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جي به عنوان يك سايت تخصصي هري پاتر در نظر دارد براي پاسخ به نياز .آر.جادوگران دات او سايت

  .طرفداران هري پاتر از هر نظر سايت كامل و جامعي را براي اين قشر عظيم در جامعه ايران فراهم كند
ه غناي كار افزوده شود تصميم گرفتيم به اين منظور عالوه بر ايجاد يك سايت با امكانات باال براي اينكه ب

. براي پاسخ گفتن به نياز هري پاتريست ها در ايران شروع به تايپ كتابهايي كه رولينگ آنها را نوشته بنماييم
اميدواريم بتوانيم هر چه بيشتر در راه شناساندن هري پاتر و دنياي جادويي كه رولينگ به همه معرفي كرده 

 عالقمند به شركت در اين گونه فعاليتها هستيد ميتوانيد با سايت جادوگران در ادامه شما هم اگر. موفق شويم
  . اين راه همكاري كنيد تا با انجام كار گروهي سريعتر و بهتر بتوانيم به هري پاتريست هاي ايراني خدمت كنيم

  
 حسن درخشنده قايآو همچنين  در پايان از همه دوستان و اعضاي سايت كه مشوق ما در اين راه بودند

  . ، تشكر ميكنيم هري پاتر كمك شاياني كردندچهارم ارائه كتاب  كه در
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تنها اميد صحبت رو در رو با سيريوس بود كـه هـري             
را براي دو هفته آينده نگه ميداشت ، تنها نقطه روشـن در             

تاريـك تـر از هـم اكنـون نبـوده،      افق هري كه هيچ وقت  
تر شده بود ولي تـرس        شوك قهرمان مدرسه بودن كمرنگ    

شد هري را در خود       اي كه او بايد با آن رو به رو مي           از آينده 
ي ترسيم چيزي بود كه به آرامـي          اولين وظيفه . برد  فرو مي 

كـرد كـه تـرس     ولي احسـاس مـي  . شد  به وي نزديك مي 
 علـم كـرده و راه او را بسـته           مانند هيوالئي در برابرش قد    

 آن چيزي بود كه قبـل از مسـابقه كوئيـديچ            ءاو هرگز اين چنين ناراحتي اعصاب نداشت، اين دفعه ماورا         . است
كرد چـه     تجربه كرده بود حتي بيشتر از آن چيزي كه در مسابقه قبل در برابر اسليترين داشت، كه مشخص مي                  

د كه فكـر كـردن دربـاره آينـده بـرايش بسـيار سـخت اسـت، او                هري فهمي . كسي جام كوئيديچ را خواهد برد     
  .اش به پايان ميرسد احساس كرد كه با اولين وظيفه زندگي

تواند كاري كند كه او احساس بهتـري داشـته            دانست كه سيريوس چطور مي      بدون شك او اصال نمي      
 تماشاچي انجام دهـد؟ ولـي در        باشد و بتواند كارهاي مشكل و خطرناك جادوئي را در برابر چشمان صدها نفر             

اي بـراي سـيريوس       هـري نامـه   . اي آشنا و دوست، بسيار با ارزش داشـت          موقعيت فعلي كه داشت ديدن چهره     
تواند او را در كنار آتش اتاق عمومي در زمان كه او پيشنهاد كـرده بـود ببينـد و در     نوشت و در آن گفت كه مي 

شش خواهند كرد كه آن شب كليـه مشـكالت ديـدار را از سـر راه                 آن زمان آنجا خواهد بود و او و هرميون كو         
كنند ايـن اسـت كـه يـك كيسـه بمـب پشـكلي در آنجـا            بردارند و اگر وضع از بد، بدتر شد تنها كاري كه مي           

  . براي آنكه ممكن است فليچ، سرايدار مدرسه، پوست آنها را بكند-اندازند ولي اميدوارند كار به آنجا نكشد مي
. شـد   تر مـي    ي قلعه براي هري از روز قبل مشكل         گذشت، زندگي در محدوده     ل، هر روز كه مي    در عين حا  

ي فراز و نشيب      ي مسابقات سه جادوگر نوشته بود و به نظر ميرسيد كه بيشتر درباره              اي درباره   ريتا اسكيتر مقاله  
  .ي مسابقات سه جادوگر اي درباره هاي زندگي هري است تا مقاله
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ي دوم،    كـه در صـفحه    (سر مقالـه  . اول به عكس هري اختصاص داده شده بود       ي    بيشتر صفحه   
  گهاي مدارس بوكسباتونز و دور مسـتران        ي هري بود، اسم قهرمان      كامال درباره ) ششم و هفتم نيز ادامه داشت     

  .در پايان آخرين بند از مقاله ذكر شده بود و حتي اسم سدريك را ذكر نكرده بود) با غلط امالئي(
كرد سوزشي  مقاله ده روز پيش نوشته شده بود و هري هنوز  ناخوش بود و هر گاه به آن فكر مي             اين    

  .از شرمساري در دلش احساس ميكرد
توانست به ياد بيـاورد كـه در تمـام            هاي مزخرفي از هري انتشار داده بود كه حتي او نمي            ريتا اسكيتر چيز  

  .ا در آن انبار جارو تنها گير آورده بودعمرش آنها را به زبان آورده باشد وقتي كه او ر
كننـد اگـر      گيرم من ميدونم كه آنها به من افتخـار مـي            كنم كه تمام نيرويم را از والدينم مي         من فكر مي  "

كـنم و مـن از اقـرار ايـن مسـئله               ها براي آنها گريـه مـي        بله من هنوز بعضي شب    . . . .  ديدند    االن من را مي   
  ". . .. كنم احساس شرمندگي نمي

توانددر مسابقات به من آسيب برساند زيرا  اطمينان دارم كه آنها مواظـب                دونم كه هيچ چيز نمي      من مي "
  ". . . من هستند 

كرد و گفته هـاي او         هاي هري را تكرار مي     " ار "ريتا اسكيتر حتي پايش را از آن هم فراتر گذاشته بود و             
  :كرد را به جمالت نامفهوم تبديل مي

  ". هري توانست معني محبت را در هاگوارتز حس كندباالخره"
  :گويد دوست نزديكش كريوي مي

آمـوزان    زاده قشنگ هرميون گرنجر ديده شده كه مانند هري يكي از دانش             هري به ندرت با دختر ماگل     "
  ".نخبه هاگوارتز است

هـاي افـراد رو       د متلـك  از زماني كه اين مقاله در روزنامه پيام امروز به چاپ رسيد، هري مجبور شـده بـو                 
زدنـد و او ار بـه يكـديگر نشـان             گذشت نيشخند مـي     ها، وقتي از پهلوي آنها مي       به ويژه اسليتريني  . تحمل كند 

  .دادند مي
  ات بگيره؟ خواي پاتر؟  آخه ممكنه تو تغيير شكل گريه  دستمال مي-
ن يه مدرسه هست كه تو      آموزان مدرسه هستي پاتر؟ يا اي        از كي تا حاال تو يكي از بهترين دانش         -

  و النگباتم راه انداختين؟
   هري– هي -

  هري خودش را در حال فرياد زدن در كريدور يافت بـه انـدازه كـافي از دسـت آنهـا                       " درسته   –بله  " -
  ". . . .خواست يكم بيشتر گريه كنم   من همين االن براي مادرم گريه كردم و دلم مي". كشيده بود
  .  اين بود كه تو قلم پر خودت را انداختي اين فقط براي– نه -  

  .هري احساس كرد كه رنگ صورتش سرخ شده است. اين چو بود
  :گرفت گفت درحالي كه قلمش را از چو مي

   بله، ببخشيد - اوه-  
  .روز سه شنبه موفق باشي، من واقعا اميدوارم كه شيرين بكاري....  هوم -  

  .اي داشت  احمقانهدر حالي هري رو تنها داشت كه هري احساس
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هرميون هم آمد تا سهمي از بد خلقي هري داشته باشه، ولي هرميون هنوز شـروع بـه داد و فريـاد                      
  .زدن نكرده بود و به همين خاطر او براي هري قابل تحسين بود

 پنسي پاركينسون اولين بار بعد از چاپ مقالـه ريتـا            " اون؟ قشنگه؟  ":  پنسي پاركينسون با تعجب گفت     -
  "راه؟  يه سنجاب راه-ي اون قضاوت كرده چه طوري درباره":تر وقتي هرميون را ديد جيغ زد و گفتاسكي

كرد، با صدايي كه ابهـت        خنديدند عبور مي    هرميون در حالي كه از برابر دختران اسليترين كه نوخودي مي          
  :ا نيستند به هري گفتباريد و سرخودش را باال گرفته بود و مثل اينكه آنها اصال انج و وقار از آن مي

   فراموشش كن هري-  
  .توانست آنرا ناديده بگيرد ولي هري نمي

رون از زماني كه اسنيپ آنها را تهديد به بازداشت كرده بود با هري حرف نزده بود، هري هنوز نيمه اميـد                      
ستند حل  جمع كردن جمجمه موش ه      شان را در آن دو ساعتي كه در دخمه اسنيپ مجبور به             داشت كه اختالف  

