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 ٣٠٠

  فصل شانزدهم 

     يك كريسمس بسيار سرد       

  ترجمه محمد نوراللهي
 تايپ و جايگزيني معادالت توسط مرلين

  

كرد؟ واقعاً داشت بهش پيشنهاد كمك  پس اسنيپ داشت بهش پيشنهاد كمك مي -
  كرد؟ مي

  :هري گفت
  ...زنم ها رو مي اگه يه بار ديگه اينو بپرسي؛ اين كلم -

  :رون گفت
  .كنم فقط دارم در موردش فكر مي -

برف . كندن خرواري از كلم براي خانم ويزلي بودند شويي آشپزخانه بارو ايستاده بودند و مشغول پوست ها جلوي ظرف آن
  .ها انباشته شده بود پشت پنجره جلوي آن

  :هري گفت
اون گفت به مادر مالفوي قول داده ازش حمايت كنه و اين كه قولش يك ! داد اسنيپ داشت بهش پيشنهاد كمك مي... هبل -

  ...پيمان ناگسستني يا يك همچين چيزيه
  :رون با حالتي مبهوت گفت

 تو مطمئني؟... تونه همچين قولي بده پيمان ناگسستني؟ نه، اون نمي -

  :هري گفت
  ه معنايي داره؟چرا؟ مگه چ. آره مطمئنم -
 ...تونه پيمان ناگسستني رو بشكنه خب آدم ديگه نمي -

 شه؟ بعد اگه آدم بشكندش چي مي. ياد به نظرم خيلي مسخره مي. خيلي بهش فكر كردم -

  :رون به راحتي گفت
 .ميره مي -
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  . كرد هايش حاكي از خاطراتي بود كه در ذهنش مرور مي برق چشم
گفت موافقت  من هم تقريباً پيمان بسته بودم و داشتم با هر چي فرد مي. يمانا ببندمفرد و جرج منو مجبور كردن از اين پ -

هنوز كه هنوزه . ديدم بابام مثل مامانم عصباني شده اي كه مي تنها دفعه. كفرش دراومده بود. كردم كه يه دفعه بابام ما رو پيدا كرد مي
  ...ه، خوب، بابا يه تيپا بهآر. آره بابا حسابي خدمت فرد رسيد. پشتش مثل سابق نشده

  :همين كه دوقلوها وارد آشپزخانه شدند، فرد گفت
  !بيچارها. كنن جا رو ببين جرج، باليمي، اونا دارن از چاقو و بقيه چيزايي كه اينجاس استفاده مي ببخشيد؟ اوه، اين -

  :رون با ترشرويي گفت
  .نم با جادو اين كارارو بكنمتو وقت مي شه، اون تا دو ماه و نيم ديگه هفده سالم تموم مي -

  :جرج كه روي صندلي آشپزخانه نشسته و پاهايش را روي ميز گذاشته بود، گفت
  !بريم، كوچولو اما اون موقع تازه ما از تاتي تاتي كردنت لذت مي -

  :مكيد، گفت اش را مي رون كه با عصبانيت داشت انگشت بريده
  ... سالم بشهصب كن، بذار هفده. تو باعث شدي من دستمو ببرم -

  :اي كشيد و گفت فرد خميازه
  .كني زده مي هاي جادويي غيرمنتظرت بهت مطمئنم اون موقع ما رو با مهارت -

  :جرج گفت
جيني درباره تو و اون خانم جوان كه اگه درست شنيده باشم اسمش الوندر ! رونالد. از مهارتاي غيرمنتظره گفتي! هي -

  گه؟ براونه، چي مي
  :ها برگرداند و گفت او رويش را به طرف كلم. ما از اين حرف بدش نيامدرون كمي سرخ شد، ا

  .سرت به كار خودت باشه -
  :فرد گفت

  چطوري اين اتفاق افتاد؟... خوام بدونم كني، نه، مي دونم تو چجوري به اونا فكر مي واقعاً نمي. شكني عجب جواب دندان -
 منظورت چيه؟ -

 اي، چيزي شده؟ دختره دچار حادثه -

 چي؟ -

 !كنه؟ هي رون مراقب باش اي رو تحمل مي آخه چطوري همچين ديوانه. خب -
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اش  خانم ويزلي درست همان موقعي كه رون چاقو را به طرف فرد پرتاب كرد، سر رسيد و با تكان دادن سريع چوبدستي
  .چاقو را به يك هواپيماي كاغذي تبديل كرد

  :او با عصبانيت گفت
  ! پرت كنيديگه نبينم به طرف كسي چاقو ! رون -

  :رون گفت
  .خواستم من نمي -

  :گشت، زيرلب گفت ها برمي طور كه به طرف خروار كلم او همان
  .ياد اينجا، شما بايد با بيل تو يك اتاق بخوابيد ببخشين چون ريموس امشب مي. فرد، جرج عزيزان من. دم بهت نشون مي -

  :جرج گفت
خوابن و اگه فلور هم با جيني  هري و رون تو اتاق زيرشيرووني ميپس . ياد بعد، چارلي هم كه خونه نمي. اي نيست مسئله -

  ...اتاق بشه هم
  :فرد زيرلب گفت

  ...اينم از كريسمس جيني...  -
  :خانم ويزلي كه كمي مضطرب بود، گفت

  .خواب دارن خب الاقل همه يك تخت. همه بايد راحت باشن -
  :فرد پرسيد

  .شه تابي نميريختش اينجاها آف پس پرسي هم با اون قيافه بي -
  :ها كرد و گفت خانم ويزلي قبل از اين كه جواب دهد، پشتش را به بچه

  .نه، همونطور كه انتظار داشتم كارش تو وزارتخونه سنگينه -
  :فرد همين كه خانم ويزلي خواست از آشپزخانه برود، گفت

  .ترين االغ روي زمينه ا شايدم اون بزرگي -
  :فرد ادامه داد. و خانم ويزلي از آشپزخانه بيرون رفت

  .خب بزن بريم، جرج. كي از دو تا االغاي -
  :رون پرسيد
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وقت  دستيتون استفاده كنيد اون ها رو بديم؟ فقط كافيه از چوب ياين ترتيب اين كلم خواين چيكار كنين؟ نمي شما دو تا مي -
  !شيم ماهم خالص مي

  :فرد خيلي جدي گفت
ها رو  ده چطوري بدون كمك جادو كلم سازيه و به شما ياد مي  اين كار كار آدم.نه فكر نكنم ما بتونيم اين كارو انجام بديم -

  ...ها چقدر سخته ها و تردست فهمين كار ماگل اون موقعه كه مي. خرد كنين
  :كرد، افزود جرج كه داشت هواپيماي كاغذي را به طرف او پرتاب مي

ما . وقت به طرفشون چاقو پرت نكن  كمك كنن، هيچخواي مردم بهت اگه مي! اما يك توصيه كوچولو برات دارم رون -
هاي كارتي من،  كنه حقه كنه كه فكر مي فروشي كار مي جا دختر خيلي خوشگلي تو روزنامه اون. ريم به دهكده داريم مي

  .اون معتقده اونا تقريباً مثل جادوي واقعي هستن... العادن فوق
  :كرد، گفت  حياط برفي نگاه ميرون كه با دلخوري داشت دورشدن فرد و جرج را در

  .تونستيم بريم گرفت، اون موقع ما هم مي آه بيشتر از ده ثانيه وقتشون رو نمي -
  :هري گفت

  .جا، اين طرف و اون طرف پرسه نزنم به دامبلدور قول دادم وقتي اومدم اين. تونستم بيام من نمي -
  :رون گفت

  .اوه، آره -
  :او چند كلم ديگر را خرد كرد و گفت

  گفتن؟ خواي به دامبلدور بگي اسنيپ و مالفوي چي داشتن به هم مي مي -
  :هري گفت

تونه، من بايد با بابات  گم و مطمئناً دامبلدور اولين كسيه كه مي آره، من به هر كسي كه بتونه تو اين زمينه كاري بكنه مي -
  .هم حرف بزنم

 .خواد چيكار كنه خيلي حيف شد كه نشنيدي مالفوي مي -
 .خواد چيكار كنه خواست به اسنيپ بگه مي تونستم؟ همه ماجرا همين بود؛ اون نمي بشنوم، ميتونستم  نمي -

  :بعد رون گفت. ها سكوت برقرار شد اي بين آن چند دقيقه
. خواد به مالفوي كمك كنه گن اسنيپ در واقع نمي اونا مي. دوني جواب همشون چيه؛ بابا، دامبلدور، همشون خودت كه مي -

  .خواد چيكار كنه واد بفهمه مالفوي ميخ اون فقط مي
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  :هري با قاطعيت گفت
  .تونه اينقدر خوب نقش بازي كنه هيچ كس حتي اسنيپ نمي. جا نبودن كه اسنيپ رو هنگام زدن اون حرفا ببينن اونا اون -

  :رون گفت
  ...گم آره، با اين همه من مي -

  :هري با اخم به طرف او برگشت و گفت
  .كنم  منه، نه؟ چرا، واقعاً غير از اين فكر نميكني حق با پس تو فكر نمي -

  :رون خيلي سريع گفت
  ي اونا با حضور اسنيپ تو محفل موافقن، نيستن؟ گم، اما همه جدي مي -

ها با مدرك جديدش  ترين دليل آن او قبالً به اين موضوع فكر كرده بود كه حضور اسنيپ در محفل مناسب. هري هيچي نگفت
تونه به  هري، كامالً واضحه كه اون با تظاهر به كمك مي«: گويد توانست تصور كند كه هرميون چه مي او حتي مي. خواهد بود

  »...مالفوي حقه بزنه تا بتونه از كارش سردر بياره
هرميون قبل . توانست آنچه را كه شنيده بود براي هرميون تعريف كند چون كه او نمي. به هر حال اين فقط يك خيال خام بود

الگن عصباني به هري  ن كه هري پيش او برگردد، در مهماني اسالگهورن ناپديد شده بود يا حداقل اين چيزي بود كه مكاز اي
خواستند به بارو  صبح روز بعد وقتي كه او و رون مي. گفته بود او قبل از اين كه هري به سالن عمومي برگردد رفته بود، بخوابد

ريسمس خوبي را براي هرميون آرزو كند و بگويد كه وقتي از تعطيالت برگشتند، خبرهاي قدر وقت داشت كه ك بروند، هري همين
هايش را شنيده باشد، چون كه در آن موقع رون و الوندور درست  مهمي برايش خواهد آورد، اما مطمئن نبود كه هرميون حرف

  .كردند پشت سر هري داشتند با هم خداحافظي مي
. توانست منكر اين شود كه مالفوي در حال انجام كاري است و اسنيپ هم از آن اطالع دارد نميبا اين حال، حتي هرميون هم 

هايي پيش آمده بود و هري به رون اين جمله را  داد كه مانند گذشته كه چندين بار چنين موقعيت بنابراين هري به خود حق مي
  »!من كه به شما گفته بودم«: گفته بود، بگويد

خانه كار  س فرصتي براي صحبت با آقاي ويزلي به دست نياورد، چرا كه او شب تا ديروقت در وزارتهري تا شب كريسم
روي كرده  قدر در تزئين اين اتاق زياده جيني آن. هايشان در اتاق نشيمن نشسته بودند ها و مهمان در شب كريسمس ويزلي. كرد مي

فرد، جرج، هري و رون تنها كساني بودند كه . جا منفجر شده نكرد جايي نشسته كه يك عالمه كاغذ آ بود كه آدم فكر مي
هاي درخت  دانستند فرشته باالي درخت كريسمس يك جن كوتوله باغي است كه مچ پاي فرد را وقتي كه داشت تزيين مي

اله فرو جيني يك مشت كاغذهاي طاليي معمولي را در يك دامن كوچك مخصوص ب. كشيد، گاز گرفته بود كريسمس را باال مي
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تر نديده بود و به  اين فرشته كه هري از آن بدقيافه. هاي كوچك به پشت جن كوتوله چسبانده بود ها را به شكل بال كرده بود و آن
  .كنده طاس و پاهايش هم پرمو بود زميني پوست مثل يك سيب. ها زل زده بود آن

 خواننده 1 در اين برنامه صداي آواز سلستينا واربك.دادند ظاهراً همه داشتند به برنامه مخصوص عيد كريسمس گوش مي
  .شد محبوب خانم ويزلي از يك راديوي بزرگ چوبي شنيده مي

زد و خانم ويزلي با  بلندبلند گوشه اتاق حرف مي. كننده است آمد صداي سلستينا برايش بسيار كسل فلور كه به نظر مي
در حالي كه . به اين ترتيب صداي سلستينا بلند و بلندتر شد. ديو گرفتاش را به طرف پيچ كنترل صداي را دستي رويي چوب ترش

فرد و جرج يك بازي پر سر و صدا را با جيني . خواند را مي» پاتيلي مملو از عشقي گرم و قوي«سلستينا يك قطعه جاز به نام 
در اين ميان ريموس . ي دستگيرش شودكرد، انگار كه اميدوار بود چيز رون هم بيل و فلور را زيرچشمي نگاه مي. شروع كردند

رسيد كنار آتش نشسته بود و طوري به آتش چشم دوخته بود انگار كه  تر از هميشه به نظر مي پوش لوپين كه الغرتر و ژنده
  .توانست صداي سلستينا را بشنود نمي

  
  اوه، اومدي پاتيل منو هم كردي

  كه اگه اين كار رو تو با من كردي
  ت آوردم هردمعشق داغو قويو برا

  2تا كه امشب منو عاشق كردي
  

  :كرد، گفت هايش را با بافتني كه به دست داشت پاك مي خانم ويزلي كه اشك چشم
  آد، آرتور؟ يادت مي... وقتي هجده سالمون بود، با اين ترانه -

  :كند، سرش را تكان داد و گفت آقاي ويزلي كه داشت نارنگي پوست مي
  ...ايه العاده اوه، آره، صداي فوق -

  .تر نشست و به هري كه كنارش نشسته بود، نگاهي انداخت بعد صاف

                                                 
1 Celestina Warbeck 
:شعر ترجمه شده توسط مترجم.. اين شعر توسط تايپيست سروده شد 2  

 اوه بيا و پاتيل من را هم بزن

 و اگر اين كار را درست انجام دهي

آورم من عشق داغ و قوي را براي تو مي  

گرم نگه داردتا امشب تو را   
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  :كرد و گفت خواني سلستينا را پخش مي او با سرش به راديو اشاره كرد كه داشت صداي هم
  .شه متأسفم، زود تموم مي -

  :هري با خنده گفت
  خونه سرتون شلوغ بود؟ اين مدت در وزارت. مهم نيست -

  :آقاي ويزلي گفت
  خيلي -

  :رسيد، خيلي سريع افزود بعد در حالي كه يكدفعه هوشيارتر از قبل به نظر مي
شون هم  برام مهم نيست اگه به جايي نرسيم، اما از سه نفري كه طي دو ماه پيش دستگير كرديم شك دارم كه حتي يكي -

  .خوار باشه، فقط به كسي نگو، هري مرگ
  :هري پرسيد

  شتن، نه؟پايك رو نگه دا اونا هنوز استن شان -
  :آقاي ويزلي گفت

هر كسي كه از استن ... خواهي كرده من خيلي نگرانم كه دامبلدور براي استن مستقيماً از اسكريمجيور تقاضاي فرجام -
خوان از اين طريق وانمود كنن در  خوار باشه كه اين نارنگي، اما مقامات باال مي تونه مرگ قدر مي بازجويي كرده معتقده اون همون

بخشي انجام دادن، چون كه دستگيري سه متهم پرسروصداتر از دستگيري اشتباهي سه فرد و آزاد كردن  ه كاراي نتيجهاين را
  ...گم اين موضوع فوق محرمانست اما دوباره مي... اوناست

  :هري گفت
  .گم من به هيچ كس چيزي نمي -

طور كه داشت به فكرش  بت كردن است؛ هماناي مكث كرد و پيش خود فكر كرد كه اكنون بهترين فرصت براي صح او لحظه
  .شروع كرد» تو قلب منو افسون كردي«اي را به نام  داد، سلستينا واربك خواندن آهنگ عاشقانه نظم و ترتيب مي

  آقاي ويزلي درباره اونچه كه من تو ايستگاه قطار قبل از اومدن به مدرسه براتون تعريف كردم، تحقيق كردين؟ -
  :له گفتآقاي ويزلي بالفاص

. نه شكسته نه سالم. جا نبود ي مالفوي رفتم و تموم خونه رو گشتم؛ اما هيچي اون به خانه. من اونو بررسي كردم، هري -
 .جا بوده باشه نبايد اون
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خوام بگم، يك چيز متفاوته، يك چيز  اما چيزي كه مي... دونم توي پيام امروز خوندم كه شما همه جا رو گشتيد بله، مي -
 ...خيلي

زد، ديد سر لوپين كمي  طور كه داشت حرف مي هري همان. چه را كه بين مالفوي و اسنيپ گذشته بود، تعريف كرد و هري آن
ي سلستينا هيچ  هايش تمام شد، غير از زمزمه وقتي او حرف. هاي او را گوش داده است ها متمايل شده و تمام حرف به طرف آن

  .آمد صداي ديگري نمي
  ...منو واسه يه ورد گذاشته... كجايي قلب بيچاره من  -

  :آقاي ويزلي گفت
  ...كنه هري اين فكر به ذهنت نرسيد كه اسنيپ فقط داره تظاهر مي -

  :هري خيلي سريع گفت
خواد چيكار كنه؟ آره من فكرشو كرده بودم كه شما همچين چيزي  با تظاهر، به اون پيشنهاد كمك بده تا بفهمه مالفوي مي -
  ز كجا معلوم؟اما ا. گين رو مي

  :لوپين به صورتي غيرمنتظره گفت
  !دونستن اين موضوع به ما ربطي نداره -

  :او اكنون پشتش را به آتش كرده بود و به هري كه روبروي آقاي ويزلي نشسته بود نگاه كرد و گفت
  .ي ما كافيه ي دامبلدوره، دامبلدور به ِسوروس اعتماد داره و همين براي همه اين كار به عهده -
  :ري گفته
  ...اگه بگيم دامبلدور درباره اسنيپ اشتباه فكر كرده... اما، اگه بگيم -
من اعتماد . اين ديگه بستگي به اين داره كه به قضاوت دامبلدور چقدر اعتماد داري. ها بارها اين حرف رو زدن خيلي -

 .كنم دارم؛ بنابراين به ِسوروس اعتماد مي
  :هري گفت

  ...اون خودش اينو گفت و شما. تباه كنهتونه اش اما دامبلدور هم مي -
  .هاي لوپين چشم دوخت او مستقيم به چشم

  آيا واقعاً اسنيپو دوست داري؟ -
  :لوپين گفت

  .ياد ياد و نه ازش بدم مي من نه از ِسوروس خوشم مي -
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  :كرد، لوپين ادامه داد همانطور كه هري با ناباوري به اون نگاه مي
شايد بعد از اون اتفاقايي كه بين جيمز و سيريوس و ِسوروس افتاد و اون وضعيت . گم نه، هري من دارم حقيقت رو مي -

ي هاگوارتز تدريس  جوني با هم نبوديم، اما من هرگز اون سالي رو كه تو مدرسه هايي جون ناخوشايند پيش اومد، شايد دوست
كرد و من ديگه مثل هر شب ماه كامل  رست ميِسوروس هر ماه معجون مخصوص گرگينه بدون نقص برام د. ره كردم، يادم نمي مي

  .شدم كشيدم، اذيت نمي كه كلي درد مي
  :هري با عصبانيت گفت

  !اما اون اتفاقي گذاشت همه جا پخش بشه كه شما يك گرگينه هستين و مجبور شدين از مدرسه برين -
  :هايش را باال انداخت و گفت لوپين شانه

كردن  تونست با دستكاري اما اون مي. خواست دونيم كه اون شغل منو مي ما مي. نكن خبرها باالخره به نوعي درز پيدا مي -
  .من بايد خيلي ازش ممنون باشم. اون منو خوب كرد. ي بدتري به من بزنه مواد اون معجون، صدمه

  :هري گفت
  !دونست دامبلدور مواظبشه كرد با معجونش به شما صدمه بزنه، چون كه مي شايد جرأت نمي -

  :ا لبخندي تصنعي گفتلوپين ب
تونم اين موضوع رو درك كنم؛ چون جيمز به عنوان پدرت، سيريوس به  رسه تو ازش متنفري هري و من مي به نظر مي -

چه رو كه به من و آرتور گفتي به  داوري براي تو به ارث گذاشتن؛ با همه اين احوال همه اون عنوان پدرخوندت نوعي پيش
شايد هم ِسوروس . گي تعجب كنه كه از چيزي كه مي عقيده باشه يا اين شته باش در اين زمينه با تو همدامبلدور بگو، اما توقع ندا

  .طبق دستور دامبلدور از دراكو سوال و جواب كرد
  !من ازت به خاطر برگردوندن قلبم ممنونم... و حاال كه تو اونو تيكه تيكه كردي...  -

هاي بلندي از راديو بلند شد كه خانم  زدن اش خاتمه داد و بعد از آن صداي كف نهسلستينا با آوايي قدرتمند و طوالني به ترا
  .ها را همراهي كرد ويزلي هم با شور و شوق آن

  :فلور با صداي بلند گفت
  ...تموم شد؟ چه عجب، احشتناك -

  :اش بلند شد و گفت آقاي ويزلي سريع از صندلي
  خورن؟ خب حاال وقت نوشيدنيه، كيا مي -

  :زدن، هري از لوپين پرسيد قاي ويزلي رفت بطري نوشيدني را بردارد و بقيه شروع كردند به حرفهمين كه آ
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  كردين؟ اين اواخر چه كار مي -
  :لوپين گفت

تونستم نامه بنويسم،  وضعيت خيلي سخت و جدي بود به همين علت اصالً نمي. كردم من به طور مخفيانه كار مي. اوه -
  .داد زو لو ميهري؛ نامه نوشتن به تو همه چي

 منظورتون چيه؟ -

  :لوپين گفت
  .كردم قطارام، آدمايي مثل خودم زندگي مي من بين هم -

  :وقتي از نگاه هري فهميد كه متوجه منظور او نشده ادامه داد
... خواست كسي بين اونا جاسوسي كنه، خب من هم دامبلدور مي. ي اونا طرف ولدمورت هستن ها، تقريباً همه بين گرگينه -
  . و آماده بودمحاضر

  :تري افزود چون كه لوپين با لبخند صميمانه. طور حس كرد تر شد، شايد هم هري اين لحن صدايش كمي تلخ
تونست از عهدش بربياد؟ به هر حال  اينكار الزم بود انجام بشه و چه كسي بهتر از من مي. من هيچ گله و شكايتي ندارم -

داد من سعي كردم بين جادوگرا زندگي كنم، در حالي كه  ي وجود داشت كه نشون ميشواهد قطع. جلب اعتماد اونا خيلي سخت بود
  .كشن كنن يا آدم مي اونا از جامعه عادي فاصله گرفتن و براي اين كه غذايي براي خوردن پيدا كنن يا دزدي مي

 چي شد كه اونا طرفدار ولدمورت شدند؟ -

 ...در اين باره خيلي سخته» 3گرِي بك«بحث كردن با .  باشنتونن زندگي بهتري داشته كنن تحت حكومتش مي فكر مي -

 گري بك كيه؟ -

  :هايش را روي پاهايش گذاشت و گفت اختيار دست لوپين بي
كنه مأموريتش  اون فكر مي. ي دنيا باشه ترين گرگينه زنده  گري بك شايد وحشي4ي اون نشنيدي؟ فينرير تو هيچي درباره -

ها بر جادوگرها  خواد اونقدر گرگينه به وجود بياره تا بتونه با كمك اون هاست؛ مي  بيشتر انسانكردن هر چه گاز گرفتن و آلوده
اون . هاست بك تخصصش روي بچه گري. ولدمورت به او قول داده تا زماني كه در خدمتش باشه، براش قرباني پيدا كنه. غلبه كنه

ها رو بزرگ كرد و نفرت از   گرفت و مبتال كرد، بعد بايد دور از والدينشون اونها رو گاز اند، بايد اون ها بچه معتقده تا زماني كه آدم
اين تهديديه كه . ولدمورت قول داده كه مهار دخترها و پسرهاي مردم رو به دست اون بده. ها به وجود آورد جادوگرها رو در اون

  .گذاره هميشه نتايج خوبي به جا مي

                                                 
3 Grey Back 
4 Finrir 
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  :لوپين كمي مكث كرد و بعد گفت
  .بك بود كه من رو گاز گرفتگري  -

  :هري با تعجب گفت
 وقتي بچه بوديد؟... چي؟ منظورتون اينه كه وقتي -

چون . سوخت دونستم كسي كه به من حمله كرده كي بوده؛ حتي دلم براش مي ها نمي من مدت. پدرم اون رو رنجونده بود -
هايي كه ماه  در شب. كنه گري بك به اين نحو رفتار نميكردم در اون موقعيت هيچ كنترلي روي رفتار خودش نداشته، اما  فكر مي

. كشه اون براي اين كارها نقشه مي. گيره كه مطمئن باشه براي حمله به قدر كافي نزديكه كامله نزديك قربانيانش طوري قرار مي
اي خيلي  م كه از نظر عقيدهتونم وانمود كن من نمي. ها انتخاب كرده، چنين شخصيتي داره فردي كه ولدمورت براي هدايت گرگينه

ها حق داريم مردم رو بكشيم و انتقام خودمون رو از مردم عادي  كنم كه ما گرگينه جلوتر از گري بك هستن و مثل اون فكر نمي
 .بگيريم

  :هري با سماجت گفت
  ...يك مشكل... شما فقط در اثر يك! اما شما نرمال هستيد -

  :تدفعه شروع به خنديدن كرد و گف لوپين يك
ها فكر  خيلي. ناميد مي» مشكل كوچك پشمالو«اون تو جمع، اين مشكل منو . ندازي بعضي وقتا تو منو ياد جيمز مي -

  .كردن من يك خرگوش بازيگوش دارم مي
  .رسيد تر به نظر مي اش خندان ك ليوان نوشيدني از آقاي ويزلي گرفت و تشكر كرد، چهرهي

  . گرفت و يادش آمد كه در نظر داشت از لوپين چيزي بپرسدهري با شنيدن نام پدرش هيجان وجودش را
  خالص رو شنيدي؟ تا به حال اسم شاهزاده نيمه -
 خالص؟ چيه نيمه چي -

  :اش نگاه كرد و گفت هايي از تصديق را در نگاهش ببيند، از نزديك به چهره هري براي اين كه بتواند نشانه
  .شاهزاده -

  :زد، گفت لوپين كه حاال داشت لبخند مي
فرد «كردم لقب  خوي براي خودت انتخاب كني؟ من فكر مي اين لقبيه كه تو مي. هيچ شاهزاده جادوگري وجود نداره -
  .كافي باشه» منتخب

  :هري با عصبانيت گفت
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هاش  كتاب كهنه معجون. رفته ي هاگوارتز مي خالص كسيه كه به مدرسه اين لقب هيچ ربطي به من نداره؛ شاهزاده نيمه -
   !...5يكي از اين وردها ِلويكورپِس. ن وردهايي رو همه جاي اين كتاب نوشته؛ وردهايي كه خودش اختراع كردهاو. دست منه

  :كرد خاطراتش را مرور كند، گفت لوپين درحاليكه سعي مي
ه چند ماهي از سال پنجم مدرسه نگذشته بود كه هر جا را. آموزي ما در هاگوارتز مد شده بود اوه اين ورد زمان دانش -

  .شدي رفتي با اين ورد از مچ پا به باال كشيده مي مي
  :هري گفت

من خودم اونو توي قدح انديشه ديدم، داشت اين ورد رو روي اسنيپ اجرا . كرد پدر من هم از اين ورد استفاده مي -
  .كرد مي

ا مطمئن نبود كه درست ام. ها زياد برايش اهميت دارند هري سعي كرد آنقدر عادي حرف بزند كه كسي فكر نكند اين حرف
  .كارش را انجام داده باشد، چون كه لبخند لوپين لبخندي پرمعنا بود

  :او گفت
دوني اين  خودت مي... طور كه گفتم، اين ورد خيلي رايج بود همون. كرد بله، اما او تنها كسي نبود كه اين ورد رو اجرا مي -

  ...رن  ميشن، بعد دوباره از ياد دفعه باب مي نوع وردها چطور يك
  :هري با سماجت گفت

  .ياد اين ورد در زمان شما اختراع شده اما به نظر مي -
  :لوپين گفت

  .لزوماً نه -
  :او به صورت هري نگاه كرد و به آرامي گفت

جيمز يك جادوگر خالص بود هري؛ من به تو . افتن شن و زماني از مد مي ها مثل هر چيز ديگه زماني مد مي طلسم -
  . هرگز از ما نخواست اون رو شاهزاده صدا بزنيمدم كه اطمينان مي

  :هري كه تظاهر كردن را كنار گذاشته بود؛ گفت
  سيريوس چي؟ يا خود شما؟ -
 .مطمئناً نه -

  :هري به آتش خيره شد و گفت

                                                 
5 Levicorpus 
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  .گم شاهزاده رو مي. سازي خيلي به من كمك كرد هاي معجون خوب اون سر كالس... كردم اوه، من فقط فكر مي -
 ب مال چه ساليه؟هري اين كتا -

 .اصالً تاريخش رو نگاه نكردم. دونم نمي -
  :لوپين گفت

  .خوب شايد اين موضوع سرنخي باشه تا بفهمي شاهزاده چه سالي در هاگوارتز بوده -
سلستينا را تقليد كند؛ اما وقتي همه به چهره خانم » پاتيلي پر از عشق داغ، قوي«ي  چند دقيقه بعد فلور تصميم گرفت ترانه

  .خواب بروند ي نگاهي انداختند، فهميدند بايد به رختويزل
  .خواب سفري براي هري اضافه شده بود جا يك تخت آن. ها باال رفتند تا به اتاق زيرشيرواني رون رسيدند هري و رون از پله

د و كتاب خواب برود چمدانش را زير و رو كر كه به رخت رون تقريباً بالفاصله به خواب رفت، اما هري قبل از اين
اين كتاب . او صفحات را ورق زد تا باالخره بر روي جلد كتاب، تاريخ انتشار آن را پيدا كرد. سازي پيشرفته را بيرون آورد معجون

هري كه احساس نااميدي . در آن زمان نه پدرش، نه دوستان پدرش در هاگوارتز نبودند. تقريباً پنجاه سال پيش چاپ شده بود
ها و اسنيپ، استن  خوابش غلتي زد و به گرگينه  داخل چمدانش پرتاب كرد، المپ را خاموش كرد، و در رختكرده بود، كتاب را

هايي كه  هاي بچه هاي مرتعش و گريه خالص فكر كرد و باالخره به يك خواب ناآرام پر از سايه پايك و شاهزاده نيمه شان
  ...ها را گاز گرفته بودند رفت ها آن گرگينه
  ...شوخي كنهخواسته  مي -

. خوابش گذاشته شده بود  بود كه بر روي تخت6هري وقتي كه بيدار شد، اولين چيزي كه ديد جوراب قلمبه هداياي كريسمس
رون در . ي كوچك اتاق تقريباً به طور كامل با برف پوشيده شده بود عينكش را به چشمانش زد و به اطراف نگاه كرد؛ پنجره

  .كرد شسته بود و آنچه را كه يك زنجير طالي ضخيم بود، وارسي ميخوابش ن جلوي آن صاف در تخت
  :هري پرسيد

  اون چيه؟ -
  :رسيد، گفت رون كه به نظر منقلب مي

  ...ندازم الوندور فرستاده، واقعاً فكر كرده كه من اين رو گردنم مي -
با حروف ) به معني عزيزم (»My Dear«ي  بر روي قاب آويز زنجير كلمه. تر آورد و زد زير خنده هري سرش را نزديك

  .درخشيد طاليي بزرگ مي

                                                 
.م.گذارند در انگليس هداياي كريسمس را در داخل جوراب مي 6  
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  :هري گفت
  .تو حتماً بايد اينو جلوي فرد و جرج به گردنت بندازي. شيكه. قشنگه -

  :كرد، گفت بند را زير بالشش پنهان مي رون در حاليكه گردن
  ...من... من. اگه بهشون بگي -

  :هري با خنده گفت
  ياد چنين كاري كنم؟  بهم ميبس كن،. چرا براي من به تته پته افتادي -

  :ها شده بود، با حالت التماس گفت زده رون كه مثل صاعقه
  !ياد چطور فكر كرده من از يك چيزي مثل اين خوشم مي -

  :هري گفت
  دور گردنت باشه، بين مردم بري؟» عزيزم«فكر كن ببين تا به حال بهش نگفتي دوست داري در حالي كه كلمات  -

  :رون گفت
  ...زديم، بيشتر عاً زياد با هم حرف نميما واق... خب -

  :هري گفت
  .با هم بودين -

  :رون گفت
  .خوب، آره -

  :اي ترديد كرد و بعد گفت او لحظه
  الگن دوست شده؟ هرميون واقعاً با مك -

  :هري گفت
  .اونا تو مهموني اسالگهورن با هم بودن؛ اما فكر نكنم دوستيشون به جايي رسيده باشه. دونم من نمي -

  .كرد، كمي اميدوارتر شد طور كه جوراب هدايايش را زير و رو مي رون همان
هاي جادويي برادران ويزلي از طرف  باف از طرف خانم ويزلي، يك جعبه بزرگ توليدات مغازه شوخي يك پوليور دست

  .ياي هري بودندداد و روي برچسب آن نوشته شده بود به ارباب، از طرف كريچر هدا دوقلوها و يك بسته نمدار كه بوي نا مي
  :ي كريچر خيره شد و پرسيد هري به بسته

  كني اين بسته رو باز كنم، خطري نداره؟ فكر مي -
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  :كرد، جواب داد رون با وجودي كه با شك به بسته نگاه مي
  .كنه هاي پستي رو تفتيش مي خونه هنوز تمام بسته تونه خطرناك باشه، چون كه وزارت هيچي نمي -

  :كرد، گفت ا با احتياط باز ميهري در حالي كه بسته ر
  دن؟ شون هديه عيد كريسمس مي هاي خونگي اصالً مردم معموالً به جن. اي بدم به اين فكر نكرده بودم كه به كريچر هديه -

  :رون گفت
  .ده؛ اما قبل از اين كه احساس گناه بكني، بيا ببينم داخلش چيه هرميون مي -
  .خواب سفريش بيرون پريد؛ بسته پر از كرم بود تك دقيقه بعد هري جيغ بلندي كشيد و از تخي

  :خنديد، گفت رون كه به شدت مي
  !سنج دقيق و نكته -

همه به . خوشحالي رون را بالفاصله از بين برد» دم اينا رو داشته باشم تا اون گردنبند رو من ترجيح مي«هري با گفتن اين كه 
آمد خانم ويزلي  به نظر مي. ( دند پوليورهاي جديدشان را پوشيده بودندجز فلور وقتي براي خوردن ناهار عيد كريسمس پايين آم

مانند  هاي ستاره رنگ كه بر روي آن الماس هنگام يك كاله آبي خانم ويزلي هم شب.) خواسته براي او كامواهايش را هدر بدهد نمي
  .درخشيد بر سر داشت و گردنبند طاليي باشكوهي به گردن داشت مي

  قشنگن، نه؟! جرج بهم دادناينا رو فرد و  -
  :خيالي دستش را تكان داد و گفت جرج با بي

  خواي ريموس؟ زردك مي... شوريم خوب ما حاال ديگه جورابامونو خودمون مي! مامان. ما ارزش زيادي براي شما قائليم -
  :رويي گفت جيني با خوش

  .هري يه كرم توي موهاته -
سيخ شد كه اين هيچ ربطي به كرم روي سرش   كرد موهاي گردنش سيخبعد روي ميز خم شد تا آن را بردارد؛ هري حس

  .نداشت
  :فلور با لرزش تصنعي گفت

  !اوه، احشتناكه -
  :رون گفت

  خواي، فلور؟ سس مي. واقعاً وحشتناكه -
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اش را حركت  دستي بيل چوب. خواست به او كمك كند دستش به ظرف سس خورد و سس به هوا پاشيد رون كه مشتاقانه مي
  . ها آرام به درون ظرف ريختند  سسداد و

  :فلور پس از اين كه از بيل تشكر كرد، به رون گفت
  ...زنه اون هم هميشه مي. تو بدي تانكس استي -

  :ها را محكم سر جايش گذارد و به فلور خيره شد و گفت خانم ويزلي ظرف هويج
  !يموس اين آخريا باهاش صحبتي نكردهر. ياد اما اون نمي. من از تانكس عزيز دعوت كردم امروز بياد اينجا -

  :لوپين گفت
  ره؟ ره پيش خونواده خودش، نمي اما تانكس معموالً مي. نه من خيلي با كسي ارتباط نداشتم -

  :خانم ويزلي گفت
  .گذرونه كردم كريسمس رو واقعاً تنهايي مي شايد، من فكر مي... اِ -

ير او بوده كه فلور را به جاي تانكس براي بيلد انتخاب كرده، اما هري خاطر به لوپين انداخت، انگار كه تقص او نگاهي رنجيده
گذاشت و پيش خود فكر كرد كه خانم  هايي از بوقلمون را با چنگالش به دهان بيل مي به فلور چشم دوخته بود كه داشت تكه

ي تانكس داشته و چه كسي  دربارهبه هر حال او يادش آمد كه سوالي . اي را آغاز كرده كه پايانش مشخص است ويزلي مبارزه
  .تواند به اين سؤال پاسخ دهد داند، مي بهتر از لوپين كه همه چيز را درباره وردهاي پاترونوس مي

  :هري به لوپين گفت
دونستم چنين اتفاقي ممكنه بيفته؛ چرا شكل  من اصالً نمي. اسنيپ اين رو گفت. شكل پاترونوس تانكس تغيير كرده -

  غيير كنه؟پاترونوس بايد ت
  :بعد آهسته گفت. جويد و قورت داد هاي بوقلموني كه در دهان داشت مي لوپين تكه

  ...يك طغيان احساسي... يك شوك بزرگ... گاهي -
  :هري ناگهان فكري به مغزش خطور كرد و صدايش را پايين آورد و گفت

  ؟...تونه نمي... هي. خيلي بزرگ بود، چهارتا پا هم داشت -
  :لي گفتناگهان خانم ويز

  !آرتور -
هايش را به بيرون پنجره آشپزخانه  اش بلند شده بود و دستش را روي قلبش گذاشته بود و چشم او درحاليكه از صندلي

  :دوخته بود، گفت
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 !اون پرسيه... آرتور -
 چي؟ -

مسلماً فردي .  ايستادجيني براي اين كه بهتر ببيند، بلند شد. همه فوراً به طرف پنجره نگاه كردند. آقاي ويزلي به عقب برگشت
با . آمد هاي بلند بر روي حياط برفي به طرف خانه مي درخشيد، پرسي ويزلي بود كه با قدم اش در آفتاب مي كه عينك دور طاليي
  .اين حال او تنها نبود

  !اون با وزيره... آرتور، اون -
بر روي . گذاشت ها جا پاي پرسي مي در برفاو به زحمت . مسلماً اين مرد همان كسي بود كه هري در پيام امروز ديده بود

ها بتوانند چيزي بگويند، قبل از آنكه  قبل از آنكه هيچ كدام از آن. هاي برف نشسته بود موهاي خاكستري و رداي سياهش دانه
ك لحظه ي. خانم و آقاي ويزلي كاري بيشتر از رد و بدل كردن يك نگاه مضطرب انجام دهند، در پشتي باز و پرسي نمايان شد

  :گاه پرسي خيلي رسمي گفت آن. دردناك توأم با سكوت گذشت
  !كريسمس مبارك، مادر -

  :خانم ويزلي گفت
  !اوه پرسي -

  . و بعد خود را در آغوش پسرش انداخت
كرد، لبخندي  ي تأثرانگيز نگاه مي روفوس اسكريمجيور در درگاه مكثي كرد، به عصايش تكيه داد و همانطور كه به اين صحنه

  . ب داشتبر ل
  :كرد، به او نگاه كرد و گفت هايش را پاك مي وقتي كه خانم ويزلي خندان در حالي كه اشك

پرسي و من براي كار به اين اطراف آمده بوديم كه اون نتونست در برابر اين احساس خود . بايد مزاحمت ما رو ببخشيد -
  .براي سرزدن و ديدن شما مقاومت كنه

او با حالتي رسمي و معذب ايستاده بود و . پرسي با ساير اعضاي خانواده از خود نشان نداد حوالاما پرسي هيچ رغبتي براي ا
  .كردند احساس به او نگاه مي هاي بي آقاي ويزلي، فرد و جرج با صورت. كرد تك اعضاي خانواده خيره نگاه مي به تك

  :پاچگي گفت كرد، با دست خانم ويزلي در حالي كه كالهش را مرتب مي
  .كنم، بفرماييد، ببخشين، آقاي وزير واهش ميخ -

  :اسكريمجيور گفت
  !نه، نه مالي عزيز -
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  .زد او قبل از آنكه وارد خانه شوند، نام كوچك خانم ويزلي را از پرسي پرسيده است هري حدس مي
  ...شدم خواست همه شما رو ببينه، من اصالً مزاحم نمي اگه پرسي نمي -

  : پر كرده بود، در حالي كه روي پا بلند شده بود، تا او را ببوسد، گفتهايش را خانم ويزلي كه اشك چشم
  !اوه، پرسي -
مزاحم گفت و . زنم ما فقط پنج دقيقه وقت داريم، بنابراين تا زماني كه شما با پرسي هستين، من توي حياط قدم مي -

آه اون مرد جووني كه غذاش رو ...  بدهخوب كسي هست كه بخواد باغ زيباي شما رو به من نشون! شم گوهاي صميمانه شما نمي
  تونين با من تو باغ گشتي بزنين؟ تموم كرده، شما مي

آمد كسي تظاهر اسكريمجيور به ندانستن نام  به نظر مي. همه از اسكريمجيور به هري نگاه كردند. فضاي اطراف ميز تغيير كرد
 هم ظرف غذايشان را خالي كرده بودند، انتخاب هري براي چنين در حاليكه جيني، فلور و جرج هري را باور نكرده بود و هم

  .كردن غذايش انتخابي طبيعي نبود همراهي كردن وزير تنها به دليل تمام
  :هري در سكوت حاكم بر اتاق گفت

  !بله، چشم -
، فريب اش بزند خواسته سري به خانواده ها همين دور و اطراف بودند، يا پرسي مي هاي اسكريمجيور كه آن او با حرف

طور كه از كنار  همان. اند، اين است كه اسكريمجيور با هري به تنهايي صحبت كند جا آمده ها به اين تنها دليل كه آن. خورد نمي
  :شد، به آهستگي گفت خيز شده بود، رد مي اش نيم لوپين كه در صندلي

  باشه -
  :فتهمين كه آقاي ويزلي دهانش را باز كرد تا چيزي بگويد، اسكريمجيور گ

  .بسيار خوب -
  :رفت تا هري جلوتر از او از در خارج شود، گفت اسكريمجيور در حالي كه عقب مي

  !كنم خواهش مي. راحت باشين. شيم بعد با پرسي از خدمتتان مرخص مي. زنيم ما فقط دور باغ گشتي مي! عاليه -
اسكريمجيور به زحمت در كنارش . ت كردهري به طرف باغ غرق در گياه خانواده ويزلي كه با برف پوشيده شده بود، حرك

گير و  دانست كه او رياست دفتر آرورها را بر عهده دارد و نوع نگاه او در مقايسه با فاج چاق بسيار سخت هري مي. رفت راه مي
  .تر است جدي

ير اين برف قابل هايي كه در ز هاي پوشيده از برف و گياه اسكريمجيور در كنار پرچين باغ ايستاد و در حالي كه به چمن
  :كرد، گفت تشخيص نبودند، نگاه مي
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  .زيباست، زيباست -
  :هري صادقانه گفت

  .نه -
  :اسكريمجيور گفت

... بعد از اون حوادثي كه براي تو پيش اومده. ها پيش، اما دامبلدور حسابي مراقب توئه، البته طبيعيه بله، از مدت -
  ...خونه اتفاق افتاد اي كه در وزارت مخصوصاً حادثه

  :بنابراين اسكريمجيور ادامه داد. او منتظر ماند تا هري چيزي بگويد، اما هري حرفي نزد
اما . خونه سحر و جادو دراومدم اميدوار بودم فرصتي پيش بياد تا باهات صحبت كنم از زماني كه به رياست وزارت -

  .كرد ميرفت، از اين كار جلوگيري  چنان كه انتظارش مي همونطور كه گفتم دامبلدور آن
  .گفت و منتظر بود چنان چيزي نمي هري هم

  :اسكريمجيور گفت
ها  همه زمزمه... ان ها چگونه تحريف شده دونيم كه اين داستان شايعاتي كه همه جا پخش شده، خوب البته، هر دوي ما مي -

  ...و اين كه تو فرد منتخب هستي... گويي درباره يك پيش
  .شود جا بود، نزديك مي اسكريمجيور به آنهري فكر كرد به آنچه كه دليل آمدن 

  :اسكريمجيور گفت
  كردم دامبلدور اين مسائل رو به شما گفته؟ من فكر مي -

شد و  ها كه در همه جاي باغچه ديده مي او به ردهاي پاي جن. هري پيش خود فكر كرد آيا بايد راستش را بگويد يا نه
باالخره تصميم گرفت حقيقت را . جا مانده بود، نگاه كرد خت كريسمس آنجاپاي كفش فرد كه از زمان گرفتن جن باغ براي در

  .يا الاقل كمي از آن را بگويد... بگويد
  .بله، ما در اين باره با هم حرف زديم -
 :اسكريمجيور گفت -
 ... حرف زديد، حرف زديد- -

هاي جني كه  نمود كرد كه به حركتهايش ديد كه اسكريمجيور به او نگاه سريعي انداخت، بنابراين وا ي چشم هري از گوشه
  .زده بيرون آورده بود، عالقمند شده است سرش را از زير يك گل يخ

  خوب هري، دامبلدور چي بهت گفت؟ -
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  :هري گفت
  .شه ها به من و اون مربوط مي متأسفم، اما اون حرف -

  :ا صدايي آرام و دوستانه گفتاسكريمجيور هم ب. تواند اين جمله را مؤدبانه بيان كند جا كه مي او سعي كرد تا آن
و اونچه كه به من ... نه، نه... خوام اون رو فاش كني اوه، البته اگه مسأله حرف خصوصي در ميون باشه، من از تو نمي -

  شه، آيا تو فرد منتخب هستي؟ مربوط مي
  :اي به آن خوب فكر كرد و گفت هري قبل از اين كه جواب دهد، چند ثانيه

  ! نظور شما چيه، جناب وزيردونم م حقيقتاً نمي -
  :اسكريمجيور با خنده گفت

. اين فقط يك برداشت است... ي جادوگري اما در كل براي جامعه. براي شما اين موضوع خيلي اهميت داره. خوب البته -
  .طور نيست؟ اين چيزيه كه مردم بهش معتقدند، مهم اينه مگه اين

خواهد بگويد، اما سعي نكرد به او در گفتن   كه اسكريمجيور چه مياو فكر كرد تا حدي فهميده است. هري چيزي نگفت
  .حرفش كمك كند

  .هايش را به او دوخته بود كند و هري هم چشم ها مي جن زير گل رز، حاال داشت پاي ريشه گل را براي پيدا كردن كرم
  :اسكريمجيور گفت

تا به !  كه البته، هستي هري، چه منتخب باشي چه نباشي...كنن تو قهرماني مردم معتقدن كه تو فرد منتخبي، اونا فكر مي -
  .حال چند دفعه با اوني كه نبايد اسمشو برد روبرو شدي؟ خوب بگذريم

  :او بدون آنكه منتظر جواب بماند، ادامه داد
ه يا اين عقيده كه يك نفر هست كه ممكنه بتون. جاست كه تو براي خيلي از مردم نماد اميدواري هستي، هري نكته اين -

من هيچ . كنه ممكنه سرنوشت براش تعيين كرده باشه كه اون كسي كه نبايد اسمشو برد رو از بين ببره، طبيعتاً مردم رو خوشحال مي
دوني بايد اون رو مد نظر بگيري و اين كه  كنم وقتي تو اين موضوع رو مي فقط احساس مي. تونم انجام بدم كاري در اين رابطه نمي

  .ي خودت بدوني ونه باشي و اين كه به همه اميدواري بدي رو وظيفهخ در كنار وزارت
. زده بيرون بكشد كرد كرم را از زمين يخ جن باالخره توانست يك طرف كرم را بگيرد و حاال داشت به سختي تالش مي

  :سكوت هري آنقدر طول كشيد كه اسكريمجيور از هري به جن نگاه كرد و گفت
  گي هري؟ ه، مگه نه؟ خوب چي ميموجودات كوچولي بامزه اين -

  :هري آهسته گفت
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  چيه؟... خونه بودن منظورتون از در كنار وزارت. خواين من درست نفهميدم شما چي مي -
  :اسكريمجيور گفت

زني،  خونه سر مي گاهي به وزارت مثالً اگه مردم ببينن تو گاه. دم كه كار چندان مشكلي نيست اوه، من به تو اطمينان مي -
، جانشين من در دفتر 7هايي كه اونجايي فرصت كافي داري تا با گوين روباردز  تأثيرش رو خواهد گذاشت و البته وقتاين خودش

  ...خوب ترتيب دادن اين كار خيلي آسونه. دولوروس آمبريج به من گفته، تو آرزو داري آرور بشي. آروري صحبت كني
خواست چند نكته  او انگار كه مي. كند خانه كار مي وز در وزارتپس دولوروس آمبريج هن. هري وجودش پر از عصبانيت شد

  :را روشن كند، گفت
  كنم؟ خونه كار مي خواين وانمود كنيد كه من براي وزارت پس شما مي -

  :اسكريمجيور از اين كه ديد هري خيلي زود مطلب را گرفت، احساس راحتي كرد و گفت
. ده به مردم اميدواري مي... دوني فرد منتخب شن، مي تر مي ري، خوشحالمردم اگه بفهمن تو در اين امور بيشتر نقش دا -

  ...انگيز در حال وقوع است اين احساس كه امور هيجان
  :كرد صدايش را دوستانه نگه دارد، گفت هري كه همچنان سعي مي

  خونه انجام بده، موافقم؟  تخونه سر بزنم، اين به اون معنا نيست كه من با هر كاري كه وزار اما اگر من مرتب به وزارت -
  :اسكريمجيور كه كمي اخم كرده بود، گفت

  ...خوب بله، به همين خاطره كه ما مايليم -
  :هري به طرز خوشايندي گفت

مثالً زنداني كردن . خونه رو دوست ندارم من برخي از كارهاي وزارت. دونين مي. كنم، اين كار عملي باشه نه، فكر نمي -
  استن شانپايك
او كه موفق نشده بود مثل هري عصبانيتش را پنهان . يور يك دقيقه حرف نزد، اما حالت صورتش فوراً خشن شداسكريمج

  :كند، گفت
من از تو توقع ندارم اين . اي انجام بديم مطمئناً در اين شرايط بايد اقدامات ويژه. بريم ما در دوران خطرناكي به سر مي -

  ...ده سال داريموضوع رو درك كني، چون كه تو فقط شونز
  :هري گفت

                                                 
7 Gawain Robards 
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شما از استن يك سپر بال . كنه، استن بايد در زندان آزكابان باشه سن دامبلدور خيلي بيشتر از شونزده ساله، اون فكر نمي -
  .خواين به عنوان طالع مبارك استفاده كنيد از من هم مي. ساختيد
  :ر بدون تظاهر به صميميت گفتباالخره اسكريمجيو. ها مدت طوالني با جديت به هم نگاه كردند آن
  خونه جدا نگه داري؟ خود رو از وزارت... دي مثل قهرمانت، دامبلدور تو ترجيح مي. فهمم مي -

  :هري گفت
 .خوام ازم سوءاستفاده بشه من نمي -
  . بعضيا معتقدن كه اين وظيفه شماست كه ازتون سوءاستفاده بشه -

  :هري كه حاال عصبانيتش آشكار بود، گفت
شما . خواره ها ممكنه بگن، شما وظيفه داريد قبل از اينكه كسي رو به زندان بندازيد، ببينيد آيا اون واقعاً مرگ ضيبله و بع -

وقت كارتون رو درست انجام ندادين، چه فاج كه در شرايطي كه  امثال شما هيچ. ديد كه بارتي كراوچ كرد همون كاري رو انجام مي
كرد كه همه چيز خوب و دلپذيره و چه شما كه مردم رو به  يدند، طوري وانمود ميرس مردم درست جلوي چشمش به قتل مي

 !كنه كنيد وانمود كنيد فرد منتخب براي شما كار مي ندازيد و تالش مي اشتباه به زندان مي
  :اسكريمجيور گفت

  پس تو فرد منتخب نيستي؟ -
  :هري خنده تلخي كرد و گفت

  .رد منتخب باشم يا نه، الاقل براي شما مهم نيستفكر كردم شما گفتيد مهم نيست كه من ف -
  :اسكريمجيور خيلي سريع گفت

  ...فكري كردم اگه گفتم، بي. من نبايد يك چنين چيزي گفته باشم -
  :هري گفت

ا يبراي شما مهم نيست كه من زنده بمونم . اي كه به من گفتين يكي از تنها جمالت صادقانه. نه، اين حرفتون صادقانه بود -
. ، براي شما تنها اين مهمه كه حضور من به شما كمك كنه كه همه رو متقاعد كنين كه در مبارزه عليه ولدمورت پيروز بشينبميرم

  ...آقاي وزير من فراموش نكردم
اين . درخشيد مي» من نبايد دروغ بگويم«بر پشت دستش كه از سرما يخ كرده بود، خطوط سفيد . او مچ راستش را باال آورد

  .هايي بودند كه دولوروس آمبريج او را مجبور كرده بود بر روي گوشت خودش حك كند ي زخمخطوط جا
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خونه پارسال  وزارت. كنم وقتي كه تالش كردم به همه بگم ولدمورت برگشته، شما از من دفاع نكرديد من فراموش نمي -
  .خواست دوستانه عمل كنه اصالً نمي

جن باالخره موفق شده بود كرمش را از زمين بيرون بكشد و در حالي . اده بودندآنها مثل زمين سرد زير پايشان ساكت ايست
  .زد حالي كرم را مك مي ي بوته گل رز خم شده بود، با خوش ترين شاخه كه به طرف پايين

  :اسكريمجيور با تندي گفت
  دامبلدور چه كار كرد؟ وقتي كه از هاگوارتز غيبش زد، كجا رفت؟ -

  :هري گفت
  .خبر ندارم -
  :سكريمجيور گفتا

  گفتي؟ گفتي، مي دونستي به من نمي اگرم مي -
  :هري گفت

 .گفتم نه نمي -
 .اي رو امتحان كنم هاي ديگه خب پس، من بايد راه -

  :تفاوتي گفت هري با بي
 كنم شما از اشتباهات اون عبرت بنابراين فكر مي. تر از فاج باشيد ياد شما باهوش تونين امتحان كنيد؛ اما به نظر مي مي -

چنان رييس  اگر توجه كنيد، اون ديگه وزير نيست، اما دامبلدور هم. اون سعي كرد در امور هاگوارتز دخالت كنه. گرفته باشيد
  .گذاشتم اگر جاي شما بودم، دامبلدور رو به حال خودش مي. مدرسست

  .سكوتي طوالني برقرار شد
  :دا بود، گفتاش پي اسكريمجيور كه نگاه سرد و سختش از پشت عينك دور سيمي

  تو يك آدم وفادار به دامبلدوري پاتر؟. هاي اون روي تو كارساز و موفق بوده خوب براي من مسلم شد كه آموزش -
  :هري گفت

  .جا مسأله رو فيصله بديم شم كه همين بله هستم، خوشحال مي -
  .و پشتش را به وزير سحر و جادو كرد و به طرف خانه برگشت
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  فصل هفدهم

  يه اسالگخاطر         
  محمد نوراللهي: مترجم

 تايپ و جايگزيني معادالت توسط مرلين

  

در ساعات پاياني عصر چند روز پس از سال نو، هري، رون و جيني كنار 
سويه را  وزارت سحر و جادو ارتباطي يك. آتش آشپزخانه صف كشيده بودند

يب داده آموزان به مدرسه ترت با شبكه پرواز براي بازگشت سريع و ايمن دانش
جا بود، چون آقاي ويزلي، فرد،  فقط خانم ويزلي براي خداحافظي آن. بود

در واقع اخيراً خيلي زود اشكش در . خانم ويزلي در لحظه جدايي شروع به گريه كرد. جرج، بيل و فلور همگي سر كار بودند
و فرد، جرج و (يده از پوره هويج ترك كرده بود ها را در روز كريسمس با شيشه عينك پوش از زماني كه پرسي خانه ويزلي. آمد مي

  .كرد گاه گريه مي ، او گاه و بي)اند كردند كه خودشان اين كار را كرده جيني هر سه ادعا مي
  :كرد، به آرامي پشت او را نوازش كرد و گفت اختيار در آغوشش گريه مي جيني در حالي كه خانم ويزلي بي

  ...اههمامان، گريه نكن، همه چي رو به ر -
  :بوسيد گفت اش را مي رون كه مادرش با صورتي خيس از اشك، گونه

  .اون يه كله پوكه، واقعاً چيزيو از دست نداديم. طور راجع به پرسي هم همين... آره، نگران ما نباش -
  .كرد زماني كه خانم ويزلي هري را در آغوش گرفت، بيش از هر زمان ديگري گريه مي

  ...دنبال دردسر نگرد... ودت باشيبهم قول بده كه مواظب خ -
  :هري گفت

  .شناسين خوام زندگي آرومي داشته باشم، شما كه منو مي من مي. كنم خانم ويزلي هميشه همين كارو مي -
  :او با دهان بسته لبخندي زد و گفت

  . ...تون سعي كنيد خوب باشين خوب، همگي -
  :هري به درون آتش سبز زمردي پا گذاشت و فرياد زد

  !رتزهاگوا -
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آلود خانم ويزلي  ها و چهره اشك ها او را در بر گيرند، براي آخرين بار نگاهي به آشپزخانه ويزلي كه شعله پيش از آن
ها را  هاي ساير جادوگران انداخت و پيش از آن كه بتواند كامالً آن او نگاهي سريع به اتاق. به سرعت دور خود چرخيد. انداخت

گونگال  پروفسور مك. گونگال متوقف شد عد سرعتش كم شد و نهايتاً در شومينه دفتر پروفسور مكب. ببيند، از نظرش محو شدند
  .كردن به هري كه در حال بيرون آمدن از شومينه بود، سرش را بلند نكرد حتي براي نگاه

  .مواظب باش زياد خاكستر روي فرش نريزي. عصر بخير، پاتر -
 !چشم پروفسور -

با رسيدن جيني، هر سه از دفتر . پيدا شد، هري عينكش را صاف كرد و دستي به موهايش كشيداش  وقتي كه رون سر و كله
ها نگاهي به بيرون  گذشتند، هري از پنجره زماني كه از راهرو مي. گونگال خارج شدند و به سمت برج گريفيندور رفتند مك

در مسافتي دورتر، او . تر از برف بارو بود مراتب سنگينهاي پوشيده از برفي بود كه به  خورشيد در حال غروب در زمين. انداخت
  .داد بيك غذا مي اش ايستاده بود و به باك توانست هاگريد را ببيند كه در مقابل كلبه مي

  :وقتي به تابلوي بانوي چاق رسيدند، رون با اطمينان گفت
  زلم زيمبو -

  :ن صداي بلند رون خودش را عقب كشيد و گفترسيد، با شنيد تر از هميشه به نظر مي پريده بانوي چاق كه رنگ
 !نه -
 »نه؟«منظورت چيه،  -
 .رمز عبور جديدي دادن و لطفاً داد نزن -
 ...اما ما نبوديم، چطور بايد -

 !جيني! هري -
  .رفت ها مي رنگ در حالي كه ردا، كاله و دستكش پوشيده بود به سرعت به طرف آن اي صورتي هرميون با چهره

  :زنان گفت نفس او نفس
  كريسمس چطور بود؟. منظورم سفيدباله... بيك رو ببينم تازه رفته بودم هاگريد و باك. من چند ساعتيه كه برگشتم -

  :رون يكدفعه گفت
  ...آره، كامالً پرحادثه، روفوس اسكريم -

  :هرميون كه نه انگار رون را ديده و نه صدايش را شنيده است گفت
  .اسم رمز، پرهيز...  كناوه، يه لحظه صبر. هري، يه چيزي برات دارم -
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  :بانوي چاق با صدايي ضعيف گفت
  دقيقاً -

  .و بعد چرخشي به جلو كرد تا سوراخي در تابلو به وجود بيايد
  :هري پرسيد

  چش شده؟ -
  :انداخت، گفت هرميون كه نگاهش را به سوي اتاق پر اثاثيه عمومي مي

 تمام افراد تصويرهاي تابلوها هم به قدري .ظاهراً در طول كريسمس اون و دوستاش حواسشون به خودشون نبوده -
  ...بگذريم. حالشون خراب بود كه روي زمين افتاده بودن

خط دامبلدور روي آن بود را  او براي يك لحظه نگاهي دقيق به سرتاسر جيبش انداخت و بعد يك تكه كاغذ پوستي كه دست
  .از آن درآورد

  :بعدي كالسش با دامبلدور شب بعد است، گفتهري بعد از اين كه آن را باز كرد و فهميد جلسه 
  ...خوب بشينيم. و به تو... كلي چيز دارم كه بهش بگم. عاليه -

چند . به گوش رسيد و الوندور براون ناگهان بيرون پريد و به طرف رون رفت» وون-وون«اما در آن لحظه يك جيغ ممتد 
  :ميون هم خنده پرطنيني كرد و گفتهر. جا شاهد اين صحنه بودند، خنديدند نفر از كساني كه آن

  جيني؟. بياين... ه ميز خالي اينجاسي -
  :جيني گفت

  بينمش نه مرسي، به دين گفتم مي -
  .توانست بگويد كه صداي جيني چندان خوشحال نبود اما هري مي

  :رفت، هرميون را به سمت ميز خالي هدايت كرد و گفت هري در حاليكه از پيش رون و الوندور مي
  سمس تو چطور بود؟خب، كري -

  :هايش را باال انداخت و گفت هرميون شانه
  ها چطور بود؟ وون-خونه وون. چيز خاصي اتفاق نيفتاد. اوه، خوب بود -

  :هري گفت
  ...توني ببين هرميون، تو نمي. گم االن بهت مي -

  :تفاوتي گفت او با بي
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 .پس لطفاً ديگه از من نپرس. تونم نه نمي -
 ...دوني يسمس، ميفكر كردم، شايد در طول كر -

خواستي بهم بگي،  حاال اين اخبار مهم كه مي. هري، اوني كه يه عالمه نوشابه پونصدساله رو خورده بانوي چاقه، نه من -
 چيه؟

رسيد كه با او در اين لحظه جر و بحث كرد، بنابراين هري موضوع رون را كنار گذاشت  تر از آن به نظر مي هرميون خشمگين
هايش تمام  وقتي حرف. هاي مالفوي و اسنيپ شنيده بود ماجرايي پرداخت كه به صورت اتفاقي در جريان صحبتو به تعريف تمام 

  :اي به فكر فرو رفت و بعد گفت شد، هرميون لحظه
 ؟...كني فكر نمي -
كار  د داره چيكرده تا بتونه مالفوي رو فريب بده و به اين ترتيب اون بهش بگه قص دادن مي اون تظاهر به پيشنهاد كمك...  -

 كنه؟

  :هرميون گفت
  .خوب، آره -

  :ميلي گفت هري با بي
ريزي براي انجام كاريه،  كنه كه مالفوي در حال برنامه اما اين قطعاً ثابت مي. كنن باباي رون و لوپين هم همين فكرو مي -

  .توني انكار كني اينو كه نمي
  :او با آرامي پاسخ داد

 .تونم نه، نمي -
 .طور كه قبالً گفته بودم كنه، همون رات ولدمورت عمل ميو اون داره طبق دستو -
 هيچ كدوم از اونا واقعاً به اسم ولدمورت اشاره كردن؟... هوم -

  :هري اخمي كرد و تالش داشت تا چيزي به ياد بياورد، بعد گفت
  ؟اي هست كه اين عنوان رو داشته باشه و چه كس ديگه» ارباب تو«اسنيپ قطعاً گفت ... مطمئن نيستم -

  :گزيد، گفت هرميون در حالي كه لبش را مي
  دونم، شايد پدرش؟ نمي -
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، 1كرد او به سرتاسر اتاق نگاهي انداخت، ظاهراً در افكارش گم شده بود، حتي به اين كه الوندور داشت رون را بغل مي
  :توجهي نكرد و گفت

  لوپين چطوره؟ -
  :هري گفت

  .زياد خوب نيست -
  .ها و مشكالتي كه با آن مواجه شده است توضيح داد ن در ميان گرگينهو بعد به او درباره مأموريت لوپي

  بك شنيدي؟ چيزي درباره فنرير گري -
  :زده گفت هرميون با صدايي وحشت

  !هري تو هم شنيدي! آره، شنيدم -
 ...كردم وقت به طور كامل گوش نمي دوني كه من هيچ كي؟ تو كالس تاريخ جادوگري؟ خوب مي -

  :هرميون گفت
ادت هست؟ اون به يي ناكترن،  تو كوچه! مالفوي بورجين رو با كي تهديد كرد... تو كالس تاريخ جادوگري نهنه، نه،  -

  !كنه بك يكي از دوستاي خونوادگيشونه و پيشرفت بورجين رو كنترل مي بورجين گفت كه گري
  :هري كه با دهان باز به او خيره شده بود، گفت

بك در تماس باشه و به اون  تونه با گري اي مي خواره، چطور كس ديگه مالفوي يه مرگكنه كه  اين ثابت مي! ادم رفته بودي -
  كار كنه؟ بگه چي

  :هرميون زيرلب گفت
  ...خيلي مشكوكه، مگر اينكه -

  :هري با خشم گفت
 !توني رد كني اين يكي رو ديگه نمي. اوه، دست بردار هرميون -
 .ممكنه فقط خالي بسته باشه... خوب -

  :داد، گفت  سرش را تكان ميهري در حالي كه
راستي يه بگومگويي هم با . گيري خونه حرفات رو پس مي تو هم مثل وزارت. خيلي ديرباوري، خواهيم ديد حق با كيه -

  ...روفوس اسكريمجيور داشتم

                                                 
 در ترجمه نوشته شوخي ميكرد و اگه در واقع بوسيدن باشه بغل كردن ميتونه چيزي بين اين دو باشه 1
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هم مثل رون گفتند، چون هرميون  ها در فضايي دوستانه و در حالي سپري شد كه به وزير جادوگري بد و بيراه مي بقيه روز آن
خانه براي هري به وجود آورده بود، در حال حاضر درخواست كمك  كرد بعد از همه دردسري كه سال گذشته وزارت فكر مي

  .شرمي بود نهايت بي
اي بزرگ روي تابلوي اعالنات  ها با يك اتفاق خوشايند آغاز شد، چون شبانه اعالميه اولين صبح ترم جديد سال ششمي

  :ده بودسالن عمومي نصب ش
  

  2درس آپارات
هاي  اي كالس شود، براي حضور در دوره دوازده هفته  اوت آتي هفده سالتان مي31اگر هفده سالتان است، يا تا پيش از 

. در صورت تمايل پايين ورقه را امضا كنيد. شود، واجد شرايط هستيد درس آپارات كه از سوي مركز آزمون آپارات تدريس مي
   گاليون12: هزينه

  
شان را در  گرفتند تا اسامي زدن به يكديگر بودند و آن را مي هري و رون به جمعيتي پيوستند كه جلوي اعالميه در حال تنه

هايش را روي چشم رون گذاشت كه تازه قلم پرش را درآورده بود تا پس از هرميون  الوندور دست. قسمت پايين آن وارد كنند
  :ان گفتزير ورقه را امضا كند و با صداي لرز

  وون؟-حدس بزن كيه، وون -
خواست پشت سر رون و الوندور  از آنجايي كه نمي. كرد جا را ترك مي هري برگشت و هرميون را ديد كه به آهستگي آن

. ها رسيد اي دمغ به آن شده و قيافه هاي سرخ بماند، او هم با هرميون رفت، اما هنوز به حفره تابلو نرسيده بود كه رون با گوش
  .ون بي هيچ حرفي سرعتش را بيشتر كرد تا با نويل راه برودهرمي

  :رون با صدايي كه كامالً مشخص بود دوست ندارد هري به آنچه همين االن اتفاق افتاده بود اشاره كند، گفت
  آپارات، بايد جالب باشه، نه؟... خوب -

  :هري گفت
تي دامبلدور منو همراه خودش برد، چندان خوشم دونم، شايد اگه آدم خودش غيب و ظاهر شه بهتر باشه، اما وق نمي -

  .نيومد
  :رسيد، گفت رون كه نگران به نظر مي

                                                 
 غيب و ظاهر شدن 2
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  .خوب بهتره تا اون موقع صبر كنم... ادم رفته بود كه تو قبالً هم اين كارو كرديي -
 فرد و جرج موفق شدن، اما چارلي رد شد، نه؟ -

  : گفتداد، هايش را در اطرافش تكان مي رون كه مثل يك گوريل دست
  ...به هر حال به روش كه نميارن... كنن براي همين فرد و جرج دربارش زياد صحبت نمي. آره، اما چارلي از من بزرگتره -
 تونيم عمليش رو انجام بديم؟ از كي مي -

 !من كه ماه مارس هفده سالمه. وقتي هفده سالمون بشه -
 .توني آپارات كني آره، اما اينجا توي قلعه نمي -
 .تونم آپارات كنم دونن كه اگه بخوام مي اقل اون موقع همه ميال. مهم نيست -

تعداد زيادي ادعا . بيشتر آن روز صحبت بر سر جلسات آينده بود. رون تنها كسي نبود كه از آپارات كردن به هيجان آمده بود
  .توانند به خواست خودشان غيب و ظاهر شوند كردند كه مي مي

  :سيموس گفت
  ...معركس كه بتونيم -

  .و به نشانه غيب شدن بشكني زد
وقت يه لحظه آروم  اون ديگه هيچ... كنه، صب كن تا من برگردم  پسرعمو فيگوس اين كارو فقط براي اذيت كردن من مي-

  .نداره
اش وارد كرد كه باعث شد به جاي ايجاد يك  دستي اي به چوب اش غرق شده بود، با هيجان ضربه بخش او كه در افكار شادي

اش خارج شود و پس از  دستي مانند از چوب هاي امروزشان بود، يك فواره شلنگ كوچك آب كه موضوع درس افسونفواره 
  .ويك خورد برخورد با سقف، مستقيماً به صورت پروفسور فليت

اش خشك كرده بود و جريمه داده بود كه بنويسد  دستي ويك خود را با حركت چوب كه پروفسور فليت سيموس پس از آن
  :رون به او گفت. كرد ، كمي احساس شرمندگي مي»دهد ن جادوگرم، نه يك بوزينه كه چوبش را تكان ميم«

  .منظورم آپارات در كنار كس ديگس. يكي اونو برده... اِ... هري تا به حال غيب شده، دامب -
  :سيموس زمزمه كرد

  !واي -
بقيه روز، هري در محاصره ساير . پارات كردن حرف بزنندتر كردند تا درباره آ و او، دين و نويل سرهايشان را به هم نزديك

ها وقتي هري گفت  رسيد تمام آن به نظر مي. خواستند بدانند كه آپارات چه احساسي دارد ها مي آن. آموزان سال ششمي بود دانش
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 دقيقه به ساعت هشت زده شدند و او تا ده كند به جاي ابراز بيزاري وحشت كه اين كار چقدر احساس ناخوشايندي ايجاد مي
ها و رسيدن به كالسش با دامبلدور مجبور شد دروغ بگويد  در آخر براي فرار از دست آن. داد ها پاسخ مي همچنان به سؤاالت آن

  .و بهانه بياورد كه بايد براي گرفتن يك كتاب به كتابخانه سر بزند
هايشان در حال خر و پف كردن بودند و قدح  سه در قابهاي دفتر دامبلدور روشن بودند، تابلوهاي مديران قبلي مدر چراغ

هاي دامبلدور در دو طرف آن بود، دست راست او مثل هميشه به نظر سياه و سوخته  دست. انديشه باز هم روي ميز قرار داشت
ت بود كه چه چيزي چنان در شگف  هم– شايد براي صدمين بار –خورد و هري  اي از التيام در آن به چشم نمي هيچ نشانه. آمد مي

به هر حال . دامبلدور گفته بود كه او در نهايت خواهد فهميد. باعث بروز چنين جراحتي شده است، اما در اين باره چيزي نپرسيد
پيش از آن كه هري بتواند چيزي درباره اسنيپ و مالفوي . اش صحبت كند خواست درباره موضوع ديگري وجود داشت كه مي

  :تبگويد، دامبلدور گف
  شنيدم كه توي تعطيالت كريسمس با وزير جادوگري مالقات كردي؟ -

  :هري گفت
  .بله، اون چندان از من راضي نيست -

  :دامبلدور آهري كشيد و گفت
  .ها بجنگيم هامون گم نشيم و با اون هري ما بايد تالش كنيم كه در هراس. از منم راضي نيست. نه -

  .هري لبخند زد
  .كنه اي مي العاده امعه جادوگري بگم وزارت سحر و جادو داره كار فوقخواست كه به ج اون از من مي -

  .دامبلدور تبسمي كرد
اي  كرد در مقامش باقي بمونه، دنبال جلسه در آخرين روزهايي كه نااميدانه تالش مي. دوني، اون در اصل ايده فاج بود مي -

  ...با تو بود، به اين اميد كه تو بتوني ازش حمايت كني
  :شم گفتهري با خ

 بعد از همه اون كارايي كه پارسال كرد؟ بعد از جريان آمبريج؟ -

در همون ديدار . من به كورنليوس گفتم كه هيچ اميدي به اين موضوع نداشته باشه، اما اين ايده با رفتن اون از بين نرفت -
 ...چند ساعته با اسكريمجيور، اول از من خواست كه قرار يه جلسه رو با تو بذارم

  :از دهانش در رفتهري 
  .تو پيام امروز نوشته بود! پس اين دليل جر و بحث شما بود -
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  :دامبلدور گفت
. بله، اين همون دليل جر و بحث ما بود. كنه، فقط به صورت اتفاقي پيام امروز گاهي اوقات اخبار درست هم منتشر مي -

  .ير بيارهاي تنها گ رسه كه روفوس آخر سر تونست تو رو يه گوشه خوب، به نظر مي
 .عيار دامبلدور هستم، متهم كرد اون منو به اين كه يكي از آدماي تمام -
 .چقدر گستاخه -
 .من بهش گفتم، هستم -

. دار سر داد فاوكز پشت سر هري، آوايي آرام، ماليم و آهنگ. دامبلدور دهانش را باز كرد تا حرفي بزند؛ اما چيزي نگفت
زده شد و براي همين به سرعت به  رسد، بسيار خجالت آلود مي  دامبلدور به نظر اشكرنگ هري وقتي كه ناگهان فهميد چشمان آبي

  . زانوهايش نگاه كرد؛ اما زماني كه دامبلدور شروع به صحبت كرد، صدايش كامالً محكم بود
  .ام هري من خيلي احساساتي شده -

  :چنان به زانوهايش خيره شده بود، گفت هري كه هم
 .رين ونه كه شما وقتي هاگوارتز نيستين كجا ميخواست بد اسكريمجيور مي -

  :دامبلدور كه اكنون صدايش بشاش شده بود، گفت
  .باره خيلي فضوله آره، اون در اين -

  .تواند باال را نگاه كند و هري احساس كرد كه حاال دوباره مي
. اصالً كار خوبي نبود. نبالم فرستاداون داوليش رو د. واقعاً جالبه. اون حتي تالش كرد يكي رو بفرسته تا منو تعقيب كنه -

  .من يكبار ديگه هم مجبور شده بودم داوليش رو طلسم كنم؛ با كمال تأسف دوباره هم اين كار رو انجام دادم
  :هري با اميد به دست آوردن اطالعات بيشتر درباره اين موضوع پرسيد

  رين؟ دونن شما كجا مي چنان نمي پس اونا هم -
  .اش فقط لبخند زد دايره عينك نيماما دامبلدور با آن 

  ؟...اي كنم كارمون رو ادامه بديم، مگه اين كه چيز ديگه حاال پيشنهاد مي. دونن و وقتش نرسيده كه تو هم بدوني نه نمي -
  :هري گفت

  .درباره مالفوي و اسنيپه. در واقع هست، قربان -
 .پروفسور اسنيپ، هري -
 ...در واقع من اونا رو تعقيب كردم... هاشونو شنيدم رن حرفمن ناخواسته تو مهموني اسالگهو. بله قربان -
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هايش تمام شد، او چند لحظه ساكت ماند و بعد  وقتي هري گفته. اي خونسرد به داستان هري گوش داد دامبلدور با چهره
  :گفت

كنم زياد اهميتي داشته فكر ن. كنم كه همه ماجرا رو از ذهنت بيرون كني متشكرم كه اينو برام گفتي هري، اما پيشنهاد مي -
  .باشه

  :هري با ناباوري تكرار كرد
  ؟...اهميت زيادي نداره؟ پروفسور شما فهميدين كه -

  :دامبلدور به تندي گفت
كنم شايد تو اين  فكر مي. العاده مغز من مطمئن باش، من تمام چيزايي رو كه بهم گفتي فهميدم آره، هري، به قدرت فوق -

گم، خوشحالم كه تو منو محرم دونستي، اما بذار بهت اطمينان بدم كه تو  بازم مي. تر از تو فهميدماحتمال رو هم بدي كه من بيش
 .چيزي به من نگفتي كه باعث ناراحتيم بشه

چه چيزي در حال رخ دادن بود؟ آيا اين بدان معنا بود كه دامبلدور واقعاً به . هري ساكت نشست و به دامبلدور خيره شد
بود بفهمد مالفوي در حال انجام چه كاري است؟ در اين صورت او تمام چيزهايي كه هري اكنون درباره اسنيپ اسنيپ دستور داده 

  داد؟ به او گفت را قبالً شنيده بود؟ يا او واقعاً از چيزي كه شنيده بود، نگران بود اما اين را بروز نمي
  :كرد لحنش مودبانه باشد، با صدايي آرام گفت هري كه سعي مي

  ...قربان، شما قطعاً هنوز هم اعتمادپس  -
  :صبري گفت دامبلدور با بي

  .جواب من هنوز تغيير نكرده. من تابحال در پاسخ دادن به اين سوال با مدارا برخورد كردم -
  :آميز گفت فينياس نيگلوس با صدايي كنايه

  .كنم من اينطور فكر نمي -
  :دامبلدور حرف او را ناديده گرفت و گفت. داد كه او فقط خودش را به خواب زده بود و اين نشان مي

  .من امروز عصر چيزهاي مهمتري براي تو دارم.  و حاال هري، من بايد تاكيد كنم كه بايد به كارمون ادامه بديم-
داد موضوع بحث را عوض كنند، اگر او به  شد اگر او اجازه نمي چطور مي. كرد هري در درونش احساس طغيان شديدي مي

  :افتاد؟ دامبلدور كه فكر هري را خوانده بود، سرش را تكان داد و گفت داد، چه اتفاقي مي عليه مالفوي ادامه ميجر و بحث 
تر از اونيه  هر كدوم از ما معتقده اونه كه بايد بگه چي مهم! ها شه، حتي بين بهترين دوست هري، چقدر اين اتفاق تكرار مي -

  !خواد بازگو كنه كه طرف ديگه مي
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  :جديت گفتهري با 
 .خواين بگين مهم نباشه، قربان كنم چيزي كه شما مي من فكر نمي -

  :دامبلدور با سرزندگي گفت
دم، هر دوشونو با مشكالت  من دو تا خاطره ديگه دارم كه امروز عصر بهت نشون مي. گي خوب، تو دقيقاً درست مي -

  .ردآوري كردمايه كه گ ترين خاطره كنم دوميه مهم زيادي به دست آوردم و فكر مي
بيني كند ادامه دادن به اين  توانست پيش چنان از برخورد دامبلدور خشمگين بود، اما نمي هري چيزي در اين باره نگفت؛ او هم

  .تواند داشته باشد بحث چه حاصلي مي
  :دار گفت دامبلدور با صدايي زنگ

 اونو در حالي رها كرديم كه در آستانه آغاز در درس آخرمون. ديم پس، ما امروز عصر به داستان تام ريدل ادامه مي -
تو بايد به خاطر داشته باشي كه اون چقدر از شنيدن اين كه يه جادوگره خوشحال شد و اين كه من . تحصيالتش در هاگوارتز بود

  .در عوض درباره دزدي نكردن در مدرسه به اون هشدار داده بودم
  :دامبلدور ادامه داد

ا رسيد و تام ريدل، پسري ساكت با ردايي دست دوم همراه بقيه شاگردان سال اولي در صف خب، آغاز سال تحصيلي فر -
  .اي كه كاله روي سرش قرار گرفت، رفت به گروه اسليترين اون تقريباً همون لحظه. بندي بشه ايستاد تا كالس

  :دامبلدور گفت. وي آن بودحركت ر بندي قديمي بي اي برد كه كاله گروه اش را به سمت طبقه و بعد دست سياه شده
شايد عصر همون ... دونم از كي تونسته با مارها صحبت كنه، نمي گذار مشهور اين گروه مي ريدل به سرعت فهميد كه بنيان -

اگرچه، اون با نشون دادن مارزبان ... اش رو بال و پر بده بيني زده كنه و حس خودبزرگ اين مسأله فقط تونست اونو هيجان. روز
اون . اي از اين مطلب به گوش كاركنان مدرسه نرسيد آور يا تأثيرگذار تو گروه اسليترين بود، اما هيچ نشونه عضوي وحشتبودنش 

قيافه  ذاتاًَ به عنوان يه بچه يتيم غيرمعمولي، مستعد و خوش. داد اي از تكبر يا تخاصمش رو به بيرون درز نمي اصالً هيچ نشونه
اون منضبط، آروم و تشنه يادگيري به .  رو تقريباً در همون لحظه اول ورود به خودش جلب كردتوجه و دلسوزي كاركنان مدرسه

  .تقريباً همه تحت تأثير اون قرار گرفته بودند. رسيد نظر مي
  :هري پرسيد

  قربان، به اونا نگفتين كه اون تو پرورشگاه چطوري بوده؟ -
داد، اما به هر حال ممكن بود كه از رفتار  موني رو نشون نمياي از پشي گرچه اون هيچ نشونه. نه من اين كارو نكردم -

 .من تصميم گرفتم كه بهش فرصت بدم. گذشتش متأسف باشه و اين طوري مسأله با گذر زمان قابل حل بود



خالص                                        هري پاتر و شاهزاده نيمه                                          يخاطره اسالگ/         فصل هفدهم   
 

 ٣٣٤

ايل جا دوباره تم اين. كردن باز كرده بود گرانه به هري انداخت كه دهانش را براي صحبت دامبلدور مكثي كرد و نگاهي پرسش
اما بعد هري ! دامبلدور براي اعتماد به افراد با وجود شواهد قاطع مبني بر آن كه اصالً مستحق چنين اعتمادي نيستند، مشخص بود

  ...چيزي را به خاطر آورد
: ريدلي كه از دفترچه خاطرات دراومد، گفت... قربان، اما شما واقعاً به اون اعتماد نكردين، كردين؟ اون به من گفت -

  ».ها دوست داشته باشه رسيد دامبلدور منو به اندازه بقيه معلم وقت به نظر نمي چهي«
  :دامبلدور گفت

طور كه قبالً اشاره كردم، تصميم گرفتم از  من همون. طور بگيم كه من اون رو كامالً قابل اعتماد فرض نكردم بهتره اين -
من خيلي مراقب اون .  كه از مشاهدات اوليه همه چيز دستگيرم شدتونم تظاهر كنم نمي. نزديك مراقبش باشم و اين كارو هم كردم

اون مراقب بود كه . اش كمي زيادي به حرف زده كرد كه در هيجان ناشي از كشف هويت واقعي بودم؛ مطمئنم اون حس مي
 رازهايي رو كه خانوم كُول تونست چيزايي رو كه از هيجان بازگو كرده بود يا وقت دوباره چنين چيزايي رو فاش نكنه، اما نمي هيچ

وقت  اگرچه اون بسياري از همكاراي من رو جادو كرد، اما اين حس رو داشت كه هيچ. با من در ميون گذاشته بود پس بگيره
  .تالش نكنه من رو جادو كنه

  .كمي مكث
ي داشتن ترمي بهتر من بهشون گفته بودم برا. وقتي به مدرسه اومد، گروهي از دوستان وفادار رو دور خودش جمع كرد -

. اين گروه در قصر افسون سياه داشت. گرفت شك هيچ تأثيري از اونا نمي طور كه قبالً هم گفتم، ريدل بي اين كارو بكنن، اما همون
ان يا  كاري هايي كه دنبال نوعي افتخار و تبه طلب هايي كه دنبال حمايتن، جاه اي رنگارنگ بودن؛ تركيبي از ضعيف اونا مجموعه

به عبارت ديگه، اونا پيشگامان . كاري رو نشون بده هاي ويژه تبه تونست به اونا شكل ذبه زياد به سمت رهبري كه ميجا
اونا كه به شدت از طرف ريدل ... خوارها بدل شدن خوارها بودند و در واقع برخي از اونا بعد از ترك هاگوارتز به اولين مرگ مرگ

جام عملي خالف دستگير نشدن، گرچه در مدت هفت سال درس خوندنشون تو هاگوارتز، وقت در زمان ان شدن، هيچ كنترل مي
ترين اين اتفاقات، البته، بازشدن تاالر اسرار بود كه به  جدي. چند حادثه كثيف اتفاق افتاد؛ ولي كسي نتونست به اونا نسبت بده

  .ه متهم به اون جنايت شددوني، هاگريد هم به اشتبا طور كه مي همون. كشته شدن يه دختر ختم شد
  :گذاشت، گفت اش را روي قدح انديشه مي دامبلدور در حالي كه دست خشكيده

شناختن حاضر  تعداد كمي از كساني كه اونو مي. هيچ وقت نتونستم بسياري از خاطرات ريدل رو تو هاگوارتز پيدا كنم -
باريه كه بعد از رفتن اون از هاگوارتز از  حاصل تالش مشقتدونم،  چيزي كه مي. ترسيدن اونا خيلي مي. بودن دربارش صحبت كنن

هاي قديمي و پرس و جوي مشابه از شاهدان ماگل و  شدن و جستجوي سابقه طريق صحبت اونايي كه راضي به صحبت مي
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ت والدينش گفتن كه ريدل درگير پيدا كردن هوي كساني كه تونستم ترغيبشون كنم باهام صحبت كنن، مي. جادوگر به دست اومده
به نظر . اون تو يه پرورشگاه بزرگ شده بود و طبيعتاً آرزو داشته كه بدونه چطور به اونجا برده شده. البته اين قابل دركه. بوده
توي ليست . ها بوده هاي اتاق يادگاري اي رو براي پيدا كردن تام ريدل ارشد كه اسمش روي پالك آد كه اون جستجوي بيهوده مي

شه قبول كنه كه پدرش هيچ وقت  دست آخر اون مجبور مي. ابق قديمي مدرسه و حتي توي كتاباي جادوگري بودهارشدها در سو
اندازه، هويت لرد ولدمورت رو  معتقدم كه بعد از اون بوده كه اسمشو براي هميشه دور مي. پاش رو تو هاگوارتز نگذاشته بوده

كرد  اون فكر مي... آد زني كه تو يادت مي... كنه ده حقير مادريش آغاز ميكنه و تحقيقاتش رو درباره سابقه خونوا انتخاب مي
آور بشري در برابر مرگ شده بود؛ تمام چيزي كه باهاش برخورد كرده  تونه يه جادوگر باشه؛ چرا كه تسليم ضعف شرم مادرش نمي

در . دونست اسم پدر مادرشه كردن شنيده بود و مي بود كه اين اسم رو از اونايي كه پرورشگاه رو اداره مي» مارولو«بود، فقط اسم 
در . ها رو كشف كرد ماندگان اسليترين هاي خانواده جادوگران، اون وجود تنها باقي بار در ميان كتاب آخر، بعد از جستجويي مشقت

د و حاال هري اگر تابستون شانزدهمين سالگيش، اون پرورشگاهو ترك كرد و شروع به جستجو براي پيدا كردن اقوام گانت كر
 ...بايستي

  .فام را در دست گرفته است دامبلدور ايستاد و هري ديد كه او دوباره يك بطري كريستال پر از خاطرات چرخان و نقره
  :ريخت گفت او در حالي كه جرم نوراني را درون قدح انديشه مي

  بريم؟.  خواهي فهميدوقتي تجربشون كرديم،. شانس بودم  كه تونستم اينا رو جمع كنم خيلي خوش -
او احساس آشناي سقوط را دوباره . هري به سوي قدح گام برداشت و مطيعانه خم شد و صورتش در سطح خاطره فرو رفت

  .تجربه كرد و بعد روي يك سنگ كثيف كف يك اتاق در فضايي تاريك فرود آمد
ها اكنون به  خانه گانت.  هم در كنارش فرود آمدفقط چند ثانيه طول كشيد كه آن محل را بشناسد و در همان زمان دامبلدور

سقف پوشيده از تارهاي ضخيم عنكبوت بود و كف اتاق . اي بود كه هري تاكنون ديده بود ترين خانه ناپذيري كثيف طور وصف
  .خورد هاي كبره بسته به چشم مي چه زده و فاسدشده در ديگ پوشيده از چرك بود؛ روي يك ميز غذاهاي كپك

هري . هاي بلند قرار داشت سو بود كه روي پاهاي مرد با مو و ريش ر موجود در اتاق حاصل از يك شمع كمتنها نو
اي فكر كرد او مرده  دار مقابل آتش قوز كرده بود و هري لحظه او در يك صندلي دسته. ها و دهان او را ببيند توانست چشم نمي

دستي را در دست راستش باال گرفت و يك  رد ناگهان از خواب پريد، چوباي كه به در زده شد، م است؛ اما بعد با صداي ضربه
  .چاقو را در دست چپش

پسري . در آستانه در پسري با يك چراغ قديمي ايستاده بود كه هري او را به سرعت شناخت. در با صداي غژ و غژ باز شد
  .ولدمورت نوجوان... قيافه پريده، با موهاي تيره و خوش قدبلند، رنگ
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براي چند . دار نشسته بود، ديد شمان ولدمورت به آرامي گوشه و كنار كلبه را جستجو كرد و بعد مرد را كه در صندلي دستهچ
ها خالي زير پايش با صداي  ها به همديگر خيره شدند، بعد مرد چنان جهشي به سمت باال كرد كه بسياري از بطري ثانيه آن

  .جيرينگ جيرينگ كف اتاق به هم خوردند
  :او نعره زد

  !تو! تو -
ريدل به . دستي و چاقويش را باال برده بود، با شتاب به سوي ريدل رفت خود و در حالي كه چوب و بعد در حالتي از خود بي

  :زبان مارها گفت
  . سر جات وايسا-

.  او به ريدل خيره شد.بسته به روي زمين بريزند هاي قارچ چه اختيار به روي ميز لغزيد و با اين كار باعث شد ديگ مرد بي
مرد سكوت را شكست و به زبان مارها شروع به . انديشيدند، برقرار شد ها داشتند به ديگري مي سكوتي طوالني زماني كه آن

  .صحبت كرد
  زني؟ تو با اين زبون حرف مي -

  :ريدل گفت
  .آره، با اون زبون حرف زدم -

كرد، زيرا در  هري ناخواسته ولدمورت را تحسين مي. ودو وارد اتاق شد و گذاشت در با سر و صدا پشت سرش بسته ش
  .خورد اش فقط تنفر و شايد نااميدي به چشم مي شد و در چهره وجودش هيچ ترسي ديده نمي

