانگاس بود گفت

  اون همون چيزيه كه نشون خانواده بلك روش بود؟. تو اونو از خونه سيريوس دزديدي -
  :ماندانگاس در حاليكه سرخ شده بود من من كنان گفت
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  ؟...چي...نه...من -
  :هرى خشمگين گفت

  اش بود دزديدي؟ كردى؟ رفتى و هرچى تو خونهاون شبى كه سيريوس مرد چى كار  -
  ...نه... من -
  ِبدش به من -

  :هرميون فرياد زد. شدن رنگش كبود شده بود ماندانگاس در حال خفه
  !هرى ولش كن -

ماندانگاس كه نفسش به سختى ميامد و . رود صداي بنگى بلند شد و هرى احساس كرد دستش از روى گلوى ماندانگاس مي
اى كه  هرى با تمام قدرت با اشاره به نقطه. اده بود كيفش را از روي زمين برداشت و با صداي ترقى ناپديد شدآب دهانش راه افت

  .ماندانگاس در آن ناپديد شده بود ناسزا گفت
  ...!برگرد دزد كثيف -
  اى نداره هرى ديگه فايده -

 .پيدا شداش  اش از بارش تگرگ خيس شده بود سر و كله اى تانكس در حاليكه موهاى قهوه
  .اى نداره داد تو ديگه فايده ماندانگاس االن ديگه بايد به لندن رسيده باشه و داد و بي -
  فهمى؟ مي! اون چيزهاى سيريوسو كش رفته -

  :تانكس كه انگار از شنيدن اين خبرها اصالً متعجب نشده گفت
  .بله اما االن بايد خودمونو يه جورى از سرما نجات بديم -

  :وقتى وارد رستوران شدند هرى باز هم فرياد زد. در رستوران سه دسته جارو هدايت كردها را به سمت  و آن
  !اون چيزهاى سيريوسو كش رفته بود -
  . كنن دونم هرى اما لطفاً داد نزن مردم دارن نگاهمون مي مي -

  :هرميون با صداى آهسته ادامه داد
  .من برات يه نوشيدنى ميارم. برو بشين -

  :او با صداى بر افروخته گفت. اى برگشت هرى هنوز برافروخته بود قيقه بعد با سه ليوان نوشيدنى كرهوقتي كه هرميون چند د
  تونن يه كارى كنند كه اون نتونه وقتى تو محفله دزدى كنه؟ هيچ قانونى نيست كه بتونه ماندانگاسو كنترل كنه؟حداقل نمي -

  :كند گفت هايشان را گوش نمي ن شود كسى حرفكرد كه مطمئ هرميون كه نااميدانه اطراف ميز را نگاه مي
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  هيس -
  .كردند و زابينى هم كمى دورتر به يك ستون تكيه داده بود چند تا ساحره داشتند با عالقه به هرى نگاه مي

  ... دونم اون چيزهاييكه ماندانگاس دزديد مال توئه مي. خور شدم هرى من هم دل -
 گريمولد شده 12ي يك لحظه فراموش كرده بود كه خودش مالك خانه شماره اش خورد برا اى اي از نوشابه كره هرى جرعه

  :هرى گفت. است
گم  حاال كه اينجور شده به دامبلدور مي! تعجبى نداشت وقتى منو ديد اصالً خوشش نيومد. آره اونا چيزهاى من هستن -

  .ترسه چى شده اون تنها كسيه كه ماندانگاس ازش مي
  :هرميون آرام گفت

  .هفكر خوبي -
  .و از اينكه هرى آرام شده بود خشنود بود

  رون به چى خيره شدى؟ -
  :دزديد گفت را از پيشخوان مي رون كه باعجله نگاهش

  هيچى -
اى از نوشيدنيش  رون جرعه. خدمت سه دسته جارو دوخته است دانست كه رون نگاهش را به مادام رزمرتا پيش اما هرى مي

اى زياد  هاى نقره كرد و به اينكه به هر حال از آن جام هرى به سيريوس فكر مي. كت باشدرا خورد و معلوم بود كه دوست دارد سا
وقتي . هايش ميان رون و پيشخوان در حركت بود هايش روى ميز ضرب گرفته بود و چشم هرميون با انگشت. آمد هم خوشش نمي

  :هرى آخرين جرعه نوشيدنيش را خورد هرميون گفت
   مدرسه؟شايد بهتر باشه برگرديم -

در هاگزميد اصالً به آنها خوش نگذشته بود و هوا هم هر لحظه بدتر . هرى و رون سرشان را به نشانه موافقت تكان دادند
هايشان را مرتب كردند و پشت سر كتى بل و دوستش از  هايشان را پوشيدند و شال ها و دستكش يكبار ديگر شنل. شده بود

رفتند تمام  زده به سمت هاگوارتز مي هنگامى كه داشتند بر روى گل و شل يخ. صلى رفتندرستوران خارج شده و به سمت جاده ا
آنها او را نديده بودند و بدون شك هرى فكر كرد حتماً به اين خاطر است كه او با دين توماس . حواس هرى متوجه جينى بود

ه بارش شديد تگرگ سرش را خم كرده بود با زحمت او اخم كرد ودرحاليك. خانه مادام پاديفوت جا خوش كرده است داخل قهوه
چيزى نگذشته بود كه هرى متوجه شد صداى كتى بل و دوستش كه در باد به سوى او برگشته بودند بلندتر و . به راهش ادامه داد

 دو دختر بر سر .كرد هاى آنها بود نگاه مي هاي نيمه باز به چيز نامشخصى كه در ميان انگشت هرى با چشم. شود مانند مي جيغ
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  :گويد هرى صداى كتى را شنيد كه مي. كردند چيزى كه كتى در دستش گرفته بود با هم جر و بحث مي
  به تو مربوط نيست لينى -

هاى تگرگ پوشيده شده بود به سمت  هاى تگرگ بزرگ شده بود و شيشه عينك هرى كامالً از دانه ها در حاليكه دانه  آن
اى را كه كتى  ينكه هرى دستش را برد تا با دستكش شيشه عينكش را پاك كند لينى چنگ زد و بستهبه محض ا. اى پيچيدند كوچه

فوراً كتى در هوا معلق شد اما نه . را برگرداند و بسته به روى زمين افتاد كتى به زحمت تالش كرد تا آن. نگه داشته بود قاپيد
انگار كه . هايش باز شده بود دست. بلكه به طرزى باشكوه.  شده بوددار از قوزك پايش آويزان آنطورى كه رون به حالتى خنده

وزيد موهايش را شديدا تكان  باد كه به شدت مى... چيزى ترساننده. لنگيد اما با اين حال يك جاي كار مي. خواست پرواز كند مي
كوب شده بودند   و ليني در جايشان ميخهرى، رون، هرميون. اش از هر احساسى خالى بود هايش بسته بود و چهره داد اما چشم مي

ديد  هايش باز شده بود اما هر چه كه مي چشم. سپس كتى كه شش پا از زمين بلند شده بود فرياد ترسناكى كشيد. كردند و نگاه مي
ى هم لين. كشيد كتى پشت سر هم جيغ مي. كرد آشكارا باعث شده بود كه او شديداً احساس وحشت كند يا هر چه كه احساس مي
هرى رون و هرميون هجوم . كرد تا او را به روى زمين برگرداند زدن و مچ پاى كتى را گرفته بود و سعى مي شروع كرده بود به جيغ

هرى و رون سعى كردند تا او . ها پاى كتى را به پايين كشيدند كتى بر روي سرشان افتاد اما به محض اينكه آن.بردند تا كمك كنند
آوردند  نتر مييهر چقدر كه آنها او را پاي. خورد به همين خاطر گرفتنش خيلى سخت شده بود ى پيچ و تاب ميرا بگيرند اما كت

ظاهراً . هرى به اطراف نگاه كرد. يك از آنها را تشخيص دهد توانست هيچ شد و ظاهراً نمي دست و پا زدن و فريادهايش بيشتر مي
  :كشيد فرياد زد او در ميان بادكه زوزه مي.شد چيزى ديده نمي

  .رم كمك بيارم جا وايستيد من مي شما همين -
تا كنون هيچكس را نديده بود كه رفتارى مشابه كتى پيدا كرده باشد و اصالً به فكرش . با تمام سرعت بسوى مدرسه دويد

كرد كه به نظر دويد در پيچ يك كوچه با چيزى برخورد  طور كه مي همان. توانست باشد رسيد كه علت آن چه چيزى مي نمي
در حاليكه نفسش بند آمده بود و از روى پرچينى كه بر رويش . پيكر باشد كه روى پاهايش ايستاده است رسيد يك خرس غول مي

  :شد فرياد زد افتاده بود بلند مي
  !هاگريد -

  :داشت گفتاش را به تن  هاگريد كه ابروها و ريشش از تگرگ پوشيده شده بود و همان كت بزرگ پوست سگ آبى پشمى
  !هرى -
  ...حالش خوب بود.رفته بودم گراپو ببينم -
  ... هاگريد يه نفر اونجا زخمى شده يا طلسم يا يه همچين چيزي -
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  :هاگريد كه سرش را پايين آورده بود تا از ميان زوزه باد صداي هرى را بشنود گفت
  چي؟ -

  :هرى فرياد زد
 يه نفر طلسم شده -

  يون كه نيستند؟رون و هرم... طلسم شده؟ كى طلسم شده؟ -
  ...اين طرفى...كتى بله...نه اونا نيستند -

كتى .اش كرده بودند خيلى سريع به باالي سر كتى رسيدند كه تعدادى دوره. آنها با همديگر با سرعت كوچه را برگشتند
  : فرياد زدهاگريد. كردند تا آرامش كنند زد و رون و هرميون و لينى سعى مي خورد و فرياد مي چنان پيچ و تاب مي هم

  .بذاريد يه نگاهى بهش بندازم! بريد كنار -
  :لينى با گريه گفت

  ...دونم چيه من نمي! يه اتفاقى واسش افتاده -
. اى نگاهى به كتى انداخت و سپس بدون آنكه يك كلمه حرف بزند او را بغل كرده و به سوى قلعه دويد هاگريد براى لحظه

هرميون به . رسيد صداي زوزه باد بود  خاموش شد و تنها صدايى كه به گوش ميخراش كتى در عرض چند ثانيه فريادهاى گوش
  .سوى دوست گريان كتى برگشت و دستش را دور گردن او انداخت

  اسمت لينيه نه؟ -
  .دختر سرش را به نشانه تاييد تكان داد

  ؟...همه چيز ناگهان اتفاق افتاد يا -
  :كرد اشاره كرد و گفت ر روى زمين افتاده بود و خش خش مياى كه ب اى كاغذى ليني هق هق كنان به بسته قهوه

  .وقتى بسته پاره شد اينطورى شد -
اما هرى دستش را گرفت و او را . رون خم شد و دستش را دراز كرد. شد  ازداخل بسته يك چيز براق مايل به سبز ديده مي

  .عقب كشيد
  !بهش دست نزن -

هرى كه .  جنس اپال قابل ديدن بود كه از داخل نوعى بسته بيرون افتاده بوديك گردنبند پر زرق و برق از. او خم شده بود
  :به آن خيره شده بود گفت

  .من اينو قبالً ديدم -
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  :بر روى بر چسبش نوشته شده بود. او چند سال پيش داخل مغازه بورجين و باركز ديده بود
  .نفرين شده است -

  .ودهرى به لينى نگاه كرد كه به شدت در حال لرزيدن ب
  كتى اينو از كجا آورد؟ -
كتى وقتي از دستشويى رستوران سه دسته جارو بيرون اومد اينو . خوب به همين دليل هم ما با هم جرو بحث داشتيم -

دار به نظر  قيافش خيلى خنده. دستش داشت و گفت كه اين يه سورپريز براي يه نفر داخل هاگوارتزه و اون بايد تحويلش بده
  ! بندم اون تحت فرمان ايمپريوس بود و من نفهميدم شرط مي... واي نه نه... زد حرفا رو ميرسيد وقتى اين  مي

  .هايش را نوازش كرد هرميون به آرامى شانه. لينى دوباره با هق هق به لرزه در آمد
  نگفت كه كى اينو بهش داده لينى؟  -

  :لينى با نااميدى تمام گفت
و بعدش من سعى ... داد اما اون به حرفام گوش نمي. اقته ما اينو به مدرسه ببريممن بهش گفتم كه حم... به من نگفت... نه -

  ...و...كردم اينو از دستش بقاپم و
  :هايش دور لينى بود گفت هرميون كه هنوز دست

  ...بياييد. فهميم حالش چطوره اونجا مسلماً مي. بهتره به مدرسه برگرديم -
را  طراف صورتش باز كرد و در حاليكه رون نفسش بند آمده بود به دقت آنهرى يك لحظه دودل ماند سپس شالش را از ا

  :دور گردنبند پيچيد و آنرا برداشت و گفت
  .ما بايد اينو به مادام پامفرى نشون بديم -

ه كم به نزديك مدرسه رسيد كم. كرد وقتى كه دنبال هرميون و لينى راه افتادند كه به مدرسه بروند مغز هرى به سرعت كار مي
  .هايش را براي خودش نگه دارد تواند انديشه بودند كه هرى فكر كرد ديگر نمي

چهار سال پيش اون توى مغازه بورجين و باركز وقتي كه من خودمو از . دونه مالفوى يه چيزهايى درباره اين گردنبند مي -
ن چيزى باشه كه وقتي ما اونروز تعقيبش كرديم اين بايد همو. كرد اونو پدرش قايم كرده بودم با اشتياق به اين گردنبند نگاه مي

  .روز براي خريدنش برگشته من مطمئنم كه اين گردنبند يادش بوده و اون. خريد
  :رون با اضطراب گفت

تازه مگه اون دختره نگفت كه كتى اينو از ... رن هر روز عده زيادى به بورجين و باركز مي. دونم هرى من نمي... من -
  اشته؟دستشويى دخترا برد
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  ...شه گفت اينو از توي دستشويى برداشته الزاما نمي. اون گفت كتى با اين از دستشويى برگشته -
  :اى گفت  رون با لحن هشداردهنده

  گونگال مك -
  .هاى سنگى است تا آنها را ببيند گونگال با عجله در حال پايين آمدن از پله كامالً معلوم بود كه پروفسور مك. هرى نگاه كرد

  نظر تو چيه پاتر؟! لطفاً سريع به دفتر من بياييد... گه شما چهار نفر ديديد چه اتفاقى براي كتى بل افتاده  ميهاگريد -
  :هرى گفت

  .به خاطر چيزى بود كه بهش دست زد -
  :كرد گفت گرفت و با احتياط به آن نگاه مي مك گونگال كه گردنبند را از هرى مي

  .خداى من -
  :آمد گفت يابش مشتاقانه به سمت ورودى سالن مى مخفىگرهاى  سپس به فيلچ كه با حس

  !اونا با من هستن. نه.  نه فيلچ -
  :سپس ادامه داد

  .توى همون شال نگه دار. سريع اين گردنبند رو ببر پيش پروفسور اسنيپ اما مراقب باش بهش دست نزنى -
صداى برخورد تگرگ با آن به گوش . د دفترش شدها باال رفت و وار گونگال از پله هرى به همراه بقيه به دنبال پروفسور مك

پروفسور مك گونگال در را بست و از پشت ميزش . سوخت سرد بود گونگال به رغم آتشى كه در شومينه مي دفتر مك. رسيد مي
  :گونگال به سرعت گفت مك. كرد نگاه كرد به هرى رون هرميون و لينى كه هنوز هق هق مي

  خب؟چه اتفاقي افتاد؟ -
اش را متوقف كند و در اين ميان چندين بار صدايش قطع شد و وقفه در آن به وجود آمد  كرد گريه  به سختى سعى ميلينى كه

همچنين توضيح . نشان باز گشت گونگال گفت كه چطور كتى به دستشويى سه دسته جارو رفت و با يك بسته بى به پروفسور مك
احتياطى تحويل  رسيد و اينكه چطور با كتى درباره بى  كمى عجيب به نظر ميداد كه چطور قيافه كتى پس از برگشتن از دستشويى

به اينجا كه رسيد لينى ديگر . جرو بحثى كه به افتادن بسته منجر شد و در آن باز گرديد. دادن اشياء ناشناس جروبحث كرده
  :لحنى كه مهربانانه نبود گفتگونگال با  پروفسور مك. نتوانست خود را كنترل كند و ديگر صدايى از او در نيامد

  .خوب لينى لطفاً برو به درمانگاه و به مادام پامفرى بگو تا يه چيزى بهت بده آروم بشى -
  .گونگال به سمت هرى رون و هرميون چرخيد هنگامى كه لينى اتاق را ترك كرد پروفسور مك

  وقتي كتى به گردنبند دست زد چه اتفاقى افتاد؟ -
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  :هرميون بتوانند دهان باز كنند گفتهرى پيش از آنكه رون و 
لطفاً پروفسور دامبلدور رو ... تونم پروفسور من مي. به هوا بلند شد و بعد شروع به جيغ زدن كرد و بعدش سرنگون شد -
  ببينم؟

  :رسيد گفت پروفسور مك گونگال كه متعجب به نظر مي
  .مدير تا روز دوشنبه بيرون از مدرسه است -

  :ردهرى با عصبانيت تكرار ك
  بيرون؟ -

  :گونگال با صداى گرفته و مبهم گفت مك
  .خوايد درباره اين ماجراي ترسناك بگيد بايد به من بگين اما من مطمئنم هرچه مي! بله پاتر بيرون -

گونگال در گذشته نتوانسته بود اعتماد آنها را به خود جلب كند و دامبلدور  پروفسور مك. براي چند ثانيه هرى مضطرب شد
. رفت كه نظريه هرى را مسخره كند رسيد اما با اين حال كمتر احتمال آن مي تر به نظر مي  از بسيارى از جهات ترسناككه اگرچه

  .اگرچه اين موضوع مرگ و زندگى بود و اصالً مهم نبود كه كسى به آن بخندد
  . من فكر كنم دراكو مالفوى اون گردنبندو به كتى داده پروفسور -

اگرچه . اغش را به نشانه خجالت ماليد و در طرف ديگرش هرميون پاهايش را جابجا كرددر يك طرف هرى رون دم
  :گونگال بعد از يك وقفه ناگهانى گفت پروفسور مك. اش را با هرى حفظ كند حواسش بود فاصله

  هيچ دليلى هم براى اثبات ادعات دارى؟. اين اتهام خيلى جديه پاتر -
  :هرى گفت

  ...اما.نه -
هايى كه ميان او و بورجين رد و بدل شده بود  گو و گال درباره تعقيب مالفوى تا بورجين و باركز و گفتگون او براى مك

  .توضيح داد 
  .رسيد گونگال اندكي گيج به نظر مي هايش تمام شد، پروفسور مك وقتي كه حرف

 مالفوي يك چيزي رو براي تعمير داد به بورجين و باركز؟ -

مالفوي اون چيزو با خودش . .تونه يه چيزيو تعمير كنه ت بورجين بهش بگه كه چطور ميخواس نه پروفسور، اون فقط مي -
كنم اون چيز همون  اما موضوع اين نيست، موضوع اينه كه مالفوي در همون موقع چيزي رو خريده و من فكر مي. نداشت

 ...گردنبنده
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 اي از مغازه خارج بشه؟ شما مالفوي رو ديدي كه با چنين بسته -

 ...وفسور، اون به بورجين گفت كه اونو واسش نگه دارهنه پر -
  :هرميون به ميان حرف پريد و گفت

  ...خواد اون چيزو با خودش ببره و مالفوي گفت نه اما هري، بورجين ازش پرسيد كه آيا اون مي -
  :هري با عصبانيت جواب داد

  . خواست اونو لمس كنه معلومه، چون نمي -
  :هرميون گفت

  »تونم اونو توي خيابون حمل كنم؟ چطوري من مي«: لفوي دقيقاً گفت اين بوداون چيزيو كه ما -
  :رون وسط حرفش پريد و گفت

  .خواسته كه بتونه گردنبندو توش حمل كنه خب، حتماً چيزيو مي -
  :هرميون نااميدانه جواب داد

نه اونو داخل رداش قايم كنه و تونست بدون اين كه جلب توجه ك اوه، رون براي اين كه به اون دست نزنه خيلي راحت مي -
خواسته يك چيز پر سر و صدا يا بزرگ بوده،  كنم هر چيزي رو كه مالفوي در بورجين و باركز مي من فكر مي! هيچ كس اونو نبينه
  ...و تازه... كنه دونسته اگه با خودش به خيابون ببره، جلب توجه مي چيزي كه اون مي

  :ش را قطع كند، تاكيد كردهرميون پيش از آنكه هري بتواند حرف
ياد؟ وقتي كه من رفتم تا بفهمم مالفوي از بورجين خواسته تا چي رو  من از بورجين درباره گردنبند پرسيدم، يادتون نمي -

  ...و بورجين هم فقط قيمتشو بهم گفت اما درباره اين كه فروخته شده يا چيز ديگه. براش نگهداره، من گردنبندو اونجا ديدم
... گه  معلومه، بورجين فهميد كه تو براي چي پنج ثانيه بعدش رفتي توي مغازش، معلوم بود كه بهت چيزي نميخب كامالً -

 ...تونست تا زمانيكه تازه مالفوي نمي
  :رسيد، گفت گونگال كه برافروخته به نظر مي هرميون دهانش را باز كرده بود كه جواب دهد اما پروفسور مك

تونيم انگشت اتهام رو به سوي مالفوي بگيريم تنها  ه اين چيزا رو به من گفتي ممنونم، اما ما نميپاتر از اين ك! بسه ديگه -
 ...خب شايد صد نفر ديگه هم به اون مغازه رفته باشن. اي رفته كه گردنبند توش بوده به اين دليل كه اون به مغازه

  :رون زير لب گفت
 ...گم يمنم همينو م -
شد اون گردنبند رو بدون اطالع ما  كنم كه مي نيتي شديدي در امسال برقرار كرديم و خيال نميبه هر حال، ما اقدامات ام -
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 .به داخل مدرسه آورد
 ...اما -