كنند ولي اين درست همان روزي بود كه مقاله ريتا اسكيتر چاپ شده بود و تاييدي بر اعتقاد رون بود كه هري                 
  .خواهد نظر ديگران را به خودش جلب كند مي

كرد آنها را مجبور كند تا با         گفت و تالش مي     هرميون از دست هر دوي آنها عصباني بود، از اين به آن مي            
در صورتي حاضر بود با رون حرف بزند كه رون اعتراف كنـد كـه               . كرد  شقي مي    ولي هري كله   هم حرف بزنند،  

  . هري اسمش را در جام نداخته است و از او براي اينكه به او دروغگو گفته بود عذرخواهي كند
  ". اين مسئله اون هست"، " من شروع نكردم ":  هري لجوجانه گفت-

دونم كه او هـم       تو آخرش رون را از دست ميدي و من هم مي          :  گفت اش سر رفته بود     هرميون كه حوصله  
  . . . .ده  تو را از دست مي
  :هري گفت

  .دم  از دست دادن اون؟ من اونو از دست نمي-
خنديـد     هري هرميون را خيلي دوست داشت ولي او مثل رون نبود، كمتر مي             .ولي اين فقط يك دروغ بود     
  . هر كسي كه هرميون بهترين دوستش بود اين طور بودو بيشتر مواقع توي كتابخانه بود،

ها   رسد در بعضي مباحث كتاب      به نظر مي  . هري هنوز در درس احضار، يا افسون فراخواني استاد نشده بود          
آنها وقت زيادي از زمان نهـار را        . كرد كه تئوري آنها ممكنه كمكت كنه        را ياد گرفته ولي هرميون پافشاري مي      

  .شدند ها متمركز مي با دقت روي كتاب
گذرانـد و هـري متعجـب بـود كـه او بـدنبال                ويكتور كرام هم زمـان بسـيار زيـادي را در كتابخانـه مـي              

  كرد؟ يا به دنبال چه چيزي بودكه در مرحله اول كمكش كنه؟ چيست؟براي چي مطالعه مي
 ولـي   –داد    ها را آزار مـي    كه آن    نه به خاطر اين    –كرد    هرميون بيشتر مواقع به خاطر بودن كرام غرولند مي        

شـدند و     ها ظـاهر مـي      ي كتاب   ها پشت قفسه    خنديدند و اغلب مثل جاسوس      به خاطر گروهي از دختران كه مي      
  .دانست هرميون سر و صداي آنها را گيچ كننده مي

آنهـا فقـط بـه      . او حتي خوش قيافه هم نيسـت      : رخ كرام خيره شده بود گفت       هرميون در حالي كه به نيم     
  .هرتش دوستش دارن، آنها حتي حاضر نبودند كرام را دوبار ببينند اگر او ديكويچ بلد نبودخاطر ش

كامال از تمايلش براي گفتن تلفظ كوييديچ صرف        ! ديكويچ: كرد گفت   هري در حالي كه دندان قروچه مي      
  .ي ديكويچ بشنود هاي هرميون را درباره توانست گفته نظر كرد، اين باعث شد قيافه رون را تصور كند، اگر مي
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ترسيد يا از اون بيم داريد،  حاضريد هر چيزي را بدهيد كـه                خيلي عجيبه شما وقتي از يه چيزي مي       
كند، مثل آين كه  تر بره، درست عكس آن از آب در مياد و زمان، بدتر هي تند تند حركت مي        زمان كمي آهسته  
اش را    ه مشخص شده بود قسمت اول وظيفـه       هاي ساعت را دستكاري كرده بود كه روزي ك          كسي عمدا عقربه  

كرد بـه ويـژه، از وقتـي     افتاد وحشت مي هر زمان كه هري به ياد اين موضوع مي. انجام دهد زودتر از راه برسد    
  .اي در پيام امروز خوانده بود هاي نيشدار ريتا اسكيتر را در مقاله كه حرف

ي   سـومي و بـاالتر، اجـازه داشـتند تـا از دهكـده              قبل از اولين وظيفه، تمام شـاگردان سـال            شنبه  روز سه 
هرميون به هري گفته بود كه اگر براي مدت كوتاهي از قلعه دور شود به نفع اوست و                  . ديدن كنند » هاگزميد«

  .هري به ترغيب زيادي نياز نداشت
  خواي با اون بري؟  رون چي ميگه؟ تو نمي-  

  .دم ما ممكنه او را در مغازه سه جارو ببينيممن فكر كر! خب: هرميون كه صورتش سرخ شده بود گفت
    نه : كنده گفت هري صاف و پوس

  .  اوه اين احمقانه است-  
  .پوشم ام رامي  من ميام ولي حاضر نيستم رون رو ببينم و شنل نامرئي كننده-  
 دونـم وقتـي شـنل رو        من نمـي  . ام  اما من قبال فقط از داخل شنل با تو صحبت كرده          ....  خب، پس    -  

  .پوشيدي بايد به تو نگاه كنم يا نه
ها پايين رفت و با هـم، او و هرميـون راهـي هاگزميـد                 بنابراين هري شنلش را در خوابگاه پوشيد و از پله         

  .شدند
ديـد كـه از       هـاي ديگـر را مـي        هـري بچـه   . كرد  آوري زير شنلش احساس آزادي مي       هري به طور شگفت   

شدند و بيشتر آنها نشان سـدريك ديگـوري را بـه سـينه                د وارد مي  شدند، وقتي كه به هاگزمي      كنارشون  رد مي   
  .ي اون مقاله مزخرف حرف نزد كس درباره خودشون زده بودند و در راه هيچ

اي را گـاز      آمدنـد و يـك شـكالت خامـه          داك كه يك شيريني فروشي بود بيرون مـي         وقتي از مغازه هاني   
كـنن مـن بـا خـودم حـرف       كنن، اونا فكر مـي  من نگاه مياالن همه دارن به     : زدند هرميون عبوصانه گفت     مي
  ! زنم مي

  . خب مجبور نيستي لبات رو اونجوري تكون بدي-  
  .  زودباش، لطفا فقط شنلت رو در بيار اينجا كسي نيست كه تو رو اذيت كنه-  
  .؟ پشت سرت رو نگاه كن!گي  راست مي-  

 جارو بيرون آمدند، آهسـته بـا هـم حـرف              دسته   سه  همون لحظه ريتا اسكيتر با دوست عكاسش از مغازه        
داك چسبيد تـا بـا ريتـا         هري عقب رفت و به ديوار هاني      . زدند و بدون توجه به هرميون از كنار او رد شدند            مي

  :وقتي آنها رفتند هري گفت. اسكيتر كه كيف پوست خودش را در دست داشت برخورد نكند
  .م براي ديدن اولين وظيفه اومدهبند مونه، من شرط مي   اون توي دهكده مي-

همين كه رفت، شكمش با طوفاني از وحشت و امواجي از مذاب در هم پيچيد ولـي چيـزي بـه هرميـون                       
هـري ايـن احسـاس را       .او و هرميون درباره چه چيزي در اولين وظيفه پيش خواهد آمد بحـث نكردنـد               . نگفت

  .خواهد در اين باره فكر كند داشت كه هرميون نمي
  :كرد گفت ن در حالي كه از سمت راست به انتهاي خيابان نگاه ميهرميو

  .  اون رفته-
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  :و با عجله اضافه كرد
اي داخل مغازه سه دسـته جـارو بخـوريم، هـوا يكـم سـرده،         براي چي ما نميريم و يه نوشيدني كره      "  -

  . او به درستي سكوت هري را تفسير كرده بود".نيست؟ قرار نيست با رون حرف بزنيم
بردنـد    آموزان هاگوارتز كه از وقت آزاد عصرشون لذت مي          مغازه سه دسته جارو غلغله بود مخصوصا دانش       

كـرد چـون      هـري فكـر مـي     . و همچنين تعداد زيادي جادوگر جور واجور كه هري تا به حال آنها را نديده بـود                
تونه يك جاي امن و       نابراين مي هاگزميد تنها دهكده در بريتانياي كبير است كه اهل آن همه جادوئي هستند، ب             

  . ها كه به اندازه جادوگرها ماهر نبودند نيز باشد سالمي براي مخلوقاتي مانند ساحره
اش ميان جمعيت حركت كند، زيرا ممكن بود كه هر آن بـا               اين خيلي سخت بود كه با شنل نامرئي كننده        

وقتي هرميـون بـراي خريـد    . شد  كه ديوانه مياومد يك نفر ديگر برخورد كند و بعد از آن آنقدر سوال پيش مي  
. نوشيدني رفت هري خودش را باريك كرد و از كنار چندين نفر گذشت تا به يك ميز خالي توي گوشـه رسـيد                      

جردن نشسته بود با اينكه مايل بـود مشـت محكمـي     در ميانه راهش به ميز، رون رو ديد كه با فرد وجرج و لي  
  .ت كرد و باالخره به سر آن ميز رفت و نشستبه پشت سر رون بزند ولي مقاوم

  . اي را زير شنل هري هل داد ها آبجوي كره هرميون پس از چند لحظه به او پيوست و يكي از ليوان
رسم، خودم تنهايي سر ميز نشستم، خوشـبختانه يـه چيزايـي بـا                 من مثل يه آدم احمق به نظر مي        -  