  :او پرسيد
  مارولو كجاست؟ -

  :مرد گفت
  .مرده -

  :ريدل اخمي كرد و گفت
 ها پيش مرده، نه؟ تو كي هستي؟ سال -

 ام، مگه نه؟ من مورفين -

 پسر مارولو؟ -

 ...البته كه هستم، پس -
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سياه مارولو را در دست  مورفين موها را از روي چهره كثيفش كنار زد تا ريدل را بهتر ببيند و هري ديد كه او انگشتر نگين
  .راستش كرده است

  :مورفين زير لب گفت
  .كردم تو يه ماگلي، تو خيلي شبيه اون ماگله هستي فكر مي -

  :ريدل با حالتي خصمانه گفت
  اگل؟كدوم م -

  :مورفين گفت
  .همون ماگله كه خواهرم رو اغفال كرد، همون ماگلي كه يه خونه بزرگ توي جاده داره -

  :رفت، به كف اتاق تفي انداخت و گفت و بعد در حالي كه انتظار نمي
  ...بينم اون از تو بزرگتره كنم مي تو درست شكل اوني ريدل؛ اما االن پيرتر شده، نه؟ حاال كه فكر مي -

او از روي . چنان لبه ميز را گرفته بود تا بتواند راست بايستد خورد و هم رسيد و اندكي تلوتلو مي ن به نظر كمي گيج ميمورفي
  :حماقت گفت

  .اون برگشته، ببين -
  :تر شد و گفت بعد كمي به او نزديك. هاي اوست كرد كه انگار در حال ارزيابي توانايي ولدمورت طوري به مورفين نگاه مي

  برگشته؟ريدل  -
  :مورفين كه دوباره تفي روي زمين انداخت، گفت

اون گردنبنده كو، . دوني اون قبل از فرارش از ما دزدي كرد، مي! چشمش كور، ازدواجي پليد. اون خواهرمو ترك كرد... اِ -
  گردنبند اسليترين كو؟

  : و فرياد زداو چاقويش را تكان داد. شد مورفين داشت دوباره خشمگين مي. ولدمورت جوابي نداد
جا فرستاده كه بياي و درباره تمام اون ماجراها  شرمي تو رو اين و حاال با بي! اون مايه ننگ ما شد، اون دختره هرزه -

  ...تموم شد... سوال بپرسي؟ تموم شد
د و نور با اين كار نوعي تاريكي غيرطبيعي پديدار ش. ولدمورت به جلو رفت. او به اطراف نگاهي انداخت و تلوتلو خورد

ها  انگشتان دامبلدور بازي هري را محكم لمس كرد و آن... چراغ ولدمورت و شمع مورفين را خاموش كرد و همه جا تاريك شد
  .زد پس از آن تاريكي محض نور طاليي ماليم دفتر دامبلدور چشمان هري را مي. به زمان حال بازگشتند

  :هري يك دفعه گفت
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  ه اتفاقي افتاد؟همش همين بود؟ چرا تاريك شد، چ -
  :دامبلدور گفت

  .اي رو از اون لحظه به بعد به خاطر بياره تونست چيز ديگه چون مورفين نمي -
  :اش بنشيند و ادامه داد و بعد به هري اشاره كرد تا روي صندلي

  .حلقه مارولو هم ديگه نبود. زماني كه صبح روز بعد از خواب بيدار شد روي زمين و تنها خوابيده بود -
كشيد كه سه جسد تو اتاق پذيرايي خانه  دويد و جيغ مي ها مي  در دهكده ليتل هنگلتون، خدمتكاري در خيابونضمناً -

  .بزرگ افتادن يعني تام ريدل بزرگ و مادر و پدرش
  :دامبلدور ادامه داد

ها چطور  ه كه ريدلدونم، اونا تا امروز هيچ چيزي در اين بار زده شده بودند تا جايي كه من مي ها حيرت مقامات ماگل -
البته نمونه استثناي اين طلسم مقابل ... گذاره اي از صدمه رو به جا نمي دونن، چون طلسم آواداكداورا معموالً هيچ نشونه مردن نمي
  .من نشسته

  :و با حركت سر به جاي زخم هري اشاره كرد و ادامه داد
دونستن كه  چنين مي اونا هم. با روش جادوگري انجام شدهخونه به سرعت تشخيص داد كه اين قتل   از طرف ديگه، وزارت-

ها  كي از مقتوليكنه؛ متنفر از ماگلي كه يك بار هم به خاطر حمله به  ها زندگي مي در دره خانه ريدل» متنفر از ماگل«يك متهم 
اون به . عجون راستگويي استفاده كننالزم نبود براي بازجويي از م. خونه مورفين رو احضار كرد بنابراين وزارت... دستگير شده بود

ها منتظر كشتن  گفت سال مي. كرد اون احساس غرور مي. تونسته بدونه قتل اعتراف كرد و جزيياتي رو فاش كرد كه فقط قاتل مي
بدون ها مورد استفاده قرار گرفته و  ش رو تحويل داد كه به سرعت ثابت شد براي كشتن ريدل دستي اون چوب. ها بوده اون ماگل

داد، اين واقعيت بود كه حلقه پدرش ناپديد شده  تنها چيزي كه اون رو آزار مي... اين كه تالشي بكنه گذاشت به آزكابان ببرنش
و ظاهراً اين تنها چيزي بوده كه . »كشه اون من رو به خاطر گم كردن حلقش مي«: او به دستگير كنندگانش بارها و بارها گفت. بود

 باقي عمرش رو تو آزكابان در حالي سپري كرد كه تأسف خوردن براي از دست دادن حلقه مارولو آخرين اون. گفت هميشه مي
  .ي كه عمرشان در ميان آن ديوارها به سر رسيده بود، مدفون شد زده ميراثش بود و بعد در كنار زندان، همراه ساير ارواح فلك

  :هري كه سيخ نشسته بود، گفت
  فين رو دزديده و ازش استفاده كرده بود؟دستي مور پس ولدمورت چوب -

  :دامبلدور گفت
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. تونيم مطمئن باشيم كه قطعاً همچين اتفاقي افتاده كنم مي اما فكر مي. اي كه اين رو نشون بده نداريم ما هيچ خاطره. درسته -
ي اينكه خيالش راحت جا او ماگلي رو كه مادر ساحرش رو ترك كرده بود، كشت و برا اش رو بيهوش كرد، آن ولدمورت دايي

ارزش رو از روي زمين محو كرد و انتقام خودش  هاي بي بنابراين آخرين نسل ريدل. باشه، والدين ماگلي اون رو هم به قتل رسوند
اي  اي رو اجرا كرد كه خاطره ها برگشت، جادوي نسبتاً پيچيده بعد به كلبه گانت. خواست، گرفت رو از پدري كه هرگز اون رو نمي

اي رو كه  اش گذاشت و انگشتر عتيقه شده دستي مورفين رو كنار صاحب بيهوش اه رو تو ذهن داييش جايگزين كرد، چوباشتب
 .جا رو ترك كرد دستش بود برداشت و در جيبش گذاشت و اون

 وقت نفهميد كه اون اين كارو نكرده؟ و مورفين هيچ -

  :دامبلدور گفت
  .رنامه كامل و ابلهانه نوشتهمون طور كه گفتم، اون يه اقرا. هيچ وقت -
 !اما اون اين خاطره واقعي رو هميشه با خودش داشته -

  :دامبلدور گفت
آره، اما براي بيرون كشيدن اون از ذهنش، مقدار زيادي معجون راستگويي الزم بود؛ اما وقتي مورفين به جنايت اقرار  -

هاي عمر مورفين به مالقاتش برم و اون  تونستم در آخرين هفتهكرد، چرا كسي بايد در ذهن اون بيشتر كاوش كنه؟ با اين حال، من 
. من به سختي خاطراتش رو استخراج كردم. تونم از گذشته ولدمورت بيشتر اطالعات به دست بيارم زمان تالش كردم هر چي مي

خونه  ؛ اما قبل از اينكه وزارتوقتي ديدم شامل چه چيزهاييه، تالش كردم تا از اونا براي آزادي مورفين از آزكابان استفاده كنم
  .بتونه در اين باره تصميمي بگيره، مورفين مرده بود

  :هري با عصبانيت گفت
خونه چطور نفهميد كه ولدمورت تموم اون كارها رو با مورفين كرده بود؟ ولدمورت اون موقع به سن قانوني  اما وزارت -

  !رو كه به سن قانوني نرسيده، تشخيص بدنتونستن جادوي كسي  رسيده بود، درسته؟ فكر كنم اونا مي
ها، يادت هست كه تو  شكن تونن جادوي افراد نابالغ رو تشخيص بدن، اما نه براي قانون اونا مي... گي تو كامالً درست مي -

 ...خونه متهم به اجراي طلسم جابجايي شدي كه در واقع به خاطر از طرف وزارت

  :هري غرغركنان گفت
  !دابي -

  :هري ادامه داد. كرد عدالتي هنوز هم احساس رنجش مي او از اين بي
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تونه  خونه نمي پس اگه كسي زير سن قانوني باشه و جادويي رو توي خونه يك جادوگر يا ساحره انجام بده، وزارت -
  بفهمه؟

  :دامبلدور با مهرباني به چهره خشمگين هري نگاهي كرد و گفت
كنن كه توي خونه  اونا به والدين ساحره و جادوگرها اعتماد مي. دهتونن بگن كي جادو رو اجرا كر اونا قطعاً نمي -

  .فرزنداشونو كنترل كنن
  :آميز گفت هري با حالتي كنايه

  !جا چه اتفاقي افتاد، ببينين چي به سر مورفين اومد ببينين اين! خوب، اين خيلي مسخرس -
  :دامبلدور گفت

ضع نبود، يعني متهم به قتلي كه هيچ وقت مرتكب نشده بود؛ اما مورفين هر چي كه بود، مستحق مردن به اون و. موافقم -
  ...خوام قبل از اينكه از هم جدا شيم، تو يه خاطره ديگه رو هم ببيني االن ديگه دير شده و من مي

د به خاطر آورد كه دامبلدور گفته بو. دامبلدور از داخل جيبش شيشه كريستالي ديگري را درآورد و هري ناگهان سكوت كرد
هري متوجه شد كه محتويات آن شيشه به سختي به قدح انديشه . آوري كرده است اي است كه تا به حال جمع ترين خاطره اين مهم

  ها خاطرات بدي بودند؟ آيا آن. ها كمي يخ زده بودند شدند، آن ريخته مي
  :زماني كه دامبلدور تمام محتويات شيشه را خالي كرد، گفت

  ...ريم تو قدح، بعد بازم مي. گرديم كشه، قبل از اين كه بتوني چيزي بفهمي، برمي اين يكي زياد طول نمي -
  .اي افتاد و درست مقابل مردي كه فوراً او را شناخت، فرود آمد و هري دوباره به درون سطح نقره
 موهاي پرپشت، هري عادت كرده بود او را با سري طاس ببيند، اما ديد كه اسالگهورن. او هوراس اسالگهورن جوان بود

رسيد كه او سرش را با كاه پوشانده بود، اگرچه همين حاال هم به  اي داشت؛ به نظر مي براق، زرد كمرنگ و كامالً به هم ريخته
  .اندازه يك گاليون وسط سرش طاس بود

هاي  علي نبود، اما دكمهاگرچه او به چاقي اسالگهورن ف. اش و بلوند متمايل به قرمز بود تر از اندازه فعلي پشت سبيل او كم
دار  پاهايش روي يك عسلي مخملي بود و به يك صندلي دسته. شده سفيدش به زور بسته شده بود طاليي روي جليقه گلدوزي

  .اي در جستجوي يك آناناس كريستالي بود در يك دست نوشيدني داشت و دست ديگرش درون جعبه. تكيه داده بود
ها در دفتر اسالگهورن  ر شد، او در حال نگاه كردن به اطرافش بود و متوجه شد كه آنزماني كه دامبلدور كنار هري ظاه

تر نسبت به او نشسته و همه  تر و سخت هاي كوتاه ها بر روي صندلي چند پسر اطراف اسالگهورن نشسته بودند، آن. اند ايستاده
تر به نظر  ر پسرها بود و نسبت به بقيه پسرها راحتتر از ساي قيافه او خوش. هري فوراً ولدمورت را شناخت. نوجوان بودند
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هري ديد كه او حلقه طاليي و سياه مارولو را به . اش قرار گرفته بود توجهي روي دسته صندلي دست راست او با بي. رسيد مي
  .دست كرده است؛ او پدرش را كشته بود

  :او پرسيد
  شن؟ بازنشسته ميقربان، آيا اين حقيقت داره كه پروفسور مري تاوت دارن  -

آميز به سوي ريدل تكان داد، اما با چشمكي كه تأثير پ اين حركت را از  اش را با حالتي نصيحت اسالگهورن انگشت شكري
  :بين برد، گفت

تو از ! واقعاً دوست دارم بدونم تو اطالعاتت رو از كجا به دست مياري، پسر. تونستم بهت بگم دونستم، نمي تام، اگر هم مي -
  .دوني ارمنداي اينجا هم بيشتر مينصف ك

  .آميز به او انداختند خنديدند و نگاهي تحسين بقيه پسرها هم مي. ريدل لبخندي زد
به ... اند،  ت براي كسايي كه مهم ت در دونستن چيزهايي كه نبايد بدوني و چاپلوسي محتاطانه با وجود توانايي غيرطبيعي -

  ...ست حدس زدي، خيلي دوست دارمدر. هر حال از آناناسي كه آوردي ممنونم
تمام اتاق ناگهان از يك مه سفيد غليط پر . زماني كه پسرها شروع به خنديدن با دهان بسته كردند، اتفاقي غيرعادي رخ داد

بعد از ميان مه، صداي اسالگهورن كه به . توانست چيزي جز صورت دامبلدور را كه كنار او ايستاده بود، ببيند هري نمي. شد
  :رتي غيرطبيعي بلند بود، به گوش رسيدصو

  .شي، پسر، حرفام رو يادت باشه تو بدبخت مي -
كرد و حتي در چهره كسي هم نشاني  اي به آن نمي مه به همان سرعتي كه ايجاد شده بود، از بين رفت و حاال هيچ كس اشاره

ي كه ساعت طاليي كوچك روي ميز اسالگهورن زمان. شد كه انگار همين حاال اتفاقي غيرعادي رخ داده است از آن ديده نمي
  .ساعت يازده را اعالم كرد، هري با ترس نگاهي به اطراف انداخت

  :اسالگهورن گفت
خوام وگرنه جريمه  لسترنج، مقالت رو براي فردا مي. عني واقعاً يازده شد؟ بهتره تا هممون تو دردسر نيفتاديم برين پسراي -

  .طور اَوري تو هم همين. شي مي
. اش را روي ميز گذاشت دار بلند شد و زماني كه پسرها از اتاق بيرون رفتند، ليوان خالي سالگهورن از روي صندلي دستها

  . كند كرد تا آخرين نفري باشد كه اتاق را ترك مي توانست ببيند كه او عمداً معطل مي هري مي. ولدمورت پشت سر همه بود
  : و گفتاسالگهورن برگشت و ديد او هنوز آنجاست

  ...خواب باشي دستگير بشي، در حالي كه تو يه ارشدي خواي موقعي كه بايد در رخت تو كه نمي. مراقب باش تام -
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 .قربان، من مي خواستم چيزي ازتون بپرسم -
 ...بپرس پسرم، بپرس -

 دونين؟ سازها مي درباره جاودانه... خوام بدونم شما چه چيزي درباره قربان مي -

توانست اسالگهورن يا ولدمورت را ببيند؛ فقط  كرار شد، مه غليظ اتاق را پر كرد به طوري كه هري نميو دوباره آن جريان ت
  .بعد صداي اسالگهورن دوباره بلند شد، درست مانند بار قبل. ديد كه با لبخندي آرام كنار او ايستاده بود دامبلدور را مي

جا برو و نذار يه بار ديگه  حاال فوراً از اين! گفتم دونستم به تو نمي يدونم و اگه هم م سازها نمي  من چيزي درباره جاودانه-
  !اين رو بهت بگم

  :دامبلدور به آرامي به هري گفت
  .وقت رفتنه. خوب، همش همين بود -

  . چند ثانيه بعد هري دوباره روي قاليچه مقابل ميز دامبلدور ايستاده بود
  :تفاوتي پرسيد هري با بي

  همش همين بود؟ -
. توانست بفهمد اهميت آن در چه بوده است اي است كه خواهند ديد؛ اما او نمي ترين خاطره لدور گفته بود كه اين مهمدامب

رسيد چيز ديگري اتفاق افتاده باشد،  بدون شك وجود مه و اين حقيقت كه هيچ كس متوجه آن نشد، عجيب بود؛ اما به نظر نمي
  :نشست، گفت دامبلدور كه دوباره سر جايش مي.  جواب او را بدهدكه كسي فقط ولدمورت سوالي پرسيد بدون آن

  .طور كه متوجه شدي، اون خاطره دستكاري شده بود همون -
  :نشست تكرار كرد هري هم در حالي كه مي

  دستكاري شده بود؟ -
  :دامبلدور گفت

  .قطعاً پروفسور اسالگهورن خودش خاطراتش رو به هم ريخته -
 ؟اما چرا بايد اين كارو بكنه -

  :دامبلدور گفت
ش دوباره كار كنه تا از  اون تالش كرده تا روي حافظه. ياره شرمندس چون، فكر مي كنم اون از چيزي كه به ياد مي -

طور كه متوجه شدي، كامالً ناپخته  خواسته من ببينم محو كرده؛ اما همون هايي رو كه نمي خودش تصوير بهتري ارائه بده و بخش
نخورده باقي مونده و بنابراين براي اولين بار، من به تو  چنان دست ده كه خاطره حقيقي هم  چون نشون ميانجام شده و اين خوبه،
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شك  اي كه بي اين كار توئه كه پروفسور اسالگهورن رو ترغيب كني تا خاطره واقعي رو فاش كنه، خاطره. دم، هري تكليف مي
  .ترين بخش از تمام اطالعاتمون خواهد بود حياتي

  .به او خيره نگاه كردهري 
  :كرد لحن صدايش محترمانه باشد، گفت او در حالي كه سعي مي

  ...يا معجون راستي استفاده كنين... سنج تونين از حقيقت مي... به من احتياجي ندارين! اما قطعاً، قربان -
  :دامبلدور گفت

اون در اكلمانسي بيشتر از مورفين . رو دارهپروفسور اسالگهورن جادوگر بسيار قابليه و انتظار هر كدوم از اين دو تا  -
سنج رو با  گانت بيچاره تسلط داره و مطمئنم از وقتي كه وادارش كردم اين خاطرات دستكاري شده رو بهم بده، پادزهر حقيقت

چه اون مثل نه، فكر مي كنم احمقانه باشه اگه بخوايم به زور حقيقت رو از پروفسور اسالگهورن بگيريم؛ گر. كنه خودش حمل مي
خوام اون از هاگوارتز بره و من معتقدم كه تو تنها شخصي هستي كه ممكنه بتونه به الك  هممون نقاط ضعفي داره، اما من نمي

مهمه كه بدونيم اون چيزي كه ديديم حقيقي ... خيلي مهمه كه بتونيم خاطره حقيقي رو به دست بياريم، هري. دفاعيش نفوذ كنه
 .و شب بخير.. .پس موفق باشي. بوده

  .هري كه كمي از خداحافظي ناگهاني دامبلدور تعجب كرده بود، فوراً بلند شد
  !شب بخير قربان -

فهمم چرا اون پسر  نمي«گفت  وقتي او در كالس درس را پشت سرش بست، صداي فينياس نيگلوس را به وضوح شنيد كه مي
  »بايد تونه اين كارو بهتر از تو انجام بده، دامبلدور؟

  :مبلدور جواب داددا
  .ازت هم انتظار اين رو ندارم، فينياس -

  .و فاوكز آواي آرام آهنگين ديگري را سر داد
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  تايپ و جايگذاري معادالت توسط مرلين
  

تي گذاشت روز بعد هري، رون و هرميون را جداگانه در جريان مأموري
ها، اين بود  دليل اين جداگانه صحبت كردن. كه دامبلدور به او محول كرده بود

كه هرميون هنوز در جايي كه رون حضور داشت فقط به اندازه يك نگاه 
  .كرد تحقيرآميز مكث مي

  .به نظر رون بعيد بود كه هري مشكلي با اسالگهورن داشته باشد
  :داد، گفت  نيمرويش را در هوا تكان ميسر ميز صبحانه رون در حاليكه چنگال

. هاش رو هم بهت داد زنه، نه؟ حتي اون شاهزاده كوچولوي معجون دست رد به سينت نمي. اون تو رو خيلي دوست داره -
  .فقط كافيه كه امروز بعدازظهر بعد از كالس كمي معطل كني و ازش بپرسي

  .اما هرميون نظر نامساعدي نسبت به اين ماجرا داشت
  :ميون با صدايي آرام، زماني كه موقع زنگ تفريح در حياط خالي و برفي ايستاده بودند، گفتهر
. تونست اونو ازش بيرون بكشه حتماً مجبور بوده اون چه واقعاً اتفاق افتاده رو مخفي كنه وگرنه دامبلدور مي -

 ...وقت دربارشون نشنيدم هيچ... ها هوركراكسس... ها هوركراكسس

 دي؟تا حاال نشني -

  .ها به او بدهد اي درباره هوركراكسس هري نااميد شده بود؛ اميدوار بود كه احتماالً هرميون بتواند نشانه
خواسته كه چيزي دربارشون بدونه؟ فكر كنم  اونا بايد واقعاً جزو جادوهاي سياه پيشرفته باشن، وگرنه چرا ولدمورت مي -

ري، يه نقشه درست و  د خيلي مراقب باشي كه چطوري سراغ اسالگهورن ميمشكل بشه دربارش اطالعات گير آورد، هري، تو باي
  ...حسابي بكش

 ...سازي امروز بعدازظهر معطل كنم كنه كه من فقط كافيه كه كمي بعد از كالس معجون رون فكر مي -

  :دفعه عصباني شد، گفت هرميون يك
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وون -هاي وون  به هر حال، تا حاال شده قضاوت.كنه، بهتره انجامش  بدي طوري فكر مي وون اين-اوه، خب، اگه وون -
  غلط از آب دربياد؟

 ...توني هرميون تو نمي -

  :او با حالتي عصباني گفت
  !نه -

  .جا را ترك كرد و هري را كه تا قوزك پايش در برف بود تنها گذاشت و به سرعت آن
سازي اين روزها حسابي   معجونهاي درس جا كه هري، رون و هرميون مجبور بودند سر يك ميز باشند، كالس از آن

آن روز، هرميون پاتيلش را به لبه ميز برد تا جايي كه به ارني نزديك شد و به هري و رون هيچ اعتنايي . كننده شده بود ناراحت
  .نكرد

  :كرد زيرلب به هري گفت رون در حاليكه صورت متكبر هرميون را نگاه مي
  كار كردي؟ چي -

  .آموزان جلوي كالس خواست تا ساكت باشند  پاسخ دهد، اسالگهورن از دانشكه هري بتواند اما پيش از آن
كي ... ها قانون سوم گولپالوت! تر، همين حاال، امروز بعدازظهر خيلي كار دارين ياال سريع! آروم باشين، آروم باشين، لطفاً -

  !تونه بگه ؟ البته كه خانم گرنجر مي...تونه به من بگه مي
  :ن و سريع گفتهرميون با صداي موزو

  .گه ميزان پادزهر يك سم تركيبي بايد همون مقدار يا بيشتر از هر يك از اجزاي اون سم باشه ها مي قانون سوم گولپالوت -
  :آميز گفت اسالگهورن با لبخندي رضايت

 ...ها رو درست فرض كنيم حاال اگر ما قانون سوم گولپالوت! ده امتياز براي گريفيندور! دقيقاً -

ها درست فرض كند، چون درباره اين مبحث چيزي  واست حرف اسالگهورن را درباره قانون سوم گولپالوتخ هري مي
  .كرد هاي اسالگهورن توجه نمي رسيد جز هرميون كس ديگري به حرف نفهميده بود؛ البته به نظر مي

ايم، هدف  د اوليه معجون پي بردهالبته به اين معناست كه تصور كنين ما از طريق ورد اسكارپين به ماهيت صحيح موا...  -
اوليه ما انتخاب نسبتاً ساده پادزهر براي هر كدوم از مواد اوليه اون نيست، بلكه بايد اجزاء اضافه شده رو از طريق روندي كه 

  ...ها رو به عناصري جداگانه تبديل كنيم س، كشف كنيم و اون تقريباً كيمياگرانه



                                                                         خالص                           هري پاتر و شاهزاده نيمه كادوهاي غير منتظره جشن تولد/         فصل هجدهم   
 

 ٣٤٦

خطي  اش را خط سازي پيشرفته خيالي نسخه جديد كتاب معجون سته بود و داشت با بيباز كنار هري نش رون با دهان نيمه
ها را متوجه نشده بود، دل  تواند به كمك هرميون براي خالصي از دردسر وقتي كه درس او فراموش كرده بود كه ديگر نمي. كرد مي

  .ببندد
  :اسالگهورن كارش را تمام كرد و گفت

شما بايد . ها رو از روي ميزم بردارين خوام كه بياين و يكي از اين شيشه  هر كدومتون ميو به اين ترتيب، من از...  -
هاي محافظتون رو  موفق باشين و فراموش نكنيد كه دستكش. پادزهر اين سم رو تا قبل از اين كه كالس تموم بشه، درست كنين

  !حتماً دستتون كنين
 آنكه بقيه كالس بفهمند اكنون زمان رفتن به سوي ميز اسالگهورن است، اش را ترك كرده بود و پيش از هرميون چهارپايه

نزديك ميز او بود و زماني كه هري، رون و ارني به ميزشان برگشتند، هرميون محتويات شيشع را به درون پاتيلش ريخته بود و در 
  .حال روشن كردن آتش در زير آن بود

  :او در حاليكه صاف نشست، با صدايي واضح گفت
نه . تو بايد اين دفعه اصول مربوطه رو بدوني. تونه كمك چنداني در اين باره بهت بكنه، هري آوره كه شاهزاده نمي شرم -

  !بري وجود داره، نه تقلبي ميون
اي شيشه سمي را كه از روي ميز اسالگهورن برداشته بود، باز كرد و سم رنگارنگي  پنبه هري كه عصباني شده بود، در چوب

ايي از رنگ صورتي داشت را به درون پاتيلش ريخت و آتشي را زير آن روشن كرد؛ ولي در اين باره كه قرار است در ه كه رگه
كرد،  جا ايستاده بود و با حالتي احمقانه كارهاي هري را تقليد مي او به رون كه حاال آن. اي نداشت مرحله بعد چه كار كند ايده

  .خيره شد
  :رون آهسته به هري گفت

  اي رو نگفته؟ ئني شاهزاده هيچ نكتهمطم -
قانون سوم . اش را كه به آن عتماد داشت، بيرون آورد و به سرفصل پادزهرها مراجعه كرد سازي پيشرفته هري كتاب معجون

 خط ها در آن فصل و به همان دقتي كه هرميون بازگو كرده بود، نوشته شده بود، اما حتي يك اشاره توضيحي هم با دست گولپالوت
  .ظاهراً شاهزاده مانند هرميون هيچ مشكلي در فهم آن نداشته است. شاهزاده براي تشريح اين مطلب وجود نداشت

  :هري با ناراحتي گفت
  !هيچي -
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توانستند وردي را كه او  ها نمي بدبختانه، آن. داد اش حركت مي اش را مشتاقانه باالي پاتيل دستي حاال هرميون داشت چوب
اما ارني . رار كنند، چون او ديگر در وردهاي غيركالمي استاد شده بود و احتياجي به اداي بلند كلمات نداشتخواند، تك داشت مي

بنابراين هري و رون به سرعت . آمد باالي پاتيلش بود، كه به نظر تأثيرگذار مي» اسپشياليس روليو«ميالن در حال زمزمه ورد  مك
  .از او تقليد كردند

. دار شدن است ساز كالس در حال خدشه يد تا هري متوجه شود شهرتش به عنوان بهترين معجونفقط پنج دقيقه طول كش
كرد طبق معمول با شور و اشتياق از هري  اسالگهورن اميدوارانه در اولين دوري كه در دخمه زد، در حاليكه خود را آماده مي

اي كرد و سرش را به سرعت  مرغ به مشامش رسيد، سرفه تخماين بار زماني كه بوي بد . تعريف كند، نگاهي به پاتيل او انداخت
سازي  توانست بيشتر از اين ازخودراضي به نظر برسد؛ او هميشه از اين كه در كالس معجون چهره هرميون نمي. پس كشيد

 در ده شيشه توانست نفر اول باشد، نفرت داشت و او اكنون در حال ريختن مواد اوليه اسرارآميز به دست آمده از سمش نمي
  .كريستال مختلف بود

اي را با حرص زياد  خالص خم شد و چند صفحه هري براي اجتناب از ديدن اين صحنه آزاردهنده، روي كتاب شاهزاده نيمه
  .ورق زد

  :جا بود، با خطي خرچنگ قورباغه در امتداد يك ليست از پادزهرها نوشته شده بود و جواب همان
  .پايين گلو فشار دهيدفقط يك زهرمهره را به سمت 

ها در اولين كالس  ها نشنيده بود؟ آيا اسنيپ به آن آيا او قبالً نيز درباره زهرمهره. هري براي يك لحظه به اين لغات خيره شد
كننده در برابر بسياري از  اش در اين باره چيزي نگفته بود؟ سنگي كه از شكم بزغاله گرفته شده و محافظت سازي معجون

  .زهرهاست
كرد آن را امتحان كند، اما اين  چنان معلمشان بود، هري جرأت نمي اين پاسخي به سوال گولپالوت نبود و اگر اسنيپ هم

هاي  او به سرعت به سوي قفسه مواد رفت و با دقت به آن نگاه كرد، شاخ. اي براي انجام اقدامي، هرچند نااميدانه بود لحظه
ها يك جعبه مقوايي  شده را كنار زد تا سرانجام توانست در جايي پشت آن هاي خشك علفاي از  شاخ را به كناري زد و توده تك

  : كوچك را پيدا كند كه با خط بدي روي آن نوشته شده بود
  زهرمهره

  :او درست زماني در جعبه را باز كرد كه اسالگهورن گفت
  !ها فقط دو دقيقه مونده بچه -
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هري يكي . هاي واقعي شده شبيه بود تا سنگ هاي خشك گ بود كه بيشتر به قلوهرن اي درون جعبه تعدادي شيء پالسيده قهوه
  .را برداشت، جعبه را سر جايش در قفسه گذاشت و به سرعت به سمت پاتيلش رفت

  :اسالگهورن با حالتي دوستانه گفت
  ببينم تو چي برام حاضر كردي؟... بليز! خب، بذار ببينم چي كار كردين! تمومه... وقت -

هيچ كس كارش را تمام نكرده . نمود كرد و پادزهرهاي مختلف را وارسي مي هورن به آرامي اطراف كالس حركت مياسالگ
رون كامالً . اش پيش از آن كه اسالگهورن به او برسد، بريزد كرد تا چند ماده اوليه ديگر را به شيشه بود، حتي هرميون هم تالش مي

هري منتظر . آمد، خودداري كند كرد از استنشاق بخارهاي متعفني كه از پاتيلش درمي ياز فعاليت دست كشيده بود و فقط تالش م
  .اش محكم نگه داشته بود كرده ايستاده بود، زهرمهره را در دست عرق

او محلول ارني را بو كرد و با ادا و اصول به سمت محلولي كه رون درست كرده بود، . ها رسيد آخر كار اسالگهورن به ميز آن
  .او چندان خود را سر پاتيل رون معطل نكرد، به سرعت از آن گذشت و نزديك بود باال بياورد. ترف

  :او گفت
  و تو، هري، تو چي داري كه بهم نشون بدي؟ -

  . هري دستش را جلو آورد، زهرمهره كف دستش بود
خواهد بر سرش فرياد بكشد يا  ا او ميهري براي يك لحظه در اين تفكر بود كه آي. اسالگهورن ده ثانيه تمام به آن نگاه كرد

  .بعد او سرش را عقب كشيد و با صداي بلند خنديد. خير
  :او كه زهرمهره را گرفته و باال نگه داشته بود تا تمام كالس آن را ببينند، گفت

تونه  مهره قطعاً مييك زهر... تونم از تو ايراد بگيرم خب، من نمي... اوه، تو شبيه مادرتي! كنه، پسر تو فكرت خوب كار مي -
  !به عنوان پادزهر هر سمي عمل كنه

تمام او شامل پنجاه و دو ماده  پادزهر نيمه. رسيد هرميون كه صورتش عرق كرده و دماغش سياه شده بود، به نظر كبود مي
رني كه به هيچ اوليه و مقدار قابل توجهي از موي خودش بود كه به آرامي پشت سر اسالگهورن در حال جوشيدن بود، اسالگهو

  .كرد كس جز هري نگاه نمي
  :داد پرسيد هايش را روي هم فشار مي هرميون در حالي كه دندان

  و تو خودت همه چيزو درباره زهرمهره ياد گرفته بودي، نه هري؟ -
  :اسالگهورن قبل از اينكه هري بتواند جواب هرميون را بدهد، با خوشحالي گفت
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سازي داشت؛  درست مثل مادرت، اون هم بصيرتي ذاتي درباره معجون! بايد بدونهسازي  اين راز خاصيه كه هر معجون -
تونه نتيجه  آره هري، آره، اگه فقط يك زهرمهره تو دستتون داشته باشين، حتماً مي... لي به ارث بردي بدون شك اين رو از لي

 .ابن، به خاطر همين دانش تركيب پادزهرها باارزشهي ذارن، و بسيار كم جايي كه اونا روي همه چي اثر نمي از اون... مطلوب بده
هري وقتي ديد او چيزي را كه شبيه استفراغ گربه . رسيد، مالفوي بود تر از هرميون به نظر مي تنها كسي كه در اتاق خشمگين

حمتي در كالس هيچ ز ها بتواند خشمش را از اين كه هري بي پيش از آنكه هر كدام از آن. خوشحال شد. بود روي خودش ريخت
  .اول شده است نشان دهد، زنگ خورد

  :اسالگهورن گفت
  !و ده امتياز ديگه براي گريفيندور به خاطر اين نكته ظريف! وقت جمع كردن وسايله -

  .خنديد گامي به عقب و به سوي ميزش كه جلوي دخمه بود، برداشت او كه همچنان با دهان بسته مي
كردند، برايش آرزوي  يك وقتي او را ترك مي رون و هرميون هيچ. كيفش معطل كردهري زمان زيادي را براي مرتب كردن 

  .دست آخر هري و اسالگهورن تنها كساني بودند كه در اتاق مانده بودند. رسيدند موفقيت نكردند؛ هر دو بيشتر خشمگين به نظر مي
  : با مهرباني گفتكرد، هاي طاليي كيف پوست اژدهايش را چفت مي اسالگهورن در حالي كه قالب

  !شه اال هري، كالس بعديت دير ميي -
  :آورد، گفت هري كه خاطر ولدمورت را به ياد مي

  .خواستم ازتون چيزي بپرسم قربان، من مي -
 ...پس بپرس، پسرك عزيزم، بپرس -

 دونين؟ ها مي درباره هوركراكس... خواستم بدونم آيا شما چيزي درباره قربان مي -

هايش را تر كرد و با صداي  او با زبان لب. شود ت صورت گردش طوري بود انگار دارد غرق ميحال. اسالگهورن خشكش زد
  :خرخر گفت

 چي گفتي؟ -

 ؟...دونين مي! دونين قربان ها مي من پرسيدم كه شما چيزي درباره هوركراكسس -
  :اسالگهورن زيرلب گفت

  دامبلدور تو رو مأمور كرده؟ -
او دستش را . آمد، بلكه هراسان و آكنده از ترس بود ديگر چندان دوستانه به نظر نميصدايش به طور كامل تغيير كرده بود و 

  .هاي روي صورتش را پاك كرد اش برد و دستمالي را از آن بيرون كشيد و با آن عرق به جيب روي سينه
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  :اسالگهورن گفت
  اون خاطره رو، مگه نه؟... دامبلدور اونو بهت نشون داد -

  :ترين كار دروغ نگفتن است، گفتكرد به هري كه فكر مي
  بله -

  :اسالگهورن به آرامي گفت
  .بله، البته -

  :كرد ادامه داد و در حاليكه همچنان عرق صورت سفيدش را پاك مي
 ...هيچي... دونم ها نمي خب، اگه تو اون خاطره رو ديده باشي، بايد بدوني كه من هيچي درباره هوركراكسس... البته -

اژدهايش را برداشت، دستمالش را داخل جيبش گذاشت و به  كيد كرده بود و سپس كيف پوستي هيچي تأ او روي كلمه
  .سوي در دخمه رفت

  :هري با نااميدي گفت
  ...كردم ممكنه يه كم بيشتر از اون خاطره رو قربان، من فقط فكر مي -

  :اسالگهورن گفت
  !پس اشتباه كردي، نه؟ اشتباه! جداً -

  .زنان تكرار كرد و در دخمه را محكم پشت سرش بست يگري بزند، او لغت آخر را نعرهپيش از آنكه هري بتواند حرف د
هرميون . آميزش را براي رون و هرميون تعريف كرد، هيچكدام با او همدردي نكردند و گوي فاجعه زماني كه هري گفت

رون هم از اين عصباني بود كه چرا هري . دهمچنان از اينكه هري بدون آن كه كاري كرده باشد، به پيروزي رسيده بود، عصباني بو
  .به او هم يك زهرمهره نداده بود

  :هري با ناراحتي گفت
كردم تا بتونم ازش  كردم و نرمش مي ام رو مي نگاه كن، من بايد سعي! كرديم اين حماقت بود كه جفتمون يه كار رو مي -

  درباره ولدمورت سوال كنم، مگه نه؟
  :زه افتاد، با غضب گفتو وقتي رون از آن اسم به لر

  شه خودتو جمع و جور كني؟ اَه، مي -
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كرد كه دفعه بعد با  تا چند روز بعد هري كه از شكست خودش و رفتار رون و هرميون عصباني بود، به اين فكر مي
چيز را درباره اي رفتار كند كه اسالگهورن تصور كند او همه  او تصميم گرفته بود براي مدتي به گونه. اسالگهورن چه كار كند

  .قطعاً بهترين راه براي آرام كردن او ايجاد حس امنيت كاذب قبل از حمله مجدد بود. ها فراموش كرده است هوركراكسس
آميزش را از سر گرفت و به  سازي رفتار معمول و محبت وقتي هري ديگر از اسالگهورن سوالي نپرسيد، استاد درس معجون

. هاي كوچك عصر ماند هري منتظر دعوت براي شركت در يكي از مهماني. بيرون كرده باشدرسيد موضوع را از ذهنش  نظر مي
ريزي مجدد براي كوييديچ بپذيرد، اما متأسفانه  بار آن را بپذيرد، حتي حاضر بود اين دعوت را به قيمت برنامه مصمم بود كه اين

  .چنين دعوتي صورت نگرفت
ها همچنين دعوتي به عمل نيامده بود و تا جايي كه  كدام از آن وال كرد، از هيچهري از هرميون و جيني هم در اين باره س

توانست بفهمد كه آيا اين بدان معناست كه اسالگهورن به رغم آنچه  هري نمي. دانستند از كس ديگري هم دعوتي نشده بود ها مي آن
  .كردن ندهد  بود كه به هري فرصت ديگري براي سوالرسيد همه چيز را فراموش نكرده بود و به سادگي تصميم گرفته به نظر مي

. گوي هرميون باشد خانه هاگوارتز نتوانست پاسخ كرد براي اولين بار بود كه كتاب ها ياري مي در اين ميان، تا آنجايي كه ذهن
  .خور استاي كه درباره زهرمهره زده بود دل او بسيار شوكه شده بود، حتي فراموش كرده بود از هري به دليل حقه

  :او به هري گفت
من درست توي بخش ! حتي يه دونه! كنن، پيدا نكردم كار مي ها چي حتي يه توضيح هم درباره اين كه هوركراكسس -

! هاي مخوف رو درست كني، چيزي نبود دن چطوري معجون ها هم كه توضيح مي ترين كتاب ممنوعه بودم، اما حتي تو وحشتناك
ها، پليدترين  درباره هوركراكسس«... گوش كن... »ترين جادوها شيطاني«كنم، اين بود، در مقدمه كتاب تمام چيزي كه تونستم پيدا 

  ...»اختراعات جادويي، ما نبايد صحبت كنيم و نه راهنمايي كنيم
  :حوصلگي گفت بعد او با بي

  منظورم اينه كه پس اصالً چرا بهش اشاره كردن؟ -
  :كنان گفت هرميون پرخاش. شد صداي جيغ يك روح از آن خارج شوداين كار باعث . سپس كتاب را محكم بست

  !اَه، خفه شو -
  .و بعد آن را داخل كيفش چپاند

ابرهاي خاكستري . هاي اطراف مدرسه آب شد تا جايش را به هواي دلگير و نمناك و سرد بدهد با فرا رسيدن ماه فوريه برف
نتيجه اين شد كه . آلود كرده بود ها را لغزنده و گل زش مداوم باران سرد، چمنارغواني در فاصله اندكي با قلعه قرار داشتند و ري
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هاي عادي وارد نشود صبح روز  اي بر روال كالس ها، كه قرار بود براي اين كه خدشه محل اولين جلسه درس آپارات سال ششمي
  .شنبه برگزار شود، از محوطه به سرسرا تغيير يافت

. اند ديدند كه ميزها ناپديد شده) ها پايين آمده بود رون با الوندور قبل از آن(سرسرا رسيدند زماني كه هري و هرميون به 
ويك و  گونگال، اسنيپ، فليت ها مقابل پروفسور مك آن. گراييد خورد و سقف جادويي به سياهي مي هاي بزرگ مي باران به پنجره

او به . ربي آپارات از وزارت سحر و جادو باشد صف كشيدندو جادوگر كوچكي كه به نظر هري م) ها رييس گروه(اسپراوت 
هايي ناپيدا، موهاي نازك و سيمايي غيرواقعي داشت به طوري كه يك باد شديد ممكن  پريده بود و مژه صورتي غيرعادي رنگ
 كه نحيف بودن براي هاي مداوم باعث تحليل رفتن او شده است يا اين دانست كه آيا آپارات هري نمي. است او را با خود ببرد

  .شود آل محسوب مي كسي كه بخواهد غيب شود، ايده
ها خواستند كه ساكت باشند،  ها از آن آموزان به سالن رسيدند و مسووالن گروه خانه زماني كه تمام دانش جادوگر وزارت

  :گفت
. آپارات شما خواهم بودخونه در دوازده هفته آينده مربي  من ويلكي تويكراس هستم و از سوي وزارت. صبح بخير -

  ...اميدوارم كه بتونم شما رو براي آزمون آپارات در اين مدت آماده كنم.
  :گونگال با صداي بلند گفت پروفسور مك

  !آروم باش و گوش بده! مالفوي -
رسيد  ر ميگرفت خشمگين بود، به نظ مالفوي سرخ شده بود، او زماني كه از كراب فاصله مي. همه به دور و برشان نگاه كردند

آمد، اما هري به شدت  هري فوراٌ نگاهي به اسنيپ انداخت كه او هم به نظر عصباني مي. به آرامي با كراب جرو بحثي داشته است
گونگال يكي از اعضاي  ادبي مالفوي بوده باشد، شك داشت؛ گويي اين موضوع كه مك نسبت به اين كه اين عصبانيت ناشي از بي

  .داد ه است، او را آزار ميگروه او را توبيخ كرد
  :اي ميان كالمش نيفتاده بود، ادامه داد تويكراس طوري كه انگار وقفه

دونيد، به طور معمول غيرممكنه كه  طور كه مي همون. كه تا اون زمان، بسياري از شما ممكنه براي آزمونتان آماده باشيد...  -
سون رو فقط به مدت يك ساعت از سرسرا برداشته تا شما بتونين تمرين مدير مدرسه اين اف. بتونين داخل هاگوارتز آپارات كنيد

توانين آپارات كنين و غيرعاقالنه خواهد بود كه بخواين چنين تالشي  اجازه بدين تأكيد كنم كه شما خارج از اين محدوده نمي. كنيد
  . باشهخوام در جايي قرار بگيرين كه اطرافتون پنج فوت خالي خوب حاال ازتون مي. كنيد
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خوردند و آمرانه به  زدند يا به هم مي خواستند از هم فاصله بگيرند، به هم تنه مي هياهويي برپا شد و همه زماني كه مي
ها را مشخص  كردند و موقعيت آن آموزان حركت مي ها ميان دانش رييس گروه. ها كنار روند گفتند كه از دور و بر آن ديگران مي

  .دادند ها خاتمه مي كردند و به جر و بحث مي
  :هرميون پرسيد

  ري؟ هري، داري كجا مي -
كرد با جيغ و فرياد موقعيت  ويك تالش مي پروفسور فليت. كرد او به سرعت از ميان جمعيت حركت مي. اما هري جواب نداد

 اسپراوت نيز كه در حال هري از آنجا گذشت و از كنار پروفسور. كرد خواستند جلو بايستند، مرتب مي هايي را كه مي كالوي ريوون
ميالن توانست درست پشت سر  سرانجام با گذشتن از ارني مك. ها براي ايستادن در صف بود، عبور كرد پافي زدن به هافل نق

. كرد جمعيت قرار بگيرد، دقيقاً پشت سر مالفوي كه داشت از بلواي عمومي براي ادامه دادن به جر و بحث با كراب استفاده مي
  .رسيد با او مخالف است  پنج فوت دورتر از مالفوي ايستاده بود و به نظر ميكراب حدود

  :توجه به اين كه هري پشت سرش ايستاده، سر كراب داد كشيد مالفوي بي
  .كشه كردم طول مي كشه؟ بيشتر از اوني كه فكر مي دونم، چقدر طول مي من نمي -

  .خواهد بگويد داند او چه مي يرسيد مالفوي م كراب دهانش را باز كرد، اما به نظر مي
كنم، كراب، تو و گويل بايد همون كاري رو كه بهتون گفته شده بكنين و  ببين به تو ربطي نداره كه من دارم چيكار مي -

  ! مراقب باشين
  :هري به صدايي كه مالفوي بتواند آن را بشنود گفت

  !كار كنم خوام چي تم كه ميگف خواستم كه نگهباني بدن حتماً بهشون مي اگه من از دوستام مي -
  :هاي چهار گروه فرياد زدند اش را باال گرفت، اما در همان لحظه رييس دستي مالفوي به سوي محل صدا برگشت و چوب

  !ساكت -
  .مالفوي به آرامي رويش را به سمت جلو برگرداند. و دوباره سكوت برقرار شد

  :تويكراس گفت
  ...متشكرم، حاال -

  .آموزان ظاهر شد هاي چوبي قديمي فوراً جلوي پاي هر يك از دانش حلقه. ن داداش را تكا دستي او چوب
  :تويكراس گفت

  !گيري، تأمل تعيين مقصد، تصميم. هست» ت«سه تا . چيزهاي مهمي كه بايد زمان آپارات كردن يادتون باشه -
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. ها مد نظره ن قسمت داخلي حلقهدر اين تمري. فكرتون رو به صورت قاطع روي مقصد مورد نظر متمركز كنيد: مرحله اول -
  .حاال لطفاً روي مقصد متمركز بشين

اند يا خير، بعد با  هايشان خيره شده كردند تا ببينند آيا ديگران هم به حلقه آموزان زيرچشمي به اطرافشان نگاه مي تمام دانش
اش انداخت و به  خاكي محصور ميان حلقههري نگاهي به دايره گرد و . ها گفته شده بود عجله همان كاري را كردند كه به آن

خواست انجام  سختي تالش كرد تا به چيز ديگري فكر نكند، اما اين كار غيرممكن بود، زيرا حل اين معما كه مالفوي چه كاري مي
  . دهد كه به مراقب نياز دارد، ذهن او را مشغول كرده بود

  :تويكراس گفت
! ن متمركز شين؛ به طوري كه اون فضا رو به صورت خيالي اشغال كنيدتصميم بگيرين، بر روي مقصدتو: مرحله دوم -

  !اي از بدنتون جاري بشه اجازه بدين اشتياقتون براي ورود به اون از ذهنتون به هر ذره
اش فكر  ميالن به شدت داشت به حلقه تر، سمت چپش، ارني مك طرف كمي آن. هري دزدكي به اطرافش نگاهي انداخت

هري با اين فكر به . كند يك تخم به اندازه كوافل بگذارد رسيد كه او تالش مي به نظر مي. اش سرخ بود ي كه چهرهكرد؛ به طور مي
  .خنده افتاد و بعد به سرعت نگاهش را به روي حلقه خودش متمركز كرد

  :تويكراس گفت
رين و با تأمل حركت  مت خأل مياي خيره بشين، حس كنين به س به نقطه... مرحله سوم، و فقط وقتي كه من دستور دادم -

  ...يك... به فرمان من، حاال. كنين
بردند تا به سرعت غيب  باش به سر مي آموزان كامالً در حال آماده هري دوباره به اطرافش نگاه كرد؛ بسياري از آن دانش

  .شوند
  ...دو -

چه » ت« هم فراموش كرده بود كه سه اش متمركز كند؛ او همين حاال هري تالش كرد تا دوباره افكارش را بر روي حلقه
  .اند بوده

  !سه...  -
ناگهان . او تنها كسي نبود كه چنين حالتي داشت. هري به سمت نقطه خيره شد، تعادلش را از دست داد و نزديك بود كه بيفتد

ميالن، با چرخشي سريع  ي مكاز طرفي ديگر، ارن. نويل كامالً به پشت افتاده بود. خوردند سرسرا مملو از افرادي شد كه تلوتلو مي
رسيد، اما ناگهان دين توماس را ديد كه با صداي بلند به او  اي خوشحال به نظر مي اش زده بود و براي لحظه جستي به درون حلقه

  .خنديد مي
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  :رسيد انتظار چيز بهتري را داشته باشد، با لحن خشكي گفت تويكراس كه به نظر نمي
  ...تونو مرتب كنين، لطفاً، و سر جاهاتون برگردينها حلقه. مهم نيست، مهم نيست -

صداي جيغ . انگيزي رخ نداد حتي در بار چهارم هم چيز هيجان. سومي هم با همان بدي بود. بار دوم بهتر از دفعه اول نبود
 سوزان بونز از .اي كه اتفاق افتاده بود ترسيدند آموزان به شدت از ديدن صحنه شد و تمام دانش وحشتناكي از درد شنيده مي

جايي كه كارش را آغاز كرده بود، جا  تر، يعني همان طرف خورد و پاي چپش پنج فوت آن اش تلوتلو مي پاف درون حلقه هافل
  .مانده بود

صداي بنگ بلندي به گوش رسيد و دودي ارغواني رنگ ظاهر شد كه بر اثر آن سوزان . كردند ها به او نگاه مي رييس گروه
  . رسيد ترسيده باشد باره پايش را به دست اورده بود، اما به نظر ميكنان دو هق هق

  :ويلكي تويكراس با خونسردي گفت
شما بايد مدام روي . ده كه ذهن به اندازه كافي مصمم نباشه شدگي يا جداشدگي تصادفي اجزاي بدن زماني رخ مي تكه -

  ...مقصدتون متمركز بمونين، و بدون وحشت و با تأمل حركت كنين
اي چرخيد و در چرخش  هايش را موقرانه باز كرده بود روي نقطه تويكراس يك گام به جلو برداشت، در حاليكه دست

  :ردايش ناپديد شد و در قسمت انتهايي سالن دوباره ظاهر شد و گفت
  ...سه... دو... يك... رو يادتون باشه و دوباره تالش كنين» ت«سه  -

تويكراس به . ترين چيزي بود كه در اين كالس رخ داده بود گي سوزان همچنان جالبشد اما ظرف يك ساعت آينده هم، تكه
  :بست فقط گفت در حالي كه شنلش را به گردنش مي. رسيد دلسرد شده باشد نظر نمي
  .گيري، تأمل تعيين مقصد، تصميم: تا شنبه آينده به اميد ديدار و فراموش نكنين -

گونگال از سرسرا خارج  ها را ناپديد كرد و به همراه پروفسور مك ركت داد، حلقهاش را ح دستي بعد از اين حرف، او چوب
  .اي آغاز شد كردند، بالفاصله همهمه آموزان به سوي سالن ورودي حركت مي زماني كه دانش. شد

  :رفت گفت رون كه به سمت هري مي
  .و پاهام حس كردمچيزي مثل خارش ت... تو چيكار كردي؟ فكر كنم آخرين بار چيزي رو حس كردم -

  :ها گفت صدايي از پشت سر آن
  .وون-فكر كنم كفشات زيادي كوچيكن، وون -

  .ها گذشت و هرميون خرامان و ريشخندزنان از كنار آن
  :هري حرف هرميون را نشنيده گرفت و گفت



                                                                         خالص                           هري پاتر و شاهزاده نيمه كادوهاي غير منتظره جشن تولد/         فصل هجدهم   
 

 ٣٥٦

  ...من هيچ احساسي نداشتم، اما االن برام اصالً مهم نيست -
  :رون ناباورانه گفت

  خواي آپارات رو ياد بگيري؟ مگه نمي... مهم نيستمنظورت چيه برات  -
  :هري با نگاهي به پشت سرش براي اينكه ببيند مالفوي كجاست گفت

  .دم پرواز رو ترجيح مي. من واقعاً نگران نيستم -
  :رسيدند، سرعتش را زياد كرد و گفت و بعد زماني كه به سالن ورودي مي

  ...ت بگمخوام به شه بجنبي، چيزي هست كه مي ببين، مي -
ها كمي معطل پيوز شدند كه يك در را در  آن. زده هري را در بازگشت به سوي برج گريفيندور دنبال كرد رون با حالتي بهت

جا عبور كند، اما هري و رون  اش را آتش نزده باشد، از آن داد تا زماني كه زيرشلواري طبقه چهارم بسته بود و به كسي اجازه نمي
ها در حال داخل شدن از  ظرف پنج دقيقه، آن. بر مورد اعتمادشان را انتخاب كردند هاي ميان  يكي از راهبه سادگي برگشتند و

  .طريق حفره تابلو بودند
  :زنان گفت نفس رون نفس

  كنيم؟ خواي بهم بگي داريم چيكار مي نمي -
  :هري گفت

  .بيا اين باال -
  .پله پسران رفت و از اتاق عمومي عبور كرد و به سمت در راه

او چمدانش را به سرعت باز كرد و مشغول گشتن آن شد و رون با . كرد، خالي بود خوابگاهشان همانطور كه هري آرزو مي
  .كرد صبري او را نگاه مي بي

  ....هري -
خوام  مي. كرد اون داشت همين االن با كراب جروبحث مي. كنه مالفوي از كراب و گويل به عنوان مراقب استفاده مي -

 !هاآ... بدونم
خواست پيدا كرده بود؛ يك تكه كاغذ پوست مربعي شكل تاخورده كه ظاهراً خالي بود، او آن را صاف  هري چيزي را كه مي

  .اش به آن ضربه زد دستي كرد و با نوك چوب
  ...خورم كه كار بدي انجام بدم من رسماً قسم مي -



                                                                         خالص                           هري پاتر و شاهزاده نيمه كادوهاي غير منتظره جشن تولد/         فصل هجدهم   
 

 ٣٥٧

لي بود كه جاي هر فرد در قلعه و مسير حركتش را نقشه كام. بالفاصله نقشه غارتگر بر روي سطح كاغذ پوستي ظاهر شد
  .داد نشان مي

  :هري فوراً گفت
  !به من كمك كن، مالفوي رو پيدا كنم -

  .خوابش گذاشت و خودش و رون روي آن به جستجوي بر روي نقشه پرداختند او نقشه را روي تخت
  :رون بعد از يك دقيقه يا بيشتر گفت

  ...با پاركينسون و زابيني و كراب و گويله... ينه، نگاه كناون تو سالن عمومي اسليتر! جا اون -
  .هري به پايين نقشه نگاه كرد و نااميد شد؛ اما فوراً حالش به حالت طبيعي بازگشت

  :او با قاطعيت گفت
ده از  اي كه ببينم داره كاري رو يواشكي با كراب و گويل انجام مي مونم و لحظه خب، من از اين به بعد مراقبش مي -

  ...شه فهميد كه اون مونم، با شنل نامرئي قديمي ممكنه و مي نزديكك مراقبشون مي
او وقتي كه نويل به خوابگاه وارد شد و بوي شديد سوختگي را همراه خود آورد و شروع كرد به جستجوي يك زيرشلواري 

  .تازه در چمدانش، صحبتش را پايان داد
اش را اغلب  اگرچه كه او نقشه.  طي چند هفته آينده هم بخت يارش نبودهري با وجود عزمش براي گير انداختن مالفوي

هاي درس در اين نقشه او را  ها در اوقات ميان كالس شويي هاي غيرضروري به دست كرد و برخي مواقع با رفتن اوقات نگاه مي
ور بود كه كراب و گويل بيشتر از هر اينط. كرد، اما حتي يك بار هم نتوانست مالفوي را در هيچ جاي مشكوكي ببيند دنبال مي

ماندند، اما در اين اوقات مالفوي نزديك  حركت در راهروهاي خالي مي زدند، گاهي اوقات هم بي زماني خودشان در قلعه پرسه مي
ال را در نظر هري اين احتم. تر بود اين مسأله از همه عجيب. ها نبود و به طور كلي غيرممكن بود كه بتوان او را روي نقشه ديد آن
توانست بفهمد كه چطور اين كار را با وجود سطح باالي رعايت موارد  گرفت كه مالفوي در واقع مدرسه را ترك كرده، اما نمي مي

توانست اينطور فرض كند كه او مالفوي را ميان صدها نقطه كوچكي كه  او فقط مي. دهد شد، انجام مي ايمني كه در قلعه رعايت مي
هايشان را از يكديگر جدا كرده باشند، هري،  رسيد راه چون مالفوي، كراب و گويل به نظر مي. ر بود، گم كرده استروي نقطه ظاه

  .افتد اي از اين مطلب بودند كه وقتي سن باالتر برود، چنين اتفاقي مي رون و هرميون هم نشانه زنده
چ تغييري در آب و هوايي كه همچنان مرطوب بود و باد ماه فوريه در حال پايان يافتن و رسيدن به ماه مارس بود اما هي

اي بود كه روي تخته اعالميه سالن عمومي نصب  مسأله ديگري كه خشم عمومي را برانگيخت، اعالميه. وزيد، پيش نيامده بود مي
  :او گفت. رون خشمگين بود. شد مبني بر اين كه سفر آتي به هاگزميد لغو شده است
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  !تظرش بودممن من! روز تولدم بود -
  :هري گفت

  آور نيست، هست؟ پس از اتفاقاتي كه براي كتي افتاد، چندان تعجب -
ها در پيام امروز چاپ شده بود كه شامل  اخبار ديگر مربوط به ناپديدشدن. مانگو برنگشته بود او هنوز از بيمارستان سنت

  .آموزان هاگوارتز بود ناپديد شدن چندين تن از بستگان دانش
  :بانيت گفترون با عص

  ...جشن بزرگ تولد. س تونم منتظرش باشم آپارات احمقانه اما حاال كل چيزي كه مي -
چنان سخت بود، فقط عده كمي توانسته بودند به حالت  با وجود گذشت جلسه از كالس درس آپارات، اين درس هم

. او احساس ناخوشايندي داشتند» ت«و سه نااميدي در حال افزايش بود و بسياري نسبت به ويلكي تويكراس . شدگي برسند تكه
  .شان توله سگ و تخم سگ بود ترين هاي مستعاري براي او تبديل شده بودند كه مودبانه به اسم» ت«اين سه 

خواستند به صبحانه برسند، از خواب بيدار شد و به  هري صبح روز اول ماه مارس به دليل سر و صداي سيموس و دين كه مي
  :رون گفت

  !اينم هديت. مباركتولدت  -
كرد در طول مدت شب  اي از هدايايي اضافه شد كه هري تصور مي او يك بسته را روي تخت رون انداخت و آن به كپه

  .جا آورده باشند هاي خانگي به آن جن
  :آلودگي گفت رون با خواب

  مرسي -
د، در چمدانش را باز كرده و به دنبال خواب بيرون آمده بو كرد، هري از رخت و زماني كه داشت كاغذهاي كادو را باز مي

او نيمي از محتويات چمدانش را به بيرون ريخت . كرد جا پنهان مي گشت كه هر بار بعد از استفاده آن را در آن نقشه غارتگرش مي
 را نگه شانسي فليكس فليسيس ها همچنان محلول خوش اي كه او در ميان آن هاي تاشده تا اين كه توانست نقشه را زير جوراب

  .داشت مي
  :او زيرلب گفت

  .خب -
خوابش برگرداند و براي اينكه نويل كه در همان زمان در حال عبور از پاي تختش بود، نتواند  و بعد آن را با خود به رخت

  :بشنود، به آرامي به آن ضربه زد و زيرلب گفت
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 .خورم كه كار بدي بكنم رسماً قسم مي -
  :داد، گفت باني كوييديچ را كه هري به او هديه داده بود، تكان مي هاي دروازه شرون با خوشحالي و در حالي كه دستك

  !خيلي قشنگه، هري -
  :كرد، گفت پرتي و در حالي كه از نزديك خوابگاه اسليترين را در جستجوي مالفوي وارسي مي هري با حواس

  ...فكر نكنم تو تختش باشه... اشكالي نداره، هي -
  .كشيد ها فريادي از خوشحالي مي باز كردن كادوها بود و با باز كردن هر كدام از آنرون جواب نداد؛ او مشغول 

هاي ريزي كه به جاي  هاي آن و ستاره هاي عجيب و غريب اطراف لبه او با باالگرفتن يك ساعت سنگين طاليي با نشان
  :كرد، گفت عقربه به روي آن حركت مي

  ...ام چي فرستادن؟ واي، فكر كنم سال ديگه به سن بلوغ برسمبيني مامان و بابا بر مي! قطعاً سال خوبيه -
  :گرفت، گفت تر نگاه كردن نقشه مي هري زيرلب در حالي كه نگاهش را از روي ساعت براي از نزديك

  !عاليه -
 نزديك او اصالً... رسيد كه او سر ميز اسليترين در سالن بزرگ و در حال صبحانه خوردن باشد مالفوي كجا بود؟ به نظر نمي
  ...ها يا درمانگاه نبود او در هيچ يك از دستشويي... اش نشسته بود اسنيپ هم نبود كه در اتاق مطالعه

  :هاي شكالتي را در دست گرفته بود، با صدايي گرفته گفت رون كه يك جعبه پاتيل
  خواي؟ كي ميي -

  :هري نگاهي به باال انداخت و گفت
  !مالفوي دوباره رفته. نه، مرسي -

  :داد، گفت شد، در دهانش جا مي خواب خارج مي  حاليكه دومين پاتيل را در هنگامي كه براي لباس پوشيدن از تخترون در
تر  البته فكر كنم آسون... شي آپارات رو با شكم خالي انجام بدي بيا، اگه نجنبي مجبور مي. تونه اين كارو كرده باشه نمي -

  ...باشه
  .اي باال انداخت و سومين شكالت را هم خورد هاي شكالتي نگاهي انداخت، بعد شانه يلرون با حالتي متفكرانه به جعبه پات

  :اي زد و زير لب گفت دستي به نقشه ضربه هري با چوب
  .شرارت انجام شد -

حتماً بايد توضيحي درباره . طور نبود، بعد لباسش را در حاليكه به شدت در فكر بود، پوشيد هر چند در واقع اين
بهترين راه براي پيداكردن اين راز . توانست اين دليل را پيدا كند هاي متناوب مالفوي وجود داشسته باشد، اما او نمي ناپديدشدن
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اي غيرعملي بود؛ او درس، تمرين كوييديچ، تكاليف و كالس  ها بود، اما حتي شنل نامرئي هم اين بار ايده دنبال كردن او مثل سايه
او . الفوي را در اطراف مدرسه در تمام طول روز و بدون آن كه غيبتش مشخص نشود، تعقيب كندتوانست م آپارات داشت؛ او نمي

  :به رون گفت
  حاضر شدي؟ -

خوابش در  او زماني فهميد رون از جايش تكان نخورده است كه در نيمه راه به سمت در خوابگاه بود، رون به پايه تخت
  .كرد نگاهي غريب و نامتمركز به بيرون نگاه ميزده با  حالي تكيه داده بود كه از پنجره باران

 .رون؟ صبحانه -
 .من گرسنه نيستم -

  .هري به او خيره شد
  ؟...فكر كنم تو همين االن گفتي -

  :رون آهي كشيد و گفت
  .خوام چيزي بخورم خب، باشه، باهات ميام پايين، اما نمي -

  .هري با شك او را ورانداز كرد
  شكالتيت رو خوردي، نه؟هاي  تو همين االن نصف جعبه پاتيل -

  :رون دوباره آهي كشيد و گفت
  .شي تو متوجه نمي... تو. موضوع اين نيست -

  :هري كه گيج شده بود، هنگامي كه برگشت تا در را باز كند، گفت
  .خوب ديگه بسه -

  :رون ناگهان گفت
  !هري -
 چيه؟ -

 !تونم متوقفش كنم من نمي -
  :هري پرسيد

  توني متوقف كني؟ تو چيو نمي -
  .خواهد باال بياورد رسيد كه گويا مي رون رنگش پريده بود و طوري به نظر مي. قطعاً گوش به زنگ شده بودو حاال 
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  :رون با صدايي خشن گفت
  .تونم بهش فكر نكنم نمي -

اگرچه . او انتظار چنين چيزي را نداشت و مطمئن نبود قرار است چه چيزي را بشنود. هري با دهان باز به او خيره شده بود
  .كرد الو خطاب كند، قطعاً با او مخالفت مي-خواست شروع كند كه الوندور را الو ها با هم دوست بودند، اما اگر رون مي آن

  :كرد حسي مشترك را در روند رخدادها وارد كند، پرسيد هري كه تالش مي
  چرا اون تونست تو رو از صبحونه خوردن بندازه؟ -

  :رون با حالتي نااميدانه گفت
  .اون بدونه كه من وجود دارمفكر نكنم  -

  :هري كه گيج شده بود، گفت
  بينه، مگه نه؟ اون مرتب تو رو مي. دونه كه تو وجود داري اون قطعاً مي -

  .رون پلك زد
  زني؟ داري با كي حرف مي -
 زني؟ خودت داري راجع به كي حرف مي -

  :رون با ماليمت گفت
  !روميلدا وين -

تر رسيد، انگار كه بر روي صورتش يك رگه از نور خالص خورشيد افتاده  وشنو با گفتن اين حرف تمام صورتش به نظر ر
  .است

  :آنها تقريباً براي يك دقيقه تمام به يكديگر خيره شدند، تا اينكه هري گفت
  گي؟ كني، درسته؟ تو داري جوك مي داري شوخي مي -

  :رون با صدايي خفه گفت
  .مكنم اونو دوست دار هري، من فكر مي... كنم فكر مي -

  :هري گفت
  .خيلي خوب -

  :پريده رون را ببيند، بعد گفت نور و رنگ صورت رنگ هاي بي و بعد به سوي رون قدم برداشت تا بتواند بهتر به چشم
 .اي صادقانه بگو دوباره اين رو با قيافه... خيلي خوب -
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  :رون بدون آن كه نفسي تازه كند، گفت
  ...هاي درشت تيرش؟ و  و چشماش؟ چشم... راق و مثل ابريشمهتو موهاش رو ديدي، يكدست سياه و ب. من عاشقشم -

  :صبري گفت هري با بي
  .داره، اما جوك بود كه تموم شد، آره؟ تمومش كن اين و همه چيزايي كه گفتي واقعاً خنده -

 در حالي كه .او برگشت تا از اتاق بيرون برود؛ اما هنوز دو قدم بيشتر نرفته بود كه صداي سقوطي را از سمت راستش شنيد
مشت رون جمع شده بود، صورتش از عصبانيت در هم گره خورده بود؛ او نزديك بود دوباره . تعادل نداشت به اطرافش نگاه كرد

  .حمله كند
اش بيرون از جيبش بود و وردها بدون اينكه حواسش باشد در ذهنش جاري  دستي هري واكنشي عريزي نشان داد؛ چوب

  :شد مي
  !ِلويكورپوس -

چون قوزك پايش يك بار ديگر به سمت باال پيچانده شد؛ او بدون اينكه كسي كمكش كند آويزان و . از درد فرياد كشيدرون 
  .وارونه بود و ردايش به رويش افتاده بود

  :هري فرياد كشيد
  چرا اين كارو كردي؟ -

  :دشد، فرياد كشي رون كه رنگ صورتش در شدت جريان خون آرام آرام به ارغواني تبديل مي
  !تو گفتي اون يه جوكه! تو به اون توهين كردي، هري -

  :هري گفت
  ؟...چه ربطي! اين احمقانس -

  .اي كه درش باز بود را روي تخت رون ديد و حقيقت يكباره برايش روشن شد و بعد او جعبه
  هاي شكالتي رو فرستاده؟ كي برات اون پاتيل -

  :چرخيد، فرياد زد وضعيت خالص شود، دور خودش ميرون كه به آرامي ميان زمين و هوا براي آنكه از اين 
 من كه بهت تعارفشون كردم، نكردم؟. اونا كادوي تولد بود -

 تو فقط اونا رو از رو زمين برداشتي، مگه نه؟ -

 !اونا از رو تختم افتاده بودن زمين، فهميدي؟ ولم كن -
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گشتم از تو  ودن، من اونا رو وقتي دنبال نقشه ميفهمي؟ اونا مال من ب اونا از رو تختت نيفتاده بودن، خنگ، واقعاً نمي -
هاي شكالتيه كه روميلدا پيش از كريسمس از بهم داده بود و همگيشون آغشته به معجون عشق  اونا پاتيل. چمدون در آوردم

 .هستن
  .رسيد كه رون فقط يك حرف از تمام چيزهايي كه هري گفت را شنيده باشد اما به نظر مي
  :او تكرار كرد

  توني به من معرفيش كني؟ شناسي؟ مي تو اونو مي... ميلدا؟ تو گفتي روميلدا؟ هريرو -
اي شديد  رسيد و مستحق خنده هري به رون كه در هوا آويزان بود خيره نگاه كرد، صورت او حاال بسيار اميدوار به نظر مي

  .بود
بود كه اجازه دهد رون پايين بيايد و او را تا بسيار مشتاق ) داد نزديكترين بخش به گوش راستش كه صدا مي(بخشي از او 

ها با هم دوست بودند، رون زماني كه قصد حمله داشته،  اما از طرف ديگر آن... اختيار نگاه كند زماني كه اثر معجون بپرد، بي
تحق خوردن يك خودش نبوده است و هري فكر كرد كه اگر به رون اجازه دهد عشق جاودانش را به روميلدا وين ابراز كند، مس

  .مشت ديگر هم هست
  :هري به سرعت فكر كرد و گفت

  خوام بيارمت پايين، باشه؟ من حاال مي. كنم آره، من تو رو معرفي مي -
، اما رون دوباره روي پايش ايستاد و به پهناي )كرد گوشش چندان زياد هم درد نمي(او رون را دوباره به كف اتاق بازگرداند 

  . صورتش لبخند زد
  :داد، گفت با اعتماد به نفس در حاليكه راه سمت در را نشان ميهري 

  .اون تو دفتر اسالگهورنه -
  :رون با ناراحتي در حالي كه راه را پي گرفته بود، گفت

  جا باشه؟ اون چرا بايد اون -
  :اختيار چيزي از خودش ساخت و گفت هري بي

  .سازي داره اون باهاش كالس درس اضافه معجون -
  :فترون مشتاقانه گ

  شايد من هم بتونم تقاضا كنم كه اين كالس رو با اون داشته باشم؟ -
  :هري گفت
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  !فكر خوبيه -
  .بيني نكرده بود الوندور كنار حفره تابلو ايستاده بود و اين وضعيت دشواري بود كه هري آن را پيش

  :هايش را غنچه كرد و گفت او لب
  ...من براي تولدت! وون-دير كردي، وون -

  :لگي گفتحوص رون با بي
  .خواد منو به روميلدا وين معرفي كنه هري مي. منو تنها بذار -

اي با  هري تالش كرد تا چهره. و بدون حتي يك كلمه ديگر، رون راهش را به سمت خارج از حفره تابلو به بيرون ادامه داد
زماني كه بانوي چاق در را پشت سر نگاهش از الوندور عذر بخواهد، اما اين چهره فقط حالتي تمسخرآميز داشت، چون الوندور 

  .كرد شكستگي مي رون و هري بست، بيش از هر زمان ديگري احساس دل
هري كمي از آن نگران بود كه اسالگهورن ممكن است براي صرف صبحانه رفته باشد، اما او با اولين ضربه به در، آن را باز 

  .رسيد آلود به نظر مي نگي داشت و چشمانش هم بيشتر خوابپوشش با كاله شبش هماه اي سبزرنگ با لباس شب كرد، جليقه
  :او به آهستگي گفت

  ...خوابم ها تا ديروقت مي من معموالً شنبه... هري، االن خيلي زوده كه چيزي بخواي -
  :هايش بلند شده بود تا درون اتاق اسالگهورن را ببيند، خيلي آهسته گفت هري در حالي كه رون روي پنجه

شما كه . اما دوستم رون اشتباهاً يك معجون عشق رو خورده. اقعاً از اين كه مزاحمتون شدم، متأسفمپروفسور من و -
برم، اما ما قرار نبود چيزي رو از مغازه شوخي  تونين براش پادزهر درست كنين، مگه نه؟ من اونو پيش مادام پامفري هم مي مي

  ...افتيم تو دردسر مي... دونين ها بخريم و مي ويزلي
  :اسالگهورن پرسيد

  .اي بتوني خودت دواش رو پيدا كني ساز حرفه كردم به عنوان يه معجون هري فكر مي -
خواست با زور راهش را به سمت اتاق باز كند، پرت شده بود،  هاي رون كه مي زدن هري كه حواسش تا حدي به دليل تنه

  :گفت
ت نكردم، قربان، و در حال حاضر فكر كردم ممكنه خوب، من هيچ وقت پادزهري رو براي يك معجون عشق درس... اِ -

  ...رون جدا كاري
  :خوشبختانه رون همين لحظه را براي صحبت كردن با صدايي آميخته از احساسات انتخاب كرد و گفت

  اون خودشو قايم كرده؟... هري. تونم ببينمش من نمي -
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  :گفتكرد،  اسالگهورن كه حاال به صورت استادي كنجكاو به رون نگاه مي
  .افته دوني كه اگه مدت زيادي بمونن همچين اتفاقي مي تونن تقويت شن، مي معجون مربوط به تاريخ اخيره؟ اونا مي -

  :زنان با نااميدي گفت نفس رفت تا مانع واردشدنش به اتاق بشود، نفس هري كه داشت با رون كلنجار مي
  .به توضيح زيادي نياز داره، روز تولدشه، پروفسور -

  :رن كه اكنون نرم شده بود، گفتاسالگهو
  ...من مواد الزم رو اينجا تو كيفم دارم، پادزهر مشكلي نيست. آره؟ خيلي خوب، بياين تو، بياين تو -

دار گرفت، بعد از  هاي منگوله العاده گرم و پر از كتاب اسالگهورن شد، پايش به يكي از عسلي رون با عجله به داخل اتاق فوق
  :آويزان شدن به گردن هري به دست آورد، زيرلب گفتاينكه تعادلش را با 

  اون كه نديد، ديد؟ -
اش است و مقداري پودر از اين چيز و آن چيز به درون يك  سازي ديد اسالگهورن در حال باز كردن جعبه معجون هري كه مي

  :ريزد، گفت بطري كوچك كريستال مي
  !اون هنوز نيومده -

  :رون با احساسات هر چه بيشتر گفت
  به، من چطورم؟خو -

  :اسالگهورن با ماليمت گفت
  .تيپي خيلي خوش -

  :و بعد يك ليوان مايعي شفاف را به او داد و گفت
 ...فهمي كه كنه، مي بخش اعصابه، آرومت مي حاال اينو بخور، آرام -

  :رون مشتاقانه گفت
  !عاليه -

  .و بعد پادزهر را با سر و صدا قورت داد
بعد، خيلي آرام، لبخندش رفع و محو شد و به . ها نگاه كرد براي يك لحظه رون به آن. هري و اسالگهورن به او نگاه كردند

  .اندازه صورتش را دربرگرفت جاي آن حالتي از وحشت بي
  :هري لبخندزنان گفت

  گرده؟ داره به حال عادي برمي -
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  :هري گفت. اسالگهورن به آرامي خنديد
  .خيلي ممنون پروفسور -

  :آمد، اسالگهورن گفت دار بر روي زمين افتاد و حالش به نظر خراب مي لي دستهزماني كه رون نزديك يك صند
  .قابلي نداشت، پسرم، قابلي نداشت -

  :رفت، گفت اسالگهورن كه حاال با انرژي به سوي ميزي كه انواع نوشيدني روي آن بود، مي
... هوممم... خرين شيشه از نوشيدني كاجاي، آ من نوشيدني، نوشيدني كره. تنها چيزي كه نياز داره اينه كه بلندش كني -

  ... آه خب... براي دادن دامبلدور به مناسبت كريسمس
  :انداخت ادامه داد اي باال مي و در حاليكه شانه

چرا ما االن بازش نكنيم و تولد آقاي ويزلي رو جشن نگيريم؟ ! اون نمي تونه چيزي رو از دست بده كه هيچ وقت نداشته -
  ...تونه هيجانات روحي نااميدكننده رو از بين ببره ن شاد نميهيچ چيز جز يك روا

آميزش براي بيرون  اين اولين بار بود كه او از زمان اولين تالش فاجعه. او دوباره با لذت خنديد و هري هم به او ملحق شد
شايد اگر ... را در يك حالت خوبتوانست اسالگهورن  شايد، اگر او فقط مي. كشيدن خاطره واقعي از او با وي تقريباً تنها بود

  ...ها به اندازه كافي از نوشيدني كاج آن
  :اسالگهورن گفت

  !بفرمايين -
  :و به هري و رون يك ليوان از آن نوشيدني را پيش از آنكه براي خودش بريزد، داد و گفت

  ...خب، تولدت خيلي مبارك باشه، رالف -
  :كنان گفت هري زمزمه

  ...رون -
  .اش را در دهانش ريخته و قورت داده بود رسيد به اين تبريك گوش كرده باشد، نوشيدني مياما رون كه به نظر ن

رسيد  ك ثانيه بعد و حتي كمتر از يك بار تپش قلب هري فهميد كه چيز وحشتناكي درست نيست و اسالگهورن به نظر ميي
  .كه نفهميده است

  ...و تو ممكنه كه بيشتر بخواي -
 !رون -
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اليه نقاط بدنش  اش برخاست و بعد در حالي كه در هم پيچيد كه منتهي ت؛ نصفه و نيمه از روي صندليرون ليوانش را انداخ
  .زد و چشمانش از حدقه بيرون زده بود از دهانش كف بيرون مي. شد هيچ كنترلي منقبض مي بي

  :هري فرياد زد
  !يه كاري بكنين! پروفسور -

توانست نفس بكشد، رنگ  شد و نمي رون منقبض مي. ا خورده استرسيد كه اسالگهورن از اين شوك ج اما به نظر مي
  .صورتش در حال آبي شدن بود
  :اسالگهورن عاجزانه گفت

  ...اما... چي -
سازي اسالگهورن دويد و زماني كه صداي وحشتناك  هري به روي يك ميز كوتاه پريد و با سرعت به سوي جعبه باز معجون

  .هاي محتوي پودر را از آن درآورد ها و كيسه بود، شيشههاي رون اتاق را پر كرده  خرخر نفس
  .سازي گرفته بود گرده خشك شده سنگ مانندي كه اسالگهورن از او در كالس معجون... بعد او آن را پيدا كرد

رون تكاني شديد . او با سرعت و سر و صدا پيش رون بازگشت، مشتش را باز كرد و زهرمهره را داخل دهانش گذاشت
  .صدا شد حركت و بي نفس عميقي كشيد و بدنش بيخورد، 
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  فصل نوزدهم

  ها    تعقيب جن     
  صدرا: مترجم

  مرلين: ويرايش
  

  :فرد گفت
هاي زياد جالب   جوانب اين يكي از جشني بنابراين باتوجه به همه -

  .رون نبود
شده بود و  خواب رون تنها تخت اشغال د، تختها روشن بودن ها بسته والمپ  پنجرهي  غروب بود، راهروي درمانگاه آرام، پرده

كشيدند و هرگاه كسي از اتاق خارج و يا  آنها تمام روز را پشت درهاي بسته انتظار مي. هرميون و جيني دور او نشسته بودند
 ي ها اجازهمادام پامفري فقط در ساعت هشت به آن. نمودند سرك كشيده و به داخل اتاق نگاهي بياندازند شد، سعي مي داخل مي
  :جرج با لحني جدي گفت. جرج و فرد ده دقيقه بعدش رسيدند. ورود داد

  .كرديم نشد  خودمون تصور ميي اونطوري كه ما براي دادن هديه -
  :فرد گفت. خواب گذاشته و كنار جيني نشست  خودش را روي كابينت كنار تختي  كادوشدهي سپس هديه

  .اون به هوش بودكرديم  آره، وقتي ما منظره رو نقاشي مي -
  :جرج گفت

  . اونا تو هاگزميد بودند تا اونو غافلگير كنن -
  :كرد گفت جيني در حالي كه به جرج نگاه مي

  شما تو هاگزميد بودين؟ -
  :اي گفت  فرد با لحن افسرده

ه، البته اگر اي توي هاگزميده، اما مقدار زيادي كاال نياز دوني كه يك شعبه  زونكو بوديم، ميي ما در فكر خريدن مغازه -
  .  خريد كاال ندن، كلي براي ما اونجا جنس خواهد بود، ولي االن به فكرش نباشي آخر هفته به ما اجازه

  .  رون نگاه كردي پريده  رنگي او سپس يك صندلي را جلو كشيد و كنار هري نشست و به قيافه
  هري اين موضوع چه جوري اتفاق افتاد؟ -
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گونگال، مادام پامفري و هرميون  طوري كه براي دامبلدور، مك همان. كرده بود باز عنوان كردهري داستان را كه بارها تكرار 
  .و جيني بارها گفته بود

گونگال و  اسالگهورن براي كمك اومد و مك. بعدش من پادزهر رو گرفتم زير گلوش، نفس كشيدنش يك كمي بهتر شد -
گه كه اون بايد  مادام پامفري مي. شه كنن كه حال رون خوب مي نا فكر ميمادام پامفري هم اومدن و رون رو به اينجا آوردن، او

  .يك هفته يا بيشتر اينجا بمونه
  :جرج آهسته گفت

 .خداي من، اون شانس آورد كه تو به فكر پادزهر افتادي -
كرد،  لرزش ميافتاد اگر قادر نبود كه دستش را روي سنگ كوچك بگذارد، احساس   هري از فكر اينكه چه چيزي اتفاق مي

  :گفت
  .شانس آوردي كه تو اتاق بود -

پريده و مريض نزد  هرميون رنگ. او به طور غيرقابل تصوري در تمام روز آرام بود.  هرميون به آرامي دماغش را باال كشيد
هاي هري و  هري در راهروي بيمارستان رفت و از او خواست به او بگويد چه اتفاقي افتاده، او در واقع هيچ حضوري در بحث

ها ايستاده بود تا زماني كه به  نانه كنار آنيشدن رون نداشت، بلكه فقط با حالتي عصباني و خشمگ جيني در مورد چگونه مسموم
  :فرد از جيني پرسيد. ها اجازه بدهند رون را مالقات كنند آن

  دونن؟ بابا و مامان چيزي مي -
 .گردن يدن، االن توي دفتر دامبلدور هستن و االنه به اينجا بر ميآره، اونا رون رو ديده بودن، اونا يك ساعت قبل رس -

  :فرد به آرامي پرسيد. ها را جلب كرد هاي رون در خواب توجه آن كردن ها مكثي پيش آمد زيرا زمزمه هاي آن  در صحبت
  سم توي نوشيدنيش بود؟ -

  : هري يكباره گفت
  آره  -

  . را ادامه بدهدتوانست دوباره اين بحث  و او خوشحال بود كه مي
  . اسالگهورن اونا رو ريخت بيرون -
  توني يواشكي چيزي تو ليوان رون بريزي بدون اينكه اون ببينه؟  شما مي -

  :هري گفت
  خواد رون رو مسموم كنه؟ اما چرا اسالگهورن مي. شايد -
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  : فرد با اخم گفت
 خواست مسموم كنه؟ اينكه شايد تو رو ميكنين كه اون اشتباهي ليوانا رو قاطي كرد؟ يعني  شما فكر نمي. دونم نمي -

  : جيني پرسيد
  چرا بايد اسالگهورن هري رو مسموم كنه؟ -

  : فرد گفت
  ...فرد منتخب،. دونم، اما بايد يك عالمه آدم وجود داشته باشه كه بخوان هري رو مسموم كنن نمي -
 خواره؟ كني كه اسالگهورن يه مرگ  بنابراين تو فكر مي -

  : فرد به آرامي گفت
  .هر چيزي ممكنه -

  :جرج گفت
  .اون ممكنه تحت طلسم فرمان باشه -

  : جيني گفت
 .شدن خود اسالگهورن بود تونست داخل بطري باشه كه اين به معني كشته گناه باشه، سم مي شايدم بي -
  خواست اسالگهورن رو بكشه؟ كي مي -

  : هري گفت
شه، اسالگهورن قبل از اينكه بياد به هاگوارتز به مدت خواد اسالگهورن طرف اون با كنه كه ولدمورت مي دامبلدور فكر مي -

  .يكسال خودش رو مخفي كرده بود
  :او به ياد آورد

كرد اون براي دامبلدور  خواست اونو از راه به در كنه و يا فكر مي دامبلدور هنوز به فكر اسالگهورنه و شايد ولدمورت مي -
  .خيلي باارزشه

  : جيني به هري يادآوري كرد
دهنده به آسوني  بنابراين سم. بده ريزي كرده بود كه براي كريسمس به دامبلدور يك بطري بودي اسالگهورن برنامهتو گفته  -

  . تونست تو فكر كشتن دامبلدور باشه مي
  :ها با صدايي كه انگار سرماي سختي خورده است گفت هرميون براي اولين بار پس از ساعت

دونست كه اون يه چيز  شناخت، مي هركسي كه اسالگهورن رو مي. شناخت بي نميدهنده اسالگهورن رو به خو بنابراين سم -
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  .داره خوشمزه براي خودش نگه مي
  .طور ناگهاني شروع به نالش كرد رون به

  !ون-مي-هر -
  .كشيدن كرد معني او، ناگهان شروع به خرناس  همه ساكت شدند و با نگراني به او نگاه كردند، اما بعد از حرف بي

  . ارستان يكباره باز شد و همگي از جا پريدنددر بيم
اش آويزان بود و يك كمان چوبي در دست  كت پوستي. ها آمد، موهايش همه وز شده بود هاگريد با عجله به سمت آن

  .گذاشت آلودش را كه به اندازه يك دلفين بود پشت سرش جا مي جاي پاي گل. داشت
  :زنان گفت نفس نفس

! از وقت ناهار تا حاال بيدار نشده! خوندم تمام روز رو داشتم براش مي! بودم، آراگوگ بدترمن تمام روز توي جنگل  -
  حالش چطوره؟. همين االن پروفسور اسپراوت درباره رون با من صحبت كرد

  :هري جواب داد
  .شه گه حالش خوب مي حالش بد نيست، مادام پامفري مي -

  :بيرون آمد، و گفتدر همين لحظه مادام پامفري با عجله از دفترش 
  .كننده در يك زمان اينجا باشه نبايد بيش از شش عيادت -

  : جرج گفت
  شمهيهاگريد نفر ش -

بودن بيش از حد به اندازه چند نفر حساب كرده بود، براي اينكه  رسيد هاگريد را به خاطر چاق مادام پامفري كه به نظر مي
  .كردن جاهاي پاي هاگريد د به پاكدستيش سريع شروع كر گيجي خودش را پنهان كند با چوب

  :كرد با خشم گفت داد و به رون خيره نگاه مي  خود را تكان مييهاگريد در حالي كه سر بزرگ پشمالو
  خواد اونو اذيت كنه؟ بهش نگاه كنين، كي مي! من اينو اصالً قبول ندارم -

  :هري گفت
  ...دونيم نميكنيم، خودمون هم  اين همون چيزيه كه ما داريم دربارش بحث مي -

  :هاگريد با اضطراب گفت
  ...اول نوبت كتي بود و حاال هم نوبت رون! كسي ممكنه به تيم كوييديچ گريفيندور حسادت كنه -

  :جرج گفت
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  !اي بزنه كنم كسي بتونه به اين تيم ضربه من فكر نمي -
  :فرد منصفانه گفت

  .كرد ترين مييوود هم اگر بود اين كار رو با اسل -
  : ي گفتهرميون به آرام

  .ها وجود داره اي بين اين حمله كنم يك رابطه كنم اين مربوط به كوييديچ باشه، ولي فكر مي خوب من فكر نمي -
  :فرد پرسيد

  چجوري اينو فهميدي؟ -
شه گفت كه هر دوي اونا هم مرگبار بودن و هم نبودن، هرچند شانس با اونا بود و به دليل ديگه نه  خوب، به يه علت مي -

  !دنبند به شخصي كه قرار بود كشته بشه نرسيدسم و نه گر
  :هرميون با حالتي متفكرانه اضافه كرد

ها مهم نيست كه  تره، به اين دليل كه براي اون به همين علت شخصي كه پشت اين قضيه هست از يك نظر خيلي خطرناك -
  .چند نفر رو بكشن تا به قرباني مورد نظر خودشون برسن

اظهارات شوم پاسخي بدهد، در بيمارستان مجدداً باز شد و آقا و خانم ويزلي با عجله وارد بخش قبل از اينكه كسي به اين 
خانم ويزلي هري را . ها خيلي خوشحال شدند كه فهميدند از مالقات قبلي خودشان با رون، حال او بهتر شده است آن. شدند

  :محكم در آغوش گرفت و گفت
  !ا اون پادزهر نجات داددامبلدور به ما گفت هري جان رون رو ب -

  :كنان ادامه داد  خانم ويزلي گريه
 !تو جيني رو نجات دادي، آرتور رو نجات دادي و حاال هم جون رون رو نجات دادي... تونيم بهت بگيم هري ما چي مي -

  :كنان گفت من هري من
  ،...من... نه بابا -

  :خانم ويزلي با يك صداي محكم گفت
تونم بگم كه اين يك شانس بزرگ براي خانواده  كنم مي  مديون تو هستن، من فكر مينصف خانواده ما زندگيشون رو -

  .ويزلي بود، كه رون تصميم گرفت در قطار كنار تو بشينه هري
  .ها بدهد و ساكت ماند هري نتوانست هيچ پاسخي به اين گفته

ار تخت رون باشند، هري و هرميون بلند شدند تا كننده در كن  نفر مالقات6وقتي مادام پامفري يادآوري كرد كه قرار بود فقط 
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  . اش تنها بگذارند ها خارج شود تا رون را با خانواده هاگريد هم تصميم گرفت با آن. جا را ترك كنند آن
  :رفتند، هاگريد غرولندكنان گفت پله مرمرين مي در حالي كه آن سه نفر از راهرو درمانگاه به طرف راه

اون حرف زيادي ! بينن، دامبلدور هم مريض و نگرانه ها هنوز دارن ضربه مي ير امنيتي جديد، بچهبا اين تداب! وحشتناكه -
  ...تونم بگم زنه ولي من مي نمي

  :هرميون با نا اميدي پرسيد
  هاگريد اون ايده خاصي نداره؟ -

  :هاگريد پاسخ داد
حتي ! دونه اون گردنبند رو چه كسي فرستاد ي نميبا مغزي كه اون داره من انتظار داشتم كه اون صدها ايده داشته باشه، ول -