  :گونگال به عنوان آخرين حرف گفت پروفسور مك
 .و يك چيز ديگه، آقاي مالفوي امروز اصالً توي هاگزميد نبوده...  -

  .گونگال زل زده بود د به پروفسور مكهري كه انگار آب سردي بر رويش ريخته باشن
  دونين، پروفسور؟ از كجا مي -
در حال حاضر اون نتونسته دوباره تكاليف درس تغييرشكلشو . داد هاشو انجام مي براي اين كه داشت پيش من جريمه -

 .هاتو بهم گفتي متشكرم هري انجام بده، به همين خاطر از اينكه شك و ظن
  :گذشت، افزود  از جلويشان ميو هنگامي كه بلند شده بود و

  .خداحافظ همتون. اما من بايد االن برم درمونگاه تا ببينم حال كتي بل چطوره -
هري از اين كه . اي نداشتند جز اينكه بدون هيچ حرف ديگري از اتاقش خارج شوند ها چاره آن. او در دفترش را باز كرد

ها درباره آنچه  با اين وجود احساس كرد ناگزير است به بحث آن. ي بودگونگال را گرفته بودند، عصبان رون و هرميون طرف مك
  .اتفاق افتاده بود، بپيوندد
  :رفتند، رون پرسيد ها به سمت اتاق عمومي مي در حاليكه از پله

  خواست اون گردنبندو به كي بده؟ كنين كتي مي فكر مي -
  :هرميون پاسخ داد

شد از اون گردنبند استفاده كرد؟ چون  چجوري مي. اي هم هست يز ديگهاما يه چ. دونستيم شد اگه مي خيلي خوب مي -
  . تونست بدون اين كه الزم باشه به گردنبند دست بزنه، اونو از توي بستش دربياره هيچكس نمي

  :هري گفت
ف اون بايد يكي از اهدا. خوارها آرزوشونه از دستش خالص بشن دامبلدور كه مرگ.  پيدا كردنش اصالً سخت نيست -
تونه تحمل كنه كه اون پيش دامبلدور  خواد و نمي كنه كه ولدمورت واقعاً اونو مي دامبلدور فكر مي... يا اسالگهورن. شون باشه اصلي

 ...باشه يا
  :هرميون با آشفتگي ادامه داد

  ...اي -
  :هري گفت
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از رستوران سه دسته جارو بيرون نه؟ وقتي . داد به من اگه اينطور بود كتي اونو توي كوچه مي. تونه اينطور باشه نمي -
جا فيلچ رفت و  داد چون اين عاقالنش اين بود كه اون رو بيرون از هاگوارتز به من مي. اومديم در تمام راه من پشت سرش بودم

  كنم كه چرا مالفوي بهش گفت گردنبندو به قلعه ببره؟ تعجب مي. كنه آمد همه رو چك مي
  :زد، گفت زمين ميهرميون كه پايش را با نااميدي به 

  !هري، مالفوي توي هاگزميد نبود -
  :هري گفت

خوار ديگه، حاال كه مالفوي  يك مرگ. يا بذار فكر كنم... كراب يا گويل. حاال كه اينطوره اون حتماً يك همدست داشته -
  ...به اونا پيوسته بايد دوستاي بهتري از كراب و گويل پيدا كرده باشه

  :ه كردندرون و هرميون به يكديگر نگا
  .بحث كردن باهاش فايده نداره -

ها وارد سالن عمومي  تابلوي حفره كنار رفت و آن. هرميون رمز ورود را گفت. به محض اينكه به تابلوي بانوي چاق رسيدند
به دليل بد ها  معلوم بود كه تعداد زيادي از بچه. رسيد ها به مشام مي سالن شلوغ و پر از بوي رطوبتي بود كه از لباس بچه. شدند

  .اند بودن هوا زودتر از هاگزميد بازگشته
هاي سال  رون يكي از بچه. داخل سالن حرفي از ترس و وحشت نبود و كامالً مشخص بود كه قضيه كتي هنوز پخش نشده

  :اولي را از يك صندلي راحتي كنار آتش بلند كرد و خودش جاي او نشست و گفت
  .كنند ها داخل قلعه حمل نمي نفرين و طلسم. م كه حمله تروتميزي نبودهبيني مي. در واقع وقتي خوب فكر كنيم -

  :هرميون رون را از روي صندلي بلند كرد و آن را دوباره به شاگرد سال اولي داد و گفت
  .رسن حق با توئه فكراي هري اصالً درست به نظر نمي -

  :هري پرسيد
  ين چيزا سر در بياره؟ ببخشيد از كي تا حاال مالفوي اينقدر عاقل شده كه از ا -

  .رون و هرميون هيچ يك جوابش را ندادند
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  فصل سيزدهم

            ريدل مرموز
  نيمرل توسط معادالت يگذاريجا و پيتا

  ينورالله محمد ترجمه
  

 شد منتقل مانگو سنت ييجادو سوانح مارستانيب به يكت يوقت بعد روز
 ،يهر جز كه ديرس يم نظر به و بود كرده پر را مدرسه تمام او شدن نينفر عهيشا

  .است نبوده يكت ،ياصل هدف كه دانست ينم و نداشت خبر ماجرا اتيجزئ از كس چيه ينيل و ونيهرم رون،
  :گفت ونيهرم و رون به يهر
  .دونه يم رو انيجر هم يمالفو البته -
  .هستند كر كه كردند يم وانمود دكر يم صحبت يمالفو بودن خوار مرگ درباره يهر كه يوقت دشان،يجد روش به دو آن اما
 تاكنون دامبلدور حال نيا با نه، اي برساند دوشنبه روز كالس يبرا موقع به را خود تواند يم دامبلدور ايآ كه دانست ينم يهر

 از ييصدا و زد در بود؛ ستادهيا دامبلدور دفتر يجلو هشت ساعت يهر نيبنابرا بود؛ كرده عمل بود، زده كه ييها حرف همه به
 قبل مانند درست دستش د؛يرس يم خسته يكم نظر به شهيهم برخالف او بود، نشسته جا آن دامبلدور. »شو وارد« كه گفت داخل

 يها نقطه و بود زيم يرو دوباره شهياند قدح. زد يلبخند او به ند،يبنش كه كرد اشاره يهر به يوقت حال نيا با بود، خشك و اهيس
  .كرد يم منعكس سقف يرو را فام نقره نور

  :گفت دامبلدور
  .يبود يكت به مربوط حادثه شاهد تو كه مطمئنم ،يگذاشت سر پشت رو يا پرمشغله دوره نبودم يوقت -
 چطوره؟ حالش قربان، بله -

 دايپ تماس پوستش يرو يكوچك نقطه با گردنبند اديم نظر به. آورد شانس كه گفت شه يم باًيتقر اما بده؛ يليخ هنوز -
 دست در دستكش بدون دست با اي كرد يم زونيآو گردنش به رو اون اگر. بوده كوچك سوراخ كي اش دستكش يرو چون كرده؛

 انجام نينفر عيسر گسترش از يريجلوگ يبرا رو الزم يكارها تونست پياسن پروفسور خوشبختانه. بود مرده فوراً حتماً گرفت، يم
 ...بده

  :ديپرس بالفاصله يهر
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  نكرد؟ رو كار نيا يفرپام خانم چرا اون؟ چرا -
  :گفت واريد يرو يتابلوها از يكي از ميمال ييصدا
  !گستاخ -
 نظر به چند هر و آورد باال دستانش انيم از را سرش كه بود وسيريس پدربزرگ پدر ،1بلك گلوسين اسينيف يصدا آن و

  :گفت بوده خواب موقع آن تا ديرس يم
  .بدن قرار سوال مورد رو هاگوارتز عملكرد و وهيش مداد ينم اجازه آموزام دانش به خودم دوره در من -

  :گفت زيآم نيتسك يحالت با دامبلدور
  !اسينيف متشكرم آره -
  :داد ادامه و
 به ساعت هر مانگو سنت كاركنان حال هر به. يهر ارهيم در سر يپامفر مادام از شتريب اهيس يجادو از پياسن پروفسور -

  .شه خوب كامالً حالش يزود به يكت دوارميام و دن يم گزارش من
  :ديپرس كند، يم يبزرگ سكير دارد گفت يم او به كه يحس رغم به يهر
  قربان؟ نيبود كجا هفته آخر -
  .بود كيشر او با احساس نيا در كرد، يم سيه سيه رلبيز يآرام به كه هم گلوسين اسينيف ظاهراً و

  :گفت دامبلدور
  .گم يم بهت اش موقع به حال هر به اما نگم، بهت االن كه دم يم حيترج -
  :گفت و ديپر جا از تعجب از يهر
  د؟يگ يم -

  :گفت دامبلدور
  .بگم كنم فكر آره، -
  .كرد باز را آن اش يچوبدست با و درآورد شيردا از را فام نقره افكار از تازه يبطر كي بعد و
  :گفت ديترد با يهر
  .دميد ديهاگزم تو رو 2ماندانگاس من قربان، -

  :گفت ماخ يكم با دامبلدور

                                                 
1 Phineas Nigellus Black 
2 Mandungus 
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 رونيب تو كه يوقت از. كنه محافظت هاش يدزد لگن آفتابه با تو راثيم از خواست يم ماندانگاس كه دونم يم آره، آه، -
  .نيزم تو رفته شده آب كه نهيا مثل يگرفت رو جلوش جارو دسته سه رستوران
 رو وسيريس يميقد اموال گهيد مطمئناً دش باعث نيا حال نيا با. ترسه يم من با روبروشدن از شتريب اون كنم يم فكر البته -
 .ندزده
  :گفت بود، آمده خشم به كه گلوسين اسينيف
  ده؟يدزد رو ها بلك اموال لياص مهين خرفت كچل اون -
  .بكشد سرك دوازده شماره مولديگر دانيم در شيتابلو به شك يب تا شد خارج قابش از سرعت به بعد و
  :گفت يكوتاه مكث از پس يهر
  ؟يمالفو دراكو درباره گفتم؟ يچ بهش يكت شدن مجروح از بعد من كه گفت بهتون گونگال مك پروفسور ايآ پروفسور، -

  :گفت دامبلدور
 .گفت تو شك درباره بهم اون بله، -
 ؟...شما ايآ -

  :گفت دامبلدور
 اما. بدم نجاما باشه، داشته يكت حادثه در يدخالت ممكنه كه يكس هر از قيتحق يبرا رو مناسب اقدامات تمام ديبا من -

  .درسمونه كنم، يم فكر بهش االن كه يا مسأله يهر
 و نياول نيب ياديز يزمان فاصله نيچن چرا بود، مهم قدر آن شيها درس اگر. كرد يم رنجش احساس بابت نيا از يكم يهر

 تازه خاطرات داشت كه كرد نگاه را دامبلدور و نگفت يمالفو دراكو درباره يگريد زيچ حال هر به داشت؟ وجود اش جلسه نيدوم
  .كرد اش دهيكش انگشتان انيم در ينيسنگ قدح چرخاندن به شروع و ختير يم شهياند قدح درون را

 همسر دل،ير تام پ،يت خوش ماگل كه ميكرد رها يياونجا رو ولدمورت لرد داستان يابتدا كه ياري يم ادي به مطمئنم -
 اومدن ايدن به منتظر و موند تنها لندن در مروپ. برگشت هنگلتون تليل در اقوامش خانه به و كرد ترك رو مروپ اش، ساحره

  .شد خواهد ولدمورت لرد يروز كه بود يا بچه
 قربان؟ بود، لندن تو اون كه نيدون يم كجا از شما -

  :گفت دامبلدور
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 يگردنبند كه رو يا غازهم ميبفهم تا كرد كمك ما به ياتفاق طور به و بيعج يليخ كه 3بورك كاراكتاكوس شواهد ليدل به -
  .اومده اونجا از ميزد يم حرف بهش راجع االن كه

 جستجوگر مثل بود؛ دهيد حالت نيهم در را او هم تر شيپ يهر كه ديكش سرك شهياند قدح اتيمحتو به يطور همان او
 كي مثل د،يچرخ يم قدح در يامآر به كه برافراشت قد يكوچك رمرديپ خروشان، فام نقره عيما يباال. طالست دنبال به كه ييطال
  . بود پوشانده را چشمانش يرو كامل طور به شيموها كاكل و ديرس يم نظر به جامدتر يكم اما بود؛ يا نقره روح

 هاست سال االن اّه،. آورد سمسيكر از شيپ درست رو اون جوان ساحره هي. ميكرد دايپ يبيغر طيشرا تو رو اون ما آره، -
 و داشت تن به يمندرس يلباسا. بود مشخص كامالً نيا خوب داره، اجياحت طال به داًيشد كه گفت اون. رهگذ يم موقع اون از كه

 مال نيا اوه،«: ميديشن يم هارو داستان جور نيا شهيهم ما خوب،. هاست ينيترياسل مال گردنبندش كه گفت. بارداره كه بود مشخص
 برام رو قتيحق كه بود يكاف ورد تا چند و بود خودش يواقع نشان كردم، اهنگ بهش يوقت اما »!بوده محبوبش يقور نيا نه،يمرل

 ارزه يم چقدر اون كه نيا درباره ينظر ديرس ينم نظر به. گذاشت متيق روش نشه باًيتقر كه شد يم باعث نيا البته. كنه روشن
  .ميبود كرده حال به تا ام كه بود يا معامله نيبهتر. شد خوشحال ش بابت ونيگال ده گرفتن با. باشه داشته

  .بازگشت بود، آمده آن از كه مواج فام نقره عيما به بارك كاراكتاكوس و داد قدح به يگريد ديشد تكان دامبلدور
  :گفت يتلخ اوقات با يهر
  داد؟ بهش ونيگال ده فقط اون -

  :گفت دامبلدور
 اش، يباردار دوران انيپا كينزد مروپ كه ميدون يم رو نيا ما پس. نبود مشهور يرخواهيخ به چندان بارك كاراكتاكوس -

 از كه يگردنبند يعني رو اش ملكيما نيارزشمندتر و تنها شد مجبور كه يحد به داشت، طال به يديشد اجياحت و بود تنها لندن در
  .بفروشه داشت، ارياخت در مارولو يخانوادگ نهيگنج راثيم

  :گفت يصبر يب با يهر
  تونست؟ ينم اره،يب دست به جادو با رو يا گهيد زيچ هر و غذا تونست يم اون !كنه جادو تونست يم اون اما -

  :گفت دامبلدور
 كرد، تركش شوهرش كه يزمان... گم يم درست كه مطمئنم اما كنم، يم فرض دوباره... دارم دهيعق اما. تونست يم ديشا آه، -
 كه داره وجود هم احتمال نيا البته،. بمونه ساحره استهخو يم گهيد اون كه نكنم فكر. گذاشت كنار رو جادو از استفاده مروپ

                                                 
3 Caractacus 
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 قراره كه طور همون حال، هر به. داره امكان هم نيا باشه؛ كرده فيضع رو هاش قدرت اون از حاصل يديناام و اش كطرفهي عشق
 .دينكش رونيب رو اش يدست چوب هم خودش يزندگ نجات يبرا يحت مروپ ،ينيبب يزود به

 نموند؟ زنده پسرش خاطر به يحت اون -

  .انداخت باال را شيابروها دامبلدور
  سوزه؟ يم دلت ولدمورت لرد يبرا -
  :گفت سرعت به يهر
  ؟...نبود من مادر مثل نداشت؟ داشت، انتخاب حق اون اما نه، -

  :گفت متيمال با دامبلدور
 نيا با اما كرد، نتخابا رو مرگ ش، خواست يم كه يپسر وجود با دلير مروپ آره،. داشت انتخاب حق هم تو مادر -

 رو تو مادر جسارت هم وقت چيه و بود شده فيضع شدت به يطوالن يها رنج ليدل به اون. يهر نكن، قضاوت دربارش يرحم يب
  ...يستيبا يش بلند اگر حاال، و نداشت
  :ديپرس يهر ستاديا شهياند قدح مقابل او كنار در دامبلدور يوقت
  م؟ير يم ميدار كجا -

  :گفت دامبلدور
 تو تيرضا كامالً كه قهيدق يحد به و كامله يحد به اون اتيجزئ كنم فكر. ميبش وارد من خاطره به ميخوا يم ما بار نيا -

  ...برو يهر. كنه يم جلب رو
 چند... افتاد نييپا به يكيتار انيم از دوباره بعد و شكست را خاطره سرد سطح صورتش شد، خم شهياند قدح سمت به يهر

 لندن در يميقد ياهويپره ابانيخ كي در دامبلدور و او كه ديد و كرد باز را شيها چشم او د،يرس سفت نيزم به شيهاپا بعد هيثان
  .اند ستادهيا

  :گفت يخوشحال با دامبلدور
  !اونجام من -
  .كرد يم عبور ابانيخ در ارابه كي يجلو از كه كرد اشاره شان مقابل در يقد بلند كليه به و

 رو ادهيپ طول در يبلند يها گام او دند،يرس ابانيخ يسو آن به يوقت. بود بور جوان دامبلدور آلبوس نيا شير و بلند يموها
  .شد يم جلب بود، دهيپوش كه اش يمخمل براق جامه به ياريبس كنجكاو يها نگاه كهيحال در برداشت
  :گفت رد،يبگ را خودش يجلو بتواند كه نيا از قبل يهر
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  !قربان هيقشنگ لباس -
 كه دنديرس خلوت اطيح كي به تينها در و يآهن يها دروازه يسر كي از گذشتن از پس آنها. زد لبخند فقط دامبلدور اما
 يا پله چند از او. بودند كرده احاطه را دورادورش بلند، يها نرده كه بود شكل مكعب و وحشتناك نسبتاً ساختمان كي شيروبرو

 باز را در بود دهيپوش يدامن شيپ كي كه پوش ژنده يدختر. زد ضربه آن به بار كي و ترف باال د،يرس يم ساختمان ياصل در به كه
  .كرد

  .دارم باشن جا نيا ريمد ديبا كنم فكر كه »4ُكول« خانم با مالقات قرار كي من! ريبخ عصر -
  :زد عرهن و برگرداند را سرش كرد، يم نگاه دامبلدور بيغر و بيعج ظاهر به و بود شده جيگ ظاهراً كه دختر

  !كُول خانم... خ لحظه كي فقط... اُوه -
  .برگشت دامبلدور يسو به دوباره دختر. گفت يزيچ جواب، در كه ديشن دورتر يمسافت از را ييصدا يهر
  .انيم دارن تو، نيايب -

 دامبلدور و يره. بود زيتم كامالً اما ،يميقد چند هر جا آن شد؛ وارد داشت ديسف و اهيس يها يكاش كه ييسرسرا به دامبلدور
 به كوتاه يها گام با ديرس يم نظر به خسته كه الغر زن كي شود، بسته سرشان پشت ياصل در كه آن از شيپ. رفتند او دنبال تر مسن

 طرف به كه يحال همان در و نامهربان تا ديرس يم نظر به نگران شتريب كه داشت يا گرفته چهره او. آمد ها آن سمت به سرعت
  .كرد يم صحبت پوشش يدامن شيپ كارمندان از گريد يكي با رفت يم دامبلدور
  :گفت يم كه شد يم دهيشن اما كرد، ينم صحبت يخاص كس با او
 به رو هاش مالفه تمام هم 6يوال كيار و كنده رو ش پوست زخم 5استابز يليب باال، طبقه ببر مارتا يبرا رو نيودويآ...  -

  .گرفته هم مرغون آبله... دهيكش گند
 شده رد كنارش از زرافه كي االن نيهم انگار كه شد متوقف شيجا سر متعجب چنان افتاد دامبلدور به چشمش يوقت و
  .است

  :گفت و كرد دراز را دستش دامبلدور
  !ريبخ عصر -

  . كرد نگاه او به رهيخ باز دهان با فقط كُول خانم

                                                 
4 Cole 
5 Billy Stubbs 
6 Eric Whalley 
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 نيكرد لطف اريبس هم شما و داشتم رو شما با مالقات يتقاضا فرستادم، براتون كه يا نامه تو. هستم دامبلدور آلبوس من -
  .نيكرد دعوت جا نيا به رو من امروز كه

  :گفت عاجزانه سپس ست،ين توهم كي دامبلدور كه شود مطمئن خواست يم ظاهراً. زد هم بر چشم بار چند كُول خانم
  .بله. اتاقم به نيايب كه بهتره... پس خب،... خب. بله اوه، -
 به اتاق آن. بود كار دفتر هيشب يمين و منينش اتاق هيشب يمين نظر به كه كرد ييراهنما يكوچك اتاق سمت به را دامبلدور او
 يصندل كي يرو كه كرد تعارف دامبلدور به او. آمدند ينم گريكدي به زين اش كهنه مبلمان و ديرس يم نظر به يميقد سرسرا اندازه
  .دوخت چشم او به يعصب يحالت با و نشست غشلو زيم كي پشت هم خودش و نديبنش يفكسن

  :گفت دامبلدور
  .ميكن صحبت ش ندهيآ يبرا يباتيترت و دلير تام ي درباره تا نجاميا بودم، نوشته نامه تو كه طور همون من، -

  :ديپرس كُول خانم
  ن؟يهست ششيخو و قوم شما -

  :گفت دامبلدور
  .بدم رو م درسهم در ليتحص امكان تام به تا اومدم. هستم معلم من نه، -
 ه؟يا مدرسه جور چه اون -

 .هاگوارتزه اسمش -
 ن؟يشد عالقمند تام به شما كه شد چطور و -

 .ميهست دنبالش ما كه داره ييها ييتوانا اون كه ميمطمئن ما -
 فرم نيهمچ وقت چيه اون باشه؟ كرده يكار نيهمچ تونه يم چطور ره؟يبگ يليتحص بورس تونسته اون كه نهيا منظورتون -
 .نكرده پر رو يستدرخوا
 ...بوده شده ثبت ما مدرسه تو تولدش زمان از اون اسم خب، -

 نش؟يوالد نوشته؟ رو اسمش يك -

 كه يحال در ديد يهر چون داشت، يا دهيعق نيچن هم دامبلدور ظاهراً. بود يدردسرساز ريگ سخت زن كُول خانم شك بدون
  .آورد رونيب لباسش بيج از يكم را اش يچوبدست داشت، يم بر ُكول خانم زيم يرو از را ديسف ورق كي داشت دامبلدور