  .خودم آوردم كه خودم را با آنها سرگرم كنم
نوشـت كـه داره اعضـاي حمايـت از جنهـاي              اي را از جيبش بيرون آورد و به صورتي مـي            سپس دفترچه 

. هري اسم خودش و رون را ديد كه باالي يك ليست كوتاه از اسـامي بـود                . نويسد  را مي ) S.P.E.W(خانگي
مي كردند كه چنـد     به نظر مي رسيد كه مربوط به مدتها قبل است، همان روزهايي كه درباره آينده پيش بيني                  

  .نفر عضو خواهند شد و يكي از آنها را منشي و ديگري را خزانه دار كرده بود
  :هرميون در حالي كه متفكرانه اطراف را نگاه مي كرد گفت

مي دوني، شايد از همان روز اول من بايد به سراغ ادمهاي اين دهكده مي رفـتم و بعضـي از انهـا را                    "  -
  .مي كردم) S.P.E.W(عضو 

و بعد يك قلپ از ليوان آبجوي خودش خورد را كه در شنلش پنهان كرده بود نوشيد و                  ! درسته!  آره -  
  :بعد گفت

  خواي اين انجمن و فكر كردن به آن را از سرت بيرون كني؟ تو كي مي!   هرميون-
 دوني، داشـتم فكـر      مي. هاي خونگي دستمزدي كافي و كاري شايسته آنها بدست آوردند            وقتي جن  -  

تـوني وارد     دونم كه تـو چطـوري مـي         كردم كه شايد حاال بهترين زمان براي تعقيب اين كار باشد، من نمي              مي
  آشپزخانه بشي؟

  .بهتره از فرد و جرج بپرسيم.  نظري ندارم-  
هرميون در سكوت عميقي فرورفت و هري نيز همانگونه مشغول نوشيدن آبجوي خـودش بـود، مـردم را                   

ارنـي مـك مـيالن و هانـا ابـوت در ميـز كنـاري               . رسـيدند   نها بشاش وآرام به نظر مي     ي آ   زير نظر داشت همه   
كردند و هر دوي آنها لباس حاميـان سـدريك ديگـوري را               اي شون رو رد و بدل مي        كارتهاي شكالت قورباغه  

  .پوشيده بودند و عالمتش را روي رداشون زده بودند
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چـو لبـاس و عالمـت سـدريك      . اش بـود    ويپهلوي در ورودي چو را ديد كه بـا دوسـتان ريـونكال            
  .هري اين را كه ديد كمي نيشش باز شد.... ديگوري را نپوشيده بود

انـد و مشـغول صـحبت كـردن و           چه چيزي باعث شده بود كه او هم مانند اين افرادي كه اينجـا نشسـته               
شد   آورد كه چه مي     طر مي خنديدن بودند نباشد و راجع به هيچ چيز جز تكاليف مدرسه نگراني نداشته باشد؟ بخا              

ديگه مجبـور نبـود   . خنديد گفت و مي  آمد و او هم االن مانند ديگران مي         اگر نام او از آن جام كذائي بيرون نمي        
اي پنهان گردد، رون هم پهلوي او نشسته بود و هر دوي آنهـا خوشـحال                   اش را بپوشد و در گوشه       شنل نامرئي 

شنبه  كردند كه چه وظيفه خطرناكي روز سه  تا خوشحال بودند و تصور مي     شايد هر سه آنها حقيق    . و خندان بودند  
دادند نگـاه     او واقعا به فكر فرو رفته بود و به هرآنچه آنها اجام مي            . آينده براي قهرمان مدرسه پيش خواهد آمد      

  ....به سدريك نيشخند زد، با افراد ديگر ايمن در صندلي تماشاگران نشسته بود.... كرد مي
اخيرا، هر وقت سدريك را ديـده بـود اطـرافش را            .  شگفت بود كه قهرمانان ديگر چه احساسي دارند        او در 

  .زده بودند افرادي احاطه كرده بودند كه از طرفدارانش بودند و همشون عصباني ولي هيجان
ود، مغرور  اي بود كه هميشه ب      اش همانگونه   قيافه. ديد  هري بعضي اوقات فلور دالكور را نيز در راهروها مي         

  .كرام هم هميشه در كتابخانه بود و در ميان تعداد زيادي كتاب. و آرام
تر شده است، قـرار       اش بود شل    رسيد گره كوري در سينه      به نظر مي  . هري به فكر سيريوس هم افتاده بود      

لن بود طي دوازده ساعت آينده با سيريوس صحبت كند براي اينكه امشب، شبي بـود كـه آنهـا بـا هـم در سـا           
عمومي و در كنار آتش قرار داشتند، مشروط بر آنكه همه چيز به طور طبيعي پيش رود ولي در حال حاضر كـه                       

  .همه چيز براي او به هم گره خورده بود
  :هرميون گفت

  .  نگاه كن، اون هاگريده-
 وارد   و - ظـاهرا اون جانورهـا را رهـا كـرده بـود            -ي بزرگ و پشمالوي هاگريرپيـدا بـود         از پشت سر، كله   

جمعيت شد هري تعجب كرده بود كه چرا براي يك لحظه هاگريد را تشـخيص نـداده بـود بـه خـاطر اينكـه                          
هاگريد خيلي بزرگ بود بلند شد تا بهتر ببيند ديد كه هاگريد كمي خم شده است و مشغول صحبت با پروفسور                

تش داشـت، ولـي مـودي       طبق معمول ليوان بزرگ خودش كه مثل يك آفتابه بود در جلوي دسـ             . مودي است 
رسـيد كـه      خانم رزمرتا كه صاحب زيباي كافه بودف به نظـر مـي           . خورد  داشت از فالسك خودش نوشيدني مي     

كرد چپ چپ به مودي خيره        ها را از روي ميزها جمع مي        وقتي داشت ليوان   ;كند  راجع به اين موضوع فكر نمي     
كنـد اهانـت آميـز        كرد اين كاري كه او مـي        ور مي رسيد نگاهش حقارت آميز بود، شايد تص        شده بود به نظر مي    

مودي كه در آخرين درس خودش به       . دانست  هاي او بخورد ولي هري آن را بهتر مي          است و بايد فقط از نوشابه     
دهد همواره غذا و مشروبات خودش را خودش تهيه كند زيرا مسموم نمـودن                آن اشاره كرده بود كه، ترجيح مي      

  .تغذا كار بسيار آساني اس
اند كه بروند،     وقتي هري مواظب اطراف بود متوجه شد كه هاگريد و مودي از سر جاي خودشون بلند شده                

در هر حال مودي چشم جـادوئي  . تواند او را ببيند    دست خودش را تكان داد ولي بعد متوجه شد كه هاگريد نمي           
ي  بـراي آنكـه دسـتش بـه شـانه      -خودش را متوجه محلي كرد كه هري ايستاده بود دستي به كمر هاگريد زد          

بعد هر دوي آنها راه خودشان را كج كردند و بـه طرفـي كـه                .  و چيزي زير لبي به او گفت       –رسيد    هاگريد نمي 
  .هري و هرميون نشسته بودند حركت كردند
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  : هاگريد با صداي بلند گفت
   حالت خوبه هرميون؟-

  : هرميون لبخند زنان گفت
   سالم-

 را نگـاه كنـد، بعـد    S.P.E.Wي   خواهـد دفترچـه     ري كه هري فكر كرد مي     مودي روي ميز خم شد طو     
  :گفت

  ! شنل جالبيه پاتر-
هري با شگفتي به او خيره شد قسمت بزرگي از بيني مودي كه كم بود و كنده شده بـود در چنـد اينچـي      

  .مودي نيشخندي زد. هري كامال معلوم بود
   ؟-نيدتو  منظورم اينه كه شما مي-تونه  چشم شما مي-  
  ها خيلي مفيد هست تونم از ميان شنل نامرئي ببينم و بعضي وقت  بله من مي-  

اما ظاهرا مودي   . توانداو را ببيند    دونست كه هاگريد نمي     هري مي . هاگريد هم با سرعت به هري لبخند زد       
  .بهش گفته بود كه هري اونجاست

خواند زير لبي طوري كه فقـط هـري    مي را  S.P.E.Wهاگريد نيز خم شد و در حالي كه عنوان دفترچه           
  :شنيد گفت مي

  .بينمت نيمه شب به كلبه من بيا اون شنلت رو هم بپوش   امشب مي-
. از ديدن شما خوشـحال شـدم هرميـون، و چشـمكي زد و رفـت               : شد بلند گفت    همين طور كه راست مي    

  .مودي هم به دنبال او رفت
  :هري متعجبانه گفت

  . ن را نصفه شب ببيند چرا هاگريد خواسته كه م-
  : كرد، گفت هرميون در حالي كه وحشت زده نگاه مي

خـواد بـرو،      دونـم اگـر دلـت مـي         خواد بكنه؟ من نمي     كنم كه او چيكار مي       اون خواسته؟ من تعجب مي     -
  ....   هري

  :هرميون اطراف را نگاه كرد و ساكت شد سپس گفت
  . ولي ممكنه براي ديدن سيريوس دير بشه-