 ! شه اونا رو گرفت يا اينكه چطوري مي! دونه اون زهر رو چه كسي توي شراب ريخت نمي
  :ش را پايين آورده بود و به باالي سرش خيره شده بود گفتيهاگريد در حالي كه صدا

  !كنه منو نگران مي -
  .جا نيست ن شود پيوز آنهري براي احتياط به سقف نگاه كرد تا مطمئ

مگه نه؟ ! شه تونه باز بمونه؟ قضيه تاالر اسرار دوباره داره تكرار مي ها حمله بشه هاگوارتز تا چه مدت مي اگر باز به بچه -
  ...اي كه بايد بدوني اينه كه هيئت مديره چيز ديگه! كنن هاشونو از مدرسه خارج مي بيشتر والدين دارن بچه! ترس به وجود اومده

  :هاگريد با ديدن روح يك زن با موهاي بلند كه از مقابل آنها رد شد، صحبتش را قطع كرد و سپس با حالت نجواكردن گفت
  !كنه ري مييگ هيئت مديره درباره بستن دائمي مدرسه داره تصميم -

  :هرميون با نگاهي مضطرب گفت
  !!!البته كه نه -

  : هاگريد به سختي گفت
تو ! ها به هاگوارتز وجود داشته ها ببينيم، منظورم اينه كه هميشه مقداري خطر در فرستادن بچه بايد اينو از نقطه نظر اون -

نداري؟ با صدها جادوگر كم سن و سال كه همه به هم قفل شدن، اما تالش براي كشتن يك چيز متفاوته، ! انتظار حادثه داري
  !بنابراين تعجبي نداره كه دامبلدور از اسنيپ عصباني باشه

  .شد، احساس گناه نمايان بود اش كه از ميان ريش سياه درهمش ديده مي در چهره. ريد نتوانست حرفش را ادامه دهدهاگ
  :هري سريعاً گفت

  چي؟ دامبلدور از اسنيپ عصبانيه؟ -
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  :هاگريد با يك قيافه معصومانه سعي كرد موضوع را عوض كند
  ...ببين، االن تقريباً نصف شبه، من نياز دارم كه -

  :ا صداي بلند حرف هاگريد را قطع كرد و پرسيدهري ب
 هاگريد، دامبلدور چرا از دست اسنيپ عصبانيه؟ -

  ! آرومتر -
  .ها عصبي و خشمگين بود  آنيچهره هر دو

اما مثل اينكه براي ! كردم شما اهميت بديد خواي من كارمو از دست بدم؟ من فكر نمي تو مي! انقدر بلند حرف نزن هري -
  ...ها رو كنار بذاري ين دخالتبهتره ا! شما مهمه

  : هري با قدرت گفت
  كار كرده؟ اسنيپ چي! اين كارساز نيست! هاگريد، سعي نكن منو مقصر نشون بدي -
خوب عصر بود و من داشتم از جنگل ... من! شنيدم باره چيزي مي من به هيچ عنوان نبايد در اين! دونم هري من نمي -

اونقدر ! اي نداشتم يعني عالقه! خواستم اونو گوش بدم خوب من نمي... خوب!  شنيدممن صداي يك گفتگو رو! اومدم بيرون مي
انگيز بود و كار آسوني نبود كه  خوب اون يك مكالمه جدي و هيجان... ولي اون... تونستم اون رو گوش كنم خسته بودم كه نمي

  .بتونم جلوي خودم رو بگيرم تا اون رو گوش نكنم
  :هري با سماجت گفت

  ! خوب؟ -
  .به طوري كه پاهاي بزرگ هاگريد به هم گير كردند

داره تا ديگه اون كار رو  گفت كه اونو يك مدت ديگه اينجا نگه خوب، من فقط شنيدم كه اسنيپ داشت به دامبلدور مي -
  ...تكرار نكنه

  چه كاري رو؟ -
 به هر حال دامبلدور بهش گفت كه ...همين! رسيد كه اسنيپ بيش از حد احساساتي شده بود به نظر مي! دونم هري من نمي -

باهاش جدي بود، و بعدش هم چيزي در باره تحقيقات . آروم باشه، و اون هم قبول كرد و اين تمام چيزي بود كه اتفاق افتاد
 .خب اين اصالً جاي تعجب نداره. گرفته در خونش در برج اسليترين گفت صورت

  :هاگريد شتابان اضافه كرد
  .ون مورد وجود دارهالبته چيز مبهمي در ا -
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  :كردند هاگريد گفت و در حالي كه هري و هرميون نگاه پرمعنايي به هم مي
  .ها خواستن كه درباره گردنبند تحقيق كنن از تمام رؤساي گروه -

  :هري گفت
  ه اونا نداشت، مگه نه؟يآره اما دامبلدور هيچ دعوايي با بق -

  .ان صداي شكستني آمد و كمان هاگريد به دو قسمت تقسيم شدهاگريد كمانش را با زحمت در دستانش چرخاند و ناگه
  :هاگريد گفت

خوام تو بري و بيشتر از اون چيزي كه  من نمي. خواين درباره اسنيپ اطالعات بدست بياريد دونم كه شما مي من مي -
  !اش وجود داره بررسي كني درباره

  :هرميون خيلي كوتاه گفت
  .مراقب باشيد -

 تا سايه آرگوس فيلچ را كه بر روي ديوار پشت سر آنها نمايان شده بود نگاه كنند، قبل از آنكه فيلچ آنها به موقع چرخيدند
  .خميده بتواند فك عقابي خودش رو در آن گوشه بچرخاند

  :كنان گفت خس فيلچ خس
  !اين به معني توبيخه! اوه، از رختخواب بيرون اومدن اونم تو اين وقت -

  :هاگريد سريع گفت
  اونا با من هستن مگه نه؟ ! ور نيست فيلچط نه، اين -

  :فيلچ با اضطراب پرسيد
  كنه؟ مگه فرقي هم مي -

  :هاگريد ناگهان گفت
  .زني مگه نه؟ تو داري كنايه مي! من يك معلم آبرومند هستم -

ه جا رسيد خانم نوريس مخفيانه به آن. خش زننده به گوش رسيد در حالي كه فيلچ از خشم ورم كرده بود يك صداي خش
  .پيچانيد بود و به آرامي خودش را پيرامون آرنج استخواني فيلچ مي

  : اي گفت هاگريد با صداي گرفته
  .بريد -

  .بدون نياز به تكرار مجدد،هري به همراه هرميون آنجا را با عجله ترك كردند
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  .ها از آنجا رفتند سر هم داد كشيدند هاگريد و فيلچ به محض آنكه آن
  .رفت  برج گريفيندور برسند پيوز را ديدند كه به طرف منبع سر و صدا ميها قبل از اينكه به آن
  

  !!وقتي كه جايي دعوا وجود داره، وقتي جايي كه مشكل وجود داره به پيوز خبر بديد، اون مشكلو دوبرابر ميكنه
  

اما با اخم به طرف جلو ها بيدارش كردند ناراحت بود،  زدن بود و از اينكه آن  خودش در حال چرتيبانوي چاق در تابلو
  .خم شد تا بهشان اجازه دهد كه خودشان را به طرف سالن عمومي برسانند

  
آن روز به قدر كافي از اون سوال پرسيده . هري خيلي آرام بود. رسيد كسي هنوز درباره رون اطالعي داشته باشد به نظر نمي

هاي در حال  ان رفت ولي هري كنار آتش نشست و به شعلههرميون به هري شب به خير گفت و به طرف خوابگاه دختر. بودند
  . شدن خيره شد خاموش

 كه به هري گفته بود و عليرغم اعتماد كاملش به اسنيپ ييها از طرفي دامبلدور با اسنيپ دعوا كرده بود، عليرغم تمام حرف
ها و جاسوسي براي  اسوسي براي اسلترينهاي بسيار زيادي براي ج كنترل خودش را از داست داده و فكر نكرد كه اسنيپ زحمت

  .ها يعني مالفوي به عمل آورده بود يكي از اسلترين
بودن هري  و تظاهر كرده بود كه چيزي براي مشكوك! اي بكند خواست هري كار احمقانه اين بدان خاطر بود كه دامبلدور نمي

هايش  خواست هيچ چيزي هري را از مسير درس كه او نميطوري بود، حتي ممكن است علت اين بوده  احتماالً همين. وجود ندارد
  .اي كه از اسالگهورن دارد منحرف كند و يا خاطره

ش كار يكرد اين درست باشد كه شك خودش را نسبت به يك كارمندي كه شانزده سال است برا شايد دامبلدور فكر نمي
  .كند مخفي نگاه دارد مي

  !هري تو اونجايي -
او كامالً مطمئن بود كه سالن عمومي خالي بوده و به هيچ وجه . تيش در دستش بود از جاش پريددس هري در حالي كه چوب

با كمي دقت متوجه شد ! دفعه از يك صندلي دور از او از جا بلند شد را نداشت آمادگي مواجه با يك فرد درشت هيكل را كه يك
  .الگن آنجا نشسته است كه مك

  :كرد گفت  هري توجهي نميدستي الگن در حالي كه به چوب مك
رسه  به نظر نمي. من ديدم كه اونا ويزلي رو به بيمارستان بردن. شما بايد االن خواب باشين! من منتظر برگشتن شما بودم -
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  . كه اون تو يك هفته خوب بشه
  .كند الگن درباره چه چيزي صحبت مي چند لحظه طول كشيد تا هري فهميد كه مك

  :هري گفت
  !آره كوييديچ -
  :داد آهسته دستش را در موهايش فرو برد و گفت اش را در داخل كمربند جين خود قرار مي دستي و در حالي كه چوب 

  !كرد آره اون نبايد همچين كاري مي -
  :الگن گفت  مك

  كنم مگه نه؟ بان بازي مي بنابراين من به عنوان دروازه -
  :هري گفت

  ! طور باشه آره فكر كنم اين -
  .الگن به عنوان دومين انتخاب او بود در هر حال مك! حث در مخالفت با او فكر كندهري نتوانست به يك ب

  :بخشي گفت الگن به لحن رضايت مك
  خوب پس كي تمرين داريم؟! عاليه -
  .فردا صبح تمرين داريم... چي؟اوه -
م كه ممكنه به من يك سري ايده درباره استراتژي دار! خوب، گوش كن هري، ما بايد قبل از اون با هم صحبت كنيم -

  !دردت بخوره
  :حوصلگي گفت هري با بي

  .شب به خير! توني بهم بگي فردا مي! االن خيلي خستم! درست، خيلي خوب -
  

اين خبر كه رون مسموم شده بود روز بعد سريعاً پخش شد اما اين خبر دليل ايجاد احساساتي نشد كه به كتي حمله شده 
  .است

ها مسموم شده بود و به او بالفاصله  كنند اين يك حادثه بوده، هرچند او در اتاق معلم ها فكر مي رسيد كه بچه به نظر مي
  .اي نديده بود پادزهر داده شده بود و هيچ صدمه

خواستند  ها مي ها بيشتر به مسابقه بعديشان در مقابل هافلپاف توجه داشتند چون خيلي از آن در حقيقت گريفيندوري
كرد ببينند و او را براي اظهار نظرهايش در مسابقه افتتاحيه در  ش مهاجم در تيم هافلپاف بازي ميزاخاريس اسميت را كه در نق
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  .ترين با فريادهايشان تنبيه كننديمقابل اسل
او هر . داد مند نبود ولي وجود دراكو مالفوي او را به شدت آزار مي ها به بازي كوييديچ عالقه گاه كمتر از آن هرچند هري هيچ

كرد و گاهي اوقات هرجايي را كه اتفاقاً مالفوي در آنجا بوده روي نقشه رديابي  شد نقشه غارتگر را كنترل مي  فرصت ميوقت كه
شدن غير قابل  يولي هنوز موفق نشده بود كه يك كار غيرعادي از او كشف كند و هنوز نتوانسته بود دليلي براي مخف. كرد مي

  .توضيح مالفوي از روي نقشه پيدا كند
  

هاي كوييديچ وقتي براي بررسي اين مشكل نداشت و اين حقيقت وجود داشت كه او  ولي هري با آن همه تكليف و تمرين
  .الگن و الوندور براون بود بداخالق شده بود اخيراً از اينكه بيشتر با مك

الگن دائماً اصرار داشت كه   طرفي مكاز. توانند او را بيشتر راضي كنند ها مي ك از آني توانست تصميم بگيرد كه كدام او نمي
توانست به اين  ديد مطمئناً مي بان دائمي و بهتر از رون باشد و با اينكه هري او را مرتب در حال تمرين مي تواند يك دروازه مي

ژي جديدي اري در استفاده و بكارگيري ساير بازيكنان داشت و تمام مدت براي هري استراتيهمچنين او مهارت بس. نتيجه برسد
  .چيد تا اينكه هري مجبور شد به او يادآوري كند كه كاپيتان تيم خودش هست مي

تر از  كننده در عين حال الوندور خودش را بطرف هري كشيد تا در مورد رون با او بحثي كند كه هري آن را خسته
به او نگفته بود كه رون در بيمارستان است بسيار الوندور در ابتدا از اينكه كسي . ديد الگن در مورد كوييديچ مي هاي مك سخنراني

  .نارحت بود
كاري ببخشم و مايلم يه كم با تو درباره  دختر اون هستم و تصميم دارم تو رو براي اين فراموش من منظورم اينه كه دوست -

  . احساسات رون صحبت كنم
  .آورد خوشحالي فراواني برايش به ارمغان ميشد  ترين تجربه هري بود كه اگر از آن خالص مي كننده اين البته ناراحت

 طوالني از طرف الوندور كه همه موارد را به دقت از اينكه رون درباره لباس جديد وي تا آنكه آيا يپس از يك پرس و جو
  :داند، هري از الوندور پرسيد كند كه رون رابطه خودش را با الوندور جدي مي هري فكر مي

  پرسي؟ رون نميچرا خودت اين چيزا رو از  -
  :الوندور با دلخوري گفت

  .رم كه اين كار رو بكنم اون خوابه كنم ولي هر وقت مي البته من اين كار رو مي -
  :هري با تعجب پرسيد

  طوريه؟ اون اين -
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يپ ها راجع به اخبار دامبلدور و اسن  زيرا هري هر وقت به بيمارستان رفته بود رون را كامالً هشيار ديده بود و هر دوي آن
  :ناگهان الوندر پرسيد. الگن سوء استفاده كنند كنجكاو بودند و هر دو مايل بودند تا حد ممكن از مك

  ره؟ هنوزم هرميون گرنجر به مالقات اون مي -
  :هري با ناراحتي گفت

  طوره، به هر حال اونا با هم دوستن مگه نه؟ آره همين -
  :الوندر با يك لحن بد گفت

هاست كه با رون صحبت نكرده،  از زمان بيرون رفتن ما با هم، هرميون هفته! ندازه ه ميدوست؟ اين حرفت منو به خند -
  ...خواد دوباره با اون دوست بشه و چيزي كه رون براش جالبه كنم كه اون مي ولي من فكر مي

  :هري حرف او را قطع كرد و پرسيد
  شدن براي تو جالبه؟  توني بگي مسموم مي -

  :سپس با عجله گفت
 .الگن داره مياد تا در مورد كوييديچ حرف بزنيم مك!  من بايد برممتأسفم -

بر كه در را به بخشي كه  شد يك ديوار خالي باشد عبور كرد و به سرعت از طريق يك ميان  سپس او از دري كه گمان مي
  .رساند توانستند او را تعقيب كنند مي الگن مي خوشبختانه نه الوندر و نه مك

  
مادام . رون خيلي مضطرب بود. وييديچ با هافلپاف هري قبل از رفتن به زمين مسابقه به درمانگاه سري زددر صبح مسابقه ك

. آورد كرد بيش از حد براي رون اضطراب بوجود مي داد كه براي تماشاي مسابقه بيرون برود چون فكر مي پامفري به او اجازه نمي
  :او با اضطراب از هري پرسيد

   پيشرفت كرده؟الگن چطوري خوب، مك -
  . ظاهراً رون فراموش كرده بود كه اين سوال را قبالً دوبار پرسيده بود

  :هري به آرامي گفت
اون مدام در مورد كارهاش با هر . خوام اونو نگه دارم اون ممكنه در يك سطح جهاني باشه ولي من نمي. گم به تو مي -

  .كنم كه ازش ضربه بخورم من صبر نمي. ر پستي بازي كنهتونه بهتر از ما در ه كنه مي كنه و فكر مي كسي صحبت مي
  :سپس از جايش بلند شد و آذرخش خود را برداشت و به رون گفت

  !كنه بودن رو كنار بذاري؟ اون داره منو ديوونه مي ممكنه هر وقت الوندر به ديدنت اومد تظاهر به خواب -
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  :زده شده بود گفت رون در حالي كه خجالت
  باشه، حتماً -

  :  گفتهري
  .خواي باهاش بيرون بري اين رو بهش بگو اگه نمي -

  :رون گفت
  .كار اونقدر هم آسون نيست ولي اين. البته -

  : دفعه گفت سپس مكثي كرد و يك
  هرميون قبل از مسابقه مياد درمانگاه؟ -

  :هري جواب داد
  .نه اون االن با جيني به زمين بازي رفته -

  :رون با نگاهي غمگين ادامه داد
  .، منظورم اسميته، اونو شكست بدي...س باشي، اميدوارم مك الگشان خوش -
  

  : خود تكيه داده بود گفتيهري در حالي كه به جارو
  !بينمت كنم، بعد از مسابقه مي سعي خودمو مي -

سمت او آموزان در خارج از مدرسه بودند، يا در استاديوم بودند يا به  تمام دانش. هري با عجله از راهروي متروكه پايين آمد
كرد بفهمد كه شدت باد  زمان سعي مي رو بود و هم هاي راه كردن به محوطه مدرسه از طريق پنجره هري در حال نگاه. رفتند مي

چقدر است تا اينكه صدايي در مقابلش او را مجبور كرد تا به سمت باال نگاه كند و مالفوي را ديد كه همراه با دو دختر كه هر 
مالفوي در مقابل هري ايستاد و نگاهي كوتاه به او انداخت و با . نديآ رسيدند به طرف او مي فاوت و اخمو ميت دوي آنها به نظر بي

  . مزه به راه خود ادامه داد اي بي خنده
  :هري از مالفوي پرسيد

  ري؟ داري كجا مي -
  :مالفوي با لحني مسخره گفت

بهتره عجله كني، اونا منتظر كاپيتان برگزيده خودشون ! هش  آره هري، واقعاً قصد دارم بهت بگم چون به تو مربوط مي-
 .كنن يا هر چيزي كه اين روزا صدات مي» پسري كه گل زد«هستند، 
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چنان سرجايش مانده بود و به محلي كه مالفوي ناپديد شده بود  گذشتند و هري هم هاي آرام يكي پس از ديگري مي لحظه
  .كرد خيره نگاه مي

  :وارد رختكن شد، جيني پرسيدكه هري با عجله  همين
  كجا بودي؟ -

شان را به يكوت و پيكس، دو مدافع تيم، با نگراني جاروها. هايشان را عوض كرده بودند و آماده شده بودند همه تيم لباس
  : پوشيد به آرامي گفت هري در حاليكه رداي سرخش را مي. زند پايشنان مي

  !كنه اونم وقتي كه همه اينجان كار مي دختراش تو قلعه چي كه اون با دوستخواستم بدونم  مالفوي رو ديدم، براي همين مي -
  اين االن اهميتي داره؟ -
  !پس من نبايد االن به فكرش باشم، نه؟ پس بيا -

  .هري آذرخشش را در دستش گفت و عينكش را محكم كرد
وزيد و ابرها  باد ماليم مي.  گذاشتو بدون هيچ كلمه ديگري به سمت زمين كوييديچ، فريادهاي كركننده، شادي و هو، قدم

  .شد كننده آفتاب هرجا ديده مي پراكنده و نور خيره
  :الگن با روحيه به تيم گفت مك

  ...كوت و پيكس شما بايد تو سايه پرواز كنيد تا -
  :هري با عصبانيت گفت

  !الگن من كاپيتانم پس خفه شو و فقط بچسب به دروازه مك -
  :عالقگي گفت سمت كوت و پيكس چرخيد و با بيالگن دور شد، هري به  وقتي مك

  .شما خارج از آفتاب پرواز كنيد -
هري با كاپيتان هافلپاف دست داد و به محض سوت مادام  هوچ به هوا بلند شد و با سرعت دور زمين به دنبال توپ طاليي 

يك . كند كار مي را بردارد و بفهمد مالفوي چهكرد اين شانس را داشت تا به قلعه برگردد و نقشه  چرخيد، اگر فوراً آن را پيدا مي
  :صداي رويايي گفت

طور به  كنم احتماالً از عمد، البته اين كنه و من فكر مي جيني ويزلي به سمتش پرواز مي. و اون اسميت از هافلپافه با كوافل -
كنه كامالً از   مييالن كه با گريفندورها بازادب بوده و من انتظار دارم اون ا ها بسيار بي ياسميت درباره گريفيندور. رسيد نظر مي

من خيلي جيني رو دوست دارم، اون . جيني توپو ازش گرفت. اون كوافل رو از دست داد! اوه نگاه كنين... كارش پشيمون باشه
  ...دختر خوبيه
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اما حتي در آن . داد گري نمي مطمئناً هيچ آدم عاقلي به لونا الوگود اجازه گزارش. گر خيره شد هري به جايگاه گزارش
گونگال با  كنار لونا، پروفسور مك... نه هيج اشتباهي نكرده بود... او موي بلند و كثيف و گردنبد با درهاي شراب عسلي... ارتفاع

  .مثل اينكه پروفسور درباره اين انتصاب در حال تجديد نظر بود. كرد كمي ناراحتي خيره نگاه مي
  .تونم به ياد بيارم، چيزي شبيه بابيل، نه بوگينز اف كوافل رو ازش گرفت، اسمشو نميو حاال اون بازيكن گنده هافلپ -
  !اون كدواالدره -

  .جمعيت همه خنديدند. گونگال با صداي بلند از كنار لونا الوگود گفت پروفسور مك
الگن در  مك. واالدر گل زدچند دقيقه بعد كدا. هري اطرافش را به دنبال اسنيچ طاليي جستجو كرد ولي هيچ اثري از آن نبود

دادن كوافل بود و درنتيجه متوجه توپ بزرگ قرمزي كه از كنار گوشش رد شد  حال فرياد كشيدن به سر جيني به خاطر از دست
  .نشد

  .بانش قرار بگيرد، نعره كشيد هري در حاليكه چرخيده بود تا مقابل دروازه
  قت كني و به بقيه كاري نداشته باشي؟ره انجام بدي، د شه كاري كه انتظار مي الگن مي مك -

 :الگان با چهره سرخ و عصباني داد زد مك
  !تو هم مثال بزرگي نيستي -
  كنه و هري پاتر حاال با دروازه بانش بحث مي -

  .كشيدند  مييها در جمعيت فرياد شاد ترينيها و اسل لونا با آرامش گفت، در حاليكه هافلپافي
  ...د اين يه ترفند هوشمندانه باشهيتا اسنيچ طاليي رو پيدا كنه، شاكنم اين بهش كمك كنه  من فكر نمي -

. داد، دوباره زمين را چرخيد و آسمان را به دنبال اسنيچ طاليي بالدار جستجو كرد هري در حاليكه با عصبانيت دشنام مي
االدر دوباره گل زد و اوضاع برابر كداو. كردن دادند پوش چيزي براي شادي جيني و دملزا گل زدند و به طرفداران طاليي و سرخ

كرد توجه  عالقه بود و تالش مي اي مثل امتياز بي كننده رسيد كه متوجه شده باشد، لونا به چيزهاي خسته شد اما لونا به نظر نمي
گاه دارد اين نكه زاخاريس اسميت نتوانسته بود توپ را بيشتر از يك دقيقه نيدار و علت ا  مثل ابرهاي شكلييجمعيت را به چيزها

  . شده باشد »ها بيماري بازنده«بود كه دچار 
  : گونگال توي ميكروفون جادويي فرياد كشيد پروفسور مك

  !هفتاد چهل به نفع هافلپاف -
  :لونا گفت

  !ها رو گرفته بان گريفيندور چماق يكي از مدافع دروازه! به اين زودي؟ اوه نگاه كنين -
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الگن به داليلي كه تنها براي خودش شناخته شده بود چماق يكي از مدافعين را  كمطمئناً م. هري در وسط آسمان دور زد
  .رسيد در حال نشان دادن اينكه چطور بايد به يك بالجر در مقابل كدواالدر ضربه زد بود گرفته بود و به نظر مي

  :هري غريد
  !هات؟ شه چوبشو ول كني و برگردي سر دروازه مي -

  !اشتباهي زد...  محكمي به بالجر زد ، والگن ضربه درست موقعي كه مك
و چيز بعدي ... هايي از راه دور و احساس سقوط در يك تونل طوالني جيغ... يك فالش نور... يك درد كوبنده و تهوع آورد

ريك اي از نور طاليي به سقف تا دانست اين بود كه روي تختي گرم و راحت دراز كشيده بود و به چراغي كه از حلقه كه هري مي
  .كرد پاشيد، نگاه مي مي

  :رون با لبخند گفت. مكي با قيافه آشنا ديد هري سرش را ناشيانه بلند كرد و در سمت چپش يك موقرمز كك
  !كار خوبي كردي سر زدي -

  ...هاي جگري آسمان نيلي با رگه. البته كه در درمانگاه بود. هري چشمك زد و به اطرافش نگاه كرد
  .ش تمام شده باشد، مثل اميد پيدا كردن مالفويها پي مسابقه بايد ساعت

  .سر هري به طرز عجيبي سنگين شده بود، دستش را بلند كرد و يك اليه ضخيم از باند حس كرد
  چي شده؟ -

  :گرداند گفت مادام پامفري در حاليكه با عجله آمده بود و هري را به سمت بالشش برمي
براي چند ساعت . دارم من درجا درستش كردم اما امشب نگهت مي! چيزي براي نگراني وجود نداره! جمجمت شكسته -

  .نبايد فعاليت زيادي داشته باشي
  :هري با عصبانيت گفت

  !الگن رو پيدا كنم و بكشمش خوام مك خوام شب اينجا بمونم، مي من نمي -
  :هديدآميزي بلند كرده بود گفتاش را به طرز ت دستي گرداند و چوب مادام پامفري در حاليكه هري را به آرامي به تختش برمي

موني تا زماني كه مرخص بشي پاتر و يا بهتره مدير  تو اينجا مي. گيره قرار مي» فعاليت زياد«متأسفم، اما اين تحت عنوان  -
  .رو صدا بزنم

  :قروچه از رون پرسيد با دندان. مادام پامفري با عجله به دفترش برگشت، هري با خشم در بالشش فرو رفت
  قدر امتياز باختيم؟ ي با چهدون مي -

  :رون عذرخواهانه گفت
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  .امتيازهاي نهايي  سيصد و بيست به شصت بود. دونم خب آره مي-
  :هري وحشيانه گفت

  !الگن رو گير بيارم اگه مك... واقعا عاليه! عاليه -
  :رون با زيركي گفت

 بهتره كه اونو با ورد ناخن پاي شاهزاده كنم شخصاً فكر مي! اون اندازه يك غول بيابونيه! خواي گيرش بياري تو نمي -
  !اونا خوشحال نبودن! ه تيم قبل از اينكه تو اينجا بياي به حسابش رسيدنيبه هر حال بق! افسونش كني

الگن افتضاح  توانست بگويد كه رون از اينكه مك هري مي. صداي رون يك شادي كه به طرز بدي پنهان شده بود داشت
اش  شده با اينكه جمجمه تازه درست. كرد جا دراز كشيده بود و به نور پراكنده سقف نگاه مي هري آن. بازي كرده خوشحال است

  ...كرد اما احساسش زير آن همه باند برانگيخته شده بود درد نمي
  :رون گفت

  .شنيدم من از اينجا گزارش بازي رو مي -
  .لرزيد صداي رون از خنده مي

  ... گزارش كنهاميدوارم از اين به بعد هميشه لونا -
بعد از يك مكث . ديد و بعد از يك مدت خروپف رون فروكش كرد اما هري آنقدر عصبي بود كه طنزي در اين موقعيت نمي

  :طوالني گفت
  !جيني وقتي كه بيهوش بودي اومده بود بهت سر بزنه -

حساس عالقه شديدش به ريخت و درباره ا جانش اشك مي تصورات هري روي يك تصوير كه در آن جيني بر روي بدن بي
  .كرد متمركز شد كرد و رون براي آن دو تا دعا مي هري اعتراف مي

  .چطوري؟ تو زود از اينجا رفتي. اون تو رو ديده كه دقيقاً زمان بازي رسيدي -
  ...اوه -

  .تصوير ذهنش از هم پاشيد
ته باهاش باشن دزدكي يك جا رسيد دوست داش خوب من مالفوي رو ديدم كه با چند تا دختر كه به نظر نمي... آره -

  .آد رفت و اين بار دومي هست كه زمان بازي به ورزشگاه نمي مي
 ام نيومد يادته؟ مسابقه قبلي -

  ...كنم كاش تعقيبش كرده بودم، مسابقه يك فاجعه بود االن آرزو مي -
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  :رون محكم گفت
  ! تو كاپيتاني!تونستي بازي رو بخاطر تعقيب كردن مالفوي از دست بدي تو نمي! احمق نباش -

  :هري گفت
  !نه بعد از اينكه مكالمه اون و اسنيپ رو شنيدم! كنه و بهم نگو اين تخيل منه كار مي خوام بدونم اون چي من مي -
  .من هرگز نگفتم اينا همش تخيل تويه -

  .رون روي آرنجش بلند شد و به هري اخم كرد
منظورم اينه كه وقتي ... تو زيادي درگير مالفوي هستي! ه بچينهتونه اينجا توطئ اما هيچ قانوني وجود نداره كه بگه اون مي -

  !كني كه يك مسابقه رو از دست بدي فقط بخاطر اينه كه تعقيبش كني به اين فكر مي
  !خوام گيرش بندازم مي -

  :هري با عصبانيت ادامه داد
  !شه ره وقتي از روي نقشه ناپديد مي منظورم اينه كه اون كجا مي -

  :كشيد گفت خميازه ميرون در حالي كه 
  هاگزميد؟ -
  دونم نمي -
  شه نه؟ ها مراقبت مي كنم از اين راه هاي نقشه بره و در هر حال فكر مي مخفي وقت نديدم كه با راه من هيچ -

توانست براي تعقيب مالفوي چند تا آرور بگذارد  اگر هري قدرت روفوس اسكريمجيور را داشت مي. سكوت بينشان افتاد
اما اين مشكل . فكر كرد) ارتش دامبلدور ( A.Dهري براي مدت كوتاهي به . پر از آرور تحت فرمانش نداشتولي او يك دفتر 

دار و آرام از سمت تخت رون  يك خروپف كش. شان پر بوديها ها برنامه فتند، بيشتر آنيوجود داشت كه شاگردان از درسشان ب
ترين كار اين بود كه خودش  ساده. مي پوشيده بوديدفعه لباس خواب ضخ اين. بعد از مدتي مادام پامفري از دفترش بيرون آمد. آمد

ها  چراغ. شدند گوش كرد ها كه با حركت مادام پامفري كشيده مي هري به پهلويش چرخيد و به صداي پرده. را به خواب بزند
.  سر مادام پامفري را شنيدشدن در پشت هري صداي بسته. و مادام پامفري به دفترش برگشت) كم نور شدند(خاموش شدند

  .دانست كه مادام پامفري رفته است تا بخوابد مي
دفعه پيش براي حضور ديمنتورها سقوط . شد هاي كوييديچ به درمانگاه آورده مي اين سومين باري بود كه هري براي جراحت

  .هاي دستش را از دست داده بود م استخوانناپذيري خل بود تما كرد و قبل از آن هم به وسيله پروفسورالكهارت كه به طرز درمان
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يك ناراحتي وحشتناك حتي ... آن پردردترين جراحتش بود، درد رشد دوباره يك يا دو استخوان در يك شب را به ياد آورد
  ...با آمدن يك بازديدكننده غيرمنتظره در وسط

يك راه حل براي اينكه مالفوي را . رده بودسرانجام راه حل را پيدا ك. زد هري از روي تخت بلند شد، قلبش با شدت مي
  چطور فراموش كرده بود؟ چرا قبل از اين به فكرش نرسيده بود؟. تعقيب كند

  اما مشكل اينجا بود كه چطور او را صدا كند؟
  :آرام و به طور امتحاني هري رو به تاريكي گفت

  كني كريچر؟ كار مي چي -
  :رون با يك جيغ از خواب پريد و پرسيد. فرياد از اتاق بلند شدصداي شكستگي بلندي و بعد از آن صداي جيغ و 

  چه خبره؟ -
  :اش را  به سمت در دفتر مادام پامفري گرفت و آهسته گفت يهري چوبدست

  !موفيلياتو -
رد ند كه چه اتفاقي دايو بعد چهار دست و پا به سمت انتهاي تخت رفت تا بب. تا مادام پامفري نتواند هر لحظه وارد اتاق شود

  .افتد مي
يكي بلوز گشاد خرمايي و يك كاله پشمي و ديگري لباسي مندرس . لوليدند دو جن خانگي در وسط خوابگاه روي زمين مي

  .شد پوشيده بود رشته مي و كهنه و كثيف كه روي كمرش رشته
  .ر شدگرفتند ظاه هايي كه كشتي مي بعد از يك بنگ بلند پيوز، روح مزاحم در وسط هوا و باالي سر جن

  :خنديد گفت كرد و هرهر مي پيوز با در حاليكه به دعوا اشاره مي
  !گيرن زنن، گاز مي زنن، لگد مي مشت مي! به اين موجودات احمق نگاه كن! اينجا رو ببين پاتي -

  :اد زديدابي با صداي بلند فر
  .بندد ي بخاطر او دهن كريچر را ميكريچر به هري پاتر در مقابل دابي توهين نخواهد كرد، نه او نخواهد كرد وگرنه داب -

  :پيوز با خوشحالي فرياد زد
  ! بزنش، مشت بزن -

  :كرد گفت ها گچ پرتاب مي در حالي كه به سمت آن
  !ويشكونش بگير، هلش بده -
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او رفيق . پسندد، آره و اينكه يك ارباب چگونه بايد باشد كريچر خواهد گفت كه در مورد ارباب خود چه چيزي را مي -
  بانو چه خواهد گفت؟. استخون فاسده

 كريچر چه گفت زيرا در آن لحظه دابي مشت كوچك قلمبه خود را در دهان كريچر كوفت و يآنها دقيقاً نفهميدند كه بانو
هري و رون هر دو از تختخواب خود پريدند و آن دو را از هم جدا كردند هرچند كه هر دو . هايش را در هم ريخت نيمي از دندان
  :كرد گفت مرغ پرت مي چرخيد و به طرف آنها تخم پيوز كه به دور المپ مي. همديگر داشتندسعي در زدن 

  .گوششو بكش! با انگشتات دماغش رو بگير، نذار نفس بكشه -
  :دستي خود را به طرف پيوز گرفت و گفت هري چوب

  1!لوك لنگ -
اي زننده از اتاق خارج شد بدون آنكه  رهپيوز گلوي خود را چنگ زد و سپس صداي قلپي بلند شد و پيوز با سرعت با چه

  .قادر به صحبت كردن باشد زيرا در حقيقت زبان او به سقف دهانش چسبيده بود
  : رون با حالتي حاكي از تشكر گفت

  .باحال بود -
  .رسيد يخورد ولي ديگر به كريچر نم و سپس دابي را به هوا بلند كرد، دستان دابي هنوز هم در هوا تكان مي

  :فه كردرون اضا
  اين هم يكي ديگه از جادوهاي شاهزاده بود، مگه نه؟ -
  آره  -

  :سپس هري بازوي چروكيده كريچر را به طرف داخل پيچاند و ادامه داد
  ...دونم كه حق ندارم به تو دستور بدم دابي مي! كنم دابي من شما رو از دعوا با همديگر منع مي -

  :دابي گفت
از هركسي كه خوشش بيايد اطاعت كنه و دابي هر چيزي رو كه هري پاتر بخواد تونه  دابي يك جن خانگي آزاده و مي -

  .ده براش انجام مي
  .ريخت اش بر روي بلوزش مي هايش از صورت كوچك و چروكيده زد اشك ها را مي دابي در حالي كه اين حرف

  باشه -
  .توانستند با هم دعوا كنند ول كردند ها را كه ديگر نمي سپس رون و هري جن

                                                 
1 Lang Lock 
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  :ريچر غورغوركنان گفتك
شد نگاهي به طرف هري انداخت كه به سادگي حاكي از آن بود  ارباب مرا صدا زد؟ و در حالي كه در خودش جمع مي -

  .كه آرزوي يك مرگ دردناك براي او دارد
اي از   هيچ نشانهباشد و  كارگر مي هري در حاليكه به طرف در دفتر مادام پامفري براي كنترل اينكه آيا هنوز طلسم موفيالتو

  :اينكه وي هياهويي را شنيده باشد گفت
  بله من تو را صدا كردم -

  :هاي پايش بود گفت كريچر در حاليكه چنان خم شده بود كه دهانش مماس با نوك انگشت
رد كريچر چاره ديگري ندارد، اما كريچر از اينكه چنين اربابي دا. دهد كريچر هر چيزي رو كه ارباب بخواهد انجام مي -

  ...بله! شرمنده است
  :دابي در حاليكه هنوز چشمانش به بزرگي توپ تنيس وي غرق در اشك بود با صدايي ريز گفت

  .كند كه به هري پاتر كمك كند دابي افتخار مي. هري پاتر دابي برايت كار انجام خواهد داد -
  :هري گفت

خوام دراكو مالفوي رو  خيلي خوب از شما مي. اشمشه اگه هر دوي شما رو داشته ب خيلي خوب مي. بيا با هم فكر كنيم -
  .تعقيب كنيد

  :بدون توجه به نگاه رون كه مخلوطي از تعجب و غضب بود، هري ادامه داد
ازتون ميخوام كه بيست و چهارساعته اونو . كنه كنه و چيكار مي با چه كسي مالقات مي! ره من ميخوام بدونم اون كجا مي -

  .تعقيب كنيد
  :درخشيد گفت كه چشمانش از هيجان ميدابي در حالي

  .كنه هري پاتر بله هري پاتر، و اگر دابي كار خودشو اشتباه انجام بده خودشو از بلندترين برج به پايين پرتاب مي -
  :هري با عجله گفت

  .نيازي به اين كار نيست -
  :كريچر با صدايي زيري پرسيد

خواهد عليه نوه اصيل بانوي قديمي خودم  ب كنم؟ ارباب ميترين مالفوي را تعقي خواهد جوان آيا ارباب از من مي -
  جاسوسي كنم؟

  :بيني كرده بود و مصمم بود از آن جلوگيري كند گفت هري در حاليكه خطر بزرگي را پيش
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همين طوره، كريچر تو اجازه نداري اين موضوع رو بهش بگي، يا بهش نشون بدي دنبال چي هستي يا حتي باهاش  -
  فهميدي؟! ، و يا به هر طريقي باهاش رابطه برقرار كني...اي پيغام بفرستي و ياصحبت كني، يا بر

  .افتن يك راه گريز در دستور عملي است كه همين حاال به او گفته بوديبيند كه كريچر در تالش براي  هري فكر كرد كه مي
  :با خشم گفتپس از چند لحظه و در كمال رضايت هري كريچر مجدداً تعظيم بلند بااليي كرد و 

دهد خدمتكار مالفوي  ارباب فكر همه چيز را كرده و كريچر بايد از آن اطاعت كند، هرچند كريچر بسيار ترجيح مي -
  ...كوچك باشد، بله

البته رون و . كس نباشه فقط مراقب باشيد وقتي پيش من بيايد كه اطرافم هيچ. خوام من گزارش منظم مي. پس مساله حله -
كنيد چيزي نگيد، فقط مثل يك جفت چسب زيگيل به مالفوي  كار مي كس درباره اينكه چه و به هيچ. دارناي ن هرميون مسأله

  .بچسبيد
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  فصل بيستم

   لرد ولدمورتدرخواست         
  مرلين: مترجم

  مرلين: ويرايش
  با تشكر از همكاري دنيس كريوي و جيمز پاتر

  
 سالمت در يپامفر امماد يها مراقبت با رون و يهر دوشنبه، روز صبح

 يشكستگ و تيمسموم بدون توانستند يم حال. گفتند ترك را درمانگاه كامل
  .بود ونيهرم و رون دوباره يدوست آن از پس اتفاق نيبهتر. ننديبب گرانيد جمع در را خود گريد بار

 و افتاد آشوب به يهر دل. كرد يم يهمراه صبحانه يبرا را آنها داد يم را نيد و ينيج بحث و جر خبر كهيدرحال ونيهرم
  .ديكش باال را نفسش دوارانهيام

  :گفت باشد يخودمان گفتارش كرد يم يسع كهيحال در
  كردن؟ يم بحث و جر يچ سر اونا -
 يكوچك اريبس دختر رفتند جلوتر يوقت اما. ديرس يم نظر به يخال اول نگاه در كه ييراهرو. دنديرس هفتم طبقه يراهرو به

 با. داشت دست در ينيسنگ يبرنج يترازو و است شده رهيخ ها ترول يتابلو به دندكهيد را) بود يا ساله 6 دختر هاآن نظر در كه(
  .كرد رها را ترازو زده وحشت ناگهان آنها دنيد

  :گفت يمهربان با ونيهرم
  ! شه يم درست -

  : گفت و زد شكسته يترازو به را اش يدست چوب و رفت او كمك به سپس
  !پارروير -
  .شد رهيخ آنها به و ستاديا نقطه همان در كند تشكر نكهيا بدون دخترك اما بازگشت اول حال به ازوتر
  :گفت و انداخت او به ينگاه مين رون گذشتند يم كنارش از كهيحال در
  .شدن تر كيكوچ اونا خورم يم قسم -

  :گفت يصبر يب با يهر
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  ون؟يهرم بود يچ مورد در نيد و ينيج يدعوا... اليخيب اونو -
  :گفت ونيهرم

  .ديخند يم هرهر زد رو تو بالجر با الگن مك نكهيا به توماس نيد -
  :گفت منصفانه رون

  !هست دارم خنده -
  :داد جواب يتند به ونيهرم

 سرش ييبال چه نبود معلوم بودن نگرفته رو يهر كيپ و كوت اگه بود، وحشتناك يليخ! ستين دار خنده وجه چيه به -
  .اومد يم

  :گفت برسد نظر به يمعمول شيصدا كرد يم يسع هك يحال در يهر
  اند؟ باهم هنوز اونا... اي... بخوره هم به شون يدوست مسئله نيا خاطر به ينيج و نيد نداره يلزوم... خب... آره -

  :گفت ونيهرم
  ...اونا آره، -

  :گفت و انداخت يهر به يا نانهيزبيت نگاه ناگهان
  ؟يشد عالقمند موضوع نيا به كه شده يچ -
  :داد جواب عجله با يره
  .باشه دردسرساز دوباره چميدييكو ميت خوام ينم فقط من -

 نفس يهر شد باعث نيا و كرد صدا را يهر پشت از يكس كه يوقت تا. ستينگر يم را او مشكوكانه همچنان ونيهرم اما
  .بكشد يراحت

  !يهر -
  .ديرس آنها به لونا

  ...لونا سالم اوه، -
  :گفت لونا

  .تو كردن دايپ يبرا درمانگاه رفتم -
  : گفت گشت يم را فشيك كهيدرحال

  يشد مرخص گفتن اونا اما -
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 چپاند رون دست در و آورد رونيب فشيك از زير گربه بچه ياديز تعداد و بزرگ و يخالخال قارچ كي و سبزرنگ ازيپ كي او
  .گذاشت يهر تدس در و ديكش رونيب فيك از يفيكث يپوست كاغذ. كرد دايپ خواست يم را آنچه بالخره تا

  ...بهت بدم نويا گفتم -
 كرده افتيدر زين نيا از قبل كه دامبلدور با يخصوص كالس يبرا دعوتنامه شناخت، را آن يهر كه بود كوچك طومار كي

  .بود
  : گفت ونيهرم و رون به رو سپس. خواند را آن و كرد باز را كاغذ

  !امشبه -
  :گفت گرداند يبازم لونا به را ها بهگر بچه و يخال خال قارچ سبز، ازيپ كهيدرحال رون

  !بود يخوب گزارش -
  :گفت و زد يمبهم لبخند لونا

  .بودم افتضاح گن يم همه نه؟ ؟يكن يم مسخره -
  :گفت نيتحس با رون

  .باشم برده لذت نقدريا يا گهيد گزارش از تابحال آد ينم ادمي! گم يم يجد -
  :كرد اضافه و
  ه؟يچ نيا... بهرحال -
  .گرفت چشمانش يجلو را سبزرنگ ازيپ و

  :گفت لونا
  .روتهيگارد نيا اوه، -

  .انداخت فيك داخل را قارچ و ها گربه بچه
  !واقعاً! نيعال ها مپيپل نگيگاپل از يريجلوگ يبرا. دارم ازش گهيد كم هي من. يدار نگه اونو يتون يم -
  .شد دور آنها از و گفت را نيا

  :گفت يم ندزنانپوزخ و بود گرفته دست در محكم را روتيگارد رون
   كنه، يم جلب منو توجه اون -

  :گفت رون شدند يم وارد بزرگ يسرسرا به داشتند گريد بار يوقت
  ...يخوب جور هي هم بودنش ُخل اما ُخله، كه دونم يم -
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  .كرد يم نگاه را او رعد همچون و بود ستادهيا يمرمر پلكان نييپا براون الوندور. كرد قطع را حرفش يناگهان يليخ
  :گفت يعصب يحالت با رون

  .سالم -
  :گفت عاًيسر الوندور

  بود؟ تو با اون چرا ؟يش يم مرخص امروز ينگفت من به چرا -
  .شدند بزرگ يسرسرا وارد دو هر و »!باش زود« گفت ونيهرم به رلبيز يهر
  

***  
 با رون اگرچه. شد اضرح صبحانه زيم سر بر ستينگر يم را دو آن وناراحت عبوس يحالت با رون كه يهنگام بعد ساعت مين

 راه آن به را خود ونيهرم اگرچه. شود بدل و رد آنها نيب يحرف ديند يهر بودند هم با كه يوقت تمام در اما بودند نشسته الوندور
  .ديد يم يو صورت بر يحيتوض رقابليغ پوزخند يهر يول زد يم

 مرور را يهر علف مقاله كه رفتيپذ فيندوريگر يعموم تاالر در روز آن عصر و. دارد يخوب حال ديرس يم نظر به روز تمام
  . كند يسيرونو اش مقاله از داد خواهد اجازه رون به يهر كه دانست يم رايز نكرد، رون مقاله به هم يا اشاره يحت. كند يسيبازنو و

  :گفت و كرد نگاه خود ساعت به يهر 8 ساعت حدود
  ...دامبلدور كالس. ..دارم عجله من... نيبب... ونيهرم ممنون يليخ -

  .كرد سرهم را ينامفهوم جمالت يخستگ يرو از صرفاً نداد، يجواب ونيهرم
 ناودان »يشكالت كرم يتاف« واژه گفتن با. رفت مدرسه ريمد دفتر سمت به و شد خارج فيندوريگر سوراخ از سرعت به يهر

  .ديكوب را دفتر درب 8 ساعت رأس قاًيدق. شد چيمارپ پلكان وارد او و رفت كنار ياژدر كله
  :كرد صدا دامبلدور

 !تو ايب -
  .است يالون تره پروفسور شخص آن شد متوجه يهر. شد باز اورديب فشار او نكهيا از قبل در اما
  :گفت هيگر با او
  !آها -

  .كرد يم نظاره را يهر و زد يم پلك اش ينيب ذره نكيع پشت از كيدرامات يبصورت
  !دامبلدور رون،يب يبنداز دفترت از منو نكهيا يبرا بهونه هي نميا -
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  :گفت آلود غضب دامبلدور
 كنم ينم فكر واقعاً هم من و داره مهم قرار كي يهر يول بندازه، رونيب ييجا از رو تو خواد ينم يكس! من زيعز بليس -

  !باشه مونده گفتن يبرا يزيچ
  :گفت زهرآلود قاًيعم ييصدا با پروفسور

 شتريب من ياستعدادها از اونجا كه كنم دايپ مدرسه هي ديشا... يبنداز رونيب گرو اشغال يابوي اون يخوا ينم تو اگه باشه، -
  .بشه يقدردان

 اريبس يها شال خاطر به زد يم حدس يهر كه – دنشيلغز يصدا.شد ديناپد چيمارپ پلكان يانتها در و داد هل را يهر او
  . شد يم دهيشن راهرو يانتها در  -بود درازش

  :گفت يا خسته نسبتاً يداص با دامبلدور
  .نيبش و ببند رو در كنم يم خواهش -

 قرار دو آن نيب هم قبالً كه يزيم. داشت قرار دامبلدور زيم كنار در كه شد خود معمول يصندل متوجه. كرد اطاعت يهر
  .داشت قرار مواج خاطرات از مملوء كوچك يا شهيش يبطر دو آن يرو اكنون و بود گرفته

  :ديپرس يهر
  ناراحته؟ معلمه رنزيفا نكهيا از هنوز يالون تره سورپروف -

  :گفت دامبلدور
 از تونم ينم من. نگرفتم رو دنبالش اما كردم يم ينيشبيپ كه يزيچ. هست كننده ناراحت ياديز اندازه به البته ييشگويپ... نه -

 خودمون نيب. كنه ترك رو نجايا بخوام يالون هتر بليس از تونم ينم كه نطوريهم شده، رونده ازش كه برگرده يجنگل به بخوام رنزيفا
 كار هم مسائل به نسبت اون كردن روشن من نظر به بهرحال... ستين كنه يم دشيتهد قلعه از رونيب كه يخطر فكر چيه اون بمونه،

  ...كرده ييشگويپ ولدمورت و تو مورد در اون... يدون يم. ستين يا عاقالنه
  :گفت سپس و ديكش يقيعم آه دامبلدور

 آخر كه رو يفيتكل... نكهيا اول. هست هم يمهمتر موضوعات كردن بحث يبرا. ستين مهم من كارمندان مشكالت اما -
  ؟يداد انجام بودم داده بهت قبل جلسه

  : گفت و ديكش يكوتاه نفس يهر
  ...آه -
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 يمالفو كه ييكارها نديفهم يبرا كه ييجستجو و اش جمجمه خوردن َترَك رون، تيمسموم چ،يدييكو آپارات، يها درس
  .رديبگ اسالگهورن پروفسور از بود گفته او به دامبلدور كه را يخاطرات بود كرده فراموش باًيتقر او. داد يم انجام

  .نداد جواب... من به يزيچ اون... اما... دميپرس اسالگهورن پروفسور از موردش در ها معجون كالس آخر... من... خب -
  .درافتاد سكوت يكم
  :گفت دامبلدور اًتينها
  ...معلومه -
  .كند ينابود احساس دل در يهر كه شد يم باعث و ستينگر يم را يهر اش يهالل نكيع يباال از
 موضوع نيا صرف رو توجهت قابل يها فرصت همه واقعاً ؟يكرد مورد نيا در رو تالشت تمام يكن يم فكر واقعاً تو و -

  نبود؟ خاطرات يابيباز موضوع تياهم عمق واقع، در يكرد فراموش تو كه يزيچ ؟يكرد
 ...خب -

 بطور ديرس يم نظر به خاطرات يبازآور يبرا او كوشش. شود تمام گران شيبرا بود ممكن گفت يم كه يزيچ. كرد سكوت
  . باشد شده فيضع يا كننده نگران

 شيپ برم اگه ديشا كردم فكر اسالگهورن، پروفسور شيپ بردمش من... خورد رو معجون ياشتباه رون كه يروز... خب -
  .رميبگ ياطالعات بتونم اون

  :ديپرس دامبلدور
  ؟يتونست ايآ و -
  .بود شده مسموم رون چون قربان، نه خب، -
 هم يا گهيد زيچ ،يكرد فراموش خاطرات يابيباز يبرا رو زيچ همه بود خطر در دوستت نيبهتر يوقت كه هيعاد نيا -

 كردم يم فكر. يبرگرد بودم داده بهت كه يفيتكل به دوباره بودم دواريام من ،شد خوب يزليو يآقا حال يوقت. كردم ينم ينيشبيپ
 مهم يليخ خاطره اون. بذارم تو يرو رو ريتأث حداكثر بتونم تا كردم رو تالشم همه واقع، در. فهموندم بهت رو خاطره اون تياهم
 .ميكن يم تلف رو وقتمون اون بدون ما و. مهمتر زيچ همه از. بود

 بود، نكرده بلند را شيصدا دامبلدور فراگرفت، را يهر بدن تمام پا تا سر از شرم با ختهيآم ينديناخوشا و داغ حس
  .بود بدتر يزيچ هر از دامبلدور سخنان يسرد. بزند اديفر سرش بر او داد يم حيترج يهر اما بود، نشده نيخشمگ
  :گفت يدرماندگ فرط از
  ...گهيد يزايچ. ..فقط من... باشم دردسرساز خواستم ينم -
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 .گذشت يم مغزت در گهيد يزايچ -
  .كرد تمام را يهر جمله گونه نيبد دامبلدور

 خواهد ادامه همچنان ديرس يم نظر به و. بود كرده تجربه تابحال يهر كه يسكوت نيتر كننده ناراحت. درافتاد سكوت گريد بار
  .بود دامبلدور سر پشت در واقع پتيآرماندود يتابلو خروپف موجود يصدا تنها. داشت

  .ديچيپ يم خودش به بود شده اتاق وارد كه يزمان از چنانكه كرد، يم يسست و ضعف احساس يبيعج طرز به يهر
  :گفت شود مسلط خود بر بالخره توانست يوقت
 اون ديخواست ينم من از نبود مهم واقعاً اگه كه كردم يم درك ديبا من پروفسور. كردم يم كار شتريب ديبا متأسفم، واقعاً من -

  .بدم انجام رو كار
  :گفت آرام دامبلدور

 در. يد يم تياهم شتريب كار نيا به تو كه بودم دواريام من هم ديشا. يهر ،يكرد اشاره نكته نيا به كه ممنون يليخ -
 .ميداشت رو خاطره اون نكهيمگرا. ميكن اشاره بهش ديبا گهيد يها جلسه

  :گفت مجدانه يهر
  .رميگ يم ازش. قربان دم يم انجامش -

  :گفت تر مهربانانه دامبلدور
  آد؟ يم ادتي رو داستان دنباله... اما و. ميند كشش شتريب بهتره پس -

  :گفت سرعت به يهر
 هاگوارتز به اون بعدش. بوده شييدا كار كنن فكر همه كه كرد يكار كشت، رو پدربزرگش و پدر ولدمورت قربان، بله -
  ...كرد سوال هوركراكس درباره رناسالگهو پروفسور از و... و برگشت
  .افتاد من من به خجالت با يهر

  :گفت دامبلدور
  . ميش يم وارد گمان و حدس يقلمروها به بالخره كه بودم گفته بهت. بودم دواريام من اد،يم ادتي تو حاال،... خوبه يليخ -
 .قربان بله -
 تا ولدمورت يكارها از هام اسيق يبرا يمعقول و يواقع محكم، منابع من كه يباش موافق كنم يم فكر من حساب نيا با -

 .دادم نشونت يسالگ هفده
  .داد تكان سر يهر
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  :گفت دامبلدور
. بود سخت پسر دلِير مورد در مدرك كردن دايپ يزمان هي اگر... شده تر كيتار و تر بيعج رسه يم نظر به. يهر االن، اما -

 كي ايآ كه دارم شك من واقع، در. رممكنهيغ باًيتقر باشه داشته يخوش هخاطر ولدمورت مورد در كه يكس كردن دايپ گهيد االن
 من هرچند،. بده ما به هاگوارتز از بعد ولدمورت يزندگ از يكامل اطالعات بتونه كه يكس داره؟ وجود خودش از جدا زنده، روح

  .شم كيشر تو با دارم دوست كه دارم يميقد خاطره دو
  . داد نشان بود گذاشته شهياند قدح كنار در كه را براق يا شهيش كوچك يبطر دو دامبلدور

  رسه؟ يم نظر به محتمل ميريگ يم اون از كه يجينتا تو نظر به نميبب ديبا -
 يابيباز فيتكل انجام در نكهيا از يهر شد باعث دانست يم ارزشمند حد نيا تا را او نظر و دهيعق دامبلدور نكهيا فكر

 كرد، يم امتحان و بود كرده بلند را يبطر دو از يبطر نياول دامبلدور يوقت. كند يشتريب يشرمندگ احساس مانده ناكام هوركراكس
  . دانست يم گناهكار را خود يهر

  :گفت او
 رو انسان يكنجكاو البته، خاطره دو نيا يادآوري ،ينش خسته گهيد مردم خاطرات يتو يغواص از كه دوارميام -

 عيسر ديبا من بوده شاهد رو ييزهايچ چه يهاك مينيبب نكهيا از قبل. هيهاك نام به يميقد يخانگ جن كي از ياول نيا. زهيانگ يبرم
  .كرد ترك رو هاگوارتز ولدمورت چطور كه بگم

  :گفت و داد قرار زيم يرو را كوچك شهيش
 وقت آن در .گرفت امتحانات در رو درجات نيبهتر يكرد يم ينيشبيپ كه همونطور و د،يرس مدرسه هفتم سال به او -

 كي انتخاب منتظر همه باًيتقر. كنند دنبال –رفتند هاگوارتز از يوقت– را شغل كدام كه رنديبگ ميتصم خواستند يم هاش يهمكالس
 كه شناسم يم رو معلم نيچند من. مدرسه در ژهيو يها سيسرو زهيجا برنده ارشد، نده،ينما. بودند دلير تام طرف از جالب شغل
 كنه، تالش جادو و سحر وزارت در شدن ريوز يبرا كه كرد شنهاديپ اسالگهورن پروفسور اونها نيب در ادن،د يم شنهاديپ بهش

 شنهادهايپ همه اون اما... بدن قرار ديمف يها شغل در اونو تا كردن شيمعرف بدردبخور يها رابط به . بذاره ييقرارها كردن شنهاديپ
  .كرد يم كار باركز و نيبورج در ولدمورت كه بود نيا دنيفهم كاركنان كه يا گهيد زيچ. كرد رد رو

  :كرد تكرار زده بهت يهر
 باركز؟ و نيبورج -

  :گفت آرام دامبلدور
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. يفهم يم بودن داشته نگه براش كه يكار جزء به جزء ميبش يهاك خاطره وارد يوقت كه كنم يم فكر من... باركز و نيبورج -
 ريمد توسط كه بودم يافراد معدود از يكي من و. دونست يم رو نيا يكس يسخت به وقت اون. نبود ولدمورت انتخاب نياول نيا اما

 معلم بعنوان شه يم ايآ كه ديپرس و شد كينزد پتيد پروفسور به اول ولدمورت اما. شد گذاشته ونيم در من با محرمانه بصورت
  بمونه؟ هاگوارتز در

  :ديپرس بود شده شتريب رتشيح كهيحال در يهر
  چرا؟ بمونه؟ نجايا خواست يم اون -

  :گفت دامبلدور
 نظر به... ولدمورت... نشيمهمتر و نياول... كرد پنهان پتيد پروفسور از رو اونا گرچه داشت، ليدل تا چند اون من نظر به -

 خودش ي خونه كه ييجا تنها و نياول. بود تر خوشحال هاگوارتز در اون. بود وابسته مدرسه نيا به يليخ گرانيد به نسبت من،
 .دونست يم

. داشت زين ولدمورت داشت هاگوارتز به نسبت خود كه را ياحساس همان قاًيدق رايز. شد ناراحت يكم حرف نيا از يهر
  .دانست يم خود خانه را هاگوارتز زين او يعني

 ريتأث تحت شتريب آموزان، دانش هيبق به نسبت ولدمورت ديترد يب. بود يميقد يجادوها از پر يدژ و قلعه هاگوارتز دوم، -
  ...مختلف يجادوها از يمنبع و رهيذخ. كنه كشف رو رازها نيا خواست يم اون اما. بود قلعه در موجود يرازها

. گريد جوان يها ساحره و جادوگران از شتريب باشه، داشته ياديز نفوذ و قدرت خواست يم اون معلم، بعنوان سوم، و -
 داد يم نشان كه يكس. بود خود يكار يها دوره نيبهتر در كه يمعلم. باشه آورده بدست ناسالگهور پروفسور از رو دهيا نيا ديشا
 از يقسمت تنها كه كرد يم فكر ولدمورت كه كنم ينم تصور لحظه كي يحت من. كرد فايا شه يم رو نفوذ با معلم كي نقش چگونه كه

 مناسب خودش ارتش ليتشك به شروع و يريعضوگ يبرا رو هاگوارتز كنم يم فكر اما. گذراند يم هاگوارتز در را اش يزندگ
 .دونست يم

 قربان؟ نگرفت، شغلو نيا اون اما -

 چند كه داد شنهاديپ بهش اما... جوونه يليخ كار نيا يبرا يسالگ هجده در كه گفت او به پتيد پروفسور. نگرفت نه، -
 ...داشت سيتدر يآرزو هنوز اگر البته. بده درخواست سيتدر يبرا دوباره گهيد سال

  : ديپرس مرددانه يهر
  قربان؟ ن،يدار بهش نسبت ياحساس چه شما -

  :گفت دامبلدور
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 يبرا. گفتم تو به رو ليدال... اوردمين ليدل... رهيبگ رو كار نيا يجلو كردم هيتوص پتيآرماندود به من. ناراحتم قاًيعم -
 نيا به ولدمورت لرد خواستم ينم من اما... بود شده دمتقاع صداقتش از و بود عالقمند ولدمورت به يليخ كه پتيد پروفسور

  .نهيبنش قدرت موضع در بخصوص و برگرده مدرسه
 بده؟ خواست يم يدرس چه قربان؟ خواست يم يشغل چه -

  .دانست يم ديبگو دامبلدور نكهيا از قبل را جواب يطور به
 در سال پنجاه كينزد كه يكس تاوت، يگالتامر نام به ريپ استاد كي توسط زمان اون گرچه. اهيس يجادو برابر در دفاع -

  . شد يم سيتدر بود، هاگوارتز
 نظر اتفاق و خوردند يم افسوس كردند يم ييراهنما را او كه يكاركنان همه و رفت باركز و نيبورج به ولدمورت پس -
 مودب،. نبود اريدست كي ولدمورت كه هرچند. شود يم تلف مغازه كي در كاركردن با او مثل يدرخشان و جوان جادوگر كه داشتند

 كه يزيچ. گرفت عهده بر بود باركز و نيبورج مثل ييجاها در فقط كه ينوع از را يمخصوص يكارها زود يليخ. باهوش و بايز
 را مردم تا شد يم فرستاده ولدمورت. قدرتمند و يرعاديغ خواص با ييزهايچ و اءياش در. يهر يدون يم. داشت تخصص توش

 . داشت يبيعج استعداد يحسابدار در. كنند قسمت آنها با يهمكار و فروش يبرا را خود يها گنج كه دكن متقاعد

  :گفت رديبگ را خود يجلو توانست ينم كهيدرحال يهر
  !نطورهيهم بندم يم شرط من -

  :گفت و زد يكمرنگ لبخند دامبلدور
 كار تياسم 2بايهپز نام به پولدار و ريپ خانم كي يبرا اون. ميبشنو ،1يهاك ،يخانگ جن از كه نهيا وقت االن و... كامالً بله -

  .كرد يم
  :گفت و ختير شهياند قدح در را مواج خاطرات سپس و ديپر رونيب پنبه چوب. كرد كج اش يچوبدست با را يبطر دامبلدور

  ...يهر تو اول -
. كرد برخورد ماده با صورتش كهنيا تا. كرد كينزد يسنگ تشت مواج و يا نقره اتيمحتو به را صورتش و شد خم يهر

 سر بر بزرگ سيگ كاله كه يريپ و چاق اريبس زن آنجا. آمد فرود يمنينش اتاق در سپس و فرورفت مطلق يكيتار در ناگهان
 كيك كي ظاهر او به لباس آن. بود نشسته مبل كي يرو بود گرفته دربر را او يگشاد و گل و يصورت و درخشان لباس و داشت

 شيها  گونه بر را روشن قرمز پودر كرد يم نگاه جواهرنشان كوچك نهيآ كي به كهيحال در. داد يم را شدن آب حال در يخي
  . ديمال يم

                                                 
1 Hokey 
2 Hepzibah 
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 خانم آن يگوشت يپا به زور به را يساتن ييدمپا بود دهيد لحظه آن تا يهر كه يخانگ جن نيرتريپ و نيزترير همچنانكه
  .كرد يم

  :گفت مغرورانه بايهپز
 .كنه ينم ريد وقت چيه كه دونم يم من و مونده قهيدق چند فقط. ادي يم چهار ساعت گفت اون! يكها باش زود -
 شيكاغذ پوست و بود ستادهيا يخانگ جن سر يباال همچنانكه. شد بلند جا از و داد يخانگ جن به را صورت پودر جعبه او
  . ديرس يم نظر به دادگاه قضات لباس همچون لباسش بود شده ختهيآو او از برشته نان كي همچون

  :گفت دهد نشان گوناگون يها هيزاو در و مختلف حاالت در را سرش كرد يم يسع كهيحال در بايهپز
  چطورم؟ -

  :گفت ركنانيرجيج يهاك
  !خانم ،يداشتن دوست -

 بايهپز رايز ،ديبگو دروغ شود يم دهيپرس او از سؤال نيا يوقت كه بود بسته قرارداد يهاك كه كند فرض توانست يم فقط يهر
  .داشت فاصله اريبس يداشتن دوست كي با او نظر در تياسم

 .دنديپر جا از جن، و بانو هردو، و درآمد صدا به در زنگ
  :گفت باهيهپز

  .يهاك اومد، اون! بدو بدو، -
 كار ليوسا آن با برخورد بدون آن در دنيدو و مختلف اءياش همه آن كه يحالت در يابي جهت د،يدو اتاق از خارج به جن و
 ريدوا و ها كره طال، با نيمز ييكتابها از پر ييها جعبه داشت، قرار كوچك يالكل يها الك از پر ينتيكاب آنجا در. بود يدشوار
 گلخانه كي و جات قهيعت مغازه نيب يزيچ كي مانند اتاق واقع، در. ها گلدان و گوناگون اهانيگ از پر يبرنج يها ظرف و ،يآسمان

  .بود
 كار وجه چيبه او شناختن يهر يبرا. كرد يم يهمراه را قدبلند و جوان يمرد كهيدرحال بازگشت، بعد قهيدق چند يگخان جن

 ريز و ديرس يم نظر به بلندتر بود مدرسه در كه يوقت از شيموها. بود دهيپوش اهيس كدستي لباس و ردا ولدمورت. نبود يمشكل
 كه يطور را، خودش راه او. داد يم نشان باتريز يگريد زمان هر از را او و بود او اسبمن ها نيا همه اما. بود افتاده گود چشمانش

  .داد دست بايهپز با و نمود يكوتاه ميتعظ. كرد دايپ يراحت به است، داشته آمد و رفت آنجا به اريبس زين قبالً داد يم نشان
  :گفت آرامش با
  .آوردم گل شما يبرا -
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  .كرد ظاهر سرخ يها گل از يا دسته و
  :گفت و ديكش يغيج ر،يپ بايهپز

  ...! دينبا! طونيش ي پسره تو -
  .بود كرده آماده و برداشته زيم نيتر كينزد از يخال گلدان كي او شد متوجه يهر گرچه

  ...اَه رفت؟ كجا يهاك... نيبش ن،يبش... تام ،يد يم خجالت رو ريپ خانم نيا تو -
 سمت به و بازگشت اتاق به كرد يم حمل را كوچك يها كيك از پر ينيس كي و ديپر يم نييپا و باال كهيدرحال يخانگ جن

  .شتافت شيبانو
  :گفت بايهپز

 دفعه صد. شده زرد رنگت چطوره؟ حالت حاال. يدار دوست كايك نيا از چقدر تو كه دونم يم من كن، ييرايپذ خودت از -
  .كشن يم كار ازت يليخ مغازه اون تو گفتم

 سپس. داد ليتحو دخترانه و يمصنوع يا خنده بايهپز مقابل در و بست نقش ولدمورت لبان بر يكيمكان و سرد يلبخند
  :ديپرس داد يم تكان را شيها مژه كهيدرحال

 ه؟يچ يبرا دارمونيد بار نيا خب، -

  :گفت ولدمورت
 يليخ نيا كه كنه يم احساس اون ون،يگال پونصد. كنن بهتر رو ها جن ساخته زره اون شنهاديپ كه هستن ليما بارك يآقا -

  ...بازاره متيق از شتريب
  :ديورچ لب بايهپز

  !؟يينجايا من جواهرات بخاطر فقط تو كنم يم فكر من... اي نه، عيسر نقدريا االن، االن، -
  : گفت آرام ولدمورت

 گن يم هشب كه رو ييكارها ديبا كه يكس خانم، ستم،ين شتريب ريفق اريدست كي من نجا،يا اومدم ها اون دستور طبق من -
  ...سراغ خواستن من از بارك يآقا. بده انجام

  :گفت داد يم تكان هوا در را كوچكش دستان كنان مسخره كهيدرحال بايهپز
 يكس به يتون يم... ندادم نشون بارك به هرگز كه يزيچ. بدم نشون تو به كه دارم يزيچ من!... بابا نه بارك؟ يآقا... اوه -

 راحت ذاره ينم لحظه هي دادم نشونت رو يزيچ نيهمچ من بفهمه اگه. آرمش يم من ينگ بارك يآقا به يبد قول اگه تام؟ ينگ
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 چقدر ستين معلوم... يش يم زده شگفت خچشيتار از تو... تام تو، اما! گهيد كس چيه به نه و بارك به نه فروشم، ينم منم و باشم،
  ...الزمه دنشيخر يبرا ونيگال

  :گفت آرامش با ولدمورت
  .كنم يم استقبال بدن نشونم بخوان بايهپز خانوم كه يزيچ هر از من -

  .داد ليتحو او به يگريد دخترانه خنده بايهپز
 در... بدم دلير يآقا نشون رو گنجمون نيباارزشتر خوام يم ؟ييكجا ،يهاك... ارهيب برام اونو كه دم يم دستور يهاك به من -

  ...اريب رو شييدوتا كبارهي... واقع
  :گفت ركنانيرجيج يخانگ جن

  !خانم نجاسيا -
 ها ييرپايز و ها مبل زها،يم نيب از اطياحت با و محكم رو آنها كوچك جن ،يگريد يرو يكي د؛يد را يچرم جعبه دو يهر و

  .رساند بايهپز به و داد عبور
  :گفت خوشحال گرفت، يم جن از را ها بسته كهيحال در بايهپز

  ...حاال -
  .شد جعبه نياول بازكردن آماده و داد قرار دامنش در را آنها و
  ...بشن من اليخيب تونن ينم اونا... دادم نشون تو به اونو بفهمن من ليفام اگه اوه،... تام اد،يب خوشت ازش كنم يم فكر -
 فيظر يها دسته با كوچك ييطال جام كي هيشب يزيچ و ند،يبب بهتر بتواند تا رفت جلوتر يكم يهر. برداشت را سرپوش او

  .ديد
  :كرد زمزمه آهسته بايهپز

  ! كن نگاش خوب رش،يبگ تام، ،يبشناس اونو اگه كنم يم تعجب من -
 رونيب اش يشميابر و نرم جعبه از و گرفت دست كي با را آن سپس و ديكش آن يرو را بلندش اشاره انگشت ولدمورت

 صورت در را يكنجكاو او صيحر ي افهيق. گذشت ولدمورت كيتار چشمان از قرمز ينور كرد فكر لحظه كي يهر. ديكش
  . بود شده قفل ولدمورت يبايز ي افهيق يرو بايهپز زير چشمان كهيبطور. افروخت يبرم بايهپز

  :كرد زمزمه ولدمورت
  ...نيا -

  كرد، يم يبررس را جام يرو شده حك يزهايچ كهيدرحال
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  ...مال نيا پس -
 !يسته يباهوش پسر تو ش،يشناس يم خوب تو و! پافه هافل هلگا مال -
  .گرفت شگونين را ولدمورت گودافتاده ي گونه و شد خم جلو به شد يم بلند شيها گن از كه يغژغژ با و
... دهيرس من به تا شده دست به دست ها سال و ها سال من خاندان نيب نيا هستم؟ يميقد نسل هي از من بودم نگفته بهت -
  ...داشتم نگهش نجايا امن و خوب فقط. نكردم امتحانش اونو من اما. داره وجود اون در قدرت نوع همه از نه؟ ه،يداشتن دوست
  . كرد يجاساز اش جعبه در تر تمام چه هر دقت با و ديكش رونيب ولدمورت بلند انگشتان از را جام او
  . نشد گذشت ولدمورت صورت از جام كردن دور هنگام كه يا هيسا متوجه كرد يم دور ولدمورت از را جام كه يوقت و
  :گفت يخوشحال با بايپزه
  ...يهاك كن دور نجايا از نويا... يياونجا... اوه ؟ييكجا يهاك... يبعد حاال و -

  .شد داشت قرار دامنش در كه تر پهن جعبه متوجه بايهپز و گرفت را جام جعبه عانهيمط يخانگ جن
  :گفت محرمانه يينجوا با گريد بار
 از دارم، نويا من دونه يم بارك البته،... ينيبب يبتون تا تر طرف نيا ايب. امت اديب خوشت شتريب نيا از تو كنم يم فكر من -
  ...رهيبگ پس ازم نويا بتونه تا رميبم من حاضره اون بگم تونم يم جرأت به من و دم،يخر خودش
 گردنبند كي قرمز، مخمل كي يرو آنجا،. گشود را دوم جعبه در آن با و برداشت مبل يرو از را اش يدوز لهيمل قالب او

  .بود گرفته قرار نيسنگ يطال
 آن به و گرفت ييروشنا يجلو و برداشت را گردنبند و كرد دراز را دستش بخواهد او از بايهپز نكهيا بدون ولدمورت بار نيا

  .شد رهيخ
  :گفت آرام

  ...نيترياسل عالمت -
  . بود كرده مشخص گردنبند ورآالتيز انيم در را چيمارپ S حرف اتاق ييروشنا

  :گفت. ديرس يم نظر به خوشحال و يراض ظاهراً است، شده رهيخ او گردنبند به زده رتيح ولدمورت كه ديد بايهپز يوقت
 در نيا اندازه به يگنج چيه. رهيبگ پسش بدم اجازه تونم ينم اما. شكستم يم پا و دست دنشيخر يبرا من! درسته -

... اما. بود دهيخر باشه دهيدزد اونو ديرس يم نظر به كه چارهيب و بدبخت زن هي از رو اون ظاهراً بارك. ستين باارزش من ونيكلكس
  .باشه ارزشمند نقدريا كرد ينم فكر
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 و گذشت بود مانده ثابت گردنبند يرو كلمات يرو كه ولدمورت چشمان از قرمزرنگ ينور. كرد ينم اشتباه بار نيا يهر
  . كشد يم گردنبند ريزنج بر را دشيسف انگشتان كه ديد يهر

 انواع همه از هم نيا و نه؟ قشنگه،... يهست تو كه يياونجا اما... داده بابتش يكم پول بارك كه بگم تونم يم جرأت به -
  .كردم ينگهدار سالم و منيا رو اون فقط من گرچه داره، درونش در رو ها قدرت اقسام

 اما بدهد، پس را گردنبند خواهد ينم ولدمورت كرد فكر يهر لحظه كي يبرا. رديبگ پس را گردنبند كه كرد بلند را دستش
  .بازگرداند قرمزش يمخمل بالش به انگشت دو با را آن بعد

  !اديب خوشت ازش بودم دواريام. تام اومد، خوشت ازش پس -
  .شد ليتبد ديترد به احمقانه خنده آن كه ديد يهر بار نياول يبرا و كرد نگاه ولدمورت صورت به او
  م؟زيعز خوبه، حالت -

  :گفت آرام ولدمورت
 ...خوبم يليخ... بله اوه، -

 :گفت ستينگر يم را او ترس با كهيدرحال بايهپز
 ...كردم فكر... نور هي... كردم فكر من -

  .است دهيد ولدمورت چشمان در را قرمزرنگ برق زين او كه زد حدس يهر
  ...افسون از پر اءياش... كن قفلشون دوباره و ببر جا نيا از رو نايا ؛يهاك نجايا ايب -
  ...يهر ميبر وقتشه -

 باال به محكم را يهر گريد بار دامبلدور برد يم را جعبه و ديپر يم نييپا و باال يخانگ جن كهيدرحال و گفت را نيا دامبلدور
 هيتك اش يصندل بر دوباره كهيدرحال دامبلدور. بازگشتند دامبلدور اتاق به و آمده رونيب شهياند قدح از دو هر و ديكش عقب و
  :گفت نديبنش كه كرد يم اشاره زين يهر به و زد يم

 يكاكائو كردن مسموم بخاطر جادو و سحر ريوز توسط ،يخانگ جن ،يهاك. مرد صحنه اون از بعد روز دو تياسم بايهپز -
  .شد محكوم اشتباه، يرو از شيبانو عصرانه
  :گفت خشم با يهر
  !وجه چيبه -

  :گفت دامبلدور
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 دو هر در. داره وجود ها دلير مرگ و مرگ نيا نيب ياديز يها شباهت ناًيقي م،يكن يم فكر زيچ هي به دو هر دونم، يم -
  ...داشته قتل ارتكاب از يروشن حافظه كه يكس. شدند محكوم يگريد افراد مورد،

 كرد؟ اعتراف يهاك -

 مهلك سم هي اون... اما... باشه نداشته يازين شكر به گهيد كه ختهير شيبانو يكاكائو در يزيچ كه آورد يم ادي به اون -
 .شد ريپ و آشفته اون يول... نكرده رو كار نيا يعمد و نداشته يمنظور جن اون كه شد تموم نطوريا ماجرا... بوده

 كرد؟ نيمورف با كه يكار مثل داد، رييتغ رو حافظش ولدمورت -

  :گفت دامبلدور
  .بود نيبدب يهاك به نسبت ريوز نيمورف مثل درست و گرفتم، رو جهينت نيهم منم بله، -

  :گفت يهر
  بود؟ يخونگ جن هي اون چون -

  .كرد يم يهمدرد احساس) تهوع (بود كرده درست ونيهرم كه يانجمن با شتريب اكنون
  :گفت دامبلدور

 مانز اون ن،يمورف مثل. نكرد يدخالت ريوز كار در يكس چيه. خورده اديز يدنينوش بودكه كرده دييتأ و بود ريپ اون قاً،يدق -
 و جام اون وجود از ولدمورت نكهيا جز يزيچ خاطره، اون البته، كنم، يابيباز رو خاطراتش شدم موفق و كردم دايپ رو يهاك من

 نيتر بزرگ از تا دو كه شدن متوجه بايهپز ليفام و فك بود، شده محكوم يهاك كه وقت اون. كرد ينم اثبات رو بوده مطلع گردنبند
 كردن پنهان يبرا يمختلف يجاها اون نكهيا يبرا بشن، مطمئن مسئله نيا از تا بودن مشغول يمدت وناا. شده گم اون جواهرات

 و جام كه داشتن شك بشن مطمئن اونا نكهيا از قبل اما. كرد يم محافظت رو ونشيكلكس تر صانهيحر شهيهم از. داشت هاش ثروت
 و كرد يم مالقات را بايهپز مرتباً كه بود يجوان مرد. كرد يم كار باركز و نيبورج در كه ياريدست. باشن شده ديناپد هم با گردنبند

 رفته ممكنه كجا دونستن ينم اون يها مافوق. شد ديناپد و داد استعفا شغلش از. بود داده قرار خود ريتأث تحت رو اون خوب يليخ
 دلير تام مورد در نه و ديد رو اون نه يكس ياديز مدت تا هم اون از بعد و شدند متعجب يناگهان دشدنيناپد نيا از اونا. باشه
 .ديرس گوش به يخبر

. كنم جلب داستانمون در ايقضا يبعض به رو توجهت تا ميكن يم مكث لحظه كي ،يهر باشه، نداشته ياشكال اگه حاال، -
. بوده نطوريهم كنم يم فكر ماا دونم، ينم من بود؟ ها دلير قتل از بعد قتل نياول نيا ايآ. شد مرتكب هم يا گهيد قتل ولدمورت

 ريپ رزنيپ كه يرياساط جواهر دو اون. شد يم بشينص يمنفعت كشتن در بلكه نكشت رو اون انتقام يبرا او كه ديد يخواه تو االن،
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 همونطور بود، كرده يدزد پرورشگاه در گهيد يها بچه از يزمان كه همونطور درست. خواست يم رو بود داده نشون بهش فتهيش و
 . كرد فرار بايهپز گردنبند و جام با نباريا بود، دهيدزد رو نشيمورف ييدا انگشتر كه

  :گفت اخم با يهر  
  ...اونا خاطر به فقط داد، دست از شغلشو انداخت، خطر به زويچ همه... آد يم وونهيد نظر به اون اما -

  :گفت دامبلدور
 نيا كرد يم حركت ولدمورت كه يريمس در كه يبفهم تو دوارميام من ولدمورت، يبرا نه اما د،يشا ه،يوونگيد نيا تو يبرا -

 بده انجام تونست يم كه رو يقانون كار نيكمتر و ديد رو گردنبند اون نكهيا تصور كه يريبپذ ديبا تو اما ،يهر بود يمعن يب زايچ
  ...دونست يم خودش حق رو گردنبند اون... ستين سخت داد انجام

  :گفت يهر
 دونست؟ يم ارزشمند همونقدر هم رو جام چرا اما .ديشا گردنبند -

  :گفت دامبلدور
 و شد، يم دهيكش مدرسه سمت به دلش هنوز اون كنم يم فكر. داشت تعلق هاگوارتز نيمؤسس از گهيد يكي به اون -

 ديام... كنم يم كرف داره، وجود هم يا گهيد ليدال. كنه مقاومت هاگوارتزه خچهيتار از پر اون در كه يزيچ مقابل در تونست ينم
 تا كم دست كردم، يآور جمع كه رو يا خاطره نيآخر خوام يم حال و بدم نشون تو به دوره نيا آخر تا رو اونا بتونم كه دارم
 ده يهاك خاطره و خاطره نيا نيب. بدم نشون بهت ،يكن يابيباز برامون رو اسالگهورن پروفسور خاطره يبش موفق تو كه يوقت

 .بزنم حدس داد يم انجام ولدمورت لرد كه رو ييكارا تونم يم فقط من اون يط كه يسال ده .هست فاصله سال
  .كرد جور و جمع را خود يهر كرد، يم يخال شهياند قدح در را يگريد ي خاطره دامبلدور يوقت
  :ديپرس او
  ه؟يك خاطره نيا -

  :گفت دامبلدور
  ...منه مال -
 يجا در فاوكز آنجا. آمدند فرود بودند آمده آن از كه يدفتر همان در دوباره. شد يا نقره امواج وارد دامبلدور از بعد يهر و

 با داشت، شباهت بود يهر كنار در كه يدامبلدور به اريبس كه يكس بودند، ستادهيا دامبلدور زيم كنار در آنها و بود دهيخواب خود
 اختالف كي. داشت يكمتر يها چروك و نيچ و طوطخ د،يشا صورتش، و بود بيآس بدون و سالم دستش دو هر كه تفاوت نيا
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 كه بودند مشخص پنجره پشت ،يآب به ليما ديسف يها دانه. بود برف دنيبار آن كه داشت وجود دفتر نيا و يفعل دفتر نيب
  .بودند فراگرفته را طاقچه و دنديبار يم

  :گفت او و ديرس گوش به در يصدا ها آن ورود از بعد يكم و باشد، يزيچ منتظر ديرس يم نظر به تر جوان دامبلدور
  .تو ايب -

 در شيپ سال دو باًيتقر يهر كه يباآن او افهيق. شد وارد اتاق به ولدمورت نمود، حبس نهيس در را نفسش زده شتاب يهر
 هنوز و نبود، ماسك مثل صورتش. بود نشده قرمز چشمانش و مارمانند صورتش. داشت تفاوت بود دهيد 3بزرگ يسنگ گيد
 دوام چشمانش يديسف و ناقص و ختير يب و يموم شد، خواهد عوض يروز اش افهيق گرچه. بود دلير تام ييبايز به اش افهيق

 خواهد ندهيآ در دانست يم يهر و نداشت شكاف مار چشمان همچون هنوز چشمش مردمك. شد خواهد يخون و داشت نخواهد
 دامبلدور. ديرس يم نظر به دهيپر رنگ شيها شانه يرو برف بازتاب از صورتش و بود دهيپوش يمشك بلند يردا كي او. شد

  .اند داشته قرار هم با كه داد يم نشان نيا و نشد ريغافلگ او ورود از بود نشسته زشيم پشت كه همانطور
  :گفت يراحت با دامبلدور

  ؟ينيبش يخوا ينم. تام ريبخ عصر -
  :گفت ولدمورت

  .ممنون -
  .نشست كرد يم اشاره آن به دامبلدور كه يصندل يرو و

  . بود گفته ترك را آن يهر اكنون كه بود يصندل همان ناًيع يصندل
  :گفت بود شده قبل از سردتر و بلندتر يكم شيصدا كهيدرحال ولدمورت

 ...بود يا ستهيشا انتخاب... يشد ريمد كه دميشن -

  :گفت و زد يلبخند سپس
  ؟يدار ليم يدنينوش. ممنون يكن يم دييتأ نكهيا از -

  :گفت ولدمورت
  .آد ينم بدم... خوبه -

 يبرا وانيل كي بود يبطر از پر وقت آن در و دارد قرار شهياند قدح آن در دانست يم يهر كه ينتيكاب از و ستاديا دامبلدور
  :گفت و بازگشت زيم پشت اش، يصندل به سپس. ختير شراب خودش يبرا وانيل كي و ولدمورت

                                                 
.م.هماني كه با كمك ورمتيل يك بدن جديد در آن ساخت 3  
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   بشه؟ من بينص افتخار همه نيا شد باعث يچ... تام پس، -
  :گفت سپس. ديچش شراب از يمقدار تنها. نداد جواب ابتدا ولدمورت

  ...منو همه روزها، نيا. كنه ينم صدا تام منو يكس االن -
  :گفت خندان و شاد دامبلدور

 ريپ يمعلما دمور در كه هييزايچ از يكي نيا. بود يخواه دلير تام شهيهم تو من يبرا اما. كنن يم صدات يچ دونم يم من -
  ...كنن خطاب كردن، يم صدا گذشته در كه يهمونطور رو ها بچه دارن عادت اونا. داره وجود

  . است كرده رييتغ يكم اتاق درون يهوا كرد احساس يهر. بود حالت يب صورتش همانطور ولدمورت
 بود مطمئن يهر و بود ولدمورت دست به مالقات ريمس انداختن از امتناع ولدمورت، منتخب نام استفاده از دامبلدور امتناع

 . كرد را فكر نيهم هم ولدمورت كه

  :گفت يمدت از پس ولدمورت
 هرگز شما مثل جادوگر هي چرا كه بودم كنجكاو شهيهم. ديموند نجايا وقت همه نيا چطور شما نكهيا از كنم يم تعجب من -

  بره؟ مدرسه از نكرده آرزو
  :گفت لبخند همان با دامبلدور

 و جادوگران به و رهيبگ ادي رو يميقد يها دانش كه باشه نيا از مهمتر تونه ينم يزيچ من، مانند يجادوگر يراب خب، -
  .يديد رو دادن درس جذبه بار كي هم تو باشه، ادمي درست اگر بده، ادي جوان يمغزها

  :گفت ولدمورت
 كنه، قبول رو وزارت دادن شنهاديپ بهش بارها كه يكس... شما چرا كه شدم كنجكاو صرفاً من. نميب يم رو اون هنوز من -

  ...شده شنهاديپ بهش يجادوگر يريوز مقام دوبار، كنم، يم فكر كه يكس
  :گفت دامبلدور

 ما كه يزيچ دوباره،. كنه ينم جذب حرفه هي بعنوان رو من هرگز خونه وزارت اما. بار سه شمارش نيآخر طبق واقع در -
  .كنم يم فكر... ميمشترك توش

 نشكست، بود افتاده نشانيب كه را يسكوت دامبلدور. دينوش شراب از گريد يمقدار و د،يخند ينم كرد، خم را سرش ورتولدم
  .ستينگر را او بزند حرف نخست ولدمورت داشت انتظار كه شاد ينگاه با و كرد صبر اما

  :گفت ولدمورت يكوتاه مدت از پس



                                                                                                    خالص                                    هري پاتر و شاهزاده نيمه درخواست لرد ولدمورت/بيستم         فصل    
 

 ٤٠٩

. برگشتم من وجود نيا با اما... داشت انتظار پتيد پروفسور كه يزيچ اون از رتريد... ديشا بعداً، برگردم، خوام يم من -
 به شما ايآ بپرسم كه اومدم شما شيپ من... جوانم يليخ داشتنش يبرا گفت من به بار كي او كه يزيچ دوباره درخواست يبرا
 يوقت از دادم انجام و دهيد زهايچ يليخ من كه ديبدون ديبا شما كنم يم فكر من... سيتدر يبرا برگردم؟ قلعه به نيد يم اجازه من
  .رنيبگ ادي تونن ينم يا گهيد جادوگر از كه رو ييزايچ بدم نشون و بگم شما آموزان دانش به تونم يم من. كردم ترك رو نجايا كه

  :گفت آرام سپس. شد رهيخ ولدمورت به جامش يباال از يمدت كردن صحبت از قبل دامبلدور
 به تو يكارا مورد در عاتيشا. يكرد ترك رو ما يوقت يكرد كارا يليخ و يديد زايچ يليخ تو كه ونمد يم مسلماً بله، -
  .كنم باور رو اونا نصف نكهيا از باشم متأسف ديبا من و رسه يم متيقد مدرسه

  : گفت بود كرده حفظ را خود يخونسرد هنوز كه يحال در ولدمورت
  !دامبلدور ،يبدون نويا ديبا تو. شه يم دروغ باعث نهيك و ارهيم وجود به نهيك حسادت شه، يم حسادت موجب يبزرگ -

  : گفت ظرافت با دامبلدور
  ست؟ين نطوريا ،يداد انجام كه رو ييكارا نيهم ،يدون يم يبزرگ رو نيا تو -
  : گفت او و شد آتش يسرخ به ولدمورت چشمان كه ديرس نظر به
  ...بردم بوده حاال تا كه چه اون از فراتر د،يشا رو، جادو يمرزها من. كردم تجربه رو نيا من. البته -

  : كرد حيتصح را او حرف يآرام به دامبلدور
  .ينادان ياسفناك طرز به... ببخش منو …تو ها، اون هيبق در. يبعض جادوها، از يبعض در فقط -

 نگاه كي زتريدآميتهد رايبس ،يطانيش يزيچ بود، يعصب و نديناخوشا يا خنده. زد لبخند ولدمورت بار نينخست يبرا
  .نانهيخشمگ
  : گفت ينرم به او
 نيا از قدرتمندتر اريبس عشق نكهيا مورد در رو، تو مشهور اتينظر كه دميند جهان در چيه من اما ،يميقد يدعوا همون -

  .دامبلدور كنه، دييتأ منه، يجادوها نوع
  :گفت دامبلدور

  .يگشت يم دنبالش يعوض يها مكان در ديشا -
  : فتگ ولدمورت
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 اجازه ؟يد يم بازگشت اجازه من به م؟ تازه يجستجوها شروع يبرا هاگوارتز، در نجا،يا از بهتر ييجا چه پس، خب، -
 تو فرمان تحت من. دم يم قرار تو ارياخت در رو استعدادهام و خودم من بدم؟ قرار آموزانت دانش ارياخت در رو معلوماتم كه يد يم