  :گفت دامبلدور
  .دييبفرما -
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  :داد ادامه و داد او دست به را كاغذ ورق داد، تكان را اش يدست چوب بار كي كه نيا با همزمان و
  .كنه روشن زويچ همه نيا كنم فكر -

 و شد متمركز يزيچ يرو بر سرعت به چشمانش كرد، يم نگاه ديسف صفحه به يخونسرد با يا لحظه ُكول خانم كه يزمان
  .برگشت يعاد حالت به دوباره
  :گفت متانت با او
  .درسته كامالً زيچ همه ادي يم نظر به -
 جا آن شيپ هيثان چند مسلماً كه افتاد وانيل دو و يدنينوش يبطر كي به چشمش بعد. برگرداند دامبلدور به را ورق سپس و
  .نبودند
  :گفت فيظر العاده فوق يصدا با او
  كنم؟ تعارف بهتون يدنينوش تونم يم... ا -

  :گفت تبسم با دامبلدور
  !ممنون يليخ -
 الجرعه را خودش وانيل و كرد پر اندازه كي به را وانيل دو هر او. ستين يمبتد اصالً كُول خانم كه شد مشخص زود يليخ

 يبرا فرصت نيا از دامبلدور و زد لبخند دامبلدور به بار نياول يبرا كرد، يم مزه مزه مالحظه يب را شيها لب كه يزمان. ديكش سر
  .كرد استفاده كردن صحبت
  اومده؟ ايدن به پرورشگاه تو اون كنم يم فكر نه؟ اي نيبگ من به دلير تام گذشته درباره يزيچ نيتون يم شما ايآ دونم، ينم -

  :تگف خت،ير يم يشتريب يدنينوش خودش يبرا داشت كه كُول خانم
. يبرف و سرد هم هوا و بود نو سال شب. بودم كرده شروع نجايا رو كارم تازه چون دارم، ادي به رو زيچ همه كامالً درسته، -
 اون خب،. باال اومد ساختمون يجلو يها پله از تلوتلوخوران. نبود بزرگتر خودم از چندان موقع اون كه يدختر. بود يبد شب
  .مرد بعدش ساعت كي و آورد ايدن به رو ش بچه بعد ساعت كي و مشيبرد لداخ به رو اون نبود، نفر نياول

  .ديكش سر را يدنينوش از گريد يا جرعه و داد تكان يسر متأثرانه كُول خانم
  :ديپرس دامبلدور

  پسره؟ پدر درباره يزيچ مثالً نگفت، يزيچ مرگش از قبل اون -
  :گفت باشد، خوشحال داستانش يبرا مشتاق شنونده كي و دستش رد يدنينوش بودن با ديرس يم نظر به حاال كه كُول خانم



                                                                                                    خالص                              هري پاتر و شاهزاده نيمه ريدل مرموز                        /    فصل سيزدهم   
 

 ٢٤٥

 باشه، داشته ييآرزو نيهمچ داشت حق گم، ينم دروغ رو نيا »بشه باباش شكل دوارميام« گفت بهم كه ادمهي. گفت چرا -
 حرف چيه هك نيا بدون بعد و بشه تام پدرش خاطر به بچه اسم قراره گفت من به بعد و... نبود خوشگل اصالً خودش چون

 مهمه، يليخ چارهيب دختر يبرا ديرس يم نظر به گفت، مادرش كه ميگذاشت يهمون رو اون اسم ما خب... مرد بالفاصله بزنه، يا گهيد
 شهيهم و موند پرورشگاه تو اون نيبنابرا. نداشته هم يليفام چيه. ن ومدهين دنبالش حاال تا يدلير جور چيه نه و مارولو نه تام نه اما
 .بوده جا نيا هم

. شد سرخ اش گونه يها استخوان يرو و ختير يدنينوش ياديز مقدار هم باز خودش يبرا يپرت حواس با باًيتقر ُكول خانم
  :گفت بعد

  .بود يجالب پسر اون -
  :گفت دامبلدور

  .باشه كردم يم فكر بله، -
 !شد بيغر بيعج. شد تر رگبز يوقت بعد و كرد يم هيگر ندرت به ن،يدون يم. بود يجالب بچه هم قبالً اون -

  :ديپرس متيمال با دامبلدور
  ب؟يعج جهت چه از -
 اون خب -

 دامبلدور به يدنينوش وانيل يباال از كه گرش پرسش نگاه در يمبهم اي نامشخص زيچ چيه و كرد يكوتاه مكث كُول خانم اما
  .نداشت وجود بود، انداخته
  بده؟ رييتغ رو موضوع نيا تونه ينم بگم يچ هر و... داره؟ جا شما مدرسه در قطعاً اون نيگفت -

  :گفت دامبلدور
  .يزيچ چيه -
 نش؟يبر يم باشه، كه طور هر -

  :كرد تكرار موقرانه دامبلدور
  .باشه كه طور هر -
 ظاهراً. ريخ اي كند اعتماد او به تواند يم گرفت يم ميتصم داشت انگار كه يطور به انداخت، ينگاه دامبلدور به يرچشميز او

  :گفت بالفاصله چون تواند، يم كه ديرس جهينت نيا به
  .ترسونه يم رو ها بچه هيبق اون -
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  :ديپرس دامبلدور
  قلدره؟ اون كه نهيا منظورتون -

  :گفت و كرد اخم يكم كُول خانم
  .يبد يزايچ داده رخ يحوادث. گرفت رو مچش شه يم سخت اما باشه، قلدر ديبا اون كنم يم فكر -

 يا جرعه او. نكرد را كار نيا اما بگذارد، فشار تحت را كُول خانم داشت عالقه ديرس يم نظر به كه يوجود با دامبلدور
  .شد تر سرخ سرخش يها گونه و دينوش را يدنينوش از يگريد

 كرده كارو اون تونسته يم چطور اون دمينفهم... هم من و نكرده كارو نيا اون كه گفت تام خب، استاب يليب خرگوش...  -
  زنه؟ يم زنه، ينم دار يروانيش يباال خودشو كه شخرگو خب اما باشه،

  :گفت يآرام به دامبلدور
 .كنم ينم فكر نه، -
 شون بحث و جر قبلش روز يليب و اون كه نهيا دونم يم كه يزيچ تنها. بكنه كارو اون تونسته يچطور اون كه موندم اما -

 ...بعد و بود شده

  :داد ادامه و ختير اش چانه يرو اش يدنينوش يكم بار نيا اما د،ينوش يدنينوش گريد يا جرعه كُول خانم
 خب... ايدر كنار اي روستاها به بار، هي يسال كه نيدون يم م،يبر يم رونيب رو اونا ما آخه... يتابستون يها رفتن رونيب در -

 اونا كه بود نيا م،يبفهم ازشون ميتونست ما كه يزيچ تنها و نشد خوب حالشون بار اون از بعد گهيد 8شاپيب سيدن و 7بنسون يآم
 من بود، افتاده اتفاق يزيچ اونجا اما بودن، رفته گذار و گشت يبرا فقط اونا كه خورد قسم اون. بودن رفته غار كي به دلير تام با

  ...مسخره يزايچ داشته؛ وجود يا گهيد اديز موضوعات... خب و مطمئنم
  .بود ثابت دشيد ريمس اما بود، شده سرخ شيها گونه اگرچه و انداخت ينگاه دامبلدور به دوباره او
  .بشن ناراحت اون رفتن از كه باشن داشته وجود ياديز يآدما نكنم فكر -

  :گفت دامبلدور
  .برگرده جا نيا به تابستون هر كم دست ديبا اون م؟يكن ينم ينگهدار دائم صورت به رو اون ما نيهست متوجه كه مطمئنم -

  :گفت و زد يآروغ كُول خانم
  .يكس دماغ تو بزنه زده زنگ پتك هي با بازم كه نهيا از بهتر باشه يچ هر خب، ،...آ -

                                                 
7 Amey Benson 
8 Dennis Bishop 
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 تواند يم چنان هم ده،يكش سر را يدنينوش يبطر دوسوم كه يوجود با چطور كه كرد تعجب اريبس يهر و ستاديا كُول خانم
  :گفت ُكول خانم. ستديبا سرپا

  دش؟ينيبب ديخواه يم كنم فكر -
  :گفت شد، يم لندب داشت كه دامبلدور

  حتماً بله -
 ها بچه و كاركنان به را يياخطارها و دستورات ريمس طول در. كرد ييراهنما يسنگ يها پله يسو به دفترش از را دامبلدور او

 چند هر كه ديرس يم نظر به. بودند دهيپوش رنگ يخاكستر كدستي يبلوزها پرورشگاه يها بچه تمام كه شد متوجه يهر. داد يم
  .بود شدن بزرگ يبرا يوحشتناك محل جا آن اما شود، يم ينگهدار خوب ها آن از انصافاً

  :گفت ُكول خانم ستادنديا در نياول پشت دراز يراهرو كي در و دنديرس دوم پاگرد به يوقت
  نجاستيا خوب -
  .شد وارد و زد در دوبار بعد و
  .گن يم بهت خودشون خوب،... بگن بهت كه ن اومده. رندامبلدو د،يببخش... دامبرتونن يآقا شونيا. يدار يمالقات تام؟ -
 يزيچ و بود كوچك يخال اتاق كي جا آن. بست ها آن يرو به را در ُكول خانم و شدند وارد اتاق به دامبلدور تا دو و يهر

 دراز را شيپاها. بود نشسته يخاكستر يپتوها يرو يپسر. نداشت وجود آن در يآهن خواب تخت كي و يميقد كمد كي از ريغ
  .داشت دست در يكتاب و بود كرده

 مدل او چون بود، شده برآورده مروپ مرگ از شيپ يآرزو. نداشت وجود دلير تام صورت در يافگيبدق از يا نشانه چيه
 بيغر ظاهر به يوقت. بود دهيپر يرنگ و رهيت يموها ساله، ازدهي پسر كي يبرا بلند يقد با اش، افهيق خوش پدر تر كوچك

 و كرد دراز را دستش رفت، او سمت به دامبلدور. شد برقرار سكوت يا لحظه. شد تنگ يكم شيها چشم انداخت، ينگاه بلدوردام
  :گفت

  تام؟ چطوره حالت -
 مالقات يبرا كه نيا مثل درست د؛يكش دلير كنار را يچوب يصندل دامبلدور. داد دست دامبلدور با بعد كرد، تأمل يكم پسر

  . باشد رفته مارستانيب به ضيمر
  .هستم دامبلدور پروفسور من -
  :كرد تكرار دلير
  پروفسور؟ -
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  :گفت د،يرس يم نگران نظر به او
  ن؟يبنداز من به ينگاه تا آورده شمارو اون ن؟يهست جا نيا يچ يبرا ؟»دكتره« مثل يزيچ هي نيا -
  . بود رفته رونيب جا آن از تازه ُكول خانم كه كرد اشاره يدر به او

  :گفت لبخند با دامبلدور
  .نه نه، -
  :گفت دلير
  !بگو رو راستش نه؟ مگه بشم، نهيمعا من كه خواد يم اون. كنم ينم باور -
 نيچن بارها او كه ديرس يم نظر به طور نيا و بود دستور كي آن. گفت بود، دهنده تكان باًيتقر كه يتحكم با را آخر كلمه سه او

 از پس. زد يم لبخند او به فقط پاسخ در دامبلدور اما كرد؛ يم نگاه دامبلدور به رهيخ و بود گرد چشمانش. است گفته قبالً را يزيچ
  .ديرس يم نظر به محتاط هم هنوز اما د،يكش دست كردن نگاه رهيخ از دلير هيثان چند

  ؟يهست يك تو -
 تو بدم شنهاديپ بهت تا اومدم من. كنم يم كار هاگوارتز نام به يا مدرسه در و دامبلدوره پروفسور من اسم. گفتم بهت -
 .يبخون درس دتيجد مدرسه تو... يايب كه يبخوا اگه يعني. يبخون درس م مدرسه

  .ديرس يم نيخشمگ نظر به و كرد پشت دامبلدور به زد، يجست تخت يرو از او. بود آور تعجب اريبس دلير واكنش
 من خب... البته آره، ،»پروفسور« نه؟ مگه ،ياومد ازش تو كه هييجا همون نيا نوانخونه،! يبنداز دست منو يتون ينم تو -

 تو و نكردم شاپ يب سيدن و كوچولو بنسون يآم با يكار وقت چيه من. نوانخونه بره ديبا كه هيكس ريپ گربه اون ؟يديفهم ام،ينم
  !گن يم بهت اونا ،يبپرس ازشون يتون يم

  :گفت صبورانه دامبلدور
 دوست اگه البته. دم يم حيتوض هاگوارتز درباره بهت ،ينيبش آروم اگر و مهست معلم كي من م، ومدهين نوانخونه از من -

  ...مجبورت يكس يايب مدرسه يندار
  :گفت مسخره به دلير
  .نميبب رو اونجا خوام يم -

  :گفت دامبلدور
  هاگوارتز -
  :است دهينشن را دلير يها حرف يآخر انگار كه داد ادامه را حرفش يطور به و
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  ...ژهيو يها ييتوانا با يادافر يبرا است يا مدرسه -
 !ستمين وونهيد من -
 .هيجادوگر مدرسه. ستين ها وونهيد مدرسه هاگوارتز ،يستين وونهيد دونم يم -

 دامبلدور يها چشم انيم چشمانش اما بود، حالت يب صورتش بود، شده خكوبيم دلير. شد حاكم اتاق يفضا بر سكوت
  .است دروغ يحرف نيچن كه بخواند نطوريا ها آن از يكي از كرد، يم تالش كه نيا مثل كرد، يم حركت
  :گفت كنان زمزمه او
  جادو؟ -

  :گفت دامبلدور
 .درسته -
 ه؟يجادوگر كنم يم كه يكار پس ه،يجادوگر اون. اون -

 ؟يبكن يتون يم يكار چه -
  :گفت آهسته يصدا با دلير
  .يكار هر -

  .دارد تب ديرس يم نظر به رفت؛ يم اش گودافتاده يها گونه يسو به گردنش از داشت جانيه از يانيجر
 انجام به مجبور كنم، تيترب كه نيا بدون رو ها وونيح تونم يم من. كنم جابجا كردن، لمس بدون رو زهايچ تونم يم من -

 تونم يم بخوام اگه يحت. كنن يم تمياذ كه ارميب شيپ يكسان يبرا رو يبد ياتفاقا تونم يم من. بدم انجام خوام يم كه كنم يكار
  .بشم خوردنشون صدمه عثبا

 سرش شد، رهيخ شيها دست به. نشست تخت يرو دوباره و رفت يسكندر جلو سمت به او. ديلرز يم داشت شيپاها
  .است دعاكردن حال در انگار كه بود شده خم يطور

  :گفت زمزمه با كرد، يم نگاه لرزانش انگشتان به كه يحال در او
  .هست يزيچ دونستم يم شهيهم. ام ياستثنائ كه دونستم يم من. متفاوتم كه دونم يم من -

  :گفت كرد، يم نگاه يجد كامالً را دلير داشت و زد ينم لبخند گريد كه دامبلدور
  .يجادوگر كي تو. يگ يم درست كامالً تو خب -
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 اجازه ليالد يبرخ خاطر به هنوز كه بود آن در انهيوحش يخوشحال ينوع بود، كرده رييتغ اش چهره. كرد بلند را سرش دلير
 آمد، يم ناهنجارتر يحد تا نظر به اش، شده دهيتراش دقت به صورت برعكس يحت برسد؛ نظر به قبل از بهتر اش افهيق داد ينم

  .داشت يجانور يخو باًيتقر حالتش
  ؟يجادوگر كي هم تو -
 .آره -
  :گفت بود، كرده استفاده آن از »بگو را راستش« گفتن موقع بار كي كه اش مأبانه سييرئ لحن همان با و كدفعهي دلير
  .كن ثابت -

  .انداخت باال را شيابروها دامبلدور
  يايب هاگوارتز به كه يكن يم قبول گفتم، كه طور همون اگر -
 !اميم كه البته -
 .يكن خطاب »قربان« اي »پروفسور« منو ديبا پس -

  :گفت ديرس ينم نظر به مؤدب چندان كه ييصدا با سپس و رفت هم در گذرا يا لحظه يبرا دلير چهره
  ن؟يبد نشون من به ديتون يم پروفسور، لطفاً، منظورم. قربان متأسفم، -
 در يعمل يها شينما يبرا ياديز زمان كه گفت خواهد دلير به كرد، خواهد امتناع كار نيا از دامبلدور كه بود مطمئن يهر
  .بودند مراقب ديبا نيبنابرا و بردند يم سر به ماگل از پر ساختمان كي در حاضر حال در ها آن دارد، وجود هاگوارتز
 كهنه كمد سمت به را آن درآورد، كتش بيج از را اش يدست چوب دامبلدور كه بود نيا كرد، متعجب اريبس را او كه يزيچ اما
  .داد يمعمول يتكان يدست چوب به و گرفت نشانه اتاق گوشه

  .گرفت آتش ناگهان كمد
 لشيوسا تمام كند؛ مالمت بود دهيكش خشم و شوك يرو از كه يغيج خاطر به را وا توانست ينم يهر. جست جا از دلير

 به يبيآس چيه بدون كمد و شد بيغ ها شعله برگشت دامبلدور طرف به دلير كه يوقت درست اما باشد، بوده كمد آن در ستيبا يم
  .ماند جا

  .انداخت او يدست چوب به صانهيحر يحالت با بعد و دامبلدور به كمد از را اش رهيخ نگاه دلير
  ارم؟يب ريگ نارويا از دونه هي تونم يم كجا از -

  :گفت دامبلدور
  اديب رونيب جا اون از كنه يم تالش كه كمدته تو يزيچ كنم فكر ش، موقع به -
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  . ديرس يم نظر به زده وحشت بار نياول يبرا دلير شد، يم دهيشن كمد درون از آهسته تلق تلق يصدا كي و
  :تگف دامبلدور

  .كن باز درو -
 يها لباس فيرد كي يباال طبقه، نيباالتر در. كرد باز را كمد در و كرد يط را اتاق عرض بعد كرد، درنگ يا لحظه دلير

  .باشند شده حبس آن در وانهيد موش چند نكهيا مثل كرد يم صدا و سر كه خورد يم تكان يطور ييمقوا جعبه كي نما، نخ
  :گفت دامبلدور

  !رونيب ارشيب -
  . است داده دست از را اعصابش بر تسلط ديرس يم نظر به. آورد نييپا بود خوردن تكان حال در كه را جعبه دلير

  :ديپرس دامبلدور
  ؟يباش داشته رو اون دينبا تو كه س جعبه تو يزيچ -
  . انداخت دامبلدور به گرانه محاسبه و حيصر ،يطوالن ينگاه دلير

  :تگف احساس از يخال ييصدا با آخر دست
  .قربان كنم، يم فكر طور نيا بله، -

  :گفت دامبلدور
  .كن بازش -
 زيچ دنيد منتظر كه يهر. ختير تختش يرو بكند ها آن به ينگاه آنكه بدون را اتشيمحتو و برداشت را جعبه در دلير

. ديد را برق و زرق يب يسازدهن كي و يا نقره انگشتر كي و،ي-وي ليقب از كوچك يمعمول ليوسا يسر كي بود، يزتريانگ جانيه
  . گرفتند قرار نازك يپتوها يرو يآرام به و شد متوقف شان لرزش شدند، ختهير رونيب به جعبه از كه يوقت

  :گفت يآرام به گذاشت، يم لباسش در را اش يدست چوب كه يحال در دامبلدور
 و يكرد حتماً كارو نيا تو كه بشم عمطل ديبا من ؛يكن يعذرخواه اونها از و يبرگردون شون صاحبان به رو ها نيا ديبا -

  .اغماضه رقابليغ كردن يدزد هاگوارتز در كه دم يم هشدار بهت
 گرفته ييصدا با او آخر در. بود شده رهيخ دامبلدور به سرد ينگاه با هنوز او د؛يرس ينم نظر به شرمنده هم يكم يحت دلير
  :گفت

  !قربان چشم -
  :داد ادامه دامبلدور
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 كه مطمئنم ن؛يكن مهار رو اون كه نينيب يم آموزش بلكه ن،يكن استفاده جادو از كه ميد يم ادي تنها نه تونبه هاگوارتز در ما -
 نيآخر و يستين نفر نياول تو. تحمله قابل نه و شه يم داده آموزش نه مدرسه در كه يكرد استفاده يقيطر به هات قدرت از سهواً تو
 وزارت و كنه اخراج آموزاشو دانش تونه يم هاگوارتز كه يبدون ديبا. رهيبگ ارشياخت در رو جادوش ديبا كه بود ينخواه هم نفر

 تمام. كنه يم مجازات تر يجد صورت به رو ها شكن قانون... داره وجود هم يا وزارتخونه نيچن كه يبدون ديبا البته... جادو و سحر
  .باشن ما نيقوان رويپ و كنن قبول ما يايدن به ورود زمان در رو نيا ديبا ديجد جادوگران

  :گفت دوباره دلير
  !قربان چشم، -
 گرداند، يبرم ييمقوا جعبه به را يدزد ياياش كه يزمان. بود يزيچ چه به كردن فكر حال در او گفت بتوان كه بود رممكنيغ

  :گفت حيصر يكلمات با و برگشت دامبلدور يسو به كرد، تمام را كارش يوقت. بود حالت يب چنان هم صورتش
  .ندارم يپول چيه من -

  :گفت آورد، يم رونيب بشيج از را يچرم پول سهيك كي كه يحال در دامبلدور
 در رو يا بودجه باشن داشته اجياحت كمك به ردا و كتاب ديخر يبرا كه يكسان يبرا هاگوارتز. حمله قابل يراحت به نيا -

 ...اما دوم، دست ييجادو ورد كتاب چند ديبا احتماالً تو. گرفته نظر

 كرد يم يوارس را بزرگ ييطال ونيگال كي داشت و بود گرفته دامبلدور از يتشكر چيه بدون را پول نيسنگ سهيك كه دلير
  :گفت