شب ببيند، به معنـي تـاواني بـزرگ، يعنـي             خواست برود و هاگريد را نيمه        بود كه اگر هري مي     اين درست 
نرسيدن به قرارش با سيريوس بود هرميون پيشنهاد داد كه هدويك را با پيامي براي هاگريـد بفرسـتد و بـه او                    

 در هـر حـال هـري        - دهد  البته فرض بر اين است كه هدويك اين كار را برايت انجام            –تواند بيايد     بگويد نمي 
او بسيار كنجكاو شده بـود      . خواهد او را ببيند     فكر كرد كه بهتره زود سري به هاگريد بزند و ببيند براي چي مي             

  .هاگريد هيچ وقت از هري نخواسته بود كه به اين ديري به مالقات او برود. كه بداند چه چيزي ممكنه باشد
رود، شـنل نـامرئي    كرده كه زود براي خوابيدن به خوابگاه مي    ساعت يازده و نيم همان شب، هري وانمود         

اش را بر سرش انداخت و دوباره از پله ها پايين رفت و از ميان سالن عمومي عبور كرد چنـد نفـري بيشـتر در                          
 كـه   "سدريك ديگـوري را حمايـت كنيـد       "هاي   قرار بود برادران كريوي يك دسته از نشان       . آن اطراف نبودند  
تنها كاري كه تا به     .  تبديل كنند  "هري پاتر را حمايت كنيد    "ن داشتند افسون كنند تا آن را به         درجلوي خودشو 
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 "هري واقعا بوگندو است   "ها تبديل به     ي نشان   حال توانسته بودند بكنند اين بود كه كاري كنند كه همه          
تر بـه سـاعتش نگـاه    هري از كنار آنها گذشت و پشت سوراخ تصوير ايستاد و براي يـك دقيقـه يـا بيشـ            . شود
هـر ي بـا     . بعد طبق قرار قبلي كه با هم داشتند، هرميون، تصوير آن خانم چاق را از بيـرون بـاز كـرد                    . كرد  مي

  .نجوايي از او تشكر كرد و از قلعه خارج شد
ها گذشت و بـه طـرف نـوري كـه از طـرف كلبـه                  هري از چمن  . محوطه جلوي از قلعه بسيار تاريك بود      

  .آمد راه افتاد هاگريد بيرون مي
تونست صداي مادام مـاكزيم كـه از     هري مي . باتونز نيز تماما روشن بود     ي بوكس  هاي داخل كالسكه    چراغ

  .كرد بشنوه، در جلويي كلبه هاگريد را زد داخل صحبت مي
  : كرد، آهسته گفت كرد و اطراف را نگاه مي هاگريد در حالي كه در را باز مي

   تو اونجايي هري؟-
  :اش را از سرش كشيد و گفت هري به داخل كلبه هاگريد خزيد و شنل نامرئي كننده "بله" -
   چه خبره؟-
  .خوام آن را به تو نشان دهم  يك چيزي اينجا هست كه مي-

زده هست و يك گل بسيار بزرگ كه به كنگر فرنگـي شـباهت                  هري متوجه شد كه هاگريد كامال هيجان      
 اينكه تصميم گرفته بود از روغني كه شبيه گريس چـرخ بـود اسـتفاده                اش زده بود مثل     داشت به سوراخ دكمه   

هـاي   توانسـت دندانـه   نكند ولي اين كامال مشهود بود كه تالش كرده بود كه موهايش را شانه بزند، هري مـي           
  .شكسته و گره خورده شانه را ببيند

  :هري با احتياط گفت
ها تخم گذاشـته باشـند يـا         د كه نكند اسكروت   كر  خواي به من نشان بدي؟ و داشت فكر مي           چي رو مي   -

  .هاگريد تصميم گرفته بود كه يك سگ سه سر بزرگ ديگر از يك غريبه داخل ميخانه بخره
بريم  او  از اين چيزا خوشـش       با من بيا و ساكت باش و خودت را با شنلت بپوشون، ما فنگ را نمي                -  

  ....نمياد
  .من بايد سر ساعت يك توي قلعه باشم... ونم تونم زياد بم  هاگريد گوش كن، من نمي-  

داد و در كلبه را باز كرد و با اون قـدمهاي بلنـدش در دل شـب پـيش                      ولي هاگريد به حرف او گوش نمي      
  .باتونز رفت هري عجله كرد تا او را دنبال كند و متعجب شد كه هاگريد به سمت كالسكه بوكس. رفت مي

   هاگريد كجا ميري؟-  
اي كه به هري كرد هيس داد و سه بار بر دري كه عالمتي با دو چوب دستي طالئـي بـه                        رههاگريد با اشا  

  .صورت صليب بود كوبيد
هاي عريض و بـزرگش را پوشـانده          او يك شال ابريشمي پوشيده بود كه شانه       . مادام ماكزيم در را باز كرد     

  :بود، وقتي هاگريد را ديد تبسمي كرد و گفت
  ه؟   اوه هاگريد، وقتش رسيد-

  :هاگريد گفت
هـاي طالئـي       بون سوار و سپس در برابر او خم شد و دست خودش را پيش برد تا در پايين آمدن از پله                     -

مادام ماكزيم در را بست و هاگريد بازوي خودش را در اختيـار او گذاشـت و هـر دو بـه طـرف      .به او كمك كند   
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هـري كـه گـيچ    . چريدند حركت كردنـد  ن ميپيكر مادام ماكزيم در آ     دار و غول    چراگاهي كه اسبهاي بال   
  .دويد تا خودش را به آنها برساند شده بود مي

توانست هر وقت كه بخواهد او را ببينـد،           خواست مادام ماكزيم را به او نشان دهد، او كه مي            آيا هاگريد مي  
  ....اي هم نبود كه آن را از دست دهد او چندان تهفه

زيم هم همان قدر حالت هري را دارد، زيرا بعد از چند لحظـه بـا خنـده                 رسيد كه مادام ماك     ولي به نظر مي   
  :گفت

  خواي منو كجا ببري؟  اگريد، تو مي-
  :هاگريد هم با صداي خشن و زمختش گفت

باشـه؟ قـرار اسـت كـه تـو از ايـن             .، فقط به كسي نگو كه تو را كجا بردم         .ارزشش رو داره  .  خواهي ديد  -
  .موضوع خبر نداشه باشي

  :اكزيم گفتمادام م
  .هاي بلند و سياه خودش را باال و پايين برد بعد مژه.  البته كه نه-

رفتند و او مجبور بود بدود و در ضمن هـر          براي اينكه آنها هنوز راه مي     . شد  هري ديگه داشت عصباني مي    
 اي كه هاگريد در سر داشت ممكـن بـود بـه قيمـت از دسـت دادن فرصـت                     نقشه. لحظه به ساعتش نگاه كند    

رسيدند تصميم داشت راه خـودش را كـج كنـد و بـه             مالقات او با سيريوس تمام شود اگر آنها زود به آنجا نمي           
  .قلعه برگردد و هاگريد را رها كند تا از قدم زدن در شب مهتابي با مادام ماكزيم لذت ببرد
. هـري صـدايي شـنيد     . ولي ناگهان، به جايي از جنگل رسيدند كه قلعه و درياچه از نظر پنهان شـده بـود                 

  ...كرد  را كر مي صدائي كه گوش.... كردند مردها داد و فرياد مي
اي درخت هدايت كرد و خود كنار او ايستاد هري عجله كرد تا خـود   هاگريد مادام ماكزيم را به سمت توده      

ردهـا اطـراف آن     اي از م    كند و عـده      براي كسري از ثانيه فكر كرد يك آتش بازي را نگاه مي            -را به آنهابرساند  
  .و بعد دهانش باز ماند. كنند حركت مي
  !ها  اژدها

هـاي    چهار اژدهاي بالغ و بزرگ با نگاهي شرر بار، در محوطه وسيعي از جنگل كه محصور و پر از بريـده                    
از دهـان و  . كردند كشيدند و خرخر مي كلفت درختان جنگلي بود روي پاهاي خودشان ايستاده بودند و فرياد مي  

هاي آتش و گردن دراز آنها حتما         رفت، طول اين زبانه     كشيد و به آسمان مي       نيشهاي آنها آتش زبانه مي     اطراف
اي و آبي داشت و شاخهاي درازي داشـت كـه آنهـا را دائمـا                  يكي از آنها كه رنگي نقره     . رسيد  به پانزده متر مي   

يكي از آنها كه رنگ سبز داشت با تمـام  .كرد حواله جادوگراني كه روي زمين در اطراف حصار ايستاده بودند مي  
آن يكي كه رنگـي قرمـز داشـت و دور صـورت             .كوبيد  پيچيد و پايش را به زمين مي        قدرتش به دور خودش مي    

از دهـان خـودش   ي آتشي را كـه   هاي كوچك طالئي شبيه بود و زبانه    هايي داشت كه به ميخ      خودش برامدگي 
كه از همه بزرگتـر      اون. داد  رفت تشكيل ابر مي      و وقتي به هوا مي     داد و شباهت زيادي به قارچ داشت        بيرون مي 

  .اين آخري، به آنها نزديكتر بود. بود سياه رنگ بود و بيشتر شبيه يك مارمولك بود و با سايرين فرق داشت
، يعني تقريبا ، هفت هشت نفر براي هر يك از اون اژدهاها تعيين شـده بـود تـا                    دست كم سي تا جادوگر    