  .ام
  : گفت و برد باال را شيابروها دامبلدور

 كارو نيا عاتيشا ديشا اي -گذاشتن خودشونو اسم كه افته يم يياونا يبرا ياتفاق چه ؟يچ ان تو فرمان تحت كه يياونا و -
  .خواران مرگ -كرده

 يقرمز برق با دوباره كه ديد را ولدمورت چشمان او. بداند را اسم نيا دامبلدور نداشت انتظار ولدمورت كه بود مطمئن يهر
  .زد رونيب شعله مانندش شكاف يها ينيب سوراخ از و ديدرخش

  :گفت سكوت يا لحظه از پس او
  .مطمئنم من كرد، خواهند سر من بدون من، دوستان -

  :گفت دامبلدور
  .هستن خدمتگزار نقش در شتريب كردم يم احساس من. يدون يم خودت دوست رو اونا نميب يم كه خوشحالم -

  : گفت ولدمورت
  .يكن يم اشتباه تو -

  : گفت دامبلدور
 تو بازگشت انتظار در رو -7داالهوف ،6مالدبر ،5رِيروز ،4نات -اونا از گروه هي رفتم، يم گراز كله به امشب من اگر پس -

 كه كنن تيموفق يآرزو برات نكهيا يبرا فقط كردن، سفر تو با يبرف يشب در رو راه همه نيا كه فداكار واقعاً يدوستان دم؟يد ينم
  .ياريب دست به رو يممعل شغل كي

. بود نديناخوشا اريبس ولدمورت يبرا كرد يم سفر آنها با او كه يكسان از دامبلدور قيدق اطالعات كه نداشت وجود يشك چيه
  :گفت و گرفت خود به يا تازه چهره سرعت به او اما

  .دامبلدور ،يخبر با زيچ همه از شهيهم مثل تو -
  :گفت يآرام به دامبلدور

  …تام حاال، … دارم ييآشنا يمحل يدارها كافه با فقط نه، آه -

                                                 
4 Nott 
5 Rosier 
6 Molciber 
7 Dolohor 



                                                                                                    خالص                                    هري پاتر و شاهزاده نيمه درخواست لرد ولدمورت/بيستم         فصل    
 

 ٤١١

 در را خود و گذاشت نييپا را اش يخال وانيل بود، كرده فرو هم در يا ژهيو حالت با را انگشتانش نوك كه يحال در دامبلدور
  : گفت و ديكش باال اش يصندل

 هر كه يكن درخواست رو يشغل كه ،ياومد نجايا به هواخواه عده هي همراه امشب يچ يبرا. ميبزن حرف روراست بگذار -
  ش؟يخوا ينم ميدون يم ما دوي

  :گفت يمتعجب سرد نگاه با ولدمورت
  .خوامش يم هم يليخ دامبلدور، برعكس، خوامش؟ ينم كه يشغل -

  : گفت دامبلدور
 يچ دنبال تو. يندار عالقه دادن درس به بود سالت هجده كه يزمان از شتريب اما ،يبرگرد هاگوارتز به يخوا يم تو آه، -

 ؟ير ينم مطلب اصل سر كراستي چرا تام؟ ،يهست
  :گفت شخندير با ولدمورت

  ...يبد من به يشغل يخوا ينم اگه -
  :گفت دامبلدور

 و ياومد نجايا به تو يول. يداشت يانتظار نيچن من از تو كه كنم ينم فكر لحظه كي يبرا يحت و خوام، ينم كه البته -
  .يباش هداشت يهدف ديبا ،يكرد درخواست

  : گفت او. بود شده سفت خشم از شياعضا. بود شده دلير تام هيشب شهيهم از كمتر او. شد بلند ولدمورت
  آخرته؟ حرف نيا -

  :گفت و شد بلند هم دامبلدور
  .بله -

  : گفت ولدمورت
  .نمونده گفتن يبرا يا گهيد زيچ پس -

  : گفت او و گرفت فرا را دامبلدور چهره يبزرگ اندوه
 ،يبد رو اشتباهاتت تاوان كه كنم وادارت و بترسونم سوزان كمد كي با رو تو تونستم يم من كه يزمان اون ز،يچ چيه نه، -

  … تونستم يم كاش يا … تام تونستم، يم كاش يا اما. شده تموم شيپ ها مدت
 و بيج طرف به ولدمورت دست كه بود مطمئن او. دهد سر يا هودهيب هشداردهنده اديفر بود كينزد يهر لحظه، كي يبرا

  .بود رفته او و شد يم بسته داشت در بود، برگشته ولدمورت. گذشت لحظه آن اما. رفت اش يدست چوب
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 اما. بودند ستادهيا مشابه باًيتقر يمكان در آنها بعد يا لحظه و كرد احساس شيبازو كينزد را دامبلدور دست دوباره يهر
  .بود مرده و اهيس دوباره دوردامبل دست و نبود پنجره يبرآمدگ يرو يبرف چيه

  : ديپرس كرد يم نگاه دامبلدور چهره به ماًيمستق كه يحال در بالفاصله يهر
  ن؟يديفهم نويا وقت چيه برگشت؟ اون چرا چرا؟ -

  :گفت دامبلدور
  .اون از شتريب نه اما دارم، ينظرات من -

  : گفت يهر
  قربان؟ ،ينظرات چه -

  : گفت دامبلدور
 رو پازل قطعه نيآخر نيا يوقت. يباش آورده دست به رو اسالگهورن پروفسور خاطره كه ،يهر بگم، بهت تونم يم يوقت -

  …شد خواهد روشن دومون هر يبرا دوارم،يام البته ز،يچ همه يباش داشته
 از بود، داشته نگه باز او يبرا را آن و رفته در طرف به دامبلدور كه يباوجود يحت و سوخت يم يكنجكاو از هنوز يهر

  .نخورد تكان شيجا
  : گفت او
  …كه نگفت اون بود؟ اهيس يجادو برابر در دفاع دنبال هم باز اون قربان، -

  : گفت دامبلدور
. كنه يم ثابت نويا ما كوتاه مالقات يبعد عواقب. خواسته يم رو اهيس يجادو برابر در دفاع سيتدر مطمئناً اون آه -

 رو اهيس يجادو برابر در دفاع استاد كي مينتونست هرگز ما زدم باز سر ولدمورت لرد به كار نيا دادن از من يوقت از كه، يدون يم
  .ميدار نگه سال هي از شتريب
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  فصل بيست و يكم

  ناشناختني     اتاق         
  مهدي زارع: مترجم

  مرلين: ويرايش

  

تواند اسالگهورن را  هري تمام هفته بعد را در اين فكر بود كه چطور مي

كدام از فكرها به او كمكي  ولي هيچ.  حافظه  اصلي را به او بدهدوادار كند تا

كتاب . رفت داد تقليل مي  كارهايي كه اين روزها انجام ميينكرد و فكرش رو

  .كرد و اميدوار بود شاهزاده چيزي مفيد در حاشيه نوشته باشد ش را مطالعه مييساز معجون

  :با قاطعيت به او گفت. كرد  مي ديروقت يكشنبه بود و هرميون داشت با هري صحبت

 .كني اونجا چيزي پيدا نمي -

  :هري گفت

  .دوباره شروع نكن هرميون، اگه من كتاب شاهزاده رو نخونده بودم االن رون زنده نبود -

  : هرميون گفت

  .موند اگه همون سال اول درساي اسنيپ رو خونده بودي بازم رون زنده مي -

 - سكتوم سمپرا -خواند وردي در حاشيه كتاب پيدا كرد  ه داشت كتاب شاهزاده را ميطور ك محلي كرد و همان هري به او بي

گوشه صفحه را مخفيانه تا . خيلي دوست داشت ورد را امتحان كند ولي فكر كرد بهتر است آن را در مقابل  هرميون انجام ندهد

  .كرد تا گم نشود
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چند لحظه قبل . آموزان سال ششم بيدار بودند ها فقط چند تا از دانش به جز آن. ها كنار آتش در اتاق عمومي نشسته بودند آن

ا قبل از آن ي آوريل 21هايي كه در روز  آن. كه از شام برگشته بودند شور و هيجان براي ثبت نام در امتحان آپارات وجود داشت

  .نام كنندشد ثبت  توانستند براي تمرينات اضافي كه در هاگزميد انجام مي شدند مي  ساله مي17

تواند در امتحان موفق شود يا  ترسيد كه آيا مي او هنوز براي امتحان آماده نبود و مي. خواند رون با اضطراب اين متن را مي

شد به هر حال   ساله نمي17 ماه ديگر 4تر بود ولي هري كه تا  نه؟ هرميون كه تا حاال دو بار توانسته بود غيب شود كمي مطمئن

  ...توانست در امتحان شركت كند ا نه  نميچه آماده باشد ي

  :رون به هري گفت

  .توني غيب بشي پس مشكلي نداري كه ماه جوالي بياي حداقل تو مي -

  :  هري گفت

 .من فقط يه بار تونستم اون كارو بكنم -

  . اش غيب و ظاهر شود شان  توانسته بود يك بار در داخل حلقه هري در طول درس قبلي

كرد تا يك مقاله خيلي سخت را براي  كرد، حاال داشت تالش مي كه رون داشت در مورد امتحان فكر ميبعد از زمان زيادي 

هري انتظار داشت نمره كمي بگيرد چون در مورد . در حالي كه هري و هرميون قبالً اين كار را انجام داده بودند. اسنيپ آماده كند

  .ترين چيز براي او بود داد چون فعالً حافظه اسالگهورن مهم اهميتي نميمنتورها با اسنيپ مخالف بود ولي يراه مبارزه با د

  :هرميون گفت

فقط يه راه وجود داره كه كسي رو مجبور كني  كاري . تونه بهت كمك كنه گم هري اين شاهزاده احمق نمي دارم بهت مي -

  !كه البته ممنوعه! خواي انجام بده و اونم نفرين راستگوييه رو كه تو مي

  :كرد گفت در حالي كه هنوز به كتاب نگاه ميهري 

ولي بايد . تونه كاري بكنه  نمي– وريتا سروم -گه  دامبلدور مي. گردم براي همين دارم دنبال يه چيز ديگه مي. دونم بله مي -

  ... ه ورد يا يه معجون ياي... اي وجود داشته باشه يه چيز ديگه

  :هرميون گفت
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توني  توني حافظه رو از اسالگهورن بگيري و اين يعني تو مي  دامبلدور گفته فقط تو مي.ري تو داري راه اشتباهي رو مي -

تونه از معجون  توني از معجون استفاده كني چون هر كسي مي تونن وادار كني و اين يعني نمي اسالگهورن رو به كاري كه بقيه نمي

  .استفاده كنه

  :كشيد گفت ش ميرون در حالي كه قلمش را خيلي محكم روي كاغذ پوست

   ط باشه؟-كنم م نويسن؟ فكر نمي  مييمتخاصم رو چطور -

  :كرد گفت  هرميون در حالي كه داشت به مقاله رون نگاه مي

  نويسي؟ تو با چه نوع قلمي مي. شه بيني هم با بيس شروع نمي طوري نيست و پيش نه اون -

  : رون گفت

  .كنن ولي فكر كنم طلسمش باطل شده ودشون كلمات رو هجي مياين قلما خ. اين يكي از قلماي امالنويسي فرد و جرجه -

  : هرميون گفت

كنم كه تو بخواي  سازها و من فكر نمي نوشتيم چه طوري با ديمنتورها مبارزه كنيم نه بيگانه آره باطل شده و ما بايد مي -

  !!اسمتو به رونيل وازليب تغيير بدي

  :فتكرد گ رون در حالي كه با ترس به كاغذش نگاه مي

  .اوه نه نگو كه بايد همشو از اول دوباره بنويسم -

  :آورد گفت اش را بيرون مي دستي  هرميون در حالي كه مقاله را در دستش گرفته بود و داشت چوب

  .تونيم درستش كنيم مي. نترس مشكلي نيست -

  :ماليد گفت  رون در حالي كه به صندليش تكيه داده بود و چشمانش را مي

  . نمن عاشقتم هرميو -

  :هرميون در حالي كه از خجالت سرخ شده بود گفت

  .نذار الوندور بفهمه تو يه همچين حرفي زدي -

  : رون گفت
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  .شه ال من مييخ ذارم ولي شايدم بهش گفتم اونوقت بي نه نمي -

  : هري پرسيد

  ؟يكن خواي تمومش كني چرا اونو ترك نمي اگه مي -

  : رون گفت

  ...و فقطتو و چ. تو تا حاال با كسي قهر نكردي -

  : هري گفت

  .من و چو يه جورايي از هم جدا شديم -

  :كرد با افسردگي گفت اش پاك مي كرد كه كلمات غلط را از روي مقاله  رون در حالي كه داشت به هرميون نگاه مي

 مثه .شه مند مي خوام تمومش كنم اون بيشتر به من عالقه هر چه من مي. شديم شد من و الوندور هم جدا مي اي كاش مي -

  .مونه كه با يه غول دريايي دوست باشي اين مي

  :داد گفت  دقيقه بعد هرميون در حالي كه داشت مقاله رون را پس مي20حدود 

  .بفرماييد -

  : رون گفت

  .شه قلمتو براي امتحانات نهايي قرض بگيرم مي. خيلي خيلي ممنون -

تنها آن سه نفر در اتاق . كرده بود به اطراف نگاه كردخالص پيدا ن هاي شاهزاده نيمه ادداشتيهري كه چيز مهمي در بين 

. داد رفته بود تا بخوابد اش  فحش مي سيموس هم چند لحظه قبل در حالي كه داشت به اسنيپ و مقاله. عمومي باقي مانده بودند

اف ديمنتورها را هاي داخل آتش و صداي قلم  هرميون كه در دست رون بود و داشت آخرين پاراگر ترق چوب تنها صداي ترق

  :كشيد كه هري هم كتاب شاهزاده را بست و داشت خميازه مي. نوشت بود مي

  !ترق

  :هري گفت. اي كه تازه نوشته بود ريخت مركب را روي مقاله. هرميون جيغ كوتاهي كشيد و رون از جا پريد

  !كريچر -



                                                                                                    خالص                                       هري پاتر و شاهزاده نيمه شناختنياتاق نا/بيست و يكم         فصل    
 

 ٤١٧

  : جن خانگي تعظيم كرد و گفت

  .كريچر هم اومده تا اخبار رو بده. كنه خواسته بود كار مي  مالفوي پسر چيارباب گفت اون اطالعاتي رو در مورد اين كه -

  ! ترق

  :دابي هم كنار كريچر ظاهر شد در حالي كه كالهش يعني روپوش قوري كه روي سرش بود كج شده بود گفت

  .كردن بود هري پاتر دابي هم در حال كمك -

  : كريچر مي كرد گفتميلي نگاهي به  كرد و در حالي كه با بيي او خرخر مبهم

  .گفت كه داره مياد هري پاترو ببينه تا گزارشمونو با هم بديم و كريچر بايد به دابي مي -

  : كه هنوز گيج بود گفتيهرميون در حال

   شده هري؟يچه خبره؟ چ -

. عقيب كنندچون به هرميون نگفته بود كه كريچر و دابي را مأمور كرده تا مالفوي را ت. دادن مردد بود  هري براي جواب

  . هاي خانگي براي هرميون موجودات حساسي بودند جن

  :هري گفت

  .كردن اونا مالفوي رو براي من تعقيب مي... خب -

  :كريچر با غرغر گفت

  . روز و شب -

  :رفت مغرورانه گفت طرف مي دابي در حالي كه داشت در جاي خودش اين طرف آن

  .ك هفته است كه نخوابيدهيدابي ! هري پاتر -

  :رسيد گفت ن در حالي كه عصباني به نظر مي هرميو

  !دابي تو يه هفته نخوابيدي؟ ولي مطمئنم تو بهش نگفتي نخوابه هري -

  :هري سريع گفت

  باشه؟ ولي هيچ كدوم از شما چيزي پيدا كرده؟. توني بخوابي دابي تو مي. البته كه نه -
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  :كريچر غرغركنان گفت

زادگي اونه و خصوصيات اون منو ياد رئيس قبليم  دهنده اصيل  نشانكنه كه ارباب مالفوي با نجابت خاصي حركت مي -

  ...ندازه و رفتارش نوعي مي

  :دابي با عصبانيت داد زد

  ... كه... پسر بدي كه. مالفوي پسر بديه -

  ...و بعد از سر تا پايش شروع به لرزيدن كرد و رفت تا درون آتش بپرد

  . اي تقال كرد ولي بعد آرام شد دابي چند لحظه. هري كه انتظار اين كار را داشت او را گرفت

  :زنان گفت نفس دابي نفس

  .هاي قبليش بد بگه هنوز براي دابي مشكله كه پشت سر ارباب. خيلي ممنون هري پاتر -

  :  هري او را رها كرد و بعد دابي با مخالفت به كريچر نگاه كرد و گفت

  . براي يك جن خونگي نيستولي كريچر بايد بدونه كه دراكو مالفوي ارباب خوبي -

  :هري به كريچر گفت

حاال بگيد ببينم اون اين چند وقته دقيقاً . داشتن يا نداشتن مالفوي حرف بزنيم خوايم در مورد دوست و ما هم نمي. بله -

  رفته؟ كجاها مي

  :رسيد گفت  به نظر مييكريچر در حالي كه عصبان

رسه و با  هاش مي خوابه، به كالس يك خوابگاه در طبقه پايين ميخوره، در  در تاالر بزرگ غذا مي!  ارباب مالفوي -

  ...وقارتي كه

  :هري در حالي كه حرف كريچر را قطع كرد گفت

  رفت؟ اي مي آيا اون به جاهاي ممنوعه. تو بگو! دابي -

  :دابي جيرجيركنان گفت
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. و خيلي باهوشه كه بخواد گير بيفته. ذاره مالفوي پسر هيچ قانوني رو كه دابي بتونه بفهمه زير پا نمي! هري پاتر! ارباب -

  ...خواد داخل اتاق آموزايي كه مواظبش هستن وقتي مي همراه دانش. ره اون بيشتر به طبقه هفتم مي

  : زد گفت اش مي اش را به پيشاني سازي هري كه با افسوس كتاب معجون

من مطمئنم كه به همين دليل از . كنه هركاري بخواد مياونجا جاييه كه اون . ره اونجا جاييه كه اون مي! ها اتاق نيازمندي -

  .ها رو توي نقشه نديده بودم من هيچ وقت اتاق نيازمندي. كردم فكرشو مي. شه روي نقشه محو مي

  : رون گفت

  .دونستن كه اون اتاق اونجاست شايد غارتگران نمي -

  : هرميون گفت

  .شه ديده نشه، ديده نمياگه بخواي . كنم اين قسمتي از جادوي اتاقه من فكر مي -

  : هري مشتاقانه گفت

  كنه؟ رفتي تو و ببيني مالفوي چكار مي! دابي -

  : دابي گفت

  .اين غير ممكنه. هري پاتر! نه -

  :هري ناگهان گفت

تونم داخل بشم و جاسوسي اون  پس من هم مي. مالفوي پارسال اومد اونجا به مركز فرماندهي ما. غير ممكن نيست! نه -

  .رو بكنم

  :يون به آرومي گفتهرم

چون اون ماريتاي . كنيم اي مي دونست ما از اتاق چه استفاده چون مالفوي پارسال كامالً مي! كنم بتوني هري ولي فكر نمي -

ولي تو . شد تبديل بشه و اتاق هم تبديل مي) دال. الف(خواست تا به مركز فرماندهي  اون از اتاق مي. احمق فضولي كرده بود

  .دوني چي بخواي تا اتاق برات تغيير شكل پيدا كنه پس تو نمي. شه ره اونجا اتاق چه شكلي مي مالفوي ميدوني وقتي  نمي

  : اعتنايي گفت هري با بي
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  !كارت عالي بود دابي. حتماً بايد يه راهي اون دور و ورا وجود داشته باشه -

  :هرميون با مهرباني گفت

  .كريچر هم عالي بود -

  : خوشحال بشود، چشمان بزرگش را به طرف سقف برگرداند و گفتولي كريچر به جاي اين كه 

  .شنوه كنه كه نمي كريچر وانمود مي. زنه گندزاده داره با كريچر حرف مي -

  :هري حرفش را قطع كرد و فرياد زد

  !برو بيرون -

  :هري رو به طرف دابي گفت. و كريچر آخرين تعظيم را انجام داد و غيب شد

  .خوابيتو هم بهتره بري يه كم ب -

  : دابي جيرجيركنان گفت

  .لي ممنون ارباب هري پاتريخ -

  . و بعد هم غيب شد

  : ها خالي شد، هري به سمت رون و هرميون برگشت و گفت وقتي اتاق از وجود جن

  .حاال ديگه گيرش انداختيم. دونيم مالفوي كجاست حاال مي! چقدر خوب شد -

  :را پوشانده بودند پاك كند، با افسردگي گفتكرد جوهرهايي كه مقاله  رون در حالي كه تالش مي

  !آره خوبه -

  :كردن جوهرها و گفت هرميون مقاله را جلوي خودش گرفت و شروع كرد به پاك

كنم اون به خيلي از اونا اجازه  ره اونجا؟ چند نفر محرم اسرار اون هستن؟ فكر نمي آموزا مي ولي چرا با يه گروه از دانش -

  .كنه بده بدونن چكار مي

  : كرد گفت هري در حالي كه فكر مي

  ...به اونا... پس چه چيزي رو به اونا. كنه گفت به اون ربطي نداره كه چكار مي من شنيدم كه به كراب مي. عجيبه. آره -
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  :ناگهان گفت. او به آتش خيره شده بود. كم قطع شد صداي هري كم

تونست يه كم از اونو در طول درس  مي. توي دخمه بوده خمره از اون ي. اين كه معلومه. من چقدر احمق بودم! خدايا -

  ...برداره

  :رون گفت

  چي رو برداره؟ -

  :زدن كرد، گفت هري در حالي كه از جا پريد و شروع به قدم

. سازي بهمون نشون داد رو دزديده اون مقداري از معجون مركب كه اسالگهورن در جلسه اول معجون! معجون مركب -

قدر احمق هستن كه  اونا اين. همينه. درسته. مث هميشه. بلكه فقط كراب و گويل هستن. كنن واظبت نميگروه زيادي از مالفوي م

ها كمين  خواد اونا در حالي كه بيرون اتاق نيازمندي البته اون نمي. خواد بكنه هر كاري كه گفت انجام بدن ولي نپرسن كه چكار مي

اومد باهاش  ديچ مييو اون دو تا دختري كه وقتي از زمين كوي. ا شكل بقيه بشنپس به اونا معجون مركب داده ت. كردن، ديده بشن

  .بودن، كراب و گويل بودن

  :هرميون با صدايي آرام گفت

  ...گي اون دختره كه من وسايلشو درس كردم، عني تو ميي -

  :هري در حالي كه به او خيره شده بود با صدايي بلند گفت

اون وسايلشو ريخته تا به ! زنم؟ اخل اتاق بوده و اون دختره، اوه در مورد كي دارم حرف ميالبته مالفوي اون موقع د! بله -

  .فهميديم شديم و نمي ما همه مدت داشتيم از كنار اون رد مي. چون يه نفر اونجا بود. مالفوي بگه كه از اتاق نياد بيرون

  :رون زد زير خنده و گفت

گن ديگه  پس چرا بهش نمي. قدر ناراحت هستن ؟ پس بگو چرا اين روزا ايناون كراب و گويل رو به دختر تبديل كرده -

  اين كارو نكنه؟

  :هري گفت

  .كنن بهش بگن اگه اون نشان سياهش رو بهشون نشون داده باشه، جراٌت نمي. گن اونا نمي -
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  :داد گفت شده رون را پس مي هرميون در حالي كه داشت مقاله خشك

  .د داره يا نهدونيم نشان سياهي وجو ما نمي -

  : هري با اطمينان گفت

  !خواهيم ديد -

  : هرميون ايستاد، كش و قوسي به بدنش داد گفت

كنم قبل از اين كه بدوني چي  ولي هري قبل از اين كه احساساتي بشي بايد بهت بگم كه من فكر نمي! خواهيم ديد! آره -

  .اونجاست، بتوني بري اونجا

  :كرد گفت اخت و در حالي كه نگاهي جدي به هري مي بعد كيفش را برداشت و روي كولش اند

  !شب به خير. و فكر كنم نبايد فراموش كني كه تو بايد همه حواست رو براي گرفتن اون حافظه جمع كني -

  : كرد تا برود و وقتي در خوابگاه دختران بسته شد، به طرف رون برگشت و گفت هري به هرميون نگاه مي

  كني؟ تو چي فكر مي -

  : كرد، گفت شدن دابي نگاه مي ر حالي كه داشت به نقطه غيبو رون د

  !!!تونستم مث يه جن خونگي غيب بشم اي كاش مي -

ها استفاده  كرد كه مالفوي چگونه از اتاق نيازمندي روي تختش دراز كشيده بود و فكر مي. هري آن شب خوب نخوابيد

بيند؟ هري مطمئن بود كه اگر مالفوي توانسته بود به مر كز  ميو او يعني هري اگر روز بعد به اتاق رود چه چيزي . كند مي

توانست باشد؟ يك محل مالقات؟ جايي  چه چيزي مي. كند توانست ببيند مالفوي چه مي دال برود، پس او هم مي.فرماندهي الف

تصويري از . ديد ي ميا هاي آشفته و وقتي خوابيد، خواب. شدن؟ اتاقي سنگي؟ يك كارگاه؟ فكر هري مغشوش بود براي مخفي

  .ديد كه بعد به اسالگهورن و بعد به اسنيپ تبديل شد مالفوي مي

كرد كه يك ساعت آزاد  قبل از كالس دفاع در برابر جادوي سياه دارد و از آن  بيني مي هري روز بعد سر صبحانه داشت پيش

تواند كمك بزرگي  كرد هرميون اگر بخواهد مي هري فكر مي. ها استفاده كند تواند براي تالش كردن براي ورود به اتاق نيازمندي مي

هري به طرف هرميون رفت و دستش را روي . داد العملي نسبت به افكار و روحيات هري نشان نمي باشد ولي هرميون هيچ عكس
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سپس به . ان بشودپيام امروز كه چند لحظه پيش يك جغد براي هرميون آورده بود، گذاشت و نگذاشت آن را باز كند و پشتش پنه

  : هرميون گفت

و . تونم اون حافظه رو ازش بگيرم دونم چطوري مي ولي هنوز نمي. من كارمو در مورد اسالگهورن فراموش نكردم! ببين -

  .كنه يتونم بفهمم مالفوي چكار م دونم چرا نمي هنوز هم نمي

  : هرميون گفت

و اين به اين معني نيست كه بهش حقه بزني يا . رو بهت بدهبايد اسالگهورن رو وادار كني كه اون حافظه . من كه گفتم -

ها  خودي دور و ور اتاق نيازمندي و نبايد بي. تونست تو يه لحظه اون كارو بكنه طور بود، دامبلدور مي اگر اين. فريبش بدي

  .كاري بكني شلوغ

  :سپس روزنامه را از دست هري كشيد و نگاهي به صفحه اول آن انداخت و گفت

  .ايد بري اسالگهورن رو پيدا كني و از يه راه ديگه ازش درخواست كنيتو ب -

  : خواند، رون گفت  وقتي هرميون داشت روزنامه را مي

  شناسيم افتاده؟ اتفاقي براي افرادي كه ما مي -

  : هرميون گفت

  !آره -

  . و هري و رون در يك لحظه ساكت شدند

  : هرميون گفت

... اوه. و يكي گفته اوكتاويوس پير غيب شده. ستگير شده و اآلن فرستادنش آزكاباند! ماندانگاسه. نمرده. ولي مهم نيست -

  .گن نفرين شده بوده اونا مي. خواسته والدينش رو بكشه دستگير شده يه پسر نُه ساله بدليل اين كه مي! چقدر وحشتناك! نه

 آماده شد و رون به طرف اتاق عمومي رفت هاي باستاني هرميون براي كالس طلسم. شان را در سكوت خوردند آنها صبحانه

  . طبقه هفتم رفتيو هري به سمت راهرو. تا مقاله ديمنتورها را براي اسنيپ تمام كند
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 ٤٢٤

چون وقتي به مقصدش . هري وقتي يك گوشه خلوت پيدا كرد، شنل نامرئيش را پوشيد ولي الزم نبود خيلي مراقب باشد

ولي حداقل وقتي به . دانست آيا شانسي براي ورود به اتاق دارد يا نه هري نمي. نيسترسيد، ديد كه آنجا خالي است و كسي آنجا 

  .  ساله آنجا نيستند تا جلوي او را بگيرند11آنجا رسيد، ديد كه كراب يا گويل به شكل يك دختر 

او سال پيش به اين . ر كندكا دانست كه بايد چه او مي. هايش را بست ها  بود رسيد، چشم وقتي به محلي كه در اتاق نيازمندي

  .كرد خواست تمركز مي زي كه مييبايد روي چ. دانست چه بايد بكند مي. كار عادت كرده بود

خوام بدونم مالفوي اينجا  مي... كنه؟ خوام بدونم مالفوي اينجا چيكار مي مي... كنه؟ خوام بدونم مالفوي اينجا چيكار مي مي -

  كنه؟ چيكار مي

ولي جلويش فقط يك . هايش را باز كرد چشم. زده بود زد و هيجان قلبش تندتند مي.  شد و گفتسه بار از جلوي در رد

  .اي بود لي محكم و سادهيهري رفت جلو و آن را فشار داد ولي سنگ خ. ديوار ساده خالي بود

  :هري با صداي بلند گفت

  كردم؟ من در مورد چي اشتباه فكر مي... خب... خب -

  :هايش را بست و تا حد امكان تمركز كرد د دوباره چشمچند لحظه فكر كرد و بع

خوام  من مي... خوام جايي رو ببينم كه مالفوي پنهاني مياد من مي... خوام جايي رو ببينم كه مالفوي پنهاني مياد من مي -

  ... جايي رو ببينم كه مالفوي پنهاني مياد

  :هري با عصبانيت به طرف ديوار گفت. شتدري وجود ندا. هايش را باز كرد بعد از سه بار قدم زدن چشم

  .زود باش....اوه -

  :هري چند دقيقه كامالً فكر كرد و بعد گفت.  اون يك دستورالعمل عالي و كامل بود

  .شي خوام به جايي تبديل بشي كه براي دراكو مالفوي تبديل مي من مي -

او به جز صداي پرندگان كه از . ي باز شدن در بوداين بار بعد از قدم زدن چشمهايش را باز نكرد فقط گوش كرد منتظر صدا

اطراف را نگاه كرد تا . هري لعنت فرستاد. هنوز دري وجود نداشت. هايش را باز كرد چشم. آمد، صداي ديگري نشنيد راه دور مي
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 ٤٢٥

هري هر نوع .  شده بودندظاهراً آنها با يك روح بدزبان رويارو. آمدند را ببيند ها كه از گوشه كنار مي شايد گروهي از سال اولي

  . درخواستي را امتحان كرد

  كنه؟ خوام بدونم مالفوي داخل تو چيكار مي من مي -

. خواست در برابر او باز شود اتاق هنوز نمي. كرد و در نهايت فكر كرد شايد هرميون راهي بداند  او يك ساعت داشت فكر مي

  .اش را در آورد و آن را در كيفش گذاشت ياه رفت، شنل نامرئيخور به طرف  كالس دفاع در برابر جادوي س ناراحت و دل

  :اسنيپ به سردي گفت

  .شه ده امتياز از گريفندور كم مي! دوباره دير اومدي پاتر -

نصف كالس هنوز ايستاده بودند و داشتند وسايلشان را از . كجي كرد وقتي هري كنار رون نشست به طرف اسنيپ دهن

  .هري خيلي هم دير نكرده بود. ندآورد هايشان بيرون مي كيف

  :داد گفت دقتي در هوا تكان مي اش را با بي دستي اسنيپ در حالي كه داشت چوب

  . هاتون رو آماده كنيد قبل از اينكه شروع كنيم، نقاله -

  .و بعد بيست و پنج كاغذ پوستي لوله شده به هوا رفت و روي ميز اسنيپ پايين آمد

  :اسنيپ گفت

. خب حاال كتاباتون رو باز كنين. گويي استفاده كنم  اونقدر قابل توجه باشه كه مجبور نشم از نفرين راستاميدوارم كارتون -

  ؟!چيه آقاي فينيگان...! صفحه

  :سيموس گفت

دين؟ چون يه چيزي در مورد  شده و روح رو توضيح مي دونستم شما چطوري اختالف بين اجساد زنده من نمي! قربان -

  .مه بودها توي روزنا اينفري

  :اسنيپ با صداي سردي گفت

  .نه چيزي نبود -

  ...گن ولي استاد من شنيدم مردم مي -
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 ٤٢٦

دزد بدبو به اسم  گن اينفري، كسي بجز يه دله  كه ميياگر شما اون مقاله رو خوندين اقاي فينيگان بايد بدوني كه اون كس -

  .ماندانگاس فلچر نبوده

  :هري زير لب به رون و هرميون گفت

  ماندانگاس با هم نبودن؟ مگه نبايد ناراحت باشه كه ماندانگاس دستگير شده؟مگه اسنيپ و  -

  :هايش به هري دوخته شده بود گفت كرد و چشم اسنيپ در حالي كه به آخر اتاق نگاه مي

رو نفري و روح يبذاريد از پاتر بخوايم تا اختالف ا. ولي فكر كنم پاتر چيزاي زيادي در اين مورد براي گفتن داشته باشه -

  .بهمون بگه

كرد چيزهايي را كه دامبلدور در شبي كه به دنبال اسالگهورن رفته بودند  كردن كه داشت تالش مي همه كالس به هري نگاه مي

  : به او گفته بود به ياد بياورد گفت

  .شه ها شفاف هستن و نور ازشون رد مي نفرييا... خب -

  :اسنيپ حرفش را قطع كرد و گفت

پاتر ارواح شفاف . شه به راحتي فهميد كه اين شش سال آموزش هيچ تأثيري روي تو نداشته مياوه خيلي خوبه بله  -

  .هستن

  .آموزان ديگر هم پوزخند زدند پانسي پاركينسون با صداي بلند خنديد و خيلي از دانش

  :هري گفت

  .ها هستن پس اونا جامدن هاي مرده ها بدن بله ارواح شفاف هستند ولي اينفري -

  :ريشخند گفتاسنيپ با 

اينفري جسديه كه به وسيله يك ورد جادوي سياه دوباره حيات گرفته ولي زنده .  ساله هم همينقدر بلد بود5ه بچه ي -

دونم همتون  يه روح از اونجايي كه مي. ده بازي صرفاً دستورات جادوگران رو انجام مي شب نيست اون مانند يك عروسك خيمه

  .طور كه پاتر خيلي عاقالنه بهمون گفت شفاف هم هست ه در زمين باقي مونده و البته همانايست ك بلد هستيد روح فرد مرده

  :رون ناگهان گفت
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 ٤٢٧

اگه يكي از اونا رو توي يه كوچه تاريك ببينيم، بايد بفهميم شفاف . هاست چيزي كه هري گفت، بهترين راه براي شناسايي اون

  :تونيم ازش بپرسيم كه نمي! هست يا نه

  !يا شما روح يه فرد مرده هستيد كه توي زمين مونديد؟ببخشيد، آ -

  .ها خاموش شد موجي از خنده كالس را گرفت كه با نگاه اسنيپ همه خنده

تونه حتي به اندازه  پسري كه نمي! رونالد ويزلي. چيز بهتري از تو انتظار نداشتم. شه ده امتياز ديگه از گريفندور كم مي -

  !!!يك، غيب وظاهر بشهنصف اينچ از توي يه اتاق بار

  :وقتي هري دهانش را با خشم باز كرد تا چيزي بگويد، هرميون دستش را گرفت و در گوشش گفت

  .ولش كن. شي دوباره تنبيه مي. اي نداره فايده! نه -

  : خنديد گفت اسنيپ در حالي كه داشت با غرور مي

  .بخونيد» كروسپاتوس«اف اول رو در مورد نفرين صفحه دويست و سيزده و دو پاراگر. هاتون رو باز كنيد حاال كتاب

وقتي او نزديك شد، . وقتي زنگ به صدا درآمد، الوندور به طرف هري و رون آمد. رون در تمام طول كالس آرام نشسته بود

ولي . كرد الوندور به دليل حرفي كه اسنيپ در مورد غيب شدن رون زده بود به او توهين مي. هرميون مخفيانه از آن دو جدا شد

  .سپس رون به طرف دستشويي پسران رفت تا از الوندور جدا شود. كرد اين رون را بيشتر ناراحت مي

  : اي به يك آينه شكسته خيره شده بود، گفت رون بعد از اين كه دو سه دقيقه

رفتم چطوري آپارات دونم آيا ارزش داره تو امتحان شركت كنم يا نه؟ من هنوز ياد نگ مگه نه؟ نمي. گه اسنيپ راس مي -

  !بشم

  :هري عاقالنه گفت

تره تا بخواي توي يه حلقه  و اونجا راحت. توني شانست رو در تمرينات فوق برنامه هاگزميد دوباره امتحان كني تو مي -

اين ! ميرتل... توني امتحان رو تابستون با من بدي و اگر هم موفق نشي، از اونجايي كه خيلي عالقه داري، مي. الكي ظاهر بشي

  !دستشويي پسراست
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 ٤٢٨

روح يك دختر از توالت پشت سر آنها بيرون آمد و در هوا شناور بود و از پشت عينك گرد و سفيدش به آنها خيره شده 

  :سپس با افسردگي گفت. بود

  !شما دوتاييد؟... اوه -

  : رون در آينه به او نگاه كرد و گفت

  منتظر كي بودي؟ -

  : رفت گفت اش ور مي خلقي به جوش زير چانهميرتل گريان در حالي كه داشت با بد

  .اون به من گفته بود مياد منو ببينه. كس هيچ -

  :  و بعد به هري نگاه كرد و گفت

  .من ياد گرفتم كه از پسرا انتظار زيادي نداشته باشم. هاي زياديه كه تو رو نديدم ماه! تو هم گفته بودي كه مياي -

  :هري گفت

  .كني ستشويي دخترا زندگي ميكردم تو توي اون د من فكر مي -

. ه بار اومدم تو رو توي حمومت ديدمي. تونم به جاهاي ديگه سر بزنم ولي اين به اين معني نيست كه نمي. من اونجام! بله -

  ! يادته؟

  البته -

ونم مطمئنم ا. ما در خيلي چيزها مث هم هستيم. شايد اگه شما دو تا بريد، اون بياد. من فكر كردم اون منو دوس داره -

  .فهميده

  . و سپس با اميدواري به در نگاه كرد

  : رون گفت

  كنه؟ گي شما در خيلي چيزها مث هم هستيد و با هم تفاهم داريد، يعني اونم توي دستشويي زندگي مي وقتي تو مي -

  : ميرتل با عصبانيت گفت

  !نه -
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 ٤٢٩

  . و صدايش در دستشويي پيچيد

و . كنه و كسي رو نداره كه باهاش حرف بزنه احساس تنهايي مي. ننك مردم اذيتش مي. منظورم اينه كه اون هم حساسه -

  .كنه ده و گريه مي براحتي احساساتش رو نشون مي

  : هري گفت

  كنه؟ يه پسر جوون؟ ه پسر اينجا گريه ميي -

  : زد دوخته شده بود، گفت هايش به رون كه داشت پوزخند مي ميرتل در حالي كه چشم

  ...تا توي. دم رازش رو نگه دارممن قول دا. به تو ربطي نداره -

  : رون با پوزخند گفت

  .شايد تا توي چاه فاضالب. فكر نكنم تا توي قبر -

اي به رون  كردن ميرتل، روحيه تازه رسيد اذيت به نظر مي. ن بپاشديكنان به توالت پريد و باعث شد آب روي زم ميرتل، گريه

  : خت، گفتاندا او وقتي داشت كيفش را روي كولش مي. داده بود

  .بهتره قبل از اين كه بخوام در مورد امتحان تصميم بگيرم، تمرينات هاگزميد رو انجام بدم. گي درست مي -

. شدند، پيوست ها كه تا دو هفته بعد، براي امتحان، هفده ساله مي در تعطيالت آخر هفته، رون به هرميون و بقيه سال ششمي

و آن روز . هاي دهكده هاگزميد تنگ شده بود هري دلش براي گردش. كرد سادت ميكرد، احساس ح ها نگاه مي هري وقتي به آن

به هر حال او تصميم گرفته بود از اين فرصت استفاده كند . ترين آسماني كه تا به حال ديده بودند صاف. يك روز بهاري عالي بود

  .ها تالش كند و براي ورود به اتاق نيازمندي

  :ون در ميان گذاشت، هرميون گفتوقتي فكرش را به رون و هرمي

  .بهتره به دفتر اسالگهورن بري و تالش كني اون حافظه رو ازش بگيري -

  :هري با بدخلقي گفت

  . من سعي كردم -
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 ٤٣٠

اي  سازي، گوشه هاي معجون او در آن هفته هر كاري كرده بود نتوانسته بود اسالگهورن را بعد از كالس. گفت البته راست مي

دو بار هم هري به . توانست با او صحبت كند رفت و هري نمي سازي هر دفعه سريعاً از دخمه بيرون مي  معجوناستاد . گير بياورد

و هري مطمئن بود كه در دفعه دوم صدايي مثل صداي يك گرامافون . دفترش رفته بود و در زده بود ولي كسي جواب نداده بود

  .قديمي را از دفتر او شنيده بود

  :هري گفت

  .ذاره خوام باهاش حرف بزنم ولي نمي دونه كه من مي مي. خواد با من حرف بزنه اون نمي! هرميون -

  !مگه نه؟. تو بايد باز هم تالش كني! خب -

  .اش را انجام بدهد، چند قدمي جلو رفتند آموزان كه منتظر بودند فيلچ كار هميشگي و آزاردهنده صف كوچكي از دانش

هري براي هردوي هرميون و . داد هايشان گوش مي  سرايدار داشت از دور به حرفچون. هري به سؤال هرميون جواب نداد

رفت تا يك يا دو  هاي هرميون، داشت مي او بدون توجه به حرف. رون آرزوي موفقيت كرد و سپس از پلكان مرمري باال رفت

 شنل نامرئي و نقشه غارتگران را از كيفش بعد از اين كه از سالن بيرون آمد،. ها تالش كند ساعت براي ورود به اتاق نيازمندي

  : و بعد از اين كه خودش را مخفي كرد نقشه را باز كرد و با خودش گفت. بيرون آورد

  !دونم كه هيچ شانسي ندارم يم -

  . و سپس نقشه را به خوبي برانداز كرد

ك برج و راونكالوها در يها در  ندورييگريف. شان بودند هاي عمومي آموزان در اتاق از آنجا كه ظهر يكشنبه بود، همه دانش

  .ها بودند ها در زيرزمين نزديك آشپزخانه ها بودند و هافلپاف ها در دخمه اسليترين. برج ديگر

و . ها بودند زدند و افراد كمي هم بيرون روي چمن آموزان بيكاري اطراف كتابخانه يا در راهروها قدم مي تك و توك دانش

اگر گويل داشت بيرون آن . ولي هري نگران نبود. ها نبود هيچ اثري از اتاق نيازمندي. قه هفتم بود طبيگويل تنها در راهرو

  .ومهم نبود كه نقشه از آن آگاه بود يا نه. داد، پس در باز بود نگهباني مي

ي رفت كه به طرف دختر. ها باال رفت و وقتي به راهرو رسيد سرعتش را كم كرد به همين دليل، هري با سرعت از پله

  : وسايلش را كه هفته قبل هرميون برايش درست كرده بود در دست داشت رفت و آرام در گوشش گفت
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  دونستي؟ مي. تو خيلي خوشگلي -

  .گويل از ترس جيغ بلندي كشيد و وسايلش را به هوا پرت كرد و با سرعت فرار كرد

كوب  او مطمئن بود كه اآلن مالفوي در آنجا ميخ. ر كردنخنديد به طرف ديوار رفت تا شروع كند به فك هري در حالي كه مي

  .دانست كسي بيرون آنجاست چون مي. شده

  .كرد تا حاال چه جمالتي را امتحان نكرده است داد و او داشت فكر مي اي مي و اين به هري يك احساس دلپذير و نيرومندانه

ها را امتحان كرده بود، هنوز هيچ دري  ي انواع درخواستاين احساس نيرومندانه خيلي طول نكشيد و نيم ساعت بعد كه هر

  .وجود نداشت

توانست بفهمد او چه كار  كرد نمي هري خيلي نااميد بود چون مالفوي فقط يك قدم با او فاصله داشت ولي هري هر كاري مي

  .كند مي

  .بعد از اين كه صبرش تمام شد به طرف در دويد و به آن لگد زد

  ...آخ -

  .لنگيد و شنل نامرئي از رويش كنار رفت او روي يك پايش مي. رد انگشت پايش شكستههري احساس ك

  !...هري -

رو  مثل اين كه چند بار در طول راه. كرد، تانكس به طرفش آمد وقتي داشت ناله مي. هري با يك پا به اطراف چرخيد و افتاد

  .قدم زده بود

  : هري گفت

  ! كني؟ كار مي جا چي تو اين -

  هميشه بايد او را در حالي كه روي زمين افتاده بود پيدا كند؟چرا تانكس 

  .من اومدم دامبلدور رو ببينم -

  .رسيد الغرتر از هميشه به نظر مي. هري فكر كرد كه او خيلي بدحال است

  : هري گفت
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  .اون طرف قلعه، پشت ناودان سنگيه. دفترش اينجا نيست -

  : تانكس گفت

  .ره جايي رفتهظاهراً دوبا. اونجا نيست. دونم مي -

  : گذاشت، گفت هري در حالي كه داشت پاي كبودش را با احتياط روي زمين مي

  ره؟ دوني اون كجا مي تو مي! گي؟ هي راست مي -

  !نه -

  !براي چي اومدي ببينيش؟ -

  : تانكس گفت

  .ر مردنمن شايعاتي شنيدم كه چند نف. دونه چه اتفاقاتي داره ميفته من فقط فكر كردم اون مي. چيز مهمي نيست -

  :هري گفت

  ...خواسته اون بچه كوچيك كه مي. دونم مي. آره -

  : تانكس گفت

  اي از افراد محفل ققنوس نداشتي؟ اين چند روزه نامه. پيام امروز هميشه از زمان عقبه -

  : هري گفت

  ...بعد از اين كه سيريوس. نويسه هيچ كسي ديگه از محفل ققنوس براي من نامه نمي -

  :و بعد هري ناشيانه گفت. تانكس پر از اشك شدهري ديد كه چشمان 

  .منظورم اين بود كه منم دلم براش تنگ شده. ببخشيد -

  :كرد گفت هاي او گوش نمي تانكس كه انگار به حرف

  .بينمت خب هري بعداً مي... چي؟ -

  .و ناگهان برگشت و در حالي كه هري به او خيره شده بود از راهرو پايين رفت

  .ولي ذهنش آزاد نبود. ها فكر كرد اش را پوشيد و دوباره به اتاق نيازمندي ري شنل نامرئيبعد از چند دقيقه ه
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آيند تا نهار بخورند، او را وادار كرد تا  دانست هرميون و رون چند لحظه ديگر مي در نهايت، احساس گرسنگي و اين كه مي

  .واند تا چند ساعت ديگر از اتاق بيرون بيايد، ترك كردت دانست آيا مي و راهرو را براي مالفوي كه نمي. آنجا را ترك كند

وقتي هري به آنها رسيد، رون مشتاقانه . او، رون و هرميون را در حالي كه وسط غذا خوردن بودند، در تاالر بزرگ پيدا كرد

  : گفت

. سكريون ظاهر شدمهاي ا شدم ولي نزديك ميله خونه خانم پاديفوت ظاهر مي من بايد بيرون قهوه! خب. من موفق شدم -

  .ولي حداقل تونستم حركت كنم

  : هري گفت

  !تو چكار كردي هرميون؟! خوبه -

  : رون گفت

جارو تا  دسته و بعد رفتيم به كافه سه. گه اي كه اين معلمه مي هر كوفت ديگه... سنجش عالي، حدس عالي و: اون عالي بود -

كنم اگه همين روزا ازش  من تعجب مي. شد تا حرف بزنه ن نزديك ميو بايد بدوني كه تويكراس داشت به او. يه نوشيدني بخوريم

  ...درخواست

  : هرميون كه حرف رون را قطع كرد گفت

  تو چكار كردي؟ همه وقت رو رفته بودي نزديك اتاق نيازمندي ها؟! هري -

  :هري گفت

  !تانكس! حدس بزن كي رو اونجا ديدم؟! آره -

  :رون و هرميون كه هردو متعجب بودند گفتند

  !تونكس؟ -

  .گفت اومده دامبلدور رو ببينه. آره -

  : هايش را با تانكس شرح داد، رون گفت بعد از اين كه هري حرف

  .خونه افتاد بعد از اون اتفاقاتي كه توي وزارت. گم اون يه كم شكسته شده اگه نظر منو بخواي، مي -
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  : رسيد گفت هرميون كه كمي نگران به نظر مي

اون كه ! چرا يهويي پستش رو رها كرده و اومده دامبلدور رو ببينه؟ تازه. كرد از مدرسه مواظبت مياون بايد . ه كم عجيبهي -

  .دونسته دامبلدور نيست مي

  :هري گفت

  . من يه حدسي زدم -

  .چون اين كار هرميون بود كه هميشه اين را بگويد نه او. البته كمي عجيب بود

  ت داشته؟كنيد تانكس يه جورايي سيريوس رو دوس فكر نمي -

  :هرميون به او خيره شد و گفت

  چي باعث شده اينو بگي؟ -

  :انداخت گفت هايش را باال مي هري در حالي كه شانه

. و سپر مدافعش هم اآلن يه موجود چهارپاست. خواست گريه كنه ولي وقتي اسم سيريوس رو شنيد، مي! دونم نمي -

  .شايد سيريوس باشه. دونم نمي

  :هرميون به آرامي گفت

  .البته اگه واقعاً براي اين كار اومده باشه! دونم براي چي اومده بوده تا دامبلدور رو ببينه؟ ولي من نمي! نم فكريهاي -

  :خورد گفت زميني مي رون كه داشت پوره سيب

  .اعصابشو از دست داده. دار شده مگه نه؟ اون يه كم خنده. گرديم به چيزي كه من گفتم بازم بر مي -

  : ه هري گفت و بعد عاقالنه ب

  .ها زودرنج هستن زن -

  : هرميون گفت

هاي مسخرش در  چون مادام رزمرتا به جوك. و من هنوز شك دارم كه زني وجود داشته باشه كه نيم ساعت اخم كنه -

  .مورد عجوزه و شفادهنده و اين جور چيزا نخنديده
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  .رون اخم كرد
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 ٤٣٦

  فصل بيست و دوم

  ي             پس از خاكسپار
   پيمان پورصادق: مترجم

  مرلين: ويرايش فني
  

اما . شدند آسمان درخشان آبي از باالي برج و باروهاي قلعه نمايان مي
هري در . داد هاي فرا رسيدن تابستان، حالت هري را تغيير نمي اين نشانه

از كردن، گرفتن خاطره كه ظاهراً تالشش براي اينكه بفهمد مالفوي مشغول انجام چه كاري است و سر صحبت را با اسالگهورن ب
  .ها سال توسط اسالگهورن نگه داشته شده بود دهه

  : هرميون سفت و سخت به هري گفت 
  .براي آخرين بار، فقط مالفوي رو فراموش كن -

هرميون و هري هر دو به بروشور وزارت سحر و جادو . ي آفتابي محوطه نشسته بودند ها بعد از ناهار در يك گوشه  آن
. ها همان روز، بعد از ظهر امتحان داشتند چون آن... اشتباهات معمول ظاهر شدن و چگونه جلوگيري كردن از آن.  زده بودندچنگ

تا يكي از دخترها به آنجا نزديك شد رون سعي . توانستند استرس خود را تسكين دهند و روي هم رفته با يك بروشور حجيم نمي
  .كرد خودش را پشت هرميون قايم كند

  : هرميون گفت
  .الوندور نيست -

  : رون آرام شد و گفت
  .خوبه... او  -

  : آن دختر گفت
  .هري پاتر از من خواستن كه اين رو بهت بدم -
  متشكرم  -

  :توانست بشنود گفت وقتي كه دختر ديگر نمي.  تا هري تومار كاغذ پوستي را گرفت قلبش به شدت تپيد
  .نگيرم جلسه ديگري نداريمدامبلدور گفته تا وقتي كه من اون خاطره رو  -
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  :ون گفتيكرد هرم طور كه هري كاغذ پوستي را آرام جمع مي  همين
  .ري خواست بدونه تو چطور پيش مي شايد اون مي -

دستخط كج و معوج را ديد كه جوهر روي آن به طور نامنظمي . كه دستخط كشيده و باريك دامبلدور را ببيند اما به جاي اين
  .شد شدن جوهر به وجود آمده بود سخت مي هايي كه در اثر پخش ها به خاطر لكه دن آنو خوان. پخش شده بود

 

  هري ، رون و هرميون عزيز
دونم تو اون رو دوست  هرميون مي. دونيد چقدر خاص بود هري و رون شما آن را ديده بوديد و مي. آراگوگ ديشب مرد

غروب . خوام اين كار رو نزديك غروب انجام بدم من مي. اش بياايد برام خيلي باارزشه كه امروز عصر براي خاكسپاري. داشت
. تونيد از آن شنل استفاده كنيد اما شما مي. دونم شما نبايداون موقع از روز بيرون باشيد من مي. وقت مورد عالقش در روز بود

  .تونم اين كار رو انجام بدم خواستم مزاحمتون بشم اما خودم به تنهايي نمي نمي
  يدهاگر

  
  :ون ميداد گفتيهري در حالي كه نوشته را به دست هرم

  .اينو ببين -
  :ون گفتي هرم

  .اوه، تو رو خدا -
  :او با عصبانيت گفت. رسيد  به سرعت آن را مرور كرد و به رون داد كه كامالً ناباورانه به نظر مي

و حاال هاگريد . ودشون پذيرايي كننبهشون گفت كه از خ! هاش گفت كه من و هري رو بخورن اون به رفيق. اون روانيه -
  !انتظار داره كه من برم اونجا و باالي بدن وحشتناك و پرموش گريه كنم

  :هرميون گفت
دونه كه اقدامات امنيتي يك ميليون بار بيشتر شدن و  خواد كه شب قلعه رو ترك كنيم و مي اون از ما مي. فقط اين نيست -

  .رنافتيم اگه ما رو بگي چقدر تو دردسر مي
  : هري گفت

  .خواستيم شب اون رو ببينيم ما قبالً هم مي -
  : هرميون گفت
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اگر . با اين وجود ِآراگوگ مرده. آره اما براي چيزي مثل اين؟ ما بايد خيلي ريسك بزرگي كنيم تا به هاگريد كمك كنيم -
  ...داديم شرايطي بود كه بايد جونش رو نجات مي

  : رون با محكمي گفت
  . مردن براي اون بهتره. باور كن. تو اونو نديدي هرميون. اين دوست داشتم برممن حتي كمتر از  -

كامالً مشخص بود كه ذرات اشك بزرگ و زيادي . كرد هاي مركب سراسر آن نگاه مي هري يادداشت را پس گرفت و به لكه
  :هرميون گفت. روي آن ريخته بود

  .توني به خاطرش مجازات بشي ين چيزيه كه ميتر دليل اين بي. توني فكر رفتن رو بكني هري تو نمي -
  : هري آهي كشيد و گفت

  .كنم هاگريد بدون ما بتونه آراگوگ رو دفن كنه فكر مي. دونم  آره مي -
  :رسيد گفت ون كه خوشحال به نظر مييهرم

الگهورن صحبتي داشته ببينيد امروز بعد از ظهر فرست خوبيه كه با استفاده از اون معجون با اس. كنه آره اون اين كارو مي -
  .باشيم

  :آميزي گفت هري با حالت طعنه
  يعني براي صدمين بار خوش شانسي؟ -

  :ناگهان رون گفت
  .خوش شانسي آره خودشه خوش شانسي -

  : هري گفت
  منظورت چيه رون؟ -

  : رون گفت
  .توني از معجون خوش شانسيت استفاده كني تو مي -

  :هرميون با صدايي حيرت زده گفت
  چرا به فكر خودم نرسيده بود؟. آره رون خودشه -

  : هري در حالي كه به آنها زل زده بود گفت
  خواستم براي روز مبادا نگهش دارم من مي... دونم من نمي -

  : رون ناباورانه گفت
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  براي چي؟ -
  : هرميون هم گفت

  !واقعاً كه -
قيد كه  هاي مبهم و بي  و نقشهشد، تارها رنگ تا مدتي از فكرش دور نمي شيشه كوچك طاليي.  هري جواب آنها را نداد

شد در ذهن  ديد خوشحال مي پسر جديد مي كرد و رون هر وقت خواهرش را با يك دوست جيني را وادار به جدا كردن از دين مي
  .آمد رفت و مي او مي

  : هرميون گفت
  دي؟ هري؟ گوش مي -

  :هري گفت
كنم و  گهورن صحبت كنم از فليكس فليسيس استفاده ميخب باشه اگر امروز بعد از ظهر نتونستم با اسال. آره آره البته -

  .رم پيشش يكبار ديگه مي
  : پاشنه پا چرخيد و گفتي هرميون با مهارت خاصي رو

  .حاال درست شد -
  :كرد رون ملتمسانه فرياد زد طور كه هرميون داشت جمالتي را با خودش زمزمه مي  همين

  . قايم كنيدمن به قدر كافي حالم بد هست لطفاً من رو سريعاً -
  :شدند انداخت و به رون كه شيرجه زده بود پشتش به طور مطمئن گفت  هرميون نگاهي به دخترهايي كه وارد مي

  .اون الوندور نيست -
  :پاييد به دخترها اشاره كرد و گفت  رون نفس راحتي كشيد و در حالي كه از باالي شانه هرميون اوضاع را مي

  طور نيست؟ رسن، اين اونها زياد خوشحال به نظر نمي -
  : هرميون گفت

  مگه شما داستان برادر اونهارو نشنيديد؟. اند نبايد هم خوشحال باشند اونا خواهر هاي منتگومري -
  : رون گفت

  .راستش رو بخواي نه -
  : هرميون ادامه داد
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به هر . رها كمك كنهخوا طبق شايعه، مادرش قبول نكرده به مرگ. ي يك گرگينه قرار گرفته خب برادر اونا مورد حمله -
  .كس نتونسته كاري براش بكنه هيچ. حال پسر كوچولو فقط پنج سال داشت و تو خيابون مانگوس مرد

  : هري تكرار كرد
 .كنن ها كه قاتل نيستن، اونا فقط تو رو به يكي از خودشون تبديل مي اون مرده؟ ولي گرگينه -

  : رون گفت
  .ندُكش ولي من شنيدم اونا بعضي وقتا هم مي -

  :هري بالفاصله گفت
  اسم اون گرگينه چي بوده؟ -

  :ون جواب دادي هرم
  .بك بوده شنيدم اسمش فنير گري -

  : هري با عصبانيت گفت
  .ي اون با من صحبت كرده بود لوپين درباره. شناسم اون عاشق حمله كردن به بچه هاست من اون ديوونه رو مي -

  :هرميون با حالت غمگيني به هري نگاه كرد و گفت
  .شه طور نيست؟ اينها همه مربوط به اون مي ها همه به خاطر متوقف شدن ولدمورته، اين اين -

ها كه به سمت در ورودي قلعه برگشته  زده از جا پريدند، هري به آن هرميون و رون وحشت.  زنگ باالي قلعه به صدا درآمد
  :بودند گفت

  .موفق باشيد -
  : هرميون با نگاه پر معني به هري گفت

  .طور هم همينتو  -
  :سازي داشتند  آن روز بعد از ظهر فقط سه تا از آنها امتحان معجون

  . هري، ارني و دراكو مالفوي -
  :اسالگهورن به نرمي به آنها گفت

  .خوام كه يك چيز جالب برام درست كنيد من از شما مي. خوايم يك كار بامزه كنيم خب امروز مي -
  :ماليد گفت را به هم ميش يها  ارني چاپلوسانه در حالي كه دست

  .اين عاليه قربان -
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  :رسيد گفت  مالفوي كه جدي به نظر مي
  يه چيز جالب؟ -

  : اسالگهورن گفت
  .منظورم اينه كه من رو  غافلگير كنيد -

حالت او طوري بود كه انگار اين درس را اتالف . هايش را باز كرد و مشغول كار شد اي اخمو كتاب معجون  مالفوي با چهره
او تمام مدت در حال غرولندكردن بود غير از زماني . هري فكر كرد كه بهتر است از باالي كتابش مالفوي رو بپاد. دانست وقت مي

تر  پريده رسيد؟ اما او بطور قطع رنگ آيا اين تصور هري بود يا مالفوي مثل تانكس واقعاً الغرتر بنظر مي. كه در اتاق وسايل بود
. ديد اي از خاكستري را داشت شايد اين به اين خاطر بود كه او اين روزها رنگ آفتاب را كمتر مي يهما بود و رنگ پوستش هنوز ته

زد و از مأموريتي كه ولدمورت به او  مثل روز هايي كه در هاگوارتز قدم مي( اش  اما هيچ نشاني از خودبيني و هيجان هميشگي
ي به اين دليل اينطور برداشت كرد كه مأموريت هرچه كه بود خوب و هر. شد در آن ديده نمي) كرد محول كرده بود صحبت مي

اش انداخت و متوجه يكي  سازيه پيشرفته هري خوشحال از فكري كه در سرش گذشته بود نگاهي به كپي معجون. رفت پيش نمي
دستور اسالگهورن مطابقت خالص به نام معجوني براي توليد نشاط شد كه نه تنها  با  ي شاهزاده نيمه شده هاي تصحيح از نسخه

توانست او را  البته اگر هري مي. توانست آن را در چنان حال خوبي قرار بدهد كه قانع شود از آن معجون بچشد داشت بلكه مي
  . قانع كند

  :يك ساعت و نيم بعد اسالگهورن گفت
  .خب واقعاً عاليه -

  :كرد گفت  در حالي كه به ماده زرد رنگ درون پاتيل هري نگاه مي
طور  ي نانا بهش اضافه كردي، اين يكمي جوانه... بزار ببينم اين بوي چيه؟ امممم. معجون نشاط، شايد با خودم بردمش -

  نيست؟ 
  :اسالگهورن اضافه كرد

  شم كه تو از كجا اين مغزهاي شناور رو پيدا كردي؟ من متوجه نمي -
  :الگهورن گفتاس. خالص را هول داد داخل كيفش ش كتاب شاهزاده نيمهيهري با پا

  شايد كار جن خونگيتون باشه؟ -
  : هري گفت

  . آره شايد -



خالص                                                                                                            هري پاتر و شاهزاده نيمه پس از خاكسپاري                             /         فصل بيست و دوم   
 

 ٤٤٢

رنگ به  اي صورتي رفت در ته پاتيل او ماده رسيد او با عجله با معجون اختراعي خودش ور مي حال ارني خوب به نظر نمي
كه معجونش قابل قبول : كرد به او گفت اسالگهورن در حالي كه سكسكه مي. حال مالفوي هم زياد خوب نبود. خورد چشم مي

  :هري گفت. زنگ خورد و ارني و مالفوي آنجا را ترك كردند. است
  ...پروفسور -

  . ولي هنوز حرفش تمام نشده بود كه اسالگهرون با سرعت هرچه تمام از اتاق بيرون رفت
  : هري گفت

  ...خواين معجونم رو  پروفسور نمي... پروفسور -
چال را ترك كرد و با آرامي  ميدي پاتيل را خالي كرد و وسايلش را بيرون آورد و سياههري با ناا.  ولي اسالگهورن رفته بود

  . ها پايين و به سالن عمومي رفت از پله
  . هرميون و رون بعد از ظهر دير برگشتند 

  :كرد از تابلوي نقاشي گذشت و گفت هرميون در حالي كه گريه مي
  .هري هري من قبول شدم -

  : هري گفت
  رون چي؟. خوبهآفرين خيلي  -

  : هرميون زمزمه كرد
  .اون موفق نشد -

  :رون گفت. رسيد دوال دوال وارد اتاق شد  همان موقع رون كه خيلي عبوس به نظر مي
  .واقعاً بدشانسيه كه يك چيز كوچيكي مثل اين نصف ابرو همه چيز رو خراب كنه -

  :هري گفت.  وقتي رون به آنها ملحق شد
  .تونيم اين درس رو با هم بگيريم ما مي. شي عه ديگه موفق ميبد شانسي آوردي رفيق ولي دف -

  : رون غرغركنان گفت
  .آره درسته ولي يك نصف آبرو يا يك چيزي مثل اون حرص آدم رو درمياره -

  : هرميون با لحني تسلي بخش گفت
  .دونم اين واقعاً اتفاق ناگواريه آره مي -
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وقتي كه به . گفتند و اين باعث شد كه حال رون بهتر بشه گر ناسزا مي يش آنها شامشان را با هم خوردن و تمام مدت به آزما
  :ديي اسالگهورن ادامه دادند  و رون پرس سالن عمومي برگشتند بحثشان را در باره

  خواي فليكس فليسيس رو بخوري يا نه؟ هري تو باالخره مي -
  : هري گفت

كنم تو دو، سه ساعت كارم تموم  فكر مي.  تمامش احتياج ندارمولي من به. كنم بهتر باشه ازش استفاده كنم آره، فكر مي -
  .شه

  : رون گفت
  .دي كاري رو اشتباه انجام نمي اونوقت ديگه هيچ. ده وقتي كه بخوريش احساس خوبي بهت دست مي -

  : هرميون با خنده گفت
  .گي؟ تو كه تا حاال از اون نخوردي چي داري مي -
  .دمآره درسته ولي يك لحظه فكر كردم خور -

بايست وقتي كه  نقشه اين بود كه هري مي. كند خوردن صرف مي  روي شاميدانستند كه اسالگهورن معموالً وقت زياد ها مي آن
رسيد آنها  ي درختان جنگل ممنوع مي وقتي كه خورشيد به باالترين نقطه. رفتند گشت پيش آن مي اسالگهورن به اتاقش برمي

اند هرسه به سمت خوابگاه  ين وقتي كه مطمئن شدند نويل، دين و توماس در سالن عموميبنابرا. فهميدند كه وقت رفتن است
  . هاي ته چمدان بيرون كشيد  كوچك را از الي جورابي هري شيشه. پسرها خزيدند

  :هري گفت
  .بگير كه اومد -

  :هرميون آرام گفت. ي كوچك را بلند كرد و به قدر يك جرعه نوشيد  و شيشه
  چه احساسي داري؟ -

 هري براي يك لحظه جواب نداد بعد آهسته اما با اطمينان و يك حالت شادماني نامحدود و زياد را احساس كرد كه او را 
و يكباره گرفتن خاطره از اسالگهورن ناممكن ... هر كار. تواند هر كاري را انجام دهد كرد كه مي او احساس مي. گرفت در بر مي

  .خنديد بلند شد و سرشار از اعتماد به نفس بود او در حالي كه مي. رسيد نبود بلكه ساده به نظر مي
  : او گفت

  .رم پايين پيش هاگريد واقعاً عاليه، خب من مي... عاليه -
  : رون و هرميون مات و مبهوت با هم گفتن
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  چي؟ -
  :  هرميون گفت

  نه هري تو بايد بري و اسالگهورن رو ببيني يادته؟ -
  :هري با اطمينان گفت

  .من احساس خوبي دارم كه برم پيش اون. رم پيش هاگريد  مينه من دارم -
  :كرد گفت زده نگاه مي  رون در حاليكه حيرت

  تو در مورد دفن كردن يك عنكبوت بزرگ حس خوبي داري؟ -
  :كشيد گفت  هري در حاليكه شنل نامرئي را از كيفش بيرون مي

  گم؟ دوني كه چي مي يم. كنم اين جايي هست كه من امشب بايد باشم آره من احساس مي -
  : كردند گفتند  رون و هرميون هر دو با هم در حاليكه كامالً مضطرب نگاه مي

  نه -
  : هرميون با هيجان گفت

  فكر كنم اين فليكس فليسيس هست  -
  .  نور گرفتي او شيشه را باال جلو

  ... دونم نمي. اي پر نكردي ك ديگهيتو هيچ بطري كوچ -
  :انداخت گفت اش مي وي شانهطور كه هري شنل را ر رون همين

  حالته ديوانگيه؟ -
  :او گفت. كردند تر نگاه مي  هري بلند خنديد و رون و هرميون مضطرب

  ...يا حداقل . كنم دونم چه كار دارم مي باوركنيد من مي -
جله به طرف  او ها پايين رفت رون و هرميون با ع او شنل نامرئي را سرش كرد و از پله. او با اطمينان به طرف در حركت كرد

الوندور براون در حاليكه درست به هري، هرميون و رون نگاه . كردند در انتهاي پله هري به طرف در باز سر خورد حركت مي
  :آمدند فرياد كشيد كرد كه از خوابگاه پسران پايين مي مي

  كردي؟ تو اون باال با اون چي كار مي -
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رسيدن به تابلو آسان به . شد صداي بلند شاالپ شلوپ رون را شنيد رد مي هري  همينطور كه از عرض اتاق از كنار آنها 
شد به طور  و هري از  بين آن دو سر خورد و وقتي رد مي. در حاليكه او به آن رسيد جيني و دين از آن وارد شدند. رسيد نظر مي

  :خور گفت او با حالتي دل. اتفاقي به جيني برخورد كرد
  .تونم به راحتي برم خودم مي. كني  تو هميشه همين كارو مي.منو  هل نده لطفاً دين -

. كرد احساس نشاط بيشتري مي. اما قبل از آن هري شنيد كه دين با حالتي عصباني جواب او را داد.  تابلو به آرامي بسته شد
راه نديد و به اين خاطر اصالً او هيچ كس را در . خواست آرام آرام جلو برود او نمي. هاي بلند بيرون از قلعه رفت هري با گام
او هيچ . كرد كه رفتن پيش هاگريد كار درستي بود چرا او فكر مي. ترين فرد در هاگوارتز بود امروز او خوش شانس. تعجب نكرد

 توانست مقصد آخر را او نمي. كرد مثل اين بود كه آن معجون فقط چند قدم را در طول مسير روشن مي. فكري در اين باره نداشت
وقتي كه . رفت اما مطمئن بود كه مسير درست را براي گرفتن آن  خاطره مي. توانست ببيند كه اسالگهورن از كجا آمد او نمي. ببيند

هري با  شادي در را باز كرد و قبل از اينكه در . به سرسراي  ورودي رسيد فهميد كه فيلچ فراموش كرده كه در جلو را قفل كند
او وقتي به پايين پلكان رسيد دريافت كه چقدر خوشايند . زار نفس كشيد ي يك لحظه در هواي پاك چمنتاريكي قدم بگذارد برا

اين دقيقاً در راه نبود اما اين در نظر هري كامالً واضح به نظر . ي هاگريد برسد هست كه از جاليز سبزيجات عبور كند و به كلبه
جايي كه او . پس او فوراً پايش را روي جاليز سبزيجات گذاشت. كرد عمال ميرسيد كه اين يك تغييري ناگهاني بود كه او بايد ا

. ديد  رفته نه با تعجب از اينكه پروفسور اسالگهورن را در حال صحبت با پروفسور اسپراوت مي كامالً شادمان بود اما روي هم
اسالگهورن . داد بت بين آنها گوش ميبا يك دنيا  احساس صلح و آرامش به صح. هري كنار يك ديوار كوچك سنگي قايم شد

  :گفت مؤدبانه مي
ها موثرترينند اگر اونا  چون اين. كنن بيشترصاحب نظران با اين موافقت مي. كنم، پومونا از وقتي كه به من دادي تشكر مي -

  .رو درهواي تاريك و روشن بگذاريم
  :پروفسور اسپراوت با گرمي گفت

   شما كافيهاينقدر براي. اوه من كامالً موافقم -
  : اسالگهورن گفت

  كامالً كامالً  -
  . هري او را ديد در حالي كه مشغول حمل كردن يك بغل گياه پر برگ بود

و مقداري هم اضافه اگر كسي اونا رو به . هاي من استفاده بشه ي هر كدوم از سال سومي چند تا برگ از اينا بايد به وسيله -
  .كنم لي تشكر ميخب عصر شما  بخير و دوباره خي. هدر داد
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آمد كه هري به صورت  اي مي اش دور شد و اسالگهورن دقيقاً به سوي نقطه  پروفسور اسپراوت در تاريكي به طرف گلخانه
هري با يك حركت سريع شنل را از تن خارج . خواست خودش را مرئي كند با يك حس نگراني هري مي. نامرئي ايستاده بود

  . كرد
  عصر بخير -

  :گهورن گفت پروفسور اسال
  اي ريش مرلين، هري تو منو ترسوندي -

  . رسيد  او در جاي خود ساكن و مبهوت ايستاده بود و محتاط و هوشيار به نظر مي
  چجوري از قلعه خارج شدي؟ -

  :بيند با شادماني گفت  هري در حاليكه خوشحال بود از اينكه اسالگهورن را با اخم مي
  كرد كه درها رو قفل كنه كنم فيلچ نبايد فراموش مي من فكر مي -
پرسي اون به چيزهايه غيرضروري بيشتر عالقه داره تا  انجام دادن  اگه از من مي. كنم من حتماً اون مرد رو مطلع مي -

  اما تو چرا بيروني هري؟. اقدامات امنيتي
  :توانست انجام دهد گفتن واقعيت است گفت دانست بهترين كاري كه مي  در حالي كه مي

  خوام بيشتر دردسر پيش بياد گيد پروفسور؟ من نمي اون كامالً ناراحته اما شما به كسي نمي. ه خاطره هاگريدخب قربان ب -
  :او كامالً رك گفت.  تحريك شدن حس كنجكاوي اسالگهورن كامالً آشكار بود

 .دونم كه دامبلدور كامالً به هاگريد اطمينان داره اما من مي. تونم قول بدم خب من نمي -
  خواد كار وحشتناكي انجام بده اين مطمئنم كه اون نميبنابر

تونست حرف بزنه و همه كار  كرد مي اون در جنگل زندگي مي... خب اون يه عنكبوت بزرگه كه هاگريد اونو سالها داشته -
  انجام بده

  : كرد به آرامي گفت  اسالگهورن در حالي كه به انبوه درختان سياه نگاه مي
  خب اين درسته؟. آكرومانتالوس توي جنگل بودهمن شايعاتي شنيدم كه  -

  : هري گفت
اون احتياج به همراهي داره، وقتي . خيلي ناراحته. ديشب مرد. اما اين يكي آراگوگ اولين چيزي كه هاگريد گرفت. بله -
  رم تا كمكش كنم خواد آراگوگ رو خاك كنه و، من گفتم كه مي كه مي

  :پرتي گفت  و اسالگهورن با حواس
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  .. تاثير گزار... رگزارتاثي -
  .شد ثابت ماند ي هاگريد از دور ديد مي اش روي نورهايي كه از كلبه هاي بزرگ و پژمرده چشم

البته اگر هاگريد ناراحته . اما سم اكرومانتيوال بسيار باارزشه اگر اون حيوان تازه مرده باشه ممكنه هنوز نخشكيده باشه -
منظورم اينه كه ... شد مقداري از اونو تهيه كرد اما  اگر راهي بود كه مي.  است انجام بدمخوام عملي رو كه دور از عاطفه من نمي

  اين تقريباً غيرممكنه وقتي كه اكرومانتيوال زنده است بتونيم سم رو از بدنش خارج كنيم
  . آمد كه در آن لحظه اسالگهورن بيشتر دارد با خودش حرف ميزند تا با هري  به نظر مي

اگه رك و راست . اش ممكنه بيش از صد گاليون گرفت براي هر پيمانه. دن و هدررفتنش خيلي وحشتناكهاز دست دا -
  حقوق من زياد نيست... بشيم

  .ي رخ دادن است ديد چه چيزي در هاله  و اكنون هري كامالً مي
  : او با بيشترين درنگ متقاعدكننده گفت

تونه آراگوگ  دونيد  مي مي. شه اگريد احتماالً خيلي خوشحال ميه. خب اگه شما دوست داريد بياييد پروفسور... خب -
  .    رو بهتر مشايعت كنه

  :اسالگهورن در حالي كه برق  اشتياق و عالقه در چشمانش پديدار بود گفت
وب خ.خب... نوشيم ما بخاطر اون حيوان بيچاره مي... بينم هري من تو رو پايين اونجا با يك يا دو بطري مي. بله البته -

كنم اين  نيست اما ما با رسم درست مشايعت خواهيم كرد به هر حال موقعي كه به خاك ميسپاريمش و من كرواتم رو عوض مي
  .يكي كمي نامناسبه براي اين موقعيت

 هاگريد ي او با هياهو به طرف قلعه برگشت و هري هم در حالي كه از خودش شادمان و راضي بود به سرعت به طرف كلبه
  .آورد اگريد وقتي كه در را باز كرد هري را ديد كه جلوي او شنل نامرئي را در ميه. رفت

  :  غرغر كرد
  تو اومدي -

  :هري گفت
  اند اونا واقعاً متأسف. تونستن بيان آره ولي رون و هرميون نمي -
  اشكالي نداره به هر حال ممنون از اين كه اين جايي هري... اشكال -
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اي كه  هاي كهنه او براي خودش يك بازوبند مشكي درست كرده بود و پوتين.  كردي بلندي  هاگريد همراه با گريه سكسكه
قسمتي . هري با حالت تسليت آرنج او را نوازش كرد. آلود بود كرده قرمز و اشك هايش پف و چشم. رسيدند زده به نظر مي واكس

  . توانست به سادگي لمسش كند كه بلندترين جاي هاگريد بود كه مي
  :سيداو پر

  كنيم؟ تو جنگل؟ كجا خاكش مي -
  :گفت. كرد آلودش را با پايين پيراهنش پاك مي هاگريد در حالي كه چشمان اشك

  نه -
در واقع اونا فقط به خاطر دستور . گذارن من به تارهاشون نزديك بشم ها نمي حاال كه آراگوگ مرده ديگه بقيه عنكبوت -

   كني هري؟توني باور مي. خوردن اون بودند كه من رو نمي
  :جواب صادقانه اين بود

  بله -
اين كامالً واضح بود كه .  اي را كه او و رون با آرومانتوالس رو در رو شده بودند هري به سادگي به خاطر آورد صحنه

داد  هاگريد در حالي كه سرش را تكان مي... شد آنها از خوردن هاگريد صرف نظر كنند آراگوگ تنها دليلي بود كه موجب مي
  :تگف

تونم بهت بگم اونا  مي... بيرون آوردن بدن آراگوگ از اونجا اصالً ساده نبود. جا از جنگل نبود كه من نتونم برم قبالً هيچ -
  ...ك بدرود شايستهي. خورن اما من دوست داشتم براي اون مراسم خوبي برگزار كنم هاشونو مي اغلب مرده

كرد به خاطر معجون  به نوازش آرنج او و در همان حال در حاليكه فكر ميهق كرد و هري دوباره شروع كرد   او دوباره هق
  :اين كار درستي است، گفت

  .اومدم اينجا پروفسور اسالگهورن من رو ديد هاگريد وقتي مي -
  :كرد گفت هاگريد كه با حالت هشداردهنده نگاه مي

  .م تقسير منهدون تو دردسر كه نيفتادي؟ تو نبايد بعدازظهر بيرون از قلعه باشي مي -
  : هري گفت

اون . خوام چيكار كنم گفت اون هم دوست داره بياد و آخرين احتراماتش رو نثار آراگوگ كنه نه وقتي شنيد من مي. نه -
  .خواد چند تا بطري بياره تا ما بتونيم خاطرات اراگوگ رو بنوشيم و گفت مي... كنم فكر مي... تر بپوشه رفت تا يك لباس مناسب

  :رسيد گفت  حالي كه هم متحير و هم متأثر به نظر مي هاگريد در



خالص                                                                                                            هري پاتر و شاهزاده نيمه پس از خاكسپاري                             /         فصل بيست و دوم   
 

 ٤٤٩

وقت با هوراس اسالگهورن سر و كاري  من هيچ. ارهي واقعاً اون گفت؟ اين خيلي عاليه و براي تو هم مشكلي به وجود نمي -
آراگوگ .  هبياد اينجا و آراگوگ پير رو ببينه با وجود اينكه مرده، نه؟ خوب ممكنه اين رو دوست داشته باش... نداشتم

  ...خواست مي
 پيش خودش فكر كرد بهترين چيزي كه ممكن بود از آراگوگ دوست داشته باشد مقدار زيادي خوراكي گوشت بود كه ي هر

 وحشتناك عنكبوت ي توانست از بيرون از كلبه صحنه كرد اما او فقط به طرف پنجره هاگريد حركت كرد جايي كه مي او درست مي
  .پشت كلبه دراز كشيده بود و پاهاش را به صورت خميده و پيچيده بودبزرگ را ببيند  كه 

  تو اين باغچه؟. م اون رو اينجا خاك كنيميخوا هاگريد ما مي -
  :هاگريد با صدايي خفه گفت

. خوام چيز قشنگي براش بگم فقط مي. بيني قبر رو مي... مي... من االن كندم. كنم درست كنار جاليز كدوها فكر مي -
  ... .خاطرات خوشدوني  مي

كرد برگشت كه  دار پاك مي او در حالي كه بينيش را در دستمال بزرگ لكه. كسي در زد.  صداش لرزيد و بغضش شكست
دار مشكي  اسالگهورن با عجله از آستانه در گذشت در حالي كه تعدادي بطري در دست داشت و يك كراوات سايه. جواب بدهد
  : و بم گفتك صداي زيرياو با . پوشيده بود

  .هاگريد از شنيدنش خيلي متأسف شدم -
  :هاگريد گفت

  .خيلي متشكرم و ممنون از اينكه هري رو تنبيه نكرديد -
  :  اسالگهورن گفت

  حيوان بيچاره كجاست؟... اي زده شب غم... شب بدي. تونستم در موردش فكر كنم حتي نمي -
  : هاگريد با صدايي لرزان گفت

  بيرون، خب شروع كنيم؟ -
درخشيد و اين اشعه نور با نوري كه از  ها مي ماه اكنون به زردي، روي درخت.  پشتي رفتندي ها به باغچه  آني هر سه

 فوت بيشتر فاصله 10 گودال بزرگ كه در زمين كنده شده بود ي شد و بدن آراگوگ را كه بر لبه آمد آميخته مي  هاگريد ميي پنجره
رنگ كه مستقيم به آسمان خيره شده بود و دو   چشم شيري8طور كه به سر عنكبوت  اسالگهورن همين. كرد نداشت را روشن مي
  :حركت زير مهتاب بود نزديك شد گفت گازانبر بزرگ كه  بي

  با شكوهي -
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ظاهراً داشت سر بزرگ او . ها را شنيد  هري گمان كرد وقتي كه اسالگهورن به باالي دو گازانبر خم شد صداي جرينگ بطري
  :چكيد از پشت سر اسالگهورن گفت  چشمانش ميي هاگريد در حالي كه قطرات اشك از گوشه. كرد را امتحان مي

  .دونستم كه تو به موجوداتي  مثل آراگوگ عالقه داري هوراس من نمي. ها چقدر زيبا هستند در درك همه نيست كه اين -
  :گشت گفت  اسالگهورن در حالي كه از كنار بدن حيوان برمي

  .گذارم ها احترام مي عزيز من به آنعالقه؟ هاگريد  -
  .هاگريد يك بار ديگه چشمانش را پاك كرد. ها را ديد كه زير شنلش ناپديد شدند  هري برق بطري

  مراسم رو شروع كنيم؟... حاال -
ال پيكر را با دستانش بلند كرد و به داخل گود او با ناليدن عنكبوت غول.  هاگريد سرش را تكان داد و به جلو حركت كرد

اسالگهورن كه مثل . هاگريد دوباره شروع به گريه كرد. ني به ته آن برخورد كرديبا صداي تاپ مخوف سهمگ. تاريك انداخت
  : رسيد شروع به نوازش او كرد و گفت هري به آرنج هاگريد نمي

  چرا من چند كلمه نگم؟. خيلي برات سخته... فهميم البته ما اين رو كامالً مي -
شد   گودال نزديك ميي طور كه به لبه اسالگهورن همين. ه او بايد سم باارزشي را از آراگوگ گرفته باشهدانست ك  هري مي
  :اي و ُخشنودي زد و با صداي آرام و گيرايي گفت لبخند مغرورانه

ه درسته ك. شود خداحافظ آراگوگ سلطان عنكبوتان، كسي كه رابطه دوستانه و طوالني صادقانه داشت كه  فراموش نمي -
جايي كه تنيده شدي در كنار جنگل تو ممكنه دوستان انسان تو  تسلي . ماند اما روح تو در آرامش مي. شود بدن تو پوسيده مي

  .پيدا كنند به خاطر از دست دادنت
  : هاگريد با صداي بلند زوزه  مانند گفت

  .خيلي قشنگ بود... اين...اين -
  :اسالگهورن گفت.  ديگري گريه كرد خاك افتاد و بيشتر از هر وقتي  و او روي تپه

  .... خب... خب -
شد و با صدا روي عنكبوت مرده  داد و با هر حركت مقداري زيادي از خاك بلند مي دستيش را حركت مي بعد چوب

  .آورد  صاف هموار پديد ميي ريخت و يك تپه مي
 ...آفرين. اگريدبيا ه. درسته. طرف ديگرش رو بگير هري. بيايد بريم داخل و يك چيزي بنوشيم -
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آنها هاگريد را روي صندلي كنار ميز نشاندند و فانگ كه در طول مراسم خاكسپاري داخل سبدش قايم شده بود حاال آرام 
هاي نوشيدني را كه گرفته  اسالگهورن سر يكي از بطري. آمد و مثل هميشه سر سنگينش را در آغوش هري گذاشت ها مي پيش آن

  :هري را مطمئن كرد و گفتاسالگهورن . بود باز كرد
  .ها رو از نظر مسموميت امتحان كردم ي اين من همه -

  .مانند هاگريد ريخت و به او داد  و بيشتر بطري اولي را در ليوان سطل
  پيش اومد ! بعد از اون اتفاقي كه براي دوست بيچارت رون. ها رو امتحان كرد ي بطري ي همه يك جن خانگي همه -

ي هرميون را در موقع شنيدن اين سوء استفاده از جن خانگي مجسم كرد و تصميم گرفت  ت چهره هري در ذهن خود حال
  :كرد گفت اسالگهورن در حالي كه بطري دوم را در دو ليوان تقسيم مي. هيچ چيز به او نگويد

  ...خب و يكي هم براي من. يكي هم براي هري -
  : بعد ليوانش را بلند كرد و گفت

  .به خاطر آراگوگ -
  :ري و هاگريد با هم گفتند ه
  .آراگوگ -

فليسيس هست نخورد و طوري وانمود كرد كه  دانست در آن فليكس اما هري كه مي. نفس خوردند  هاگريد و اسالگهورن يك
  :بعد ليوان را روي ميز برگرداند  هاگريد با ناراحتي گفت. نوشد اي از آن را مي جرعه

  1ك بود مثل اندازه پكينگزيوقتي از تخم بيرون اومد خيلي كوچ.  بود داشتمدونين من اون رو از موقعي كه توي تخم مي -
  :اسالگهورن گفت

  شيرينه -
  ...خب... گذاشتم تا اينكه توي مدرسه اونو داخل يك جعبه مي -

 تام ريدل كاري كرده بود كه هاگريد. دانست و هري دليل آن را مي) يك حالت غمگين پيدا كرد (ي هاگريد تاريك شد   چهره
او داشت به . دهد آمد اسالگهورن گوش نمي به نظر مي. و او به خاطر بازكردن تاالر اسرار سرزنش شده بود. از مدرسه اخراج شود

  . ي بلند موي سفيد آنيكورن و همچنين يك دسته.  آويزان شده بوديجايي كه چند تا ديگ برنج. كرد سقف نگاه مي
  هاگريد اون موي آنيكورن نيست؟ -

  : گفتيتفاوت ا حالت بي هاگريد ب

                                                 
1 سگ دست آموز چيني   
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  ...دوني مي... ها و اين جور چيزا توي جنگل به دست آوردم ها رو از روي شاخه اون. بله از دمشون كنده شده... او -
  دوني اين كار چقدر بده؟ ولي مرد عزيز من، مي -

  :اش را باال انداخت و گفت  هاگريد شانه
خيلي . اش هم سودمند و با فايده است مرده. شن وقتي كه زخمي مي. نمك من از اونا براي بستن بانداژ حيوانات استفاده مي -

  ...قويه
دانست كه به دنبال  و هري مي... چشمانش با دقت درون كلبه را زير نظر داشت.  از ليوانش نوشيدي اسالگهورن جرعه بزرگ

او . ي نرم و مخملي ناس و ژاكت مردانهها را تبديل كند به ذخاير چوب بلوط، شهد آب  و آ چيزهاي با ارزش بيشتريست تا آن
كنند و اينكه  دوباره ليوان خودش و هاگريد را پر كرد و از هاگريد سواالتي در مورد جانداراني كه امروز در جنگل زندگي مي

ز پاك آميز اسالگهورن، دست ا هاي تملق هاگريد تحت تاثير نوشيدني، صحبت. كند كرد ي آنها مواظبت مي هاگريد چطور از همه
فليكس فليسيس به هري الهام داد تا در اين مورد . هايش برداشت و با خوشحالي به بحث كارهاي باغباني وارد شد كردن چشم

زدن  توانست ورد دوباره پر شدن را بدون حرف هري هنوز نمي. شد نوشيد زود به زود خالي مي منبعي كه اسالگهورن از آن مي
در واقع هري با خود پوزخندي زد . رسيد دار به نظر مي توانست اين كار را امشب انجام دهد خنده ياجراء كند اما اين فكر كه او م

هايي از مبادله كردن تخم اژدها به صورت غيرقانوني تعريف  كه االن داستان. كه نه هاگريد و نه اسالگهورن متوجه آن نشدند
بطري خالي گرفت و هر دو به سرعت پر شدند بعد از يك ساعت يا اش را از زير ميز به طرف دو  دستي او خوب چوب. كردند مي

نوشيدند، براي هاگوارتز، براي دامبلدور، براي شراب  بيشتر هاگريد و اسالگهورن به سالمتي چيزهاي عجيب و غيرمعقول مي
 روي لباس گشادش اش بر هاگريد در حالي كه مقداري از چهاردهمين سطل شرابش از چانه... ي جن خانگي ، براي ساخته

  :چكيد فرياد زد مي
  .هري پاتر -

  : اسالگهورن با صداي نسبتاً كلفتي گفت
  در واقع -

  :گفت كرد زير لب مي  او در حالي كه ليوانش را خالي مي
  يه چيزي تو اين مايه ها... خب .. كسي كه انتخاب شد.. بله ماهي كوچك...  -

كسي كه ديگر . هورن فشار داد و تمام دم آنيكورن را باالي سر اسالگآلود شد  كمي بعد از آن چشمان هاگريد دوباره اشك
براي دوستي، براي بخشندگي، به ده گاليون براي هر موي سر و براي مدتي بعد از آن هاگريد و اسالگهورن كنار هم : زد فرياد مي
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 اسالگهورن هم در حال آواز خواندن رفت و چشمانش كمي چپ شده بود و نشسته بودند در حالي كه از روي صندلي به پايين مي
  :بود گفت

  اونا جوون مردن... آآآآآآه ه -
  ..همين طور پدر و مادر تو هري .. پدر من سني نداشت وقتي كه رفت -

  .داد او به دست هري چنگ زد و آن را تكان مي. ي چشمان هاگريد سرازير شد  دوباره قطرات بزرگ اشك از گوشه
  ...اتفاقات وحشتناك.... اتفاقات وحشتناك.... وقت نفهميدم من هيچ.. ان خودشوني زم بهترين جادوگر و ساحره -