  ن؟يخر يم ييجادو ورد كتاب كجا از شماها -
  :گفت دامبلدور

 ليوسا داكردنيپ يبرا بهت تونم يم. آوردم خودم با رو ت مدرسه زاتيتجه و ها كتاب فهرست من. اگونيد كوچه از -
  ...كمك
  :ديپرس و انداخت دامبلدور به ينگاه تخت يرو از دلير
  ؟ياي يم من با هم تو -
 ...اگر قطعاً، -

  :گفت دلير
  .زنم يم چرخ لندن تو ييتنها خودم شهيهم بدم، انجام خودم كارامو دارم عادت من. ندارم اجياحت تو به من -
  :ادد ادامه دامبلدور يها چشم مدر ميمستق نگاه با و
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  قربان؟ رفت اگونيد كوچه نيا به شه يم يچطور -
 پاكت دامبلدور. شد زده رتيح هم گريد كباري اما كرد، خواهد يپافشار دلير با كردن يهمراه بر دامبلدور كه كرد فكر يهر

 ليپات مهمانخانه هب پرورشگاه از را خود چگونه كه گفت دلير به قاًيدق كه نيا از بعد و داد دلير به را زاتيتجه فهرست يمحتو
  :گفت برساند،) سوراخ گيد (درزدار
 رو رستوران صاحب تام سراغ. تونن ينم ييرجادويغ يها آدم. اتاقت يها ماگل كه اگرچه ،ينيبب رو اون كه يتون يم تو -

  ...خودته اسم هم چون مونه، يم ادتي به راحت اسمش... ريبگ
  .بدهد انجام را آور يخستگ پرواز كي خواست يم كه انگار آمد، كش يعصب صورت به كدفعهي دلير
  آد؟ ينم خوشت »تام« اسم از تو -
  :گفت غرغركنان دلير
  .دارن وجود ياريبس يها تام -
  :ديپرس دارد نگه دلش در را سوال نيا توانست ينم كه انگار بعد
  .گذاشت دلير تام رو من اسم اون گفتن، من به اونا بود؟ جادوگر كي من پدر ايآ -

  :گفت آرام ييصدا اب دامبلدور
  .دونم يم متأسفم، -
  :گفت دامبلدور، با نكهيا تا زد يم حرف خودش با داشت شتريب كه دلير
 زاميچ تمام ديبا يك پس... بوده جادوگر پدرم حتماً پس. مرد ينم وگرنه باشه داشته ييجادو قدرت تونسته ينم من مادر -

  هاگوارتز؟ اميب ديبا يك. رميبگ رو
  :گفت دامبلدور

 حركت نگزكراسيك ستگاهيا از سپتامبر اول تو. شده ديق هست، پاكتت در كه يپوست كاغذ نيدوم يرو اتيجزئ امتم -
  .پاكته داخل هم قطار تيبل كي. يكن يم

  :گفت گرفت، يم را او دست كه يحال در دلير. كرد دراز دوباره را دستش و ستاديا دامبلدور. داد تكان را سرش دلير
 تو و كردن دايپ رو من اونا دميفهم م،يبود رفته روستا به گردش يبرا يوقت رو نيا. كنم صحبت هامار با تونم يم من -
  ه؟يمعمول زيچ جادوگر هي يبرا نيا ايآ كردن، زمزمه گوشم

 دامبلدور. بسپارد خاطرش به را موضوع نيا كرد، يسع بود كرده يخوددار بيعج قدرت نيا انيب از لحظه آن تا كه يهر
  :گفت درنگ لحظه كي از پس



                                                                                                    خالص                              هري پاتر و شاهزاده نيمه ريدل مرموز                        /    فصل سيزدهم   
 

 ٢٥٤

  .ستين سابقه يب اما. دهيبع نيا -
 گريكدي به پسر و مرد ستادند،يا يا لحظه ها آن كرد، يم ورانداز را دلير صورت كنجكاوانه چشمانش اما بود، اعتنا يب شيصدا

  :گفت و ديرس در مقابل دامبلدور و كردند رها را گريكدي دست سپس و بودند شده رهيخ
  .نمتيب يم ارتزهاگو تو. تام خداحافظ -

  :گفت بود، ستادهيا يهر كنار كه يديموسف دامبلدور
  .بسه گهيد كنم فكر -
 دامبلدور شكل يا رهيدا يفعل دفتر در و رفتند باال يكيتار انيم از يوزن يب با گريد بار كي ها آن آن، از پس هيثان چند بعد و
  . آمدند فرود

  :گفت بود، آمده فرود يهر كنار كه دامبلدور
  .نيبش -
  .بود انباشته بود، آن شاهد تازه آنچه از چنان هم فكرش كرد، اطاعت يهر
  :گفت يهر
 باور رو ديهاگر حرف اول من. جادوگره هي اون نيگفت بهش كه يوقت نه،يا منظورم. كرد باور من از تر عيسر يليخ اون -
  .نكردم

  :گفت دامبلدور
  »هياستثنائ« خودش فتهگ به... كه بود نيا كردن باور آماده كامالً دلير آره، -
  :ديپرس يهر
  ن؟يدونست يم شما پس -
  :گفت دامبلدور 
 كردم ينم فكر چيه من نه، ام؟ كرده مالقات اعصار تمام در اهيس يايدن جادوگر نيتر خطرناك با كه دونستم يم رو نيا ايآ -

 به من. ارهي يم وجود به يگرفتار امبر كه دونستم يم قطعاً اگرچه هست، امروز كه بشه يزيچ به ليتبد و بزرگ قراره اون كه
 االن البته اما نداشت، يدوست چيه و بود تنها اون چون كردم يم يكار ديبا حال هر به باشم، اون مراقب تا برگشتم هاگوارتز
  .دادم يم انجام هم گرانيد خاطر به رو كار نيا ديبا كنم يم احساس

  :داد ادامه دامبلدور
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 و تر جالب و بود، افتهي تيتقو او يجوان به يجادوگر يبرا يآور اعجاب طور به ،يديشن كه طور همون اون، يها قدرت -
 بود كرده آغاز خودآگاه صورت به رو ها اون از استفاده و داره تسلط ها اون بر يحد تا بود كرده كشف اون... كه نيا همه از تر شوم

 ريسا هيعل جادو از زمان همون اون دادن، يم انجام جوان دوگرانجا كه نبودن يمعمول يها شيآزما ها اون ،يديد كه طور همون و
 يپسر و دختر و شده خفه خرگوش درباره كوتاه يها داستان. كرد يم استفاده ها اون بر تسلط و كردن مجازات ترسوندن، يبرا افراد
   »بزنم صدمه ااون به تونم يم بخوام اگه من« هستند موضوع نيا بر يليدل انداخت دام به غار در او كه

  :ديپر دامبلدور حرف انيم به يهر
  .ديفهم يم هم رو مارا زبون اون و -
 در هم ها مارزبون يبرخ م،يدون يم كه طور اون اگرچه اه،يس يجادو به مربوط احتماالً و نادر ييتوانا كي واقع؛ در بله -

 زهيغر كه كرد ينم نگران رو من قدر اون مارا با كردن صحبت در اون ييتوانا اصل در. دارن وجود خوب افراد و بزرگان انيم
 .يگر سلطه و يكار يمخف ،يرحم يب يبرا آشكارش

  :گفت پنجره پشت كيتار آسمان به اشاره با دامبلدور
 چرا كنم، جلب ميبود شاهدش كه ييها صحنه بارز يها مشخصه به رو جهت تو خوام يم م،يبش جدا هم از كه نيا از شيپ -

 يزمان دلير واكنش به دوارميام همه، از اول«. ميكن يم بحث هم با دربارشون ندهيآ در كه دارن يموضوعات در ياديز ريتأث اونا كه
  »؟يباش كرده توجه »تامه« كشيكوچ اسم كه هست هم يا گهيد كس گفتم من كه

  .داد تكان مثبت نشانه به را سرش يهر
  :گفت دامبلدور

 رو شه يم اون دادن جلوه يعاد باعث كه يچ هر و ده يم ربط متصل مردم به اونو چه هر داد نشون اون كه بود اونجا -
 چند ظرف يدون يم كه طور همون رو اسمش اون. باشه نما انگشت و جدابافته تافته متفاوت، كه كرد آرزو بعد يحت. شمره يم خوار
  .شده ميقا شپشت هاس مدت كه ساخت رو »ولدمورت لرد« ماسك و انداخت دور مكالمه اون از بعد سال

  :داد ادامه دامبلدور
 اي كمك اون. نداشت هم يدوست ظاهراً و بود زياسرارآم و خوداتكا زمان اون دلير تام كه يكرد توجه تو كه مطمئنم -
 از. طوره نيهم هم بزرگسال ولدمورت كنه، كار ييتنها كه داد يم حيترج اون. خواست ينم اگونيد كوچه به رفتن يبرا رو يهمراه

 رو اون يحت و كنينزد اون به كه هستن يكسان تنها هستن، اعتمادش مورد كنن يم ادعا كه يشنو يم خوارانش مرگ از يليخ
  .كنه دايپ يدوست كه باشه خواسته هم وقت چيه كه كنم ينم باور و نداشته يدوست هرگز ولدمورت لرد. شدن اغفال اونا. فهمن يم

  :گفت دامبلدور
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 متيغن داشت عالقه جوان دلير تام... يكن توجه نيا به ينتون كه يهر ينباش آلود خواب قدر اون دوارميام... آخر در و -
 خرده از ييها يسوغات يحت و گرفته هاش يقربان از نايا. يديد رو بود كرده ميقا اتاقش تو كه يدزد ياياش جعبه. كنه جمع

  .بود خواهد مهم ندهيآ يبرا چون بسپار، خاطر به رو مانند كالغ ليتما نيا. نديناخوشا يجادوها
 آن يرو شيپ دفعه گانت مارولو حلقه كه افتاد يكوچك زيم به چشمش كرد، يم يط را اتاق طول داشت يوقت ستاد،يا يهر

  .نبود جا آن گريد حلقه اما بود،
  :گفت است، كرده توقف يهر ديد كه دامبلدور

  ؟يهر هيچ -
  :گفت كرد، يم نگاه اطراف به كه يحال در يهر
  .نيباش داشته يزيچ اي يدهن ساز ممكنه شما كردم فكر من اما ست،ين قهحل -

  . انداخت او به ينگاه نكشيع يباال از دامبلدور
  .بود يدهن ساز كي فقط يسازدهن اما ،يهر يركيز يليخ -
  .برود ديبا كه فهماند يهر به دست اشاره با رازگونه، حيتوض آن از بعد و
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  فصل چهاردهم

  فيليسيس       فليكس 
  امير زادشام: مترجم

  مهدي زارع، مرلين: ويرايش
  

هري . شناسي بود صبح آن روز اولين كالسي كه هري داشت، كالس گياه
ولي وقتي . ترسيد كه براي آنها قابل درك نباشد چون مي. توانست در مورد كالسش با دامبلدور، با رون و هرميون حرف بزند نمي

باالخره آن . تواند توضيح زيادي بدهد ها را قانع كرد كه نمي كردند تا به كالس برسند، آن ر ميهاي سبز عبو داشتند از باغچه
  .ولي مه غريبي در فضا بود كه باعث شد آنها نتوانند به راحتي گلخانه را پيدا كنند. بادهاي طوفاني آخر هفته به پايان رسيده بودند

  :رون به آرامي گفت
  . شونبراسم. فكر ترسناكيه! واي پسر -

  .هايشان را دست كردند هاي خپله قرار گرفتند كه پروژه اين ترمشان بود، و دستكش آنها اطراف اسنارگالف
ولي اون ... اما من هنوز نفهميدم چرا دامبلدور تمام اين چيزا رو به تو نشون داده، منظورم اينه كه اين واقعاً جذابه و  -

  خواسته به چي اشاره كنه؟ مي
  :كرد گفت اش را آماده مي  كه داشت سپرهاي صمغي هري در حالي

  .كنه كه زنده بمونم ولي اون گفت اينا خيلي مهمه و كمك مي. دونم نمي -
  :هرميون با لحني جدي گفت

. كني گيري مي تر تصميم اينجوري راحت. اين كه در مورد ولدمورت هر نوع اطالعاتي رو بدست بياري. اين خيلي جالبه -
  هاي ديگه اون آگاه بشي؟ ي از ضعفتون ديگه چطوري مي

  :هري از پشت سپرهاي صمغي گفت
  آخرين مهموني اسالگهورن چطور بود؟! راستي. دونم نمي -

  :گذاشت گفت اش را مي هرميون در حالي كه عينك ايمني
اره، اون ارتباطات خوبي د. زنه منظورم اينه كه اون همش در مورد شاهكارهاش حرف مي. باور كن. نسبتاً خوب بود -

  .ده و اين دفعه هم ما رو با گئونگ جونز آشنا كرد غذاهاي خوبي به ما مي
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  :رون در حالي كه چشمانش به اندازه عينك گشاد شده بود گفت
  !كاپيتان هارپي هالي هد؟! گئونگ جونز؟ -
  ...اما. كنم اون يه كم خود پسنده من فكر مي. درسته -

  :پروفسور اسپراوت با چابكي گفت
  .زدن تا همين جاش هم كامالً كافيه به نظر من گپ -

  :كرد عبوس به نظر برسد گفت و در حالي كه سعي مي
  .و نويل تقريباً اولين نيام گياهيش رو درست كرده. هاي ديگه شروع كردند  بچه. شما عقب افتادين -

 و در حال كنترل كردن اي نشسته بود هايي بر روي صورتش گوشه نويل با لبي خونين و خراش. آنها به اطراف نگاه كردند
  .يك نيام نامطبوع سبز جهنده به اندازه يك گريپ فروت بود

  :رون گفت
 .كنيم همين اآلن شروع مي. چشم پروفسور -

  : و وقتي كه پروفسور اسپراوت از آنجا دور شد، به سرعت گفت
  .بايد از مافليات استفاده كنيم! هري -

  :ناگهان هرميون گفت
  !نبايد! نه -

  .كرد هايش پافشاري مي خالص و افسون رسختانه بر روي نظرش در مورد شاهزاده نيمه و مثل هميشه س
  .بهتره شروع كنيم! خيلي خوب -

  .دار رو برويشان شيرجه رفتند هاي پيچ آنها نفس عميقي كشيدند و به سوي خپله. اي به آن دو كرد  غره هرميون چشم
. راشنده بودند و خارهايي را مثل تازيانه بر سر آنها فرود مي آوردندطويل و خ. آن موجودات به يكباره به سوي آنها جهيدند

هري گروهي از آنها را . يكي از آنها خودش را در ميان موهاي هرميون گير انداخت و رون با يك قيچي باغباني آن را بيرون آورد
ا شجاعانه داخل سوراخ كرد و سوراخ هرميون دستش ر. هاي آن بوجود آمد گرفت و به هم گره زد و يك سوراخ در ميان شاخك
هري و رون با تالش بسيار سوراخ را باز كردند و هرميون دستش را در . ناگهان مثل يك تله شكاري دور دست او پيچيده شد

ها به سر جايشان برگشتند و آن جسم خپله  در همان زمان تيغ. حالي كه يك نيام مثل مال نويل را در دست داشت عقب كشيد
  .ار مانند يك غده چوبي مظلوم آنجا لم داده بودد پيچ

  :كند گفت كي ميي هاي روي صورتش را يكي آورد و تيغ رون در حالي كه داشت عينكش را در مي
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 .وقت يه همچين چيزي توي خونم بكارم كنم هيچ من فكر نمي! دونيد مي -
  :شته بود گفت و بعد هرميون در حالي كه آن نيام جهنده را با زحمت از درازا نگه دا

  .ه كاسه به من بديني -
  . هري يك كاسه را باال نگه داشت و هرميون آن نيام را داخل كاسه پرتاب كرد و نگاهي سرشار از انزجار به آن انداخت

  :پروفسور اسپراوت گفت
  .اونا وقتي كه تازه هستن بهترينن. اون رو بچلون. نارنجي نباشيد اين قدر نازك -

  .كند شروع كرد به حرف زدن  كه ديگر خطري از جانب آن غده چوبي تهديدش نميهرميون وقتي مطمئن شد
چون اون به من گفته كه برنامه . و هيچ راهي نيست كه تو بخواي نياي. اسالگهورن يه مهموني براي كريسمس ترتيب داده -

  .دونه كه تو اون بعدازظهر بيكاري بعد از ظهرهاي تو رو چك كنم و اون حاال مي
  :ام داخل كاسه را بتركاند با دو دست به آن فشار آورد و گفتيكرد آن ن اي كرد و رون كه سعي مي لههري نا

  !مگه نه؟. هاي اسالگهورنه و اين يه مهموني مخصوص سوگلي -
  .مخصوص اعضاي كلوپ اسالگ. بله درسته -

وفسور اسپراوت خورد، كالهش را نيام با فشار از الي دستان رون خارج شد و به شيشه گلخانه بر خورد كرد، به سر پر
  :گفت وقتي برگشت، هرميون داشت مي. ام را برگردانديهري رفت تا ن. انداخت و روي زمين افتاد

  ...من اسم كلوپ اسالگ رو نساختم -
  :رون با نيشخند دردناك مخصوص مالفوي گفت

  !كلوپ اسالگ -
  : و اضافه كرد

اون وقت اسالگهورن شما رو شاه و ملكه ! گن دوست بشي؟ال كني با مك خب چرا تو سعي نمي. اين رقت انگيزه -
  ...اسالگ
كني اون مهموني  اما اگه تو فكر مي. خواستم تو رو دعوت كنم ما اجازه داريم يه مهمون با خودمون ببريم و من مي -

  . شم احمقانه است، مزاحمت نمي
مالحظگي كاسه مخصوص نيام  او با بي. اي آن دو باشدافتاد تا او مجبور نباشد بين دعو هري آرزو داشت نيام كمي دورتر مي

  .شنيد اما متاٌسفانه باز هم صداي آنها را مي. را برداشت و با سرو صدا و تكاپو سعي داشت صداي آن دو را نشنود
  :رون با لحني كامالً متفاوت پرسيد
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  خواستي منو دعوت كني؟ تو مي -
  :هرميون با عصبانيت گفت

  ...الگن دوس بشم دي من با مك جيح مياما اگه واقاً تر! بله -
  .هاي آن دو را قطع كرده بود تالش هري براي به دام انداختن نيام با بيلچه، صحبت

  :رون با صدايي آهسته گفت
  !دم نه ترجيح نمي -

  :او شتابان گفت. اي كه به كاسه زد آن را خرد كرد هري نيام را گم كرد و با ضربه
  !ريپارو -

در هر صورت اين اتفاق باعث شد تا رون و هرميون به خودشان بيايند و به هري .  به هم متصل شدند و قطعات كاسه دوباره
گشت تا راهي براي گرفتن نيام اسنارگالف  مي» گياهان گوشتخوار جهان«هرميون سراسيمه دنبال راه حلي در كتاب . كمك كنند
  . بوداش ايستاده تر هم رون با كمي ترس در چهره آن طرف. پيدا كند

  :هرميون شتابزده گفت
  .شه گه اون با يه چيز تيز پنچر مي اينجا مي. دار هري اونو باال نگه -

دانست  او مي. اين خيلي براي هري غير منتظرانه بود. هايشان را گذاشتند او و رون هر دو عينك. هري كاسه را به هرميون داد
او و چو حاال از نگاه كردن به يكديگر هم . حساسي در باره آن خواهد داشتدانست چه ا اما نمي. افتد كه اين اتفاق دير يا زود مي

شد  كرد؟ يعني مي حاال كه رون و هرميون قصد داشتند كنار هم باشند ديگر چه چيزي آن دو را از هم جدا مي. كشيدند خجالت مي
آن دو حتي از اين كه يك كلمه با هم حرف شان بيشتر باقي بماند؟ هري هنوز اوايل سال سوم را به خاطر دارد كه  اين دوستي

افتاد اگر ديگر از هم جدا  ولي خب، چه اتفاقي مي. بزنند خودداري مي كردند و او از اين كه پل ارتباطي بين آن دو باشد، متنفر بود
ه هري براي بهتر پس بهتر بود ك. گونه ظاهر شدن برايشان مشكل باشد نشوند؟ اگر مثل بيل و فلور شوند؟ آنگاه ممكن است آن

  .زد شدن اوضاع حرفي نمي
  :رون در حالي كه دومين نيامش را نگه داشته بود فرياد زد

  گرفتمش -
هاي  شان پر از زگيل و طولي نكشيد كه كاسه. كرد تا خود را از دام آن سوراخ رها كند  و در همان لحظه هرميون سعي مي

  .ه به مهماني اسالگهورن سپري شدترين اشار بقيه درس بدون كوچك. خورنده شد سبز لول
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آن دو هيچ تغييري نكرده بودند به جز اين كه با يكديگر . كرد در روزهاي بعد هري به دوستانش با دقت بيشتري نگاه مي
گذرد را  اما هري منتظر بود تا چيزي را كه در زير نفوذ نور كم و اتاق تنگ مهماني اسالگهورن مي. كردند تر صحبت مي مودبانه

  .بيندب
و اين يعني اين كه عليرغم همه كارهايي . بدون اين كه اميدي به مرخص شدنش باشد. كتي بل هنوز هم در سنت مانگو بود

هري جاي كتي را خالي گذاشته بود . كه هري از سپتامبر انجام داده بود، اكنون هر چيزي ممكن بود براي تيم گريفندور اتفاق بيفتد
ك بود و هري باالخره قبول كرد كه كتي يدگشت، اما اولين بازي گريفندور در مقابل اسليترين نزدبه اميد اين كه او برخواه

  .گردد برنمي
يك روز، پس از . كرد ديگر كسي براي آزمون بيايد زيرا فكر نمي. كرد كه بتواند يك آزمون ديگر انجام هد هري فكر نمي

اگر چه هنوز تعدادي قناري دور اتاق پرواز .  كالس تقريباً خالي بود.اي كشيد كالس تغيير شكل، او دين توماس را به گوشه
  .كردند كه هرميون آنها را درست كرده بود و بقيه فقط توانسته بودند هوا را به يك پر تبديل كنند مي