هـري كـه    .  كنترل كند و مواظب زنجيرهايي كه به دور گردن و پاهـاي آنهـا بسـته شـده بـود، باشـند                      آنها را 
اي باال نگاه كرد خيلي باال و چشمهاي آن اژدهـاي سـياه را ديـد كـه مردمـك آنهـا        هيپنوتيزم شده بود لحظه 
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انسـت بگويـد    تو  انداخت، او نمي    ها كه ترس و وحشت را در دل انسان مي           عمودي است درست مثل گربه    
  .اون يك صداي ترسناك ساتع كرد و يك صداي گوشخراش ديگر.... چه طور بود

 اين را يكي از جادوگران نزديك حصار فريـاد كشـيد و زنجيـري را كـه در     "عقب بايست هاگريد " -  
ـ        مي! توانند تا بيست فوت آتش پرتاب كنند        آنها مي : دست داشت كشيد و گفت     ن دونستي؟ من قبال ديدم كه اي

  ! شاخي تا چهل فوت هم تونسته دم
  :هاگريد به آرامي گفت

   قشنگ نيست؟-
  :يكي از جادوگرها فرياد زد اين خوب نيست و ادامه داد

  .هوشي با شمارش سه   افسون بي-
  .آوردند هاي اژدها را ديد كه چوب دستي شان را بيرون مي دارنده هري هر يك از نگه

  - STUPEFY     هوشـي در تـاريكي شـب ماننـد            فرياد زدند و افسون بي      آنها يك صدا و هماهنگ
هـا باريـدن    هـا بـر سـر فلـس دار اژدهـا      هاي آتشين فرستاده شد و مانند باراني از آتش، همچون ستاره  فشفشه
  .گرفت

هـاي اون     آرواره. خـورد   هري نزديكترين اژدها را ديد كه به طور خطرناكي روي پاي عقـبش تلوتلـو مـي                
اگـر چـه هنـوز دود در اطـراف     . آمـد   اش آتش بيـرون نمـي       هاي بيني    و ديگر از سوراخ    حيوون ناگهان قفل شد   

اژدهاي سياهي كه تقريبا هفت هشت تن وزن داشت، چنان نقش           -بعد بسيار آرام روي زمين افتاد     . پراكنده بود 
  . توانست قسم بخوره كه تمام درختهاي اطراف از هيبتش به لرزه در آمد زمين شد كه مي

هاي   ها كه هر كدام مانند كوه       ژدها، چوب دستي خودشون را پايين آوردندو همگي به طرف اژدها          نگهبان ا 
خواستند هرچه زودتر زنجيرهاي آنها را محكم كنند و آنهـا را              و مي . كوچك بر زمين افتاده بودند، به راه افتادند       

  .دندهاي آهني كه به زمين كوبيده شده بود، ببن شان به پايه به كمك چوب دستي
  :هاگريد هيجان زده گفت

  خواهيد از نزديك به آنها نگاه كنيد؟  مي-
  .هر جفتشون به سمت حصار حركت كردند و هري به دنبال آنها رفت

  .چارلي ويزلي: جادوگري كه به هاگريد اخطار داده بود كه نزديكتر نيايد و هري او را شناخته بود
  :در حالي كه نفس نفس ميزد گفت

 مـا بعضـي از مـواد خـواب آور آنجـا             -آنها ديگـه مشـكلي ندارنـد      دي با من صحبت كني؟       هاگريد اوم  -
 ولي شماها خودتـون ديديـد كـه آنهـا خوشـحال             -چه بهتره كه در تاريكي و سكوت بيدار شوند        اگر. ايم  ريخته
  .اصال. نيستند

  :هاگريد گفت
ها خيره شـده بـود و بـه آنهـا             ژدها، چارلي؟ و بعد همان طور كه به ا        دهيد   شما چه نوع علفي به آنها مي       -
  :كرد گفت نگاه مي
 از آن علفهاي سياه رنگ؟ هري متوجه شد چشمها اژدها هنوز باز اسـت و نـوار بـاريكي از مـايعي زرد                        -

  .رنگ از گوشه چشم آنها به طرف پايين سرازير است
  : چارلي گفت
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بز چمنـي ولـزي اسـت و        اون كه اونجاست يك اژدهاي س     .  اين اژدهاي شاخدم مجارستاني است     -
 هسـت، اون قرمـزه هـم        اي  اون كوچيكه كه پوزه خرطومي داره، پوزه پهن سوئدي هست اون كه آبي و نقـره               

  .اژدهاي گوي آتشين چيني است
ها را از نزديـك       چارلي نگاهي به اطراف كرد و ديد كه مادام ماكزيم داره قدم زنان جلو ميره تا همه اژدها                 

  .نگاه كند
  : به هاگريد گفتچارلي با اخم

ها نبايد بداننـد كـه چـه چيـزي در پـيش       خواي او را با خودت بياري، قهرمان دانستم كه تو مي  من نمي  -
  مگه نه؟.ي اينهايي را كه ديده به شاگردان خودش خواهد گفت  حاال او حتما همه–است 

  :ها خيره بود گفت زده به اژدها هاگريد در حالي كه هنوز هيجان
  .هاي خودش را باال انداخت دم كه ممكن است از ديدن آنها خوشش بياد و بعد شانه من فكر كر-

  :داد گفت چارلي در حالي كه سر خودش را تكان مي
  .هاگريد!  واقعا چه زمان رمانتيكي-

هـا، آنهـا بايـد چـه كـاري بكننـد،             ها مربوط ميشه به يكي از قهرمـان         چهار تا خب هر كدام از اين       -  
  بجنگند؟

 كنم فقط بايد از آنها عبور كنند و ما آن نزديكي هستيم تا اگر يكي از آنها خواست بي مزگـي                       فكر -  
  .كند، جلويش را بگيريم و آتش را بالفاصله خاموش كنيم

كنم، بسـيار شـرير و بـد طينـت      ياد حسادت نمي شاخي گيرش مي  من اصال به اون قهرماني كه دم      -  
  .ت كه جلويش نگاه كنپشت سرش هم به همان خطرناكي هس. است

هـايي داشـت      چارلي به سمت دم آن اشاره كرد و هري ديد كه دم بلند و برنزي آن هر چند اينچ برامدگي                   
شاخي رسيدند و با خودشان يك        پنج نفر از همكاران چارلي در آن لحظه نزديك دم         . كه همه مثل ميخ پرچ بود     

 سنگ خارا بود و همه در يك پتو گذاشته شده     چنگك از تخمهاي بزرگ خاكستري رنگ داشتند كه جنسش از         
هاگريد يك جيغ كوچك از روي هيجـان        . شاخي قرار دادند    كردند و تمام آنها را با احتياط كنار دم          بود، حمل مي  
  .و اشتياق كشيد

  هري چطوره؟.  من آنها را شمردم، هاگريد-  
  : هاي اژدها خيره بود گفت هاگريد در حالي كه هنوز به تخم

  .ه خوب-
  !  اميدوارم پس از انكه اينها را نيز ديد، حالش خوب باشد-  

  : و گفت.ها انداخت بعد نگاهي به حصار و چهار ديواري اژدها
ئي كه به عهده هري گذاشته شده اسـت، چيسـت؟             ام به مامان بگم اولين وظيفه        من هنوز جرات نكرده    -

  :داي دلواپس مادرش را تقليد كرد و گفتبعد چارلي ص.... مامان به اندازه كافي نگران هري هست 
كـردم قـراره      مـن فكـر مـي     ! او خيلـي جـوان اسـت      . اند وارد مسابقات شـود       چطور آنها به او اجازه داده      -

  .كردم قراره هيچ كدام از آنها صدمه نبيند من فكر مي. محدوديت سني وجود داشته باشد
  :ند آتيشي شده بود مامان وقتي اون مقاله پيام امروز را درباره هري خوا

  !دونستم كند، خداحفظش كنه، من نمي   او هنوز براي والدينش گريه مي-
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هري به اندازه كافي ديده بود، مطمئن بود كه در حقيقت هاگريد متوجه غيبت او نخواهـد شـد، بـا                     
را به سـمت  هري به آهستگي رويش . كرد توجه به جذابيت اون چهار اژدها و مادام ماكزيم كه او را سرگرم مي             

  .قلعه برگرداند و به سمت قلعه برگشت
شـوك  . شايد اينطـور بهتـر باشـد      . دانست كه بايد از ديدن آنچه آنجا بود خوشحال باشد يا ناراحت             او نمي 

هـوش   ديد، در حضور تمام شاگردان بي    شنبه آنها را مي     شايد اگر او براي اولين بار روز سه       . اوليه از بين رفته بود    
 بـا اينكـه،   –شـد  البته او به چوب دستي خودش مجهز مـي  .... هوش شود  ي ممكن است باز هم بي     ول... شد    مي

دار،   در برابـر پنجـاه فـوت بلنـدي فلـس           -اندكي پيش احساس كرد كه آن چيزي جز يك چوب باريك نيست           
، در حالي كه همـه  كرد دار، غيرقابل نفوذ و دهاني كه همراه با هر دم آن آتش بود و او بايد از آنها عبور مي                  ميخ