  :خنديد انگيزي مي  اسالگهورن به  غم
اودو رو بيرون با كالهش خوابوندن ... و اونا... شناختند جايي كه اونا به عنوان يه پسر مي... و اودو رو به خانه برگردوندن -

  . دو قسمت شكست بود كه بسيار ناراحت كننده بودش به دستي و چوب. تا استراحت كند
  : هاگريد ناليد

  وحشتناك -
  :اسالگهورن با سكسكه گفت.  و سر پر مويش روي دستانش غلتيد و به خواب رفت و خر و پف كرد

  .تونم آهنگ صدام رو تغيير بدم تا زندگيم نجات پيدا كنه نمي. متأسفانه -
  : هري به آرامي گفت

  .زد اون داشت در مورد مردن پدر و مادر من حرف مي. كرد  ز شما صحبت نميهاگريد در مورد آوا -
  :كرد گفت  او در حالي كه داشت آروغ بزرگش را خفه مي

  .دونست چي بگه رسيد و نمي او كامالَ ساكت به نظر مي... وحشتناك... وحشتناك. اون در وقتي وحشتناك بود... او  -
  :لطافتي پرسيد و با بيا. هايشان را پر كرد  و دوباه ليوان

  كنم تو يادت بياد هري؟ من فكر نمي... من -
  : هري در حالي كه چشم هايش روي شعله ي شمع بود كه از خر و پف سنگين هاگريد ميلرزيد گفت 

. پدرم اول مرد. خب وقتي اونا مردن من فقط يك سالم بود اما من كامالً فهميدم كه دقيقاً چه اتفاقي  افتاد... نه -
  دونستيد؟ مي

  : اسالگهورن با صداي آرام گفت
  .دونستم نمي... من... من -

  : هري گفت
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  .بله ولدمورت اون رو كشت و به طرف مادرم نزديك شد -
  :هري سرسختانه گفت. رسيد بتواند نگاه هراسناك را از روي صورت هري بردارد  اسالگهورن به شدت لرزيد اما به نظر نمي

  .تونست فرار كنه مادرم مي. اهش بره كناراون به مادرم گفت كه از سر ر -
  :ش گفتيها  اسالگهورن همراه با نفس

  ...وحشتناكه... احتياج نبود اون... تونست اون مي... عزيز.... اوه  -
  : هري با صدايي بلند تر از نجوا گفت

عي كرد به ولدمورت التماس اون س. خواست منم برم اما اون نمي. پدرم مرده بود. نه؟ اما اون تكون نخورد... وحشتناكه -
  .اما ولدمورت فقط خنديد. كنه

  :  اسالگهورن ناگهان دستش را تكان داد و گفت
  ...خوام بشنوم نمي... خوام بشنوم من نمي... من يه پيرمردم. پسر عزيزم... واقعاً كافيه. كافيه -

  : هري به دروغ  گفت
  .فراموش كرده بودم -

  . بگويد فليكس فليسيس او را وادار كرد كه 
  شما اون رو دوست داشتين نه؟ -

  : اسالگهورن بار ديگر چشمانش پر از اشك شد و گفت
ترين  اون وحشتناك.... خيلي بامزه... خيلي شجاع... كنم كسي اون رو مي ديد و دوستش نداشت دوستش داشتم؟ فكر نمي -

  ...چيز بود كه
  :هري گفت

  ديد  من داد اما شما يك خاطره رو به من نمياون جونش رو به. كنيد اما شما به پسر او كمك نمي -
به نظر . كرد آلود اسالگهورن نگاه مي هري مستقيماً به چشمان اشك.  صداي سنگين غريدن خر و پف هاگريد كلبه را پر كرد

  :اي گفت او با صداي آهسته. تواند به جاي ديگري نگاه كند سازي نمي رسيد استاد معجون مي
  ...تونه وجود داشته باشه هيچ دليلي نمي... البته... تونستم به تو كمك كنم دريغي نبود اگه مي. طوري نگو اين -

  :  هري صريحاٌ گفت
  .خوام من اطالعات مي. خواد دامبلدور اطالعات مي. تونه مي -

  .آيد دانست كه مشكلي به وجود نمي  هري مي
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هري در حالي كه مستقيماً به . آورد ه خاطر نميگفت اسالگهورن صبح روز بعد هيچ چيز را ب  فليكس فليسيس به او مي
  .كرد كمي به جلو خم شد چشمان اسالگهورن نگاه مي

  .من به اطالعات نياز دارم. من بايد اون رو بكشم. ام كه انتخاب شد من كسي -
  .شيددرخ پيشاني سفيدش با عرقي كه بر رويش نشسته بود مي. آمد تر از هميشه به نظر مي پريده  اسالگهورن رنگ

  ...تو كسي هستي كه انتخاب شد؟ من -
  : هري به آرامي گفت

  .البته كه من هستم -
  ...كمكت كنم براي تالشت در نابودي. در واقع -
  لي اوانز رو كشت راحت بشين؟ خوايد از شر جادوگري كه لي شما نمي -
  ... اما. خوام البته كه مي.... هري... هري -
  ترسيد بفهمه شما به من كمك كرديد؟ مي -

  . رسيد زده به نظر مي چيز نگفت او وحشت  اسالگهورن هيچ
  مثل مادرم شجاع باشيد  -

ي بسيار  براي يك لحظه او مثل يك بچه. ي گوشتالواش را بلند كرد و به لبش فشار داد پروفسور اسالگهورن انگشت اشاره
  :ته گفتاو از بين انگشتانش با صداي آهس. رسيد كه زياد رشد كرده بود بزرگي به نظر مي

كنم اون روز  من فكر مي. كشم ده خجالت مي من در مورد چيزي كه اون خاطره نشون مي. كنم من اصالً احساس غرور نمي -
  ...ناپذيري زدم خسارت جبران

  : هري گفت
  .تونه يك كار شجاعانه نجيبانه و با شكوه باشه اين مي. كنيد شما با دادن اون خاطره به من همه چيز رو پاك مي -

شدند هري و  هايي كه آب مي در باالي شمع. گريد در خواب تكان شديدي خورد و دوباره شروع به خروپف كرد ها
گفت كه آن را نشكند و  يك سكوت بسيار طورالني بود اما فليكس فليسيس به هري مي. كردند اسالگهورن خيره به هم نگاه مي

دست ديگرش را به درون . اش را از آن بيرون كشيد دستي د و چوببعد خيلي آرام اسالگهورن دستش را در جيبش بر. صبر كند
اسالگهورن نوك . كرد هنوز داشت به چشمان هري نگاه مي. شنلش فرو كرد و يك بطري كوچك خالي را از آن بيرون آورد

اش  دستي  كه به نوك چوباي بود ي بلند و نقره و همراه آن يك رشته. اش نزديك كرد و آن را برگرداند اش را به شقيقه دستي چوب
دستي آويزان اسالگهورن در حالي  اي روشن بود و از چوب نقره. چرخيد شد و مي خاطره بلندتر و بلندتر كشيده مي. چسبيده بود
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او در بطري را با دست . چرخيد  و پيچيده بود بعد پهن شد و مثل گاز در درون شيشه مي. ريخت چرخيد درون بطري مي كه مي
  .ت و آن را در عرض ميز به طرف هري برد لرزانش بس

  ...خيلي متشكرم پروفسور -
  :چرخيد گفت هايش روي سبيل پرپشتش مي  پروفسور اسالگهورن درحالي كه قطرات اشك از گونه

  وقتي اون خطر رو ديدي در مورد من بد فكر نكن... هاي اون رو داري و چشم. تو پسر خوبي هستي -
  .قرار داد، آه سردي كشيد و به خواب فرو رفت و او هم سرش را روي دستانش 
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  فصل بيست و سوم

   ها١             هوركراكس
  فرشيد: مترجم

  مرلين: ويرايش
  

هري خنثي شدن معجون شانس را هنگامي كه به سمت قلعه باز 
اما در طبقه سوم با . در ورودي هنوز قفل نشده بود. كرد گشت احساس مي مي

هنگامي كه به تابلو بانوي چاق رسيد و شنل . هاي مخفي توانست از ديدش پنهان بماند ه با رفتن از يكي از راهپيوز مواجه شد ك
  .اش را در آورد اصالً تعجب نكرد كه بانوي چاق در حال و هواي خوبي باشد نامريي
  اين چه وقت برگشتنه؟ -
  ...نمرفت من براي كار مهمي حتماً بايد بيرون مي... من واقعاً متأسفم -
  مجبور نيستي؟. رو بخوابي به هر حال، كلمه عبور در نيمه شب عوض شده پس تو مجبوري كه تو راه -
  بازي در نيار، چرا بايد در نيمه شب عوض بشه؟ مسخره -

  :بانوي چاق گفت
خت اگر مشكلي داري برو و به مدير مدرسه بگو، اون كسي هست كه قوانين امنيتي رو خيلي سفت و س.اين هميشه بوده -

  .گيره مي
  :كرد گفت آميزي در حالي به اطراف نگاه مي هري با لحن طعنه

  ...خواد منو رم پيش پروفسور دامبلدور، اون تنها كسيه كه مي من مي. عالي شد. بسيار خوب -
  :صدايي از پشت هري گفت

  . ساعت قبل به هاگوارتز برگشته1اون اينجاست، پروفسور دامبلدور  -
  .سرش روي يقه چروك دارش افتاده بود. آمد ف هري مينيك سربريده داشت به طر

  :نيك گفت

                                                 
 جاودانه ساز 1
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حالش خوبه و يه ذره خسته به ... چيزي كه بارون گفت. آلود شنيدم كه اونو ديده كه وارد مدرسه شده من از بارون خون -
  .رسه نظر مي

  :زد گفت هري در حالي كه قلبش مي
  كجاست؟ -
  ...اش هاي اضافه  اون واسه وقتيصداي ناله و شيون، جاي هميشگبيني در حال درآوردن  باالي برج طالع... اوه -
  دامبلدور... آلود نه بارون خون -
كنم كه دامبلدور قبل از اومدن به اينجا داشته كاري رو انجام  من چيزي كه بارون گفت رو باور مي... در دفترش.. اوه -

  .داده مي
  :هري گفت

  .كاري داشته... بله -
هاي  سرعتش را دو برابر كرد و حرف. زد اش موج مي ينكه خاطره را بدست آورده هيجان در سينههري از ديدن صحنه گفتن ا

  .گفت ناديده گرفت بانوي چاق را كه پشت سرش مي
  .كلمه عبور همون كرم كدوئه.من از اينكه منو بيدار كردي ناراحت شدم! من دروغ گفتم. برگرد -

سر پرنده چرخيد و به هري اجازه . بود» شكالتي تافي كرم«در حال گفتن كلمه اما هري از پيچ رد شده بود و چند دقيقه بعد 
  .ها قدم بگذارد داد كه روي پله

  :هنگامي كه هري در زد دامبلدور گفت
  .بيا تو -

اما با آسمان سياهي در پشت . اتاق دامبلدور مثل هميشه بود. هري در را باز كرد. آمد صدايش به نظر خيلي خسته مي
  ...ها پنجره

  :دامبلدور با تعجب گفت
  براي چي اين وقت شب اومدي اينجا؟!  شب بخير-
  .من خاطره رو از اسالگهورن گرفتم... من خاطره رو گرفتم -

بعد لبخند . براي يك يا دو ثانيه دامبلدور خشك شده بود. هري شيشه كوچك را از جيبش درآورد و به دامبلدور نشان داد
  .وسيعي رو صورتش افتاد

  .توني دونستم كه تو مي من مي. واقعاً كه خيلي خوب انجامش دادي. اين خبر خيلي خيلي خوبيه! هري -
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اش گرفت و  به هر حال ديركرد در پيدا كردنش فراموش شد و دامبلدور به عجله حركت كرد و شيشه را با دست زخمي نشده
  .داشت  اي رفت كه قدح انديشه را در آن نگه مي به طرف قفسه

  :كرد گفت گذاشت و محتويات شيشه را درون آن خالي مي در حالي كه قدح سنگي را روي ميز ميدامبلدور 
  ...سريع هري... بينيم ما مي... و االن -

 تيره يبار ديگر از هوا. كرد پاهايش هنوز روي زمين دفتر مانده احساس مي. هري مطيع روي قدح انديشه خم و وارد آن شد
  .گهورن شد اما در خيلي سال پيشگذشت و وارد دفتر هوراس اسال

. روي صندلي راحتي در دفترش نشسته بود. رنگ با موهاي پرپشت و براق و سبيلي زنجبيلي. تر بود اسالگهورن خيلي جوان
بقيه در حال جستجو در ظرف كريستالي پاي سيب  . ليوان كوچك مشروب در دستش بود. پاهايش روي زيرپايي مخملي بود

  .بودند
 مارولو كه سياه و طاليي ي حلقه. ها نشسته بودند م دوجين پسر جوان دور اسالگهورن همراه با تام ريدل در وسط آنبا نييتقر

  .زد بود در دستش برق مي
  :دامبلدور كنار هري فرود آمد و در همان لحظه ريدل پرسيد

  شه؟ واقعيت داره كه پروفسور مري تاوت بازنشست مي... قربان -
  :اسالگهورن گفت

  ...تونستم بهت بگم دونستمم نمي اگه من مي... تام... تام -
  .د تكان داد و چشمكي هم زدييانگشتش را به عالمت تأ

 .تر از نصف كاركنان اينجا هستي گيري، باهوش خوام بدونم اطالعاتت رو از كجا مي من بايد بگم كه مي -
  .ريدل لبخند زد و بقيه خنديدند و نگاه تمجيدآميزي به اون انداختند

 - از پاي سيبت متشكر– از افراد مهم ي كه نبايد بدوني و با چاپلوسييات در مورد دونستن چيزها با قابليت باور نكردني -
  ...اين مورد عالقه منه... كني راستي تو درست فكر مي

  .تعدادي از پسرها پوزخند زدند
من آشناهاي ... طور پاي سيب بفرستي همين سال آينده به وزارت برسي اگر براي من 20من از تو انتظار دارم كه در  -

  .خونه دارم مهمي تو وزارت
هري متوجه شد كه تام بدون هيچ دليلي سرگروه بقيه است و بقيه به او به . خنديدند تام لبخند خالي زد هنگامي كه بقيه مي

  .كنند س نگاه مييچشم رئ
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  :ها به پايان رسيد تام گفت هنگامي كه خنده
  ...براي يه چيز... است به من مياد يا نه؟ من گذشته خيلي خوبي براي اون ندارمدونم كه سي من نمي -

ها دارند به يك جوك خصوصي بين  دانست كه آن هري مي. تعدادي از پسرهايي كه دور او بودند به يكديگر لبخندي زدند
د مشهور رهبر گروهشان احترام كردند، به ج دانستند، و يا فكر مي بدون شك در مورد چيزي كه مي... خندن خودشان مي

  .گذارند مي
  :اسالگهورن سريع گفت

... شي هاي تو، نه تو بيشتر از اينا مي قابليت. خود نزن، براي تو هموار نخواهد بود، تو از خانواده نجيبي هستي حرف بي -
  .آموزي اشتباه نكردم تام، من هرگز در مورد دانش

  . را اعالم كرد11ساعت كوچك طاليي روي ميز اسالگهورن ساعت 
خوام يا مجازات  لسترنج، من مقاله تو رو فردا مي. افتيم شب بخير، وقت رفتنه؟ بهتر شماها بريد پسرا وگرنه تو دردسر مي -

  .همچنين تو آوري... شي مي
 روي ميز اش را اش بلند كرد و ليوان خالي اسالگهورن خودش را از روي صندلي راحتي. كي از اتاق بيرون رفتندي پسرها يكي

  .آمد هشيار به نظر مي. جا ايستاده بود ريدل هنوز آن. گذاشت، حركت پشت سرش باعث شد كه او به اطراف نگاه كند
  ...و تو يه ارشدي... خوابت باشي و گير بيفتي خواي كه اين وقت شب بيرون از تخت تام، تو نمي -
  ...خواستم از شما چيزي بپرسم من مي.. قربان -
  ...رمبپرس پس... بپرس -
  دونيد؟ ها مي  هوركراكسسي در باره... ي من فكر كردم شما چه چيزي درباره... قربان -

  .داد پرتي دسته ليوان مشروب را خراش مي ساعت كوچك با حواس. اسالگهورن به او خيره شد
  مگه نه؟... پروژه دفاع در برابر جادوي سياه -

  .ند كه اين يك پروژه براي مدرسه نيستدا توانست بگويد كه اسالگهورن دقيقاً مي اما هري مي
  :ريدل گفت

  .اش رو متوجه نشدم دقيقاً نه، در حين مطالعه كردن به اين كلمه برخوردم و دقيقاً معني -
  :اسالگهورن گفت

خيلي . ها پيدا كني تام تو بايد خيلي خيلي سعي كني كه بتوني يه كتاب كه بتوني توش اطالعاتي در مورد هوركراكسس -
  قعاً خيلي سياهسياه، وا
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خوام، منظورم اينه كه اگر   معذرت مي–دونيد؟ منظورم اينه كه جادوگري مثل شما  اما شما همه چيز رو در مورد اون مي -
  ...دونم كه اگه كسي بتونه بگه، اون شماييد، به خاطر همين فكر كردم كه من مي... تونيد به من بگيد شما نمي

.  را خود انجام داده، ترديد، صداي غيرعادي، چاپلوسي، هيچ كدام كاربرد نداشتكرد كه ريدل خيلي كارش هري فكر مي
توانست بگويد كه  او مي. ميل تجربه داشت نه به عنوان يك كارفرما سر كارش هري خيلي در بيرون كشيدن اطالعات از افراد بي

  . هفته كار كرده باشد2اين لحظه خواهد، شايد براي  ها مي ريدل اطالعات خيلي خيلي زيادي در مورد هوركراكسس
  :كرد گفت كرد و داشت روبان ظرف كريستالي پاي سيب را باز مي اسالگهورن در حالي كه به ريدل نگاه نمي

ها به جسمي  هوركراكسس. اشكالي نداره كه يه ديد كلي به تو بدم فقط براي اينكه معني اونو متوجه بشي. بسيار خوب -
  .ده ز روح خودشو درون اون قرار ميشه كه فرد قسمتي ا گفته مي

  :ريدل گفت
  .كنه جوري كار مي من دقيقاً متوجه نشدم كه اون چه -

  توانست هيجان را در صدايش تشخيص دهد كرد اما هري مي صدايش را با دقت كنترل مي
  :اسالگهورن گفت

وقت اگر بدن شخص از  اون. دي و قسمتي از اون رو در بيرون بدنت در جسمي قرار مي. كني خب، تو روحتو تقسيم مي -
  ...اما موجودي در اين فرم. ره بين بره و يا متالشي بشه اون قسمت كه در زمين مونده و آسيبي نديده از بين نمي

  .چهره اسالگهورن در هم رفت و هري به ياد كلماتي كه دو سال پيش شنيده بود افتاد
  .اما هنوز زنده بودم... تر، من از بدنم بيرون كشيده شده بودم، از ارواح هم پست -
  .تر هست دن، تام، خيلي كم، مرگ ارجح افراد كمي اونو ترجيح مي -

  .توانست آرزويش را پنهان كند حريص بود و نمي. اما تشنگي ريدل در مورد اين مطلب آشكار شده بود
  كنن؟ چطوري روح رو تقسيم مي -

  :اسالگهورن با ناراحتي گفت
م روح كار خالفي هست، خالف قانون يخوردگي و كامل باقي بمونه، تقس بايد بدون دستخب، تو بايد درك كني كه روح  -
  .طبيعت
  دن؟ اما چه طوري اين كار رو انجام مي -
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شدن قتل، قتل باعث ايجاد شكاف در روح  با مرتكب... ترين كار شيطان بزرگ... با استفاده از يكي از كارهاي شيطان -
اون بايد قسمت شكافته شده رو . زدن در راهش استفاده كنه اكسس رو داره بايد از آسيبجادوگري كه قصد ساخت هوركر. شه مي

  .حبس كنه
  حبس كنه؟ اما چه جوري؟ -

  :داد گفت اي را دور كند، تكان مي خواهد حشره اسالگهورن در حالي كه سرش را مثل يك فيل كه مي
به نظرت من يه قاتل ... اد كه اونو امتحان كرده باشه؟قيافه من به كسي مي... دونم ك طلسمي هست، از من نپرس من نميي -
  هستم؟

  :ريدل سريع گفت
  ...من قصد رنجوندن شما رو نداشتم... خوام نه، قربان، البته كه نه، معذرت مي -

  :رويي گفت اسالگهورن با ترش
يزا بيشتر بدونن، خوان در مورد اين چ من ناراحت نشدم، يه حس طبيعي هست كه همه مي. وجه وجه، به هيچ به هيچ -

  ...جادوگرهاي بااستعداد هميشه سعي داشتن كه ظاهر جادو رو
  :ريدل گفت

تونه  منظورم اينه كه آيا يه هوركراكسس مي...  اينه كه-از روي كنجكاوي–شم  بله قربان، اما چيزي كه من متوجه نمي -
هاي بيشتري تقسيم كنن، اينجوري  روحشونو به قسمتشه يه بار روح رو تقسيم كرد؟ آيا بهتر نيست كه  كافي باشه؟ آيا فقط مي

  ...بهتر نيست كه هفت... ترين عدد جادويي هست عدد هفت قوي... مثالً... منظورم اينه كه. شن تر هم مي قوي
  :اسالگهورن با صداي بلند گفت

...  تقسيم روح به هفت قسمت...ك نفر به اندازه كافي بد نيست؟ و در هر حالييكشتن ! هفت تا! تام! پناه به ريش مرلين -
  ...خواي به هفت قسمت تقسيم بشن مي

انگار كه هر وقت تا حاال او را نديده . اسالگهورن به ريدل خيره شده بود. آمد اسالگهورن واقعاً به زحمت افتاده بود به نظر مي
  ...توانست بگويد كه او از وارد شدن به اين مكالمه پشيمان است بود و هري مي

  :ورن زير لب گفتاسالگه
  همه آكادميك هست ... كنيم؟ چيزي كه ما در موردش صحبت مي. ها همه فرض هستند اين... البته -

  :ريدل سريع گفت
  بله، البته، قربان- -
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خوان كه بدونن ما در مورد  مردم نمي. به كسي نگو كه چي بهت گفتم. چيزايي كه به تو گفتم بين خودمون بمونه... اما تام، -
دامبلدور خيلي در اين مورد سخت ... دوني مي... شده هست تو هاگوارتز اينم موضوع منع. كرديم م صحبت مييها داشت هوركراكسس

  ...گيره مي
  :ريدل گفت

  .گم حتي يك كلمه هم نمي -
هميده واري ديد مانند آن زماني كه براي اولين بار ف هري قبل از اينكه ريدل اتاق را ترك كند صورت او را در شادي ديوانه

  .كرد اما او را از آدميت دور مي... نوعي شادي كه در ظاهرش معلوم نبود... بود كه جادوگر است
  :دامبلدور سريع گفت

  ...تونيم ادامه بديم خيلي متشكرم هري، حاال مي -
و منتظر شد هري هم نشست . هنگامي كه هري در اتاق دامبلدور فرود آمد، دامبلدور را ديد كه قبالً پشت ميزش نشسته است

  .كه دامبلدور شروع به صحبت بكند
  :باالخره دامبلدور گفت

گه كه من درست  كنه مي كنم رو اثبات مي من براي شهادت اين خاطره خيلي انتظار كشيدم اين تئوري كه من روش كار مي -
  ...كردم و هنوز چقدر كار مونده كه بايد انجام بديم فكر مي

هاي او و  اند و دارند به صحبت  يكايك تصويرهاي روي ديوار از خواب بيدار شدههري به طور ناگهاني متوجه شد كه
  .جادوگر چاق و دماغ قرمزي شيپورش را كنارگوشش گذاشته بود. دهند دامبلدور گوش مي
  :دامبلدور گفت

اين ور خب، هري، مطمئن هستم كه اهميت چيزي كه االن شنيدي رو فهميدي، در همين سن و سال تو، يكي دو ماهي  -
  .كرد كه خودش رو فناناپذير بكنه اون ور، تام ريدل داشت تمام سعي و تالشش رو مي

  :هري پرسيد
كنيد اون موفق شده؟ اون يه هوركراكسس درست كرده؟ واسه همين بود كه اون هنگامي كه به من حمله كرد  شما فكر مي -

  از روحش سالم بود؟نمرد؟ اون يه هوركراكسس داشت كه يه جا مخفي كرده بود؟ قسمتي 
  :دامبلدور گفت

خواست بدونه كه بر سر جادوگري كه بيش از يك هوركراكسس  شنيدي ولدمورت چي گفت، اون مي... قسمتي يا بيشتر -
طوري  افته، جادوگري كه از مرگ فرار كنه، و به طور دائم مرتكب قتل بشه و روحشو همين بسازه چي مياد، چه اتفاقي براش مي
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تا اونجايي . تونه اين اطالعات رو به اون بده هاي جداگانه قرار بده، هيچ كتابي نمي تونه كه روحش در هوركراكسس تقسيم كنه مي
  . هيچ جادوگري تا حاال نتونسته كه روحشو بيش از دو قسمت بكنه-دونه  من مطمئن هستم، و ولدمورت مي–دونم  كه من مي

  :كرد و سپس گفت يافكارش را مرتب م. اي ساكت شد دامبلدور لحظه
  .چهار سال پيش، من يه دليلي براي اينكه ولدمورت روحشو تقسيم كرده دريافت كردم -

  :هري پرسيد
  كجا؟ چطوري؟ -

  :دامبلدور گفت
داد كه چطوري تاالر اسرار رو  دفتر خاطرات، دفتر خاطرات ريدل، چيزي كه اطالعاتي در مورد اين مي. تو به من داديش -

  .دوباره باز كني
  :گفتهري 

  .شم من متوجه نمي -
چيزي كه تو تعريف كردي يه تجلي يا نمود بوده كه من هرگز . خب من ريدل رو نديدم كه از دفتر خاطرات بيرون بياد -

رون بكشه؟ نه چيزي بيشتر ييه خاطره شروع كنه به كاركردن و براي خودش فكر كنه؟ يه خاطره زندگي رو از يك دختر ب. نديدم
اما اين باعث . دفتر خاطرات يك هوكراكسس بوده. قسمتي از روح، من تقريباً در موردش مطمئن بودم... هاز خطا در دفتر بود

اون . چيزي كه منو هشيار كرد اون دفتر بود. ايجاد تعداد سؤاالتي شد كه با بدست اومدن اين اطالعات بهشون جواب داده شده بود
  .دارنده روح باشه گاهتبديل به يك اسلحه شده بود بيشتر از اينكه يك ن

  :هري گفت
  .شم من هنوز متوجه نمي -
قسمتي ...  طور ديگه بخوام بگم يعني-.كرد طوري كه بايد كار مي كرد، همون خب اون به عنوان يك هوركراكسس كار مي -

هيچ ترديد . نقش خودش رو در جلوگيري از مرگ صاحبش بازي كرد. از روح كه درون دفتر محافظت شده بود و سالم مانده بود
خواست قسمتي از روحش درون كس ديگري جاي بگيره و  مي. خواست اون دفتر خاطرات خونده بشه نيست كه ريدل واقعاً مي

  .شد پس هيوالي اسليترين بار ديگر آزاد مي. اونو تسخير كنه
  :هري گفت

اون . ده اسليترين هستخواست مردم بدونن كه اون نوا اون مي. خواست كه كار سختش به هدر بره خب، اون نمي -
  .تونست در اون زمان اين كار رو انجام بده نمي
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  :دامبلدور در حالي كه تعظيم كرد گفت
خواست كه دفتر خاطرات به فرد ديگري انتقال داده بشه يا برنامه اونو  اما نديدي هري، اگر اون واقعاً مي. كامالً درسته- -

ه ي. اون در مورد قسمتي از روح كه در دفتر قرار داشت خسته شده بود.  بشهآموزهاي بعدي هاگوارتز منتقل داشت كه به دانش
طوري كه پروفسور اسالگهورن گفت مخفي و سالم باشه نه به دست كس ديگري بيفته و اين  هوركراكسس بايد مخفي باشه، همون

توجه  ولدمورت خيلي بي. تو ديدي. دارهاون قسمت از روح ديگه وجود ن. ريسك پيش بياد كه ممكنه نابودش كنه، كه اتفاق افتاد
 يا –داد كه ولدمورت تعداد بيشتري هوركراكسس داره  اين نشون مي. از اين هوركراكسس استفاده كرد و به نظر من عجيب اومد

ود من اميد داشتم كه اينو باور نكنم اما هيچ چيز منطقي ديگري وج. دادن اولش زياد مهم نيست  كه از دست-خواد بسازه مي
يك چيز رو خيلي واضح روشن كرد و به .  سال بعد تو به من گفتي كه شبي كه ولدمورت به بدنش برگشت2بعدش . نداشت

اين چيزيه كه تو به من گفتي . من بيشتر از هر كسي ديگري در اين جهان براي فناناپذيرشدن تالش كردم. خوارها هشدار داد مرگ
ولدمورت به . دونن خوارها نمي دونم منظورش چيه ولي مرگ كنم مي  و من فكر مي!بيشتر از هر كس ديگري. ولدمورت گفته

هنوز با . كنم هيچ جادوگر ديگري داشته باشه چيزي كه من باور نمي.  به صورت جمع هوركراكسس. ها اشاره كرده هوركراكسس
تغيير شكلي كه داشته تنها براي من قابل لرد ولدمورت در چند سال اخير خيلي از انسانيت فاصله گرفته و : هم جور در مياد

  - شيطان-م يتونيم بهش بگ توجيهه اگر روحش توسط نيروهاي فراتر تحريف شده باشه كه ما مي
  :هري گفت

دزده وقتي  سازه يا يكي رو نمي كنه؟ چرا يك سنگ جادو نمي پس اون با كشتن افراد ديگه خودش رو غيرقابل كشتن مي -
  ن عالقه داره؟اينقدر به فناناپذير شد

  :دامبلدور گفت
دونيم كه تالش كرد، پنج سال پيش، اما چند دليل هست كه در نظر ولدموت هوركراكسس بهتر از سنگ جادو  خب ما مي -
و . شد اينجوري ولدمورت به اكسير وابسته مي... خواد خودشو فنا ناپذير كنه اكسير رو بايد به طور مرتب بنوشه كسي كه مي. هست

يادت باشه، ولدمورت . مرد ها مي شد اون مثل بقيه آدم رفت و يا حتي دزديده مي شد و يا از بين مي  از دستش خارج مياگه اكسير
من مطمئن هستم كه ولدمورت به وابسته بودن فكر كرده حتي وابسته بودن به اكسير براش غير . خواد كه تنهايي كار كنه دلش مي

 از اكسير براي اين استفاده كنه فقط به بدن خودش برگرده و از اون حالتي كه بعد از حمله به خواسته كه البته اون مي. قابل تحمله
اون به چيز . هاش تكيه كنه خواد بر روي هوركراكسس بعد از اون من متقاعد شدم كه اون مي. تو براش پيش اومده خارج بشه

تونه  اناپذير بود يا نزديك به فناناپذيري كه يك آدم ميگرفت فن اي احتياج نداشت فقط اگر يك شكل آدمي به خودش مي ديگه
اي كه تو براي ما بدستش آوردي، ما بيشتر از هر كس ديگري به راز  اما حاال هري، بر اساس اين اطالعات و خاطره. بهش برسه
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تقسيم كنن، اينجوري آيا بهتر نيست كه روحشونو به قسمت هاي بيشتري : شنيدي كه گفت. از بين بردن ولدمورت نزديك شديم
كنم كه فكر تقسيم روح   بله، من فكر مي...ترين عدد جادويي هست عدد هفت قوي... مثال ... منظورم اينه كه . قوي تر هم مي شن

  ...به هفت قسمت براي ولدمورت جالب بوده
  :زده گفت هري با حالتي وحشت

  عني اون هفت تا هوركراكسس درست كرده؟ي -
  .آوردند كه حاكي از تعجب آنها بود وار نيز صداهايي از خود در ميهاي روي دي بقيه عكس

  :دامبلدور به آرامي گفت
اما اول از همه، نه هري، هفت تا هوركراكسس نه، شش تا . بينم به بزرگي مشكل پي بردي خوشحالم كه مي- -

كنه و اون قسمتي كه از  گي مياين قسمتي هست كه در بدنش زند. هوركراكسس، قسمت هفتم روح در بدن خود ولدمورت هست
خواد  قسمت هفتم آخرين قسمتي هست كه هر كسي كه مي. بدون اون، ولدمورت وجود خارجي نداره. بدنش بيرون شده بود

  .ولدمورت رو بكشه بايد به اون حمله كنه
  :هري با نا اميدي گفت

   بايد پيداشون كنيم؟يجور اما اون شش هوركراكسس چي؟ چه -
  .شونو از بين بردي و من هم يكي ديگه رو و قبالً يكيفراموش كردي، ت -

  :هري با اشتياق گقت
  شما از بين برديد؟ -

  :آورد گفت اش را باال مي دامبلدور در حالي كه دست سياه و سوخته
 .اي كه دارم العاده هاي خارق شكسته نفسي نباشه براي مهارت.  مارولو، يه طلسم وحشتناك روش بودي حلقه، حلقه. البته -

ممكن بود كه زنده نمونم كه .  بد زخمي شده بودميو به خاطر كار به موقع پروفسور اسنيپ هنگامي كه به هاگوارتز رفتم، خيل
سود  به هر حال از دست دادن يه دست به اين صورت براي از بين بردن ولدمورت خيلي هم بي. بخوام اين ماجرا رو تعريف كنم

  .ستحلقه ديگه يه هوركراكسس ني. نيست
  اما چه جوري پيداش كردين؟ -
. دوني براي چندين ساله كه اين كار من شده كه به گذشته ولدمورت برگردم و اونو مطالعه كنم  كه مييخب همون جور -

به نظر مياد هنگامي كه ولدمورت . من اتفاقي به حلقه تو خونه گانت برخورد كردم. شناخت سفر كردم من به جاهايي كه اون مي
هاي خيلي قوي  ولدمورت مخفيش كرد و با طلسم. خواست كه اونو دستش بذاره م كرد و داخل حلقه قرار داد، نميروحشو تقسي
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كرد كه من   هيچ وقت فكر نمي-د شده بود ي البته مورفين به آزكابان تبع-كرد   در جايي كه جدش زندگي مي. ازش محافظت كرد
به هر حال ما نبايد زياد به خودمون تبريك . ل رد پايي از يه جادوي پنهان بودميا ممكن بود من به دنبا. به اون خرابه سر بزنم

بگيم، تو دفتر خاطرات رو نابود كردي و من هم حلقه رو، اگر تئوري هفت قسمت بودن روح ولدمورت درست باشه هنوز چهار 
  !قسمت مونده

  :هري گفت
  ...ي يا يه كنسرو و ياتونن يه بطري خال اونا مي. تونن هر چيزي باشن و اونا مي -

  :دامبلدور گفت
اما آيا ولدمورت از شيشه خالي . كني كه بايد چيزهاي معمولي باشن و به نظر نيان ها فكر مي كي هري، تو داري به پورت -

كنه؟ چيزايي كه من به تو نشون دادم رو فراموش كردي؟ لرد  معجون يا كنسرو واسه محافظت از يك قسمت از روحش استفاده مي
اون ايمان . شه خچه جادويي قوي كه سبب افتخارش مييولدمورت دوست داره كه چيزاي با ارزش رو جمع كنه، چيزايي با تار

هاشو  شه كه نامش در تايخ جادوگري باقي بمونه اين به من فهموند كه ولدمورت هوركراكسس داره كه چيزي باعث سرافرازيش مي
  .هاي باارزش كنه چيز با دقت انتخاب مي

  .دفتر خاطرات چيز با ارزشي نبود -
من مطمئن هستم كه . طوري كه خودتم اشاره كردي واسه اثبات اين بود كه نواده اسليترين هست دفتر خاطرات همون -

  .كرد ولدمورت به اون به عنوان يك چيز عجيب نگاه مي
  :هري گفت

  دونيد اونا چي هستن؟ كنيد مي ها چي؟ فكر مي بقيه هوركراكسس -
  : گفتدامبلدور

به خاطر داليلي كه قبالً بهت گفتم من مطمئن هستم كه لرد ولدمورت دوست داره از اشيايي . من فقط مي تونم حدس بزنم -
به خاطر همين من به گذشته ولدمورت سفر كردم كه ببينم چيزاي با ارزشي در . استفاده بكنه كه داراي ابهت و شكوه هستند

  .نهجاهايي كه اون بوده ناپديد شده يا 
  :هري بلند گفت

  !فنجان هافلپاف!  قوطي -
  :لبخند بر لب دامبلدور نشست و گفت
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. بله، من حاضرم شرط ببندم البته نه روي دست ديگم اما روي چند تا از انگشتام كه اون تبديل به يك هوركراكسس شده -
. كنم زدنش رو مي  اما من خطر حدس.مانده با فرض اينكه شش قسمت باشه، مشكله پيدا كردنش دو تاي باقي. سومي و چهارمي

چهار شيء از چهار . ندور هم بدزدهيونكالو و گريفيخواست كه اشيايي از ر گرفتن اشياء از اسليترين و هافلپاف و اون مي
دونم كه اون تونست چيزي از  من نمي... من مطمئن هستم كه فشار زيادي روي تصورات ولدمورت وارد كرده. گذار هاگوارتز بنيان

  .ندور هنوز سالم موندهياما مطمئن هستم كه شي گريف. راونكالو پيدا كنه يا نه
  .اي قرار داشت ندور در قاب شيشهيدار گريف ر ياقوتيدامبلدور با دست سياهش به ديوار پشت سرش  اشاره كرد كه شمش

  : گفتيهر
؟ تا سعي كنه كه چيزي از دو بنيانگذار خواست به هاگوارتز برگرده كنيد ولدمورت به خاطر همين مي عني شما فكر ميي -

  ديگه پيدا كنه؟
  :دامبلدور گفت

خوام به زور  من مي. چون اون رفت و فرصت جستجوي هاگوارتز رو نداشت. كنه اما اون كمك چنداني به ما نمي!  دقيقاً -
 –اون دو تا رو داره . كميل بكنهگذار رو ت وقت نتونسته روياي بدست آوردن چهار شيء از چهار بنيان نتيجه بگيرم كه اون هيچ

  .دونيم  اين بيشترين چيزيه كه ما االن مي-شايد هم سه تا
  :شمارد گفت هايش مي هري در حالي كه با انگشت

  هر دو تا رو گرفته باشه... مونه، مگر اينكه ندور گرفته باشه، ششمين هوكراكسس باقي ميياگر چيزي از راونكالو و گريف -
  :دامبلدور گفت

گي وقتي كه به  كنم كه تو چي به من مي من فكر مي. دونم ششمين هوركراكسس چيه كنم كه مي من فكر مي. كنم نميفكر  -
  تو بگم كه من در مورد رفتار مار، كنجكاو شدم، منظورم نجينيه؟

  :هري از جايش بلند شد و گفت
  شه از يه حيوون به عنوان هوركراكسس استفاده كرد؟ مار؟ مي -

  :دامبلدور گفت
چون خيلي كار خطرناكي هست كه قسمتي از روحتو درون چيزي جاي بدي كه براي . شه خب، اين كار توصيه نمي- -

تون شد حداقل يك  كنه اگر دليل من درست باشه، ولدمورت زماني كه براي كشتن تو  وارد خونه كنه و حركت مي خودش فكر مي
شده،  هاش كه بايد مرتكب قتل مي ن براي ايجاد هوركروكسسبه نظر مياد او. هوركراكسس از شش هوركراكسس كم داشته

اون . كنه اون باور داشت كه با كشتن تو، خطر پيشگويي رو رفع مي. و تو يكي از اونا بودي. رسونده هاي مهمي رو به قتل مي انسان
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. راكسس رو با مرگ تو بسازهخواست آخرين هورك من مطمئن هستم كه اون مي. كنه ناپذير مي باور داشت كه داره خودشو شكست
و بعد به ذهنش رسيد . بعد از چند سال توقف اون از نجيني استفاده كرد تا يه مرد پير ماگل رو بكشه. دونيم كه موفق نشد و ما مي

من . دبخشي نجيني ارتباط اسليترين را پذيرفت كه رابطه ولدمورت رو بهبود مي. كه از نجيني براي آخرين هوركراكسس استفاده كنه
و به نظر . اخيراً دوست داره كه اونو نزديك خودش نگه داره. كنم اون نجيني رو طوري ديده كه عالقه داره هر چيزي باشه فكر مي

  .اي روش داره، بيشتر از يه مار زبان كنترل ويژه
  :هري گفت

كنيد كه يه  و شما فكر مي. م موندندفتر خاطرات از بين رفته ، حلقه از بين رفته، فنجان ، قوطي، و مار هنوز سال... پس -
  ندوره؟يهوركراكسس ديگه هست كه از اشياي ريونكالو يا گريف

  :داد گفت دامبلدور در حالي كه سرش را تكان مي
  .ن و دقيق، بلهيخالصه قابل تحس -
نين به اونجا ك گردين؟ آيا اينا همون جاهايي هستن كه وقتي هاگوارتز رو ترك مي شما هنوز دارين دنبالشون مي... پس -

  رين؟ مي
  :دامبلدور گفت

. ها رو پيدا كنم نزديك هست كه يكي ديگه از هوركراكسس... شايد... كنم فكر مي. درسته، من خيلي وقته دنبالشون هستم -
  .اي هست آثار اميدواركننده
  :هري گفت

  تونم با شما بيام و در نابودكردنش كمكتون كنم؟ من مي... اگر برين -
  : اينكه به هري جواب بدهد نگاه معناداري به او كرد و گفتدامبلدور قبل از

  .كنم البته، فكر مي -
  :هري كه غافلگير شده بود گفت

  تونم؟ من مي -
  :زد گفت دامبلدور در حالي كه لبخند مي

  .كنم كه تو به اين حد رسيدي اوه، بله، من فكر مي -
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شنيد كه بايد مراقب خودش باشد و هشيار   بار نميخيلي خوب بود كه براي اولين. شنيد هري صداي ضربان قلبش را مي
دادند و  هري تعدادي از آنها را ديد كه سرشان را تكان مي. هاي روي ديوار با اين تصميم دامبلدور موافق نبودند عكس. باشد

  .كرد فينباس نيگالس هم خروپف مي
  :ها توجه نكرد و گفت هري به عكس

  شه؟ ره، متوجه مي ها از بين مي آيا ولدمورت وقتي يكي از هوركراكسس -
و اين . ور شده ه هري، من مطمئنم كه نه، من مطمئن هستم كه ولدمورت االن خيلي به شيطان غوطهيسوال خيلي جالب -
اون احتماالً از شكستش آگاه . كنه در زمان مرگ هاي خيلي وقتِ كه از اون جدا شده و اون االن مثل ما احساس نمي قسمت

دش نه، به طور مثال، دفتر خاطرات ريدل از بين رفته بود، ولدمورت تا زماني كه حقيقت رو از لوسيوس مالفوي اما خو... شه مي
گم كه عصبانيتش  وقتي ولدمورت فهميد كه كليه قدرت دفتر خاطرات از بين رفته، دارم به تو مي. دونست بيرون نكشيده بود نمي

  .ديدني بود
  فوي رو وادار كرد كه دفتر خاطرات رو وارد هاگوارتز بكنه؟كردم ولدمورت، مال اما من فكر مي -
اما لوسيوس هنوز بايد . هاي بيشتري درست كنه تونه هوركراكسس ها پيش وقتي كه فهميد مي بله، اون سعي كرد، سال -

مالفوي داد ولدمورت مدت كمي بعد از اينكه دفتر رو به . موند و هيچ وقت دستوري دريافت نكرد منتظر دستور ولدمورت مي
اما ولدمورت روي . كنه ولدمورت مطمئن بود كه مالفوي به جز محافظت از دفتر خاطرات كار ديگري باهاش نمي. شكست خورد

دانست كه دفتر  لوسيوس دقيقاً نمي. كرد كرد مرده، حساب مي ها بود رفته و مالفوي فكر مي ترس مالفوي از ارباب خودش كه سال
شه چون  ونم كه ولدمورت به لوسيوس گفته كه دفتر خاطرات باعث بازشدن دوباره تاالر اسرار ميد من مي. خاطرات چي هست

اما به . كرد دونست كه قسمتي از روح اربابش رو در دست داره بيشتر ازش مراقبت مي اگر مالفوي مي. واسه اين كار طراحي شده
خواست آرتور رو  با دادن دفتر خاطرات به دختر آرتو ويزلي، مي. جاش اون دفتر خاطرات رو براي يه پايان قديمي استفاده كرد

با عصبانيت ولدمورت از دور انداختن هوركراكسس براي ... لوسيوس ضعيف... آه. كار جلوه بده اعتبار كنه و اونو يه جنايت بي
م اون از اينكه تو آزكابان كن خواد بكنه؟ با شكست مفتضحانه در وزارت سحر و جادو، من تعجب نمي كار مي منظور شخصي چي

  . سالمه خوشحال باشه
  :اي در فكر فرو رفت و بعد گفت هري لحظه

  شه ولدمورت رو كُشت؟ ها نابود بشن، مي اگر تمام هوركراكسس -
  :دامبلدور گفت
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وقت  هيچ. رفتست هاش مثل يه آدم معمولي هست و روحش ناقص و تقليل كنم، ولدمورت بدون هوركراكسس فكر مي -
براي كشتن جادوگري . كنه ي نكن كه اگه روح ولدمورت هم آسيب ديده باشه، مغزش و قدرت جادوييش هيچ تغييري نمفراموش

  .هاش به يه نيروي غيرعادي نياز هست مثل ولدمورت حتي بدون هوركراكسس
  :هري قبل از اينكه بتواند جلوي خودش را بگيرد گفت

  .اي ندارم العاده اما من هيچ قدرت خارق -
  :لدور محكم گفتدامب

  ...توني تو داري، تو قدرتي داري كه ولدمورت هرگز نداشته، تو مي- -
  :هري با بي صبري گفت

  .تونم عشق بورزم دونم، من مي من مي -
  .براي هري خيلي سخت بود كه از ادامه دادن صرف نظر كند

  :نظر كرده است گفت دادن صحبتش صرف مهدانست كه او از ادا كرد انگار دقيقاً مي دامبلدور در حالي كه به هري نگاه مي
. العاده بشه افته تبديل به يه چيز خارق شه تمام اتفاقاتي كه براي تو مي كه باعث مي. توني عشق بورزي بله، هري، تو مي -

  .تو هنوز خيلي جووني تا بفهمي كه چقدر غير عادي هستي، هري
  :كرد گفت شدن مي هري در حالي كه احساس خالي

وقت نداشته، منظورش فقط،  گفت كه من داراي قدرتي هستم كه ولدمورت هيچ كه پيشگويي ميپس هنگامي  -
  ورزيدن بود؟ عشق

  :دامبلدور گفت
من . دونه هيچ وقت فراموش نكن كه از چيزايي كه پيشگويي گفت فقط مهم اونيه كه ولدمورت مي. بله، فقط عشق ورزيدن -

و براي كشتن تو، تو رو . تره انتخاب كرد عنوان شخصي كه براش از همه خطرناكولدمورت تو رو به . به تو اينو پارسال گفتم
  .تره تبديل به شخصي كرد كه براش از همه خطرناك

  ...ولي اين شبيه -
  :اش به هري اشاره كرد و گفت رسيد با دست سياه و سوخته تاب به نظر مي دامبلدور كه حاال بي

  .شي وابسته ميتو داري خيلي به پيشگويي . نه شبيه نيست -
  :هري گفت

  ...اما، شما گفتيد كه منظور پيشگويي اينه كه -
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يعني ! شنيد، آيا اماكن داشت كه به وقوع بپيونده؟ هيچ معني داشت؟ البته كه نه اگر ولدمورت هرگز اون پيشگويي رو نمي -
  هاي درون سالن پيشگويي به وقوع پيوسته؟ كني تمام پيشگويي تو فكر مي

  :گفتهري با سردرگمي 
  .اما، سال پيش، شما گفتيد كه يكي از ما بايد ديگري رو بكشه -
اگر اون . الوني پيش رفت هري، هري، فقط به خاطر اينكه ولدمورت اشتباه بزرگي كرد،  بر اساس گفته پروفسور تره -

كرد  اگر اون مادرتو مجبور نمي! ه نهداد كه ازش انتقام بگيري؟ البته ك رسوند آيا به تو اين انگيزه رو مي هرگز پدر تو رو به قتل نمي
! بيني هري مي! البته كه نه هري. داد كه خودشم نتونه ازش رد بشه  كه براي تو بميره، هرگز به تو محافظ جادويي به اين قدرت نمي

د ترس هيچ در مور. كنن ها اين كارو مي طوري كه تمام ظالم همون. ولدمورت با دست خودش بزرگترين دشمن خودش رو ساخت
شه  فهمن كه بين اون همه آدمي كه بهشون ستم كردن يكي پيدا مي كنن فكر كردي؟ همه اونو مي ها از كساني كه بهشون ستم مي ظالم

اون هميشه مواظب بود كه كسي پيدا نشه كه بخواد . كنه ولدمورت هم فرقي نمي. كه عليه اونا شورش كنه و اونا رو نابود كنه
اي كه خودش انتخاب كرده بود آدمي رو ساخت كه  اونو  و وارد عمل شد با نتيجه. يشگويي رو شنيدولدمورت پ. سركشي كنه

  .و سالح خطرناكي رو بهش داد. بكشه
  ...اما -

  :دامبلدور گفت
  .اين ضروري هست كه تو اينو بفهمي -

 هري هرگز او را آشفته .كرد خشي مي ردايش در پشت سرش خش. اش بلند شد و در اتاق قدم زد دامبلدور از روي صندلي
  .نديده بود

اين . با تالش براي كشتن تو، ولدمورت شخصاً تو رو انتخاب كرد كه االن جلوي من بشيني و به تو ابزار كارت رو داد -
شي كه اون بهشون  هاش، و تو زبان مارها رو متوجه مي طلبي جاه. توني وارد افكارش بشي مشكل ولدمورت هست كه تو مي

 -ميره خوار براي بدست آوردنش مي كه يك مرگ-توني به دنياي ولدمورت بري،  و هنوز، هري، با وجود اينكه مي. ده دستور مي
  .دهنده ميل ناچيز تو براي پيوستن به ولدمورته نشان. وقت، حتي يك ثانيه هيچ. تو هيچ وقت توسط جادوي سياه گمراه نشدي

  : هري رنجيده گفت
    .ن مادر و پدر منو كشتهرم، او البته كه به طرفش نمي -

  :دامبلدور بلند گفت
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در . تونه در برابر قدرتي مثل ولدمورت دوام بياره تنها چيزي كه مي. شي تو توسط قابليت عشق ورزيدنت محافظت مي -
كردي كه وقتي به آينه نگاه . ازده سالگي بوديقدر كه در سن  قلبت هنوز سالمه، همون. ها پايداري كردي برابر هوس امتحان كينه

دوني چند  مي. داد، نه فناناپذير شدن و پولدارشدن و به تو فقط راه شكست ولدمورت رو نشون مي. داد ات رو نشان مي آرزوي قلبي
اما االن ! اما نفهميد. جنگه فهميد كه داره با چي مي بيني رو ببينن؟ ولدمورت بعدش بايد مي تونن چيزي كه تو مي جادوگر مي

اما اون نتونست بدون تحمل درد فناپذيرشدن و مرگ تو .  اينكه به خودت صدمه بزني وارد ذهن ولدمورت شديتو بدون. دونه مي
هري، اون خيلي عجله داشت كه روحشو معيوب . كنم فهميده باشه براي چي من فكر نمي. رو تصرف كنه كه تو وزات متوجه شد

تكه شده  نخورده غيرقابل مقايسه با روح تكه روح كامل و دستكنه و تقسيمش كنه و اون هرگز نتونست بفهمه كه قدرت يك 
  .هست

  :كرد صدايش شبيه به مجادله و دعوا نباشد گفت هري در حالي كه تقال مي
  ...گه؟، من بايد ولدمورت رو بكشم و يا گه، نمي اما، قربان، همه اينا يه چيز رو مي -

  :دامبلدور گفت
! گيري به خاطر خودت، به خاطر اينكه تا زماني كه نكُشيش آروم نمي! پيشگويياما نه به خاطر ! بايد؟ البته كه بايد -

در مورد ولدمورت چي فكر ... وقت پيشگويي رو نشنيده بودي كه تو هيچ... براي يك لحظه! تصور كن. دونيم هردومون اينو مي
  .فكر كن... كردي مي

 هري به مادرش فكر كرد، به پدرش، به سيريوس، به سدريك .زدن و فكركردن است ديد كه در حال قدم هري دامبلدور را مي
اش جاري  آمد شور عشق  در سينه يبه نظر م. دانست ولدمورت آنها را انجام داده هاي وحشتناكي كه مي ديگوري،  و همه مرگ

  ...در گلويش گير كرد. شده است
  :هري سريع گفت

  .نمك و من اين كار رو مي. خوام كه كارشو تموم كنم من مي -
  :دامبلدور فرياد زد

اما پيشگويي ولدمورت رو . گه كه تو مجبوري چيزي رو انجام بدي بيني، پيشگويي به تو نمي مي. كني البته كه اين كارو مي -
توني به پيشگويي  حتي مي... تو حق انتخاب داري... به زبان ديگه... مجبور كرد كه تو رو به عنوان همتاي خودش انتخاب كنه

  ...كنه كه اينو مهم مي... به صدمه زدن به تو... ده اما ولدمورت به پيروي از پيشگويي ادامه مي.. .پشت كني
  :هري گفت

  ...كه يكي از ما بايد ديگري رو از بين ببره -
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  خواست چه چيزي به او بگويد اما هري متوجه شده بود كه دامبلدور مي
جبور باشي در آن شركت كني و صحنه مبارزه با مرگي كه خودت فرق وارد شدن به صحنه مبارزه با مرگ، در حالي كه م 

اما دامبلدور . كنن كه فرق خيلي كمي بين دو راه وجود داره بعضي از مردم فكر مي. شي گيري و وارد اون مي سرت رو باال مي
تمام . ادر من اين كار را كردندو پدر و م. آلود وارد او شد افتخاري خشم. كرد  هري فكر مي...و همچنين من... دونه فرقشونو مي

  .تفاوت دنيا در همين هست
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  فصل بيست و چهارم 

       سكتوسمپرا         
  محمد نوراللهي: مترجم

  تايپ و جايگزيني معادالت مرلين
  

هري صبح روز بعد سر كالس وردهاي جادويي خسته اما خوشحال از كاري كه 
تفاق افتاده بود براي رون و هرميون تعريف شب پيش انجام داده بود، همه آنچه را كه ا

.) كرد را روي نزديكترين اشياء كنارش امتحان مي» مافلياتو«در همين حال ورد . (كرد
زباني خاطره اسالگهورن را از او بيرون كشيده  ها از اينكه هري با چرب هر دو نفر آن

هاي ولدمورت و قول دامبلدور كه هري را با  درباره هوركراكسوقتي او . بخشي تحت تأثير قرار گرفته بودند بود، به نحو رضايت
  .كرد به اين ترتيب هري فقط بايد يك خاطره ديگر را پيدا مي. برد حرف زد، هر دو به شدت ترسيدند خودش مي

  :وقتي كه هري باالخره تمام ماجرا را برايشان تعريف كرد، رون گفت
  !واي -

  .كند داد و اصالً متوجه نبود كه چه كار دارد مي ف سقف تكان مياش را به طر دستي خيالي چوب او با بي
  !معركس... كني و نابودش مي... ري تو واقعاً با دامبلدور مي! واي، معركس -

  :هرميون صبورانه گفت
  .هاي سقف بريزه رون تو باعث شدي گچ -

  .ر حال افتادن بود، منحرف كردهاي بزرگي از آن د اش را از سقف كه اليه دستي و مچ دست او را گرفت و جهت چوب
هرميون وقتي اين نگاه را ديد، زود به . شده به هرميون زل زده هاي سرخ هري ديد كه الوندور براون از ميز كناري با چشم

  .طرف ديگر رفت
  :زده، سرش را به عقب برگرداند و گفت رون با نگاهي گيج و حيرت

  ..!.انگار سر هممون وحشتناك شوره زده... متأسفم -
كرد، پشتش را به او  رون كه احساس گناه مي. الوندور زد زير گريه. ي هرميون پاك كرد هاي سقف را از روي شانه او گچ

  .كرد
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  :او زير لب به هري گفت
وقتي از خوابگاه اومديم بيرون، اون فقط من و هرميون رو ديد، تو رو نتونسته ببينه و . من و الوندور ديشب قهر كرديم -

 .رده منو هرميون با هم تنها بوديمبعد فكر ك
  :هري گفت

  خب، برات كه مهم نيست همه چي تموم شد، مهمه؟. اه -
  :رون گفت

  .كشيد، خيلي بد بود؛ اما الاقل اين من نبودم كه به قائله خاتمه دادم نه، وقتي كه جيغ مي -
  :رسيد، گفت تر به نظر مي هرميون كه خوشحال

  .جيني و دين هم دعوا كردن. خوبي نبودهياد ديشب شب  خب، به نظر مي. ترسو -
دانست چه غوغايي در  هري احساس كرد وقتي هرميون اين حرف را به او زد، نگاهش زيركانه بود؛ اما احتماالً هرميون نمي

  .درون هري برپاست
  :د، پرسيدتفاوت باش تواند در صورتش هيچ احساس خاصي ديده نشود و صدايش بي جا كه مي كرد تا آن هري كه سعي مي

 چي شده، مگه؟ -

كنه كه از حفره باال  جيني گفت كه دين هميشه موقع رد شدن از حفره تابلو بهش كمك مي!... اوه، يه چيز كامالً احمقانه -
 .هاست كه رفتار اونا متزلزله اما سال... تونسته اين كارو بكنه بره؛ انگار كه خودش نمي

  .رسيد او مطمئناً ناراحت به نظر مي. ي انداختهري به دين كه آن طرف كالس نشسته بود، نظر
  :هرميون گفت

  كنه، مگه نه، هري؟ البته اين موضوع وضعيت تو رو كمي دشوار مي -
  :هري خيلي سريع گفت

  منظورت چيه؟ -
  :هرميون گفت

  ...اگه جيني و دين با هم حرف نزنن! گم وضعيت كوييديچو مي -
  :هري گفت

  .اوه، آره... اوه -
  :دهنده گفترون با لحني هشدار
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  !ويك فليت -
اش را به  آمد و هرميون تنها كسي بود كه توانسته بود سركه ها مي استاد الغر و كوچولوي وردهاي جادويي داشت به طرف آن

اي هري و رون هنوز رنگ  رنگي شده بود، اما مايع بالن شيشه اي پر از مايع سرخ تيره بالن شيشه. معجون ديگري تبديل كند
  .بوداي تيره  قهوه

  :آميزي، گفت مانندي و لحن سرزنش ويك با صداي جيغ پروفسور فليت
  ...كنين بذاريد ببينم چه كار مي... يه خرده كمتر حرف بزنين، بيشتر عمل كنين. خب، خب، پسرها -

شان به  يدست اي متمركز شدند و با چوب هاي شيشه با تمام قدرتشان بر بالن. هايشان را باال بردند دستي ها با هم چوب آن
  .اي رون تركيد سركه هري به يخ تبديل شد و بالن شيشه. ها ضربه زدند طرف آن

  :آورد، گفت ها را از توي كالهش بيرون مي شيشه آمد و خرده ويك در حالي كه از زير ميز باال مي پروفسور فليت
  .براي تكليف، درس امروز رو تمرين كنين!... خوبه -

جادويي، يكي از معدود وقت آزادهايي بود كه رون و هري و هرميون با هم به طور مشترك وقت آزاد بعد از كالس وردهاي 
خيال  آمد رون حسابي نسبت به تمام شدن ارتباطش با الوندور بي به نظر مي. زنان به سالن عمومي بازگشتند ها قدم آن. داشتند

  :قدر خوشحالي، خيلي راحت گفت ز او پرسيدند چرا اينها ا اما وقتي بچه. آمد هرميون هم به نظر خوشحال و خندان مي. است
  .امروز روز خوبيه -

  :ها متوجه آشوب شديدي كه درون هري به پا بود، نشده بودند آمد هيچ كدام از آن به نظر مي
  اون خواهر رونه،

  !اما اون با دين قهر كرده
  .با اين وجود اون خواهر رونه

  !من بهترين همكالسيشم
  .كنه ر مياين وضعيت رو بدت

  ...اگه من اول با رون حرف بزنم
  .كنه اون باهات برخورد مي

  شه اگه برام مهم نباشه؟ چي مي
  !كالسي توئه اون بهترين هم
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جا تنها گروه كوچكي  روند و آن ها دارند از حفره تابلو به داخل سالن عمومي آفتابگير باال مي هري اصالً حواسش نبود كه آن
  :كنار هم جمع شده بودند تا اينكه هرميون فرياد زدهاي سال هفتمي  از بچه
  حالت خوبه؟! تو برگشتي! كتي -

او با . هاي شادش دورش حلقه زده بودند آمد و دوست او واقعاً كتي بل بود، كامالً سرحال به نظر مي. هري نگاه كرد
  :خوشحالي گفت

ن، چند روزي رفتم خونه پيش پدر و مادرم و صبح مانگو مرخص كرد اونا روز دوشنبه منو از سنت. من واقعاً حالم خوبه -
  ...زد الگن و آخرين مسابقه برام حرف مي ي مك هري، لين همين االن داشت درباره. جا برگشتم به اين

  :هري گفت
آره، خوب، حاال تو برگشتي و رون هم آمادست؛ بنابراين ما شانس خوبي براي شكست دادن ريونكالو داريم و اين  -

  ...كتي. گوش كن. تونيم جام رو ببريم كه ما هنوز ميمعناش اينه 
كنجكاويش براي دانستن پاسخ اين سوال به طور موقت فكر جيني را از . پرسيد او بايد همان موقع اين سؤال را از او مي

آمد ديرشان  يهاي كتي رفتند وسايلش را بردارند تا به كالس تغييرشكل بروند كه به نظر م همين كه دوست. كرد ذهنش دور مي
  :اي گفت شده، هري با صداي آهسته

  ياد كي بهت داده بود؟ يادت مي... اون گردنبند -
  :كتي در حالي كه با افسوس سرش را تكان مي داد، گفت

ياد، رفتن به طرف دستشويي دخترا تو  آخرين چيزي كه يادم مي. ياد پرسن، اما من هيچي يادم نمي همه اينو ازم مي! نه -
  .ه جارو بودسالن سه دست

  :هرميون گفت
  حتماً بعدش رفتي تو دستشويي؟ -

  :كتي گفت
كنم كسي كه طلسمو رو من اجرا كرده، درست پشت در  بنابراين فكر مي. دونم كه در رو فشار دادم تا باز بشه خب من مي -

درسته كه روز . ن، من بهتره برمببي. مانگو بعد از اون تمام حافظه من خالي خالي شد تا حدود دو هفته پيش در سنت. وايساده بود
  .گونگال دير نرسم تا بهم تشر نزنه اوليه كه برگشتم؛ اما بايد به كالس مك

هري، رون و هرميون پشت ميزي كنار پنجره نشستند و . هايش را برداشت و با عجله به دنبال دوستانش رفت او كيف و كتاب
  .به آنچه كه او گفته بود، فكر كردند
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  :هرميون گفت
  .نابراين كسي كه به كتي اون گردنبند رو داده، بايد يك دختر يا يك زن باشه، چون كه اونا تو دستشويي دخترا بودنب -

  :هري گفت
دونيم كه مقداري  ما مي. يك پاتيل پر از معجون تغييرشكل تو هاگوارتزه. فراموش نكن. ا كسي كه مثل دختر يا زن بودهي -

 ...از اين معجون دزديده شده

ها را ديد كه در حالي كه همه خود را به دختر تبديل كرده بودند، جلويش رژه  ها و گويل  ذهنش گروهي از كراباو در
  .رفتند مي

  :هري گفت
  .اي ديگه از معجون شانس رو بخورم و دوباره به اتاق ضروريات برم كنم بايد جرعه من فكر مي -

توانست  از كيفش درآورده بود روي ميز گذاشت، تا جايي كه مي را كه 1»فهرست هجاهاي وردها«هرميون در حالي كه كتاب 
  :با صداي آهسته گفت

درباره اسالگهورن همه چي فرق . معجون شانس فقط تا به حال به دردت خورده. دي با اين كار معجون رو هدر مي -
. ت رو براي خودت سبك و سنگين كنيتو فقط بايد موقعي. تو هميشه قدرتشو داشتي كه اون رو به انجام كاري ترغيب كني. كنه مي

تو به شانسي كه اون ! پس بقيه اون معجونو هدر نده. شانس براي اين كه تو بتوني يك جادوي پرقدرت رو اجرا كني، كافي نيست
  ...معجون قراره به تو بده، روزي نياز داري كه قراره همراه دامبلدور بري

  .بيرون آورد و به دنبال دستور ساخت معجون فليكس فليسيس گشتاش را از كيفش  سازي پيشرفته هري كتاب معجون
  :كرد، گفت او كه به ليست مواد الزم نگاه مي

  ...تا آماده بشه... كشه شيش ماه طول مي. اي بابا، واقعاً پيچيدس -
  :رون گفت

  .طبق معمول -
. آن را برگرداند. د كه تا شده بوداي افتا ي صفحه خواست دوباره كتاب را داخل كيفش بگذارد كه چشمش به گوشه هري مي

دانست كه  او هنوز نمي. ي پيش آن را تا كرده بود ، ديد كه چند هفته»براي دشمنان«ورد سكتوسمپرا را كه زير آن نوشته شده بود، 
ي بعد  فعهخواست آن را جايي امتحان كند كه هرميون حضور داشت، اما پيش خود فكر كرد د كند؛ چرا كه نمي اين ورد چه كار مي

  .الگن را ديد، بدون اين كه او متوجه شود، از پشت اين ورد را روي او امتحان كند كه مك

                                                 
1 Speellman`s Syllabary 
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توانست به جاي كتي در  تنها كسي كه از برگشتن كتي بل به مدرسه خوشحال نشده بود، دين توماس بود، چون ديگر نمي
هايش را باال انداخت؛   نفسي كشيد و تنها غرغر كرد و شانهوقتي هري اين موضوع را به او گفت، او آرام. پست مهاجم بازي كند

دو هفته بعد بهترين . اما هري در اين تصميم مصمم بود و غرغر تمردآميز دين و سيموس پشت سرش برايش اهميت نداشت
ن و برگشتن الگ شدن از شر مك اعضاي تيمش به دليل خوشحالي از خالص. روزهاي تمرين كوييديچ بعد از كاپيتاني هري بود

  .كردند كتي، خيلي خوب تمرين مي
او با تقليد باال و پايين . داد رسيد، برعكس به تيم شور و انرژي مي اش با دين غمگين به نظر نمي جيني اصالً از قطع رابطه

ي كه هنوز الگن زمان آمد، يا تقليد فريادهاي هري بر سر مك هاي رون در جلوي دروازه وقتي كه سرخگون به طرفش مي پريدن
اي دارد تا به راحتي به او نگاه كند، به  وقتي جيني ادا درآورد، هري خوشحال از اينكه بهانه. آورد در تيم بود، همه را سر حال مي

هايش را به اسنيچ ندوخته بود، چندين بار در اثر  هري در حين تمرين به خاطر اينكه درست چشم. خنديد همراه ديگران به او مي
  .بالجر زخمي شده بودهاي  ضربه

  »جيني يا رون؟«: كرد او همچنان در ذهنش با اين درگيري دست و پنجه نرم مي
كرد، رون در شرايطي كه تازه از الوندور جدا شده ممكن است چندان در برابر بيرون رفتن هري با  گاهي پيش خود فكر مي

ي زماني كه جيني و دين را در حال بوسيدن ديده بود به ياد  رهالعمل رون را دربا العمل نشان ندهد؛ اما بعد كه عكس جيني عكس
توانست خود را قانع كند كه با جيني  هري هنوز نمي. رنجيد داشت رون از او مي شد كه اگر او رفتار دين را مي آورد، مطمئن مي مي

شد، بيشتر خود را براي  جدانش بيشتر ميبه هرحال هرچه عذاب و. زنان از تمرينات با هم برگردند حرف بزند، با او بخندد و قدم
هاي كوچكش را راه  اگر اسالگهورن يكي ديگر از آن مهماني. ديد كردن اين موضوع ناتوان مي پيدا كردن راهي جهت مطرح

 ها آمد اسالگهورن از آن چون آن موقع رون ديگر دور و اطرافش نبود، اما بدبختانه به نظر مي. شد انداخت، چقدر خوب مي مي
  .يكي دوبار هم هري خواست از هرميون كمك بگيرد؛ اما تحمل نگاه ازخودراضي او را نداشت. دست كشيده است

هايش خنديده، به رازش پي برده  ها كه هرميون او را ديده كه به جيني چشم دوخته يا به جوك كرد بعضي وقت هري فكر مي
اني آزاردهنده بود كه اگر او اين پيشنهاد را به جيني ندهد، مطمئناً يك نفر كرد، اين نگر تر مي است؛ اما آنچه كه مسأله را پيچيده

حداقل او و رون سر اين حقيقت با هم موافق بودند كه جيني به خاطر خودش خيلي . كند ديگر خيلي زود اين پيشنهاد را مطرح مي
  .محبوبيت دارد

طور كه  شد، چون مطمئناً همان يس هر روز بيشتر ميروي هم رفته وسوسه خوردن يك جرعه ديگر از معجون فليكس فليس
ديد، رون شانه به شانه  هرميون گفته بود، موقعيت حساسي بود؛ ماه مه با هواي دلنشينش در راه بود و هر وقت هري جيني را مي

ندتر از اين نيست هري آرزو داشت با خوردن معجون شانس شرايطي فراهم شود كه رون بفهمد هيچ چيزي خوشاي. در كنار او بود
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آمد هيچ شانسي براي او وجود نداشت، چون كه هرچه به  كه بهترين دوست و خواهرش به يكديگر عالقه دارند؛ اما به نظر مي
هاي بازي با هري حرف بزند و به هيچ  ي تاكتيك خواست درباره شدند، رون مي زمان برگزاري بازي نهايي كوييديچ نزديكتر مي

  .كرد چيز ديگر فكر نمي
شور و اشتياق براي بازي دو تيم گريفيندور و راونكالو در . رون تنها كسي نبود كه تحت تأثير بازي كوييديچ قرار داشت

 امتياز 300ها، راونكالوها را با اختالف  اگر گريفيندوري. كرد شد، چون اين بازي قهرمان را تعيين مي سراسر مدرسه ديده مي
، آنگاه )آمد، چون هري هرگز نديده بود تيمش بهتر از حاال پرواز كند  خيلي خوبي به حساب ميكه اين وضعيت(دادند  شكست مي

گرفتند؛  ي دوم جدول قرار مي  ببرند، بعد از راونكالوها در رده300ها با امتيازي كمتر از  اگر آن. بردند جا جام قهرماني را مي آن
گرفتند و اگر با اختالف بيش از  پاف در رده سوم قرار مي بعد از تيم هافلها  خوردند، آن  امتياز شكست مي100اگر با اختالف 

شود كه او  گاه هري پيش خود فكر كرد، هيچ چيز باعث نمي آن. گرفتند ها در رده چهارم، جدول قرار مي باختند، آن  امتياز مي100
  .بعد از دو قرن، براي اولين بار در قعر جدول قرار گرفتفراموش كند در زماني كه او كاپيتاني تيم را برعهده داشت، تيم گريفيندور 

كردند در راهروها  هاي حريف سعي مي هاي گروه مراحل قبل از شروع اين مسابقه حساس درست مثل هميشه بود؛ بچه
سروده بودند، گذشتند، شعرهايي را كه براي يك بازيكن خاص  ها همانطور كه از راهروها مي آن. هاي تيم مقابل را بترسانند بچه
ها معطوف شده با تكبر به اطراف مدرسه سرك  ها به آن اعضاي تيم يا از اين كه همه توجه. خوانند تا باعث نااميدي او شوند مي
فكر اين بازي در ذهن هري با . آوردند تا از شر ديگران خالص شوند ها هجوم مي ها به دستشويي كشيدند، يا اين كه بين كالس مي

  .هايش براي صحبت با جيني يكي شده بود ها و شكست ي موفقيت رهافكارش دربا
ها و   امتياز ببرند، خوشحالي300ها مسابقه را با برتري بيش از  در اين شرايط اصالً به فكرش خطور نكرده بود كه اگر آن

  .كند جشن بعد از مسابقه ناشي معادل خوردن يك جرعه از معجون فليكس فليسيس نصيبش مي
او بايد بفهمد مالفوي در اتاق ضروريات به دنبال . ها، هري هدف ديگرش را فراموش نكرده بود مشغولي  تمام اين دلدر ميان
داد، فهميد مالفوي براي مدت  كرد و چون نقشه جاي مالفوي را نشان نمي او همچنان نقشه غارتگر را چك مي. گردد چه چيز مي

داد؛ اما هر زماني كه در آن اطراف  اميدش را براي وارد شدن به اتاق از دست ميگرچه هري داشت . زيادي در اتاق مانده است
كرد او با چه كلماتي تقاضايش را مطرح كند، ديوار سخت و محكم و بدون  با اين حال فرقي نمي. كرد بود، براي اين كار تالش مي

  .در بود
رود؛ رون دوباره  ي از سالن عمومي براي شام پايين ميهري چند روز پيش از مسابقه با راونكالوها، متوجه شد كه تنهاي

كرد در آخرين مقاله  حالش بد شده بود و با عجله به دستشويي كناري رفته بود تا باال بياورد و هرميون براي اشتباهي كه فكر مي
بقه هفتم رفت و در راه هري از روي عادت به راهروي ط. اش مرتكب شده، به سراغ پروفسور وكتور رفته بود رياضيات جادويي
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اي او نتوانست مالفوي را در هيچ جايي پيدا كند و فكر كرد كه بايد در حقيقت دوباره  براي لحظه. كرد نقشه غارتگر را بررسي مي
 در اتاق ضروريات باشد، اما بعد نقطه كوچك مالفوي را ديد كه در دستوشيي پسرها در طبقه پاييني به جاي اينكه در كنار كراب و

  .گويل باشد در كنار ميرتل گريان بود
صداي بلند . پوش رفت هري فقط ايستاد و به اين رابطه غيرمحتمل نگاه كرد و سپس ناگهان مستقيم به سمت يك مجسمه زره

 با مبادا فيلچ سر برسد، هري از پلكان مرمري. اش بيرون آورد؛ او با عجله صحنه را ترك كرد پردازي برخورد زره او را از خيال
توانست چيزي بشنود خيلي آرام در را باز  رفت، بيرون از دستشويي او گوشش را به در چسباند؛ اما چون نمي سرعت پايين مي

  .كرد
  .دراكو مالفوي پشتش به در بود و دستانش را به دو طرف روشويي گرفته بود و موهاي بورش آويزان بود

  :د، زيرلب گفتآم ها مي صداي ميرتل گريان كه از يكي از اتاقك
  ...تونم بهت كمك كنم من مي... به من بگو چي شده... گريه نكن... گريه -

  :لرزيد گفت مالفوي كه تمام بدنش مي
اون گفت ... مگه اينكه زودتر... عملي نيست... تونم نمي... تونم انجامش بدم من نمي... تونه به من كمك كنه هيچكس نمي -

  ...كشه كه منو مي
هايش از صورت  اشك. كرد كرد، او واقعاً گريه مي مالفوي داشت گريه مي.  شد كه سر جايش خشكش زدو هري چنان شوكه

مالفوي نفس عميقي كشيد و آب دهانش را قورت داد، بعد شديداً لرزيد و به . ريخت اش روي روشويي جرم گرفته مي پريده رنگ
  .ه هري به او خيره شده استاش در آينه ديد ك خورده نگاه كرد و از باالي شانه آينه ترك

طلسم مالفوي . دستي خود را بيرون كشيد خودآگاه چوب هري هم نا. اش را بيرون كشيد دستي مالفوي فوراً برگشت و چوب
» ِلوي كورپوس«به فاصله كمي از هري برخورد كرد و چراغ كنار او در روي ديوار را خرد كرد؛ هري خود را كنار كشيد و افسون 

اش را براي اجراي طلسم ديگري باال  دستي اش روي مالفوي اجرا كرد؛ اما مالفوي طلسم را متوقف كرد و چوب دستي را با چوب
  ...برد

  :ميرتل گريان جيغ زد
  !بس كنين! نه! نه -

  .شده پيچيد كاري و صدايش در اتاق كاشي
  ! بسه!  بسه-
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شدگي اجرا كرد و از كنار گوش  لسم قفلصداي بنگ بلندي آمد و سطل آشغال پشت سر هري منفجر شد؛ هري يك ط
آب به همه . كرد، ُخرد كرد مالفوي به ديوار پشت سرش خورد و سيفون زير پاي ميرتل گريان را كه با صداي بلند سر و صدا مي

  :اش آشفته شده بود، فرياد زد مالفوي كه چهره. جا پاشيد و هري پايش لغزيد و به زمين خورد
  !روسي -

  :اش را وحشيانه تكان داد، گفت دستي مين در حاليكه چوباما هري از روي ز
  !سكتوسمپرا -

او از عقب تلوتلو خورد و بر . خون از صورت و سينه مالفوي بيرون جهيد، گويي با يك شمشير نامرئي ضربه خورده است
  .دستي از دست راستش كه آسيب ديده بود، افتاد روي زمين خيس افتاد و آب به اطرافش پاشيد و چوب

  :اش حبس شد و گفت نفس هري در سينه
  ...نه -

درخشيد و دستان  خورد، به سختي بلند شد و به سمت مالفوي رفت كه صورتش اكنون از خون مي او در حاليكه سر مي
  .زد اش چنگ مي سفيدش بر سينه خوني

  ...خواستم من نمي... نه -
  .زد  افتاد كه بدون كنترل در خون غلت ميدانست كه چه گفته است و بر روي زانويش در كنار مالفوي هري نمي

  :اي كشيد ميرتل گريان جيغ كركننده
  !قتل! قتل در دستشويي! قتل -

اسنيپ كه صورتش كبود شده بود، به درون اتاق آمد، هري . در با صداي بلند پشت سر هري باز شد و او با وحشت نگاه كرد
هاي عميقي كه طلسم هري ايجاد كرده بود،  يرون كشيد و بر روي زخماش را ب دستي را كنار زد، بر روي مالفوي خم شد و چوب

هاي خون را از صورت  جريان خون به نظر كند شد؛ اسنيپ لخته. گفت حركت داد و وردي را كه بيشتر به آواز شبيه بود زيرلب مي
  .اند دهها جوش خور رسيد كه زخم اكنون به نظر مي. مالفوي پاك كرد و وردش را دوباره تكرار كرد

كرد، اصالً متوجه نبود كه او نيز خيس آب و خون شده  زده بود و ايستاده بود و نگاه مي هري كه هنوز از كار خود وحشت
وقتي اسنيپ براي سومين مرتبه ضدطلسمش را اجرا كرد، مالفوي . كرد ميرتل گريان همچنان باالي سرشان گريه و زاري مي. است

  . كردخيز شده بود، بلند را كه نيم
شه حتي  هاي خاصي وجود داشته باشه، اما اگه اونجا مقداري آويشن كوهي باشه، مي شايد زخم. تو بايد به درمونگاه بري -

  ...بيا. ... خوبش كرد
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  :او مالفوي را در مسير دستشويي همراهي كرد و او را تا در برد و با عصبانيت گفت
  !جا بمون تا برگردم همين... تو، پاتر -

  .لرزيد آهسته بلند شد و به زمين خيس نگاه كرد او در حاليكه مي. اي هم فكر نكرد كه نافرماني كند هري لحظه
آمد كه به ميرتل گريان كه با  او حتي يادش نمي. ور بودند رنگ بر سطح آب غوطه هاي زرشكي هاي خون مانند گل لخته

  .د ساكت باشدبرد، بگوي كرد كه انگار از آن لذت مي شدت طوري شيون و زاري مي
  .او وارد دستشويي شد و در را پشت سرش بست. اسنيپ ده دقيقه بعد برگشت

  :او به ميرتل گفت
  برو -

  .داري در اتاق پيچيد او ناگهان در درون توالتش شيرجه زد و سكوت زنگ
  :هري ناگهان گفت

  خواستم اين اتفاق بيفته من نمي -
  .جا پيچيد صدايش در فضاي سرد و خيس آن

  .كنه ونستم اون ورد چه كار ميد من نمي -
  :او آهسته گفت. اما اسنيپ به او توجهي نكرد

 كي به تو چنين جادوي سياهي رو ياد داده؟ كي اون ورد رو بهت ياد داده؟! ظاهراً من تو رو دست كم گرفتم پاتر -

 من دربارش جايي خوندم -

 كجا؟ -

  :زده از خودش ساخت هري شتاب
  ...دونم اسمش چي بود نمي... توي يه كتاب تو كتابخونه... توي -

  :اسنيپ گفت
  دروغگو -

چشمانش سياهي ... توانست مانعش شود خواهد بكند و او هرگز نمي دانست اسنيپ چه كار مي او مي. گلوي هري خشك شد
 مبهم سازي پيشرفته به طور خالص معجون اما هرچه تالش كرد، نسخه شاهزاده نيمه. رفت؛ او سعي كرد تمام افكارش را قفل كند

او به چشمان سياه اسنيپ . گرفت و بعد دوباره در اين دستشويي خراب و خيس به اسنيپ زل زده بود در جلوي ذهنش قرار مي
  ...ترسيد نبيند، اما خيره شد؛ به اين اميد كه اسنيپ آنچه را كه از آن مي
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  :اسنيپ به آرامي گفت
  !همين حاال. جا بيارشون اين. شون روهم. هاي مدرست رو كيف مدرست رو برام بيار و تمام كتاب -

. وقتي به راهرو رسيد، به سمت برج گريفيندور دويد. هري ناگهان برگشت و از دستشويي خارج شد. هيچ جاي بحثي نبود
شدند؛ اما او به هيچ يك از سواالتي كه در  اش خيره مي هاي خيس و خوني شدند، به لباس آموزان كه از مقابلش رد مي اكثر دانش

  .شد، پاسخ نداد حال دويدن از او مي
. داشتني ناگهان به يك موجود وحشي تبديل شده باشد آموز دوست مثل اين بود كه يك جانور دست. او گيج شده بود

افتاد؟ آيا به  ديد چه اتفاقي مي شاهزاده چه فكري كرده بود كه چنين وردي را در كتاب نوشته بود؟ و وقتي اسنيپ آن را مي
ها گرفته  سازي در اين سال چگونه هري چنين نتايج خوبي را از درس معجون... گفت؟ معده هري زير و رو شد ن مياسالگهور

كتابي كه مثل يك راهنما و دوست بود؟ هري ... برد؟ كرد يا از بين مي بود؟ آيا او كتابي را كه هري آنقدر دوست داشت توقيف مي
  ...توانست  او نمي...توانست بگذارد كه آن اتفاق بيفتد نمي

  اون خونه؟.... ؟ چرا خيسي؟...كجا بودي -
  .كرد ها ايستاده بود و مات و مبهوت به هري نگاه مي رون در باالي پله

  :زنان گفت هري نفس
  ...بدش به من... زود باش. هاتو كتاب معجون. خوام من كتابت رو مي -
 خالص چي؟ اما شاهزاده نيمه -

 !گم بعداً مي -
در . هري با سرعت برگشت و به سالن عمومي رسيد. ازي پيشرفته را از كيفش بيرون آورد و به او دادس رون كتاب معجون

آموز كه تقريباً شامشان را تمام كرده بودند، نكرد و از حفره تابلو  هاي خيره چند دانش جا كيفش را برداشت و اعتنايي به نگاه آن
  .گذشت و با سرعت به سمت راهرو طبقه هفتم رفت

  .رقصيدند ايستاد و چشمانش را بست و شروع به راه رفتن كرد ها مي  سر خورد و كنار فرشينه روي ديوار كه روي آن غولاو
  ...من به جايي احتياج دارم كه كتابمو قايم كنم. من به جايي احتياج دارم كه كتابمو قايم كنم

. جا بود؛ در اتاق ضروريات  را باز كرد، باالخره آناو سه بار در جلوي ديوار بدون قاب و خالي قدم زد و وقتي چشمانش
  .هري آن را باز كرد، خود را به درون انداخت و آن را پشت سرش محكم بست

دانست در دستشوئي در انتظارش است،  اش و نيز اضطراب و وحشت از آنچه كه مي برخالف عجله. او نفس عميقي كشيد
او در اتاقي به اندازه يك كليساي جامع بزرگ ايستاده بود كه . اش كرد زده تچيزي كه ديد نه تنها كمكش نكرد؛ بلكه وحش
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دانست بايد  تابيد كه هري مي مانند بود مي هاي بلند آن بر روي چيزي كه شبيه شهري با ديوارهاي قلعه پرتوهاي نور از پنجره
هايي از  ها توده ها و خيابان جا در كنار كوچه  آن.هاي قبلي ساكنان هاگوارتز پنهان شده بودند اشيائي باشند كه به وسيله نسل

جا  ي شكسته و درب و داغان وجود داشت كه ممكن بود براي پنهان كردن شواهد استفاده از جادوي سياه به آن اسباب و اثاثيه
 كه بدون شك هزاران هزار كتاب وجود داشت. جا پنهان كرده بودند ها را در آن هاي خانگي آن قاچاق شده باشند و يا جن

دار كه هنوز براي پرواز  هاي فريزبي دندان هاي بالدار و ديسك منجليق. هاي مستهجن و يا به سرقت رفته بودند ممنوعه، ديوارنوشته
ها، طال و  هاي منجمد، كاله پريده حاوي معجون هاي لب هايي از اقالم ممنوعه، آماده بودند، بطري كردن با اكراه و در جا بر روي كوه

پنبه بسته شده بود و محتوياتشان  هايي كه درشان با چوب واهرات، رداها، چيزهايي كه شبيه به پوست تخم اژدها بود، بطريج
هري به . جا قرار داشت آلود نيز در آن زده و يك تبر سنگين خون شد، شمشيرهاي زنگ چنان اهريمنانه روشن و خاموش مي هم

به سمت راست پيچيد از پشت يك غول بزرگ رد شد، . اين گنج پنهان واقع بود، دويدهاي بسياري كه ميان  طرف يكي از كوچه
شدن كه سال گذشته مونتاگ در آن گم شده بود، رد شد و در نهايت در كنار گنجه  ي غيب مسير كوتاهي را دويد، از كنار قفسه

يكي از درهاي آن را كه هنگام باز و بسته شدن . داش ريخته، ايستا زده رسيد قطرات اسيد بر روي سطح تاول بزرگي كه به نظر مي
شد كه مدت ها پيش مرده بود، اسكلتش پنج پا  از آن مكان قبالً براي پنهان كردن چيزي استفاده مي. كرد، باز كرد جيرجير مي

به . كوبيد  بوم مياي صبر كرد، قلبش بوم لحظه. خالص را پشت قفسه چپاند و در آن را محكم بست او كتاب شاهزاده نيمه. داشت
  . توانست اين مكان را در ميان اين همه خرت و پرت پيدا كند آيا مي... تمام آن چيزهاي درهم و برهم نگاه كرد

ي پير زشت را از باالي صندوقي كه دم دستش بود برداشت و آن را به باالي كشويي كه اكنون  ي يك ساحره تنه اي از نيم تكه
داري را روي سر مجسمه قرار داد تا بهتر  گيس قديمي گرد و غبارگرفته و تاج لكه يك كاله. د، گذاشتكتاب در آن قرار گرفته بو

جا  از آن. به طرف در رفت. شده برگشت هاي پنهان هاي خرت و پرت سپس با حداكثر سرعت به سمت كوچه. قابل تشخيص باشد
هري درحاليكه نسخه . و در ناگهان به سنگ تبديل شددر را به شدت به هم كوبيد . خارج شد و به داخل راهرو بازگشت

  .سازي پيشرفته رون را در كيفش چپانده بود، به سمت دستشويي در طبقه پايين دويد معجون
هري كه . ك دقيقه بعد، او در مقابل اسنيپ ايستاده بود كه بدون هيچ حرفي دستش را به سمت كيف هري دراز كرده بودي
  .كرد، كتاب را به او داد و منتظر ماند اش حس مي يدي در سينهزد و درد شد نفس مي نفس

سازي بود كه پيش از  در نهايت تنها كتابي كه ماند كتاب معجون. شان كرد ها را بيرون آورد و بررسي اسنيپ يك به يك كتاب
  .آنكه صحبت كند با دقت به آن نگاه كرد

  سازي پيشرفته توئه، آره پاتر؟ اين كتاب معجون -
  :كشيد گفت ه هنوز به سختي نفس ميهري ك
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  .بله -
 مطمئني، آره پاتر؟ -

  :هري با لحن پرخاشگرانه گفت
 .بله -
 اي كه از فلوريش و بالتز خريدي؟ سازي پيشرفته اين نسخه كتاب معجون -

  :هري قاطعانه گفت
  .بله -

  :اسنيپ پرسيد
  تو صفحه اولش نوشته شده؟» رونيل وازليب«پس چرا اسم  -

  :او گفت. ف شداي متوق قلب هري لحظه
  .اون اسم مستعارمه -

  :اسنيپ تكرار كرد
  اسم مستعارت؟ -

  :هري گفت
  .كنن دوستام به اين اسم صدام مي. آره -

  :اسنيپ گفت
  !فهمم اسم مستعار يعني چي من مي -

ذهنت رو ... ذهنت رو ببند«. او سعي كرد به او نگاه نكند. هري بار ديگر سنگيني چشمان سياه سرد اسنيپ را حس كرد
  ».ندبب

  ...وقت ياد نگرفته بود كه چگونه آن را درست انجام دهد اما او هيچ
  :اسنيپ خيلي آهسته گفت

كنم كه تو يه دروغگو هستي، يك متقلب و تو شايسته جريمه من در هر روز  كنم، پاتر؟ فكر مي دوني چي فكر مي مي -
  كني، پاتر؟ چي فكر مي. شنبه تا پايان ترم هستي

  :كرد گفت اه كردن به چشمان اسنيپ خودداري ميهري كه همچنان از نگ
  .من، من مخالفم -
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  :اسنيپ گفت
   صبح شنبه پاتر، دفتر من؟10ساعت . بينيم چه احساسي داري خوب بعد از جريمه مي -

  :هري نااميدانه گفت
  ...آخرين مسابقه... كوييديچ... اما، آقا -

  :شد، زيرلب گفت اسنيپ با لبخندي كه دندان زردش ديده مي
  .ترسم امسال چهارم بشه مي... بيچاره گريفيندور... عت ده،سا -

خورده خيره شده بود، اطمينان داشت بيشتر از  درحاليكه هري به آينه ترك. و بدون هيچ حرف ديگري دستشويي را ترك كرد
  .آنچه رون در تمام عمرش حس كرده بود، حالش بد بود

  :هرميون يك ساعت بعد در سالن عمومي گفت
  .گم كه اينو بهت گفتم من نمي -

  :رون با عصبانيت گفت
  .ولش كن هرميون -

تازه آنچه كه اتفاق افتاده بود و الزم بود را براي رون، هرميون و جيني تعريف . او اشتها نداشت. هري اصالً شام نخورده بود
هاي قلعه داستانش را  ستشوييدانست كه در تمام د ظاهراً ميرتل گريان وظيفه خود مي. كرده بود، اخبار خيلي سريع پخش شد

اي را براي بدنام كردن هري از دست نداده  تعريف كند؛ پانسي پاركينسون قبالً به عيادت مالفوي در درمانگاه رفته بود و هيچ لحظه
شده بود تا به هري از سالن عمومي فراخوانده . بود و اسنيپ براي تمام كاركنان دقيقاً آنچه را كه اتفاق افتاده بود تعريف كرده بود