  هنوزم دوست داري كه در پست مهاجم بازي كني؟ -
  .البته. اوه! چي؟ -

يكي از داليلي كه هري از دين براي اين . كرد را به داخل كيفش پرتاب ميهايش  پشت سر دين، سيموس با عصبانيت كتاب
اي ندارد و در هر صورت هري بايد به صالح  پست درخواست كرده بود اين بود كه هري مطمئن بود سيموس به اين پست عالقه

  .كرد ها پرواز مي تر از سيموس در آزمون كرد و دين سبك تيم فكر مي
  :هري گفت

  . يه تمرين داريم7امشب ساعت . ماييخب پس با  -
  .تونم صبر كنم تا به جيني بگم نمي! خيلي ممنون هري. باشه -

شدن كثافت يكي  حتي پرتاب. لحظات سختي گذشت. او با سرعت از اتاق خارج شد و هري و سيموس را با هم تنها گذاشت
  .شتهاي هرميون روي سر سيموس نيز، اثري در بهتر شدن اوضاع ندا از قناري

در اتاق اجتماعات همه جا پر از صداي غرغر بود كه . سيموس تنها كسي نبود كه از انتخاب جانشين كتي دلخور شده بود
آن چيزي كه بار سنگيني . شد هري از اين موضوع بخصوص ناراحت نمي. هايش را براي تيم انتخاب كرده هري دو تا از همكالسي

اگر . كردند ردن يك تيم برنده در آينده نزديك بود كه بايد در مقابل اسليترين بازي ميكرد، آماده ك را بر روش هري تحميل مي
شان خواهند گفت كه ما  و همه. گفتند كردند و به او ناسزا مي برد، همه آنها فراموش خواهند كرد كه از هري انتقاد مي گريفندور مي
  .ها را تحمل كند هري مجبور بود بدتر از اين...! باختند ولي اگر مي... گفتيم اين تيم عاليه هميشه مي
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او با جيني و دلزا . هري پرواز دين را آن روز بعد از ظهر ديده بود. ديد هري هيچ دليلي براي پشيمان شدن از انتخابش نمي
  !بودتنها مشكل رون . شدند ها هم كه پيكس و كوت بودند، روز به روز بهتر مي زننده ضربه. كرد بسيار عالي بازي مي

احساس ناامني . برد دانست كه رون بازيكن پر افت و خيزي است كه از اضطراب و نداشتن اعتماد به نفس رنج مي هري مي
بعد از اين كه دوازده گل را كه بيشتر از جانب جيني بود، پذيرفت، . شدن بازي اول فصل بود در وجود رون بود كه دليل آن نزديك

بعد از اين كه دلزا . خواست از او جلو بزند، مشت محكمي به دهان او زد اين كه وقتي دلزا رابينز ميشد تا  تر مي اش وحشيانه بازي
  :وار به زمين فرود آمد و از روي جارويش سقوط كرد، رون فرياد زد زاگ زيگ

  ...من فقط. واقعاً متاسفم. عمدي نبود! ببخشيد -
  :جيني با عصبانيت گفت

  ترسو -
  : و لب متورم او را معاينه كرد و گفت و در كنار دلزا فرود آمد

  !نگاش كن. تو به درد نخوري -
  :هري بين آن دو دختر فرود آمد و گفت

 كنم من درستش مي -
  :و چوبش را يه طرف دلزا گرفت

  !پيكسي -
  ...تو كاپيتان تيم نيستي. تو حق نداري به رون بگي به درد نخور! جيني -
  ...و من فكر كردم يكي بايد. تونستي به اون بگي به درد نخور ود و نميخب اين طور كه معلوم بود تو خيلي سرت شلوغ ب -

  :هري به زور جلوي خودش را گرفت كه نخندد و فرياد زد
  !زوووووود... همه تو آسمون -

كرد سياستي كه در پيش گرفته،  او احساس مي. هاي آنها در طول ترم بوده است كرد آن يكي از بدترين تمرين هري فكر مي
  .شد نزديك مسابقه انتخاب كرد  سياستي نيست كه ميبهترين

  :هري با لحني نيرو بخش گفت
  .كنيم ها رو رو زمين پهن مي همه اسليتريني! عالي بود بچه ها -

  .ها با خشنودي معقولي از رختكن خارج شدند زننده ها و ضربه  مهاجم
  :آلود گفت وقتي كه در پشت سر جيني بسته شد رون با صدايي حزن
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  .ث يه كيسه پر از مدفوع اژدها بازي كردممن م -
  :هري با اطمينان گفت

 .تنها مشكل تو اضطرابه. تو بهترين دروازه باني هستي كه من آزمايش كردم. اين طور نيست -
  
  

شان به برج را كنار زد، هري و رون، جيني و  بر هميشگي وقتي هري پرده روبروي ميان. رفتند آنها به سمت برج گريفندور مي
مثل اين كه با چسب به هم چسبيده . بوسيدند ين را ديدند كه همديگر را محكم در آغوش گرفته بودند و حريصانه همديگر را ميد

  !باشند
خون داغ به يك باره به مغز . كشيد اين مثل اين بود كه هيوالي بزرگي در شكم هري بوجود آمده باشد و بر شكم او پنجه مي

  .كننده بود ي كه گيج بود، در حال كلنجار رفتن با اين اتفاق ناگهاني ديوانههري هجوم آورد و او در حال
  :شد شنيد هري صداي رون را كه انگار از فاصله دور شنيده مي

  !آهاي -
  :جيني و دين از هم جدا شدند و به اطراف نگاه كردند

  چي؟ -
  :رون گفت

  .نمهيچ دوست ندارم خواهرم رو در حال بوسيدن يه نفر در مإل عام ببي -
  :جيني گفت

  .تا زماني كه شما دو تا پيداتون شد. اينجا يه دهليز متروكه بود -
چون هيوالي درون . اعتنايي كرد خند مبتكرانه به هري زد ولي هري به او بي او يك نيش. رسيد دين دستپاچه به نظر مي

  .زد غريد و نعره مي وجود او براي اخراج دين از تيم مرتباً مي
  :دين گفت

  ...بيا به سالن اجتماعات برگرديم...بيا جيني. ..اااا -
  :جيني گفت

  .من بايد اينجا يه كمي با برادرم اختالط كنم... تو برو -
  .دين آنها را ترك كرد و مثل اين كه اصالً از ترك دهليز ناراحت نبود
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  :جيني موهاي قرمزش را از روي صورتش كنار زد و گفت
كنم و يا اين كه با كي چيكار  تو اين نيست كه ببيني من با كي رفت و آمد ميكار . بزار يه چيزي رو برات روشن كنم -

  .كنم مي
  :رون با عصبانيت گفت

  ...كني من خوشم مياد كه مردم بگن خواهر من يه فكر مي. چرا هست -
  :جيني چوبش را به طرف او گرفت و گفت

 .بگو ديگه! يه چي؟! ه چي؟ي -
  :هري سريعاً گفت

  .ياون منظوري نداشت جين -
  . در حالي كه هيوالي درون وجودش كامالً با رون موافق بود

  :جيني با عصبانيت تمام گفت
اي كه داشته از خاله  فقط بخاطر اين كه اون تا حاال هيچ كس رو نبوسيده، فقط به خاطر اين كه بهترين بوسه. چرا داشت -

  ...!ماريلمون بوده
  :رون فرياد زد

  .دهنتو ببند -
اگه تو هم يه نفرو براي . ات رو ببوسه كردي كه گونه ديدي آرزو مي هر وقت كه اونو مي. ديدم ميمن تو رو . بندم نمي -

  .شد قدر به روابط عاشقانه ديگران حسوديت نمي كردي تا ببوسيش، اين خودت پيدا مي
  .رون هم چوب جادويش را كشيد و هري بين آن دو قرار گرفت

  :رون با بلندترين صداي ممكن فرياد زد
  .گي دوني چي داري مي  نميتو -

  . حاال او هري را در مقابل حمالت خود داشت
  .دم فقط به خاطر اينه كه من در مإل عام نمايش نمي -

  :اي مانند جيغ كرد و گفت جيني خنده
  ...تو. هاي چاق و چله و عكس گرفتن با خاله مريل بوسيدن خوك. اوه آره -
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هري رون را گرفت و به طرف ديوار هل .  را چند متر به عقب پرتاب كردنوري نارنجي از باالي بازوي هري گذشت و جيني
  .داد

  :جيني گفت
كني  و اين فقط توئي كه فكر مي. بوسيد و هرميون با ويكتور كرام روابط عاشقانه داشت هري چو رو مي! احمق نشو رون -

  . ساله رو داري12چون تو فقط تجربه يه فرد . آوره اين كارها چندش
تا اين كه سايه . كردند آنها هر دو روبروي هم ايستاده بودند و دندان قروچه مي. نگاه او كشنده بود. ا كنار كشيدهري رون ر

  .خانم نوريس، گربه سرايدار از گوشه ديوار پديدار شد
  :هري وقتي صداي كشيده شدن پاي گربه را روي زمين شنيد فرياد زد

  .بيايد بريم -
  :د رون گفتوقتي به راهرو طبقه دوم رسيدن

  .خالص شديم! آخ -
  .و از يك طلسم جهنده نيز آسيب ديده بود. او گيج بود. هري صداي شكسته شدن عينكش را شنيد

  :گفت صدايي در وجودش مي
تو دوست نداشتي بوسه اون رو با دين ببيني فقط به خاطر اين كه اون خواهر . اين فقط به خاطر اينه كه اون خواهر رونه -
  فقط همين. رونه

  .ن فكر ناگهاني را بگيردياما هري نتوانست جلوي ا
اما او همچنين رون را هم تصور ... هيوالي درون او خرخري كرد...! تصاويري از آن دهليز و هري در حال بوسيدن جيني

را فرياد » اشيتو قرار بود دوست من ب«يا » خيانت يه دوست«زند و چيزهايي مانند  دوزي شده را كنار مي كرد كه آن پرده مليله
  .زد مي

  :وقتي كه آن دو به تابلوي بانوي چاق رسيدند رون به طور ناگهاني پرسيد
  بوسيدن؟ كني كرام و هرميون همديگه رو مي تو فكر مي -

  :هري از خياالتش در مورد تنها بودن با جيني در آن دهليز بيرون آمد و سردرگم گفت
  ...خب... اااااااا.. اوه! چي؟ -

ولي انگار رون از صورت او جواب را فهميده . خواست اين جواب را به رون بدهد اش بله بود اما هري نمي جواب صادقانه
  .بود
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  :هري با نجوا به بانوي چاق گفت
  دليگروت -

خواب رفتند و هر  اي به جيني يا هرميون، بدون بحث و در كمال آرامش به رخت  و آن دو از سوراخ باال رفتند و بدون اشاره
  .ور شدند  افكار خودشان غوطهكدام در

كرد خودش را متقاعد كند كه احساس او نسبت به جيني، كامالً  هري مدت زيادي به سايبان تختش خيره شده بود و سعي مي
مثل خواهر و برادر در تمام تابستان، با هم . كردند آنها تقريباً با هم زندگي مي. احساسي مانند احساس يك برادر بزرگتر بوده است

اين طبيعي . شناخت ها بود كه جيني را مي او سال. خنديدند گذاشتند و به بيل و فلور مي سر به سر رون مي. كردند كوئيديچ بازي مي
طبيعي بود كه بخواهد دين را براي بوسيدن او تكه تكه ... طبيعي بود كه بخواهد دنبالش بگردد...بود كه او بخواهد مراقبش باشد

  ...د اين احساس برادرانه منحصر به فرد را كنترل كندهري باي... نه...كند
  .شد هاي بلند رون شنيده مي صداي خرناس

  :هري قاطعانه به خودش گفت
  .اون غيرقابل دسترسه. خواهر رون. اون خواهر رونه -

رار داد و تري ق بالشتش را در حالت راحت. اش را با رون به خطر بياندازد  هري حاضر نبود هيچ ريسكي بكند كه دوستي
  .وجه اجازه ندهد فكرش نزديك جيني بشود اش را كرد تا به هيچ و نهايت سعي. خواست بخوابد مي

هايي كه  خواب. هايي بود كه ديده بود حالت گيجي و سردرگمي داشت كه علتش خواب. هري فردا صبح از خواب بيدار شد
ظهر او خوشحال بود كه روني كه در خواب ديده بود با رون واقعي هاي  كرد اما نزديكي در آن رون با يك بالجر او را دنبال مي

اي را كه به سر هرميون وارد شده  كرد ضربه گفت بلكه سعي مي او نه تنها پشت سر دين و جيني بد و بيراه نمي. عوض شده است
  . رسيد بود با كمپرس آب يخ درمان كند و خونسردانه به نظر مي

د تا بين هرميون و رون دوستي برقرار كند اما موفق نبود، باالخره هرميون با اوقات تلخي به كر هري تمام روز را تقال مي
  .آموز كالس اولي فحش داد، به سوي خوابگاه رفت سمت خوابگاه رفت و رون بعد از اين كه به چند دانش

يديچ بود كه او را بيشتر شدن مهارت او در كوئ هاي رون چند روز طول كشيد و آنچه كه هنوز بد بود كم پرخاشگري
با وجود اين بر سر همه غر . در آخرين تمرين قبل از بازي يكشنبه، او حتي نتوانست يك توپ را هم بگيرد. كرد پرخاشگر مي

  .به طوري كه اشك او را درآورده بود. زد و بخصوص دلزا مي
  تو خفه شو و اونو تنها بزار -

  .بلند تر بود و البته يك چماق بزرگ هم در دست داشت اين را پيكس گفت كه يك سر و گردن از رون 
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  :هري غريد
  .كافيه -

هري قبل از اين كه . هاي عاليش را به ياد او مي آورد كرد و ضربات خوب و گل  چون او داشت خيره به رون نگاه مي
  :اوضاع از كنترل خارج شود فرياد زد

 !...رون.كار همتون عالي بود بچه ها.  اون بروتو هم با! دلزا. برو باال و بالجرها رو كنترل كن! پيكس -
  : هري سعي كرد تا همه از آنجا دور شوند

  .شم از تيم كنارت بذارم تو بهترين رفيق مني اما اگه اين رفتارو ادامه بدي مجبور مي! رون -
و در حالي كه با . درون از جارويش آويزان ش. براي يك لحظه هري فكر كرد رون او را خواهد زد اما اتفاق بدتري افتاد

  :دقتي پرواز مي كرد گفت بي
  .من افتضاحم. دم من استعفا مي -

  :آلود گفت هري خشم
  تو افتضاح نيستي و استعفا هم نخواهي داد -

  . و رداي او را قاپيد
  .تو مشكل رواني داري. توني هر چيزي رو بگيري تو وقتي رو فرم هستي مي -

  :رون گفت
  دم باشمخب شاي! گي رواني؟ تو به من مي -

  :بعد رون گفت. آنها براي چند دقيقه به هم خيره شدند
اما اگه باختيم كه . براي همين من فردا بازي مي كنم. بان جديد انتخاب كني دونم كه تو وقت نداري يه دروازه خب من مي -

  .رم بيرون بازيم، من از تيم مي من مطمئنم مي
او حتي تقويت اعتماد به نفس را هم در طول شام آزمايش كرد اما رون . هري نتوانست چيزي بگويد تا اوضاع را بهتر كند

هري بعد از شام هم در سالن اجتماعات به پافشاري ادامه داد اما ادعاي . كرد مشغول بد اخالقي با هرميون بود و به او توجه نمي
 دور هم نشسته بودند و پشت يا بقيه تيم گوشه. چون اتفاق بدي افتاد. او مبني بر اين كه تيم بدون رون از هم مي پاشد موثر نبود

در آخر هري سعي كرد كمي عصباني شود تا رون را به مبارزه . كردند آلودي به او مي هاي خشم گفتند و نگاه سر رون بد مي
و رون .  هم مؤثر نبوداما اين استراتژي او. ها و بهترين مبارزه و رفتار را بوجود آورد تحريك كند و براي او اميد گرفتن بهترين گل
  .مانند قبل، افسرده و نا اميد به رختخواب رفت
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نه . خواست كه يك مسابقه دست يافتني را ببازد هري اصالً نمي. ها دراز كشيده بود و به تاريكي زل زده بود هري تا مدت
اش را در مورد مالفوي ثابت كند، الاقل  توانست فرضيه بخاطر اين كه اين اولين بازي او در مقام كاپيتان بود، بلكه اگر او نمي

  ...شد كرد، احتمال برد آنها بسيار كم مي اما اگر رون مثل چند تمرين قبلي بازي مي. خواست او را در كوئيديچ شكست دهد مي
كه رون چيزي ... او را مجبور كند در بهترين سطح خود بازي كند... كرد همكاري كند اما اگر چيزي بود كه رون را مجبور مي

  ... خواهد داشتروز خوبيرا مطمئن كند 
  .يك تحول عظيم روحي. جوابش يكدفعه به ذهن هري خطور كرد

ندور با صداي بلند يها به هنگام ورود هر كدام از بازيكنان گريف اسليتريني. آور بود كننده و نشاط صبحانه مثل هميشه تحريك
  .يك نشانه خوب.  آسمان صاف و نيلي رنگ را ديديك. هري سقف سرسرا را برانداز كرد. كردند هو مي

هري لبخند زد و دست تكان داد اما . شدن هري و رون هورا كشيدند ندور به محض نزديكيميز سراسر قرمز و طاليي گريف
  :الوندور فرياد زد. رون بي اعتنا شكلكي در آورد سرش را تكان داد

  .ه خواهي بودالعاد دونم تو خارق من مي. براي رون هورا بكشيد -
  . رون او را ناديده گرفت

  :ندور آمد و گفتيخورد، به طرف ميز گريف چند دقيقه بعد هرميون كه اين اواخر به خاطر رفتار رون با آنها صبحانه نمي
  شما دو تا چطورين؟ -

  . و نگاهش روي رون ثابت باقي ماند
  :هري گفت

  خوب -
  .د و سعي كرد تا با دقت يك ليوان آبكدو به رون بده

  .بيا رون -
  :خواست ليوان را سر بكشد كه هرميون گفت رون مي

  اونو نخور رون -
  .كردند هري و رون با تعجب  به او نگاه مي

  :رون گفت
  چرا؟ -

  :كند بيند باور نمي كرد كه انگار چيزي را كه مي هرميون حاال جوري به هري نگاه مي
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  .تو همين اآلن يه چيزي ريختي توش -
  ببخشيد؟ -
  .و اآلن هم يه بطري توي دستت داري. تو همين حاال يه چيزي توي بطري رون ريختي. ي گفتمتو شنيدي من چ -

  :گذاشت گفت هري در حالي كه بطري را با عجله در جيبش مي
  .زني دونم تو درباره چي حرف مي من نمي -
  .اونو نخور. يادت باشه بهت گفتم! رون -

  :رون يك قلپ از ليوان را سر كشيد و گفت
  .بازي در نيار يسبراي من رئ -

  :با نجوا به هري گفت. رسيد هرميون افتضاح به نظر مي
  .كنم وقت اين كار تو رو باور نمي من هيچ. تو بايد براي من توضيح بدي هري -
  كني اين توئي كه اين اواخر همه رو گيج مي. گه ببين كي داره مي -

هرميون هيچ وقت درك نكرده بود . كرد  پشيماني نگاه مياي هري دور شدن او را بدون ذره. هرميون با خشم از آنها دور شد
  .كه كوئيديچ چه چيز حياتي است

  .ليسيد بعد از آن هري به رون نگاه كرد كه داشت لبهايش را مي
  :هري گفت

  .ديگه كم كم بايد بريم -
  .كردند خش مي زده استاديوم زير پاهاي آنها خش هاي يخ علف

  .هوا عاليه! چه شانسي -
  :رسيد گفت  به نظر ميرون كه مريض

  آره -
  .جيني و دلزا تازه رداي كوئيديچشان را پوشيده بودند و در رختكن منتظر بودند

  :جيني گفت
  وضعيت ايده آله -

  : رون نشنيده گرفت و جيني ادامه داد
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و ها، ويسي، ديروز توي تمرين يه بالجر خورده توي سرش و حالش خرابه  كنيد چي شده؟ مهاجم اسليتريني فكر مي -
  .حالش خرابه. تونه بازي كنه مالفوي هم نمي
  :هري گفت

  چي؟ اون مريضه، حاال چشه؟ -
  .گم كه اون يه احمقه و من بهت مي. اون تو كالس منه. اونا هارپر رو جاش گذاشتن. دونم اما اين براي ما بهتره نمي -

كوئيديچ نبود، مالفوي يك بار ادعا كرده كرد ديگر در فكر  هري با ابهام لبخند زد و وقتي داشت رداي سرخش را به تن مي
تواند بازي كند اما آن زمان قصد او عقب انداختن مسابقه بود تا زماني كه وضعيت اسليترين بهتر  اي كه ديده نمي بود بخاطر صدمه

  شته؟خب، چرا هري از اين جابجايي راضي نبود؟ آيا او واقعاً مريض بوده يا نقشه ديگري دا... اما اين دفعه. بشه
  :هري به رون گفت

  .كنه مشكوك نيست؟ مالفوي بازي نمي -
  !هي...... عاليه. اين غير قابل تصوره. اون بهترين مهاجمشون بود. كنه و ويسي هم بازي نمي. شانسي گم خوش من بهش مي -

  .هايش را انداخت و به هري زل زد او ناگهان چكمه
  ه؟يچ -
  ...تو... من -

  :رسيد زده به نظر مي يجاناو ه.  رون صدايش را پايين آورد
  ...! منيآب كدو... تو -

  :ولي چيزي نگفت به جز اين كه. هري ابرو هايش را باال برد
  .بهتره چكمه هات رو پات كني. شه  دقيقه ديگه شروع مي5بازي  -

يگر آن كامالً يك طرف آن سراسر قرمز و طاليي و طرف د. آنها از يك پلكان باريك به سمت استاديوم مسابقه به راه افتادند
ها و كف  توانست در ميان هلهله طور واضح مي هري به. تعدادي هافلپافي و ريونكالوي هم در ورزشگاه حضور داشتند. سبز بود