  چطور؟. كنند نگاه مي
هري سرعتش را زياد كرد و حاشيه جنگل را طي كرد او كمتر از پانزده دقيقه وقت داشت تا به كنار آتش                      

توانست به ياد بياورد كه، هرگز بيشتر از االن تمايل به صحبت كردن با                برسد و با سيريوس صحبت كند و نمي       
  . ناگهان، بدون هيچ اخطاري، به چيزي بسيار سفت برخورد كرد-كسي داشته باشد كه االن دارد

  :هري از پشت افتاد، عينكش كج شد، محكم شنلش را دور خودش گرفت، صدائي از نزديك گفت
  كي اونجاست؟!  اوچ-

حركت روي زمين دراز كشـيد و بـه سـياهي        هري شتابان چك كرد كه شنل تمام بدن او را پوشانده و بي            
او .....بـزي او را تشـخيص داد   كـرد، بالفاصـله ريـش    ه به او برخـورد كـرده بـود، نگـاه مـي        هيكل جادوگري ك  

  .       كاركاروف بود
  :كرد دوباره گفت به اطراف درون تاريكي نگاه مي. كاركاروف در حالي كه بدگمان بود

   كي اونجاست؟-
ه كاركاروف متقائد شـده كـه بـا       بعد از يك دقيقه يا بيشتر، به نظر رسيد ك         . صدا ماند   حركت و بي    هري بي 

كرد به يك سگ برخـورد   كرد و ظاهرا فكر مي نوعي حيوان برخورد كرده، به همين جهت زياد به باال نگاه نمي      
هـا    ها، حاشيه جنگل را گرفت تا خود را به محلي كه اژدها            كرده و منتظر ديدن يك سگ بود، بعد از زير درخت          

  .بودند برساند
توانسـت دور شـد، بـدون      و با احتياط كامل بلند شد و از آن محل با تمام سرعتي كه مي              بار بسيار آرام      اين

  .كرد تا از ميان تاريكي به هاگوارتز برسد ايجاد صداي زياد، عجله مي
اش دزدكي خارج شده بود تا تالش كند و بفهمـد             او از كشتي  . او شكي نداشت كه چرا كاركاروف آنجا بود       

او حتي ممكن است هاگريد و مادام مـاكزيم را كـه هـردو در جنگـل بودنـد                   .  است كه اولين وظيفه چه چيزي    
و االن تمـام كـاري كـه        ... توانستند در حالي كه بودند فاصله را تشخيص دهند          مالقات كند، آنها به سختي مي     

چيـزي در  كاركاروف بايد انجام دهد اين است كه صدا را دنبال كند و او هم مثل مادام ماكزيم دريابد كـه چـه          
  .هاي خود كسب كند چنته براي قهرمان

  .شد سدريك بود رو مي آشنا روبه شنبه با چيزي نا رسيد تنها قهرماني كه روز سه اين طور كه به نظر مي
هاي مرمري باال رفت از نفس افتـاده بـود ولـي جـرات                هري به قلعه رسيد، از در جلويي وارد شد و از پله           

  .او كمتر از پنج دقيقه وقت داشت تا به كنار آتش برسد... .تر برود نداشت اينكه آهسته
  :نفس زدن به خانم چاق كه روي تصوير قاب خوابيده بود گفت او با نفس
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      "چرت و پرت" -
  :خانم چاق بدون اينكه چشمانش را باز كند خواب آلود گفت

  .رون آن به داخل  رفت خب اگر رمز را ميداني، بعد سوراخ تصوير براي هري باز شد، و هر از د-
آيـد پـس هرميـون از آن          اتاق عمومي خلوت بود و اين را تشخيص داد كه بوي كامال عادي از اتاق مـي                

هـري شـنلش را از تـن در آورد و           . هاي پشكلي استفاده نكرده بود تا از اختفا سيريوس اطمينان پيدا كنـد              بمب
هـاي آتـش تنهـا منبـع نـور            ر تاريكي بود شعله   اتاق د . خودش را روي يك صندلي راحتي جلوي آتش انداخت        

  .موجود در اتاق بود
 تالش كرده بودند تا اسـم آن را         ها  در همين نزديكي روي ميز نشان حمايت سدريك ديگوري كه كريوي          

  ."پاتر واقعا بوگندو است"االن روي آنها نوشته بود . زد ها برق مي پاك كنند زير نور شعله
  .اه كرد و از جايش پريدها نگ هري دوباره به شعله

ي سيريوس درون آتش بود اگر هري آقاي ديگوري را نديده بود كه دقيقا همين كـار را در آشـپزخانه                    كله
  .ها انجام داده بود ممكن بود بترسد و غش كند ويزلي

  .با سيريوس صحبت كندتوانست  در عوض صورتش با خنده شكفت زيرا پس از چند روز زحمت حاال مي
  چطوري اين كارو كردي؟! وس سيري-  

كرد، وقتي آخرين بار از يكـديگر خـداحافظي    اش داشت فرق مي سيريوس االن با آن چيزي كه در حافظه     
امـا حـاال بـا موهـاي        . كرده بودند، صورت سيريوس الغر و فرورفته بود و با موهاي بلند و ژوليده پوشيده بـود                

رسيد بيشتر شبيه عكسي بود كه در مراسم ازدواج پاتر ديـده   ميتر  كوتاه و تميز و صورتي پرتر كه به نظر جوان     
  .بود

  : سيريوس با جديت گفت
   نگران من نباش تو چطوري؟-

 اما او نتوانست بگويد خوبم، قبل از اينكه         - براي يك ثانيه هري تالش كرد كه بگويد خوبم         – من   -  
 دربـاره  -ف زده بود، براي سيريوس حرف زدبتواند خودش را كنترل كند بيش از آن چيزي كه اين چند روز حر        

طـور ريتـا اسـكيتر     كند كه او با خواست خود وارد مسابقات نشده، چه          كس حرف او را باور نمي       اينكه چطور هيچ  
توانست از كريدور عبور كند بـدون اينكـه تمسـخر نشـود و           طور او نمي    هايي در پيام امروز گفته است، چه       دروغ
  ....كند، حسادت رون او را باور نميي رون، رون حرف  درباره

رو بشوم را به من نشان داد و آن اژدهـا   اي كه بايد با آن روبه و همين االن هاگريد اولين وظيفه     .... -  
  .است، سيريوس، من مردني هستم و او با بي اميدي حرفش را به پايان رساند

 آن  -هنـوز آثـاري از آزكابـان داشـت        سيريوس به او نگاه كرد، با چشـماني پـر ازنگرانـي، چشـماني كـه                 
  . چشماني كه همچون چشم ارواح است-حسي بي

  :اي، حاال او گفت او به هري اجازه داده بود تا تمام حرفهايش را بزند، بدون هيچ وقفه
اجازه بده من راجع به مسائل ديگري صحبت        . توان كنار آمد و آن مشكل را حل كرد          با اژدها مي  !  هري -

ام تا از ايـن       من به منزل جادوگري آمده    ... تونم اينجا بمونم      گردم، من زياد نمي     مي  ضوع اژدها بر  كنم بعد به مو   
چيز ديگري هست كه بايد نسبت به آنهـا بـه تـو هشـدار        . آتش استفاده كنم، ممكن است هر لحظه سر برسند        

  .بدهم
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نا هيچ چيـز    مطمئ...  چي؟ و بالفاصله احساس كرد كه سوهان ديگري به روحش كشيده شد            -  
  !ها نيست بدتر از اون اژدها

  خوارها چه كساني هستند؟ دوني مرگ خوار است؟ تو مي  كاركاروف؟ هري، او يك مرگ-  
   چي؟– اون - بله-  
بندم كه بـه      چيز شرط مي    من سر همه  .  اون گرفته شده بود، اون با من توي آزكابان بود اما آزاد شد             -  

مودي كاركـاروف  . ر خواسته تا امسال توي هاگوارتز باشه تا از او مواظبت كندخاطر اينه كه دامبلدور از يك آرو   
  .و اون را در اولين مكان آزكابان انداخت. را گير انداخت

  :هري آهسته گفت
  . كاركاروف آزاد شده؟ مغزش در تالش بود تا يك فاجعه ديگر را قبول كند-

   چرا او را آزاد كردند؟-  
  . سحرو جادو گذاشته بود او قرارهايي با وزارت-  
او در آنجا زياد محبوب نيست بايد       .....  گفته بود كه راهش را اشتباه آمده بود و بعد اسامي را نام برد              -  

آمـوزي    بهت بگم و از زماني كه آزاد شده از چيزي كه بهت گفتم، در حال تدريس جادوي سياه به هـر دانـش                      
  . ابراين مواظب قهرمان مدرسه دورمسترانگ باششود، بن شان فارغ تحصيل مي است كه از مدرسه

گي كه او اسم من را درون جام انداخت؟ به خاطر اينكه اگر او اين كار را كـرده    تو مي ...  ولي - باشه -  
خواست مـن را از ورود بـه          او مي . رسيد كه در اين باره خيلي عصباني است         به نظر مي  . باشد بازيگر قابلي است   

  .مسابقه منع كند
 به خاطر اينكه توانسته بود وزارتخانه را متقائد كندكـه           -دونيم كه او بازيگر بسيار قابلي است        ما مي  -  