گونگال برود كه به او گفته بود شانس آورده از مدرسه اخراج نشده و از صميم  آور پيش پروفسور مك مدت پانزده دقيقه عذاب
  .قلب از تنبيه جريمه اسنيپ در هر روز شنبه تا پايان ترم حمايت كرده است

  :توانست خود را كنترل كند، گفت هرميون كه ظاهراً نمي
  گفتم، بله؟ م كه اون شاهزاده يك مشكلي داره؛ پس من درست ميمن بهت گفت -

  :هري با لجاجت گفت
  !كنم كه درست گفته باشي نه فكر نمي -

هاي اعضاي تيم گريفيندور وقتي شنيدند كه در بازي  نگاه. او بدون سخنراني هرميون هم به اندازه كافي اوقات بدي داشت
تواند به  ها را نااميد يا عصباني كند فقط به جيني گفت مي خواست آن بيه بود، هري نميتواند بازي كند، بدترين تن روز شنبه نمي
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بردند دين و  ها مي شايد اگر آن. و دين هم بايد به عنوان مهاجم جاي او را در تيم بگيرد. بازي كند) جوينده(عنوان جستجوگر
  ...يك كارد سرد درون هرياين فكر مثل ... كردند جيني در جشن پس از مسابقه با هم آشتي مي

  :هرميون گفت
  ...توني هنوز به اون كتاب بچسبي وقتي اون ورد هري چطور مي -

  :هري گفت
اينجوري نبوده كه بخواد به ديگران توصيه ! برداري كرده شه اينقدر درباره اون كتاب ور نزني؟ شاهزاده فقط ازش نسخه مي -

  !رفته داشت كه عليهش به كار مي ون داشته از چيزي يادداشت برميدونيم كه ا چون هممون مي! كنه ازش استفاده كنن
  :هرميون گفت

  ...كني تو داري از خودت دفاع مي... شه من باورم نمي -
  :هري با سرعت گفت

دوني كه من از  تو مي. ها بار جريمه شدم نه اين كه بخاطرش ده. كنم، اي كاش اين كارو كرده بودم من از خودم دفاع نمي -
اين رو امتحان كنين، «توني شاهزاده رو سرزنش كني، اون ننوشته  حتي روي مالفوي؛ اما تو نمي. كنم ل اون استفاده نميوردي مث

  ...اي نه براي كسي ديگه. داشته اون فقط داشته براي خودش يادداشت برمي... »اين واقعاً خوبه
  :هرميون گفت

  ؟... خواي بري سراغ گي كه مي داري بهم مي -
  :انه گفتهري قاطع

دونستم  عمراً نمي. بردم گوش كن بدون شاهزاده من عمراً فليكس فليسيس رو نمي... رم كه كتابو بردارم؟ آره، دارم مي -
 ...تونستم عمراً نمي. شدن نجات بدم چجوري رون رو از مسموم

  :هرميون بدبينانه گفت
  .ه دست آورديها ب شهرتي رو كه لياقتش رو نداشتي با درخشيدن در كالس معجون...  -

  :جيني گفت
  .تمومش كن هرميون -

  .و هري بسيار تعجب كرد و خوشحال شد
  :جيني ادامه داد
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تو بايد خوشحال باشي كه هري چيز خوبي رو . خواسته يك نفرين نابخشودني رو اجرا كنه رسه كه مالفوي مي به نظر مي -
  .اجرا كرد

  :هرميون كه معلوم بود از كوره در رفته است، گفت
رو ورد خوبي بدوني جيني، نگاه كن ببين » سكتوسمپرا«توني اون  اما نمي! هري نفرين نشده. البته خوشحالمخوب،  -

  ...دين هايي كه توي مسابقه از دست مي من فكر فرصت! نتيجش چي شده
  :جيني با تحكم گفت

  .شي چون شرمنده مي. اوه، جوري وانمود نكن كه انگار از كوييديچ سر در مياري -
ون مات مانده بودند؛ هرميون و جيني كه هميشه با هم خيلي خوب بودند، اكنون دست به سينه نشسته بودند و هر هري و ر

با اين حال هري . رون با نگراني به هري نگاه كرد سپس كتابي را برداشت و پشت آن پنهان شد. كردند كدام به يك طرف نگاه مي
او در عين ناباوري از هر آنچه اتفاق افتاده بود، احساس شادي . بوده استكرد كه تا حدودي سزاوار اين رفتار  احساس مي

  .ها از بعد از غروب ديگر با يكديگر صحبت نكردند كرد، هر چند هيچكدام از آن مي
ها به  ها صبح روز بعد آغاز شد و نيازي به گفتن اين نبود كه چقدر گريفيندوري هاي اسليتريني طعنه. خوشي او ديري نپاييد

تا صبح روز شنبه هري به . خاطر اين كه كاپيتانشان خود را از بازي در مسابقه نهايي فصل محروم كرده از دستش عصباني بودند
رغم تمام چيزهايي كه به هرميون گفته بود، حاضر بود با رضايت تمام فليكس فليسيس را بدهد تا بتواند با رون، جيني و ديگران 

  .به زمين بازي كوييديچ برود
هاي  آموزاني كه در نور آفتاب با انواع و اقسام رزهاي تزئيني در دست و كاله، پرچم و شال روي برگرداندن از جمعيت دانش

ها،  اي از گزارش اي كه ديگر كلمه ها تا فاصله هاي سنگي به سمت دخمه آمدند و براي پايين رفتن از پله براق دسته دسته بيرون مي
  .ن را نشنود، تقريباً غيرقابل تحمل بودهايشا تشويق و يا هوكردن

اي به در زد و به دفتر كار آشنا و ناخوشايند او كه به رغم تدريس در طبقات باال، آن را تعطيل  اسنيپ وقتي هري ضربه
  :گفت. نكرده بود، وارد شد

  .اَ، پاتر -
هايي رنگين، همه جا بر  اق در معجوني ات شده مال مثل هميشه روشنايي مبهمي در اتاق وجود داشت و اشيايي مرده و لجن

  .هاي تار عنكبوت گرفته قرار داشت از بدشانسي جايي كه قرار بود هري بنشيند انبوهي از جعبه. روي ديوارها قرار داشتند
  :اسنيپ با ماليمت گفت
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 هاگوارتز و اينا سوابق ديگر متخلفين. هاي قديمي رو تميز كنه گرده تا اين فايل آقاي فيلچ، به دنبال كسي مي -
ها  خوايم تو جنايات و مجازات شدن، ما مي ها جويده ها توسط موش بعضي جاها جوهرش كمرنگ شده و يا كارت. هاشونه مجازات

ها قرار بدي و يادت باشه  رو دوباره بازنويسي كني و اطمينان پيدا كني كه به ترتيب الفبا هستند و سپس اونا رو دوباره توي جعبه
  .ده نكنياز جادو استفا

  :توانست در سه هجاي آخر حرفش داشته باشد، گفت آميزي كه مي هري با بيشترين لحن اهانت
  !بسيار خوب، پروفسور -

  :اسنيپ با لبخندي مغرضانه بر روي لبش گفت
كني  اسامي آشنايي رو تو اونا پيدا مي. هاي هزار و دوازده و هزار و پنجاه و شش شروع كني توني با جعبه كنم مي فكر مي -

  ...بيني جا، مي اين. كه بايد باعث افزايش عالقت به انجام اين تكليف بشه
  :ها كه تزئين شده بود بيرون كشيد و رويش را خواند او كارتي را از ميان يكي از باالترين جعبه

  جيمز پاتر و سيريوس بلك -
  :اسنيپ با پوزخند گفت

جريمه . ي معموليش شد سر اوبري دوبرابر اندازه. برترام اوبريدستگيرشده به هنگام استفاده از ورد غيرقانوني عليه  -
 . دستاوردهاي بزرگشون باقي موندهي بخشي باشه، با وجوديكه اونا رفتن، سابقه مضاعف بايد چيز رضايت

زبانش را گاز گرفت تا از تالفي كردن آن حرف خودداري كند، . هاي شكمش احساس كرد هري جوشش آشنايي را در حفره
اي  كننده كرد، كار بيهوده و كسل بيني مي طور كه هري پيش همان. ها را به طرف خودش كشيد ها نشست و يكي از آن مقابل جعبهدر 

هاي كوچك همراه يكديگر  هاي منظم شكمش كه به علت بازخواندن نام پدرش و سيريوس كه اغلب در انجام خالف بود و تكان
وقتي كه تمام . شد كردند، ايجاد شده بود، دچار اختالل مي ها را همراهي مي يگرو و نيز آنبودند و گهگاه ريموس لوپين و پيتر پت

... دانست بيرون درحاليكه مسابقه شروع شده، چه اتفاقي در حال رخ دادن است هايشان را رونويسي كرد، نمي ها و مجازات خالف
  ...كرد جيني در بازي مقابل چو به عنوان جستجوگر بازي مي

ها با سرعتي برابر  رسيد عقربه به نظر مي. كرد نگاه كرد دوباره و دوباره به ساعت بزرگي كه روي ديوار تيك تاك ميهري 
وقتي كه . العاده آهسته حركت كند شايد اسنيپ آن را جادو كرده بود تا با سرعت فوق. كنند نصف سرعت ساعت معمولي حركت مي

  .كرد نشان داد شكم هري قار و قور ميهاي ساعت، ساعت دوازده و نيم را  عقربه
  .اش حرفي نزده بود، باالخره ساعت يك و ده دقيقه برگشت اسنيپ كه از زمان گماشتن هري براي انجام وظيفه

  :او به سردي گفت
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  .دي ي آينده ساعت ده كارت رو ادامه مي شنبه. كافيه ببينم به كجا رسيدي -
 .بله قربان -

. اي انداخت و پيش از آنكه نظر اسنيپ تغيير كند، از اتاق بيرون رفت ه به طرف جعبههري يك كارت تاشده را بدون توج
  ...پس بازي تمام شده بود... هايش را تيز كرد تا صدايي از زمين بازي بشنود؛ اما همه جا ساكت بود گوش

باخت، گروه در اتاق  رد و چه ميب معموالً گريفيندور چه مي. هاي سنگي رفت سپس به طرف پله. او بيرون از سرسرا مردد بود
  .كرد گرفت يا ابراز ناراحتي مي خود جشن مي

  :دانست درون سالن چه خبر است، براي امتحان به بانوي چاق گفت او نمي
  كوييديچو باختيم؟ -

  .غير قابل تشخيص بود و بعداً رو به جلو چرخيد» خواهي ديد«حالت او تا زماني كه گفت 
هري نگامي كه سايرين به سوي او برگشتند و جيغ كشيدند، از تعجب . حفره پشت سر شنيده شدكوبي و جشن از  صداي پاي

  .كشاند دهانش باز ماند، صدها دست او را به داخل اتاق مي
  :رون فرياد كشيد

  .ما برديم -
  .اي را به سمت هري تكان داد پريد و جام نقره و در ميان جمعيت باال و پايين مي

  !ما برديم! پنجاه به صد و چهلچهارصد و ! ما برديم -
اش بود و دستانش را دور گردن او  دويد؛ نگاهي گرم و صميمي در چهره هري به اطرافش نگاه كرد؛ جيني بود كه بسويش مي

  2.وهري بدون فكر و انديشه، بدون اضطراب از نگاه پنجاه نفر، او را بوسيد. انداخت
شده را در دست گرفته بود و روميلدا وين طوري به  داخت كه يك ليوان لههري از باالي سر جيني نگاهي به دين توماس ان

گشت باالخره او را  هاي هري به دنبال رون مي هرميون خندان بود؛ اما چشم. رسيد كه انگار چيزي را به زمين انداخته بود نظر مي
ها براي كمتر از يك  نگاه آن. سرش خورده استپيدا كرد؛ همچنان جام را در دست گرفته بود و حالش شبيه آن بود كه چماقي به 

  .اش را فهميد ثانيه با هم تالقي كرد، بعد رون تكان كوچكي به سرش داد كه هري معني
  ...اگر تو بايد -

                                                 
 اين يك بند سانسور شده بود 2
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. اش برپا بود، به جيني لبخندي زد و بدون هيچ حرفي او را به داخل حفره و خارج از اتاق برد در حالي كه طوفاني در سينه
... اگر وقت داشته باشند... كه طي آن. هاي اطراف مدرسه داشته باشند روي طوالني در زمين رسيد كه قرار است پياده به نظر مي

  .ممكن بود درباره مسابقه هم با هم صحبت كنند

  

  



                                                                                                    خالص     هري پاتر و شاهزاده نيمه                    پيشگويي استراق سمع شده/جمپن         فصل بيست و    
 

 ٤٩٤

  فصل بيست و پنجم 

   پيشگويي استراق سمع شده            

  ترجمه محمد نوراللهي
  باك بيك: تايپ
 

د اين حقيقت كه هري پاتر با جيني ويزلي بيرون رفته بود توجه بسياري رسي به نظر مي
هاي آينده  از افراد را كه اكثراً دختر بودند، جلب كرده باشد، با اين وجود هري طي هفته

. زنكي نفوذناپذير شده است هاي خاله اي نسبت به حرف دريافت كه اخيراً و به نحو شايسته
هايي از او نزد ديگران  توانست جايگزين خاطره وبي بود كه نقل محافل بشود، چرا كه اين شادي ميبراي او در نهايت تغيير مطل

  .شود كه در صحنه وحشتناك جادوي سياه حضور داشته است
  :خواند، به هري گفت جيني در حالي كه روي زمين سالن عمومي نشسته و پيام امروز را مي

سه تا حمله ديمنتورها ظرف يك هفته، . اش داشته باشن جيف گقتن دربارهكني مردم موضوع بهتري براي ارا فكر نمي -
  .ت خالكوبي كردي كنه اينه كه از من بپرسه آيا حقيقت داره كه تو يه هيپوگريف روي قفسه سينه و تمام كاري كه روميلدا وين مي

  :اعتنايي كرد و گفت ها بي هري به آن. رون و هرميون هر دو با صداي بلند خنديدند
  تو بهش چي گفتي؟ -

  :زد، گفت اي از روزنامه را سرسري ورق مي جيني كه صفحه
  .س بيشتر جاهل مĤبانه. شاخي مجارستانيه بهش گفتم اون نقش يه دم -

  :هري در حالي كه نيشش باز شده بود، گفت
  و بهش گفتي رون چي داره؟ -
  .كوتوله پفكي ، اما بهش نگفتم كجاشه -

  .خنديد رميون هنوز ميسگرمه هاي رون در هم رفت و ه
  :كرد، گفت او با حالتي هشدارآميز به هري و جيني اشاره مي

  ...شه كه از تصميم بر نگردم فقط به اين خاطر كه من اجازه دادم دليل نمي. نگاش كن -
  :جيني با تمسخر گفت
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دي هري باشه تا  يح ميدي كاري رو انجام بدم؟ به هر حال، تو خودت گفتي كه ترج اجازه تو؟ از كي به من اجازه مي -
  .مايكل يا دين

  :رون با اكراه گفت
  ...1و فقط تا وقتي كه شماها تو جمع دوباره شروع نكنين. طوره آره، همين -

  :جيني پرسيد
  كنن؟ ريخت نگاه مي پس شما چي كه همه به تو و الوندور مثل يه جفت مارماهي بي! آدم دو روي پليد -

ر نبود صبر و مداراي رون چندان محك زده شود، چرا كه زمان با هم بودن هري و رون به اما با رسيدن به ماه ژوئن ديگر قرا
شب به دوره كردن  ها تا نيمه شد و بنابراين او مجبور بود ساعت امتحانات سمج جيني نزديك مي. شدت در حال محدودشدن بود

خانه بود و هري كنار پنجره در سالن عمومي نشسته در يكي از همان عصرها، زماني كه جيني خسته در كتاب. هايش بپردازد درس
اش بود اما در حقيقت در حال مجسم كردن لحظات شادي را كه در آن پايين،  شناسي بود، ظاهراً در حال تمام كردن تكليف گياه

خت كه نگاه كرد، هرميون خود را در حالي در صندلي ميان او و رون اندا كنار درياچه وقت ناهار با جيني داشت مجسم مي
  .خورد داري بر صورتش به چشم مي ناخوشايند هدف

  خوام باهات صحبت كنم هري، مي -
  :هري با شك و ظن گفت

  درباره چي؟ -
هايش تالش كند، خودش را از جيني كنار   همين روز گذشته كه هرميون به او گفته بود در زماني كه بايد به سختي امتحان

  .بكشد
  .خالص كذايي شاهزاده نيمه -

  :ي با ناله گفتهر
  شه ولش كني؟ مي. اوه، دوباره نه -

برگردد تا دوباره كتابش را به دست بياورد، و در نتيجه آن عملكردش در » اتاق ضروريات«او جرئت نداشت كه به 
شدن هري  جا كه اسالگهورن از وجود جيني آگاه بود، به شوخي علت اين مسأله را عاشق  از آن-سازي بد شده بود معجون

 اما هري مطمئن بود كه اسنيپ اميدش را براي به دست آوردن كتاب شاهزاده از دست نداده، و مطمئن بود كه بگذارد -خواند مي
  .چنان در جستجويش بود جايي كه بود بماند چرا كه اسنيپ هم آن همان

                                                 
  فقط تا وقتي كه شماها تو جمع دوباره شروع به بوسيدن همديگه نكنين 1
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  :هرميون قاطعانه گفت
ن باره به دست بيارم كه يا كمي اطالعات در احاال، من تالش كردم ت. كنم تا وقتي كه به حرفم گوش ندي، من ول نمي -

  ...ش اختراع كردن وردهاي سياه كي ممكنه سرگرمي
  ...اون از اين كار سرگرمي نمي -
 گه كه اون مذكره؟ كي مي... اون ، اون -

  : هري به ميان حرف او پريد و گفت
  !يعني يه فرد مذكر» شاهزاده«گي  فكر كنم اين ديگه بحثي نداشته باشه، وقتي مي -

  :هرميون گفت
  !درسته -

هايش سرخ شد و سپس آن را بر روي زمين مقابل  آورد، گونه  و بعد در حالي كه يك تكه روزنامه را از جيبش  بيرون مي
  :هري قرار داد و گفت

  !به اون عكس نگاه كن! نگاه كن -
ود، خيره شد، رون به جلو خم شد هري تكه كاغذ پوسيده را برداشت و به تصوير متحرك آن كه در اثر مرور زمان زرد شده ب

او زيبا نبود، ابروهاي پر . داد كه حدود پانزده سال داشت استخواني را نشان مي تصوير دختر پوست. تا او هم نگاهي به آن بيندازد
 آيلين، كاپيتان تيم: زير تصوير توضيحي ذكر شده بود. اش، كج خلق و عبوسش كرده بود پريده پشت و صورت كشيده و رنگ

  .استونز هاگوارتز گاب
  :كرد، گفت هري كه خبر كوتاه مربوط به عكس را به صورت اجمالي نگاه مي

  . شد اي مربوط مي هاي درون مدرسه خوب كه چي؟ به نظر من بيشتر به داستاني درباره رقابت -
  .هري اسم اون دختره شاهزاده آيلين بوده، شاهزاده -

  .او به شدت به خنده افتاد. كند چه چيزي را بگويد  كه هرميون تالش ميآنها به همديگر نگاه كردند و هري فهميد 
  عمراً -
 چي؟ -

 .خيال ؟ اوه ، بي...خالص كني اون دختره نيمه تو فكر مي -
شايد يه اسم مستعار باشه، ! خب، چرا كه نه؟ هري، در اصل هيچ شاهزاده واقعي تو دنياي جادوگري وجود نداره -

اگه فرض كنيم، پدرش ! شون باشه، مگه نه؟ نه، گوش كن تونه نام حقيقي ذارن، يا مي خودشون ميعنواني خودساخته كه افراد رو 
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» خالص شاهزاده نيمه« ها تركيب  شه از اين بوده، و مادرش يه ماگل بوده، پس مي» شاهزاده«ش  جادوگري بوده كه نام خانوادگي
 !رو ساخت

 ...س هرميون آره خيلي مبتكرانه -

 !باليده ش شاهزاده باشه به خودش مي شايد اون از اين كه نيمه! ر باشهطو اما ممكنه اين -
 .تونم همين رو بگم فقط مي. تونم بگم كه اون يه دختر نيست گوش كن، هرميون، من مي -

  : هرميون با عصبانيت گفت
  .كني يه دختر به اندازه كافي باهوش باشه حقيقت اينه كه تو فكر نمي -

  : در رفته بود، گفتهري كه با اين حرف از كوره
من . نويسه ايه كه اون مي تونم پنج سال با تو گشته باشم و فكر كنم كه دخترها باهوش نيستن؟ اين شيوه چطور مي -

  به هرحال اينو از كجا گير آوردي؟ . طور بگم، اين دختره هيچ ربطي به اون نداره شه اين كنم اون يه مرده، مي فقط فكر مي
  :بيني بود، گفت ابل پيشطور كه ق هرميون  همان

خوام اگه بتونم اطالعات بيشتري رو  خب، من مي. كتابخونه، يه مجموعه كامل از پيام امروزهاي قديمي اونجاست -
  .درباره آيلين شاهزاده گير بيارم

  :خلقي گفت هري با كج
  .خوش بگذره -

  : هرميون گفت
  گذره حتماً مي -

  :ري فرياد كشيد بعد هنگامي كه به حفره تابلو رسيد، به سوي ه
  ! سازيه هاي قديمي معجون و اولين جايي كه نگاهي بهش بندازم، سوابق جايزه -

  .هايش را در هم كشيد، و بعد به فكر كردن به آسمان در حال تيره شدن ادامه داد اي سگرمه هري لحظه
  : شد، گفت اش مي» ك هزار علف و قارچ جادوييي«رون كه دوباره مشغول خواندن كتاب 

  . سازي ازش بهتري تونه ببينه كه تو معجون  فقط نمياون -
 كني من اون قدر ديوونم كه بخوام كتاب رو برگردونم، هان؟ تو كه فكر نمي -

  :رون قاطعانه گفت
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من ديگه اين جا نبودم كه بخوايم ... بدون اون نكته درباره زهر مهره... به هر حال... اون يه شاهزاده نابغه بوده. البته كه نه -
 ... گم وردي كه روي مالفوي اجرا كردي خيلي عالي بود ش بحث كنيم، درسته؟ منظورم اينه كه نمي ارهدرب

  : هري به سرعت گفت
  . گم خودم هم نمي -
  .اما اون زود سر حال شد ، مگه نه؟ خيلي سريع سر پا شد -

  :هري گفت
  ...اره، به خاطر اسنيپ -

  . عين حال كمي ناراحت بوداين كامالً حقيقت داشت، اگر چه كه وجدانش نيز در
  :رون ادامه داد

  تو هنوز اين شنبه هم با اسنيپ جريمه داري؟ -
  :هري آهي كشيد و گفت

ها رو كارشون رو تا پايان اين ترم  و اون بهم تذكر داده كه اگر تمام جعبه. آره، و شنبه بعد از اون، و اون يكي شنبه -
  .ديم تموم نكنم، اين جريمه رو سال ديگه هم ادامه مي

توانست به  هاي محدودي تقسيم تداخل پيدا كرده بودند كه او مي ها با زمان دانست چرا كه آن كننده مي او اين جريمه را كسل
داند، هر بار كه او را بيشتر و بيشتر نگه  كرد كه آيا اسنيپ واقعاً اين را نمي در واقع، او بارها به اين فكر مي. جاي آن، با جيني باشد

  . به سر برديهاي متنوع را از دست بدهد و در تنهاي شد هواي خوب و فرصت  باعث ميداشت، مي
  .هاي تلخ بيرون آمد هري با ظاهر شدن جيمي پيكس در كنارش كه در حال بيرون آوردن يه كاغذ پوستي بود، از اين انديشه

  :هري با هيجان گفت
  !، اين از طرف دامبلدورهيه... سالم، جيمي -

  : كردن كاغذ پوستي و انداختن نگاه اجمالي به آن گفت و بعد با باز
  ! تر برم به دفترش خواد من هر چه سريع اون مي -

  .آنها به يكديگر خيره شدند
  رون آهسته گفت 

  ؟...اون پيداش نكرده... نه بابا، تو نفهميدي -
  :هري كه  به روي پايش پريد، گفت
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  بهتره برم، ببينم، مگه نه؟ -
كس را نديد جز پيوز  توانست دويد، و هيچ ومي خارج شد و در طبقه هفتم با بيشترين سرعتي كه مياو به سرعت از سالن عم

كه به سرعت در حال پايين آمدن از طرف مقابل او بود و طبق معمول  مقداري گچ روي او ريخت و زماني كه از طلسم  دفاعي 
يد شد، سكوت راهرو را فرا گرفت، تنها پانزده دقيقه به زمان هري جا خالي داد، با صداي بلند قدقد كرد، زماني كه پيوز ناپد

  .شان بازگشته بودند هاي عمومي آموزان به سالن خاموشي مانده بود و اكثراً دانش
  .او در مسيرش متوقف شد و گوش كرد. و بعد هري صداي يك جيغ و درهم شكستگي را شنيد

  !آآآآآه ... كني مي... جرأت ... چه طور -
اش را آماده كرده بود، از پيچ  دستي آمد، هري با سرعت به سوي آن دويد، چوب ز راهرويي كه در همان نزديكي مياين صدا ا

هايش روي سرش افتاده بود و در اطرافش چند  الوني را ديد كه نقش زمين شده بود، يكي از شال راهرو پيچيد و پروفسور تره
  .ته بودها شكس شد كه يكي از آن بطري نوشيدني ديده مي

  ...!پروفسور -
هاي براقش به عينكش گير كرده بودند او  برخي از خرمهره. الوني كمك كرد تا بلند شود هري به جلو دويد و به پروفسور تره

  .ش دستي كشيد و با كمك بازوي هري بلند شديبا صداي بلند آروغ زد، آهسته به موها
  پروفسور چه اتفاقي افتاده؟ -

  :نندي گفتپروفسور با صداي جيغ ما
كردم از قضا يه چيزي  هاي تاريك و شوم فكر مي زدم، داشتم به نشونه من داشتم پرسه مي! پرسيدي بايد هم مي -

 ...ديدم

جا  ها كجا ايستاده بودند، درست سمت راست آن او فقط متوجه شده بود كه آن. اما هري چندان توجهي نداشت -
 ...نفوذي بود كه پنهان كنندهفرشينه و سمت چپ، ديوار سنگي صاف و غير قابل 

 بشين؟» اتاق ضروريات«خواستين وارد  پروفسور ، مي -

 چي؟... فال نيكي كه من تسليم آن  مي شوم...  -

  .گر به نظر رسيد او ناگهان حيله
  :هري تكرار كرد

  خواستين برين اون تو؟ مي» .اتاق ضروريات«  -
  ...دونن اش مي آموزا هم درباره دونستم دانش نمي... خوب... من -
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  :هري گفت
 ...انگار صدمه ديدين... دونن، اما چي شد؟ شما جيغ زدين همه اونا نمي -

  :الوني گفت پروفسور تره
  خب... من -

  :اي دفاعي دور خود انداخت و با چشمان درشتش به هري خيره شد و ادامه داد  بعد شالش را به گونه
 ...ام رو تو اتاق يل شخصيوسا... اوم... چيزاي مشخصي رو... اه... من خيال داشتم -

  : هاي نوشيدني انداخت و گفت هري نگاهي به بطري
 .تونستين برين تو و اونا رو مخفي كنين باشه، اما شما نمي -

خالص را مخفي كند، در اتاق  خواست كتاب شاهزاده نيمه با اين حال اين موضوع براي هري خيلي عجيب بود كه وقتي مي
  .دضروريات براي او باز شده بو

  :كرد گفت الوني كه با عصبانيت به ديوار نگاه مي پروفسور تره
  .من صحيح و سالم وارد شدم اما يه نفر زودتر از من رفته بود آنجا. اوه -

  : هري ملتمسانه گفت
  كي بود؟ كي اونجا بود؟! كي تو بودي -

  :هاي التماسي كه در لحن صداي هري بود جا خورد و گفت الوني از حالت پروفسور تره
 كه من از اين اتاق براي مخفي شدن يهاي دونم، من وارد اتاق شدم و صدايي شنيدم، اين موضوع در تمام سال من نمي -

  .سابقه بوده استفاده كردم، بي
  صدا شنيدين، چي گفت؟ -

  : پروفسور تريالني گفت
  .زد فرياد مي... اون داشت. كنم حرفي زد فكر نمي -
  !زد فرياد مي -

  : كرد و گفت ميد يياو با حركت سرش تأ
  .با خوشحالي -
  .هري به او خيره شد -
 اون زن بود يا مرد؟ -
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  :الوني گفت پروفسور تره
 .زنم كه مرد بود حدس مي -
 رسيد كه خوشحاله؟ و به نظر مي -

  : پروفسور تريالني گفت
 .خيلي خوشحال -
 !انگار كه جشن گرفته -
 مطمئناً -

 و بعد؟ -

 بعد من داد زدم كي اونجاست؟ -

  : ه بود گفتوس شديهري كه كمي مأ
 تونستين بدون پرسيدن بفهمين اون كيه؟ نمي -

  :كرد، گفت هاي براق را كه به گردنش بود مرتب مي ها و خرمهره الوني با متانت و در حالي كه شال پروفسور تره
  بينه چشم درون چيزهايي فراتر از صداهاي داد و فرياد را كه متعلق به دنياي مادياته، مي -

  :با عجله گفت. الوني شنيده بود رباره چشم درون پروفسور ترههري كه قبالً خيلي د
  اون صدا جوابتون رو داد؟... خوب بعدش -

  : او گفت
  .يك دفعه همه چيز سياه سياه شد و بعد من فقط فهميدم كه با سر از اتاق به بيرون پرتاب شدم. نه جواب نداد -

  :توانست خودش را كنترل كند، گفت هري كه نمي
   كي داره مياد به طرفتون؟و شما نديدين -

  : او با سوء ظن به هري نگاه كرد و گفت
  .گفتم كه مثل قير سياه و تاريك شده بود. نه نديدم -

  : هري گفت
اون بايد بدونه كه مالفوي جشن گرفته، منظورم اينه كه بايد بدونه يكي شما . به نظر من بهتره شما به دامبلدور بگين -

  .اختهرو از اتاق ضروريات بيرون اند
  .رسيد، بلند شد و ايستاد الوني با شنيدن اين پيشنهاد در حاليكه مغرور و متكبر به نظر مي برخالف انتظار هري، پروفسور تره
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  :او با سردي گفت
منم آدمي نيستم كه خودمو به زور به كساني كه قدر . ده منو كمتر ببينه مدير مدرسه تلويحاً اعالم كرده كه ترجيح مي -

  ...دن ناديده بگيره ها نشون مي اگر دامبلدور تصميم گرفته كه هشدارهايي رو كه كارت. نن، تحميل كنمدو منو نمي
  .اش مچ هري را گرفت ناگهان با دست استخواني

  ...كنم گم و مهم نيست كه چگونه اونا رو بيان مي دوباره و دوباره مي -
  :  آهسته گفتانگيزي از زير شنلش بيرون كشيد و او كارتي را به طور شگفت

 ...مصيبت و بدبختي،  همه در حال نزديك شدن به ما هستن. كنه صاعقه به برج اصابت مي -

  :هري دوباره گفت
كنم كه شما بهتره درباره اين صدا و اين كه همه جا سياه شد و شما از اتاق به بيرون  خوب، باشه اما من هنوز فكر مي -

  پرتاب شديد با دامبلدور صحبت كنيد
  : كند گفت رسيد درباره اين موضوع فكر مي الوني كه يك لحظه به نظر مي ر تره پروفسو

  كني؟ جوري فكر مي تو اين -
  .دانست كه او دوست دارد داستان كوتاهش را براي هري تعريف كند اما هري مي

  : هري گفت
  .تونيم با هم بريم مي. باهاش قرار دارم. رم پيش اون من االن دارم مي -

  :وني لبخندزنان گفتال پروفسور تره
  .خوب اگه اين جوريه باشه -

 و يها را داخل گلدان بزرگ آب اي آن اش را در بغلش جمع كرد و بدون هيچ گونه مالحظه هاي نوشيدني بطري. او خم شد
  .سفيدي ريخت كه روي تاقچه بود

  : او با صداي غمگيني گفت
  .انگيزي بودي  سوژه شگفتنبودي، اما... تو خيلي هم پيش. هري جات توي كالسام خاليه -

  .الوني بود، نفرت داشت هاي مداوم پروفسور تره او از اين كه سوژه پيشگويي. هري جوابي نداد
  :الوني ادامه داد پروفسور تره
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من به عنوان يك پيشگويي كه از پيشگويي . دونن نمي» كارت خواني«متاسفم، متاسفم كه سانتورها چيزي درباره  -
كنه؟ اما اون به ديده تمسخر به  الوقوع رو حس مي اي قريب ، از او پرسيدم كه آيا او نيز امواج واضح فاجعهپرسه ديگر سوالي مي

  .من نگاه كرد
  .توان روي او حساب كرد داد كه او حالش خوب نيست و نمي صداي او حالتي عصبي پيدا كرده بود، بلند شد و اين نشان مي

ها از روي حسادت  اين شايعه سال. ام ه ن من استعداد اجدادم رو به ارث نبردگ شايد آن اسب شنيده باشه كه مردم مي -
گم؟ وقتي دامبلدور اجازه داد من تو مدرسه بزرگ اون  دوني من به اين جور آدمها چه مي هري تو مي... ها بوده مردم بر سر زبان

  شون ندادم؟ها به من اعتماد كرد، آيا من خودمو به اون ن درس بدم و در تمام اين سال
  . هري زير لب چيزي گفت ولي قابل فهم نبود

  :الوني با صدايي گرفته به حرفش ادامه داد پروفسور تره
... اون عميقاً تحت تاثير قرار گرفته بود بله عميقاً تحت تأثير قرار. اولين گفت و گومو با دامبلدور خوب به ياد دارم -

اما خوب . هايي كه داره كنم كه به اونجا نري مخصوصاً با اون ساس پسرم، توصيه ميالبته . من در اون زمان در كافه هاگزهد بودم
بايد اعتراف . از من سواالتي پرسيد. دامبلدور لطف كرد و براي ديدن من به اتاقم در اين مسافرخونه آمد. مسافرخانه ارزوني بود

كردم، من اون  اد كه به تدريج احساس عجيبي پيدا ميي دم  ميو يا... كنم كه اول فكر كردم او نظر مساعدي درباره پيشگويي نداره
  ...اما بعد... روز تقريباً چيزي نخورده بودم

  :دانست بعد از آن چه اتفاقي افتاده بود الوني جلب شده، چون مي  هري در اين لحظه براي اولين بار تمام حواسش به تره
  . درباره هري و ولدمورتياش را تغيير داده بود، پيشگوي ر زندگيالوني پيشگويي را انجام داده كه مسي پروفسور تره 

  ...اما همان موقع ِسوروس اسنيپ مزاحم ما شد... -
  چي؟ -
بيرون اتاق جار و جنجالي به راه افتاد و در ناگهان باز شد و صاحب مسافرخانه زمخت و خشن كنار اسنيپ ايستاده  -

كنم وقتي كه پشت در اتاق  ه اشتباهي به طبقه باال اومده اما من خودم بيشتر فكر ميكرد با الفاظي وانمود كنه ك اسنيپ سعي مي. بود
اونم در اون زمان به دنبال كار . بيني مي. داد، گير افتاده بود هاي من و دامبلدور رو گوش مي ما گوش وايستاده بود و حرف

كنم اين كار به  ايل داشت منو استخدام كنه و من فكر ميرسيد دامبلدور بيشتر تم دوني هري به نظر  مي مي. خوب بعدش. گشته مي
خاطر اين بود كه او به رفتارهاي بي تكلف و استعداد مطلق من در مقايسه با فردي مهاجم كه قصد داشت از سوراخ در به 

  هري عزيزم؟... هاي ما گوش كنه، پي برده بود حرف
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هري ده فوت از او عقب تر ايستاده . هري همراه او نيست، ايستاداو سرش را به طرف عقب بر گرداند و همين كه متوجه شد 
  .بود

  : او با ترديد گفت
  هري؟ -

كننده  درپي خبرهاي شوكه هري كه در معرض امواج پي. الوني شد پريده بود كه باعث نگراني و ترس تره احتماالً صورت رنگ
اين . ها از او مخفي نگه داشته شده بود د كه اين اطالعات مدتكر بود، سرجايش خشكش زده بود و تنها به اين فكر مي قرار گرفته

اسنيپ و پيتر پتيگرو با كمك يكديگر جاي ليلي و جيمز . اسنيپ بوده كه پيشگويي را شنيده و خبر آن را براي ولدمورت برده بود
  ...و پسرشان را به ولدمورت نشان داده بودند

  .ددر آن لحظه ديگر هيچ چيز براي هري مهم نبو
  :الوني دوباره گفت پروفسور تره

  هري؟ مگه قرار نبود ما دو تايي بريم پيش مدير مدرسه؟ -
  :اش گفت شده هري از ميان لب هاي كرخت

  .جا بمونيد شما همين -
  .بهم حمله شد» اتاق ضروريات«خوام بهش بگم كه چطور تو  من مي... اما عزيزم -

  : هري با عصبانيت تكرار كرد
   .ونيدجا بم شما بايد اين -

هري به طرف راهروي مقابل اتاق دامبلدور رفت در . زده كرد هري با سرعت از كنار او گذشت، به طوري كه او را وحشت
هاي پلكان مارپيچ متحرك را سه تا  او با صداي بلند اسم رمز را گفت و در حالي كه پله. داد جا پيكره نقش برجسته نگهباني مي آن

او به جاي ضربه زدن به در محكم به آن كوبيد بعد از اين كه خودش را به داخل اتاق پرتاب كرده . رفتكرد، با عجله باال  يكي مي
  :بود صداي آرامي گفت

  بيا تو -
  .فاوكز، ققنوس دامبلدور، نگاهي به اطراف كرد

فرتي بلند و انعكاس نور طاليي غروب آفتاب از پنجره در چشمان سياه و درخشان او تأللو داشت دامبلدور كه شنل مسا
  .كرد سياهي روي دستانش بود، جلوي پنجره ايستاد و محوطه بيرون را تماشا مي

  : دامبلدور گفت
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  .، بهت قول داده بودم كه تو رو با خودم ببرم خوب هري -
ك الوني همه چيز را از ذهنش پا رسيد كه صحبت كردن با تره به نظر مي. گويد هري يكي دو دقيقه نفهميد دامبلدور چه مي

  .كند يكرده و فكرش درست كار نم
  با شما؟... بيام -
 !البته اگر دلت بخواد -
 ...اگر من -

  . و بعد هري ناگهان به ياد آورد گه چرا آن همه براي آمدن به دفتر دامبلدور مشتاق بود
  شما يكيش رو پيدا كردين؟ شما يه هوركراكسس پيدا كردين؟ -
  .كنم بله فكر مي -

  :دامبلدور گفت. براي چند لحظه در درونش خشم و نفرت با تعجب و هيجان در افتاده بود. توانست حرفي بزند هري نمي
  .طبيعيه كه بترسي -

  :هري فوراً گفت
  من نترسيدم -

  .گاه آن را تجربه نكرده بود  و او كامالً راست گفته بود، چون ترس احساسي بود كه هري هيچ
  : او گفت

  ؟اوني كه پيدا كرديد كدوم هوركراكسسه؟ كجاس -
كنم در غاري در ساحلي كه  فكر مي... تونيم اون رو حذف كنيم كنم مي مطمئن نيستم كه اين كدومشونه ولي فكر مي -

اين غار همونيه كه تام ريدل . ها قبل سعي داشتم اين غار رو پيدا كنم من از مدت. جا فاصله داره مخفيش كرده باشن خيلي با اين
  يادته؟. جا آورده بودند، ترسوند اي كه براي سفر به اون ههاي يتيم خان در آن جا دو تا از بچه

  :هري گفت
 شه؟ بله، چه جوري از اون محافظت مي -

  : دامبلدور با حالت ترديد گفت
من به تو قول داده بودم كه با خودم ببرمت و . هري. زنم كه ممكنه كامالً اشتباه باشند هايي مي من حدس. دونم نمي -

  . اين كار درستي نيست كه بهت هشدار ندم  ممكنه با خطرات بسيار زيادي مواجه بشيهنوزم سر قولم هستم، اما
  :او تقريباً پيش از آنكه حرف دامبلدور تمام شود گفت



                                                                                                    خالص     هري پاتر و شاهزاده نيمه                    پيشگويي استراق سمع شده/جمپن         فصل بيست و    
 

 ٥٠٦

  من ميام -
هري كه از آتش خشم نسبت به اسنيپ خونش به جوش آمده بود در اين لحظات تمايلش براي انجام كاري خطرناك و هر 

  ...دهد، ده برابر شده بود درماندگي انجام ميكاري كه انسان در اثر 
رسيد كه اين حس در صورت هري نمايان بود چرا كه دامبلدور از كار پنجره برگشت و از نزديك به هري نگاه  به نظر مي

  .اش چروك كوچكي افتاد اي به آن ابروهاي نقره... كرد
  چه اتفاقي برات افتاده؟ -

  :هري به دروغ گفت
 .چيزي نيست -
 ي نگرانت كرده؟چه چيز -

 .من نگران نيستم -
 !وقت خوب اكولومانسي نكردي هري، تو هيچ -

 .اي بود كه خشم هري را برانگيخت اين حرف مانند جرقه
  : ها بود جيغي بزند گفت او با صداي بلند كه باعث شد فاوكز كه پشت سر آن

اين اون بود كه از بيرون در . رت گفته بوداسنيپ، اتفاقي كه افتاده مربوط به اسنيپه، اون درباره پيشگويي به ولدمو -
 .ها رو بهم گفت الوني اين پروفسور تره. داده گوش مي

كرد كه صورت او در زير پرتوهاي سرخ رنگ غروب خورشيد،  حالت چهره دامبلدور تغييري نكرد، اما هري احساس مي
 .يلي طوالني بوددامبلدور يك لحظه ساكت شد، اما اين لحظه خ. رسيد پريده به نظر مي رنگ

  :او سرانجام پرسيد
 كي اين موضوع رو فهميدي؟ -

  :هري كه با دشواري بسيار خودش را كنترل كرد كه فرياد نكشد گفت
 .همين حاال -

  : و ناگهان يه لحظه او ديگر نتوانست جلوي خودش را بگيرد
 .رت گفت كه به سراغ پدر و مادرم برهدونستين اون به ولدمو جا درس بده با اين كه مي و شما به اون اجازه دادين اين -
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. اي حركت نكرده بود، برگرداند او رويش را از دامبلدور كه هنوز ذره. كشيد هري انگار در حال مبارزه بود، به سختي نفس مي
جا را به هم  تواند، آن كرد تا آن جا كه مي كرد و سعي مي زد، با بندهاي انگشتانش بازي مي او در طول كتابخانه به سرعت قدم مي

 .نريزد
خواست با او برود تا هوركراكسس را  خواست خشمش را سر دامبلدور خالي كند و از طرف ديگر دلش مي هري از طرفي مي

ترسيد اگر خشمش  خواست به دامبلدور بگويد كه او يك پيرمرد احمق است كه به اسنيپ اعتماد كرد، اما مي او دلش مي. نابود كند
 ...مبلدور او را با خود نبردرا كنترل نكند، دا

  : دامبلدور به آرامي گفت
 .هري لطفاً گوش بده -

اش در  وقفه توانست دست از راه رفتن سريع و بي توانست جلوي دادزدنش را بگيرد نمي طور كه به سختي مي هري همان
 .ره پرچين و چروك دامبلدور نگاه كردگرفت به چه هايش را گاز مي سرانجام ايستاد و در حالي كه لب. امتداد كتابخانه بر دارد

 ...پروفسور اسنيپ كار وحشتناكي -

 .اون پشت در گوش وايستاده بود. قربان نگيد كه اشتباه كرد -
  : دامبلدور گفت

  گذاري جملم رو تموم كنم لطفاً مي -
  : داد و بعد از اين كه هري با عصبانيت سرش را به نشانه موافقت با خواست دامبلدور تكان داد ادامه

الوني رو شنيد هنوز در  شبي كه اون نيمه اول پيشگويي پروفسور تره. پروفسور اسنيپ اشتباه وحشتناكي انجام داد -
چه شنيده بود مطلع كنه، چون اين موضوع كامالً به  استخدام ولدمورت بود و طبيعي بود كه سعي داشت با عجله اربابش رو از اون

اي كه ولدمورت به دنبالش  نست، البته بهتره بگيم راهي براي دونستن اين موضوع نداشت كه بچهدو اربابش مربوط بود، اما او نمي
ها پدر  آن. شناخت ها رو مي گشت، افرادي بودند كه اسنيپ اون ان جستجوي خونيش مييگشت و يا پدر و مادري كه او در جر مي

  ...و مادر تو بودند
  .هري با صداي بلند خنده بي روحي سر داد

پروفسور شما تا حاال متوجه نشديد كه كساني كه اسنيپ ازشون متنفره . ون از پدرم هم مثل سيريوس متنفر بودا -
 شن؟ باشه، كشته مي

هري . دوني وقتي پروفسور اسنيپ فهميد كه ولدمورت چه تعبيري از پيشگويي كرده چقدر پشيمون شد تو نمي! هري -
 ...اش بود و به همين دليل برگشت زندگيبه نظر من اين بزرگترين پشيماني تمام طول 
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  :كرد آن را آرام نگه دارد گفت لرزيد و تالش مي هري كه صدايش مي
مگه نه قربان؟ و ولدمورت هنوز متقاعد نشده كه اسنيپ طرف اونه، حتي هنوز هم . اما اون يك آكلومنت خوبه -

 .ستتونيد مطمئن باشيد كه اسنيپ طرف ما شما چطور مي... هست، پروفسور
  :كند، سرانجام گفت رسيد براي كاري تصميم گيري مي اي سكوت كرد و به نظر مي دامبلدور لحظه

  .من به ِسوروس اسنيپ كامالً اعتماد دارم -
  : او با صداي بلند گفت. هري سعي كرد كه با چند نفس عميق خود را آرام كند، اما موفق نشد

كنن و   چشم شما دارن با هم ديگه يه كاري مييمين االن و جلواو و داركو مالفوي ه. خوب ولي من اعتماد ندارم -
  ...شما هنوز

  : دامبلدور كه دوباره لحنش جدي شده بود گفت
  .ما درباره اين موضوع صحبت كرديم و منم نظرم رو بهت گفتم -
ي ممكنه بندم اين رو در نظر نگرفتين كه اسنيپ و مالفو خواين امشب از مدرسه برين بيرون و شرط مي شما مي -

  ...تصميم بگيرن
  : دامبلدور كه ابروهايش را باال برده گفت

 خوان چه كار كنند؟ كني كه اونا دقيقاً مي تو فكر مي. كه چي كار كنن -

  :هايش را مشت كرده بود گفت هري كه دست
اتاق «هاي نوشيدنيش به  الوني كه براي قايم كردن بطري پروفسور تره. خوان يك كاري بكنن اونا مي... من -

كرده، چيز خطرناكي رو  اون جشن گرفته بود اون داشته سعي مي. زده رفته بود، صداي مالفوي رو شنيده كه فرياد مي» ضروريات
خواين از مدرسه برين بيرون بدون  گم درستش كرده و با اين حال شما فقط مي كه اونجا بوده، تعمير كنه و اگه از من بپرسيد مي

  ...اينكه
  :آرامي گفت دامبلدور به 

  بسه ديگه -
  . و هري فورا ساكت شد و باالخره فهميد كه پايش را از گليمش دراز كرده است

كني دفعه قبل كه من در سال گذشته از مدرسه خارج شدم، مدرسه رو بدون مراقبت و محافظت رها كردم،  تو فكر مي -
  .گيرم آموزان رو جدي نمي نگو در امان بودن دانششه، هري لطفاً به من  امشب هم وقتي كه برم، كارهاي بيشتري انجام مي

  : هري من من كنان و در حالي كه كمي دستپاچه شده بود گفت
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  ... اما... من نمي -
  : دامبلدور ميان حرفش پريد و گفت

 .خوام بيشتر از اين درباره اين موضوع حرف بزنيم نمي -
 كرده و احتماالً فرصت همراهي با دامبلدور را از دست روي وقتي ترسيد كه زياده. هايش پشيمان بود هري از پرخاشگري

  : داده؛ دامبلدور گفت
 باالخره امشب با من مياي؟ -

  :هري فوراً گفت
 بله -

 .پس گوش كن. خيلي خوبه -
  : دامبلدور بلند شد و ايستاد

  . كنياينه كه از هر دستوري كه بهت دادم بدون هيچ گونه سوالي پيروي. برم به يك شرط تو رو با خودم مي -
  !حتماً. باشه -
  موافقي؟. بروبرگشت اطاعت كني درست فهميدي چي گفتم؟ منظورم اينه كه بايد از دستوراتم بي! هري ببين -
  من؟ بله البته -
  كني؟ اگه بهت بگم مخفي شو اين كارو مي -
  .بله -
  كني؟ اگه بهت بگم فرار كن اطاعت مي -
  .بله -
  كني؟ فم گوش مياگه بهت بگم منو ول كن و جان خودتو نجات بدي به حر -
  ...من -
  هري؟ -

  :آنها به يكديگر نگاه كردند
  .بله قربان -
  .پس من اميدوارم  بري و شنلت رو رو خودت بندازي و من رو ظرف پنج دقيقه تو سالن ورودي ببيني. خيلي خوب -
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ا در سراسر افق دامبلدور برگشت تا از پنجره سرخ رنگ به بيرون نگاه كند، آفتاب اكنون تشعشعي قرمزرنگ مانند ياقوت ر
باره خالي  ذهن او به صورت عجيبي به يك. هري به سرعت از دفتر خارج شد و از پلكان مارپيچي پايين رفت. كرد پراكنده مي

  .دانست كه بايد چه كار كند او مي. شده بود
  : هرميون يكدفعه گفت.  كه برگشت، رون و هرميون با هم در سالن عمومي نشسته بودنديزمان

  خواست؟ ر چي ميدامبلدو -
  : و بعد با نگراني ادامه داد

  هري تو حالت خوبه؟ -
  : هري مختصر گفت

  خوبم -
ها و به سوي خوابگاهش باال رفت، چمدانش را باز كرد و از آن نقشه  او به سرعت از پله.  و با عجله از كنار آنها گذشت

ها و به سمت اتاق عمومي پايين   همان سرعت از پلهغارتگر را با يك جفت جوراب به شكل توپ در آمده بود، در آورد بعد به
  .رسيدند، سري خورد و ايستاد زده مي رفت، جايي كه رون و هرميون نشسته و به نظر حيرت

  :زنان گفت نفس هري نفس
  ...گوش. كنه من دارم شنل نامرئيم رو بر ميدارم من وقت ندارم، دامبلدور فكر مي -

هاي  هاي هرميون از وحشت و نه سوال او نه براي نفس كشيدن. واهد كجا برود و چراخ او به سرعت به آن ها گفت كه مي
  .ات ريزتر را بعداً خودشان حدس بزننديتوانستند جزئ ها مي پرسيد، مكث كرد، چون آن رون كه از روي دستپاچگي مي

  : هري كه با سرعت حرفش را به پايان برد، گفت
  پس فهميديم اين يعني چي؟...  -

  :كرد، ادامه داد  رون و هرميون قصد داشتند ميان حرف او بپرند، از روي خشم هيس ميي وقت او كه
. جا نيست، پس مالفوي داره يه فرصت عاليه ديگه براي هر كاري كه قصد داره انجامش بده؛ داره دامبلدور امشب اين -

  !نه، به من گوش كنين
  : بعد نقشه غارتگر را در دست هرميون انداخت و گفت

طور  شماها بايد مراقبش باشين  و همين... بيا. گرفت دونم كه اون مالفوي بود كه تو اتاق ضروريات جشن مي يم -
ها با گاليون هنوز هم مؤثره، درسته؟  هرميون اون ارتباط. تونين استفاده كنين دال هم  مي.اي تو الف از هر كس ديگه. مراقب اسنيپ
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دونه كه حفاظت دامبلدور چيه،  ه برقرار كرده، اما اگر اسنيپ هم مداخله داشته باشه، ميگه حفاظت بيشتري تو مدرس دامبلدور مي
  اما انتظار نداره كه شماها مراقبش باشين، درسته؟... شه ازش جلوگيري كرد و چطور مي

  :هرميون با چشم هاي آكنده از ترس، گفت
  ...هري -

  :هري خيلي كوتاه گفت
  .وقت جر و بحث نيست؟ اينارم بگير -

  .ها را به دست رون داد  و بعد جوراب
  : رون گفت

  چرا ممكنه به اين احتياج داشته باشم؟... مرسي، ا -
بين خودتون تقسيمش كنين و به جيني هم . فليسيسه تو به چيزي كه توي اونا پنهان شده نياز داري، اون فليكس -

  ....ه ديگه بايد برم، دامبلدور منتظر. از طرف من ازش خداحافظي كنين. بدين
  : رسيد، گفت زده به نظر مي زماني كه رون در حال بيرون آوردن بطري كوچك حاوي معجون طاليي بود، هرميون كه وحشت

  دونه شما قراره با چي مواجه بشين؟ خوايمش، تو ببرش، كي مي ما نمي! نه -
  : هري گفت

اين جوري نگاه نكن، هرميون، من .. .خوام مطمئن شم كه شماها خوب هستين مي. شه، با دامبلدورم من چيزيم نمي -
  .بينم شماها رو بعداً مي

او . دامبلدور كنار در اصلي چوب بلوطي ايستاده بود. شد، رفت  مييو به سرعت به سمت حفره تابلو كه به سالن ورودي منته
  .تزد و پهلويش تير مي كشيد برگش نفس مي زماني كه هري با باالترين سرعت به پله سنگي رسيد و نفس

  : دامبلدور گفت
  خوام كه شنلت رو بپوشي، لطفاً ازت مي -

  : و صبر كرد تا هري آن را روي خود انداخت، بعد گفت
  بريم؟. خيلي خوب -

هري . خورد گرفت، شنل سفري او در هواي آرام تابستاني كمتر تكان مي هاي سنگي پي دامبلدور  راهش را به سمت پايين پله
  .كرد زد و بيش از اندازه عرق مي نفس مي چنان نفس رفت، هم اش مي نامرئيبه سرعت از پي او و زير شنل 

  :هري كه به فكر مالفوي و اسنيپ بود، پرسيد
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  كنن؟ پروفسور؟ رين، چه فكري مي بينن شما دارين مي اما بقيه وقتي مي -
  : گفتيهيچ سخت دامبلدور بي

گم، يا  ها به رزمرتا چيزيي رو كه عادت دارم مي  وقتبعضي. م كنم كه من براي يه نوشيدني به هاگزميد رفته فكر مي -
  .راه خوبيه براي مخفي كردن مقصد اصلي. شايدم اين طور به نظر بياد... شايد سري به هاگزهد بزنم

هاي گرم، آب درياچه و دود چوب  هوا آكنده از بوي علف. آنها به راهشان در گرگ و ميش هوا و در امتداد مسير ادامه دادند
  .روند ها به سمت چيزي خطرناك يا ترسناك مي شد باور كرد كه آن مشكل مي. لبه هاگريد بوداز ك

  : هاي مسير نمايان شدند، به آرامي پرسيد هري زماني كه دروازه
  كنيم؟ پروفسور، ما آپارات مي -

  : دامبلدور گفت
  مي توني آپارات كني، نه؟ آره، تو االن -

  : هري گفت
  .ام بله، اما مدرك نگرفته -

تر از جايي كه قرار  او احساس كرد كه بهتر است صادق باشد، اگر او همه چيز را با ظاهر شدن در جايي صد مايل آن طرف
  كرد، چه؟ بوده بروند، خراب مي

  :دامبلدور گفت
  .تونم دوباره بهت كمك كنم اشكال نداره، من مي -

به زودي تاريكي همه جا را فرا . زميد رهسپار شدندها بيرون رفتند و در راه نيمه روشن صحرايي هاگ ها از دروازه آن
سه دسته «زدند و وقتي آنها به نزديكي  چراغ هاي مغازه سوسو مي. رسيدند، شب فرا رسيد» 2هاي استريت«گرفت و وقتي به  مي

  : رياد كشيدكرد، ف رسيدند صداي فرياد مادام رزمرتا را شنيدند كه جادوگري با ظاهري كثيف را به زور بيرون مي» جارو
 ...ديروقته كه بيروني... اوه، سالم آلبوس! و بيرون وايسا...  -

تري  كنم جو آروم دلخور نشو، اما احساس مي... رم هاگزهد منو ببخش، من دارم مي...عصر بخير رزمرتا، عصر به خير -
  .رو امشب احتياج دارم

وزيد، تابلوي هاگزهد  جا با وجود آن كه نسيمي نمي  در آنها در انتهاي خيابان به يك كوچه فرعي رفتند كه ك دقيقه بعد آني
  .بر خالف رستوران سه دسته جارو، اين جا به نظر مي رسيد كامالً خالي باشد. كرد غژغژ مي

                                                 
2 High Street 
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  :دامبلدور زير لب و با نگاهي كه به اطراف انداخت، گفت
ت بازوم رو بگير، هري، نيازي نيست كه زياد با دست... لزومي نداره كه بريم داخل، تا وقتي كه كسي ما رو نديده بريم -

  ...سه ... دو ...با شماره سه؛ يك . كنم ت مي محكم بچسبيش، من فقط راهنمايي
به يكباره اين احساس وحشتناك به وجود آمده كه انگار او در يك لوله كلفت الستيكي به زور چپانده . هري چرخيد

 او در اندازه بيش از حد تحمل در حال فشرده شدن بود و بعد، درست زماني كه توانست نفس بكشد، هر بخش از يشود، او نم مي
هاي آكنده از هواي  فكر كرد بايد خفه شده باشد، به نظرش رسيد كه باندهاي ناپيدا از هم باز شدند، و او در تاريكي سردي با ريه

  .تازه با طعم شور ايستاده بود
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  فصل بيست و ششم

               غار

  هرميون گرنجر: مترجم
  مرلين: ويرايش

  
توانست بوي نمك را احساس كند و صداي امواج دريا را بشنود؛ به  هري مي

ي باالي آن نگاه كرد، نسيم  دريايي كه با نور ماه روشن شده بود و آسمان پر ستاره
سنگ سياه  روباز ايستاده  باالي يك تخته. زد خنك و سبكي موهايش را به هم مي

ها قرار  گاه بلندي پشت سر آن پرت. نگاهي انداخت هايش نيم از باالي شانه. كرد خورد و كف مي  آب زير صخره چرخ مي.بودند
 در -اي كه هري و دامبلدور باالي آن ايستاده بودند   درست مثل صخره-سنگ بزرگ  چندين تخته. شكل داشت؛ سياه و بي

انگيزي بود؛ دريا و   زننده و غمي منظره. اند گاه جدا شده هاي قبلي از پرت هرسيد طي دور اطرافشان وجود داشت كه به نظر مي
  .اي افتاده بودند ها به دور از همراهي يك درخت و يا نوازش چمن و ماسه صخره

  :دامبلدور پرسيد
  نظرت چيه؟ -

  .آورد يا نه خواست بداند هري آنجا را جاي مناسبي براي گشت و گذار به شمار مي  شايد مي
  :تري براي يك گردش روزانه تصور كند، پرسيد توانست جاي نامناسب ي كه نميهر
  هاي پرورشگاه رو اينجا آورده بودن؟ بچه -
هاي پرورشگاه رو براي  كنم بچه گاه پشت ما هست كه گمان مي يكجور دهكده تقريباً در موازات پرت! جا نه دقيقاً همين -

هاي جوانش تنها كساني  كنم تام ريدل و قرباني در واقع فكر مي... ا برده بودندج  به اون امواجي منظرهآب و هواي ساحليش و 
اي  نورد كامالً حرفه گاه برسه، مگر اينكه يك صخره ن اين پرتييتونه به پا هيچ ماگلي نمي. اند كه از اين محل بازديد كردن بوده

كنم ريدل با كمك جادو كه يقيناً  تصور مي. خيلي خطرناكندهاي اطراف  ها برسن، آب تونن به پايين صخره ها هم نمي باشه، قايق
البته خود .  براي تهديدكردن با خودش آورده-احتماالً–ك رو ي كوچي گاه پايين اومده و دو بچه كنه از پرت بهتر از طناب عمل مي

  كني؟ طور فكر نمي تونسته براي تهديدكردن كافي بوده باشه، اين سفر به تنهايي مي
  .گاه نگاه كرد و احساس كرد موهاي بدنش از ترس سيخ شده ره به پرتهري دوبا
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  بيا.يك خورده جلوتر قرار داره ... و ما... ها ولي سرنوشت نهايي اون -
دار جاپاهايي را ايجاد كرده بودند كه به  هاي دندانه  صخره راهنمايي كرد، جايي كه تورفتگيي دامبلدور هري را به لبه

 دامبلدور ي نزول خطرناكي بود، دست چروك خورده. رسيد خره كه تا نيمه در آب فرو رفته بودند، ميهاي گرد نزديك ص سنگ
هاي آب نمكي را كه به صورتش  هري قطره. تر را ليز كرده بود هاي پايين آب دريا سنگ. شد ها مي كمابيش مانع حركت سريع آن

  .كرد خورد، حس مي مي
  .نار صخره رسيد و خم شدسنگ ك ترين تخته دامبلدور به نزديك

  لوموس -
تر از جايي كه ايستاده بود را روشن كرد؛  و تا چند فوت پايين. رنگ نور باالي سطح سياه آب درخشيد  هزاران پرتوي طاليي

  : اش را كمي باالتر برده بود، به آرامي گفت دستي دامبلدور در حالي كه چوب. اي هم روشن شده بود ديوار سياه صخره
   بيني؟ مي -

  . هري شكافي را در صخره ديد كه آب سياهي در آن در چرخش بود
  ؟...آد كه يكم خيس بشي بدت نمي -
  نه -
  . و اجازه بده حركت كنيم– االن احتياجي بهش نداريم –كنندت رو در بيار  پس شنل نامرئي -

 حالي كه چوب جادوي تر، از تخته سنگ سر خورد، روي دريا فرود آمد و در و ناگهان با چاالكي مردي بسيار جوان
هري شنلش را درآورد، آن را . نقص به سمت شكاف سياه درون صخره شنا كرد  بيي روشنش را به دندان گرفته بود با يك پروانه

هاي هري كه حاال خيس و سنگين شده بودند، دورش  آب بسيار سرد بود؛ لباس. توي جيبش چپاند و از دامبلدور پيروي كرد
كرد  اش را با بوي نمك و آب دريا پر مي كشيد كه بيني هاي عميقي مي در حالي كه نفس. كشيدند ا به پايين ميزدند و او ر موج مي

خيلي زود شكاف به تونلي باز شد كه هري . رفت شنا كرد با قدرت به سمت سوسوي نوري كه هر لحظه بيشتر در صخره فرو مي
دستي  رسيدند و در نور گذراي چوب  تونل به سختي به سه فوت ميديوارهاي لزج. شود مطمئن بود هنگام مد از آب پر مي

شد و تا جايي كه  كمي جلوتر راهرو به سمت چپ كج مي. آمدند ر خيس به نظر مييمثل ق. دامبلدور بطور خفيفي روشن شدند
  .ديد تا مسافت زيادي درون پرتگاه ادامه داشت هري مي

  .كرد به شنا كردن ادامه داد يس تونل را لمس ميحسش سنگ زبر و خ در حالي كه سر انگشتان بي
  .درخشيد اي و رداي سياهش با نور ضعيفي مي موهاي نقره. كمي جلوتر دامبلدور از آب بيرون آمد
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چكيد  هاي خيسش مي در حالي كه آب از لباس. شدند هايي را ديد كه به غار بزرگي ختم مي وقتي هري به آن نقطه رسيد پله
  .لرزيد زده مي اختيار در هواي سرد و يخ بي. فتها باال ر از آن

اش را باال گرفته بود وسط غار ايستاد، سپس به جلو چرخيد و ديوارها و سقف غار را بررسي  دامبلدور در حالي چوبدستي
  .كرد

  جاس بله همين -
  :هري زمزمه كرد

  فهميد؟ از كجا مي -
  :دامبلدور خيلي ساده گفت

  اينجا قبالً جادو شده -
  .اي كه دارد مربوط به سردشدن پهلوهايش است يا به خاطر آگاهي از وجود سحر و جادو است توانست بگويد لرزه هري نمي

كرد   كه هري درك نمييچرخيد؛ و مسلماً روي چيزهاي دامبلدور را تماشا كرد كه همچنان داشت به اين طرف و آن طرف مي
  . كرد تمركز مي

باالخره بعد از آن همه مانع طبيعي، به مانعي ... رودي، بايد به داخل نفوذ كنيماينجا صرفاً پيش اتاقي است؛ سرسراي و -
  .برخورديم كه لرد ولدمورت سر راه ما گذاشته

فهميد  دامبلدور به ديوار غار نزديك شد؛ با نوك انگشتان سياهش آن را نوازش كرد و كلماتي را به زبان عجيبي كه هري نمي
ايستاد و انگشتانش را در  گاهي مي. توانست لمس كرد اي را كه مي ر زد، هر نقطه از ديوار زبر صخرهدو بار غار را دو. زمزمه كرد

  :داد تا باالخره متوقف شد، در حالي كه كف دستانش را به ديوار چسبانده بود گفت اي خاص به جلو و عقب سر مي نقطه
  جاست، بايد از اينجا بريم تو، راه ورودي مخفي شده اين -

قدر ساده و فقط با  او هرگز نديده بود كه يك جادوگر مسائل را اين. رسيد دامبلدور از كجا اين موضوع را فهميدههري نپ
. كفايتي هستند تا مهارت هاي بي از طرف ديگر آنقدر آموخته بود كه بداند دود و صدا بيشتر نشانه. كردن حل كند كردن و نگاه لمس

داري با پرتوهاي سپيد نور در  براي يك لحظه، طرح طاق. اش به آن اشاره كرد يو با چوبدستدامبلدور از ديوار غار فاصله گرفت 
  .ديوار به وجود آمد مثل اينكه منبع نوري قوي پشت صخره وجود داشته باشد

  :خوردند گفت هايي كه به هم مي هري از ميان دندان
  موفق شديد... م... م -
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. بشوند طرح كلي از بين رفته بود و صخره به سادگي و سختي سابق برگشته بود ولي قبل از اينكه كلمات از دهانش خارج 
  . دامبلدور به اطرافش نگاه كرد

  هري، من واقعاً متأسفم، فراموش كردم -
هاي هري چنان گرم و خشك شدند كه انگار جلوي آتش آويزان شده   چوبش را به طرف هري گرفت و در يك آن لباس

  . بودند
  : گفتهري سپاسگزارانه

  متشكرم -
هيچ جادوي ديگري را امتحان نكرد، بلكه خيلي ساده ايستاد و .  ولي دامبلدور دوباره روي ديوار سخت غار تمركز كرده بود

خواست تمركز دامبلدور  هري ساكت ايستاده بود؛ نمي. انگار چيز بسيار جالبي روي آن نوشته شده بود. با جديت به آن خيره شد
  :فرسا، دامبلدور به آرامي گفت  از دو دقيقه سكوت طاقتبعد. را به هم بزند

  !چه گستاخ! مسلماً نه... اوه -
  چيزي شده، پروفسور؟ -

اي درست از همان نوعي كه هري  دامبلدور در حالي كه دست سالمش را داخل ردايش برده بود و يك چاقوي كوتاه نقره
  . آن بيرون آوردبرد از هايش بكار مي براي ُخردكردن مواد مورد نياز معجون

  كنم بايد براي عبور عوارض بديم فكر مي -
  عوارض؟ بايد به در چيزي بديم؟ -
  . بله، خون، اگر اشتباه نكرده باشم -
  خون؟ -
  .گفتم كه؛ خيلي گستاخانه است -

داشت لحن دامبلدور مانند كسي بود كه به او اهانت شده، انگار ولدمورت از استانداردهاي سطح بااليي كه دامبلدور در نظر 
  .تر آمده بود پايين

يك بار ديگه لرد . مقصود از اينكار ،كه مطمئنم حدس زدي، اينه كه دشمن بايد براي واردشدن خودش رو ضعيف كنه -
  .مونه هاي فيزيكي هم وجود دارند، عاجز مي ولدمورت از درك اين كه چيزهاي مهمتري از  آسيب

  : راي يكي ديگر مشتاق نباشد، گفتهري كه تا به حال آنقدر درد تجربه كرده بود كه ب
  ...بله، ولي هنوز هم اگر بشه ازش اجتناب كرد -
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  :اش را لخت كند گفت دامبلدور در حالي كه آستين ردايش را باال ميزد تا بازوي دست آسيب ديده
  ها غير قابل اجتناب هستند هر چند بعضي وقت -

  :د رفت و معترضانه گفتهري با عجله به سمت دامبلدور كه چاقويش را باال برده بو
  ...من... كنم پروفسور، من اين كار رو مي -

اي و بعد فوران سرخ؛  يك برق نقره... تر؟ ولي دامبلدور فقط لبخند زد تر؟ مناسب خواهد چه بگويد،جوان دانست مي  نمي
  .رنگ تيرباران شد صورت صخره با قطرات درخشان تيره

اش را روي بريدگي عميقي كه در بازوي  ي را ترميم كرده بود، نوك چوبدستدامبلدور همانطور كه اسنيپ جراحت مالفوي
  :خودش به وجود آورده بود كشيد تا زخم را ببندد

رسه كه كارمون به نتيجه رسيده،  به نظر مي! آها. تو خيلي مهربان هستي هري، ولي خون تو بيشتر از مال من ارزش داره -
  نه؟

 آغشته به خوني كه طرح طاق نما روي ي صخره.  شكل گرفته بود ولي اين بار محو نشداي اطاق دوباره در ديوار طرح نقره
  . آن نقش بسته بود ناپديد شد و راهي به درون تاريكي برايشان به جا گذاشت

  :دامبلدور گفت
  بعد از من -

  .اش را با عجله روشن كرده بود دنبال او رفت يدست  و  از طاق رد شد و هري كه چوب
توانست سواحل رو به  آنقدر وسيع كه هري نمي.  سياه بزرگي ايستاده بودندي  درياچهي ها در حاشيه لناكي بود، آن هوي صحنه

اي بسيار دور كه ظاهراً در وسط درياچه  آلود سبزرنگي در فاصله نور مه. شد قدر بلند بود كه ديده نمي رو را ببيند و سقف غار آن
  .شد امالً صاف درياچه منعكس ميدرخشيد؛ تصوير آن در آب ك بود، مي

ولي تابش آنها آنطور . زدند دست اطراف را به هم مي ها تنها چيزهايي بودند كه تاريكي يك ي نور سبز و روشنايي چوبدست
  .تر بود هاي معمولي غليظ تاريكي به نوعي از تاريكي. شد كه هري انتظار داشت به اطراف پخش نمي

  دامبلدور به آرامي گفت 
  .نزديك به من حركت كن. مواظب باش داخل آب نري... م جلوير بربگذا -

اي   صخرهي هايشان در ديواره صداي قدم. كرد هري از نزديك او را دنبال مي.  درياچهي  و شروع كرد به راه رفتن در حاشيه
 ناهموار غار ي ديواره. كرد ري نميرفتند، ولي منظره هيچ تغيي بدون توقف پيش مي. كرد كه آب را احاطه كرده بود، پژواك پيدا مي
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به نظر . كران آّب تاريك هموار و شيشه مانند در طرف ديگر، با آن تابش سبز مرموز درست در وسط آن در يك طرف و پهناي بي
  .هري آن محل با آن سكوت غمناكش واقعاً آزاردهنده بود

  : باالخره گفت
  كنيد هوركراكسس اينجا باشه؟ پروفسور؟ فكر مي -

  :بلدور جواب داددام
  سؤال اينه كه چطور به اون برسيم؟. اوه بله، بله، مطمئنم كه هست -
  آوري استفاده كنيم؟ تونيم از افسون جمع نمي... تونيم نمي -

 .خواست تا هرچه زودتر از آنجا خارج شوند ولي از ته قلب مي. هري مطمئن بود كه پيشنهادش خيلي احمقانه بوده است

  :يستاد و هري تقريباً به او خورددامبلدور يك مرتبه ا
  كني؟ چرا امتحان نمي. تونيم مطمئناً مي -
  .باشه... من؟ اوه -

  : ولي صدايش را صاف كرد چوبش را باال گرفت و بلند گفت.  هري انتظار اين واكنش را نداشت
  آكسيو هوركراكسس -

ها از آب سياه بيرون آمد و قبل از  تر از آن طرف با صداي انفجارمانندي، چيزي بسيار بزرگ و سفيد در حدود بيست فوت آن
هري از . مانند آب ايجاد كرد، ناپديد شد اينكه هري بتواند درست آن را ببيند، با صداي شلپي كه امواج نسبتاً بزرگي در سطح آينه

  .زد، به دامبلدور نگاه كرد قلبش هنوز تند مي. شدت ترس به عقب پريد و به ديوار خورد
   بود؟ياون چ -
  كنم، آمادست تا اگر براي برداشتن هوركراكسس تالش كنيم، واكنش نشون بده زي كه، فكر ميچي -

امواج به طور غيرطبيعي، سريع از بين رفته بودند، .  سياه براق شده بودي سطح آب دوباره مثل شيشه. هري به آب نگاه كرد
  .زد هرچند قلب هري هنوز تند مي

  قربان؟داديد اين اتفاق بيفته،  احتمال مي -
 خيلي خوبي بود، ي ايده. آوردن هوركراكسس قدم آشكاري برداريم، چنين چيزي اتفاق بيفته كردم اگر براي بدست فكر مي -

  .ترين راه براي اينكه بفهميم با چه چيزي مواجه خواهيم بود راحت. هري
  :كرد گفت هري در حالي كه به سطح هموار شوم نگاه مي

   بوديدونيم اون چ ولي ما نمي -
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  تونيم ادامه بديم؟ مي. شك دارم كه فقط يكي از اونا اينجا باشن. ها چي هستند منظورت اينه كه اون -
  پروفسور؟ -
 بله هري؟ -

 كنيد بايد بريم داخل درياچه؟ فكر مي -

 .بريم توش؟ مگر اينكه خيلي بداقبال باشيم -
  كنيد هوركراكسس ته درياچه باشه؟ فكر نمي -
  .در وسطش باشدكنم هوركراكسس  فكر مي... اوه نه -
  پس بايد از درياچه رد بشيم تا بهش برسيم؟ -
  .كنم بله، اينطور فكر مي -

  .كرد فكر مي... ها و ارواح به هيوالهاي دريايي، شياطين، جن. هري چيز ديگري نگفت
  :دامبلدور دوباره ايستاد

  ! آها -
دست سالم دامبلدور روي . از دست داد آب تعادلش را ي اين بار هري حقيقتاً به او خورد و براي يك لحظه روي حاشيه

  .بازويش قفل شد و او را دوباره به عقب كشيد
  كنم محل مورد نظر رو پيدا كردم فكر مي. پشت به ديوار بايست. دادم بايد يك ندا مي. خيلي متأسفم هري -

ن قسمت از ساحل سياه توانست بگويد اي تا جايي كه او مي. هري هيچ تصوري از اينكه منظور دامبلدور چه بوده نداشت
اين بار دستش را نه . رسيد دامبلدور چيز خاصي را در آن كشف كرده ولي به نظر مي. هاي ديگر بود  قسمتي درست مثل همه

  .داد مثل اينكه انتظار داشت چيزي نامرئي را در آن پيدا كند و بگيرد ها بلكه در هوا تكان مي روي صخره
  :الي گفتدامبلدور چند ثانيه بعد با خوشح

  اوهو -
نوك . كرد تر شد، هري با نگراني نگاه مي به آب نزديك. ديد گرفته بود دستش را به چيزي بين هوا و زمين كه هري نمي

دامبلدور در حالي كه يك دستش را بين هوا و . اي را لمس كردند  صخرهي هاي لبه دار دامبلدور آخرين قسمت هاي سگك كفش
  .  ماليمي زدي اش را در آورد و با نوك آن به مشتش ضربه يدست  ديگر چوببا دست. زمين نگه داشته بود
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 دامبلدور ي كرده هاي گره آمد و به داخل دست بالفاصله زنجير مسي سبزرنگ و كلفتي ظاهر شد كه از اعماق آب بيرون مي
د و با صداي كلينكي كه با سر و صدا  كوچكي به زنجير زد، زنجير مثل يك مار از ميان مشتش سرخوري  دامبلدور ضربه1.رفت مي

 ي دماغه. روي ديوارهاي سنگي انعكاس پيدا كرد خودش را روي زمين پيچ و تاب داد و چيزي را از اعماق آب سياه بيرون آورد
به سمت . و بدون اينكه موجي ايجاد كند در آب شناور بود. يك قايق كوچك سطح آب را شكافت؛ درست به سبزي زنجير بود

  .ستاده بودند آمديي از ساحل كه هري و دامبلدور اقسمت
  :نفس هري بند آمد و با شگفتي گفت

  دونستيد اونجاس؟ از كجا مي -
  :دامبلدور گفت

من به تام ريدل درس . ها خيلي واضح هستند ها اين نشانه و بعضي وقت. گذارد جادو هميشه ردي از خودش به جا مي -
  .دانم روشش رو مي. دادم

  .  بامب خفيفي به ساحل خوردقايق با صداي
  اين قايق امنه؟... اين -
داده تا بدون اينكه خشم موجودات درون درياچه رو  اي رو قرار مي ولدمورت بايد وسيله. بايد اينطور باشد. اوه بله -

  .شهبرانگيزه از اون بگذره، تا اگر بخواد به هوركراكسس سر بزنه يا اونو برداره بتونه به راحتي از درياچه رد ب
  پس اگر داخل قايق ولدمورت سفر كنيم، چيزهاي داخل آب به ما كاري نخواهند داشت؟ -
. فهمند كه ما ولدمورت نيستيم به هر حال مي. كنم بهتر باشه اين حقيقت رو بپذيريم كه اون كار رو خواهند كرد فكر مي -

  .يمهرچند تا اينجا خوب عمل كرديم؛ به ما اجازه دادن تا قايق رو بيرون بيار
  : بيرون آمدن آن چيزها از آب و ناپديدشدن سريعشان را از ذهنش خارج كند پرسيدي توانست منظره هري كه نمي

  ولي چرا به ما اجازه دادن؟ -
به نظر اون احتمال اينكه . تونسته قايق رو پيدا كنه مسلماً ولدمورت مطمئن بوده كه هيچ كس بجز يك جادوگر ماهر نمي -

دونسته موانع بيشتري در پيش  ق به چنين كاري بشه، خيلي ضعيف بوده است و از طرف ديگه چون ميكسي غير از خودش موف
  كرده يا نه شه كه آيا درست فكر مي بعداً معلوم مي. تونه از اونا عبور كنه، آماده بوده اين خطر رو بكنه قرار داده كه فقط خودش مي

  .بودحقيقتاً خيلي كوچك . هري به داخل قايق نگاه كرد
  تونه هر دوي ما رو نگه داره؟ ما براش خيلي سنگين نيستيم؟ مي. رسه براي دو نفر ساخته شده باشد به نظر نمي -

                                                 
1 زنجير بلندي كه يك سرش به دست دامبلدور بود و سر ديگر آن داخل درياچه قرار داشت   
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  :دامبلدور خنديد
گذشته براي اون اهميت بيشتري داشته  وزن از نظر ولدمورت مهم نبوده، بلكه مقدار قدرت جادويي كه از درياچه مي -

  .روي قايق گذاشته باشد كه از عبور بيش از يك جادوگر جلوگيري كنهدم افسوني  بيشتر احتمال مي. است
  ...وقت ولي اون -
ولدمورت هرگز انتظار نداشته يك . كنم تو به حساب بياي هري، تو زير سن قانوني هستي و فاقد شرايط الزم فكر نمي -

  . با من به حساب بيادهاي تو در مقايسه خيلي غيرمحتمله كه قدرت. جادوگر شانزده ساله به اين محل برسه
  شايد دامبلدور اين را فهميد، چرا كه اضافه كرد . ها باعث دلگرمي هري نشد اين حرف

اين ... ايست اگر باعث بشه جوانان رو دست كم بگيريم سن مالك نابخردانه... كنه، هري، اشتباه ميكنه ولدمورت اشتباه مي -
  .يبار تو اول برو و مواظب باش با آب تماس پيدا نكن

خودشان . داد سوار شد دامبلدور در حالي كه زنجير را روي زمين تاب مي. دامبلدور كنار رفت و هري با دقت سوار قايق شد
.  قايق پيش آمده بودي توانست به راحتي بنشيند، دوال شده بود و زانوانش تا حاشيه را به زحمت در قايق جا داده بودند؛ هري نمي

قايق بدون . شد  قايق شنيده نميي شدن آب توسط دماغه صدايي بجز صداي نرم شكافته. كت كردقايق يك مرتبه شروع به حر
درياچه از نظر .  درياچه بود بكشيدي كرد، مثل اينكه ريسماني نامرئي آن را به سمت نوري كه در ميانه ها حركت مي كمك آن

  . شد يكرد، با اين تفاوت كه هيچ موجي ديده نم وسعت با دريا برابري مي
قايق امواج . زد درخشيد و برق مي اش را ديد كه روي آب سياه مي دستي هري به پايين نگاه كرد و انعكاس طاليي نور چوب

در همين لحظه بود ... كاري شده باشد  سياهي كندهي گذاشت، مثل شيارهايي كه روي آينه اي به جا مي عميقي را روي سطح شيشه
  .ور بود، ديد تر از سطح غوطه  پايينكه چيز سفيدي را كه چند اينچ

  !پروفسور -
  .اش باالي آب انعكاس پيدا كرد زده صداي وحشت

  هري؟ -
  دست يك انسان! كنم يك دست توي آب ديدم فكر مي -
  .بله، مطمئناً درست ديدي -

  .احساس بدي داشت. هاي پايين خيره شد و دنبال دست ناپديدشده گشت هري به آب
  ؟... پريدپس آن چيزي كه از آب بيرون -
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دستي از قسمت ديگري از آب گذشت و  نور چوب. ولي قبل از اينكه دامبلدور بتواند جواب بدهد، پاسخ سوالش را گرفت
ها تار  اي ِكدِر بود كه انگار كه روي آن هاي باز مرد به اندازه چشم. باز خوابيده بود به او نشان داد اين بار، يك مرد مرده را كه طاق

هري با صدايي بلندتر از حد معمول كه كمتر به صداي . خوردند موها و ردايش مثل دود در اطراف او چرخ مي. بودعنكبوت گرفته 
  :خودش  شبيه بود گفت

  اينجا پر از جسده ... جسد -
  :دامبلدور به آرامي گفت

  ولي فعالً الزم نيست نگران اونا باشيم. بله -
  :هري تكرار كرد

  فعالً؟ -
  .تا به دامبلدور نگاه كندو نگاهش را از آب دزديد 

طور كه دليلي براي  دليلي براي ترسيدن از يك جسد وجود نداره همون. جويانه زير ما شناورند نه تا وقتي كه صلح -
ولي باز هم فقدان خِرَد . ترسد، با من موافق نيست ها مي البته لرد ولدمورت كه پنهاني از هر دوي اين. ترسيدن از تاريكي نيست

  .ترسيم، نه چيز ديگري ها مي ترسيم براي اينه كه از ناشناخته اگر از مرگ و تاريكي مي. كند ار ميخود را آشك
ورند  خواست بحث كند، ولي به نظر او اينكه اطرافشان پر از مرده است و چندين جسد زيرشان غوطه هري چيزي نگفت؛ نمي

  :كرد با خونسردي صحبت كند گفت در حالي كه سعي مي. ر باشندخط ها بي تصور وحشتناكي بود، عالوه بر آن، باور نداشت كه آن
  ها از درياچه بيرون پريد  ولي وقتي سعي كردم هوركراكسس رو احضار كنم يكي از اون -

  :دامبلدور گفت
 موجودات ديگري كه در ي هر چند، مثل همه.  رو برداريم، صلح و دوستي اونها كمتر بشهيبله، مطمئنم وقتي هوركراكس -

  هري. بنابراين هر وقت نياز داشتيم، بايد از آتش كمك بگيريم. ترسند جنگند، از آتش و نور مي كي و سرما ميتاري
  . گيج هري لبخندي زدي  و در جواب به چهره
  :هري به سرعت گفت

  بله... اوه -
. كند كه نترسيده استتوانست وانمود  نمي. رفت نگاه كند امان به طرف آن مي  و برگشت تا به نور سبزرنگي كه قايق بي

فليكس فليسيس را به هرميون و رون  ، والوني را ديده بود چند ساعت پيش بود كه پروفسور تره...  بزرگ پر از مردهي درياچه
  . حتي جيني را هم نديده بود... ها كرده بود اي كاش خداحافظي بهتري با آن... داده بود
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  :رويي گفت دامبلدور با خوش
   تقريباً رسيديم -

ديد، ولي  در عرض چند دقيقه، قايق ايستاد و آرام به چيزي خورد كه هري نمي. رسيد تر به نظر مي مسلماً نور سبز، بزرگ
  . اند هاي صاف در وسط درياچه رسيده  كوچكي از سنگي  روشنش را باال گرفت فهميد به جزيرهيدست وقتي چوب

  :دامبلدور دوباره گفت
  نكنيمواظب باش با آب تماس پيدا  -

  . هري از قايق بيرون پريد
هاي سياه صاف كه چيزي بجز منبع نور سبز روي آن  تر از دفتر دامبلدور بود؛ پهناي وسيعي از صخره جزيره خيلي بزرگ

ابتدا فكر كرد يك جور . بسته به منبع نور نگاه كرد هاي نيمه هري با چشم. نمود تر مي نور از نزديك به مراتب روشن. شد ديده نمي
. آيد  ستوني قرار داشت ميي كه روي يك پايه المپ ديده، ولي بعد متوجه شد كه نور از يك قدح سنگي شبيه قدح انديشه

قدح پر از مايعي سبزرنگ بود كه آن . پهلو به پهلوي هم، به داخل آن نگاه كردند. هري پيروي كرد. دامبلدور به قدح نزديك شد
  .كرد تابش فسفري را به اطراف پخش مي

  :هري آرام پرسيد
  اين چيه؟ -
  . تر از اهداي خون و اجساد درياچه است كننده مطمئن نيستم، به هر حال، نگران -

  .اش را به سمت سطح مايع دراز كرد و نوك انگشتان سوخته. دامبلدور آستين ردايش را از دست سياهش كنار زد
  نه، بهش دست نزنيد، قربان  -

  :رنگي زد دامبلدور لبخند كم
  تر ببرم، تو امتحان كن جا نزديك تونم دستم رو از اين نمي. نم دست بزنمتو نمي -

گذاشت  هري دستش را داخل قدح برد و سعي كرد معجون داخل آن را لمس كند ولي با يك مانع نامرئي برخورد كرد كه نمي
  . دستش بيشتر از يك اينچ به مايع نزديك شود

  .كردند يزي جز هواي سخت و قابل انعطاف برخورد نميداد، انگشتانش به چ مهم نبود جقدر فشار مي
  :دامبلدور گفت

  لطفاً برو كنار، هري -
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هيچ اتفاقي . كرد داد و آهسته زمزمه مي اي را باالي سطح معجون انجام مي حركات پيچيده. اش را باال برد دستي  و چوب
  .كرد ساكت ماند ر ميهري در طول مدتي كه دامبلدور كا. تر شد جز اينكه معجون روشن. نيفتاد

  .تواند با او حرف بزند اش را كنار كشيد و هري فكر كرد دوباره مي يدست بعد از مدتي دامبلدور چوب
  كنيد هوكراكسس داخل قدح باشه؟ فكر مي -

  :دامبلدور بيشتر به قدح نزديك شد
  اوه بله -

  .  صورت دامبلدور روي سطح صاف معجون سبز، وارونه منعكس شد
شه،  شه، خالي نمي شه، پخش نمي طور هم ناپديد نمي شه دست رو در اون فرو برد، همين اون برسيم؟ نميولي چطور به  -

  شود، و يا هر كار ديگري كه بخواهد طبيعتش را عوض كند ده، افسون نمي شه، تغيير شكل نمي مكيده نمي
جامي را كه در همان لحظه ظاهر شده بود اش را دوباره بلند كرد، يك بار آن را در هوا چرخاند، و  يدامبلدور چوبدست

  .گرفت
  تونم بگيرم اينه كه بايد معجون رو نوشيد اي كه مي تنها نتيجه -
  !!نه... چي؟ -
  . شه قدح رو خالي كرد و چيزي رو كه در اعماق اون هست ديد بله، فقط با نوشيدن مي -
  اگر معجون شما را بكشه چطور؟... ولي اگر -
  .خواسته كسي رو كه به اين جزيره رسيده بكشه لرد ولدمورت نمي.  باشهشك دارم  چنين تأثيري داشته -

وار دامبلدور براي خوب ديدن ديگران بود؟در حالي  هاي ديوانه توانست اين را بپذيرد، آيا اين يكي ديگر از تالش هري نمي
  :كرد لحن معقولي داشته باشد گفت كه سعي مي

  ...اين ولدمورته كه داريم... قربان -
خواسته به  مي. خواسته بالفاصله كسي رو كه به اين جزيره رسيده بكشه نمي: گفتم خوام هري، بايد مي ت ميمعذر -

تر از اون، چرا تا اين حد براي خالي كردن  اي زنده بمونه تا بفهمه چطور تونسته از تمام موانعي كه قرار داده عبور كنه و مهم اندازه
  .ها با خبره كنه فقط خودش از وجود هوركراكسس ورت فكر ميفراموش نكن لرد ولدم. قدح مصمم بوده

هري خواست دوباره صحبت كند ولي دامبلدور دستش را براي سكوت باال برد و در حالي كه كمي اخم كرده بود به مايع 
  :در آخر گفت. زمردين نگاه كرد، سخت مشغول فكر كردن بود
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تونه من رو فلج كنه، باعث بشه  مي.  من هوركراكسس رو بردارمبدون شك اين معجون بايد طوري عمل كنه كه نگذاره -
 كار ي فراموش كنم براي چه كاري اينجا اومدم، دردي رو به وجود بياره كه منو ناتوان كنه، يا به هر طريق ديگري من رو از ادامه

حتي اگر مجبور بشي معجون رو به . مد  تو اينه كه مطمئن بشي من به نوشيدن ادامه ميي در اين صورت، هري، وظيفه. عاجز كنه
  متوجه شدي؟. زور به دهانم بريزي

آيا . هري چيزي نگفت. شان با نور سبز روشن شده بود پريده هاي رنگ صورت. هايشان از پشت قدح به هم تالقي كرد نگاه
  مرگش شود؟توانست باعث  دليل آمدنش فقط همين بود كه دامبلدور را مجبور به نوشيدن معجوني بكند كه مي

  شرطي را كه براي اومدن با من، قبول كردي به خاطر داري؟ -
  :هاي آبي دامبلدور كه حاال زير نور قدح سبز شده بود نگاه كرد هري مردد بود، به چشم

  ...ولي اگه -
  دم اطاعت كني، مگه نه؟  تو قسم خوردي كه از هر فرماني كه بهت مي -
  بله، ولي -
  نكردم؟. خطرناك باشهو من به تو اخطار كردم كه ممكنه  -
  بله، ولي -

  :دامبلدور آستين ردايش را باال زد و جام خالي را برداشت
  .خيلي خوب، دستورم رو شنيدي -

  :هري با نااميدي گفت
  توانم معجون رو بنوشم؟ چرا من نمي -
دي كه تا   ميبراي آخرين بار، هري، به من قول. ترم ارزش ترم و خيلي بي براي اينكه من خيلي بزرگترم، خيلي باهوش -