  .ها صداي كاله شيري مشهور لونا الوگود را بشنود زدن
  .ها بود هري به سرعت به طرف مادام هوچ داور مسابقه رفت كه آماده آزاد كردن توپ

  .ها دست بدن تانكاپي -
  .شد دست هري توسط كاپيتان جديد اسليترين يوكوهارت تقريباً داشت له مي

  سه...دو...با سوت من، يك. سوار جاروهاتون بشيد -
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  .زده به هوا پريدند سوت به صدا درآمد و هري و ديگران با يك ضربه به زمين يخ
ناگهان صدايي . گشت  و با چشم ديگر به دنبال اسنيچ ميبا يك چشم هارپر را زير نظر داشت. هري از زمين فاصله گرفت

  .كه به طور غير قابل باوري با صداي گزارشگر قبلي فرق داشت به گوشش رسيد
كردن با اون  همه فكر مي. كنم ما همه از تيمي كه پاتر جمع كرده متعجب شديم خب، اونا دارن ميرن و من فكر مي -
اما خب دوستي صميمانه با . ارسال در مسابقات داشت، امسال از تيم كنار گذاشته بشهباني افتضاحي كه رون ويزلي پ دروازه

  .كاپيتان هم خيلي مؤثره
هري روي جارويش دور زد و به لژ . ها را در پي داشت هاي مداوم اسليتريني زدن آميز و كف هاي طعنه ها خنده اين حرف

هري زاخاريس .  آنجا پشت ميكروفون جادويي لي جردن ايستاده بوديك پسر الغر بور با دماغي سر باال. گزارشگر نگاه كرد
  .اسميت بازيكن هافلپافي كه قلباً از او بدش ما آمد را شناخت

  ...ن گل رو بزنه و يره كه اول يوكوهارت مي. ها آغاز شد اوه حاال اولين حمله اسليتريني -
  .شكم هري در هم پيچيد

  . بعضي وقتا واقعاً شانس ميارهخب اون. اووووووو ويزلي گرفتش... خب -
  :هري زير لب گفت

  اون بعضي وقتا شانس مياره. آره اسميت -
  . پوزخندي زد و به طرف زمين شيرجه رفت تا اسنيچ را پيدا كند

بعضي .  جلو بود، رون واقعاً شاهكارهاي جالبي را به نمايش گذاشته بود0 به 60بعد از نيم ساعت از گذشت بازي، گريفندور 
و اين براي بستن دهن .  گل گريفندور را به ثمر رسانده بود6 گل از 4و جيني . ها را فقط با نوك انگشتانش گرفته بود ن توپاز آ

اما او شروع كرد به بد . گفت آن دو ويزلي فقط به اين دليل آنجا هستند كه هري آنها را دوست دارد چون او مي. اسميت كافي بود
  .گفتن از كوت و پيكس

  خاصيت تو خودش جمع كرده اون فقط يه مقدار عضله بي. زنندگي ساخته نشده  كه كوت براي ضربهمشخصه -
  :هري در حالي كه اوج مي گرفت گفت

  اونو بزن كوت -
كرد، فرستاد و اين  اما كوت هدف ديگري را انتخاب كرد و بالجر را به طرف يوكوهارت كه در جهت مخالف هري پرواز مي

  .از بگيرندباعث شد تا آنها امتي
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هاي جانانه  گرفتند و رون ضربه آنها مرتباً امتياز مي. ندور اشتباه كنديرسيد كه انگار امكان ندارد گريف طور به نظر مي اين
را » ويزلي سرور مايي«ها آن سرود مشهور  خنديد و وقتي كه گريفندوري رون حاال ديگر مي. كرد ها را دفع مي اسليتريني

  .كند كرد كه از باال آنها را رهبري مي د ميخواندند او وانمو مي
  :صدايي نيشدار از پشت سر هري گفت

  نه؟. اي شده اون امروز چيز ديگه -
  .اي به او زد و هري تقريباً از روي جارويش آويزان شد  و بعد هارپر به عمد تنه

هري به دنبال او رفت . سرعت از او دور شدها برنگشت تا آنها را ببيند و هارپر با  ندوريياما مادام هوچ عليرغم فرياد گريف
  .تا از او انتقام بگيرد

  :زاخاريس گفت
  .اون حتماً يه چيزي ديده كه پاتر نديده. بله. كنم هارپر از اسليترين اسنيچ رو ديده من فكر مي -

و اسميت درست كرد  اما هري اشتباه مي! يعني نفهميد كه هري و هاپر تصادف كردند؟. اسميت واقعاً كه يك احمق بود
اسنيچ با فاصله زياد در باالي سر آنها . بلكه او متوجه چيزي شده بود كه هري نديده بود. كرد او از دست هري فرار نمي. گفت مي

  .در حال پرواز بود و درخشش زيبايي در آسمان آبي داشت
هارپر هنوز . حو و گنگ شودشد صداي اسميت و جمعيت م كشيد كه باعث مي باد در گوشش زوزه مي. هري شتاب گرفت

حاال فقط يك فوت با ... باختند گرفت، آنها مي اگر هارپر توپ را مي.  امتياز جلو بود100و گريفندور فقط . هم از هري جلو بود
  ...هايش باز شد دست. آن فاصله داشت

  :هري از روي نااميدي فرياد زد
  مالفوي چقدر بهت داده تا جاش بازي كني؟! هارپر! اوي -
هارپر خم شد و اسنيچ درست از الي انگشتانش سر خورد و او . دانست چه چيز باعث شده بود تا او اين را بگويد ري نميه

  .گانه زد، به طرف اسنيچ شيرجه زد و آن را قاپيد هري يك كلك بچه. آن را از دست داد
  :هري فرياد زد

  !بله -
 پايان بازي به صدا در آمد و هري در حالي كه اسنيچ را در دست  و قبل از اين كه جمعيت بفهمند چه اتفاقي افتاده، سوت

  .داشت روي زمين فرود آمد
  :ديد پرسيد هري كه جيني را در حال فرار از جمعيتي كه او را احاطه كرده بودند مي
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  ري؟ كجا داري مي! يجين -
هري صداي او را . ت فرود آمداما جيني به سرعت به سمت راست رفت و به لژ گزارشگر خورد و دقيقاً روي سر اسمي

  :گفت شنيد كه مي مي
  .نفهميدم بازي تموم شده! ببخشيد پروفسور -

و در . هري بعد از همه تيم جيني را درآغوش گرفت اما با سرعت از او جدا شد و از نگاه كردن به چشمان او اجتناب كرد
  .ها زمين را ترك كرد فندور بر روي دستها فراموش شد و تيم گري تمام دشمني. عوض به تشويق كردن رون پرداخت
  :دين گفت. در رختكن جو شادي حاكم بود

  .بياين بريم! جيني، دلزا . سيموس گفته تو سالن اجتماعات يه جشن گرفتن -
خواستند خارج شوند، هرميون در حالي كه شالش را  زماني كه آنها مي. هري و رون آخرين نفراتي بودند كه در رختكن بودند

  .تش پيچيده بود وارد شددور دس
منظورم اينه كه مگه نشنيدي اسالگهورن گفت اين غير . كردي تو نبايد اين كارو مي. من بايد يه كلمه با تو حرف بزنم هري -
  قانونيه؟

  :رون گفت
  كنين؟ شما دارين درباره چي صحبت مي -
فليسيس رو امروز صبح توي نوشيدني هري تو معجون شانس فليكس . كنيم دوني ما در مورد چي صحبت مي تو دقيقاً مي -

  .رون ريختي
  :هري صورتش را از آن دو برگرداند و گفت

  .من اين كارو نكردم. نه -
  .چرا كردي، به همين دليل بود كه همه چيز عالي بود و رون همه ضربات رو گرفت -
  .من اين كارو نكردم. نه -

  .رنگ بود ري پر از همان مايع طالييبط.  و بعد دستش را درون ردايش كرد و آن بطري را بيرون آورد
  .خواستم رون فكر كنه كه من اين كارو كردم و مخصوصاً اين كارو طوري انجام دادم كه تو منو ببيني من فقط مي -

  :و به رون نگاه كرد و گفت
  تو همشو خودت گرفتي. شانسي كردي امروز خوش تو همه چيزو گرفتي چون فكر مي -
  ...ي گُال رو گرفتم من همه... ويسي مريض بود و ... اما هواي خوب... هيچي نبوديعني واقعاً تو نوشيدني من  -
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  .هري سرش را به عالمت تأييد تكان داد
  :رون با لحن و صداي هرميون گفت

ي گُال رو  من همه! تو فليكس فليسيس تو نوشيدني رون ريختي، به همين دليل هم همه چيز عالي بود، نخير هرميون -
  .خودم گرفتم

 كردي كه اونو خوردي نه؟ اما به هر حال خودت هم فكر مي... توني هيچ وقت نگفتم تو نمي... من.. نم -

  .اش گذاشت و بدون توجه به هرميون از در خارج شد اما رون همين حاال جارويش را روي شانه
  .رسيد هري قصد داشت اين سكوت تلخ را بشكند اما هيچ فكري به ذهنش نمي

 به مهمونيبيا بريم ... اِ  -

 من از دست رون ديوونه شدم.. تو برو -

  .كن را ترك كرد و او هم مثل يك طوفان رخت
گفتند اما هري شديداً احساس  ها به او تبريك مي بسياري از آن. گذشت تا به قلعه برسد هري به آرامي از ميان جمعيت مي

دانست  ميون دوباره مثل قبل دوست خواهند شد اما هري نميقبالً هري مطمئن بود كه اگر رون بازي را ببرد با هر. كرد شكست مي
هاي كوچكي كه اين اواخر  بازي چگونه براي هرميون توضيح دهد كه چيزي كه رون را اذيت كرده بوسيدن ويكتور كرام بوده نه لج

  .رخ داده بودند
مجدداً سيل . رقص و شادي بودندوقتي كه او به آنجا رسيد همه مشغول . هري هرميون را در مهماني گريفيندور نديد

كردند تا  كه سعي مي. كننده گرداگرد او قرار گرفتند ها به سوي او روان شد، و خيلي زود انبوه جمعيت تشويق زدن ها و دست تشويق
  .خواستند بازي را پله به پله آناليز كند، از آنجا دور كنند برادران كريوي را كه از هري مي
. زدند هايشان را به هم مي خنديدند و پلك رها گرد او جمع شده بودند و به آخرين توضيحات او ميو يك گروه بزرگ از دخت

بالخره وقتي كه هري توانست خود را از دست روميلدا . ي اين اتفاقات قبل از تالش هري براي پيداكردن رون اتفاق افتاده بود همه
ني اسالگهورن باشد، خالص كرد، به طرف جيني، آرنولد و پيگمي پاف خواست تا همراهش در مهما وين كه داشت مصمم از او مي

  .كردند هايشان حمل مي رفت كه داشتند جيني را بر روي شانه
  :جيني پرسيد

  گردي؟ اونجاس، دوروي كثيف دنبال رون مي -
 الوندور براون حلقه آنجا رون ايستاده بود و دستش را آنقدر سفت دور. كرد اي نگاه كرد كه جيني اشاره مي هري به گوشه

  .هايشان را از هم تشخيص بدهي توانستي دست كرده بود كه نمي
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  :جيني خونسردانه گفت
  .كنم اون كه اون تكنيكش رو واقعاً پيدا كرده، بازي خوبي بود هري من فكر مي. خواد صورتش رو يه دفعه ببلعه انگار مي -

 هري ايجاد شد، اما او رفت تا از خودش با آبكدو پذيرايي او آرام دست هري را نوازش كرد، يك حسي يكباره در شكم
  .داشت شانكها به دنبال او راه افتادند و آرنولد از او چشم برنمي كروك. كند

اي  بردار نيست و احساس كرد كه يك نفر با موهاي بلند قهوه ها دست رسيد به اين زودي او از كنار رون رد شد كه به نظر مي
  .شود، او دوباره خودش را از دست روميلدا وين خالص كرد و به طرف سوراخ رفت نوي چاق خارج ميدارد از تابلوي با

  .رسيد او به سرعت خارج شد، آن راهرو به نظر خالي مي
  هرميون؟ -

هايي كه به وجود آورده بود دور سرش  نشده ديد، او پشت ميز معلم نشسته بود و قناري هري او را در اولين كالس قفل
  .دانست چگونه در چنين زماني از هنر تغييرشكل او تعريف كند خيدند و هري نميچر مي

  :او با صدايي شكننده گفت
 .كردم اوه سالم هري، من فقط داشتم تمرين مي -
 ...ان اوه، آره اينا عالي -

ردد كه فكر كند او خواست دنبال هر چيزي بگ خواهد به هرميون بگويد، بلكه فقط مي دانست كه چه چيزي را مي او اصالً نمي
اما او با صدايي بم و . كرده، كه او فقط آنجا را به خاطر اين ترك كرده كه مهماني كمي زيادي شلوغ بوده به رون توجه نمي

  :غيرطبيعي گفت
  بره، اينطور نيست؟ رون خيلي از جشن لذت مي -

  :هري گفت
 بره؟ خب لذت مي... اِاِاِ -

 ....كرد، اون كاري نمي  پنهانوانمود نكن كه تو اونو نديدي، اون اصالً -
خنديد و دست الوندور را گرفته  ها ناگهان باز شد و براي اينكه ترس هري بيشتر شود، رون در حاليكه مي در پشت سر آن

  .بود وارد شد
  :او گفت

  اوه -
  .و سيخ ايستاد و به طرف هري و هرميون نگاه كرد
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  :الوندور گفت
  !اوپس -

  . و در را محكم پشت سرش بستو پوزخندزنان از اتاق خارج شد
  .زد ها موج مي سكوت سر، سنگين و آشغالي بين آن

  :بندي، زير لب گفت رفت اما با مخلوط عجيبي از دليري و سرهم هرميون به رون زل زده بود كه از نگاه كردن به او طفره مي
  كنجكاو شدم كه كجا رفتي؟! سالم هري -

براي همين مثل يك مدل عجيب . وار دور سر او در چرخش بودند  همچنان دايرهها هرميون از روي ميز بلند شد اما قناري
  .رسيد ي شمسي به نظر مي شده از منظومه كوچك
  شه كه تو كجا رفتي؟ اون كنجكاو مي.. تو نبايد الوندور رو بيرون تنها بذاري -

كند چيزي بدتر از آن  سيد رون فكر مير هري رون را ورانداز كرد و به نظر مي. هرميون آرام و شق و رق به طرف در رفت
  .اتفاق امكان ندارد كه رخ دهد

  آپونو -
  .صداي جيغي از آن طرف در شنيده شد

لشكر . گفت دستي خود را به طرف رون گرفته بود و چيزهايي زيرلب مي هري به دور خود چرخيد و هرميون را ديد كه چوب
هايش پوشانده بود، اما  ت رون هجوم بردند، كه صورت خود را با دستهاي او مثل يك طوفان مهيب طاليي به سم كوچك قناري

  .كشيدند زدند و پنجه مي ها حمله كردند و به هر جاي بدن او كه دسترسي داشتند نوك مي پرنده
  :رون فرياد زد

  !از من محافظت كن -
هري .  را باز كرد و پشت آن ناپديد شداش را روي هرميون قفل كرد هرميون با سرعتي وحشيانه در جويانه و وقتي نگاه انتقام
  .اي را قبل از اين كه در كامالً بسته شود شنيده فكر كرد كه صداي گريه
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  فصل پانزدهم

  پيمان ناگسستني       
  جيمز پاتر: مترجم

  آرتابانوس گريفيندور، مرلين: ويرايش
  

 سرعت كريسمس به. خوردند هاي يخ زده مي بار ديگر دانه هاي برف به پنجره
هاگريد به تنهايي دوازده درخت كريسمس هميشگي را به سرسراي . شد نزديك مي

ها  هاي هميشه روشن درون كاله زره شمع. هاي پلكان پيچ خورده بودند حلقه هاي گل راج و پولك دور نرده. بزرگ آورده بود
شد گروه  هر بار كه هري از راهرو رد مي. دهاي بزرگ داروش با فاصله در طول راهروها نصب شده بودن درخشيدند و دسته مي

خوشبختانه پرسه زدن هاي شبانه هري . بزرگي از دخترها زير دسته هاي داروش جمع شده بودند و راهرو را مسدود كرده بودند
ي خالي از ها بدون هيچ مشكلي از راهروها اطالعات خوبي در مورد راه هاي مخفي قلعه به او داده بود و او براي رفتن به كالس

  .كرد داروش عبور مي
اي براي حسادت يافته بود تا خوشحالي و نشاط، در  ها را بيشتر بهانه رسيد ناگهان ضرورت اين انحراف رون، كه به نظر مي

اگر چه هري اين رون خندان و شوخ را به رون كج خلق و مهاجمي كه در چند هفته گذشته تحمل . كرد مورد آن با خنده غرغر مي
اول اينكه، هري مجبور بود حضور مرتب الوندر براون را، كه به . داد، اما اين رون جديد بهاي سنگيني داشت  بود ترجيح ميكرده

دانست، تحمل كند، و دوم اينكه هري يك بار  نظر مي رسيد هر لحظه اي را كه در حال بوسيدن رون نبود يك لحظه تلف شده مي
  .رسيد ديگر هرگز با هم حرف نخواهند زد  كه به نظر ميديگر خود را دوست صميمي كساني يافت

ون بود، كم كم لحن تدافعي و يهاي هرم هاي ناشي از حمله پرنده ها و بريدگي ها و ساعدش هنوز پر از خراش رون، كه دست
  .گرفت ناراضي به خود مي

  :او به هري گفت
به هر حال ما تو يه .  نفر ديگه هم مي خواد منو ببوسهاون كرام رو بوسيده بود و حاال يه. تونه شكايتي بكنه اون نمي -

  .من كار بدي نكردم. كنيم كشور آزاد زندگي مي
) جستجوي عنصر پنجم. (خواندند شده است ها مي هري جواب نداد و وانمود كرد محو كتابي كه بايد براي جلسه بعدي افسون

  .ها دهانش را بسته نگه دارد ده بود كه بيشتر وقت آنها دوست بماند و اين باعث شيهري مصمم بود كه با هر دو
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  :رون زير لب گفت
منظورم اينه كه، درسته، من قرار بود با اون به مهموني كريسمس اسالگهورن برم، اما . من هرگز هيچ قولي به هرميون ندادم -

  .من يه فرد آزادم... فقط به عنوان دوست... اون اصالً نگفت
صداي رون به صورت من من درآمده . ا روي خود حس مي كرد كتاب عنصر پنجم را ورق زدهري در حالي كه نگاه رون ر

را دوباره » نمي تونه شكايتي كنه«و » كرام«بود و با وجود تق تق بلند آتش به سختي شنيده مي شد و هري فكر كرد كه كلمات 
  .شنيد

دت سرگرم الوندور بود و توجهي به هري نداشت، ون بسيار پر بود و هري فقط عصرها، زماني كه رون به شيبرنامه هرم
زماني كه رون در سالن عمومي بود هرميون به آنجا نمي رفت و بنابراين هري در كتابخانه او را . توانست با او صحبت كند مي
  .به همين دليل مجبور بودند با صداي آهسته صحبت كنند. ديد مي

  :هاي پشت آنها پرسه مي زد، گفت ن قفسههرميون، در حالي كه مادام پينس، كتابدار، بي
  .دم من اصالً اهميتي نمي. خواد ببوسه اون آزادي كامل داره كه هر كس رو كه مي -

. اش را سوراخ كرد را گذاشت، به طوري كه كاغذ پوستي» ي«او قلم پرش را بلند كرد و با حالتي عصبي نقطه يك حرف 
او كمي بيشتر روي كتاب معجون . ايش در اثر كمبود استفاده ناپديد خواهد شدبه نظرش رسيد كه به زودي صد. هري چيزي نگفت

او گهگاهي توقف مي كرد تا نگاهي به نوشته هاي . سازي پيشرفته خم شد و به يادداشت برداري از اكسيرهاي دائمي ادامه داد
  .مفيد شاهزاده درباره محلول گل گاوزبان بيندازد

  :هرميون پس از چند لحظه گفت
  .بايد مواظب باشي...  درضمنو -

  :هري پس از سه چهارم ساعت سكوت با صداي گرفته اي گفت
من بيشتر از اون چيزي كه اسنيپ و اسالگهورن بهم ياد دادن از شاهزاده . براي آخرين بار، من اين كتاب رو پس نمي دم -

  ...اد گرفتميخالص  نيمه
  :اي به آن انداخت و گفت گاه زنندهادبي كرده باشد، ن هرميون انگار كه كتاب به او بي

قبل از اينكه بيام اينجا . زنم دارم درباره چند ساعت پيش حرف مي. زنم  احمق تو حرف نميةمن درباره اين مثالً شاهزاد -
داشتن تصميم مي . نزديك به يه دوجين دختر اونجا بودن و اون روميلدا وين هم بينشون بود. رفته بودم به دستشويي دخترونه

رسه  همشون اميدوارن كه با تو به مهموني اسالگهورن برن و به نظر مي. رفتن كه چجوري مخفيانه يه معجون عشق به تو بخوروننگ
  ...كنن كه همشون معجون هاي عشق فرد و جرج رو خريدن كه متأسفانه بايد بگم به احتمال زياد كار مي
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  :هري گفت
  پس براي چي توقيفشون نكردي؟ -

  .رسيد كه عالقه شديد هرميون به حفظ قوانين او را در چنين موقعيت وخيمي ترك كرده بود  نظر مي بسيار عجيب به
  :هرميون با تحقير گفت

  .كردن هاشون بحث مي فقط داشتن رو نقشه. اونا معجونو با خودشون به دستشويي نياورده بودن -
  : او نگاه تحقيرآميز ديگري به كتاب انداخت و ادامه داد

خالص در مورد پادزهري براي يه دو جين معجون عشق مختلف در يك زمان فكري كرده   نيمهةدارم شاهزادكه من شك  -
. شه ديگران فكر نكنن كه هنوز هم شانسي دارن اين باعث مي. تونم يه نفر رو دعوت كنم كه با تو به مهموني بياد من فقط مي. باشه