  !من بايد مواظب پيام امروز باشم هري! مگر نه؟ حاال. او را آزاد كنند
  :هري گفت

  ! شما و بقيه افراد اين دنيا-
شته به چاپ رسانده بود، مودي يـك شـب          اي كه آن زن، يعني خانم ريتا اسكيتر ماه گذ            و بين آن مقاله    -

دونم كه او گفتـه       مي! درسته! بله. پيش از آنكه كار خودش را در هاگوارتز شروع كند مورد حمله قرار گرفته بود              
خواهد دوباره صـحبت كنـد بـا عجلـه            است كه اين يك هشدار الكي بوده است سيريوس متوجه شد هري مي            

  :گفت
خواسته مانع از آن شود كـه مـودي كـار             كنم كه فردي مي     ، من فكر مي   كنم   ولي من اين جور فكر نمي      -

تـر   دانسته است اگر او در هاگوارتز باشد كـار آنهـا مشـكل              البته كسي كه مي   . خودش را در هاگوارتز شروع كند     
اي پيدا نمي شد كه به اين موضوع از نزديك نگاه كند اين آدم چشم چپ، بعضـي             خواهد شد و هيچكس ديگه    

گم، مانع از آن نيست كه حاال هـم           ولي اين كه من مي    . قات قادر است كه اين مهاجمين را زود كشف كند         از او 
خـود ديـده     مودي يكي از بهترين كاركناني بوده است كه وزارت جـادو بـه            . نتونه اون عامل حقيقي رو پيدا كنه      

  .است
  :هري آهسته گفت

كشه كه مرا بكشه؟ ولـي آخـه    روف داره نقشه مياش اين است كه كاركا     گوييد معني    پس آنجه شما مي    -
  واسه چي؟
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  :سيريوس ترديد داشت و بعد گفت
آنها خودشان  . اند  ها بيشتر از گذشته فعال شده       خوار  ام اين اواخر، مرگ      من چيزهاي عجيب غريبي شنيده     -

تاريك را در آن شب راه      مگر نه؟ كسي پيدا شد و آن عالمت         . اند  المللي كوييديچ نشان دادنده     را در مسابقه بين   
  ي اون كارمند وزارت جادو كه غيبش زده و گم شده است چيزي شنيدهاي؟ آيا تو درباره.... و بعد ..... انداخت 

  گي؟  برتا جوركينز را مي-  
و او  .... اند   را ديده   او در آلبانيا ناپديد شد و اين درست همان جائي است كه شايع شده ولدمورت              ....  دقيقا   -

  دانسته؟  نمي. دانسته كه مسابقات قهرماني در پيش است مي
  . رفته باشهرسد كه او با پاي خودش به سراغ ولدمورت اين بسيار بعيد به نظر مي! .... ولي.  چرا-

رفـتم او هـم اونجـا     وقتي كه من به هاگوارتز مـي   . شناختم   گوش كن هري من برتا جوركينز را مي        -  
. هـيچ . اش نبـود    ي تيزي داشت ولي مغز توي كله        شامه. او يك احمق بود   . و من چند سال پيش از پدر تو       . بود

خورنـد و     بايد بگم افرادي كه اينجوري هستند زود گول مـي         . اگر انسان اين طوري باشد، مخلوط خوبي نيست       
  .افتند بدام مي

يـزي هسـت    اين همون چ  . تونسته راجع به مسابقات قهرماني نيز اطالع پيدا كند           پس ولدمورت مي   -  
  كنيد كاركاروف طبق دستور ولدمورت اينجا آمده است؟ خواهيد بگوييد؟ شما فكر مي كه مي

ي انسانهايي نيست كه دوباره نزد ولـدمورت          آخه، كاركاروف جزو دسته   .... دانم  نمي!.... دانم   من نمي  -  
ه ميره كه دوباره به قدرت      برگرده و گزارش كار خودش را به او بدهد مگر اينكه مطمئن گردد كه ولدمورت دار               

كـنم   اما هر كسي كه اسم تو را درون جام انداخته داليلي داشته و من فكر نمي. برسه و بتواند از او حمايت كند  
  .كه مسابقات روش خوبي براي آسيب رساندن باشد و آنها بتوانند آن را به شكل تصادفي در بياورند

ايستند و تماشـا ميكننـد        آنها فقط عقب مي   . ر جالبي است  رسد كه يك طرح بسيا       در هر حال به نظر مي      -
  كند؟ كه اژدها چه مي

  :سيريوس كه حاال تند تند حرف ميزد گفت
 -هوشـي اسـتفاده كنـي       تالش نكن كـه از افسـون بـي        . يك راه حل براي اين كار وجود دارد       ...  درسته -
تـو تقريبـا بـه انـدازه نـيم          .  مقاومت كننـد   ها آن قدر قوي هستند كه بتوانند در برابر يك افسون جادويي             اژدها

  -ها مسلط شوي دوجين جادوگر نياز داري تا بتوني در هر زمان به يكي از اون اژدها
  .ام  درسته من خودم آن را با چشمان خودم ديده-

يك افسون ساده، تو فقط به آن       . اين كار يك راه دارد    . توني آن را به تنهايي انجام بدي         ولي تو مي   -  
  ...فقط... ياج دارياحت

قلـبش چنـان بـه      . اي كرد تا سيريوس سـاكت شـود         در اين لحظه هري دست خودش را باال برد و اشاره          
هاي مارپيچي كـه بـه    هري احساس كرد كه از پله. خواست از جايش كنده شود طپش در آمده بود كه انگار مي      

  .آيد شود و پشت سرش قرارگرفته صداي پا مي خوابگاه وصل مي
  :ترديد به سيريوس گفتبا 
  !يك نفر داره مياد، برو!  برو-

 اگر كسي صورت سيريوس را داخـل چهـار ديـواري            -او با تالش روي پايش ايستاد و آتش را پنهان كرد          
شـد و آن وقـت، هـري را سـوال پـيچ                پاي وزارتخانه هم به آنجا باز مـي        -.شد  ديد غوغا به پا مي      هاگوارتز مي 

  .  را براي آنها فاش كندكردند كه محل سيريوس مي
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 بعد نگاه خودش    -هري صداي پوف نازكي را از پشت سرش شنيد و فهميد كه سيريوس رفته است              
 اين چه كسي است كه هوس كرده است ساعت يك صبح براي هواخـوري               -هاي آخر پلكان كرد     را متوجه پله  

  پايين بياد و مانع شود كه سيريوس راه مبارزه را به او ياد دهد؟
بلوطي خودش را پوشيده بود و به محض آنكه هري را ديد مات و مبهوت شد به او                    ي شاه   پيژامه!  بود رون
  . نگاه كرد

  زدي؟   با كي داشتي حرف مي-  
   به تو ربطي نداره؟ تو اين وقت شب اينجا چيكار ميكني؟-  
  .اش را باال انداخت  تعجب كردم كه كجا هستي بعد حرفش را قطع كرد و شانه-  
  . هيچي االن ميرم بخوابم-  

  :هري فرياد زد
  كنم؟ ها؟  خواستي پايين بياي ببيني من چيكار مي  فقط مي-

دانسته است كه چـرا او پـايين آمـده            دونست كه رون از روي قصد اين كار را نكرده و اصال نمي              هري مي 
ايـن لحظـه از رون و هـر          در   -خواست دلش را خالي كند      داد مي   است ولي او ديگه به اين موضوع اهميت نمي        

اش آن قدر كوتاه است كه نصف ساق       به پاي رون نگاه كرد ديد شلوار پيژامه       . شد متنفر بود    چه مربوط به او مي    
  .پايش پيداست

  :رون در حالي كه صورتش از عصبانيت سرخ شده بود گفت
ـ      من تنهات مي  . خواي مزاحمت بشم    فهميدم كه نمي    من بايد مي  .  متاسفم - ات بـا     راي مصـاحبه  زارم تـا ب

  .آرامش تمرين كني
تونسـت بـه آن طـرف      رااز روي ميز قاپيد و با تمام قدرتي كه مـي    "هري واقعا بوگندو است   "هري نشان   
  .نشان به پيشاني رون برخورد كرد و روي زمين افتاد. اتاق پرتاب كرد

حتي ممكنه يـك    . زنيات ب   شنبه كه به سينه     خواي بري، يه چيزي براي سه        اين براي جايي كه مي     -  
  خواستي؟ خواستي، نمي اين همون چيزي بود كه مي.... شانس باشي  زخم داشته باشي اگر خوش

اميد داشت كه رون مـانع از رفـتن او بشـه، حتـي دلـش                . بعد با عجله به طرف پلكان مارپيچ حركت كرد        
امه كوتاه خودش ايسـتاده     ولي رون فقط آنجا، درآن پيژ     . خواست كه رون مشت محكمي توي صورتش بزنه         مي

ها با سرعت باال رفت و با چشـمان بـاز روي تخـت خـواب خـودش دراز                     بود و هري از كنار او گذشت و از پله         
  .ها بعد صدايي از بازگشت رون به تخت خوابش نشنيد كشيد و تا مدت
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  مرحله اولمرحله اول: 20فصل 
  
  
  
  
  
  
  