  جايي كه قدرت داري من رو وادار كني به نوشيدن ادامه بدم؟
  ؟..شه نمي -
  دي؟ قول مي -
  ...ولي -
  دي، هري؟ قول مي -
  ... ولي... باشه... من -
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 كوتاه هري ي براي يك لحظه. قبل از اينكه هري بتواند اعتراض ديگري بكند، دامبلدور جام بلورين را در معجون فرو كرد
وقتي .  ولي كريستال برخالف چيزهاي ديگر كامالً در معجون فرو رفت. امبلدور نتواند با جام معجون را برداردآرزو كرد كه د

  :شيشه تا لبه پر شد دامبلدور آن را به سمت دهانش برد
  به سالمتي تو، هري -

  . حس شده بود نش بي قدح را گرفته بود كه سر انگشتاي هري با وحشت نگاه كرد، چنان محكم لبه. و جام را خالي كرد
  .دامبلدور جام خالي را پايين آورد

  :هري با نگراني پرسيد
  پروفسور؟ حالتون خوبه؟ -

دامبلدور كوركورانه ليوان را در قدح فرو . كشد يا نه دانست درد مي هري نمي. دامبلدور با چشمان بسته سرش را تكان داد
  . كرد، دوباره پر كرد و نوشيد

چشمانش . هاي چهارمين جام، سكندري خورد و پشت به قدح افتاد ولي در نيمه. ا در سكوت خوردسه جامِ پر از معجون ر
  .هايش سنگين همچنان بسته بود و نفس

  :آمد گفت هري با صدايي كه به زور بيرون مي
  شنويد؟ پروفسور دامبلدور؟ صداي منو مي -

جام . يقي فرو رفته باشد و روياهاي وحشتناكي ببيندصورتش منقبض شده بود مثل اينكه در خواب عم. دامبلدور جواب نداد
با صداي بلندي كه . را سست نگه داشته بود و نزديك بود معجون از آن بيرون بريزد كه هري دستش را دراز كرد و شيشه را گرفت

  :در غار منعكس شد، تكرار كرد
  شنويد؟  پروفسور، صدامو مي -

  .قدر سراسيمه نديده بود هري هرگز او را اين. شناخت صحبت كرد ينفس زد و با صدايي كه هري نم دامبلدور نفس
  ...منو مجبور نكن... خوام نمي -

دانست  شناخت، نمي شكلشش خيلي خوب مي اي خيره شد كه از بيني شكسته و قاب عينك هاللي پريده هري به صورت رنگ
  .چكار كند

  :دامبلدور ناله كرد
  ... خوام تمومش كنم مي... دوست ندارم -
  ...حاال. يادتون مياد؟ به من گفتيد بايد ادامه بديد. پروفسور، بايد به نوشيدن ادامه بديد. تونيد تسليم بشيد شما نمي... شما -
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كرد بدش آمده بود، جام را به دهان دامبلدور نزديك كرد و آن را كج كرد تا  در حالي كه از خودش به خاطر كاري كه مي
  . ا سر كشيد معجون ري مانده دامبلدور باقي

  . هري جام را دوباره در قدح برده و آن را پر كرد
  ...بذار برم... خوام نمي... خوام نمي... نه -
  . من اينجام... بسيار خوب... بسيار خوب -

  :دامبلدور ناله كرد
  ...تمومش كن... تمومش كن -

  :هري به دروغ گفت
  شه اين يكي ديگه تموم مي... بله... بله -

دامبلدور جيغ كشيد؛ صدا از روي آب سياه گذشت و در تمام تاالر .  به دهان باز دامبلدور سرازير كردو  محتويات معجون را
  . پهناور منعكس شد

  ... خوام  تونم، مجبورم نكن، نمي نه، نه، نه، نه، نمي -
  : هري بلند گفت

  .باشه، پروفسور، باشه -
  . قدح تا نيمه خالي شده بود.  ششمين بار از معجون پر كندتوانست جام را براي لرزيد كه به سختي مي  دستانش به قدري مي

  ...بنوشيد... خورم كه واقعي نيست اين رو بنوشيد اين واقعي نيست، قسم مي... شما خوبيد. افته هيچ اتفاقي براتون نمي -
كرد ، ولي هنوز تمام  اد ميبردارانه نوشيد، درست مثل اينكه بخواهد پادزهري را بخورد كه هري به او پيشنه و دامبلدور فرمان

  .اختيار لرزيد  محتويات جام را سر نكشيده بود كه روي زانوهايش خم شد و بي
كنم تمومش كن و من  دونم اشتباه كردم، اوه خواهش مي مي! كنم بس كن همش تقصير منه، تقصير منه، خواهش مي -

  ...ديگه هرگز... هرگز
  .شه، پروفسور اين يكي ديگه تموم مي -

  . ري شكست، جام هفتم را نيز به دامبلدور خوراندصداي ه
 دستش جام را از ي نزديك بود ضربه. هاي نامرئي او را محاصره كرده بودند كننده دامبلدور به زمين چنگ زد، انگار شكنجه

  . دست لرزان هري بيندازد
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م، تقصير منه، بجاي اونا منو شكنجه كن كنم، خواهش مي با اونا كاري نداشته باش، با اونا كاري نداشته باش، خواهش مي -
  .كن

  : هري نااميدانه گفت
  .شه اين يكي، اين يكي رو هم بنوشيد، حالتون خوب مي -

لرزيد، به جلو خيز برداشت،  در حالي كه چشمانش را محكم بسته بود و از سر تا نوك پا مي.دامبلدور باز هم اطاعت كرد 
  . هري جام نُهم را پر كرد. كوبيد هايش را به زمين مي دهانش را باز كرد و دوباره جيغ كشيد، مشت

  .كنم اون رو نه، هر كاري مي! اون نه! كنم نه كنم، خواهش مي كنم، خواهش مي خواهش مي -
  .فقط بنوشيد، پروفسور، فقط بنوشيد -

  .سوخت  انگار از درون ميولي وقتي تمام كرد، دوباره فرياد زد،. زند، نوشيد له مي اي كه از فرط تشنگي له دامبلدور مثل بچه
  كنم، ديگه نه ديگه نه، خواهش مي -

  . هري دهمين جام را پر كرد، و احساس كرد كه جام به ته قدح خورده است
  ...اين رو سر بكشيد. شه، پروفسور داره تموم مي -

  :دامبلدور نوشيد، هنوز تمام نكرده بود كه فرياد زد
  من رو بكُش -
  ... شه تموم مي... شه تموم مي. ..فقط اين رو... اين يكي... اين -

  .  آخر جام جرعه جرعه نوشيد و بعد، با يك نفس تند، با صورت بر زمين افتادي دامبلدور تا قطره
  هري كه ايستاده بود تا جام ديگري را پر كند، داد زد

  !نه -
دامبلدور كج شده بود، دهانش عينك . خودش را كنار دامبلدور انداخت و او را از پشت بلند كرد.  جام را در قدح انداخت

  هري دامبلدور را تكان داد . باز و چشمانش بسته بود
  . نه، نمرديد، گفتيد كه سم نيست، بيدار شيد، بيدار شيد! نه -

   دامبلدور گرفت و داد زدي اش را به طرف سينه يچوبدست
  ِنِرويت  -

  . تأللو نور قرمزي به وجود آمد ولي هيچ اتفاقي نيفتاد
  كنم خواهش مي... قربان... رنرويت -
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  . دن گرفتيهاي دامبلدور به هم خورد و قلب هري دوباره طپ پلك
  ؟...قربان، شما -

  دامبلدور با صداي تيزي گفت 
  آب -

  نفس زد هري نفس
  ...آب؟ بله -

د ولي اصالً متوجه قوطي كوچك طاليي كه زير آن بو. روي پاهايش بلند شد و جامي را كه داخل قدح انداخته بود برداشت
  . نشد

  اش به جام زد ي با نوك چوبدست
   آگوامنتي -

هري خودش را روي زانوانش، كنار دامبلدور انداخت، سرش را بلند كرد  و ليوان را نزديك لب .  جام پر از آب شفاف شد
  .نفس افتاد اي كرد و به نفس دامبلدور ناله! هاي او برد ،ولي جام خالي شده بود

  هري دوباره گفت
   آگوامنتي...  صبر كنيد!... ر جام بودولي كمي آب د -

براي بار دوم هم آب شفافي جام را پر كرد، ولي وقتي هري جام را نزديك دهان . اش را به سمت جام گرفت يو چوبدست
  :هري با نااميدي گفت. دامبلدور برد، آب داخل آن ناپديد شد

  كنم، قربان كنم، دارم سعي مي دارم سعي مي -
كشيد  هاي عميق و تندي مي مبلدور بتواند صدايش را بشنود؛ چرا كه دامبلدور به پهلو افتاده بود و نفسكرد دا  ولي فكر نمي

  .آمدند كه دردناك به نظر مي
  آگوامنتي...  آگوامنتي  . ..  آگوامنتي -

چرخيد،  همه چيز دور سرش مي. رنگ شده بود هاي دامبلدور كم حاال نفس. جام يك بار ديگر پر و بالفاصله خالي شد
ريزي كرده  دانست و اين درست همان چيزي بود كه ولدمورت برنامه شد آب پيدا كرد، مي تنها راه ديگري كه مي. وحشت كرده بود

اين بار آب .  صخره انداخت و جام را در درياچه فرو برد و وقتي از آب سرد پر شد، بيرون آوردي خودش را روي حاشيه... بود
  : زدهري فرياد . ناپديد نشد

  ، قربان... اينجا -
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  .و با عجله به جلو خيز برداشت ولي آب ناشيانه باالي صورت دامبلدور ريخت
كرد، بدليل تماس با آب   كه در دست ديگرش احساس ميچرا كه سرمايي. توانست انجام بدهد اين بهترين كاري بود كه مي

ها به عقب   او تعلق داشت او را آرام از روي صخرهدست سفيد ليزي مچ دستش را گرفته بود و موجودي كه دست به: نبود
كرد،  هاي سفيدي در هر جايي كه هري نگاه مي خورد و سرها و دست سطح آب ديگر مثل آينه صاف نبود؛ مرتباً بهم مي. كشيد مي

ارتشي از . دندكر هايي كور و فرورفته به سمت صخره حركت مي مردها، زنان و كودكان با چشم. آمدند از آب سياه بيرون مي
  . سياه برخاسته بودي مردگان از درياچه

اش را به طرف اينفريوسي گرفت كه  يكرد به سطح صاف و خيس جزيره چنگ بزند چوبدست هري در حالي كه سعي مي
  :كشيد و فرياد زد بازويش را مي

 پتريفيكوس توتالوس -

 هري تقالكنان ايستاد، ولي اينفري بيشتري پيش از اين از . اينفريوس هري را رها كرد و با شلپ بلندي به پشت در آب افتاد
زده به هري چشم  انداختند و با چشمان خالي و يخ هاي استخواني به سطح ليز جزيره چنگ مي با دست. صخره باال آمده بودند

  .اي داشت هشان حالت گرسن هاي فرورفته شد و صورت هاي مندرس و خيسشان بدنبالشان كشيده مي دوخته بودند، لباس
  :داد، دوباره فرياد زد اش را در هوا تكان مي يرفت و چوبدست هري در حالي كه عقب عقب مي

  پتريفيكوس توتالوس -
  . آمدند  شش يا هفت تن از آنها افتادند، ولي تعداد بيشتري به طرف او مي

   اينكارسروس! مپديمنتايا -
ها از صخره باال  ولي اينفري كه پشت سر آن. شدندب پيچ  طناها  تعداد كمي سكندري خوردند و يك يا دو تا از آن

  :داد فرياد زد امان چوبش را در هوا تكان مي چنان كه بي هري هم. آمدند، به سادگي از روي بقيه كه افتاده بودند رد شدند مي
   سكتمسمپرا!سكتمسمپرا  -

آمد ولي هيچ خوني وجود نداشت تا از  ميهاي مندرس و پوست سرد اينفري به وجود  هاي عميقي در لباس گرچه بريدگي
شان به سمت هري باز شده بود هري  شده هاي چروك آمدند، دست چنان سنگدالنه پيش مي ها هم ها بيرون بريزد و آن بريدگي

 تر رفت، احساس كرد بازوهايي الغر و بدون گوشت از پشت او را گرفتند؛ بازوهايي به سردي مردگان او را بلند كردند، عقب
آنكه بفهمد غرق  دانست راه نجاتي نيست، مسلماً بي بردند، مي پاهايش زمين را ترك كرد، يقيناً او را آرام آرام به سمت درياچه مي

  ...شد  ولدمورت تبديل ميي شده اي از روح متالشي  ديگر براي تكهي شد و به يك نگهبان مرده مي
  .ناگهان آتشي از ميان تاريكي زبانه زد
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  .از آتش سرخ و طاليي صخره را احاطه كرداي   حلقه
هاي آتش  هايي كه محكم هري را گرفته بودند سكندري خوردند، جرأت نداشتند براي رسيدن به آب از ميان زبانه اينفري

  .هري به زمين افتاد، روي صخره سرخورد. او را رها كردند. عبور كنند
  . باال برد و به اطراف خيره شداش را يخاراند، چوبدست در حالي كه بازوهايش را مي

 آنها، ي رسيد ولي قدبلندتر از همه پريده به نظر مي  اينفري اطرافشان رنگي دامبلدور دوباره ايستاده بود، درست به اندازه
اش  ياش را مانند مشعلي در دست گرفته بود، از انتهاي چوبدست يشد؛ چوبدست هاي آتش در چشمانش ديده مي انعكاس شعله

خوردند و كوركورانه سعي  ها به هم مي اينفري. كرد ها را با گرما احاطه مي زد و مثل كمند بزرگي آن هاي آتش بيرون مي شعله
  ....ها را احاطه كرده بود، فرار كنند كردند از آتشي كه آن مي

نكه حرفي بزند به هري دامبلدور قوطي كوچك را از ته قدح سنگي بيرون آورد و آن را در داخل ردايش جا داد و بدون اي
دامبلدور . دادند ها كه آتش گيجشان كرده بود، به اينكه شكارشان در حال فرار است اهميتي نمي اينفري. اشاره كرد تا كنار او برود

  جزيرهي ها را تا حاشيه هاي گرفتار در حلقه آن اينفري. كرد  آتش با آنها حركت ميي حلقه. هري را به داخل قايق هدايت كرد
  . هاي تاريكشان رفتند گزارانه به داخل آب همراهي كردند و سپاس
خورد؛  تواند سوار قايق شود موقع باال آمدن كمي تلوتلو مي براي يك لحظه گمان كرد دامبلدور نمي. لرزيد هري سر تا پا مي

 تا دوباره در جاي خود هري او را گرفت و كمك كرد. شد  آتش محافظ اطرافشان ميي تمام نيرويش صرف نگهداشتن حلقه
هاي آتش  اي كه همچنان با حلقه و زماني كه هردو با موفقيت در قايق نشستند، قايق به عقب حركت كرد و از جزيره. بنشيند

  .كردند جرأت نداشتند تا دوباره روي سطح آب ظاهر شوند ها شنا مي ها كه در زير آن اينفري. شد محاصره شده بود دور مي
  : گفتزنان  هري نفس

  اومدن و من وحشت كردم ،  من آتش رو فراموش كردم، داشتن به طرف من مي...قربان -
  :دامبلدور زمزمه كرد

  .تقريباً قابل دركه -
  .هري از ضعيف بودن صداي دامبلدور نگران شد

حض اينكه و به م. هري بيرون پريد و بالفاصله برگشت تا به دامبلدور كمك كند.  كوچك به ساحل رسيدندي با يك ضربه
. ها دوباره از آب بيرون نيامدند ولي ديگر اينفري.  آتش محو شدي دامبلدور به ساحل رسيد و دست راستش را پايين آورد حلقه
دامبلدور آه بلندي كشيد، به ديوار . كنان بدانبالش كشيده شد جرنگ قايق كوچك دوباره در درياچه فرو رفت و زنجير آن جرنگ

  غار تكيه داد و گفت
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  ...ن ضعيف شدمم -
  مرتبه گفت ترسيد، يك اش مي پريدگي شديد دامبلدور و حالت فرسوده هري كه از رنگ

  به من تكيه كنيد قربان. گردونم نگران نباشيد، قربان، نگران نباشيد، هر دومون رو برمي -
  . اشيه درياچه هدايت كردكرد او را در ح هري بازوي مدير را روي دوشش انداخت و در حالي كه بيشتر وزن او را تحمل مي

  :دامبلدور با صداي ضعيفي گفت
كارت خوب بود . تونسته از عهدش بربيايد يك نفر به تنهايي نمي. حفاظت خيلي خوب طراحي شده بود... به هرحال -

  هري
  :شدن پاهايش روي زمين نگران بود گفت هري كه از نامفهوم بودن صداي دامبلدور و كشيده

  ...شيم به زودي از اينجا خارج مي... ژيتون رو ذخيره كنيد، قربان،االن صحبت نكنيد، انر -
  ...چاقوم... احتماالً گذرگاه احتماالًدوباره بسته شده -

  :هري محكم گفت
  ...ها زخمي شدم، فقط بگيد كجاست احتياجي به اون نيست، روي صخره -
  ...اينجا -

از غار بيروني . ونش را گرفته بود بالفاصله باز شدد، گذرگاه كه حاال سهم خيهري خراشيدگي بازويش را روي سنگ كش
  . گذشتند و هري به دامبلدور كمك كرد تا داخل آب سرد دريا كه شكاف داخل پرتگاه را پر كرده بود برود

  :كرد ترسيد مدام تكرار مي هري كه از سكوت دامبلدور بيشتر از صداي ضعيفش مي
  . نگران نباشيد... تونم هردومون رو آپارات كنم مي... شيم يداريم نزديك م. شه، قربان همه چيز درست مي -

  :دامبلدور با صدايي كه با وجود سرد بودن آب كمي بلندتر شده بود گفت
  .من نگران نيستم هري، تو كنارمي -
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  فصل بيست و هفتم

  صاعقه زده      برج          
  گرنجر ونيهرم: مترجم

  نيمرل: شيرايو
  

 نيتر كينزد يرو را دامبلدور يهر برگشتند، پرستاره آسمان ريز دوباره يوقت
 وزن هنوز كه يحال در لرزان، و سيخ يهر. ستديبا تا كرد كمك و گذاشت ِگرد سنگ

 تا. ديهاگزم: شد متمركز مقصدش يرو شهيهم از تر يجد كرد، يم تحمل را دامبلدور
 آن دوباره و بست را چشمانش گرفت، را دامبلدور يبازو محكم توانست يم كه ييجا

  .داد دست او به شدن متراكم وحشتناك احساس
 ك يوسط در دامبلدور و او. بود رفته نيب از ايدر يبو شده، موفق بار نيا دانست يم كند باز را شيها چشم نكهيا از قبل

 كرد تصور يهر اكوحشتن ي لحظه ك ييبرا. ديچك يم شانيها لباس از آب و دنديلرز يم سرما از بودند، ديهاگزم در ابانيخ
 بجز و  بود ساكن زيچ همه بخورد؛ تكان كه ديند را يزيچ يول زد پلك. خزنديم ها آن سمت به ها مغازه پشت از ها ينفريا

  .بود كامل يكيتار روشن، ي پنجره چند و ابانيخ يها چراغ
  : كرد نجوا زحمت به يهر
  پروفسور ميشد موفق ما -
  .شد اش نهيس در يهانناگ و ديشد سوزش متوجه بالفاصله و 

  .مياريب بدست رو هوركراكسس م،يشد موفق ما -
 يول شده، دامبلدور تعادل خوردن هم به باعث اش انهيناش آپارات كرد فكر لحظه ك ييهر. خورد تلوتلو او پشت دامبلدور

  .دبو شده قبل از تر كرده عرق و تر دهيپر رنگ: ديد ابانيخ چراغ كم نور در را دامبلدور صورت بعد
  خوبه؟ حالتون قربان -

  :گفت فيضع يليخ دامبلدور
   بهترم -
  خورد نيچ لبش يها گوشه حال نيا با 



                                                                                                    خالص     هري پاتر و شاهزاده نيمه                    برج صاعقه زده             /هفتم         فصل بيست و    
 

 ٥٣٥

  نبود يسالمت معجون... معجون اون -
  .افتاد نيزم يرو بر بود كرده وحشت يهر كهيدرحال دامبلدور

  دينباش نگران شه، يم خوب حالتون قربان، مرتبه زيچ همه قربان، -
 كند فكر آن به توانست يم كه يزيچ تنها. بشود دهيد تا نبود آنجا يكس يول گشت، كمك دنبال و كرد نگاه اطراف به دانهيناام

  .برساند مدرسه درمانگاه به را دامبلدور شده يقيطر هر به و تر عيسر چه هر كه بود نيا
  ...يپامفر مادام... قربان برسونم، مدرسه به رو شما ديبا -
  .برم راه اديز بتونم... كنم ينم فكر فقط... دارم اجيحتا بهش كه هيكس پياسن پروفسور! نه -
 تا برم تونم يم بعد د،يبمون نيبتون كه كنم يم دايپ رو ييجا زنم، يم رو خانه ك يدرِ من پس د،يكن گوش قربان، باشه -

  ...مادام
  :گفت واضح يليخ دامبلدور

  .دارم اجياحت ِسوروس به من ِسوروس، -
  ...بتونم تا كنم ترك رو شما قهيدق چند يبرا ديبا اول يول... پياسن پس، باشه -

 گرفت، دنيطپ قلبش. ديدو يم ها آن طرف به كه ديشن را يتند يها قدم يصدا بخورد، تكان بتواند يهر نكهيا از قبل هرچند
 با كه ديد را رزمرتا مادام و انداخت اطراف به ينگاه. دارند اجياحت كمك به كه دانست يم يك يبود، دهيد را ها آن يكي

 و بود دهيپوش يبلند پاشنه و پرزدار يراحت يها كفش. آمد يم داشتند، قرار ها آن كه ييجا ابان،يخ نييپا طرف به يپاچگ دست
  .داشت تن به بود، شده يدوز قالب آن يرو اژدها چند كه يشميابر يخواب لباس

... ديبا دونستم ينم شكر، رو خدا شكر، رو خدا !دميد رو شدنتون ظاهر دميكش يم رو خوابم اتاق يها پرده داشتم يوقت -
  افتاده؟ ياتفاق چه آلبوس يبرا يول

  .كرد نگاه دامبلدور به گرد يچشمان با زد يم نفس نفس كه يحال در و كرد مكث يكم
   ارم؟يب كمك و برم مدرسه به من تا اديب جارو دسته سه به تونه يم رزمرتا، مادام ده،يد بيآس -
  ؟...يديند... ينشد متوجه! يبر جا ونا ييتنها يتون ينم -

  :داد ادامه داد ينم گوش او به كه يهر
  ...ميكن مراقب اون از ديكن كمك اگر -
  ميببر داخل اونو ميبتون كنم يم فكر -

  :ديپرس دامبلدور
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  افتاده؟ ياتفاق رزمرتا، شده يچ -
  !آلبوس ،شوم عالمت -
  .كند نگاه تا برگشت... كرد وحشت هم آن اسم دنيشن از يحت يهر. كرد اشاره هاگوارتز سمت به آسمان، به و
 از بعد خوارها مرگ كه يعالمت بود، زانيآو مار شكل به يزبان با سبز يا جمجمه مدرسه يباال آسمان در درست آنجا، و

  .گذاشتند يم جا به خود از ُكشتند يم را يكس نكهيا از بعد شدند، يم ساختمان ك يوارد نكهيا
  شد؟ ظاهر يك -
  .ستاديا تقالُكنان و گرفت محكم را يهر ي شانه وردامبلد 

  ...باال ي طبقه رفتم يوقت يول نبود، اونجا انداختم رونيب رو گُربه يوقت شه، يم يا قهيدق چند -
  . ميدار اجياحت يمسافرت يجارو به ما رزمرتا، هاگوارتز، به ميبرگرد زودتر چه هر ديبا -
  .باشد داشته كنترل تحت را تيموقع امالًك ديرس يم نظر به ديلنگ يم يكم كه نيا با

  :گفت زده وحشت رزمرتا
  ارم؟يب برم... دارم كافه پشت تا دو -
  .بكنه رو كار نيا تونه يم يهر نه -

  كرد بلند را چوبش بالفاصله يهر
  رزمرتا يجاروها ويآكس -
 به و شدند پرت ابانيخ به نآ انيم از جارو دو شدند، باز محكم كافه يجلو يدرها. دنديشن يبلند يصدا بعد قهيدق كي

  . شدند متوقف او كنار دنديلرز يم يكم و داشتند ارتفاع يهر كمر تا كه يحال در آمدند، يهر طرف به سرعت
  :گفت شد يم جارو نيتر كينزد سوار كه يحال در دامبلدور 

... باشه نشده افتاده كه ياتفاق متوجه هاگوارتز در كس چيه هنوز ممكنه. بفرست خونه وزارت يبرا غاميپ ك يلطفاً رزمرتا -
  بپوش رو تينامرئ شنل يهر

 از شيپ رزمرتا مادام انداخت؛ خودش يرو شود شيجارو سوار نكهيا از قبل را آن و آورد در بشيج از را شنلش يهر
 از يهر گرفتند، سرعت قلعه طرف به. بود برگشته اش كافه به لرزلرزان بروند، هوا به و بشوند جدا نيزم از دامبلدور و يهر نكهيا

 يرو محرك ك يمثل شوم عالمت نكهيا مثل يول رد،يبگ را او افتاد جارو از اگر تا بود آماده د،ييپا يم را دامبلدور چشم ي گوشه
 او پشت شيا نقره بلند يها شير و موها. بود دوخته عالمت به را چشمانش و شده خم شيجارو يرو باشد؛ كرده عمل دامبلدور

  . كردند يم پرواز
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 شد، يم متورم درونش در يبزرگ حباب مثل ترس كرد، نگاه داشت قرار شيرو به رو در كه يا جمجمه به هم يهر
  ...داد يم تيسرا بدنش يجا  همه به مغزش از را يناراحت كرد، يم متراكم را شيها شُش

 به ايآ بود؟ شده تمام االن تا ينيج و ونيمهر رون، يشانس خوش ايآ بود؟ گذشته چقدر بودند كرده ترك را هاگوارتز يوقت از
 ياعضا از گريد يك يا يو لونا ل،ينو خاطر به هم ديشا بود؟ گرفته شكل مدرسه يباال شوم عالمت كه بود ها آن از يك يخاطر

 را امنشان يها تخت تا بود خواسته ها آن از او. كنند يزن گشت راهروها در كه بود گفته ها آن به او... بود طور نيا اگر دال؟.الف
  بود؟ دوستانش از يك يمرگ مسئول هم باز او ايآ. كنند ترك

 شيها گوش در كه باد زوزه يصدا انيم از يهر گذشتند،بودند، رفته راه آن يرو قبالً كه يچيمارپ ريمس يباال در كه يهنگام
 داخل به يا هيحاش يها وارهيد فراز از كهيگامهن. كرد يم زمزمه يبيعج زبان به دوباره كه ديشن را دامبلدور يصدا د،يچيپ يم

 را كار نيا دامبلدور چرا است دهيفهم كرد فكر لرزد، يم شيجارو كه كرد احساس يا لحظه يبرا دنديرس هاگوارتز يها نيزم
. شوند داخل عتسر با بتوانند تا كرد يم يخنث بود گذاشته مدرسه از محافظت يبرا رفتن موقع كه را ييها افسون داشت او: كند يم

 اتفاق آنجا در قتل كه بود يمعن بدان نيا ايآ د،يدرخش يم – قلعه برج نيبلندتر - يشناس ستاره برج يباال ماًيمستق شوم عالمت
  است؟ افتاده

 به و آمد فرود او كنار بعد، هيثان چند يهر. شد يم ادهيپ جارو از داشت حاال و بود گذشته دار كنگره يباروها از دامبلدور
 از ياثر چيه .بود بسته خورد، يم رفتند يم قلعه داخل به كه يچيمارپ يها پله به كه يدر. بودند متروك باروها. كرد نگاه اطراف

  . نبود آنجا يجسد چيه. شد ينم دهيد آور مرگ كشمكش و يريدرگ
  :ديپرس و كرد نگاه ديدرخش يم ها آن سر يباال بدخواهانه كه مارمانندش زبان و جمجمه به يهر
   پروفسور؟... يكس قطعاً ه؟يواقع عالمت نيا باشه؟ تونه يم يچ نيا يمعن -
  .زد يم چنگ اش نهيس به اهشيس دست با كه ديد را دامبلدور عالمت نور كم ييروشنا در 

  :گفت واضح اما فيضع دامبلدور
 صحبت يگريد كس چيه با نكن، يگريد ارك. اريب نجايا رو اون و افتاده ياتفاق چه بگو اون به. كن داريب رو ِسوروس برو -

  .مونم يم منتظر نجايا من. ندار بر هم رو شنلت نكن،
  ...يول -
  .برو... يهر ،يكن اطاعت من از يداد قول تو -
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 در را ييها قدم دنيدو يصدا كه بود نگرفته را يآهن ي حلقه هنوز خورد، يم ها پله به كه رفت يدر طرف به عجله با يهر
 رفت يم عقب كه يحال در يهر. رديبگ فاصله در از كرد يم اشاره او به داشت كه انداخت دامبلدور به ينگاه .ديشن در طرف آن

  :زد داد و ديپر داخل به آن از يفرد و شد باز يناگهان ي ضربه ك يبا در. ديكش رونيب را اش يچوبدست
  ارموسياكسپل -

 بود داشته نگه يثبات يب ي مجسمه مثل را او كه برج ارويد به پشت كرد احساس شد، حركت يب و سفت كباره ييهر بدن
 ك يارموسياكسپل افتاده، اتفاق نيا چطور بفهمد توانست ينم. باشد داشته زدن حرف ا يكردن حركت ييتوانا نكهيا بدون افتاده،
 نييپا به بارو ي لبه يباال از شكل يقوس كمان ك يدر كه ديد را دامبلدور يدست چوب عالمت، نور در. نبود كننده خشك افسون

 دادن دست از متيق به بود كرده افسون ياجرا صرف كه يا لحظه .كرده حركت يب را او يزبان ريغ دامبلدور كه ديفهم و شد پرت
  . بود شده تمام خودش، از دفاع شانس

. شد ينم دهيد او در راباضط و ترس از يا نشانه چيه بود، ديسف اريبس صورتش گرچه بود، ستادهيا بارو به پشت دامبلدور
  :كرد نگاه بود كرده سالح خلع را او كه يكس به فقط

  دراكو ر،يبخ شب -
. آمد جلو قدم ك يشود؛ مطمئن دامبلدور و خودش بودن تنها از تا انداخت يم اطراف به يزودگذر نگاه كه يحال در يمالفو 

  افتاد دوم يجارو به چشمش
  نجاست؟يا يگريد كس -
  ؟يهست تنها دم،يپرس يم من ديشا كه يسوال -

  .كرد حركت دامبلدور طرف به كه ديد را يمالفو فروغ يب چشمان عالمت، درخشان و سبز نور ريز در يهر
  . هستن تو ي مدرسه در خوارا مرگ امشب. دارم يبانيپشت من نه، -

  :گفت داد يم نشان او به را اش يفيتكل ي پروژه داشت يمالفو انگار كه يلحن با دامبلدور
  نه؟! يبد نفوذ داخل به رو اونا تا يكرد دايپ رو يراه باالخره پس. خوبه واقعاً بله، ،بله -

  :گفت زد يم نفس نفس كه يمالفو
  !يدينفهم هرگز تو و تو يچشما يجلو درست! آره -
  .يرس يم نظر به بانيپشت بدون هستن؟ كجا االن... ببخش رو من... حال هر به يول! ركانهيز اريبس -
 يكار... من. اومدم زودتر من... كشه ينم طول يليخ. ان يريدرگ مشغول نييپا. كردن برخورد تو يها نگهبان از تا چند به -

  .بدم انجام ديبا كه دارم
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  :گفت آهسته دامبلدور
  .زميعز پسر ،يبد انجامش و يكن شروع بهتره پس، خوب، -

 دنيشن يبرا شيها گوش شد، رهيخ ها آن يدو هر به. بود شده يزندان خود فلج و ينامرئ بدن در يهر. آمد وجود به يسكوت
 زد، يم لبخند يباورنكردن يبطور كه دامبلدور آلبوس به ،يمالفو دراكو مقابلش در. بودند زشدهيت خوارها مرگ يريدرگ يصدا

  .كرد ينم يگريد كار و بود شده رهيخ
  .يستين قاتل تو دراكو، دراكو، -

  :گفت كباره ييمالفو
  ؟يدون يم كجا از -

 نظر به كودكانه چقدر كلماتش كه باشد دهيفهم انگار،. شد سرخ بالفاصله كه ديد عالمت سبز نور در را يمالفو صورت يهر
  .آمدند يم

  :گفت اقتدار با يمالفو
  كردم كار چه من يدون ينم دارم، رو ييكارها چه ييتوانا من يدون ينم -

  :گفت متيمال با دامبلدور
.  يبكش رو من يداشت يسع يا ندهيفزا يديناام با سال تمام. يُكشت رو يزليو رونالد و بل يتك باًيتقر تو. دونم يم بله، اوه، -

 به يراض قلباً گفت شه ينم  بگم، صادقانه كه، فيضع يقدر به... بودن يفيضع يها تالش ها نيا ي همه يول دراكو، ببخش، رو من
  ...يبود اونا انجام

  :گفت خشم با يمالفو
  ...امشب و كردم يم كار روش داشتم سال تمام! بودم دادنشون مانجا به يراض قلباً -

  .زد خشكش و انداخت ينگاه شيها شانه يباال از يمالفو. ديشن قلعه نييپا از را يا خفه اديفر يصدا يهر
  :گفت يپرحرف با دامبلدور

 راه مدرسه داخل به رو ارهاخو مرگ يشد موفق بله،... يگفت يم يداشت يول انداخته، راه يخوب يريدرگ نييپا اون يكي -
  ؟يكرد نكارويا چطور... باشه يرممكنيغ كار كردم يم فكر دارم، قبول كه يبد

 نظر به فلج يهر ي اندازه به درست و كرد يم گوش افتاد يم اتفاق نييپا در آنچه به داشت هنوز نگفت، يزيچ يمالفو يول
  .ديرس يم

  :كرد اشاره دامبلدور
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 يباش شده متوجه ديشا ؟يچ بدن شكست رو باناتيپشت بتونن من نيمحافظ اگه ،يبد ادامه ييتنها يبش مجبور هم ديشا -
 ندارم يدست چوب من... يندار اجياحت كمك به هم واقعاً گه،يد طرف از. هستن نجايا امشب هم ققنوس محفل ياعضا از يبعض كه
  .كنم دفاع خودم از توانم ينم

  .شد رهيخ او به فقط يمالفو
  :گفت يمهربان با دامبلدور كرد يحركت نه و گفت يزيچ نه يومالف يوقت
  .يبكن يكار بشن ملحق تو به نكهيا از قبل يترس يم كنم، يم فكر -

  :كرد قروچه دندان يمالفو
  ترسم ينم من -
  .كرد ينم بشود، دامبلدور آزار باعث كه يحركت چيه هنوز يول 

  .يبترس ديبا كه ييتو نيا -
 كه يمدت تا پس... ستين آسون كنن، يم فكر ها لوح ساده كه اونقدر كشتن. يبُكش منو تو كنم ينم فكر من دراكو چرا؟ يول -

 كردن دايپ صرف رو ياديز مدت رسه يم نظر به نجا؟يا ياريب يقاچاق هارو اون يتونست يچطور بگو ميمون يم دوستانت منتظر
  .يباش كرده راهش

 قيعم نفس چند و داد قورت را دهانش آب. بزند اديفر خواست يم ا يو آورد يم باال انگار كه بود يطور يمالفو حالت
 را خودش نتواند نكهيا مثل بعد و. بود گرفته نشانه او قلب طرف به ماًيمستق را اش يدست چوب و شد رهيخ دامبلدور به د،يكش

  :گفت كند كنترل
 شيپ سال كه يا قفسه همون كردم، يم ريتعم بود، نكرده استفاده ازش يكس ها سال كه رو 1كننده ديناپد ي قفسه ديبا -
  .شد گم توش 2مونتاگ
  آه -
  .بست را چشمانش لحظه كي. بود مانند ناله باًيتقر دامبلدور آه 

  باشن؟ جفت كي... كنم يم فكر... بوده يا هوشمندانه فكر -
 ي قفسه در يوقت كه گفت من به مونتاگ. ان كرده برقرار قفسه دو نيب ارتباط نوع كي. هباركز و نيبورج در يك ياون -

 افتاده يم اتفاق هاگوارتز در كه را ييزهايچ يگاه يول بوده، سرگردان ايدن دو نيب ييجا در بوده، افتاده ريگ هاگوارتز داخل
 توانسته ينم يكس هرچند باشد، حركت در دو نيا نيب قفسه نكهيا مثل درست را، مغازه داخل اتفاقات ها وقت يبعض و دهيشن يم

                                                 
1 Vanishing Cabinet 
2 Montague 
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. بكشه خودشو بود كينزد. نشد قبول امتحانش در هرگز گرچه كنه، آپارات رو خودش شده موفق آخر در... بشنود را او يصدا
 من. دونست ينم هم نيبورج يحت، ديفهم رو اون يمعن كه بودم يكس تنها من يول ه،يجالب يليخ داستان نيا كه كردن يم فكر همه

  . اديم وجود به هاگوارتز بداخل ها قفسه انيم از يراه بشه، ريتعم شكسته ي قفسه اگر ديفهم كه بودم كسي
  :كرد نجوا دامبلدور

 ي نقشه... انيب هاگوارتز به باركز و نيبورج از تو به كردن كمك يبرا تونستن يم خوارها مرگ پس خوب، اريبس -
  .من چشمان يجلو درست ،يگفت كه طور همان و... ركانهيز هم يليخ... بوده يا ركانهيز

  :گفت بود شده آسوده و شجاع ،يبيعج طرز به دامبلدور، نيتحس با انگار كه يمالفو
 قاًيدق... آره! آره -

  :داد ادامه دامبلدور
 و خام يها روش از نيهم يبرا و نه؟ مگه ،يبش قفسه ريتعم به موفق يبتون ينبود مطمئن بوده،كه ييها لحظه يول -

 يا نوشابه... فتهيب يا گهيد كس دست به راحت يليخ تونست يم كه شده طلسم بندگردن فرستادن ،يكرد استفاده يا شده رحسابيغ
  ...بنوشم اونو من رفت مي يفيضع بسيار احتمال كه يكرد مسموم را

  :زد شخندين يمالفو
  ؟يبود دهيفهم. هست ها نيا ي همه پشت يك يبود دهينفهم هم باز اما آره -

 و  هودهيب يهر دادند، يم دست از را خود قدرت داشتند شيپاها ظاهراً شد، خم باروها نييپا سمت به مقدار ك يدامبلدور
  .بدهد انجام يكار بود كرده محبوس را او كه يطلسم هيعل كرد يسع خاموش
  .يهست تو كه بودم مطمئن. شدم متوجه حقيقت، در -

  :كرد اعتراض يمالفو
  ؟ينشد من مانع چرا پس -
  .رهيبگ نظر تحت رو تو داشت دستور پياسن پروفسور. دراكو كردم، يسع -
  .بوده داده قول مادرم به كرده، ينم اجرا رو تو دستورات -
  ...يول دراكو، گفته، تو به كه هيزيچ نيا بله، -
  .كنه يم كه يكن يم فكر فقط كنه، ينم كار تو يبرا  اون ابله، ريپ جاسوسه، ك ياون -
  . دارم اعتماد پياسن پروفسور به من اد،يم نظر به كه طور نيا دراكو، م،يستين موافق هم با كه ميبد تيرضا بذار -

  :گفت پوزخند با يمالفو
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 خودش يبرا رو افتخار تمام كرد، يم كمك شنهاديپ من به داشت مدت تمام! كني درك رو وضعيت توني نمي پس -
 بود، احمقانه كارت ؟يتادفرس رو گردنبند تو ؟يكن يم كار يچ يدار«. رهيبگ عهده به رو كار از ُخرده ك يخواست يم. خواست يم
 داريب كه صبح فردا. بودم يكار چه مشغول 3اتيضرور اتاق در كه نگفتم بهش من  يول» ...كنه خراب زويچ همه تونست يم
 اومد، نخواهد حساب به  زيچ چيه من با اسيق در بود، نخواهد اهيس لرد محبوب شخص گهيد اون و شده تمام زيچ همه شه، يم
  !زيچ چيه

  :گفت متيمال با وردامبلد
 يجرم كيشر ديبا تو يول... كنن يقدردان ميكش يم كه يزحمت از ميدار دوست ما ي همه البته است، ُخرسندكننده يليخ -

  اااه... به ... به رو گردنبند تونسته يم كه يكس د،يهاگزم در يكس  كي... يباش داشته هم
  . ببرد خوابش خواست يم كه انگار برد االب و نييپا را سرش و بست را چشمانش دوباره دامبلدور 

  بوده؟ فرمان طلسم تحت كه وقته چند... رزمرتا... البته -
  :زد پوزخند يمالفو

  هان؟. يديرس ييجاها ك يبه باالخره -
 طرف به بعد كرد، نگاه شيها شانه يباال از ينگران با دوباره يمالفو. يقبل از بلندتر باًيتقر شد، دهيشن نييپا از گريد اديفر كي

  داد ادامه دامبلدور. برگشت دامبلدور
 به ييتنها كه يهاگوارتز آموز دانش هر به رو گردنبند و كنه نيكم خودش ييدستشو در بوده مجبور چارهيب يرزمرتا پس -

 سالگهورنا يبرا نكهيا از قبل رو اون تونسته يم رزمرتا عتاًيطب... خوب مسموم، ي نوشابه مورد در و داده؟ يم رفته يم جا اون
... يعال اريبس... يعال اريبس بله،... ديرس خواهد من دست به سمسيكر ي هيهد عنوان به كرده يم فكر چون كنه، مسموم بفرسته

 ارتباط رزمرتا با يچطور نم،يبب بگو... كنه چك را رزمرتا يها شهيش از يك يكه كرد ينم هم را فكرش هرگز چارهيب لچيف يآقا
  .دارم نظر ريز مدرسه خارج و داخل در رو يارتباط يها راه ي همه كردم يم فكر ؟يكرد يم برقرار

  :گفت بدهد ادامه زدن حرف به بود شده مجبور انگار كه يطور يمالفو
  شده افسون يها سكه -
  . ديلرز يم داًيشد بود داشته نگه را يدست چوب كه يدست هرچند 

  ...بفرستم غاميپ براش تونستم يم رو، شيدوم اون داشتم، رو اونا از يك يمن -
  

                                                 
3 the Room of Requirement 
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 گذاشته دامبلدور ارتش رو خودشون اسم كه يگروه شيپ سال كه ستين يارتباط يبرقرار يسر روش همون نيا ايآ -
  كردن؟ يم استفاده ازش بودن،

  .خورد سر واريد يرو تر نييپا نچيا ك يكه ديد را او يهر اما بود يا مكالمه و سبك دامبلدور يصدا
  :گفت يدار چيپ لبخند با يمالفو

 كتابخانه در كه دميشن گرفتم، گندزاده گرنجر از هم رو نوشابه كردن مسموم فكر يحت. گرفتم ها اون از رو دشيا آره، -
  .بده صيتشخ هم از خوب را ها سم تونه ينم لچيف گفت يم

  .نكن استفاده هيَكر ي كلمه اون از من يجلو كنم يم خواهش -
  :كرد يا زننده ي خنده يمالفو

  بكشمت؟ خوام يم يوقت» زاده گند «بگم كه داره يفرق تبرا -
  .مهمه برام بله، -
  . خورد سر نيزم يرو يكم شيپاها كه ديد يهر يول دارد نگه  راست را خودش تا كرد يم تالش يسخت به دامبلدور گرچه 

 من. مييتنها باًيتقر ما. يداشت وقت يطوالن و كامل ي قهيدق چند تو دراكو، ،يبكش رو من يخوا يم نكهيا مورد در يول -
  ...ينكرد يكار هنوز يول ،يبكن رو آرزوش يتونست يم كه هستم يزيچ اون از تر پناه يب

  .باشد دهيچش را يتلخ زيچ كه انگار شد، كج ارياخت يب يمالفو دهان
  :داد ادامه دامبلدور

... يول رفتم؟ مدرسه از من يدونست يم... شدم جيگ اند افتاده اتفاقات نيا چطور كه نيا به راجع يكم امشب؛ مورد در و -
  ...البته

  :داد را سوالش جواب و 
  ...مطمئنم گذاشت، انيجر در رو تو مبتكرانه يها سكه از استفاده با و رم يم من كه ديد رزمرتا -
  ...يگرد يم بر گفت ،ير يم يدنينوش ك ييبرا فقط گفت يول درسته، -

  :كرد زمزمه دامبلدور
  ؟يبگذار تله ك يمن يبرا يگرفت ميتصم... پس... برگشتم هم 4ينوع به و... خوردم يدنينوش ك يهم مسلماً خوب، -
  .گرفت هم مون نقشه. مرده يك ينيبب تا يايب عجله با كه ميبفرست قلعه يباال رو شوم عالمت ميگرفت ميتصم -
  نشده؟ كشته يكس كه رميبگ جهينت تونم يم پس... بله ديشا... خوب -

                                                 
4 After a fashion تا اندازه اي:  
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  :گفت بود رفته باالتر 5اكتاو كي ي اندازه به كه ييصدا با يمالفو
 منتظر باال نيا ديبا... شدم رد جسدش يرو از... بود كيتار يليخ ،يك دونم ينم... تو يها آدم از يكي... مرده يكي -

  ...شدن مزاحم ققنوست تيجمع فقط ،يايب تا موندميم
  مسلماً بله، -
 پلكان به يريدرگ ديرس يم نظر به قبل، از بلندتر شد، دهيكش آن دنبالب ييادهايفر و شد دهيشن نييپا از بلند يصدا كي

 ي نهيس در بشود، دهيشن آنكه يب يهر قلب. داشت راه بودند ستادهيا يمالفو و يهر دامبلدور، كه ييجا به كه شده دهيكش يچيمارپ
  .باشد توانست يم يكس چه او يول... بود شده رد جسدش يرو از يمالفو... بود مرده يكي... زدي م تند اش، ينامرئ

  دراكو م،يكن يبررس يدار كه رو ييها انتخاب بذار پس م،يدار يكم وقت ،يعبارت به -
  :گفت بلند ،يمالفو

  ...بكشم رو تو خوام يم... ستادميا نجايا يدست چوب ك يبا من! من يها انتخاب -
 خلع رو من كه اول همون ،يبكش رو من يخواست يم اگه. ميبذار كنار رو موضوع اون به راجع تظاهر بذار زم،يعز پسر -
  .يكرد ينم صبر ،يگفت كه ييها راه و ها روش به راجع ريدلپذ يگفتگو نيا يبرا وقت چيه. يداد يم انجام كارو نيا يكرد سالح

  :گفت يمالفو
  ندارم يانتخاب چيه من -
  :شد دامبلدور يديسف به ناگهان و 

  !ُكشه يم رو خانوادم مامت! كُشه يم منو بكنم، كارو نيا ديبا -
 نكهيا يبرا نشدم؟ رو به رو تو با االن تا يگريد ليدل چه به يكن يم فكر. يگرفت قرار يسخت تيموقع در كه دارم قبول -

  .يشد يم كشته تو كردم، شك تو به من ديفهم يم ولدمورت لرد اگر دونستم يم
  .ديكش عقب را خود اسم نيا دنيشن با يمالفو

 تو يرو كه رفت يم احتمال نيا كنم، صحبت بود شده سپرده تو به دونستم يم كه يتيمأمور ي درباره تو اب كردمينم جرأت -
 يليخ چند هر ده،يند صدمه يكس نشده، وارد يبيآس... ميبزن حرف رك ميتون يم باالخره حاال يول. كنه اجرا 6يمانسيليلژ

  .دراكو كنم، كمكت ونمت يم... موندن زنده تيعمد ريغ يها يقربان كه يشانس خوش
  :گفت دراكو

                                                 
5 An octave .م.،منظور توصيف ميزان تغيير صداي مالفوي بودههشت نت موسيقي :   

6 Legilimency ن خواني ذه:   



                                                                                                    خالص     هري پاتر و شاهزاده نيمه                    برج صاعقه زده             /هفتم         فصل بيست و    
 

 ٥٤٥

  يتون ينم نه -
  .ديلرز يم داًيشد بود گرفته را يدست چوب كه يدست 

  .ندارم يانتخاب چيه من. كشه يم رو من ا يبدم انجامش گفت. ندارم يانتخاب من -
 تونم يم اون بر عالوه. ميكن يمخف ،يبكن تصورشو ممكنه كه اونچه از بهتر رو تو ميتون يم ما و دراكو، ،ايب درست ريمس به -

 يوقت... امنه آزكابان در پدرت يجا فعالً. ميكن پنهان تو مثل هم رو اون تا بفرستم مادرت شيپ رو محفل ياعضا از تن چند
  ...يستين قاتل تو دراكو، ايب درست ريمس به... ميكن محافظت هم اون از ميتون يم برسه زمانش

  :گفت آرام. شد رهيخ دامبلدور به يمالفو
 من... يهست من كنترل تحت  تو و... نجاميا من اما رم،يم يم كه كردن يم فكر اونا ومدم؟ين اومدم، شيپ نجايا تا من يول -

  ...يهست من ارياخت در تو... داره يدست چوب كه هستم يكس
  :گفت آهسته دامبلدور

  .دارد تياهم االن نيا تو، نه منه، 7بخشش اين. دراكو ،نه -
  .دهيد را آن افتادن كرد فكر لحظه كي هري. ديلرز يم چنان هم دستش بود، باز دهانش .نگفت يزيچ يمالفو

 ياهيس يرداها كه چهارنفر شد؛ زده كنار راه سر از يمالفو بعد ي هيثان ك يو آمدند باال ها پله از تند ييها قدم ناگهان يول
  .شدند دوار در انيم از ناگهان بودند دهيپوش

 يريدرگ در خوارها مرگ آمد يم نظر به شد؛ رهيخ بهيغر چهار به وحشت با بزند پلك نكهيا بدون. بود فلج همچنان هري
  . باشند شده روزيپ نييپا

  :زد پوزخند كنان خس خس بيعج كج نگاه ك يبا بيبدترك يمرد
  دراكو نيآفر تنهاست، دامبلدور ه،يدست چوب بدون دامبلدور! افتاده دام به دامبلدور -
  .زد يم شخندين مشتاقانه زن. كند نگاه باشد، خواهرش تواند يم ديرس يم نظر به كه يا چهارشانه و كوتاه زن به تا برگشت و

  :داد جواب يخونسرد با گفت، يم آمد خوش بود، آمده ييچا يمهمان به كه را مرد داشت انگار كه دامبلدور
  ...خوبه... يآورد خودت با هم رو 9الستو نكهيا مثل. 8كوسيام ريبخ شب -

  :گفت طعنه با و زد پوزخند تيعصبان با زن

                                                 
7 : ملفوي به دامبلدور ميگويد   your at my mercy : تو در اختيار من هستي و دامبلدور در جواب ميگويد:  كه يعني   it is my mercy كه mercy  در اينجا بخشش  

.م. معني ميدهد  

8 Amycus 
9 Alecto 
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  كنن؟ كمك بهت مرگ بستر در تونن يم كتيكوچ يها يشوخ يكن يم فكر پس -
  .آدابند ها نيا نه، نه، ؟يشوخ -

  :گفت بود كينزد يهر به همه از كه يا بهيغر
  بكشش -

 تنگ شيبرا يا كننده ناراحت زطر به شيمرگخوار يردا كه بود يدرهم يخاكستر شير و موها با بزرگ و يكوهستان يمرد
 يا ختهيآم توانست يم يهر. مانند پارس و دهينخراش ييصدا. بود دهينشن را آن رينظ هرگز يهر كه داشت ييصدا. ديرس يم نظر به
  .كند احساس آمد يم او طرف از كه را خون... شك يب...  و عرق چرك، يقو يبو از

  :ديپرس دامبلدور
  ر؟يفنر ،ييتو نيا -

  :گفت دنيكش سوهان به هيشب ييصدا اب ريفنر
  دامبلدور؟ ينيب يم منو كه يخوشحال درسته، -
  ...خوشحالم بگم تونم ينم نه، -

 يا حانهيوق طرز به و آرام. ديك چيم اش چانه از خون. گذاشت شينما به را زشيت يها دندان كه زد يپوزخند بك يگر ريفنر
  .ديسيل را شيها لب

  دامبلدور دارم، دوست رو اه بچه چقدر من يدون يم كه تو -
 يداد پرورش انسان گوشت يبرا رو يياشتها... هيرعاديغ يليخ ؟يكن يم حمله ماه شدن كامل بدون كه دميفهم درست ايآ -

  كنه؟ ارضا رو خودش ماه در بار ك يتونه ينم كه
  ترسونه؟ يم رو تو دامبلدور؟ آره، كنه؟ يم متعجبت ن،يا درسته، -
 كه يا مدرسه به رو تو افراد، ي همه نيب از دراكو نكهيا از بله، و. شه ينم انزجارم باعث كه مكن وانمود تونم ينم خوب، -

  ...كرده دعوت كنن يم يزندگ اون در دوستانش
  :گفت كند، نگاه بك يگر به نكهيا بدون يمالفو

  نكردم دعوت من -
  : ندازديب او به نگاه مين ك ييحت بخواهد كه ديرس ينم نظر به 

  ...اديب هم اون قراره ستمدون ينم من -
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 ... ذنديلذ... بشن پاره كه هستن ييگلوها هنوز كه يوقت نه. دامبلدور بدم، دست از رو هاگوارتز به سفر ك يخواستم ينم -
  ....ذنديلذ

  . انداخت دامبلدور به يا بدخواهانه نگاه و ديكش شييجلو دندان يرو كرد، بلند را زردش يها ناخن از يك يو
  ...دامبلدور كنم، تموم كارتو دِسِر يبرا تونم يم -

  :گفت صراحت با داشت يرحم يب و رهيت صورت كه خوار مرگ نيچهارم
  دراكو باش زود حاال. بده انجام كارو نيا ديبا دراكو م،يدار دستور ما نه، -
 و بود شده تر دهيپر رنگ كه دامبلدور صورت به. ديرس يم نظر به زده وحشت. داد يم نشان اراده خود از قبل از كمتر يمالفو 
  . شد رهيخ بود، خورده سر بارو واريد نييپا تا لحظه آن تا كه چرا بود، آمده تر نييپا نسبتاً

  :گفت خواهرش يپوزخندها خس خس يهمراه به بيبدترك مرد
  ؟يمبدا افتاده، برات ياتفاق چه... كن نگاش. مونه ينم ايدن نيا تو هم اديز ،يبپرس من از اگه حال، هر به -
 هم تو يبرا... يباش شانس خوش اگر ديشا... خالصه اد،يز سن كوس،يام تر، آهسته يها العمل عكس كمتر، مقاومت اوه -

  .افته يم اتفاق
  :زد اديفر يناگهان يخشم با خوار مرگ

 ،يكن ينم يگريد كار چيه و يزن يم حرف فقط ،يدامب نه، يبود طور نيهم شهيهم... ه؟يچ منظورت هان، ه؟يچ منظورت -
  . كن تمامش دراكو، باش زود ده، يم زحمت خودش به تو كشتن يبرا اهيس لرد چرا دونم ينم اصالً ،يچيه

  :زد اديفر ييصدا و شد دهيشن نييپا از كشمكش از يديجد يصداها لحظه، همان در يول
  !داكتوير! داكتوير... كردن مسدود رو ها پله -

 آمده برج يباال به يريدرگ انيم از صرفاً. بودند نبرده نيب از را ها مقاومت متما نفر چهار نيا پس: گرفت دنيطپ يهر قلب
  ...بودند داده قرار خود سر پشت را يمانع... بود دايپ كه آنطور... و بودند،

  :گفت تيعصبان با داشت، يرحم يب صورت كه يمرد
  دراكو باش زود حاال، -
  .كند يريگ هنشان توانست ينم كه ديلرز يم يبقدر دراكو دست يول

  :زد اديفر بك يگر
  .كنم يم رو كار نيا من -
  . كرد حركت دامبلدور سمت به انيعر يها دندان و درازشده دستان با و 
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  :زد داد چهارم مرد
  !نه گفتم، -
 زد يم تند يقدر به يهر قلب. ديلنگ يا برافروخته حالت با و خورد بارو به شد، پرت يكنار به نهيگرگ نور، يپرتو ك يبا و

 اگر... دامبلدور افسون با شده طلسم ستاده،يا آنجا يهر باشد نشده متوجه حال به تا يكس كه ديرس يم رممكنيغ نظر به كه
  ...برود نشانه را يطلسم شنل ريز از توانست يم اگر كند، حركت توانست يم

  :گفت يخراش گوش يصدا با زن
  ...ما از يك يتا ستيبا كنار ا يبده انجامش ا يدراكو، -
 گرفته محكم را اش يدست چوب ستاد،يا آن در پياسن و شد باز يناگهان گريد بار ك يبرج درِ بخصوص ي لحظه همان در يول

 و يمالفو ي بعالوه خوار، مرگ چهار تا بود، افتاده واريد به پشت كه دامبلدور از كرد، جارو را صحنه اهشيس چشمان بود،
  .نيخشمگ ي نهيگرگ

  :گفت بودند مانده ثابت دامبلدور يرو دو، هر اش، يچوبدست و ها مچش كه بيبدترك كوسيام
  ...قادر پسره نكهيا مثل. پياسن م،يدار مشكل ك يما -
  .بود كرده صدا را پياسن اسم متيمال با باًيتقر گريد نفر ك ييول
  ...ِسوروس -

  .كرد يم تمنا داشت دامبلدور بار، نياول يبرا. ترساند را او بود كرده تجربه شب تمام در يهر كه يگريد زيچ هر از شيب صدا
. رفتند عقب يا كلمه چيه بدون خوار مرگ سه. رفت جلو و زد كنار راه سر از خشونت با را يمالفو يول نگفت، يزيچ پياسن

  .بود دهيترس هم نهيگرگ يحت
  .گرفت يم شكل صورتش ميمال نا  خطوط در يديشد تنفر و انزجار شد، رهيخ دامبلدور به يا لحظه يبرا پياسن
  ...كنم يم خواهش... ِسوروس -

  .گرفت نشانه دامبلدور سمت به ماًيمستق را آن و برداشت را اش يدست چوب پياسن
  10آواداِكداورا -
 يهر وحشت از يناش غيج. خورد دامبلدور ي نهيس به درست و آمد رونيب پياسن يدست چوب يانتها از سبز نور دسته كي
 ديرس نظر به يكوتاه ي لحظه يبرا. شد پرت هوا به دامبلدور. كند نگاه بود مجبور حركت يب و موشخا نشد؛ خارج نهيس از هرگز

                                                 
10 'Avada Kedavra 
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 سقوط نييپا به باروها و برج يباال از بزرگ يا پارچه عروسك ك يمانند آرام، بعد و مانده، زانيآو درخشان، ي جمجمه نييپا كه
  .شد خارج ديد از و كرد
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  فصل بيست و هشتم

     فرار شاهزاده           
  محمد نوراللهي: ترجمه

  تايپ و جايگزيني معادالت توسط مرلين
 

 

كرد خودش نيز به ميان آسمان پرتاب شده است؛ امكان  هري احساس مي
  ...نه چنين چيزي روي نداده بود... نداشت چنين چيزي اتفاق افتاده باشد

  :اسنيپ گفت
  .جا برن، سريع همه از اين -

بك و خواهر و برادر چاق كه از هيجان  گري. وي را گرفت و جلوتر از بقيه او را از در رد كرداسنيپ پس گردن مالف
  .ها رفتند زدند، دنبال آن نفس مي نفس

بار چيزي كه او را  تواند دوباره حركت كند، اما اين ها در چارچوب در ناپديد شدند هري احساس كرد مي كه آن به محض اين
خواري كه صورت  كه مرگ به محض اين. ، جادو نبود بلكه ترس و وحشت آن چيزي بود كه شاهدش بودكنار ديوار فلج كرده بود

  .رحمي داشت باالي برج را ترك كرد و پشت در ناپديد شد، هري شنل نامرئي را از سرش برداشت بي
  !پتريفيكوس توتالوس -

افتاد، بدنش سخت و سفت همانند يك مجسمه خوار برخورد كرد و او بر روي زمين  انگار كه چيز سخت و سفتي به مرگ
  .ها رفت، به شدت به زمين برخورد كرد پله شده بود و هنگامي كه هري به سمت تاريك راه

رساند و اسنيپ را  او بايد خودش را به دامبلدور كه پشت برج افتاده بود مي... قلب هري از وحشت در حال منفجرشدن بود
... توانست آنچه را كه روي داده بود به عقب برگرداند اگر هر دو را با هم داشت، مي...  بودنداين دو به هم مرتبط... گرفت مي

  ...مرد دامبلدور نبايد مي
راهرو كه تنها نور بسيار . اش را بلند كرد ده پله آخر پلكان مارپيچ را پريد و در جايي كه فرود آمده بود، ايستاد و چوبدستي

از گرد و خاك بود؛ انگار نيمي از سقف ريخته بود و پيش از آنكه هري وارد شود، جنگي درگرفته اندكي در آن وجود داشت، پر 
  :اند، صداي تنفرانگيزي فرياد زد پيش از آنكه هري بفهمد چه كساني با هم جنگيده. بود

  !همه چيز تموم شد، بايد بريم -
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رسيد كه او و مالفوي به زحمت راه خود را از ميان  يو اسنيپ را ديد كه در پيچي در انتهاي راهرو ناپديد شد؛ به نظر م
جويان خود را از  ها شيرجه رفت، يكي از جنگ به محض اينكه هري به سمت آن. كردند هايي كه آسيب نديده بودند، باز مي بخش

 را بلند كند اش دستي بقيه جدا كرد و به سرعت به سوي هري آمد، او گري بك گرگينه بود، پيش از آنكه هري بتواند چوب
اش دهانش را پر كرده  خون بيني. بك باالي سر او بود؛ هري به پشت افتاد و موهاي درهم و كثيفش بر صورتش ريخته شد گري

  ...كرد بود و نفس گرم شديدي را بر گلويش حس مي
  !پتريفيكوس توتالوس -

گرگينه را با نيرويي كه براي . تادزمان با نوري سبزرنگ كه به سويش آمد گري بك بر رويش اف هري احساس كرد هم
پايش به چيزي نرم و ليز كه بر روي زمين افتاده بود و اطرافش غرق . خودش هم عجيب بود، كنار زد و سراسيمه بلند شد و دويد

رنگ همانند  در جلوي چشمان هري موهايي سرخ. خون بود، برخورد كرد اما هري فرصت نداشت اجساد روي زمين را نگاه كند
پريد و آميكوس پشت  خواري كه صورت ناصاف داشت، به اين سو و آن سو مي له آتش در پرواز بود؛ جيني در مبارزه با مرگشع

  :گفت خنديد و مي آميكوس مي. فرستاد هايش را به سوي او مي سر هم طلسم
  !...كروشيو! ... كروشيو -
  ...توني برقصي، دختر خوشگل براي هميشه كه نمي -

  :هري فرياد زد
  !يمپديمنتاا -

طلسمش به سينه آميكوس برخورد كرد؛ او از درد صدايي شبيه به خوك از خود درآورد و از زمين بلند شد و محكم به 
  .رو كوبيده شد ديوار روبه

در . خوار در حال مبارزه بودند گونگال و لوپين نمايان شدند كه هر كدام با يك مرگ با كنار رفتن آميكوس، پروفسور مك
. فرستاد، درگير است هايش را به هر طرف مي الجثه و بود كه نفرين اي عظيم ا، هري تانكس را ديد كه با ساحرهه پشت آن

  ...كرد ها را خورد مي هاي پنجره انداخت و شيشه كرد و ديوارها را شكاف مي ها به اطراف كمانه مي هاي آن طلسم
  :جيني فرياد زد

  هري، تو از كجا اومدي؟ -
انفجاري بر . هري سرش را دزديد و با تمام توان شروع به دويدن كرد. راي پاسخگويي به او وجود نداشتاما هيچ فرصتي ب

هري بايد به اسنيپ . كرد ريخت؛ اسنيپ نبايد فرار مي باالي سرش رخ داده بود و باراني از سنگ و كلوخ بر سر و رويش مي
  ...رسيد مي
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  :گونگال فرياد زد پروفسور مك
  !بگيرش -

هايش دو طرف سرش قرار داشت به  خوار زن را ديد كه به سرعت و در حالي كه دست راي يك لحظه آلكتو، مرگو هري ب
هري به دنبالشان به راه افتاد؛ با نگاه كردن به اطراف نويل را . برادرش درست پشت سرش بود. كرد سوي انتهاي راهرو فرار مي

  .پريده برروي كف زمين افتاده بود ديد كه رنگ
 ؟...ل تونوي -

  :شد و درحالي كه شكمش را گرفته بود، گفت نويل با صدايي كه به زحمت شنيده مي
  ...فرار كردن... اسنيپ و مالفوي... هري. من خوبم -
  .رم دنبالشون دونم، دارم مي مي -

ض اينكه طلسم به مح. ها بود، هدف قرار داد الجثه و بور را كه علت اصلي بيشتر درگيري خوار عظيم هري از روي زمين مرگ
تلوتلو خورد و دور خود چرخيد و پس از آن از پي برادر و خواهر فرار . هري به صورت مرد برخورد كرد، از درد زوزه كشيد

  .كرد
ديگر توجهي به صداهاي انفجار كه از پشت . هري از روي زمين بلند شد و با تمام سرعت شروع به دويدن در راهرو كرد

گفتند بازگردد و صداي خاموش آنهايي كه بر روي زمين افتاده بودند  ي افرادي كه با فرياد به او ميرسيد، صدا سرش به گوش مي
  .و سرنوشتشان هنوز نامعلوم بود، نداشت

آيا امكان . خورد؛ اسنيپ يك امتياز بزرگ داشت اش بر روي خون سر مي هاي ورزشي در پشت پيچ راهرو متوقف شد، كفش
خوارها راه   ناپديدشدن در اتاق ضروريات شده باشد يا اين كه اعضاي محفل مراقب بودند تا مرگداشت كه اسنيپ وارد گنجه

زد، در طول راهروي  بازگشتي نداشته باشند؟ هيچ پاسخي براي سوالش نداشت جز اين كه با پاهاي سنگين و قلبي كه به شدت مي
خواران از طريق درهاي  داد حداقل يكي از مرگ د كه نشان مياي افتا ناگهان نگاهش بر روي رد پاهاي خوني. خالي بعدي بدود

  .جلويي فرار كرده است شايد اتاق ضروريات واقعاً مسدود شده بود
او به سرعت وارد يك پيچ ديگر شد و يك طلسم از پشت سرش گذشت، هري خود را به پشت يك زره آهني منهدم شده 

ها را هدف قرار  هاي مارپيچي هستند و سعي كرد تا آن پله ال دويدن به سوي راهخوار در ح انداخت و ديد كه برادر و خواهر مرگ
. داري برخورد كرد كه با جيغ و فرياد از يك تابلو به تابلوي مجاور فرار مي كردند گيس هاي كاله دهد؛ اما طلسمش تنها به ساحره

هايي را شنيد كه نشان   بكشد، صداي فرياد و جيغشده بيرون به محض اين كه هري خواست تا خود را از پشت زره آهني خراب
  .اند ها در قلعه از خواب پريده داد تمام بچه مي
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بر خود را به آن برادر و خواهر برساند و به اسنيپ و مالفوي نزديك شود كه تا آن  هري سعي كرد با استفاده از يك ميان
هاي مخفي خود   بر روي پله نامرئي نگذارد و با گذشتن از پلهحواسش بود كه پايش را. لحظه بدون شك وارد محوطه شده بودند
  .ها متعجب و با لباس خواب ايستاده بودند پافي را به راهرويي رساند كه تعدادي از هافل

  :ميالن اول از همه گفت ارني مك
  .ما صداهايي شنيديم و يه نفر چيزايي درباره عالمت شوم گفت! هري -

  :هري فرياد زد
  !ين كناراز سر راه بر -

هاي خون در  درهاي اصلي كامالً باز بودند و لكه. هاي مرمري را طي كرد با دستانش دو پسر را كنار زد و با سرعت بقيه پله
هايشان را از ترس  ها دست كي دو تن از آنيزده كنار ديوار كز كرده بودند،  آموزان وحشت شد و تعدادي از دانش همه جا ديده مي

هاي داخل آن هنوز با  آساي گريفيندور توسط يك طلسم شكسته بود و ياقوت ساعت شني غول. ه بودندجلوي صورتشان گرفت
  .هاي پايين آن بودند سنگ تلق در حال افتادن بر روي تخته صداي تلق

ا ه توانست سه شبح را ببيند كه به سرعت از روي چمن هري از ميان سالن عمومي گذشت و وارد محوطه تاريك شد، تنها مي
الجثه بور و  خوار عظيم ها معلوم بود كه آن سه نفر، مرگ از ظاهر آن. جا غيب شوند رفتند تا در آن دويدند و به سوي دروازه مي مي

  .اسنيپ و مالفوي بودند
كرد از دور پرتو نوري را  اش حس مي دويد، در حالي كه هواي سرد شبانگاهي را در سينه ها مي هري به سرعت به دنبال آن

اي نبود كه بتواند از يك طلسم استفاده  اش به اندازه فاصله. هري نفهميد كه آن تصاوير چه هستند اما به دويدنش ادامه داد. ددي
  .كند

اش  داد كه هاگريد از داخل كلبه شد، نشان مي هاي نوري كه رد و بدل مي صداي فرياد و اشعه. پرتو ديگري به چشمش خورد
اش مثل اين  كشيد سينه هري با هر نفس كه مي. خوارهايي را كه در حال فرار بودند، متوقف كند مرگبيرون آمده و سعي داشت تا 

  :گفت اختيار درونش مي دويد و صدايي بي سوخت، با تمام توان مي كه آتش گرفته باشد، مي
  ...هاگريد ديگه نه... نه هاگريد، نه -

اش بيرون زد؛ او  هاي بيني صورت به زمين خورد، خون از حفرهاز يك گوشه چيزي با قدرت به هري برخورد كرد و او با 
بري كه هري استفاده كرده  آن برادر و خواهر با استفاده از ميان. اش آماده است دستي دانست با اين كه به زمين خورده چوب مي

  .بود، پشت سر او آمده بودند
  :د زدغلتيد، از روي زمين سياه فريا هري همزمان كه بر روي زمين مي
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  !ايمپنديمنتا -
. ها برخورد كرد كه سكندري خورد و به زمين و جلوي پاي آن ديگري افتاد آسايي طلسمش به يكي از آن و به طرز معجزه

  ...هري از روي زمين جست زد و به سرعت دنبال اسنيپ دويد
  .ريد را تشخيص بدهدهالل ماه به طور ناگهاني از پشت ابرها بيرون آمده بود و هري توانست هيكل بزرگ هاگ

رسيد قدرت عجيب هاگريد و پوست  كرد، اما به نظر مي هايش را به سوي هاگريد روانه مي خوار بور پشت سر هم طلسم مرگ
با اين جال اسنيپ و مالفوي همچنان در حال دويدن . كند سختش كه آن را از مادر غولش به ارث برده بود، از او حفاظت مي

  ...توانستند غيب شوند رسيدند و مي لحظه ديگر به پشت دروازه ميها تا چند  بودند؛ آن
  :هري با سرعت از هاگريد و دشمنش رو برگرداند و پشت اسنيپ را هدف گرفت و فرياد زد

  !استوپيفاي -
  :رنگ از پشت سر اسنيپ رد شد؛ اسنيپ فرياد زد موفق نشده بود، پرتو نور سرخ

  !بدو دراكو -
  .و برگشت

  .هايشان را بلند كنند مقابل هم به يكديگر چشم دوختند دستي از آنكه همزمان چوباسنيپ و هري پيش 
  ...كروك -

اما اسنيپ طلسم را دفع كرد و هري پيش از آنكه بتواند حرفش را تمام كند، بر روي زمين افتاد و غلتيد و همزمان كه تالش 
  :زد الجثه پشت سرش فرياد مي خوار عظيم كرد برخيزد، مرگ مي

  !ديواينسن -
  ...ها آسمان را پر كرد؛ كلبه هاگريد آتش گرفته بود هاي نور نارنجي برفراز سر آن هري صداي انفجار مهيبي را شنيد و جرقه

  :هري براي دومين بار فرياد زد
  ...كرو -

 پوزخند هاي رقصان آتش قرار داشت، اما اين بار نيز اسنيپ طلسم هري را رد كرد و و هدفش اسنيپ بود كه در مقابل شعله
  :هاي آتش فرياد زد اسنيپ از مقابل شعله. زد

  .هاي نابخشودني استفاده كني پاتر تو حق نداري از طلسم -
  .رسيد واق فانگ كه در خانه گير افتاده بود، به گوش مي صداي داد و بيداد هاگريد و واق

  :اسنيپ ادامه داد
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  ...تو توانايي استفاده از اونا رو نداري -
  :هري فرياد زد

  ...نكاركاي -
  :هري نعره زد. اما اسنيپ باز هم اين ورد هري را با حركت آرام دستش دفع كرد

  ...مبارزه كن ترسو! مبارزه كن -
  :اسنيپ با فرياد جواب داد

پس به . كرد بدون حضور دوستانش به من حمله كنه ترسو؟ تو به من گفتي ترسو، پاتر؟ پدرت هيچ وقتن جرأت نمي -
  گي؟ پدرت چي مي

 ...استوپي -
  :اسنيپ با پوزخند گفت

  !گردونم تا ياد بگيري كه دهنت رو ببندي و صدات در نياد پاتر هاتو برمي اينقدر طلسم -
  :الجثه در پشت هري كرد و گفت خوار عظيم اسنيپ يك بار ديگر طلسم هري را دفع كرد و رو به مرگ

  ...خونه خبردار شه وقت رفتنه، قبل از اينكه وزارت! حاال بيا -
 ...ايمپدي -

. ها سرنگون شد اما قبل از اين كه هري بتواند طلسمش را تكميل كند، چيزي دردناك به هري برخورد كرد و او بر روي چمن
كشيد، هري مطمئن بود تحمل اين درد را ندارد و اسنيپ مي خواست او را آنقدر شكنجه كند كه يا بميرد يا ديوانه  كسي فرياد مي

  ...شود
  :كه فرياد زدصداي اسنيپ شنيده شد 

  !نه -
هاي سياه قرار داشت؛  هري در حالي كه مچاله شده بود، بر روي علف. و درد به همان سرعتي كه آغاز شده بود، محو شد

  :زد، جايي در باالي سرش اسنيپ فرياد زد فشرد و قلبش تند مي اش را در دستانش مي دستي چوب
  !ما نبايد باهاش كاري داشته باشيم، بريم، بريم... به لرد سياههدستورهايي كه بهمون دادن فراموش كردي؟ پاتر متعلق  -

الجثه از دستور اسنيپ اطاعت كردند و به سرعت به  خوار عظيم لرزيد و آن برادر و خواهر و مرگ هري بر روي زمين مي
هم نبود كه بميرد؛ به زور بر در آن لحظه اصالً برايش م. هري از شدت خشم با تمام تواني كه داشت فرياد زد. سوي دروازه رفتند

  ...روي پاهايش ايستاد و تلوتلوخوران در تاريكي به سوي اسنيپ رفت، مردي كه به همان اندازه ولدمورت از او متنفر بود
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  ...سكتو -
قدر به اسنيپ نزديك بود كه  اش را به آرامي تكان داد و طلسم بار ديگر دفع شد؛ اين بار هري آن دستي اسنيپ چوب

اش مملو از  داد كه چهره هاي آتش نشان مي شعله. كرد زد و استهزاء نمي نست باالخره صورتش را ببيند؛ او ديگر پوزخند نميتوا مي
  .خشم بود

  :هري تمام توان و تمركزش را جمع كرد
  ...ِلوي -

  :اسنيپ فرياد زد
  !نه پاتر -

اش از  دستي بار چوب  زمين خورد و اينعقب لغزيد و دوباره به سختي به صداي بنگ بلندي به گوش رسيد و هري عقب
اسنيپ خم شد و به هري نگاه كرد كه . كرد واق مي زد و فانگ واق شنيد كه فرياد مي هري صداي هاگريد را مي. دستانش خارج شد

د به وجود هايي كه از سوختن كلبه هاگري پريده اسنيپ با شعله چهره رنگ. دستي و بدون دفاع، همانند دامبلدور شده بود بي چوب
  .آمده بود، روشن بود

  .اي كه دامبلدور را هدف قرار داده بود، سرشار از تنفر بود اش همانند همان لحظه چهره
هايي كه مال من هستن رو عليه خودم استفاده كني؟ اين من بودم كه اونا رو اختراع  كني طلسم پاتر چجوري جرأت مي -

  !نه... اي اختراعات منو عليه خودم به كار ببري، مثل پدر كثيفت، نه؟ ولي فكر نكنمخو و تو مي! من، شاهزاده نيمه خالص... كردم
  .دستي بلند شد و در تاريكي گم شد اش را بردارد؛ اسنيپ جادويي را روانه آن كرد و چوب دستي هري شيرجه زد كه چوب

 تنها سرشار از انتقام و خشم بود، كرد و زد و ديگر هيچ ترسي را در وجودش احساس نمي نفس مي هري در حالي كه نفس
  :گفت

  ...طور كه اونو كشتي، توي ترسو پس منو بكش، منو بكش همون -
كشيد كه سگ هاگريد  انگار همان دردي را مي. اي غيرانساني به خود گرفت و صورت اسنيپ ناگهان برافروخته شد و چهره

  .دن بودكرد و در حال پارس كردن و زوزه كشي ور تحمل مي در خانه شعله
آسا در هوا ديده شد؛ او احساس كرد چيزي داغ و سفيد و برنده بر صورتش خورد و از پشت بر روي زمين  حركتي برق

شعاعي از نور در جلوي چشمانش منفجر شد و براي يك لحظه به نظرش رسيد كه تمام نيرويش در حال خارج شدن از . افتاد
بيك به  ها را پوشاند؛ باك هايي را بر باالي سرش شنيد و چيزي عظيم ستاره سپس صداي شديد به هم خوردن بال. بدنش است

چنان به دليل برخورد با  هري نشست و سرش هم. هاي تيزش را به او زد رفت پرواز كرد و چنگال عقب مي سوي اسنيپ كه عقب
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كشيد؛  زد و شيهه مي پشت سرش بال ميالجثه  دويد و هيپوگريف عظيم اسنيپ را ديد كه با تمام توانش مي. خورد زمين گيج مي
  ...اي كه هري هرگز نشنيده بود شيهه

گشت، اميدوار بود باز هم بتواند اسنيپ را  اش مي دستي هري به سختي بر روي پاهايش ايستاده بود و با گيجي به دنبال چوب
زد، فهميد كه ديگر خيلي دير شده  ا كنار ميهاي افتاده ر گشت و شاخه ها مي هايش بر روي علف طور كه دست تعقيب كند، اما همان

اسنيپ توانسته بود درست بيرون . چرخيد اش را يافت، هيپوگريف را ديد كه اطراف دروازه مي دستي و زماني كه سرانجام چوب
  .مرزهاي مدرسه ورد آپارات را اجرا كند

  :كرد، زيرلب گفت هري در حاليكه هنوز منگ بود و اطراف را نگاه مي
  د، هاگريد؟هاگري -

ها  تلوتلوخوران به سوي خانه در حال سوختن رفت كه هيكلي بزرگ در حالي كه فانگ را در بغل داشت، از ميان شعله
  .آمد كرد و نفسش به سختي باال مي لرزيد و همه جاي آن درد مي با فريادي هري به زانو درآمد، تمام بدنش مي. بيرون آمد

  ... صحبت كن، هريحالت خوبه هري؟ حالت خوبه؟ با من -
هري بوي چوب . خورد و جلوي آسمان را گرفته بود هيكل بزرگ و صورت پرموي هاگريد بر باالي سر هري تكان مي

كرد، هاگريد دستش را جلو آورد و فانگ را كه بسيار گرم، اما زنده و در حال لرزيدن  سوخته و سگ را از سمت او احساس مي
  .بود، كنار او گذاشت
  :زد، گفت نفس مي هري كه نفس

 من خوبم، تو چي؟ -

 ...تونن حريف من بشن به اين راحتيا نمي... البته كه من خوبم -

هايش را زير بغل هري گذاشت و او را بلند كرد؛ پاهاي هري براي يك لحظه از روي زمين بلند شد و صاف  هاگريد دست
  .ايستاد

هايش شكاف عميقي ايجاد شده و  در زير يكي از چشم.  ديدهاي خوني را كه بر روي گونه هاگريد قرار داشت، هري قطره
  . باد كرده بود

  :هري گفت
  .بايد كلبت رو دوباره بسازيم -

  :كرد، زيرلب گفت كننده را بلند مي دار خاموش هاگريد كه يك چتر صورتي گل
  ...دوني بايد مثل اولش باشه مي -
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  :ند كرد و زير لب گفتاش را بل دستي هري چوب. آب از نوك چتر با فشار بيرون زد
  .آگوامنتي -

  .و هري و هاگريد با هم آنقدر بر روي خانه آب پاشيدند كه آخري شعله آن نيز خاموش شد
  :كرد، گفت خاست، نگاه مي هاي كلبه برمي هاگريد چند دقيقه بعد در حالي كه به دودي كه از خرابه

  ...تونه چيزي نيست، دامبلدور مي. خب زياد هم بد نشد -
  .در سكوت و سكون، ترس و وحشت درونش را فرا گرفت. ا شنيدن نام دامبلدور دردي جانسوز را حس كردهري ب

  ...هاگريد -
 .بستم كه شنيدم اونا دارن ميان ها رو مي داشتم پاهاي بوتراكل -

  :كرد، ادامه داد اش نگاه مي هاي كلبه هاگريد كه هنوز با ناراحتي به خرابه
  ...ايلمهمش خاكستر شده، حيف اون وس -
 ...هاگريد -

كرد؟  كردن، اما اسنيپ با اونا چه غلطي مي خوارها رو ديدم كه داشتن از قلعه فرار مي چي شده هري؟ من فقط اون مرگ -
 رفت اونا رو دستگير كنه؟... اون كجا رفت

  :كرد، گفت هري كه گلويش را صاف مي
  ...اون -

  .گلويش از ترس و درد خشك شده بود
  ...هاگريد، اون كشته -

  :هاگريد كه به هري خيره شده بود، گفت
  زني هري؟ كشت؟ اسنيپ كشت؟ درباره چي حرف مي -

  :هري گفت
  .كشت... دامبلدور، اسنيپ دامبلدورو -

  . رسيد احساس و نامفهوم، به نظر مي شد، بي تنها قسمت كوچكي از صورتش كه ديده مي. هاگريد فقط به او نگاه كرد
 دامبلدور چي، هري؟ -

 ...يپ اونو كشتاون مرده، اسن -

  :هاگريد با لحني خشن گفت
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  ديوونه شدي، هري، چي باعث شده كه همچين حرفي بزني؟... اسنيپ دامبلدورو كشت. اينو نگو -
 .من ديدم كه دامبلدور كشته شده -
 ...تونستي تو نمي -

 .من ديدم هاگريد -
دردي به هري نگاه كرد و هري فهميد  راز همداد اما با اب اش را نشان مي اش ناباوري هاگريد سرش را تكان داد؛ حالت چهره

ها كامالً برطرف  اي به سرش خورده است و احتماالً هنوز هم گيج است و شايد هنوز تأثير طلسم كند ضربه كه هاگريد فكر مي
  ...نشده است

  :هاگريد با لحني مطمئن گفت
ببين بيا برگرديم ... خواسته با اونا باشه بلدور ميكنم دام فكر مي. خوارها بره فكر كنم دامبلدور به اسنيپ گفت كه با مرگ -

  ...به مدرسه، بيا هري
... هاگريد خيلي زود متوجه حال هري شد. لرزيد اختيار مي او هنوز بي. هري قصد نداشت جر و بحث كند يا توضيح دهد

شد كه  به وضوح ديده مي. ه استها روشن شد رفتند، هري ديد كه چراغ بسياري از پنجره هنگامي كه داشتند به سمت قلعه مي
خوارها آمده بودند، و عالمت شوم بر فراز هاگوارتز به وجود  گويند كه مرگ روند و به هم مي افرادي از يك اتاق به اتاق ديگر مي
ها تابيده  ها باز بودند و نور از داخل بر مسيرشان و روي علف درهاي اصلي هنوز جلوي آن... آمده و يك نفر بايد كشته شده باشد

خوارها بر  هايي كه از مرگ آمدند و با حالتي عصبي به نشانه ها پايين مي هاي خواب آرام و با ترديد از پله افرادي با لباس. بود
هري . هاي هري با اين حال بر روي زمين و مقابل بلندترين برج قلعه به زمين دوخته شده بود چشم. كردند جاي مانده بود نگاه مي

  .اند جا دور هم جمع شده توده سياهي را ديد كه آنتصور كرد 
درست در موقعي كه در سكوت به جايي خيره شد كه گمان . توانست درست تشخيص بدهد ها آنقدر دور بودند كه نمي آن

  .جا به حركت درآمدند جا افتاده باشد، آن عده هم به سوي آن كرد جسد دامبلدور در آن مي
ها حركت  توانست كنار پاي آن جا كه مي شدند و فانگ تا آن تر مي ي به مقابل قلعه نزديكهاگريد در حالي كه او و هر

  :كرد، گفت مي
 كنن؟ اونا دارن به چي نگاه مي -

 ها افتاده؟ اون چيه كه روي علف -

  :ه دادرفت، با صدايي تيز ادام اي جمع شده بودند مي شناسي، جايي كه عده هاگريد در حالي كه به سوي مقابل برج ستاره
  كني يه نفر اونجا افتاده؟ فكر نمي... شناسي بيني هري؟ درست زير برج ستاره مي -
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  .توانست بلند صحبت كند ظاهراً اينقدر ترسيده بود كه نمي. هاگريد ساكت شد
كرد؛ در نيم ساعت گذشته  كرد كنار هاگريد حركت مي هري در حالي كه درد و ناراحتي را در صورت و پاهايش حس مي

كرد، واقعي و  اش حس مي گدازي كه بر سينه احساس جان. ها را تحمل كرده بود و انگار هاگريد هم با او همدرد بود اع طلسمانو
  .گريزناپذير بود

آموزان و معلمان رفتند كه مات و مبهوت  انگار كه در خواب بودند و به سوي جمعيتي از دانش. او و هاگريد جلو رفتند
  . ايستاده بودند
داي ناله و لرزش هاگريد را شنيد، اما نايستاد و به آرامي جلو رفت تا به جايي رسيد كه دامبلدور افتاده بود و كنار او هري ص
  .به زانو درآمد
دانست  شدگي را روي او اجرا كرده بود، هري فهميده بود كه ديگر اميدي وجود ندارد و مي اي كه دامبلدور طلسم قفل از لحظه

جا نداشت؛ روي زمين افتاده  اما آمادگي ديدن جسد او را در آن. هد افتاد؛ چرا كه ستاره بخت او افول كرده بودكه اين اتفاق خوا
  ...ترين جادوگري كه هري تا به حال ديده بود و ممكن بود ديگر هرگز مانند او پيدا نشود بود و در هم شكسته؛ جسد بزرگ

. هري جلو رفت. ها و پاهايش داشت انگار كه خوابيده بود ضعيتي كه دستهاي دامبلدور بسته بود؛ اما با توجه به و چشم
اش صاف كرد و با آستين لباسش قطرات خوني را كه از دهان دامبلدور بيرون زده  دايره دامبلدور را بر روي بيني عقابي عينك نيم

قابل درك و عظيمي را كه روي داده بود، سپس دوباره به چهره پير و خردمندش خيره شد و سعي كرد حقيقت غير. بود، پاك كرد
  ...توانست به او كمك كند ديگر هرگز نمي. توانست با او صحبت كند دامبلدور ديگر نمي: بپذيرد

هاي مديدي گذشته بود و هري ناگهان متوجه شد كنار چيزي  انگار كه مدت. شنيد هري صداي جمعيت را از پشت سرش مي
  .كند ميجان زانو زده و به آن نگاه  بي

قاب آويزي را كه چند ساعت پيش دزديده بودند، از جيب دامبلدور بيرون افتاده بود و به دليل سقوط دامبلدور بر روي 
زده يا شوكه باشد، آن را برداشت، با اين كه  توانست به خاطر آن غمگين، وحشت زمين، باز شده بود و هري كه ديگر نمي

  ...لنگد دانست يك جاي كار مي مي
بر . آورد در قدح انديشه ديده است آن قاب آويز به بزرگي آني نبود كه هري به خاطر مي.  قاب آويز را در دستش چرخانداو

  .شد  كه عالمت اسليترين بود نيز روي آن ديده نميSروي آن عالمتي هم نبود و نشانه پر زرق و برق 
  . تاخورده كه داخل آن فشرده شده بودعالوه بر اين هيچ چيز داخلش نبود، به جز يك تكه كاغذ پوستي

هايي كه  دستي كند، تكه كاغذ پوستي را درآورد و آن را گشود و در زير نور چوب هري خودبخود بدون اين كه بداند چه مي
  :حاال پشت سرش روشن شده بود، خواند
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  خطاب به لرد سياه

  .دانم قبل از اين كه تو اين نامه را بخواني، من خواهم مرد مي
ام و قصد دارم به محض اين كه  من هوركراكس واقعي را دزديده. خواهم بداني اين من بودم كه راز تو را كشف كردم ما ميا

  .بتوانم آن را نابود كنم
  .شوم كه وقتي تو با همتايت مواجه شدي، يكبار ديگر فاني شده باشي با اين اميد با مرگ مواجه مي

1ب.الف.ر: امضا
 

  
تنها يك چيز مهم بود و آن اين كه نامه يك هوركراكسس . داد ي اين نامه چه بود و به آن اهميت هم نميدانست معن هري نمي

فانگ پشت . هري كاغذ پوستي را در دستانش مچاله كرد. جهت خود را با خوردن آن معجون ضعيف كرده بود دامبلدور بي. نبود
  .سوختچشمان هري از اشك . سر او شروع به زوزه كشيدن كرده بود

  
  

                                                 
1 R.A.B 
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  فصل بيست و نهم

  ققنوسسوگواري             

  فرشيد: مترجم
  مرلين: ويرايش
 

  ...بيا بريم هري -
  نه -
  ...بيا بريم... توني اينجا بموني نمي -
  نه -

هاي  هاي هاگريد كه روي شانه خواست از جايش تكان بخورد، دست خواست پيكر دامبلدور را تنها بگذارد، او نمي او نمي
  :لرزاند، بعد صداي ديگري گفت را ميهري بود او 

  ...بيا بريم! هري -
تر دور او حلقه شد و او را بلند كرد، او بدون مقاومت در برابر اين نيرو از آن پيروي كرد، فقط  تر و گرم دستي كوچك

 شد كه اين جيني رفت از بوي عطري كه در هوا پخش شده بود متوجه هنگامي كه كوركورانه از ميان جمعيت به سمت قلعه راه مي
  .برد است كه او را به سمت قلعه مي

اما هري و جيني به راه خود ادامه ... شكستند ها شب را مي فريادها و ناله... ها داد، گريه  نامفهومي هري را آزار مييصدا
 و در گوشي با هم كردند آموزان به دقت به هري نگاه مي دانش. ها نامفهوم بود صورت. وارد سرسراي بزرگ شدند. دادند مي

  ...متعجب بودند... كردند صحبت مي
  .مانند يك قطره خون. زد ندور روي زمين برق مييرفتند ياقوت گريف هنگامي كه آنها به سمت پلكان مي