  .شن فردا شب همشون نااميد مي
  :هري زير لب گفت

  .خوام كسي رو دعوت كنم  نميمن -
خواني نيست، اما او  شد كه هري قلباً ممنون بود كه رون قادر به ذهن اي در روياهايش ظاهر مي گونه  با وجودي كه جيني به

  .برد اش را براي خارج كردن جيني از ذهنش به كار نمي هنوز تمام سعي
  :اي عبوس گفت هرميون با قيافه

  .رسيد چون روميلدا وين بسيار مصمم به نظر مي. خوري باش  ميبه هر حال مواظب چيزي كه -
. اش را روي آن نوشته بود بلند كرد و به خراشيدن قلم پرش روي آن ادامه داد او كاغذ پوستي را كه مقاله رياضيات جادويي

  .هري در حالي كه ذهنش در جاهاي بسيار دور بود، او را نگاه كرد
  :او آهسته گفت

ها خريداري شده باشه قدغن  هاي جادويي ويزلي من فكر كردم فيلچ هر چيزي رو كه از مغازه خرت و پرتوايسا ببينم،  -
  .كرده

  :اش تمركز كرده بود گفت كه روي مقاله هرميون در حالي
  و تا حاال كِي كسي به چيزهايي كه فيلچ قدغن كرده اهميت داده؟ -

  :هري گفت
  هاي عشق رو به مدرسه بيارن؟ تونن معجون ن دخترها چجوري ميپس اي. گردن اما من فكر كردم جغدها رو مي -

  :هرميون گفت
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  .اين قسمتي از سرويس سفارش جغدي شونه. فرستن فرد و جرج اونا رو به شكل عطر و شربت سينه مي -
  :هري گفت

  !در موردش خيلي مي دوني -
  : انداخته بود، به او انداخت و به سردي گفتاش سازي پيشرفته اي، مثل همان نگاهي كه به كتاب معجون هرميون نگاه زننده

من هرگز دنبال ريختن معجون تو . هايي كه تابستون به من و جيني نشون دادن نوشته بود همه اينا رو پشت شيشه -
  ...چون به همون اندازه بد. كنم و حتي وانمود به اين كار هم نمي... رم نوشيدني ديگران نمي
  :هري فوري گفت

شه، اين طور نيست؟ اين دخترها دارن اجناس رو به  مسئله اينه كه فيلچ داره دست به سر مي. يستمهم ن. خيلي خب -
   ؟...پس چرا مالفوي نتونه اون گردنبند رو وارد مدرسه كنه. كنن اي وارد مدرسه مي شكل چيزهاي ديگه
  :هرميون گفت

  !دوباره شروع نكن. اوه هري -
  :هري گفت

  چرا كه نه؟ -
  : گفتهرميون آهي كشيد و

اونا براي پيدا كردن جادوها و اشياي . كنن ها و وردهاي مخفي رو كشف مي ها، نفرين سنسورهاي رازداري طلسم. ببين -
اما چيزي كه فقط تو يه شيشه . كنن اونا يه نفرين قوي مثل اوني كه تو گردنبند بود رو ظرف چند ثانيه پيدا مي. رن سياه به كار مي

  ....هاي عشق سياه و يا خطرناك نيستن در هر صورت معجون... شه م نميديگه ريخته شده باشه معلو
  :كرد زير لب گفت هري در حالي كه به روميلدا وين فكر مي

 ....براي تو آسونه كه اينو بگي -
  :هرميون گفت

ارم كه اون من شك د. بنابراين اين به عهده فيلچه كه بفهمه اونا شربت سينه نيستن و فيلچ هم جادوگر خيلي خوبي نيست -
  ...بتونه يه معجون رو 

ها منتظر  آن. هاي تاريك پشت آنها حركت كرده بود كسي بين قفسه. هرميون ناگهان سكوت كرد؛ هري هم آن را شنيده بود
هاي فرو رفته، پوست مثل كاغذ پوستي و دماغ  گونه. مانند مادام پينس از آن گوشه ظاهر شد اي بعد چهره كركس ماندند و لحظه

  .ابي بلندش به طور ناخوشايندي به وسيله المپي كه در دست داشت روشن شده بودعق
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  :او گفت
 احمق با اون كتاب چي ي پسره... هايي رو كه برداشتين برگردونيد به جاي كنم كه همه كتاب يادآوري مي. كتابخونه تعطيله -

  كار كردي؟
  :هري فوري گفت

  !مال خودمه. خونه نيست اين مال كتاب -
  .مانند مادام پينس بيرون كشيد اش را از زير دستان چنگال سازي پيشرفته ب معجون و كتا

  :مادام پينس با صداي هيس هيس مانندي گفت
  !بي حرمت، كثيف! داغون -

  :كشيد گفت هري در حالي كه به زور آن را از چنگال مادام پينس بيرون مي
  !اين فقط يه كتابه كه روش نوشته شده -

هرميون كه به سرعت وسايلش را جمع كرده بود، بازوي هري را .  شدهيد كه انگار دچار حمله قلبكر او طوري نگاه مي
  :گرفت و گفت

  براي چي بايد اون كتاب مسخره رو با خودت بياري؟. كنه اگه مواظب نباشي تو رو از اومدن به كتابخونه منع مي -
  :هري گفت

من .  شايد هم صداي تو رو وقتي كه به فيلچ اهانت كردي شنيده.ه هرميونيقدر عصبان اين تقصير من نيست كه اون اين -
  ...كردم كه يه چيزي بين اونا هست هميشه فكر مي

  :هرميون گفت
  !..ها ها! اوه -

كه درباره عشق مخفي فيلچ و مادام پينس بحث  توانستند عادي حرف بزنند در حالي آنها با خوشحالي از اينكه دوباره مي
  .ها روشن شده بود به طرف سالن عمومي رفتند ي خالي كه از نور چراغكردند، از راهروها مي

  :هري رمز عبور جديد را كه به مناسبت عيد گذاشته شده بود را به بانوي چاق گفت
  !هاي تزئيني توپ -

  :آميزي گفت بانوي چاق با پوزخند شيطنت
  !و همچنين -

  . و كنار رفت تا آنها وارد شوند
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  :سوراخ تابلو باال رفتند روميلدا وين گفتبالفاصله بعد از اينكه از 
  خوري؟ يه گيلي واتر مي! سالم هري -

  .به هري انداخت» !چي بهت گفتم؟«اش يك نگاه  هرميون از روي شانه
  :هري فوري گفت

  .زياد دوست ندارم. نه ممنون -
  :اي را در دست هري چپاند و گفت روميلدا جعبه

مادربزرگم برام فرستاده ولي من ازشون خوشم . وشون ويسكي آتيشي دارهت. شكالت پاتيلي. به هر حال اينا رو بگير -
  .نمياد

  :دانست چه بگويد گفت هري كه نمي
  ...من داشتم با ... اِررر...خيلي ممنون... خيلي خب... اِه -

  .شد با عجله به دنبال هرميون رفت ف ميي و در حالي كه صدايش ضع
  :هرميون مختصرانه گفت

  ...توني ذارن و مي  چه زودتر كسي رو دعوت كني، زودتر راحتت ميبهت گفته بودم، هر -
  .او رون و الوندر را ديده بود كه در يك صندلي راحتي در آغوش هم رفته بودند. حالت شد اش بي اما ناگهان چهره

  : بود هرميون گفت7با وجودي كه ساعت هنوز 
  .شب به خير هري -

  .ختران رفت و بدون هيچ حرف ديگري به طرف خوابگاه د
ها مانده بود كه مجبور به تحمل دعواي آن دو بود، به خود  هري به رختخواب رفت و با اين فكر كه فقط يك روز از كالس

آمد كه رون و هرميون قبل از شروع  به نظر غير ممكن مي. رفتند بعد از مهماني اسالگهورن او و رون به بارو مي. آرامش داد
  ...شد كه آرام شوند و بهتر به رفتارشان فكر كنند  اما شايد، به طريقي، تعطيالت باعث مي.تعطيالت با هم آشتي كنند

ها تازه وارد  آن. اما هري زياد اميدوار نبود و اميدش بعد از گذراندن يك جلسه كالس تغيير شكل با آن دو كمتر هم شد
هرميون با . شتند رنگ ابروهاي خود را تغيير دهندمبحث بسيار سخت تغيير شكل انسان شده بودند و در مقابل آينه سعي دا

آميز رون كه منجر به بوجود آمدن يك سبيل دو شاخه فوق العاده روي صورتش شد، خنديد و رون  بدجنسي به اولين تالش فاجعه
پرسيد، در آورد،  ي ميگونگال سؤال با حالتي ظالمانه اما كامالً درست اداي پايين و باال پريدن هرميون را هر بار كه پروفسور مك

او با صداي زنگ از كالس بيرون دويد و نصف . كه به نظر الوندور و پراواتي بسيار بامزه بود و هرميون نزديك بود به گريه بيفتد
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هري با اين تصميم كه در حال حاضر هرميون بيشتر از رون به او احتياج داشت، باقي وسايلش را . وسايلش را جا گذاشت
  . دنبال او رفتبرداشت و به

لونا الوگود هم در حالي كه به آهستگي به پشتش . و او را در طبقه پايين در حال بيرون آمدن از دستشويي دخترانه پيدا كرد
  .مي زد همراه او بود

  :لونا گفت
  دونستي يكي از ابروهات زرد روشنه؟ اوه، سالم هري، مي -

  :هري گفت
  ...هرميون وسايلت رو جا گذاشتي. سالم لونا -

  .هاي او را بيرون آورد  و كتاب
  :اي گفت هرميون با صداي خفه

  اوه، آره -
  .  او وسايلش را گرفت و به سرعت برگشت تا پنهان كند كه مشغول پاك كردن اشكهايش با جا مدادي اش بوده

  :او گفت
  ...خب، بهتره من برم. متشكرم هري -

  .ي دهد، اگرچه هري چيزي براي گفتن نداشتو به سرعت رفت و حتي به هري فرصت نداد كه او را دلدار
  :لونا گفت

  ...يه چيزهايي درمورد رون ويزلي گفت. من اول فكر كردم كه ميرتل گريانه، اما بعد ديدم كه هرميونه. ه كم ناراحتهي -
  :هري گفت

  .با هم دعوا كردن. آره -
  :لونا در حالي كه با هم به طرف پايين راهرو مي رفتند گفت

من سال پيش اينو . شه گه، اينطور نيست؟ اما بعضي وقتا كمي بدجنس مي ها چيزهاي بامزه اي مياون بعضي وقت  -
 .فهميدم

  :هري گفت
  .فكر كنم -

  :او گفت. هري هيچ وقت كسي را مثل او نديده بود. برد اش را براي گفتن حقايق تلخ به كار مي  لونا داشت مهارت هميشگي
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  خب، ترم خوبي داشتي؟ -
  :لونا گفت

اون تو كالس تغيير شكل جلوي دو تا پسر . اما جيني با من خوب بود. بدون الف دال كمي تنها بودم. خوب بوده.  آرهاوه، -
  ... صدا كردن گرفت146رو كه منو لوني

  دوست داري امشب با من به مهموني اسالگهورن بياي؟ -
اي خودش را شنيد كه اين حرف را زد، او صد.  كلمات قبل از اينكه هري بتواند جلويشان را بگيرد از دهانش خارج شد

  .اي حرف زده باشد انگار كه غريبه
  :اش را به هري دوخت و گفت هاي بيرون زده لونا با غافلگيري چشم

  مهموني اسالگهورن؟ با تو؟ -
  :هري گفت

دوني،  كه، مي منظورم اينه … منظورم اينه كه…تونيم با خودمون مهمون ببريم و من فكر كردم كه شايد بخوام ما مي. آره -
  …اما اگه دوست نداري. فقط به عنوان دوست

  .او خوشحال بود كه مي تواند منظورش را كامالً واضح بگويد و در عين حال نيمي اميدوار بود كه لونا نخواهد با او بيايد
  :لونا طوري لبخند زد كه هري هرگز او را آنگونه نديده بود و گفت

! به عنوان دوست.  دوست با تو بيام هرگز كسي از من براي يه مهموني دعوت نكردهخيلي دوست دارم به عنوان! اوه نه -
  براي همينه كه ابروت رو رنگ كردي؟ براي مهموني؟ منم بايد مال خودمو رنگ كنم؟

  :هري قاطعانه گفت
ورودي  تو سرسراي 8پس ساعت . بايد هرميون رو پيدا كنم كه برام درستش كنه. ن اشتباهي اينجوري شديا. نه -

  .بينمت مي
  !آها -

 صدايي از باالي سرشان جيغ كشيد و هر دو از جا پريدند؛ بدون اينكه بفهمند از زير پيوز، كه سر و ته از يك شمعدان 
  .زد، رد شده بودند آويزان شده بود و با بدجنسي به آنها پوزخند مي

  ! عاشق لووووني شده ه ه ه147پاتي! پاتي عاشق لوني شده! پاتي از لوني دعوت كرد كه به مهموني بره -

                                                 
 146 =Loony ديوانه 

 Potty 147 =احمق 
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  :زد خنديد و فرياد مي و در حالي كه با صداي بلند مي
  !پاتي عاشق لوني شده -

  . به سرعت دور شد
  :هري گفت

  .بهتره كه اين چيزا مخفي بمونه -
ود به مهماني فهميدند كه هري پاتر مي خواهد لونا الوگود را با خ  اما كامالً مطمئن بود كه در زماني بسيار كم همه مدرسه مي

  .اسالگهورن ببرد
  :در موقع شام رون با ناباوري گفت

  !رو رو انتخاب كردي و تو الوگود ديوونه! هر كسي! تونستي هر كسي رو ببري مي -
  :جيني در سر راهش پشت هري توقف كرد و گفت

  .زده است ي هيجاناون خيل. بري هري من خيلي خوشحالم كه داري اونو با خودت مي! اونو اينجوري صدا نكن! رون -
برد،  هري سعي كرد خوشحال باشد كه جيني از اينكه او داشت لونا را با خود مي. و به طرف پايين ميز رفت تا با دين بنشيند

  .كرد تر هرميون تنها نشسته بود و با خوراكش بازي مي بسيار آن طرف. توانست راضي بود، اما نمي
  :كند و بي پرده گفت هري ديد كه رون مخفيانه به او نگاه مي

  تونستي معذرت بخواي، مي -
  :رون زيرلب گفت

  چي؟ و اونوقت دوباره مورد حمله يه دسته قناري قرار بگيرم؟ -
  :هري گفت

  اصالً چه دليلي داشت كه اداشو درآوردي؟ -
  :رون گفت

  !اون به سبيل من خنديد -
  :هري گفت

  .ودمخب منم خنديدم، اون مسخره ترين چيزي بود كه تا حاال ديده ب -
او خودش را به زور بين هري و رون . رسيد كه رون شنيده باشد، همان لحظه الوندور با پراواتي وارد شده بود اما به نظر نمي

  .جا كرد و بازوهايش را دور گردن رون انداخت
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  :زده و كسل شده، گفت پراواتي كه به نظر مي رسيد او هم مثل هري به شدت از رفتار دوستش خجالت
  .يسالم هر -

  :هري گفت
  .خواستن كه برگردي موني، آره؟ من شنيدم كه پدر و مادرت مي چطوري؟ پس تو هاگوارتز مي. سالم -

  :پراواتي گفت
اما چون از اون به بعد . شون كرده بود اتفاقي كه براي كتي افتاد واقعاً شوكه. در حال حاضر موفق شدم منصرفشون كنم -

  .م اوه هرميون، سال…گه اتفاقي نيفتادهيد
. هري مطمئن بود كه او از اينكه در كالس تغيير شكل به هرميون خنديده بود پشيمان بود. او به هرميون لبخند خوشايندي زد

  .ها واقعاً عجيب بودند دخترها بعضي وقت. تر، لبخند او را پاسخ داد او دور و برش را نگاه كرد و ديد كه هرميون، حتي واضح
  :گرفت گفت وندور را كامالً ناديده ميهرميون در حالي كه رون و ال

  ؟يآ امشب به مهموني اسالگهورن مي. سالم پراواتي -
  :پراواتي با ناراحتي گفت

  ري، اين طور نيست؟ تو مي. به نظر مياد خيلي خوب باشه. خيلي دوست داشتم برم. كسي ازم دعوت نكرده -
  :هرميون گفت

  … ببينم و ما قراره8قراره كورمك رو ساعت . آره -
هرميون وانمود كرد كه نه . صدايي شبيه به بيرون كشيدن درپوش از راه آب ظرفشويي شنيده شد و رون سرش را بلند كرد

  .چيزي ديده و نه چيزي شنيده
  .ما قراره با هم به مهموني بريم -

  :پراواتي گفت
  الگنه؟ كورمك؟ منظورت كورمك مك -

  :هرميون گفت
  . گريفيندور شددروازه بانتقريباً همون كسي كه . درسته -

  .تأكيد زيادي كرد» تقريبا« او روي كلمه 
  :پراواتي با چشمان گشاد شده گفت

  پس باهاش دوست هم شدي؟ -
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  :هرميون به شكلي كه بسيار از او بعيد بود، نخودي خنديد و گفت
  دونستي؟ نمي! البته! اوه -

  :انگيز بود، گفت پراواتي كه بسيار مشتاق شنيدن اين خبر شايعه
  .الگن تو به بازيكناي كوييديچ عالقه داري، اين طور نيست؟ اول كرام، بعد هم مك! واو! نه -

  :زد حرف او را تصحيح كرد هرميون در حالي كه هنوز لبخند مي
  ... بايد برم براي مهموني حاضر بشم…بينمت مي.  رو دوست دارم، خبخيلي خوبمن بازيكناي كوييديچ  -

الگن  تي سرهايشان را به هم نزديك كردن تا با وجود همه چيزهايي كه در مورد مكاو رفت و بالفاصله الوندور و پراوا
چهره رون به طرز عجيبي . زدند، درباره اين واقعه جديد بحث كنند شنيده بودند و همه چيزهايي كه درمورد هرميون حدس مي

 .كردند، فكر كند براي انتقام به آن سقوط ميهري ماند تا در سكوت در اعماقي كه دخترها . گفت حالت شده بود و چيزي نمي بي
 شب به سرسراي ورودي رسيد، عده زيادي از دخترها آنجا جمع شده بودند و وقتي او به لونا 8وقتي هري در ساعت 

 هاي دار پوشيده بود كه خنده لونا يك دست رداي پولك. اند شان با دلخوري به او خيره شده رسيد كه همه نزديك شد به نظر مي
اي، گردنبند  هاي تربچه در هر حال هري خوشحال بود كه او گوشواره. اما تقريباً زيبا شده بود. ها را برانگيخته بود نخودي بيننده

  . را كنار گذاشته بود اش اسپكترسپكساي و  جو كره ساخته شده از درهاي آب
  :هري گفت

  بريم؟! سالم -
  :لونا با خوشحالي گفت

  مهموني كجاست؟! اوه آره -
  :كردند به طرف پلكان مرمري هدايت كرد و گفت پچ مي هري لونا را از بين كساني كه به آنها زل زده بودند و پچ

  دفتر اسالگهورن، شنيدي كه قراره يه خون آشام هم بياد؟ -
  :لونا پرسيد

  روفوس اسكريمجيور؟ -
  :هري با تشويش گفت

  چي؟ منظورت وزير جادوئه؟...من -
  :فش حقيقت واضحي است گفتلونا با حالتي كه انگار حر

وقتي اسكريمجيور تازه جاي كورنليوس فاج رو گرفته بود پدر يه مقاله طوالني در موردش . آشامه اون يه خون. آره -
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  .خوان كه حقيقت فاش بشه مسلماً اونا نمي. اما يه نفر از وزارتخونه مجبورش كرد كه چاپش نكنه. نوشت
آشام باشد و از طرفي به لونا كه عقايد عجيب پدرش را به   اسكريمجيور خوندانست كه روفوس هري كه بسيار بعيد مي

آنها به دفتر اسالگهورن نزديك شده بودند و صداي خنده، . آورد عادت كرده بود، جوابي نداد عنوان حقايق محض به زبان مي
  .شد داشتند بلندتر مي موسيقي و گفتگو با هر قدمي كه برمي

هاي جادويي آن را به آن صورت  الگهورن از اول به همان شكل ساخته شده بود و يا او با حقهمعلوم نبود كه دفتر اس
سقف و ديوارها با آويزهاي زمردين، قرمز الكي و طاليي . درآورده بود، اما دفتر او بسيار بزرگتر از اتاق معمولي يك استاد بود

اتاق شلوغ و خفه و پوشيده از نور قرمزي بود كه . ادر بزرگ هستندآمد آنها درون يك چ پوشيده شده بودند، طوري كه به نظر مي
هاي واقعي در حركت بودند و هر كدام  و در اطراف آن پري. تابيد از المپ طاليي پر زرق و برقي، آويزان شده از وسط سقف، مي

دايش شبيه ماندولين بود از گوشه دوري صداي بلند آواز به همراه آلتي كه ص. رسيدند مثل يك نقطه نوراني بسيار زيبا به نظر مي
اي  هاي نقره دود چپق تعدادي ساحره پير كه گرم صحبت بودند بلند شده بود و تعدادي جن خانگي كه به وسيله سيني. آمد مي
چك كردند، پنهان شده بودند با جيغ و داد راهشان را از بين جنگل زانوها باز مي كردند و مثل ميزهاي كو  كه حمل ميييغذا

  .رسيدند متحرك به نظر مي
  :تقريباً بالفاصله بعد از اينكه هري و لونا وارد شدند، اسالگهورن داد زد

  !خوام ببينيشون بيا تو، بيا تو، آدماي زيادي هستن كه مي! هري فرزندم -
 گرفته بود كه او بازوي هري را طوري محكم. آمد دار پوشيده بود كه به كت بلندش مي اسالگهورن يك كاله مخمل منگوله

  .هري دست لونا را گرفت و او را به دنبال خودش كشيد. خواست با او آپارات كند و او را به داخل مهماني كشيد انگار مي
  :اسالگهورن گفت

، و البته دوستش زندگي من ميان خون آشامها: برادران خوني، شاگرد قديميم و نويسنده كتاب 148هري، مايلم الدرد ورپل -
  . ببيني رو149سانجيني

آشام، سانجيني، تنها سرش را  آن خون. او دست هري را گرفت و با حرارت تكان داد. ورپل كوچك، قوي بنيه و عينكي بود
يك دسته از دخترهاي . آمد به نظر كسل مي. هايش افتاده بود اي زير چشم هاي تيره او قد بلند و الغر بود و سايه. تكان داد

  . ايستاده بودندزده نزديك او كنجكاو و هيجان
   :ورپل نگاه مختصر و دقيقي به چهره هري انداخت و گفت

همين چند روز پيش به پروفسور اسالگهورن گفتم كه زندگينامه هري پاتر كه همه ما ! زده شدم من واقعاً ذوق! هري پاتر -

                                                 
 148 Eldred Worple 
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 ٢٨٩

  منتظرشيم كجاست؟
  :هري گفت

  واقعا؟... اِر -
  :ورپل گفت

  ...اما جدا! متواضعدرست همونطور كه هوراس گفته بود،  -
  . ناگهان حالتش تغيير كرد و تجارت مĤبانه شد

اگه ! مردم آرزوشونه كه درباره تو بدونن، پسر عزيز، آرزوشونه. من بسيار خوشحال خواهم شد اگه خودم بنويسمش -
شه و بهت   ميحاضر باشي كه چند تا مصاحبه در جلسات چهار يا پنج ساعته با من داشته باشي، كتاب ظرف چند ماه تموم

  ...كني از سانجيني بپرس اگه باور نمي... دم كه تو هيچ زحمتي الزم نيست بكشي اطمينان مي
  : او ناگهان عبوسانه گفت

  !جا وايسا سانجيني همين -
  .زد آشام به يك دسته از دخترها نزديك شده بود و در چشمانش گرسنگي موج مي  زيرا خون
  :ورپل گفت

   بخور، اي بيا، يه شيريني ميوه -
شد قاپيد و در دست سانجيني گذاشت،   برگرداند يك شيريني از جني كه رد مييو قبل از اينكه دوباره توجهش را به هر

  :سپس گفت
  ...كني كه چقدر طال به دست مياري پسر عزيزم، تصورش هم نمي -

  :هري قاطعانه گفت
  .ستانم رو ديدماي به اين كار ندارم، و ببخشيد، همين االن يكي از دو هيچ عالقه -

اي رنگ را ديده بود كه بين دو نفر  اي موي قهوه در حقيقت هم او دسته.  او لونا را به دنبال خودش به درون جمعيت كشاند
  . كه شبيه خواهران وايرد بودند ناپديد شد

  !هرميون! هرميون -
  :هرميون گفت

  !سالم لونا! تو اينجايي، خدا رو شكر! هري -
  :هري گفت
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  اومده؟چه باليي سرت -

  . زيرا هرميون كامالً ژوليده بود، انگار كه تازه از يك جنگل تله شيطان بيرون آمده بود
  :او گفت

  منظورم اينه كه، كورماك رو ترك كردم،... من همين االن فرار كردم. اوه -
  : و  وقتي هري همچنان پرسشگرانه به او نگريست اضافه كرد

  .زير درخت داروش -
  :هري با لحن تندي گفت

  براي چي با اون اومدي؟! حقته -
  :هرميون بدون اعتراض گفت

  ...يه مدتي در مورد زاخاريس اسميت مردد بودم، اما فكر كردم، در كل. ده فكر مي كردم رون رو بيشتر آزار مي -
  :هري حرف او را قطع كرد

  تو اسميت رو در نظر داشتي؟ -
  :هرميون گفت

بياين از . شه گراپ يه جنتلمن به نظر بياد الگن باعث مي مك. خاب كرده بودمو االن آرزو مي كنم كه اونو انت. بله داشتم -
 ...اون خيلي درازه. تونيم اونو ببينيم اگه بياد مي. اين طرف بريم

آنها بسيار دير فهميدند كه پروفسور . داشتند هاي شراب عسلي را برمي  هر سه به طرف ديگر اتاق رفتند و سر راهشان جام
  .ها آنجا ايستاده بودالوني تن تره

  :لونا مؤدبانه به پروفسور ترالوني گفت
  سالم، -

  :الوني در حالي كه به سختي روي لونا تمركز كرده بود گفت پروفسور تره
  ...اين ترم تو رو تو كالسم نديدم. عصر به خير، عزيزم -

  .توانست بوي شراب اسپانيايي را حس كند  هري دوباره مي
  :لونا گفت

  .رنز كالس دارميبا فانه، من امسال  -
  :الوني با خنده مستانه خشمگيني گفت پروفسور تره
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 ٢٩١

شما حتماً فكر كرديد، حاال كه من به مدرسه . كه من دوست دارم درموردش فكر كنم ، طوري150اوه البته، يا شايدم دابين -
اين يه توهينه، ... كنيم ها رو تقسيم مي ما كالس... برگشتم پروفسور دامبلدور بايد از شر اون اسب خالص شه، فكر نكرديد؟ اما نه

  ...دوني روراست بگم، يه توهين، مي
  .آمد كه متوجه هري شود تر از آن مي الوني به نظر مست  پروفسور تره

  :كرد هري به هرميون نزديكتر شد و گفت رنز انتقاد مييدر حال كه او از فا
  مداخله كردي؟ تو آزمون دروازه بانتو قصد داري به رون بگي كه . بيا يه چيزي رو مشخص كنيم -

  :هرميون ابروهايش را باال برد و گفت
  كني كه من تا اين حد پستم؟ واقعاً فكر مي -

  :هري موذيانه به او نگاه كرد و گفت
  ...الگن دعوت كني  توني از مك هرميون، اگه تو مي -

  :هرميون با وقار گفت
  .بان افتاده باشه به رون بگم  اتفاقي كه ممكنه تو آزمون دروازهمن اصالً قصد ندارم چيزي درمورد. كنه اون فرق مي -

  :هري با حرارت گفت
  .بازيم ريزه و ما بازي بعدي رو مي خوبه، چون اون دوباره به هم مي -

  :هرميون با عصبانيت گفت
من . نه. نپرسيدهدين؟ كورماك حتي يه سؤال هم در مورد خود من  اين تنها چيزيه كه شما پسرا بهش اهميت مي! كوييديچ -
 .واي نه، اون داره مياد...  نداره پر شدميكه تموم» الگن صدها توپيگيري بزرگ توسط كورماك مك«فقط با 

اي بعد از بين دو ساحره در حال قهقهه  يك لحظه آنجا بود و لحظه. او به قدري سريع حركت كرد كه انگار آپارات كرده بود
  .رد شد و ناپديد شد

  :كرد پرسيد الگن در حالي كه راهش را به زور از ميان جمعيت باز مي كك دقيقه بعد مي
  هرميون رو نديدي؟ -

  :هري گفت
  .نه، ببخشيد -

  . و به سرعت برگشت تا به مكالمه لونا ملحق شود و براي يك نيم ثانيه فراموش كرد كه او در حال صحبت با چه كسي بود

                                                 
 150   =Dobbinاسب باركش 
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 ٢٩٢

  :ا صداي لرزان و عميقي گفتالوني كه تازه متوجه او شده بود، ب پروفسور تره
  !هري پاتر -

  :ميلي گفت هري با بي
  اوه سالم -

  :او با پچ پچ كش داري گفت
... ها هرگز خوب نبودند هري نشانه... دونستم ها پيش مي البته من از مدت! »فرد منتخب«! ها داستان! شايعات! پسر عزيزم -

  !تره ي مهماين درس براي تو از هر كس... اما چرا تو به پيشگويي نرفتي
  :صداي بلندي گفت

  .تره كنيم كه درسمون از همه مهم آه سيبل، همه ما فكر مي -
. اش كمي كج شده بود صورتش بسيار قرمز بود و كاله مخملي. الوني ظاهر شد  و اسالگهورن از طرف ديگر پروفسور تره

هاي مشتاق و  اسالگهورن با چشم. ديك ليوان شراب عسلي در يك دست و يك ظرف بزرگ كلوچه گوشتي در دست ديگرش بو
  :اش به هري نگاه كرد و گفت شده سرخ

تونم بگم  سيبل، مي! درست مثل مادرش... دوني مي! غريزيه. سازي نديدم اما من هرگز چنين استعداد طبيعي رو در معجون -
  ...چرا حتي ِسوروس... كه من تا حاال به تعداد بسيار كمي با اين توانايي درس دادم

اسالگهورن با خوشحالي . ها كشاند ري با ترس متوجه شد كه اسالگهورن دستش را جلو برد و اسنيپ را به طرف آن و ه
  :سكسكه كرد و گفت

البته يه . زدم سازي استثنايي هري حرف مي همين االن داشتم درباره معجون! زدن بسه، بيا به ما ملحق شو ِسوروس پرسه -
  !ال به اون درس داديمقداريش مربوط به توئه، تو پنج س

اش به هري نگاه كرد و چشمان  هايش گير افتاده بود، از باالي بيني عقابي اسنيپ كه به وسيله بازوي اسالگهورن دور شانه
  :سياهش را باريك كرد و گفت

  .كردم كه موفق شده باشم چيزي به پاتر ياد بدم من هرگز فكر نمي! جالبه -
  :اسالگهورن فرياد زد

هرگز ... وار  ديدي كه در جلسه اول چي به من تحويل داد، نوشيدني مرگ زنده تو بايد مي. وانايي طبيعيهخب، پس اين ت -
  ...كنم حتي تو هم داشتي ِسوروس آموزي نداشتم كه با اولين تالش معجوني از اين بهتر درست كنه، و فكر نمي دانش

  :اسنيپ به آرامي گفت
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  واقعا؟ -
خواست اين بود كه اسنيپ شروع  آخرين چيزي كه مي. كاويد و هري را مضطرب كرده بود   او هنوز با چشمانش هري را مي

  .سازي كند به بررسي منبع استعداد جديد او در معجون
  :اسالگهورن پرسيد

  خوني؟ اي رو مي هاي ديگه هري چه درس -
  :هري پاسخ داد

  ...ها، تغيير شكل، گياه شناسي دفاع در برابر جادوي سياه، افسون -
  :يپ با ريشخند بسيار ضعيفي گفتاسن
  .هايي كه براي يك آورور الزمه به طور مختصر، همه درس -

  :هري جسورانه گفت
  .خوام بكنم بله، خب، اين كاريه كه مي -

  :اسالگهورن غريد
  !و يك آورور عالي هم خواهي شد -
  .كنم تو بايد آرور بشي هري من فكر نمي -

  : كردند و او ادامه داد لونا ناگهان اين را گفت و همه به او نگاه
اونا قصد دارن به كمك تركيبي از جادوي . دونن كردم همه اينو مي من فكر مي. آورورها اعضاي توطئه روفتنگ هستند -

  .اي وزير جادو رو از مقامش پايين بكشن سياه و بيماري لثه
اطر همين، ارزش داشت كه لونا را با واقعاً، فقط به خ. اش شد اش وارد بيني هري به خنده افتاد و نيمي از شراب عسلي

اش به سرفه افتاده و خيس شده بود، اما هنوز در حال خنديدن بود، چيزي ديد كه  هري كه از شراب عسلي. خودش بياورد
  .كشاند دراكو مالفوي؛ در حالي كه آرگوس فيلچ او را از گوش گرفته بود و به طرف آنها مي. اش را باز هم باالتر برد روحيه
  :كنان گفت خس شد، خس وار كشف شرارت درچشمانش ديده مي لرزيد و برق ديوانه اش مي كه آرواره لچ در حاليفي
كنه كه به  ادعا مي. رو طبقه باال وايساده بود پيدا كردم پروفسور اسالگهورن، اين پسر رو در حالي كه يواشكي تو راه -

  و دعوت كردين؟آيا شما اون. مهموني شما دعوت شده و دير بيرون اومده
  :مالفوي با عصبانيت خودش را از چنگ فيلچ بيرون كشيد و گفت

  دعوت بيام، راضي شدي؟ كردم بي خيلي خب، من دعوت نشده بودم، داشتم سعي مي -
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  :اش، گفت فيلچ همراه با شادي بسيار عجيبي در چهره
هاي شبانه ممنوعه، مگر اينكه مجوز داشته  مگه مدير نگفت كه پرسه! تو به دردسر افتادي، به دردسر افتادي! نه، نشدم -

  باشين، نگفت؟ هان؟
  :اسالگهورن دستش را تكان داد و گفت

تونيم  كريسمسه و اينكه كسي بخواد به مهموني بياد جرم نيست، فقط همين يه بار، مي. عيبي نداره، آرگوس، عيبي نداره -
  .توني بموني دراكو تنبيه رو فراموش كنيم، تو مي

كرد فكر كرد كه چرا او اينقدر  بيني بود، اما هري در حالي كه به مالفوي نگاه مي يش از حد فيلچ كامالً قابل پيش نااميدي ب
كرد؟ اما تقريباً قبل از اينكه  مقداري ترس نگاه مي... آيا امكان داشت؟... رسيد و چرا اسنيپ به او با عصبانيت و ناراحت به نظر مي

  .كرد برگشت و لنگ لنگان دور شد همد، فيلچ در حالي كه زير لب غرغر ميهري چيزي را كه ديده بود بف
كرد، و چهره اسنيپ دوباره به طور  مالفوي لبخند ساختگي به لب داشت و داشت از اسالگهورن به خاطر سخاوتش تشكر مي

  .نواختي مرموز شده بود يك
  :اسالگهورن تشكر مالفوي را پاسخ گفت

  ...شناختم ال من پدربزرگت رو مياصالً چيزي نبود، به هر ح -
  :مالفوي فوري گفت

  ...شناخته سازي بودين كه مي گفت كه شما بهترين معجون مي. زد، آقا اون هميشه از شما با احترام حرف مي -
او مدت زيادي مالفوي را ديده بود كه همان كار را براي . داد چاپلوسي او هري را فريب نمي. هري به مالفوي خيره شد

ها اين اولين بار بود كه او  بعد از مدت. رسيد ها، كمي مريض به نظر مي موضوع اين بود كه مالفوي، بعد از همه اين. كرد پ مياسني
هاي سياهي زير چشم مالفوي پديد آمده بود و پوستش به طور واضح به رنگ خاكستري  سايه. ديد مالفوي را از نزديك مي

  .كمرنگ درآمده بود
  :تاسنيپ ناگهان گف

  .خوام باهات صحبت كنم، دراكو مي -
  :اسالگهورن دوباره سكسكه كرد و گفت

  ...ِسوروس، حاال كريسمسه، زياد سخت نگير -
  :اسنيپ گستاخانه گفت

  .گيرم كه چه قدر بايد سخت بگيرم و برعكس، دراكو، دنبال من بيا من سرپرست گروه اونم و من تصميم مي -
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  :اي مردد آنجا ايستاد و سپس گفت هري لحظه. آمد  به نظر دلخور مييد و مالفودا آنها رفتند، اسنيپ راه را نشان مي
  .دستشويي... ارر... گردم لونا، من زود برمي -

  :لونا با خوشحالي گفت
  .باشه -

رفت، فكر كرد صداي او را شنيد كه دوباره موضوع توطئه روفتنگ را با   و هري در حالي كه با عجله به داخل جمعيت مي
وقتي كه هري از مهماني خارج شد، به راحتي . رسيد كه واقعاً عالقمند شده گذاشت و او به نظر مي الوني در ميان مي ترهپروفسور 

تر بود پيدا كردن اسنيپ و  كاري كه سخت. زيرا راهرو خالي بود. اش را از جيبش درآورد و روي خودش انداخت شنل نامرئي
هايش به وسيله صداي موسيقي و گفتگوهاي بلندي كه از دفتر اسالگهورن  صداي قدم. داو به طرف پايين راهرو دوي. مالفوي بود

يا شايد هم ... هاي زيرزمين برده بود شايد اسنيپ مالفوي را به دفترش در دخمه. شد رسيد، پوشيده مي در پشت سرش به گوش مي
رفت گوشش را يكي يكي به درها  رو مي رف پايين راهطور كه به ط هري همان... او را به سالن عمومي اسليترين برگردانده بود

  . رو خم شد و صداهايي شنيد تا اينكه با هيجان فراوان در مقابل سوراخ كليد آخرين كالس راه. چسباند مي
  ...تو نبايد اشتباه كني، دراكو، چون اگه اخراج بشي...  -
  اون كار ارتباطي به من نداشت، خب؟ -
همين حاالش هم به تو مشكوكن كه تو اون كار دست . ن هم ابتدايي و هم احمقانه بودچو. اميدوارم كه راستشو بگي -
  .داشتي

  :مالفوي با عصبانيت گفت
كنه؟ براي آخرين بار، من اون كار رو نكردم، خب؟ اون دختره بل، حتماً دشمناني داشته كه كسي  كي به من شك مي -

تونم جلوتو  من مي... شي اما موفق نمي. من احمق نيستم. كني ي چي كار ميدونم دار من مي. اونجوري به من نگاه نكن. دونه نمي
  !بگيرم

  :سكوتي برقرار شد و سپس اسنيپ به آرامي گفت
  كني از سرورت پنهان كني دراكو؟ چه چيزهايي رو داري سعي مي. خاله بالتريكس بهت اكولمانسي ياد داده... آه -
 !خوام تو مزاحم بشي من فقط نمي. كنم چيزي رو از اون پنهان كنم من سعي نمي -

شد مالفوي اينگونه با اسنيپ صحبت  چه اتفاقي افتاده بود كه باعث مي... هري گوشش را بيشتر به سوراخ كليد فشار داد
  گذاشت و حتي دوستش داشت؟ اسنيپي كه هميشه به او احترام مي... كند؟

اي وقتي  ترسيدي؟ اينو بدون كه هر كس ديگه خالت من ميكردي؟ از د پس به خاطر همينه كه اين ترم از من دوري مي -
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  كرد، دراكو  گفتم كه به دفترم بياد اين كارو مي چندين بار بهش مي
  :مالفوي با طعنه گفت

  !به دامبلدور گزارش كن! پس منو بازداشت كن -
  :سكوت ديگري برقرار شد و سپس اسنيپ گفت

  .ين كارها رو بكنمخوام هيچ كدوم از ا دوني كه من نمي تو خوب مي -
  .پس بهتره ديگه از من نخواي كه به دفترت بيام -

  :اسنيپ گفت
  گوش كن، -

  . صدايش آنقدر آهسته بود كه هري مجبور بود گوشش را خيلي محكم به سوراخ كليد فشار دهد تا بشنود
  ...ستم، دراكومن پيمان ناگسستني رو ب. من به مادرت قول دادم كه ازت محافظت كنم. من سعي دارم كمكت كنم -
اين كار منه، اون اين كارو به من داده و من دارم ! پس انگار مجبوري بشكنيش، چون من به حمايت تو نيازي ندارم -

  !كردم طول كشيده فقط كمي بيشتر از اوني كه فكر مي. شه اي دارم كه داره عملي مي دم، من نقشه انجامش مي
 ات چيه؟ نقشه -

  !به تو مربوط نيست -
  ...تونم باهات همكاري كنم خواي چي كار كني، مي بگي كه مياگه به من  -
  !من همه همكاري رو كه الزمه دارم، متشكرم، من تنها نيستم -
زدن تو راهروها اونم بدون ديدبان يا كمك، اينا اشتباهات  العاده احمقانه بود، پرسه مطمئناً تو امشب تنها بودي، كه فوق -
  ...ابتداييه
  !بردم، اگه تو بازداشتشون نكرده بودي خودم ميمن كراب و گويل رو با  -

  :اسنيپ غر زد
  !صداتو بيار پايين -

  .زده باال رفته بود  زيرا صداي مالفوي هيجان
ها بگذرونن، بايد  دفاع در برابر جادوي سياهشون رو به اين زوديسمج اگه دوستان تو كراب و گويل قصد دارن امتحان  -

  ...كمي بيشتر از اون چيزي كه اال
  :مالفوي گفت
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كدوم از ما به دفاع در  انگار كه هيچ... اين همش يه شوخيه، نه؟ يه بازي... چه اهميتي داره؟ دفاع در برابر جادوي سياه -
  ...مقابل جادوي سياه نيازي داره

  :اسنيپ گفت
ها كجا بودم؟  ن سالدونستم چطور بازي كنم، همه اي كني اگه من نمي فكر مي! تونه باعث پيروزي بشه، دراكو ك بازي ميي -

زدن در شب، گير افتادن، و اگه رو همكاري كساني مثل كراب و گويل  كني، پرسه احتياطي مي تو داري بي! حاال به من گوش كن
  ...كني حساب مي

  !من كسان ديگه رو هم دارم، افراد بهتر! فقط اونا نيستن -
  ...تونم كني؟ و من مي چرا به من اعتماد نمي -
  !خواي افتخار منو بدزدي واي چي كار كني، تو ميخ دونم مي من مي -

  :سكوت ديگري برقرار شد و سپس اسنيپ به سردي گفت
  ...كنم كه دستگيري و زنداني شدن پدرت تو رو ناراحت كرده، ولي من كامالً درك مي. زني تو مثل يه بچه حرف مي -

اي كه در به  ر طرف ديگر در شنيد و درست در لحظههاي مالفوي را د او صداي قدم. هري كمتر از يك ثانيه فرصت پيدا كرد
هاي بلند به طرف پايين راهرو رفت، از در باز دفتر  مالفوي با گام. شدت باز شد، خودش را از جلوي راه به كناري پرت كرد

 كه اسنيپ كشيدن داشت، هنگامي هري در حالي كه به سختي جرئت نفس. اسالگهورن در گوشه دوري گذشت و از نظر ناپديد شد
هري . شد به مهماني بازگشت اش چيزي خوانده نمي اسنيپ در حالي كه از چهره. به آرامي از كالس بيرون آمد قوزكرده باقي ماند

 .ماند با ذهني مغشوش همانجا روي زمين، پنهان در زير شنل نامرئي، باقي
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