  :جيني گفت
  .ريم درمانگاه مي -
  نه، من مجروح نشدم -

  :جيني گفت
   و همهرون، هرميون، لوپين... همه اونجا هستن... گونگاله اين دستور مك -
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  .ترس و وحشت بار ديگر در سينه هري جنب و جوشي به پا كرد
  به جز دامبلدور كي مرده؟. جيني -
  هيچ كدوم از ماها... نگران نباش -
  ...مالفوي گفت از روي بدن كسي گذشته... اما عالمت شوم -
  ...ولي اون هنوز زندست... اون از روي بيل گذشت -

  ...به هر حال... اش بود احتياما چيزي در صدايش بود كه حاكي از نار
  ؟يمطمئن -
مادام پامفري گفت اون ديگه مثل خودش ... بك به اون حمله كرد گري... فقط همين... ست اون يه ذره آشفته... البته -
  ...نيست

  .صداي جيني كمي لرزيد
ما در اون زمان تغيير شكل ا... بك يه گرگينه هست دونيم گري مي... منظورم اينه كه... م عكس العمل بيل چيهيدون ما نمي -

  .نداده بود
  .هاي ديگري هم روي زمين بود بدن... اما بقيه -
خوار كشته  شه و يك مرگ ويك هر دو زخمي شدن، اما مادام پامفري گفت كه حالشون خوب مي نويل و پروفسور فليت -

اما مثل . شديم  االن همه ما كشته ميهري، اگه ما معجون شانس تو رو نداشتيم، فكر كنم. يك افسون كشنده به اون خورد. شد
 ...شديم اينكه از همه حوادث يه جوري رد مي

هري در را باز كرد و نويل را ديد كه روي تخت نزديك به در دراز كشيده بود و ظاهراً خوابيده .  آنها به درمانگاه رسيدند
هنگامي كه صداي باز شدن در را  شنيدند همگي به . ندرون، هرميون، تانكس و لوپين دور تختي در انتهاي اتاق جمع شده بود. بود

  .رسيد نگران به نظر مي. لوپين به سمت هري آمد. هرميون به سمت هري دويد و او را در آغوش گرفت. سمت در برگشتند
  حالت خوبه؟ -
  بيل چطوره؟... من خوبم -

به طور بدي شكافته . كه بر بالين بيل بودهاي هرميون صورت غيرقابل تشخيصي را ديد  هري از پشت شانه. كسي جواب نداد
هري ياد اسنيپ افتاد . ماليد مادام پامفري به جراحت، داروي بدبوي سبزرنگي مي. رسيد و چاك خورده بود كه عجيب به نظر مي

  .سمپراي مالفوي را درمان كرد اش سكتوم دستي كه به راحتي با چوب
  :هري پرسيد
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  خوب كنيد؟تونيد اونو با افسون يا چيزي  نمي -
اما هيچ دارويي براي گازگرفتگي . دونستم به كار گرفتم من تمام چيزهايي رو كه مي. كنه هيچ افسوني روي اين كار نمي -

  .گرگينه وجود نداره
تواند او را وادار كند كه خوب  كرد با خيره شدن مي رون در حالي كه به صورت بردارش خيره شده بود مثل اينكه فكر مي

  :شود گفت
  شه؟ ك گرگينه واقعي نميي... بك تغيير شكل نداده بود پس حتماً بيل يك گري. ا اون توي ماه كامل گاز گرفته نشدهام -

  .اطمينان به لوپين نگاه كرد ياو ب
اين . كنم كه بيل يك گرگينه واقعي بشه اما اين به اين معني نيست كه اون هيچ مشكلي نخواهد داشت من فكر نمي -

شن و احتماالً بيل برخي از خصوصيات گرگينگي رو خواهد  وقت به طور كامل خوب نمي اند كه هيچ ههاي طلسم شد جراحت
  .داشت

  :رون گفت
دامبلدور به .  ديوونه به دستور دامبلدور جنگيدياون كجاست؟ بيل با اون آدما. شايد دامبلدور چيزي بدونه كه كمك كنه -

  ...حالت رها كنهتونه اونو در اين  دامبلدور نمي... اون مديونه
  :جيني گفت

  .دامبلدور مرده... رون -
  !نه -

گرداند انگار اميدوار بود كه يكي  لوپين در حالي كه نگاهش را به طرز وحشتناكي از هري به جيني و از جيني به هري برمي
. هايش روي صورتش بود دست. از آنها تكذيب كند و هنگامي كه هيچ كدام اين كار را نكردند لوپين روي صندلي كنار تخت افتاد

اي را فاش كرده  شرمي راز محرمانه كرد كه با بي او احساس مي. وقت نديده بود كه لوپين كنترل خودش را از دست بدهد هري هيچ
  .كرد د مييياو به چشم هاي رون خيره شد و در سكوت نگاهي كرد كه حرف جيني را تأ. است

  :تانكس با صداي پاييني گفت
  چه طوري اتفاق افتاد؟چه طوري مرد؟  -

  :هري گفت
. شناسي شديم به خاطر اينكه عالمت شوم اونجا بود ما وارد برج ستاره. من ديدم. من اونجا بودم. اسنيپ اونو كشت -

آمدند شنيد  ها باال مي كنم وقتي كه صداي پاهايي رو كه به سرعت از پله ضعيف بود ولي من فكر مي... دامبلدور حالش خوب نبود
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من زير شنل نامريي بودم وقتي كه مالفوي وارد شد و ... منو جادو كرد كه از جام تكون نخورم. شد كه اين يك تله بودهمتوجه 
  ...شو از دستش گرفت دستي چوب

  ...هاي لونا كمي مرتعش شد اي كرد و لب  هرميون دستش را جلوي دهانش گرفت و رون ناله
  ...آواداكداورا...  اسنيپ و اسنيپ اونو كشتو بعد... خوارهاي بيشتري وارد شدن بعد مرگ -

  :كرد و هيچ كس به او توجهي نداشت به جز جيني كه زير لب گفت مادام پامفري گريه مي. توانست ادامه دهد هري نمي
  ...گوش كن... شيش -

شكلي كه در جايي در تاريكي يك ققنوس به . هايش باز شد هايش را روي دهانش فشار داد و چشم مادام پامفري دست
هري همان حسي را داشت كه قبالً در مورد آواز . اندازه زيبا بود خواند، سوگواري اندوهگيني كه بي هري هرگز نشنيده بود آواز مي

اين اندوه خودش بود كه به طرز جادويي تبديل به آواز شده بود و در فضا پخش . آواز از درونش بود نه از بيرون... ققنوس داشت
  .شد هاي قلعه وارد مي جرهشد و از پن مي

كاهد اما  هاي او مي دانست چطور اين آوارز از درد و غضه  نمييدادند و هر تمام مدتي كه ايستاده بودند به آن آواز گوش مي
ته مثل بقيه از مبارزه خس. گونگال وارد درمانگاه شد رسيد خيلي بعد از آن در درمانگاه بار ديگر باز شد و پروفسور مك به نظر مي

  .شد همه به او خيره شده بودند و پارِگي در رداي او ديده مي. بود
  :گونگال گفت مك

  .مالي و آرتور در راه هستن -
انگار همه از خواب بيدار شده بودند و همه دوباره به بيل نگاه . هنگامي كه پروفسور اين را گفت طلسم آواز شكسته شد

  .دادند شان را تكان مييكردند و سرها مي
چه زماني اتفاق ...  چه اتفاقي افتاد؟ براساس چيزي كه هاگريد گفت تو با پروفسور دامبلدور بودي وقتي كه اون!هري -

  .هاگريد گفت پروفسور اسنيپ با افرادي درگير شده... افتاد
  .اسنيپ، دامبلدور رو ُكشت -

خواهد  آمد كه مي فري كه به نظر ميمادام پام. آميزي خورد اي به هري خيره شد، بعد تكان هراس گونگال براي لحظه مك
  .گوناگال هل داد اي درست كرد و به سمت مك خودش را بلند كند به سمت جلو حركت كرد و با جادو صندلي

  :گونگال با حالت ضعيفي تكرار كرد مك
  اسنيپ -

  .و روي صندلي افتاد
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  .تونم باور كنم من نمي.. .اسنيپ... هميشه... اما دامبلدور بهش اعتماد داشت... كنيم ما همه تعجب مي -
  :اي گفت لوپين با صداي زننده

  .دونستيم ما همه اينو مي... اسنيپ يك اّكالمانسي ماهر بود -
  :تانكس گفت

دونه كه  كردم دامبلدور چيزي در مورد اسنيپ مي من هميشه فكر مي. خورد كه اسنيپ طرف ماست اما دامبلدور قسم مي -
  . دونيم ما نمي

  :گونگال گفت مك
  .كرد كه به خاطر اون به اسنيپ اعتماد داره ن هميشه به يه دليل قوي اشاره مياو -

  .ريزان بود پاك كرد اش چشمش را كه اشك گونگال با دستمال شطرنجي مك
اما دامبلدور به من به طور صريح گفت كه ... حتماً مردم تعجب خواهند كرد... درباره گذشته اسنيپ... منظورم اينه كه -

  .حتي يك كلمه هم بر ضد اون نيست. هيماني اسنيپ حقيقي و واقعندامت و پشي
  :تانكس گفت

 من خيلي دوست دارم كه بدونم اسنيپ چي به دامبلدور گفت كه تونست اونو متقاعد كنه -

  :هري گفت
  .دونم من مي -

  .همه به سمت هري برگشتند
بعدش اسنيپ به دامبلدور گفت كه اون .  كنهاسنيپ اطالعاتي رو به ولدمورت داد كه باعث شد به پدر و مادر من حمله -

  ...متأسف بود كه اونا مردن... اون واقعاً از كاري كه كرده بود پشيمون بود. كرده متوجه نبوده چه كاري داشته مي
  .همه به هري خيره شده بودند
  :لوپين با حالتي ناباورانه گفت

  .اسنيپ از جيمر متنفر بود... ز مردهو دامبلدور باور كرد؟ باور كرد كه اسنيپ متأسفه كه جيم -
  :هري گفت

  گفت خون لجني اون بهش مي. زاده بود به خاطر اينكه اون ماگل. كرد مادر من هم يه لعنتي بيشتر نيست اون حتي فكر مي -
يوالي كردند كه اين ه سعي مي. ها در شك وحشتناكي بودند همه آن. داند ها را مي كس از هري نپرسيد كه چه طور اين هيچ

  .باورنشدني را براي خودشان هضم كنند
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  :گونگال گفت پروفسور مك
  ...اين مشكل منه -

  .فشرد اي خيسسش را در دستش مي دستمال پارچه... آمد پروفسور به نظر بهم ريخته مي
به اسنيپ اگر من . در حقيقت من فرستادم كه اسنيپ به كمك ما بياد. امشب من فيلينس رو فرستادم كه به اسنيپ خبر بده -

كنم اون قبل از اينكه فيلينس  من فكر نمي... رفت خوارها نمي وقت به طرف مرگ افته اون هيچ دادم كه چه اتفاقي داره مي خبر نمي
  ...كنم اون حتي متوجه شده باشه كه اونا دارن ميان من فكر نمي.. جان خوارها اين بهش خبر بده متوجه شده باشه كه مرگ

  :لوپين گفت
  ...ما همه خوشحال بوديم كه شنيديم اسنيپ در راهه كه براي كمك بياد... ل تو نيست مينروااين مشك -

خواست داليل بيشتري براي تنفرش از اسنيپ  ات خيانت اسنيپ بود و در حقيق مييهري كه اطالعات دقيقي در مورد جزئ
  :خواهي كند، پرسيد بدست بياود و  از اسنيپ خون

  خوارها رفت و به اونا ملحق شد؟  مرگوقتي كه اون رسيد به طرف -
  :گونگال گفت پروفسور مك

خواد براي چند ساعت هاگوارتز رو  دامبلدور به ما گفت كه مي... كننده بود همه چيز گيج... دونم چي شد من دقيقاً نمي -
 به ما ملحق شدن و ما نگاهباني ريموس، بيل و نيمفادورا... ها و راهروها محافظت كنيم به ما گفت كه از تمامي داالن... ترك كنه

تونه به  دونستيم كه كسي نمي هاي مخفي تحت كنترل بود ما مي هاي ورودي به قلعه و راه تمام راه... همه چيز مرتب بود... داديم
 چطوري خوارها دونم مرگ من هنوز نمي... هاي قدرتمندي قرار داده شده بود براي هر ورودي قلعه طلسم... داخل قلعه پرواز كنه

  ...وارد قلعه شدند
  :هري گفت

  ...دونم من مي -
  .هري به طور خالصه توضيح داد كه چطوري از كابينت يك راه مخفي ساخته بودند

  ...پس اونا از اتاق ضروريات اومده بودن -
  .آمدند بر خالف ميلش به رون و هرميون نگاه كرد كه به نظر شكسته مي

  :رون گفت
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به خاطر  همين ... ما نقشه غارتگر رو چك كرديم و مالفوي رو نديدم... يم تو به ما بگيما دوست داشت. من قاطي كردم -
كنه  كار داره مي پس من و جيني و نويل به اتاق ضروريات رفتيم تا ببينيم مالفوي چي... فكر كرديم كه بايد در اتاق ضروريات باشه

  ...اما مالفوي از ما رد شد
  :جيني گفت

اون تنها بود و اون بازوي خشكيده رو گرفته .  از اينكه ما اونجا وايساده بوديم از اتاق اومد بيرونمالفوي نيم ساعت بعد -
  .بود

  :رون گفت
  يادتونه؟... با پيروزي و خوشحالي اومد و نور  رو به سمت چيزي كه تو دستش بود گرفته بود -

  :جيني ادامه داد
ه اجازه بده مرگخوارها وارد بشن يا نه به خاطر اينكه وقتي ما خواست چك كنه كه راهرو خالي هست ك مي... به هر حال -

  .رو ديد يه چيزي تو هوا پرتاب كرد و همه چي سياه شد
  :اي گفت رون با لحن زننده

  ...فروشن پودر تاريكي سريع پروموين، فرد و جرج، من بايد با اونا حرف بزنم كه محصوالتشون رو به چه كسايي مي -
  :جيني گفت

تونستيم انجام  برد، تنها كاري كه مي لوموس، اينسنديو، هيچ چيز تاريكي رو از بين نمي... ز رو امتحان كرديمما همه چي -
شنيديم كه  منظورم اينه كه تا زماني كه صداي افرادي رو مي. بديم اين بود كه كورمال كورمال راه خودمون رو به بيرون پيدا كنيم

خوارها رو راهنمايي  تونست ببينه به خاطر اون چيزي كه تو دستش بود و مرگ وي ميحتماً مالف. پشت سر ما در حركت هستند
ما جرأت استفاده از هيچ طلسمي رو نداشيم ممكن بود به خودمون بخوره و هنگامي  كه ما به  راهرويي رسيديم كه نور . كرد مي

  .داشت اونا رفته بودن
  :اي گفت لوپين با صداي گرفته

يل و جيني به ما برخورد كردن و بالفاصله به ما گفتن چه اتفاقي افتاده ما مرگخوارها رو چند دقيقه خوشبختانه، رون، نو -
مالفوي حتماً انتظار نداشت كه افراد بيشتري در اونجا باشن مالفوي به نظر . رفتن شناسي مي بعد پيدا كرديم كه به طرف برج ستاره

شدن بودن و يكي از اونا گيبن  شده، به هر حال درگيري شروع شد اونا در حال متفرقاومد از اينكه از پودر استفاده كرده خسته  مي
  .هاي برج رفت به طرف پله

  :هري پرسيد
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  براي ايجاد عالمت شوم؟ -
  :لوپين گفت

 .ها بايد قبل از ترك اتاق ضروريات اين كارا رو بين خودشون تقسيم كرده باشن اون. اون بايد اين كار رو انجام داده باشه -
ها پايين اومد تا وارد  كنم گيبن از اين فكر كه اون باال تنهايي منتظر دامبلدور بمونه خوشش نيومده چون از پله ولي من فكر مي

  .درگيري بشه كه يك طلسم كشنده كه از من رد شده بود بهش خورد و مرد
  :هري گفت

  هرميون كجا بود؟... كردن اگر رون و جيني و نويل داشتن از اتاق ضروريات مراقبت مي -
  .هري رويش را به هرميون كرد

  :زد گفت هرميون در حالي كه قطره اشكي در چشمش برق مي
دونستيم چه اتفاقي تو طبقه باال  ما نمي. ما مدت زيادي اونجا بوديم و هيچ اتفاقي نيفتاد. با لونا بيرون دفتر اسنيپ بوديم -

خوارا   شب بود كه پروفسور فليت ويك با سرعت اومد و در قلعه در مورد مرگنزديك نصفه. رون نقشه رو برده بود. افته داره مي
گفت  ديم كه مييما شن. اون به طرف دفتر اسنيپ رفت. كنم متوجه شده باشه كه من و لونا اونجا بوديم زد و فكر نمي فرياد مي

چيزي رو شنديم و اسنيپ از دفترش بيرون خوارها كمك كنه بعدش صداي افتادن  اسنيپ بايد باهاش بياد و در درگيري با مرگ
  ...و... اومد و ما رو ديد و

  :هري با حالتي مصرانه گفت
  بعدش چي شد؟... چي شد -

  :هرميون با صداي پاييني گفت
ره كه با  ويك غش كرده و ما بايد مدت زماني كه اون مي اون گفت پروفسور فليت! هري. من خيلي احمق بودم -

  .زش مراقبت كنيمخوارها مبارزه كنه ا مرگ
  .اي تبديل شد زدگي پوشاند و سرش را پايين گرفت پس صدايش به حالت خفه  او صورتش را از روي شرم

كرده روي زمين پيدا  ويك كمك كنيم يا نه و اونو غش تونيم به پروفسور فليت ما وارد اتاق اسنيپ شديم كه ببينيم مي -
ما اجازه ! اما ما متوجه نشده بوديم، ما متوجه نشده بوديم هري. سون كرده بودكرديم، االن اين خيلي واضحه كه اسنيپ اونو اف

  ...داديم اسنيپ بره
  :لوپين با لحن محكمي گفت
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رفتين ممكن بود كه شما رو  كرديد و از سر راهش كنار نمي اگر شما از حرفش اطاعت نمي. اين مشكل تو نيست هرميون -
  .بكشه

كرد كه ردايش در پشت سرش به صورات مواجي  يپ را از پلكان در ذهنش مجسم ميهري، با حالتي كه باال رفتن اسن
  :اش را از زير شنلش كشيده بود بيرون گفت دستي كرد و چوب حركت مي

  .كرديد رو پيدا كرد بعدش اون اومد باال؟ و محلي كه شماها داشتيد مبارزه مي -
  :تانكس با صداي پاييني گفت

خوارها مثل اينكه آماده بودند كه با  گيبن مرده بود اما بقيه مرگ. ل شكست خوردن بوديمما در حا... ما مشكل داشتيم -
ها همه جا پرواز  طلسم... همه چيز سياه بود... بك مجروح شده بود بيل توسط گري... نويل زخمي شده بود. مرگ مبارزه كنن

خوارها پشت سرش رفتن و يكي   بعدش تعداد بيشتري از مرگاون حتماً به باالي برج رفته بود. پسر مالفوي ناپديد شد. كردن مي
  .نويل به طرفش رفت و به هوا پرتاب شد. رو رو با يه سري طلسم بست از اونا جلوي راه

  :رون گفت
  ...فرستاد و ما گمشون كرديم خوار ُگنده مدام طلسم مي اون مرگ. هيچ كدوم از ما نتونستيم ازش رد بشيم -

  :تانكس گفت
  ...اي بعد ديگه نبود و لحظه... پ اومدبعدش اسني -

  :جيني گفت
خوار ُگنده بهم نخوره و من  اما من مجبور شدم كه جاخالي بدم كه طلسم اون مرگ. دويد من اونو ديدم كه به طرف ما مي -

  ....نفهميدم كه چي شد
  :لوپين گفت

من سعي كردم كه پشت سرش برم اما . تانگار كه چيزي جلوش نيس. رفت من اونو ديدم كه مستقيم به سمت اون مانع مي -
  .منم مثل نويل به هوا پرتاب شدم

  :گونگال گفت مك
در هر حال بعد از اين همه سال اون استاد دفاع در برابر جادوي سياه شده . دونيم حتماً اون افسوني رو بلد بود كه ما نمي -

  .ره رج فرار كردن ميخوارهايي كه به باالي ب من فكر كردم كه اون داره دنبال مرگ... بود
  :هري با لحن بدي گفت
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بندم كه براي رد شدن از اون مانع بايد  من شرط مي... تا كمكشون كنه نه اينكه اونا رو بكشه... رفت اون دنبالشون مي -
  خب بعدش كه اومد پايين چي شد؟... عالمت شوم رو داشته باشي

  :لوپين گفت
. رد كه باعث شد نصف سقف راهرو فرو بريزه و اون مانع هم از بين رفتخوار ُگنده يه طلسمي به كار ب خب اون مرگ- -

بعدش اسنيپ با پسره از توي گرد و ... ما همه به سمت اونا رفتيم يعني اونايي كه روي پاهاشون وايساده بودن به سمتشون رفتن
  .خاك بيرون اومدن، ولي هيچ كدوم از ماها به اونا حمله نكرد

  :ي گفترمق تانكس با صداي بي
اي بعد بقيه  كنن و لحظه خوارها دارن اونا رو دنبال مي كرديم كه مرگ ما فكر مي... ما فقط اجازه داديم كه رد شن -

كنم اسنيپ چيزي گفت ولي من نشنيدم كه چي  من فكر مي... بك برگشته بودن و درگيري دوباره شروع شد خوارها و گري مرگ
  ...گفت

  :هري گفت
  .چون اون كاري رو كه مي خواسته كرده بود» م شدهتمو«اسنيپ فرياد زد  -

هنگامي كه آوار ققنوس در هوا . پيچيد صداي آواز و سوگواري ققنوس هنوز در زمين تاريك بيرون مي. بعد همه ساكت شدند
. افتاد قي براي او ميچه اتفا. ها بدن دامبلدور را از زير برج برداشته بودند آيا آن. آمد پيچيد فكرهايي ناخودآگاه به ذهنش مي مي

تواسنت توده هوا سردي را كه از هوركراكسس قالبي  هري مي. اش را در جيبش گذاشت هري مشت گره كرده. شد كجا دفن مي
  .گرفت احساس كند كه در دست راستش بود نشئت مي

آمدند و فلور پشت سر   اتاق ميآقا و خانم ويزلي داشتند به سمت باالي.درهاي درمانگاه باز شد كه همه آنها را از جا پراند
  .زده بود صورت زيبايش وحشت. آنها

  :گونگال از جايش بلند شد و با سرعت به سمت آنها رفت تا به آنها خوش آمد بگويد؛ گفت پروفسور مك
  ..من واقعاً متاسفم... آرتور... مالي -
  بيل... آوه -

انكس شتابان از جايشان بلند شدند و عقب رفتند تا آقا و لوپين و ت. گوناگال به سرعت رد شد خانم ويزلي از پروفسور مك
خانم ويزلي با حالت منگي از پروفسور . خانم ويزلي پيشاني خوني پسرش را بوسيد. خانم ويزلي بتوانند به تخت نزديك شوند

  :گونگال پرسيد مك
  ده؟ چه باليي سر بيل مياد؟ اين چه معني مي... شما گفتيد گري بك به اون حمله كرده ولي تغيير شكل نداده بود -
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  :كرد گفت گونگال كه با درماندگي به لوپين نگاه مي پروفسور مك
  .دونيم هنوز نمي -

  :لوپين گفت
دونيم كه  ما نمي... يعني يه حالت خيلي نادر. اين يه حالت نادره. گيره اون حتماً يه سري خصوصيات گرگينه رو مي -

  ...شه چه جوريه رفتارش وقتي بيدار مي
  ...نم ويزلي آن داروي بدبوي سبزرنگ را از مادام پامفري گرفت و شروع كرد به ماليدنش روي جراحت بيلخا

  :آقاي ويزلي گفت
  ...اون واقعاً... حقيقت داره... مينروا... و دامبلدور -

به او گونگال سرش را تكان داد هري احساس كرد كه جيني در كنارش حركت كرده است و هري  هنگاميكه پروفسور مك
  .نگاه كرد

  .زده به بيل خيره شده بود هاي باريك جيني به فلور بود كه با صورتي يخ چشم
  :آقاي ويزلي زير لب گفت

  ...دامبلدور رفته -
او شروع كرد به گريه كردن و قطرات اشكش روي صورت زخمي بيل . كرد اما خانم ويزلي فقط به بزرگترين پسرش نگاه مي

  .ريخت مي
  ...خواست ازدواج كنه تيپ بود و مي ام اون هميشه خوش... اي نيست كه اون چطوري به نظر مياد  مسالهاين اصالً. البته -

  :فلور سريع و با صداي بلندي گفت
  ؟خواست ازدواج كنه منظورتون چيه كه مي -

  .خانم ويزلي صورتش را كه از اشك خيس بود باال آورد و به فلور نگاه كرد
  ...اون... فقط... خب -

  :فتفلور گ
ها اون ديگه عاشق من  كنيد به خاطر اين گازگرفتگي خواد با من ازدواج كنه؟ شما فكر مي كنيد بيل ديگه نمي شما فكر مي -
  نيست؟
  ....نه اين چيزي نبود كه -

  :فلور گفت
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  !اما اون منو دوست داره -
  :فلور از جايش بلند شد و موهاي خاكستريش را پشتش انداخت و گفت

  ... عاشق من نباشه به چيزي بيشتر از يه گرگينه نيازهبراي اينكه بيل ديگه -
  :خانم ويزلي گفت

  ... چه جوري بگم... كردم شايد اما فكر مي... من مطمئن بودم.. بله.. خب -
  :فلور گفت

  خوام با بيل ازدواج كنم؟ يا شايد شما اميدواريد كه نكنم؟ شما فكر كرديد كه من نمي -
  :ي خشمگين ادامه دادسوراخ بيني فلور باز شد و با حالت

كنم همه اين  من به اندازه كافي براي هر دومون قشنگ هستم من فكر مي. اش چجوريه دم كه قيافه من اهميتي نمي -
  .چنين باشه جراحات نشونه اينه كه شوهر من شجاعه و بايد اين

  .فلور خانم ويزلي را كنار زد و داروي بدبو را از او گرفت
هيچ . اي عجيب مشغول ماليدن دارو روي جراحت بيل است  افتاد و فلور را ديد كه با چهرهخانم ويزلي به سمت شوهرش

  .مثل بقيه هري منتظر يك انفجار بود. هري حتي تكان هم نخورد.كس چيزي نگفت
ه ها داره كه فكر كنم بتونم متقاعدش كنم كه براي عروسي اونو به تو هدي انت موريل بزرگ يه تاج قشنگ ،ساخت گابلين -

  .به موهات خيلي مياد... دوني مي. اون خيلي بيل رو دوست داره. بده
  :فلور گفت

  .حتماً بهم مياد.. متشكرم -
كردند، واقعاً  خانم ويزلي و فلور همديگر را در آغوش گرفته بودند و گريه مي. و بعد هري دقيقاً نديد كه چه اتفاقي افتاد

هري به رون نگاه كرد كه انگار سنگ شده بود و جيني و هرميون به يكديگر خيره . دانگار كار دنيا برعكس شده بو. كننده بود گيج
  .شده بودند

  .ديدين -
  .تانكس به لوپين خيره شده بود

  .ده حتي االن كه اون گازگرفته شد، اون اهميت نمي. خواد با بيل ازدواج كنه اون مي -
  :گفت. آمد لوپين كه عصبي به نظر مي

  ...كنه با اين كامالً فرق مي...  گرگينه كامل نيستكنه، بيل يه اين فرق مي -
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  :تانكس گفت
  .دم من اهميتي نمي. دم من هم اهميتي نمي -

  .تانكس جلوي رداي لوپين را گرفت و تكان داد
  ...من هزار بار به تو گفتم -

د وقتي كه شنيد يك نفر و معني تغيير شكل پاترونوس و دماغ رنگي تانكس و دليل اينكه چرا آمده بود دنبال دامبلدور بگرد
  .اين سيريوس نبود كه تانكس عاشقش شده بود. بك مورد حمله قرار گرفته براي هري روشن شد توسط گري

  :كرد و به زمين خيره شده بود گفت هاي تانكس پرهيز مي كردن به چشم لوپين كه از نگاه
  ...يلي خطرناكو خ... خيلي ضعيف... من خيلي پيرم... و من هم هزار بار به تو گفتم -

  :كرد گفت هاي فلور در حالي كه او را نوازش مي خانم ويزلي از باالي شانه
  ...، ريموسيكن من گفتم كه تو داري يه چيز مسخره ازش درست مي -

  :لوپين گفت
  .تانكس لياقت يه آدم جوون و قوي رو داره. من مسخره نيستم -

  :آقاي ويزلي با لبخند گفت
  ...مونن هاي جوون لزوماً زياد نمي ر ضمن آدمد. خواد اما اون تو رو مي -

  .آقاي ويزلي نگاه ناراحتي به پسرش كرد
  :كرد گفت دزديد و با پريشاني نگاه مي لوپين در حالي كه نگاهش را از همه مي

  ...دامبلدور مرده... االن زمان مناسبي براي بحث نيست -
  :گونگال مختصر گفت پروفسور مك

  .اي عشق در اين دنيا وجود داره شه كه ببينه كه هنوز ذره ي خوشحال ميدامبلدور بيشتر از هر كس -
    .در هاي درمانگاه بار ديگر باز شد و هاگريد وارد شد

  .كرده بود و يك دستمال بزرگ هم در دستش بود اي از صورتش كه توسط موها و ريشش پوشيده نشده بود خيس و ورم ذره
  :اي گفت هاگريد با صداي خفه

آموزان رو به برجاشون  پروفسور اسپراوت دانش. پروفسور دامبلدور رو جابه جا كردم.  انجامش دادم، پروفسور...انجام -
و پرفسور اسالگهورن هم گفت كه به وزارت . شه  گفت كه حالش به زودي خوب مييويك دراز كشيده ول پروفسور فليت. برد

  .سحر و جادو خبر داده
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  :پروفسور مك گوناگال گفت
  . هاگريدمتشكر -

  :بعد سريع بلند شد و رو به گروهي كه دور تخت بيل جمع شده بودند كرد و گفت
تونه نماينده  ها، كه اسالگهورن مي هاگريد، لطفاً به مديرهاي گروه. خونه رو وقتي اينجا ميان ببينم من بايد اعضاي وزارت -

  .خوام كه تو جلسه حاضر باشي  رو ببينم و از تو ميخوام سريعاً اونا من مي... اسليترين باشه بگو كه بيان به دفتر من
  :گونگال نگاهي به هري كرد و گفت پروفسور مك. قراري به بيرون درمانگاه رفت هنگاميكه هاگريد تعظيمي كرد و با بي

  ...اگر با من بياي.  اي با تو صحبت كنم هري خوام كه چند كلمه خونه رو ببينيم مي قبل از اينكه اعضاي وزارت -
  :هري زيرلب به رون،هرميون و جيني گفت

  .بينمتون زود مي -
شد صداي آواز ققنوس  راهرو خالي بود و تنهاي صدايي كه شنيده مي. گوناگال به سمت در رفت و به دنبال پروفسور مك

دفتر دامبلدور بلكه به سمت . روند گونگال نمي اي طول كشيد تا هري متوجه شود كه به سمت دفتر پروفسور مك چند دقيقه. بود
پس االن دفتر پشت . گوناگال جانشين دامبلدور است و االن او مدير هاگوارتز است روند و چند لحظه بعد متوجه شد كه مك مي

  .مجسمه ققنوس متعلق به اوست
 چيزي را هري انتظار چنين. شكل شدند اي كرد، باال آمدند و وارد دفتر دايره در سكوت از پله مارپيچ كه به باال حركت مي

رسيد تمام اين كار در زماني كه  به نظر مي. شايد بدن دامبلدور در آنجا بود. نداشت، تمام اتاق با پارچه سياه پوشانده شده بود
هاي دوكي شكل  رنگ روي ميزهايي با پايه اي هري و دامبلدور دفتر را ترك كردند افتاده بود، يعني چند ساعت پيش؛ وسايل نقره

كاله . زد ندور در جايش قرار داشت و در نور ماه برق مييشمشير گريف. شد كردند و ازشان دودي بلند مي يمبه سرعت حركت 
داد و  فاوكز هنوز داشت در بيرون قلعه به آواز خود ادامه مي. بندي در طبقه پشت ميز قرار داشت و جاي فاوكز خالي بود گروه

زدن  دامبلدور در قابي طاليي پشت ميز در حال چرت. ارتز اضافه شده بودهاي هاگو هاي مدير و مديره يك عكس جديد به عكس
  .آمد زحمت مي به نظر آرام و بي. بود

اش  چهره. گونگال حركتي عجيب كرد و به سمت ميز رفت و رو به هري كرد بعد از مدتي نگاه كردن به عكس پروفسور مك
  .مات و كشيده بود

  :گونگال گفت پروفسور مك
  بدونم كه امشب كه تو و دامبلدور قلعه رو ترك كردين براي چه كاري رفته بوديد؟خوام  من مي -

  .زد و جوابي براي آن داشت هري از قبل سوال را حدس مي
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  .تونم بهتون بگم پروفسور من نمي -
  .ذاردهايش را با هيچ كسي جز رون و هرميون در ميان نگ جا بود كه دامبلدور به هري گفته بود كه محتويات درس همين

  :گونگال گفت پروفسور مك
  .اما ممكنه كه مهم باشه -

  :هري گفت
  .اما اون از من خواسته كه به هيچ كسي نگم. خيلي هم مهم هست. مهم هست -

  .گوناگال به هري خيره شد پروفسور مك
  پاتر -

  .شنيد گونه مي هري براي اولين بار بود كه اسم خود را اين
  ايد فهميده باشي كه اوضاع به نحوي تغيير كرده امشب كه پروفسور دامبلدور مرد تو ب -

  :هايش را باال انداخت و گفت هري شانه
يه چيز ... اما... كنم، پروفسور دامبلدور هرگز به من نگفت كه از دستوراتش سرپيچي كنم حتي اگر اون مرد من فكر نمي -

دام رزمرتا تحت طلسم فرمان هست و به مالفوي و خونه بايد بدونين اونم اينه كه ما هست كه قبل از رسيدن مأموران وزارت
  ...گردنبند و ماده سمي اينجوري ... خوارها كمك كرده مرگ

  :پروفسور مك گوناگال با حالتي ناباورانه گفت
  رزمرتا؟ -

يد ويك و اسالگهورن پشت سر هاگر اما قبل از اينكه او بتواند به صحبتش ادامه دهد در زده شد و پروفسور اسپراوت، فليت
    .لرزيد صورت بزرگش از غصه مي. كرد وارد اتاق شدند كه همچنان گريه مي

  :گفت.آمد اسالگهورن كه به نظر خيلي عصبي و ناراحت مي
  .شناسم كردم كه اونو مي فكر مي! من به اون درس دادم! اسنيپ -

ي ديوار شروع به صحبت كرد، جادوگر ها بتواند صحبتي در اين رابطه بكند، صداي تيزي از باال اما قبل از اينكه كسي از آن
  .زرد رنگي با موهاي سياه  تازه به قاب خالي خود بازگشته بود

  !اون همين االن غيب شده! رسه خونه تا چند ثانيه ديگه مي وزارت! مينروا -
  :گونگال گفت پروفسور مك

  متشكرم -
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  :و سريع به سمت استادان برگشت و گفت
شخصاً اعتقاد . افته قبل از اينكه اونا برسن اينجا صحبت كنيم  براي هاگوارتز اتفاق ميخوام درباره اينكه چه چيزي من مي -

كشته شدن مدير مدرسه به دست يكي از  همكاران واقعاً ننگ بزرگي هست براي تاريخ . ندارم كه هاگوارتز بايد سال ديگه باز بشه
  !وحشتناكه. هاگوارتز

  :پروفسور اسپراوت گفت
آموز بخواد كه به هاگوارتز بياد،  اگر يه دانش. خواد هاگوارتز باز بمونه  كه دامبلدور دلش مياما من مطمئن هستم -

  .آموز بايد باز بمونه هاگوارتز براي اون يه دانش
  :كرد گفت پروفسور اسالگهورن كه داشت با دستمال حرير عرق خود را پاك مي

هاشونو پيش خودشون نگاه دارن و من  خوان كه بچه ها مي آموز خواهيم داشت؟ خانواده اما ما بعد از اين يه دانش -
شه از مادرها  اما نمي. كنم ما اينجا در هاگوارتز كمتر از هر جاي ديگري در خطر هستيم من فكر مي. تونم اونا رو سرزنش كنم نمي

  ..هستاين طبيعي . شون دور هم جمع باشه خوان كه خانواده اونا مي. توقع داشت كه اينگونه فكر كنند
  :گونگال گفت پروفسور مك

. من موافقم، به هر حال درست نيست كه بگيم دامبلدور در شرايطي قرار نگرفت كه ممكن بود هاگوارتز بسته بشه -
و بايد بگم كه نفرت دامبلدور از . كرد هنگامي كه تاالر اسرار دوباره باز شد پروفسور دامبلدور در مورد بستن مدرسه فكر مي

  . والي اسليترين به صورت ناشناخته در قلعه باقي بمونهيكرد تا اينكه ه ر منو اذيت ميكشي بيشت آدم
  :اش گفت يويك با صداي جيغ پروفسور فليت

  .ما بايد با وزير صحبت كنيم -
  .اش جراحت ديگري در دفتر اسنيپ نديده است آمد به جز كبودي روي پيشتاني به نظر مي

  .شه تصميم رو شتابان گرفت نمي. روي كنيمما بايد از رويه قرار داده شده پي -
  :گونگال گفت پروفسور مك

  نظر تو در مورد باز موندن مدرسه چيه؟! تو چيزي نگفتي. هاگريد -
  :اش را باال كرد و گفت كرده هاي قرمز ورم كرد چشم هاگريد كه داشت در سكوت گريه مي

  ...گيرنهاست كه تصميم ب به عهده مدير گروه... دونم پروفسور من نمي -
  :گونگال با مهرباني گفت پروفسور مك

  .دم داد به خاظر همين منم بهشون اهميت مي پروفسور دامبلدور هميشه به نظرهاي تو اهميت مي -
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  :ريخت گفت چنان از گوشه چشمش اشك مي هاگريد كه هم
ن بخواد به اون درس بدم منم آموزي باشه كه از م  سالگي خونه من بوده و اگر دانش13اينجا از . مونم خب من اينجا مي -

  ...هاگوارتز بدون دامبلدور... دونم نمي... اين كار رو خواهم كرد
  .سكوتي بر قرار شد. اش ناپديد شد اي هاگريد آب دهانش را قورت داد و بار ديگر زير دستمال پارچه

  :مده يا خير گفتخانه آ كرد كه ببيند آيا وزارت گونگال كه از پنجره بيرون را نگاه مي پروفسور مك
اون هست كه تصميم نهايي . ويك گفت كه با وزير صحبت كنيم  بسيار خوب، به نظر من بهترين كار، كاري هست كه فيليت-
اگر الزم  باشه ... هرچه زودتر برن بهتره... آموزان كي به خونه برن مسأله بعدي كه اختالف نظر هست اينه كه دانش. گيره رو مي

  .السير هاگوارتز فردا بياد يم كه قطار سريعتونيم كاري كن مي
  :هري گفت

  شه؟ پس مراسم خاكسپاري دامبلدور چي مي -
  :شد گفت يگونگال كه در لحن سخنش لرزش ديده م پروفسور مك

  .جا يعني هاگوارتز به خاك سپرده بشه دونم كه آرزوي دامبلدور اين بود كه در همين من مي... خب -
  :هري با صداي خشمگيني گفت

  افته؟ و اين چيزي هست كه اتفاق مي -
  :گونگال گفت پروفسور مك

  ...ها تا حاال هيچ كدوم از مدير يا مديره... خونه اجازه بده اگر وزارت -
  :مانندي گفت هاگريد با صداي خرناس

  ...اي تا حاال بيشتر از دامبلدور به اين مدرسه خدمت نكرده هيچ مدير يا مديره -
  :ويك گفت پروفسور فليت

  .وارتز بايد مكان نهايي استراحت دامبلدور باشههاگ -
  :پروفسور اسپراوت گفت

  .حتماً -
  :هري گفت

  ...خوان اونا مي. آموزان تا پايان مراسم خاكسپاري نبايد خونه فرستاده بشن در اين حالت دانش -
  :آخرين كلمه تا گلويش باال آمد اما پروفسور اسپراوت جمله او را كامل كرد
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  خداحافظي كنن -
  :ويك گفت فسور فليتپرو

آموزان رو بعد از  تونيم برنامه برگشت دانش مي. آموزان بايد احترامي رو كه درخور دامبلدور هست به اون بگذارند دانش -
  .اون بذاريم

  .د كردييپروفسور اسپراوت تأ
  :اي هنگامي  كه هاگريد در حال گريه بود گفت پروفسور اسالگهورن با صداي آشفته

  ...بله... اشتمانتظار د... من -
  :كرد ناگهان گفت گونگال كه به زمين بيرون نگاه مي پروفسور مك

  ...به نظر مياد كه با يه گروه داره مياد... وزير... داره مياد -
  :هري سريع گفت

  تونم برم؟ من مي -
  .اي نسبت به ديدن يا بازجويي شدن توسط روفوس اسكريمجيور نداشت گونه عالقه هري هيچ

  :نگال گفتگو پروفسور مك
  .اما سريع... توني مي -

شنل .  هاي متحرك پايين رفت و از راهروي خالي گذشت هري از پله. هري به سمت در رفت و در را باز كرد تا خارج شود
نه فليچ نه . هيچ كس در راهرو نبود كه هري را ببيند. شناسي جا گذاشته بود، اما اشكالي نداشت اش را باالي برج ستاره نامريي

  .ندور رسيديدر طي راه روحي را نديد تا زماني كه به راهروي منتهي به اتاق عمومي گريف. نم نوريس و نه حتي پيوزخا
  :شد بانوي چاق گفت در حالي كه هري به تابلوي بانو چاق نزديك مي

  حقيقت داره؟ حقيقت داره كه دامبلدور مرده؟ -
  :هري گفت

  .بله -
طور كه هري انتظار داشت اتاق  همان. ي كلمه عبور اجازه داد تا هري از داالن رد شوداي كرد و بدون منتظر ماندن برا ناله

هري دين توماس را ديد كه . هنگامي كه هري از پشت عكس بيرون آمد اتاق را سكوتي فرا گرفت. آموز بود عمومي پر از دانش
هري بدون صحبت . شد يا حداقل افراد كمي در آن باشنداين به اين معني بود كه خوابگاه بايد خالي با. در نزديكيش نشسته بودند

  .كردن با كسي و حتي بدون نگاه كردن به كسي مستقيم به سمت در رفت و وارد خوابگاه پسران شد
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هري روي پوسترهايش . روي تختش نشسته بود. هنوز لباس تنش بود. جوري كه هري انتظار داشت رون منتظر او بود همون
  .ديگر خيره شدندنشست و آنها به يك

  :هري گفت
  .كردن اونا در مورد بستن مدرسه صحبت مي -

  :رون گفت
  .لوپين گفت كه شايد مدرسه رو ببندن -

  .سكوتي اتاق را در بر گرفت
  :رون با صداي پاييني كه انگار وسايل هم ممكن بود صدايشان را بشنوند گفت

  ...يه هوركراكسس.. پيداش كردين... يكي رو پيدا كردين... خب -
االن شبيه به يك كابوس بود و اين واقعاً اتفاق افتاده . تمام اتفاقاتي كه در آن درياچه سياه افتاده بود. هري سرش را تكان داد

  .آن هم فقط چند ساعت پيش. بود
  :رون با ناراحتي گفت

  شما نگرفتينش؟ اونجا نبود؟ -
  :هري گفت

  .اشته بودنه، يكي قبل از ما اونو گرفته بود و يه قالبي جاش گذ -
  يكي قبالً گرفته بودش؟ -

  .هري بدون هيچ حرفي قوطي را از جيبش درآورد و آن را باز كرد و به رون داد
... ثمرشون آخر ماجراي بي... هيچ چيز اهميتي نداره جز آخر كار... امشب هيچ اهميتي نداره. گم همه داستان رو بعداً مي -

  ...آخر زندگي دامبلدور
  :رون گفت

- R.A.B تونه باشه؟ مي ؟ كي  
  :هري در حالي كه روي تختش دراز كشيده بود و به باال خيره شده بود گفت

  .دونم نمي -
هنگامي كه دراز . اي داشته باشد كرد كه هيچ وقت عالقه گمان نمي.  نداشتR.A.Bهري هيچ حس كنجكاوي در مورد 

هري بدون اينكه بداند كه چگونه . خواند گر نميفاوكز دي. كشيد ناگهان متوجه شد كه محوطه قلعه در سكوت فرو رفته است
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دنيا را ترك ... مثل دامبلدور كه هاگوارتز را ترك كرد. هاگوارتز را ترك كرده است. فهميده است متوجه شد كه فاوكز رفته است
  .و هري را تنها گذاشت.. كرد
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  فصل سي ام

  يدپ          آرامگاه س
  حميد: مترجم

  توماس جانسون: ويرايش
 

بعضي از . ها لغو شده بود، امتحانات به تعويق افتاده بود تمامي كالس
آموزان توسط والدين خود طي دو روز آينده هاگوارتز را با عجله  دانش

دوقلوهاي پاتيل نيز صبح روز بعد از مرگ دامبلدور قبل از صبحانه رفتند و زاخارياس اسميت با همراهي پدر . ترك كردند
از آن طرف سيموس فينيگان از رفتن به خانه سرباز زد؛ آنها سروصداي زيادي در تاالر . قلعه اسكورت شدمغرورش به خارج از 

سيموس به هري و رون گفته . بزرگ بر سر ماندن او به راه انداخته بودند كه سرانجام مادرش اجازه داد تا مراسم تدفين آنجا بماند
ان به دهكده هاگزميد براي اداي آخرين احترام به دامبلدور، مادرش به سختي بود كه به علت هجوم سيل عظيم ساحران و جادوگر

 .جايي براي اقامت پيدا كرده است
اي به رنگ الجوردي و به  تر شور عجيبي داشتند كه هرگز ديده نشده بود و اين به دليل ديدن كالسكه آموزان جوان دانش

پيكر بر فراز آسمان در حال پرواز بود و قبل از مراسم تدفين در حاشيه  دار غول بزرگي يك خانه كه توسط يك دوجين اسب بال
جثه و زيبا با پوستي به رنگ زيتون و موي سياه را ديد كه از پلكان كالسكه  هري از پشت پنجره زني بزرگ. جنگل فرود آمده بود

خانه كه شامل خود وزير نيز بود به  ان وزارتدر همين موقع هيأتي از نمايندگ. پايين آمد و خود را در آغوش باز هگريد انداخت
االمكان با آنها برخوردي نداشته باشد؛ او اطمينان داشت كه سرانجام دير يا زود مجدداً  هري خيلي مراقب بود تا حتي. آنجا رسيد

 . درباره آخرين جستجوي دامبلدور مورد بازجويي قرار خواهد گرفتها از جانب آن
هري با . هواي مطبوع به نظر آنها را به تمسخر گرفته بود. گذراندند ي تمام وقت خود را با هم ميهري، رون، هرميون و جين

امتحانات جيني تمام شده بود، . كردند شد اگر دامبلدور نيز زنده بود و اين لحظات را با هم سپري مي كرد چطور مي خود فكر مي
دانست بايد بگويد  شدند و هري از گفتن چيزهايي كه مي  سپري ميساعات... فشار تكاليف از روي دوششان برداشته شده بود

پوشي  بايست از بهترين منشأ آرامش خود چشم دانست انجام آن درست است ولي براي انجام آن مي چيزهايي كه مي. عاجز بود
 .كرد مي



اده نيمه خالص                                                                                                    يد                                                هري پاتر و شاهزپآرامگاه س/         فصل سي ام    
 

 ٥٨٣

. هاي مادام پامفري بود اقبتزدند؛ نويل مرخص شده بود اما بيل همچنان تحت مر آنها روزي دوبار به بيمارستان سر مي
ها و پاهايش سالم  رسيد، به هر حال چشم مودي به نظر مي نمود، در حقيقت او االن مانند مدآي هاي او به همان بدي سابق مي زخم
ك تنها چيزي كه به نظر عوض شده بود اين بود كه حاال اشتياق زيادي به خوردن استي. اش تغييري نكرده بود اما روحيه. بودند

  .پز داشت نيم
  :فلور با خوشحالي گفت

  .كنه بختم كه اون با من ازدواج مي من خيلي خوش -
  :كرد گفت و در حالي كه بالش بيل را جابجا مي

 .پزن، من هميشه اينو گفتم ها گوشت رو خيلي مي بريتانيايي -
تاريك نگاه  هاي نيمه  داشتند به زمينآن روز غروب وقتي جيني، هري، رون و هرميون كنار پنجره باز اتاق مطالعه گريفيندور

  :كردند، جيني گفت مي
 .خواد با فلور ازدواج كنه كنم كه بيل واقعاً مي كم باور مي دارم كم -

  :هري گفت
  .اون خيلي هم بد نيست -

  :اما وقتي ابروهاي جيني باال رفت و خنده سردي به او تحويل داد فوراً گفت
 .به هر حال زشته -

  :جيني گفت
 .تونم تونه قبولش كنه منم مي ن ميوقتي ماما -

  :رون از هرميون كه در حال خواندن پيام امروز بود پرسيد
 اي كه ما بشناسيم نمرده؟ كسِ ديگه -

  :كرد گفت هرميون تكاني به خود داد و در حالي كه داشت روزنامه را تا مي
 ...گردن، ولي هيچ ردي پيدا نكردن نه اونا هنوز دنبال اسنيپ مي -

  :هري گفت
  .كنن معلومه كه پيدا نمي -

  .حاال صورتش مثل كسي بود كه ليموترش خورده باشد
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كنن و به نظر مياد در تمام اين مدت هنوز تصميمي براي  اونا تا وقتي كه ولدمورت رو پيدا نكنن اثري از اسنيپ پيدا نمي -
 ...انجام اين كار نگرفتن

  :كشيد گفت جيني در حالي كه داشت خميازه مي
 .به يه كم استراحت نياز دارم... خب... خوابم، خيلي وقته خواب به چشمامرم ب من مي -

. دستي هم براي آن دو تكان داد و راهي خوابگاه دختران شد. كرد، هري را بوسيد چپ نگاه مي درحاليكه رون داشت چپ
  :به او انداخت و گفتهاي هرميوني  وقتي در پشت سرش بسته شد هرميون به سمت هري متمايل شد و يكي از همان نگاه

 ...خونه من امروز يه چيزي رو فهميدم، امروز صبح توي كتاب -
  :هري گفت

- R.A.Bگي؟  رو مي  
 .و به عقب تكيه داد

او به . او االن احساسي داشت كه قبالً تجربه نكرده بود، هيجان زده، كنجكاو و عطشي براي پرده برداشتن از اسرار داشت
قايق را در مورد هوركراكسس واقعي قبل از اينكه بتواند كمي از تاريكي و راه پر پيچ و خم بايست ح دانست كه مي خوبي مي

دانست كه اين  راهي كه او و دامبلدور با هم قدم در آن نهاده بودند و او اكنون مي. درازي كه در پيش رو داشت طي شود كشف كند
بايست قبل از آنكه  يك جايي آن بيرون وجود داشت كه هر كدام ميهنوز چهار هوركراكس ديگر . راه را بايد به تنهايي بپيمايد

گرچه .كرد ها را با خود زمزمه مي او مدام اسامي آن. گرديد اي براي نابودي ولدمورت وجود داشته باشد كشف و نابود مي بارقه
  :تر كند يابي به آنها را آسان توانست با ليست كردن آنها دست مي

كالو  شيء متعلق به گريفيندور يا ريون... مار... جام... گردنبند... كالو شيء متعلق به گريفيندور يا ريون... مار... جام... گردنبند
 ... 

گاه كه احساس خواب كرد در مغز هري در جريان بود و روياهايش با جام، گردنبند و اشياي  ها تا شبان اين زمزمه
گرچه دامبلدور سعي كرد به هري كمك كند و يك پلكان از طناب . ا دست يابدتوانست به آنه اسرارآميزي درگير بود كه هري نمي

 .خواست از آن باال رود ناگهان به مارهايي تبديل شد را به او نشان داد و هنگامي كه او مي
وف او صبح روز بعد از مرگ دامبلدور نوشته درون گردنبند را به هرميون نشان داده بود و هرميون بالفاصله متوجه حر

با اينكه او اكنون تكليفي براي انجام نداشت و ضرورتي هم . نامي كه راجع به آن خوانده بود نشد اختصار كه مربوط به جادوگر گم
 .زد خانه نداشت بيشتر از حد معمول به آنجا سر مي براي رفتن به كتاب

  :او با ناراحتي گفت
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. و جادوگر مشهور خوشنام با اون حروف اختصار وجود دارهفقط د.  نه من امتحان كردم هري، ولي چيزي پيدا نكردم-
بر طبق اون نوشته شخصي كه هوركراكس رو . خوره ولي اصالً به اونا نمي. روزاليند انتيگان بانگز و رابرت اگزبانگر بروكستانتون

نه،در واقع، اون در . پيدا نكردمشناخته و من هيچ مدركي كه بانگز يا اگزبانگر رو به ولدمورت ربط بده  دزديده ولدمورت رو مي
 ...اسنيپ... خب... مورد

 .رسيد او حتي وقتي اسم را تكرار كرد مضطرب به نظر مي
  :هري به سختي پرسيد

  دوني؟ در مورد اون چي مي -
 .و توي صندلي فرو رفت

  :هرميون با ترديد گفت
 .يباً درست بودخالص و كاراش تقر گفتم، حرفاي من در مورد شاهزاده نيمه خب من درست مي -
 دوني من االن چه احساسي نسبت به اون دارم؟ مي. اين مزخرفات رو به خورد من نده هرميون -

  :هرميون گفت
  !نه، نه، هري، منظورم اين نبود -

  . به اطراف نگاه كرد تا كسي استراق سمع نكند
بيني،  مي... داشته  تقريباً درست بودگفتم، حرفاي من در مورد آيلين پرنس كه كتاب يه زماني به اون تعلق  من درست مي -

 .اون مادر اسنيپ بوده
  :رون گفت

  .كردم اون چيزي بيشتر از يه آدم خوشگل نيست من فكر مي -
 .هرميون اين حرفش را ناديده گرفت

 نام هاي افتخار مدرسه و اونجا يه اعالميه كوچيك درباره ازدواج آيلين پرينس با مردي به من رفته بودم دنبال بقيه جام -
 ...اي به دنيا مياره به نام توبياس اسنيپ ديدم و يه اعالميه ديگه كه بعد از اون بچه

  قاتل -
 .و هري آب دهانش را تف كرد

  :هرميون گفت
 .طور كه اينجا نوشته توبياس اسنيپ يه ماگل بوده بيني؟ همون دقيقاً، مي... بله -



اده نيمه خالص                                                                                                    يد                                                هري پاتر و شاهزپآرامگاه س/         فصل سي ام    
 

 ٥٨٦

  :هري گفت
دستاش  تونسته به مالفوي و هم خالصه، پس مي گفته بوده كه يه خوناون همه جا . آره، همه چيز با هم جور در مياد -
سعي داشته خودشو با . سرافكنده از اصل و نسبش... خالص، يه پدر ماگل مادري با خون. اون دقيقاً شبيه ولدمورته... بپيونده

خالص، دامبلدور چطور  شاهزاده نيمهجادوي سياه ترسناك جلوه بده، براي خودش يه اسم تأثيرگذار جديد گذاشته، لرد ولدمورت، 
 تونست همچين اشتباهي بكنه؟  مي

توانست فكرش را از مسأله اعتماد غيرقابل قبول دامبلدور به  نمي. به بيرون از پنجره خيره شد. او به يكباره سكوت كرد
ترين  با وجود فزوني كثيف. ب خورده بوداما هرميون ناخواسته به او فهمانده بود كه او، هري، مانند دامبلدور فري. اسنيپ دور كند

 .هاي ناخوانا، او خطر پسري كه آنقدر زيرك بود را نپذيرفته بود، پسري كه آنقدر به او كمك كرده بود افسون
 ...اكنون اين يك تصور نابخشودني بود!... كمك كرده بود...

  :رون گفت
دونسته كه تو اينو از كجا گير  اون بايد مي.  ازت نگرفتفهمم چرا اسنيپ براي استفاده، از اين كتاب رو من هنوز نمي -
 آوردي

  :هري به تلخي گفت
اون واقعاً نيازي به خوندن فكر من . دونست دونست، اون وقتي كه من از افسون سكتوسمپرا استفاده كردم مي اون مي -
... كرده در درس معجون با اسنيپ صحبت ميدونسته، وقتي كه اسالگهورن در مورد توانايي من  اون شايد حتي زودتر مي... نداشت

 خواسته؟ خواسته كتاب قديميش رو ته گنجه جا بذاره، مي اون نمي

 ولي چرا كتاب رو از تو نگرفت؟ -

  :هرميون گفت
برد زياد خوشش  فكر نكنم اگه دامبلدور بويي مي. خواسته كسي از رابطه اون با كتاب با خبر بشه كنم نمي من فكر مي -
به هر صورت . داد كرد كه كتاب متعلق به اون نيست، اسالگهورن فوراً خطش رو تشخيص مي اگه اسنيپ وانمود ميتازه . ميومد

 .كردن صدا مي» شاهزاده«دونسته مادرش رو كتاب توي اتاق قبلي اسنيپ جا موند و من مطمئنم كه دامبلدور مي
  :هري گفت

داد كه ولدمورت چقدر توي   مدت اون داشت به من نشون ميتمام اون. دادم من بايد كتاب رو به دامبلدور نشون مي -
 .مدرسه پليد بوده و من ثابت كردم اسنيپ هم تيكه اون بوده

  :هرميون آرام گفت
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 هم كمشه» پليد« -

 !گفتي اون كتاب خطرناكه تو تنها كسي بودي كه هميشه به من مي -
كردم شاهزاده به نظر باطن پليدي داره،  من فكر مي. ندازي خواستم بگم هري كه تو داري خودت رو تو دردسر مي من مي -

 ...زدم كه يه قاتل بالفطره باشه ولي حدس نمي
  :رون گفت

 دونستيم؟ مي... دونستيم كه اسنيپ ممكنه هيچ كدوم از ما نمي -

درباره آن روز سكوتي بين آنها در افتاد، هر يك از آنها غرق در افكار خود بودند، اما هري مطمئن بود كه آن دو هم مثل او 
هري هرگز در هيچ مراسم تدفيني شركت نكرده بود؛ وقتي كه . كردند صبح، وقتي كه قرار بود جسد دامبلدور دفن گردد فكر مي

دانست كه چه پيش خواهد آمد و كمي از اين بابت كه چه  او نمي. سيريوس مرده بود جسدي وجود نداشت تا به خاك بسپارند
تواند مرگ دامبلدور را بعد از مراسم تدفين  دانست آيا مي او نمي. درباره اينكه چه احساسي خواهد داشتخواهد ديد نگران بود و 

نورديد و اين حقيقت كه هيچ كس در قلعه در  گرچه لحظاتي واقعيت مخوف، ترس از شكست سراسر وجودش را در مي. باور كند
. داشت، همچنان برايش سخت بود كه رفتن دامبلدور را بپذيردكرد و حسي تهي از كرختي وجود  مورد چيز ديگري صحبت نمي
... اي، راهي براي بازگشت دامبلدور گونه كه مرگ سيريوس باور نداشت، با نااميدي به دنبال روزنه بدون شك نپذيرفته بود، همان

 يك طلسم، بلكه براي نه به عنوان. او سردي زنجير هوركراكس جعلي را درون جيبش احساس كرد كه همه جا همراهش بود
 .يادآوري اينكه به چه قيمتي بدست آمده و چه كارهايي هنوز ناتمام مانده

السير هاگوارتز يك ساعت بعد از مراسم  فرداي آن روز هري براي جمع كردن وسايلش زود از خواب بيدار شد؛ قطار سريع
 .خورده يافت ر بزرگ مقهور و شكستوقتي به طبقه پايين رفت همه را در تاال. گفت تدفين آنجا را ترك مي

گونگال صندلي مجلل وسط ميز  پروفسور مك. آمد همه آنها رداهاي خود را پوشيده بودند و هيچ كس گرسنه به نظر نمي
هاگريد هم پشت ميز خود نبود؛ هري فكر كرد شايد او اشتهاي خوردن صبحانه را ندارد؛ ولي جاي . اساتيد را خالي گذاشته بود

هاي زرد او كه  هري سعي كرد از تيررس چشم. اي توسط روفوس اسكريمجيور پر شده بود گونه مراسم معارفه بدون هيچاسنيپ 
در . گردد گفت كه اسكريمجيور دارد به دنبال او مي كرد دور بماند؛ احساس ناخوشايندي به هري مي داشت سرسرا را جستجو مي

رون هيچ نشاني از ديدن پرسي از خود نشان نداد، . ي پرسي ويزلي شدميان جستجوي هري متوجه موي قرمز و عينك شاخ
 .كشيد هاي از ماهي دودي را با عناد به نيش مي گذشته از اينكه داشت تكه

اي داشتند اما به طرز عجيبي  گرچه هيكل گنده. كردند پچ مي ها كراب و گويل داشتند با هم پچ آن طرف در ميان اسليتريني
پوشي  توانست از مالفوي چشم هري نمي. آمدند داد، تنها  به نظر مي پريده، مالفوي، كه به آنها دستور مي ز و رنگبدون آن پسر درا
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تمام كينه خود را براي اسنيپ نگه داشته بود اما ترسي را كه در صداي مالفوي برفراز آن برج بود فراموش نكرده بود، . كند
هري باور نداشت كه مالفوي توانايي كشتن . خوار بعدي او چوبش را پايين آورد گهمچنين اين حقيقت را كه قبل از رسيدن مر

اي از ترحم با  اما اكنون كوچكترين ذره. او هنوز از مالفوي به خاطر تمايلش به جادوي سياه نفرت داشت. دامبلدور را داشته باشد
براي انجام چه كاري او را تهديد به كشتن خودش و دانست اكنون مالفوي كجاست و ولدمورت  هري نمي. نفرت آميخته شده بود

 .اش كرده بود خانواده
گونگال روي پاهايش ايستاده بود و شيپور عزا در  پروفسور مك. اي به پهلويش از جانب جيني پاره شد افكار هري با سقلمه
 .تاالر ناگهان قطع شده بود

  :او گفت
 ها، دنبال من  گريفيندوري. هاي كنار درياچه بريد روزي خود به زمين هديگه زمانش فرا رسيده، لطفاً دنبال سرپرست شبان -

ها، كه ردايي به  نگاهي به اسالگهورن در رأس صف اسليتريني هري نيم. آنها در سكوت از پشت ميزهاي خود بيرون رفتند
را آنقدر -روزي هافلپاف  شبانهسرپرست-او هرگز پروفسور اسپراوت. اي پوشيده بودند انداخت رنگ سبز زمردي با گلدوزي نقره

وقتي كه آنها به ورودي تاالر رسيدند مادام پينس را در رداي . شد آراسته نديده بود؛ حتي يك وصله هم روي كالهش ديده نمي
مشكي ضخيمي كه تا روي زانوانش كشيده شده بود و ايستاده كنار فيلچ كه لباسي كهنه به رنگ سياه و كراواتي كه بوي بد دهان 

 .داد به تن داشت يافتند مي
 عبور كردند و به پلكان سنگي درآمدند و هري ديد كه به سمت درياچه ييهاي جلو آنها راه افتادند تا وقتي كه از دروازه

هايي چيده شده بود درآمدند  گونگال به جايي كه صدها صندلي در رديف وقتي كه در سكوت به دنبال پروفسور مك. روند مي
شد؛ در جلو ميزي از سنگ  ها قرار داشت كه به مركز ختم مي راهرويي در ميان صندلي.  صورتش را نوازش دادگرماي خورشيد

 .ترين روز تابستان بود اين قشنگ. ها رو به آن بود مرمر وجود داشت  كه تمام صندلي
خيلي از آنها را هري .  و جوانخنگ و باهوش، پير. ها چيده شده بود تركيبي غيرعادي از جادوگران بر روي نيمي از صندلي

، تانكس كه موهايش  كينگزلي شكلبولت، مدآي مودي: شناخت، شامل اعضاي محفل ققنوس نديده بود اما تعدادي هم بودند كه مي
زد، ريموس لوپين به همراه شخصي كه به نظر دستانش را گرفته بود، آقا و خانم ويزلي، بيل  به طرز عجيبي به صورتي روشن مي

سپس مادام ماكسيم كه دو و نيم صندلي . كرد و با همراهي فرد و جرج كه ژاكتي از پوست اژدها به تن داشتند فلور كمكش ميكه 
به خود اختصاص داده بود، تام صاحب پاتيل درزدار، آرابال فيگ همسايه تردست هري، نوازنده پرموي گيتار باس از گروه 

ه اتوبوس شواليه، مادام مالكين صاحب مغازه ردافروشي در كوچه دياگون و چند نفر ، ارني فرنگ رانند»ويرد سيسترز«جادوگري
. داد دستي را در قطار هاگوارتز هل مي اي كه چرخ شناخت، مانند كافه چي هاگزهد و ساحره ديگر كه هري فقط چهره آنها را مي
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كردند تأللو ايجاد  فقط وقتي كه در هوا حركت مي. ندشد ارواح قلعه نيز حضور داشتند كه به سختي در پرتو نور خورشيد ديده مي
به نظر مانند . كردند پچ مي حضار داشتند با يكديگر پچ. هري،رون،هرميون و جيني در رديف انتهايي كنار درياچه نشستند. كردند مي

شد، هري  جمعيت افزوده ميهر لحظه بر خيل . رسيد اما صداي ترنم پرندگان بلندتر به نظر مي. آمد زار مي وزش نسيم در چمن
آنها تنها كساني بودند . رساند ها جاي گرفت كه اين نهايت مهرباني آن دو را مي نويل را ديد كه به كمك لونا روي يكي از صندلي

دانست چرا آنها تنها كساني بودند كه دلشان براي ارتش  كه به فراخوان هرميون در شب مرگ دامبلدور پاسخ دادند و هري مي
اي ديگر چك  هاي خود را به اميد برپايي جلسه شايد تنها كساني بودند كه به طور مرتب سكه... بلدور تنگ شده بوددام
 ...كردند مي

طبق . نمود روز مي هاي بدبخت و سيه اش مانند آدم قيافه. هاي جلو عبور كرد كرنليوس فاج از پشت سرشان به سوي رديف
اي را در  دفترچه. كرد ييد؛ هري سپس ريتا اسكيتر را شناخت، كسي كه ديدنش او را عصبي مدار خود كش معمول دستي به كاله لبه

اعتنايي به اندوه و غم  فشرد و سپس با يك تكان از روي خشم، دلورس آمبريج با حالتي از بي ميان انگشتاني با الك قرمز مي
آن طرف فايرنز سانتور قرار داشت، كه مانند . رده بود سرش فر خويمانندش با موي سياه دم اسبي كه در باال روي صورت وزغ

 .او به طرف يك صندلي دور از آنها شروع به دويدن كرد. يك نگهبان كنار آب ايستاده بود
گونگال  كرد و باوقار كنار پروفسور مك هري اسكريمجيور را ديد كه داشت به قبر نگاه مي. استادان هم در آخر سر نشستند

دانست آيا اسكريمجيور يا هيچ كدام از اين اشخاص مهم واقعاً براي مرگ دامبلدور ناراحت بودند؟ او نفرت  ياو نم. جاي گرفت
نظر . كرد او اكنون تنها كسي نبود كه احساس خطر مي. خانه بابت جستجو براي بانيان آن فراموش كرده بود خود را از وزارت

 .شده بودها عوض شده بود و توجهشان كمي به خطر جلب  خيلي
  :جيني در گوش هري آهسته گفت

 ... اونجا رو نگاه كن -
ها انداخت؛  تر از سطح ديد كه او را به ياد ترس از اينفري و او چيزهايي در تأللو نور سبزرنگ آب، درست چند اينچي پايين

و ناهموارشان با موهاي بنفشي كه رنگ  هاي پريده قيافه. خواندند فهميد مي گروه آوازخوان ساكن زير آب كه به زباني كه او نمي
كرد و با اين حال زياد هم ناخوشايند نبود و به طور كامالً  آوازشان موهاي پشت گردن هري را سيخ مي. آنها را پوشانده بود

مبلدور هاي عجيب آوازخوانان نگاه كرد احساس كرد حداقل آنها از مرگ دا وقتي او به قيافه. داد واضح نشان از فقدان و اندوه مي
 .اي به او زد و به اطراف نگاه كرد سپس جيني دوباره سقلمه. اند ناراحت

چشمانش از اشك . كرد او در سكوت چيزي را حمل مي. كرد ها عبور مي هاگريد داشت به آرامي از رديف ميان صندلي
وجود داشت و هري هاي طاليي  خيس شده بود و بر روي دستانش چيزي در پوششي از مخمل بنفش درخشان با ستاره
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با ديدن اين منظره بغضي گلوي هري را فشرد؛ براي چند لحظه به نظر آن آواز غريب و . دانست كه آن جسد دامبلدور است مي
سيل اشك . رون رنگ به رخسار نداشت و گويي شوكه شده بود. جسد دامبلدور كه در پيش رويش بود تمام گرماي روز را گرفت

 .يون سرازير بودبر روي لباس جيني و هرم
د جنازه را با دقت بر روي ميز قرار داده يآمد هاگر به نظر مي. گذرد توانستند به طور واضح ببينند كه آن جلو چه مي آنها نمي

ها از جمله هري، دلورس آمبريج  اكنون او كنار رفته بود، با صدايي شبيه شيپور دماغش را پاك كرد كه با نگاه عجيب بعضي. است
خواست به او تعارف  شد مي او وقتي هاگريد داشت رد مي.شد دانست اگر دامبلدور بود ناراحت نمي ولي هري مي. برو شدرو... و

هري نگاهي به رديف . رود بيند كه كجا مي عجيب بود كه چطور مي. كند تا كنارشان بنشيند ولي چشمان هاگريد ورم كرده بود
ي  رود به آنجا، جايي كه گراپ با ژاكت و شلواري در اندازه  متوجه شد به كجا ميعقب كه هاگريد به سويش روان بود انداخت و

هاگريد كنار برادر . گويا سر براه و تقريباً آدم شده بود. كله گنده تخت سنگ مانندش به سمتي خم شده بود. چادر قرار داشت
هاي صندلي او توي زمين فرو رفت و هري  اش نشست و گراپ دستش را محكم روي سر هگريد كشيد به طوري كه پايه ناتني
 .اي كوتاه براي خنده پيدا كرد ولي بعد از آن موسيقي متوقف شد و او دوباره روي خود را بازگرداند تا به جلو نگاه كند لحظه

. ادقدي با موهاي به هم چسبيده در رداي باشكوه سياه روي پاهايش برخواست و در مقابل جسد دامبلدور ايست مرد كوتاه
  .شد كلمات عجيبي در ميان اشك صدها نفر شنيده مي. گفت بشنود توانست آنچه را او مي هري نمي

  ... بزرگي قلب... بخشش خرد و دانش... نجابت و اصالت روح -
. دادند شناخت اين كار كوچكي بود كه براي او انجام مي آن طور كه هري دامبلدور را مي. خيلي هم برايش مفهوم نداشت

 .هاي دامبلدور افتاد اگهان به ياد حرفهري ن
  پر سروصدا و جسور... آشغال... خر كله -

 چه مرگش شده بود؟... گرفت اش را مي  و دوباره بايد جلوي خنده

رسيد و ساكنين زير آب را ديد كه آنها نيز براي شنيدن  اي از شاالپ شولوپ آب در طرف چپش به گوش مي صداي آهسته
او جايي كه دامبلدور در لبه درياچه، خيلي نزديك به محلي كه هري هم اكنون نشسته بود، دو سال . دروي سطح آب آمده بودن

براي او عجيب بود كه دامبلدور زبان . آورد كرد به ياد مي پيش خم شده بود و به زبان مردم دريايي با ريش سفيدشان صحبت مي
 ...پرسيد بايست مي خيلي چيزهايي كه مي. كه هري هرگز از او نپرسيده بودخيلي چيزها بود . مردم دريايي را از كجا فراگرفته بود

دامبلدور مرده بود، . نمود و سپس، بدون هيچ اخطاري اين واقعيت وحشتناك، خيلي رساتر و انكارناپذيرتر از آنچه اكنون مي
هاي  شدن اشك توانست از جاري او نميهري گردنبند سرد را به سفتي در دستانش فشرد طوري كه دردش رفت ولي ... رفته بود

قد  در امتداد جنگل در حالي كه مرد كوتاه. گرمش جلوگيري كند؛ او نگاه از جيني و سايرين برگرفت و به درياچه خيره شد
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ن مكان آنها به آ. سانتورها نيز براي اداي احترام آمده بودند. خورد كرد، چيزي در ميان درختان تكان مي پوش داشت وزوز مي سياه
هايشان را به پهلو آويخته بودند به جادوگران  باز نيامدند اما هري ديد آنها همچنان خاموش و نيمه پنهان در سايه درحالي كه كمان

اولين باري كه با چيزي كه آن موقع ولدمورت بود . و هري به ياد اولين سفر كابوس مانند خود به جنگل ممنوعه افتاد. كنند نگاه مي
باخته با او مقابله كردند؟  ه بود و چطور با او رويارويي كرد و پس از آن چطور او و دامبلدور در يك نبرد به نظر از پيشروبرو شد

ها را دور كرد، گرچه  گفت بايد جنگيد و دوباره جنگيد، به نبرد ادامه داد، تا زماني كه بتوان پليدي دامبلدور مي. اين خيلي مهم بود
 ...روند نميهرگز كامالً از بين 

ديد كه  ورزيدند يك به يك مي هنگامي كه زير نور گرم خورشيد نشسته بود هري به وضوح افرادي را كه به او عشق مي
اما اكنون همه چيز . كردند همه آنها مسلماً از او حمايت مي. اش و نهايتاً دامبلدور اند، مادرش، پدرش، پدرخوانده روبروي او ايستاده

بايست اين خيال باطل را كه بايد  توانست به كس ديگري اجازه دهد تا مابين او و ولدمورت قرار گيرد؛ او مي و نميا. تمام شده بود
تواند به او  كرد؛ كه پناهگاه آغوش مادرش به اين معني باشد كه هيچ كس نمي شده از ذهن خود دور مي در يك سالگي كشته مي

بخشي در تاريكي  نبود كه بگويد او واقعاً در امنيت  اش نبود، هيچ زمزمه آرامش  شبانههاي هيچ اثري از كابوس. اي وارد كند صدمه
 .كرد ترين حاميانش مرده بودند و او بيش از هميشه احساس تنهايي مي است؛ آخرين و بزرگ

تظر شخص ديگري هري من. هايش را تمام كرده بود و به صندلي خود باز گشته بود پوش سرانجام صحبت قد سياه  مرد كوتاه
 .ولي كسي از جاي خود تكان نخورد- شايد از سوي وزير-بود كه از سر جاي خود برخيزد؛ منتظر سخنراني 

تراويد؛ آنها باال  پرتوهاي روشن و سفيدي از جسد دامبلدور و ميزي كه او بر آن قرار داشت مي. اي زدند چندين نفر جيغ خفه
ساخت؛ هري فكر كرد براي  دود سفيدي در هوا پيچيده شد و اشكال عجيبي مي.ردندك رفتند و جسد را محو مي و باالتر مي

اي بعد  بيند اما لحظه كند مي هاي آبي پرواز مي اي به اندازه يك ضربان قلب او يك ققنوس را كه با شادي در ميان شعله لحظه
اشت كه جسد دامبلدور و ميزي كه بر آن آرميده بود اي مرمري به رنگ سفيد وجود د در آن مكان مقبره. ها از بين رفته بود شعله

 .گرفتند در آن قرار مي
تر  شكافت و شروع به باريدن گرفت بوجود آمد اما كمي آن طرف هاي تير كه هوا را مي فريادهايي از شوكه شدن در اثر دسته

 او آنها را ديد كه برگشتند و به سمت درختان .دانست كه اين كار سانتورها براي اداي احترام بوده هري مي.از جمعيت پايين آمدند
هري به جيني، رون و . ساكنان زير آب نيز به آرامي درون آب سبز فرو رفتند و از ديد ناپديد شدند.سرد جنگل روانه شدند

گر گريه زد، اما جيني دي صورت هرميون از اشك برق مي. كننده سوخته بود صورت رون به خاطر آفتاب خيره. هرميون نگاه كرد
همان نگاه درخشاني كه هري وقتي كه جيني او را بعد پيروزي در جام . نگاهش با چشمان خيره هري تالقي كرد. كرد نمي

دانست كه در آن لحظه كامالً همديگر را  درك كرده بودند و  كوييديچ در غياب هرميون در آغوش گرفته بود ديده بود و هري مي
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اما » اين كار رو نكن«يا » مراقب باش«گفت  گفت جيني نمي خواست انجام دهد به او مي ن مياگر در آن هنگام آنچه را اكنو
دانست بايد بعد از مرگ  و سپس خود را براي گفتن آنچه كه مي. پذيرفت، زيرا جيني انتظار ديگري از او نداشت تصميمش را مي

 .گفت آماده كرد دامبلدور  مي
  :هري به آرامي گفت

  ...جيني، گوش كن- -
  .خاستند كم برمي زيرا جمعيت اطرافشان داشتند كم

 .تونيم با هم باشيم ما نمي. ما نبايد ديگه همديگه رو ببينيم. تونم بيشتر از اين با تو رابطه داشته باشم من نمي -
  :او با لبخند پيچ دار عجيبي گفت

 اين طور نيست؟ .اين به خاطر بعضي داليل شرافتمندانه مزخرفه -

  :هري گفت
ما ... تونم اما من نمي... ايه، اين چند هفته آخر كه با تو بودم مثل چيزي خارج از زندگي كس ديگه...  مثل اينه كهاين

 .چيزايي هست كه حاال من بايد به تنهايي انجام بدم... تونيم نمي
 .كرد او به سادگي نگاهش مي. كرد جيني گريه نمي

اون قبالً از تو به عنوان طعمه استفاده كرده و اون فقط به . كنه فاده ميولدمورت براي مقاصدش از نزديكان دشمنانش است -
اون . شه حاال فكر كن اگه ما به رابطمون ادامه بديم چقدر برات خطرناك مي. خاطر اين بود كه تو خواهر بهترين دوست من بودي

 .كنه از راه تو به من دست پيدا كنه بره و سعي مي فهمه، باالخره بو مي مي
  :ني به تندي گفتجي
 اگه برام مهم نباشه چي؟ -

  :هري گفت
و همه ... ده كني من چه احساسي بهم دست مي براي من مهمه، اون موقع اگه اين مراسم تدفين براي تو بود فكر مي -

 ...تقصيرها گردن منه
 .او نگاه از هري برگرفت و به درياچه خيره شد

  :جيني گفت



اده نيمه خالص                                                                                                    يد                                                هري پاتر و شاهزپآرامگاه س/         فصل سي ام    
 

 ٥٩٣

هرميون به من گفته به زندگي ادامه بده، ... من هميشه آرزو داشتم. وقت  نبودم، هيچاعتماد من واقعاً هيچ وقت به تو بي -
اي بگرده، وقتي اطراف توام يه ذره آروم باشم، چون من قبالً هيچ وقت هنگامي كه تو سالن عمومي  شايد اون بخواد با كس ديگه

 .ه خودم توجه كنم تو هم ممكنه بيشتر به من توجه كنيكرد اگه من بيشتر ب بودي قادر به حرف زدن نبودم، يادته؟اون فكر مي
  :هري در حالي كه سعي داشت لبخند بزند گفت

 ...شايدم چندين سال... ها ماه... تونستيم بيشتر با هم باشيم ما مي. خواستم هرميون دختر باهوشيه، اي كاش زودتر ازت مي -
  :چه لبخندي گفت جيني با نيم

دونستم كه  من مي. زده شدم تونم بگم شگفت من نمي... ي سرت خيلي شلوغ بود، خب،ولي براي نجات دنياي جادوگر -
شايد به خاطر اينه . شي دونستم تو تا زماني كه ولدمورت رو شكار نكني خوشحال نمي من مي. باالخره اين اتفاق دير يا زود ميفته

 .كه من اين قدر ازت خوشم مياد
هري . شود كرد اگر همچنان كنارش بنشيند در تصميم خود دودل مي ضمناً فكر ميهري تحمل شنيدن اين چيزها را نداشت، 

هايش گذارده بود به شدت گريه  كند و در حالي كه سر بر شانه ديد رون هرميون را در آغوش گرفته و موهايش را نوازش مي
ها برخاست و پشت به جيني و قبر دامبلدور  زده هري مثل ماتم. چكيد قطرات اشك نيز از انتهاي بيني كشيده خود رون مي. كرد مي

تر بود؛ فقط هدفش اين بود كه در اولين  زدن برايش از نشستن آنجا قابل تحمل قدم. در اطراف درياچه شروع به قدم زدن كرد
 ...دن داشته باشديها را بيابد و و ولدمورت را نابود كند تا احساس بهتري از انتظار كش فرصت ممكن محل هوركراكس

 !هري -
لنگيد و در امتداد ساحل به سويش  برگشت، روفوس اسكريمجيور در حالي كه به عصايش تكيه داده بود داشت تندتند مي

 .آمد مي
 عيبي نداره كمي كنار تو قدم بزنم؟... اي باهات صحبت كنم من اميدوار بودم بتونم چند كلمه -

  :هري با خونسردي گفت
  نه -

 .دو دوباره شروع به راه رفتن كردن
  :اسكريمجيور به آرامي گفت

. دامبلدور جادوگر بزرگي بود. تونم بگم كه چقدر ترسيدم وقتي اين خبر رو شنيدم انگيزه، نمي هري، اين يه فاجعه غم -
 ...دونست كه دوني ما با هم اختالفاتي داشتيم اما هيچ كس بهتر از من نمي طور كه مي همون

  :هري خيلي رك پرسيد
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 ين؟خواين بگ شما چي مي -

 .اي به خود گرفت زده به نظر اسكريمجيور كمي دلخور شده بود ولي مثل قبل فوراً حالت غم
. فكر كنم تو بهترين شاگردش بودي. دونم تو به دامبلدور خيلي نزديك بودي من مي. تو، البته، پريشون به نظر مياي -

 ... ارتباط بين شما
  :هري تكرار كرد

  خواين بگين؟  شما چي مي -
 .مكثي كرد

 .اش مرموز شده بود حاال چهره. به عصايش تكيه داد و به هري خيره شد. اسكريمجيور هم درنگ كرد
 .مطلب اينه كه تو با دامبلدور بودي وقتي اون در شب مرگش مدرسه رو ترك كرد -

  :هري گفت
 كدوم مطلب؟  -

 دو تا چوب جارو هم اون باال پيدا .خوار زده يه نفر بعد از مرگ دامبلدور در باالي برج طلسم بيهوشي رو به يه مرگ -
 . تونه به كمك شما بياد خونه مي هري، وزارت. شده

  :هري گفت
خواست بقيه باخبر  اون نمي. شنوم، خب، من با دامبلدور رفتم و اونچه كه ما انجام داديم وظيفه منه خوشحالم كه اينو مي -

 . بشن
  :ور گفتياسكريمج

  .هچنين وفاداري قابل تحسين البته، اين -
  .كند آمد كه به سختي رنجش خود را پنهان مي به نظر مي

 .اون رفته.ولي دامبلدور رفته، هري -
  :زد، گفت هري در حالي كه به او لبخند مي

 . او تنها وقتي خواهد رفت كه هيچ كس اينجا بهش وفادار نباشه -
 ... حتي دامبلدور هم توانايي بازگشت از... پسر عزيزم -
 .اما من هم حرفي براي گفتن به شما ندارم. شيد شما متوجه نمي. نهتو گم كه مي من هم نمي -

  :سپس به طور مشهود با لحني ظريف گفت. اسكريمجيور درنگي كرد
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شم كه دو تا از آرورهامو در خدمتت  من خوشحال مي. تونه همه نوع حمايتي از تو بكنه خونه مي دوني، وزارت هري، مي -
 . بذارم

 .هري خنديد
 .از پيشنهادتون ممنون، اما نيازي نيست. تونن جلوي اونو بگيرن واد خودش منو بكشه و آرورهامم نميخ ولدمورت مي -

  :اسكريمجيور گفت
  كه اينطور -

  :زد اكنون لحنش به سردي مي
 ... تقاضايي كه از تو روز كريسمس كردم تا -
 ...دي تا رگي شما داريد انجام ميهاي بز همون كه من به دنيا اعالم كنم كه چه فعاليت... كدوم تقاضا؟ اوه، آره -

  :اسكريمجيور با عصبانيت ادامه داد
 ! تا باعث دلگرمي همه بشه -

 .اي او را برانداز كرد هري براي لحظه
 استن شانپايك هنوز آزاد  نشده؟  -

 .انداخت رنگ اسكريمجيور به شدت بنفش شد كه او را به ياد عمو ورنون مي
 ... بينم كه تو هم مي -

  :هري گفت
 . بله درسته. ام مالً آدم دامبلدور شدهكا -

هري اكنون . لنگان دور شد اي ديگر لنگان اي دوباره به او خيره شد، سپس چرخيد و بدون اداي كلمه اسكريمجيور براي لحظه
انداختند كه  به هاگريد و گراپ ييخانه را ديد كه منتظر اسكريمجيور بودند و با نگراني نگاه گذرا پرسي و ساير نمايندگان وزارت

رون و هرميون با عجله سمت هري دويدند و از اسكريمجيور كه داشت در . كردند و هنوز سر جاهاي خود نشسته بودند هق مي هق
در حالي كه منتظر بود تا آنها به او برسند تا . هري چرخيد و به آرامي شروع به قدم زدن كرد. گذشت عبور كردند جهت مخالف مي
 .دادند سايه درختان ساحل به او رسيدند همان محلي كه اوقات خوشي خود را در آنجا لم مياينكه باالخره در 

  :اي گفت هرميون با صداي آهسته
 خواست؟  ور چي ميياسكريمج -

  :هايش را باال انداخت و گفت هري شانه
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و اينكه نماينده جديد خواست تا اطالعات محرمانه دامبلدور رو بهش بدم  مي. همون چيزي كه كريسمس ازم خواسته بود -
 .خونه بشم وزارت

  :سپس با صداي بلند به هرميون گفت. آمد كه با خود در كشمكش است رون به نظر مي
 !ببين بذار من برگردم و حال پرسي رو بگيرم -

  :هاي او را گرفت و مصمم گفت هرميون دست
 نه  -
 كنه  اين كار حالمو بهتر مي -

 . فكر كرد لبخند او با نگاه به قلعه بر لبانش خشكيدحتي هرميون هم كمي خنديد،. هري خنديد
  :هرميون به نرمي گفت

 هاگوارتز چطور ممكنه تعطيل شه؟ . تونم اين كه ممكنه هرگز برنگرديم رو تحمل كنم من نمي -

  :رون گفت
قدم كه هاگوارتز من حتي معت. ايم كمتر از اينجا در خطر نيستيم، هستيم؟ همه االن مثل همه شايد نشه، ما وقتي تو خونه -

 كني هري؟  تو چي فكر مي.تره، اينجا جادوگراي بيشتري براي دفاع وجود داره  امن

  :هري گفت
 .گردم  من حتي اگه اينجا دوباره باز بشه هرگز برنمي -

  :رون با دهان باز به او خيره شد ولي هرميون با ناراحتي گفت
 كني؟  ط چه كار مياما در اون شراي. خواي اينو بگي دونستم تو مي من مي -

  :هري گفت
اما اين مالقات كوتاه خواهد بود، بعدش . چون دامبلدور ازم خواسته بود. گردم ها برمي دارم يه بار ديگه پيش دارسلي -

 . رم براي هميشه از پيششون مي
 خواي بري اگه قصد بازگشت به مدرسه رو نداري؟  اما كجا مي -

  : هري زير لب گفت
  ! لو برگردمفكر كنم به گودريكزها -

  .پروراند او از شب مرگ دامبلدور اين ايده را در سر مي
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تونم مقبره پدر و  همچنين مي. گه كه بايد به اونجا برم فقط يه حسي به من مي. براي من، همه چيز از اونجا شروع شده -
 . مادرم رو ببينم، برام جالبه

  :رون گفت
 و بعد از اون چي؟  -

  :هري گفت
  اين طور نيست؟.ها رو پيدا كنم كراكسبعدش بايد مابقي هور -

  .كرد چشمانش داشت به انعكاس قبر سفيد دامبلدور در آب كه آن سوي درياچه بود نگاه مي
اگه دامبلدور . به همين خاطر همه چيز رو درباره اونا بهم گفت. خواست انجام بدم اين همون كاري بود كه اون از من مي -

من بايد پيدا و نابودشون كنم و . هنوز چهار تا ديگه ازشون وجود داره... گفته  درست ميو من مطمئنم كه... درست گفته باشه
  .بعدش بايد به سراغ هفتمين قسمت از روح ولدمورت برم، قسمتي كه هنوز در جسمشه و من تنها كسي هستم كه اونو بايد بكشم

  : او اضافه كرد
 ا به حال من و بدا به حال اون اگه در اين بين هم با ِسوروس اسنيپ برخورد كنم خوش -

ها كه از هيكل گنده گراپ وحشت كرده بودند از او  بعضي. اكنون جمعيت تقريباً پراكنده شده بود. سكوتي طوالني درافتاد
 .رسيد در آغوش گرفته بود هايش روي آب به گوش مي در حالي كه هاگريد را كه انعكاس شيون. دوري كردند

  :رون گفت
  تو ميايم هري، ما هم با -

 چي؟  -

  :رون گفت
 .، بعدش هم با تو هستيم، هر كجا بخواي بري به خانه خالت -

  :هري فوراً گفت
  نه  -

او روي اين موضوع حساب نكرده بود، او قصد داشت به آنها بفهماند كه به تنهايي بايد زير بار مسئوليت سفري خطرناك 
 .باشد

  :هرميون به آرامي گفت
 تونيم به گذشته برگرديم، ما فرصتشو داشتيم، نداشتيم؟  به ما زدي، اينكه ما اگه بخوايم ميتو قبالً هم از اين حرفا  -
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 ٥٩٨

  :رون گفت
هر چي پيش بياد ما با تو هستيم، اما رفيق، تو قبل از انجام هر كاري بايد بياي خونه پدر و مادر من تا سر حال بشي،  -

 حتي قبل از رفتن به گودريكز هالو 

 چرا؟  -

 يادت اومد؟ . يل و فلورجشن ازدواج  ب -

هري نگاهي به او انداخت، تعجب كرد، فكر وجود هر چيز عادي مثل جشن ازدواج به نظر غيرعادي و عجيب به نظر 
 .رسيد مي

  :او سرانجام گفت
 .ما نبايد اونو از دست بديم... آره -

، اينكه تاريكي و مسير پر پيچ و خم دستش به طور خودكار هوركراكس قالبي را در خود فشرد، اما با وجود همه اين مسائل
اش با ولدمورت سرانجام فرا خواهد رسيد، چه تا يك ماه ديگر چه تا يك  آن در برابرش گسترده شده بود، اينكه آخرين مواجهه

 تواند با رون و هرميون خوش بگذراند پر سال يا ده سال، قلبش به خاطر اينكه هنوز آخرين روز طاليي در صلح و آرامش مي
 .زد مي

  

                                              پايان



 

 ٥٩٩

  :با تشكر از سايتهاي
 www.pendar.irgames.net  پندار

  www.jadoogaran.org   جادوگران
  www.irgames.net آي ار گيمز

  www.irquidditch.comآي ار كوييديچ
  www.irwizards.com آي ار ويزاردز

 و
 . را در اين زمينه ياري فرمودندما  تمامي عزيزاني كه
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