از بس . صبح روز يكشنبه هري از خواب بيدار شد
ت بود زماني به خود آمد كه سعي ميكرد به حواسش پر

وقتي لباسش را در . جاي جوراب،كالهش را به پا كند
دست و حسابي پوشيد با عجله از خوابگاه بيرون رفت 

هرميون سر ميز . كه زود تر هرميون را پيدا كند
گريفندور در سرسراي بزرگ بود وبا جيني صبحانه 

توانست لب هري كه حالت تهوع داشت و نمي. ميخورد
به چيزي بزند منتظر ماند تا هرميون آخرين قاشق 

هنگامي كه دور درياچه قدم ميزدند هري .سپس او را كشان كشان به محوطه ي قلعه برد.حليمش را فرو دهد
 .ماجراي چهار اژدها و تمام گفتگو هايش با سيريوس را براي هرميون تعريف كرد

احساس خطر كرداما عقيده داشت كه در آن لحظه مشكل هرميون نيز از شنيدن هشدارهاي سيريوس 
  :او با در ماندگي گفت.رويا رويي هري با اژدها مهمتر است

  . بعد يه فكري به حال كاركاروف ميكنيم…اول بگذار تا سه شنبه شب تو رو زنده نگه دآريم
ساده اي كه اژدها را آنها سه بار دور درياچه قدم زدندن و در تمام مدت به اين فكر كردند كه افسون 

در آنجا هري هر .با هم به كتابخانه رفتند .اما هيچ فكر خاصي به زهنشان نرسيد.محار ميكند چه ميتواند باشد
سرانجام در پشت كوهي از كتاب سر گرم .كتابي در باره اژدها به دستش ميرسيد از قفسه برون ميكشيد

  :هري شروع به خواندن كرد.جستجو شدند
به .  اين به دردمون نمي خوره…درمان پوسيدگي فلس ها …ناخن اژدها به روش جادوئي كوتاه كردن 

پس كشتن اژدها كاري بس دشوار ... درد ديوونه هايي مثل هاگريد ميخوره كه مي خوان اژدها پرورش بدن
ادي به نيروي سحر آميزي كه از دوران قديم در پوست اژدها به جا مانده است مانع نفوز افسون هاي ع.است

ولي ... و تنها افسون هاي پيچيده و بسيار نيرومند قادرند به پوست آن نفوز كنند. بدن اين موجود ميشود
 .سيريوس گفته با يه افسون ساده ميشه مهرش كرد

 :هري كتاب شيفتگان اژدها را كنار گذاشت و گفت
  .پس بريم سراغ كتابهايي كه افسون هاي ساده تري دارند
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كتابها را روي ميز گذاشت و شروع به ورق زدن آنها .تاب افسون برگشتهري با چندين ك
  .هرميون بي وقفه در كنارش پچ پچ ميكرد.كرد

ولي افسون جابه جايي به چه درد ميخوره؟مگه اينكه ...انواع افسون هاي جا به جايي رو اينجا نوشته 
ولي خب ،ديدي كه توي اون .. .بخواي دندون هاي تيزشو با چوب پنبه عوض كني كه خطرش كمتر بشه 

چطوره با تغيير شكل به يه چيز ديگه ... كتاب چي نوشته بود ، اينجور افسون ها درپوستش نفوز نميكنند
تبديلش كنيد؟ ولي آخه مگه ميشه موجود به اون بزرگي رو به اين راحتي تغيير شكل داد؟ فكر نميكنم بتوني 

د خودوتو افسون كني؟شايد بتوني يه جوري قدرتهاي ويژه اي به نكنه باي... هري پروفسور مك گونگالم ...
اما ما هنوز توي كالس هامون اين افسوناه رو اجرا . ولي اينجور افسون ها اصال ساده نيستند .دست بياري 

  ...منم چون دارم براي امتحانات سمج خودمو آماده ميكنم به اين جور افسون ها بر خوردم. نكرديم
 : ايش را روي هم فشار ميداد گفتهري كه دندن ه

هرميون، ميشه يه دقيقه ساكت باشي كه من بتونم حواسمو جمع كنم؟ اما بعد از ساكت شدن هرميون 
و تمام مغزش از صداي وزوز پر شده بود نمي . تنها چيزي كه احساس ميكرد صداي وز وزي در گوشش بود

از بين بردن مو در : تاب طلسمهايي براي شرايط دشواربا نااميدي به فهرست ك. توانست فكرش را متمركز كند
با اين طلسم احتماال آتش اژدها افزايش ... تنفس فلفلي ... اما اژدها كه مو نداشت... يك لحظه نگاه كرد

ميتوانست سالح ديگري براي اژدها ... همان چيزي بود كه هري ميخواست... نيش دار كردن زبان ... مييافت 
صورت اخمويش را برگزداند .  همان هنگام ويكتور كرام با هيكل خميده اش وارد كتابخانه شد در... تهيه كند

  :هرميون با ناراحتي گفت. و نگاهي به آن دو انداخت سپس با چندين كتاب سر ميزي دور تر از آنها نشست
 برگرديم به سالن مگه نميتونه توي اون كشتي مسخرشون كتاب بخونه ؟ بيا هري ،بيا.  اه ،باز اين اومد-

وقتي آنها از كتابخانه . حدس هرميون درست بود... اآلنه كه طرف دار هاش برسن و جيغو ويغ كنند... عمومي 
بيرون ميرفتند چند دختر باورچين پاورچين و از كنارشان گذشتند و وارد كتابخانه شدند يكي از آنها شال 

  .روي ان به چشم ميخوردبزرگي به كمرش بسته بود كه نقش پرچم بلغارستان 
*  

صبح روز دوشنبه كه بيدا شد براي اولين با به فكر فرار از هاگواتز . آن شب خواب به چشم هري نيامد
اما هنگام صرف صبحانه وقتي در سر سراي بزرگ به اطرافش نگاه كرد به ياد آورد كه رفتن از قلعه به . افتاد

هاگواتز تنها جائي بود كه هري در آن خوشحال بود و . بكندچه معنانست و فهميد نميتواند چنين كاري را 
هري  حدس ميزد كه در كنار والدينش نيز خوشحال بوده است اما ان دوره را به خاطر نمي ... خرسند بود 

  .آورد
او به اين نتيجه رسيد كه ترجيح ميدهد در هاگواتز بماند و با يك اژدها رو به رو شود ولي حاضر نيست  

اين تصميم كمي او را آرام كرداو با بي ميلي صبحانه اش را . وت درايو برگردد و كنار دادلي زندگي گندبه پراي
وقتي هري و هرميون از جايشان بلند شدند سدريك ديگوري را ديدند ). لقمه از گلويش پائين نميرفت( خورد

 كه از ميز هافلپاف دور ميشد
 

اگر حدس هري بود و خانم ماكسيم و كاركاروف ....انست سدريك هنوز از آن چهار اژدها چيزي نمي د
  ....ماجرا را براي فلور و كرام بازگو كرده بودند سدريك تنها قهرماني بود كه روحش از اين ماجرا خبر نداشت 

  :هنگامي كه سدريك از سرسرا بيرون مي رفت هري تصميمش را گرفت و به هرميون گفت
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  .تو برو،من خودمو به مو قع ميرسونم . ميام من بعد.هرميون تو برو گل خونه _
  ...هري به موقع نميرسي ها ؟اآلنه كه زنگ بخوره_
  ...خودمو بهت ميرسونم _

  .وقتي هري به پايين پلكان مرمري رسيد سدريك به باالي پلكان رسيده  بود
دريك هري نميخواست در حضور آنها با س.چند نفر از دوستان سال ششمي سدريك همراهش بودند 

آنها جزو همان گروهي بودند كه به محض ديدن هري جمله هاي از گزارش ريتا اسكيتر را بازگو .صحبت كند 
سدريك به سمت راه روي كالس وردهاي .هري فاصله اش را حفظ كرده بود و به دنبالشان ميرفت.ميكردند 

: گفت. ت نشانه گيري كرد چوبدستيش را درآورد و از دور با دق. فكري به زهن هري رسيد.جادويي رفت
  !))بپخش((

چند شيشه مركب . كاغذ اي پستي ،قلمهاي پر وكتابهايش رو زمين پراكنده شدند. كيف سدريك پاره شد
  :وقتي دوستانش خم شدند كه وسايلش را جمع كنند سدريك با اعصبانيت گفت.شكست 

  .رم ميامزحمت نكشيد،بچه ها شما برين سر كالس ،به فيليت و يك بگين من دا_
چوب دستيش را در ردايش گذاشت و منتظر ماند تا همه دوستان سدريك . هري منتظر چنين فرصتي بود

جز هري و سدريك هيچ كس ديگري در راه رو . آنگاه با عجله خود را به راه رو رساند . به كالسشان بروند
  : از روي زمين بقرداشت و گفتسدريك كتابه راهنماي تبديل شكل پيشرفته اش را كه مركبي شده بود.نبود

  ... نوي نو  بود... كيفم پاره شد... سالم _
  :هري گفت

 . توي مرحله اول با اژدها سرو كار داريم ...سدريك _
  :سدريك به او نگاه كرد و گفت

  چي؟_
  :هري كه مي ترسيد پرفسور فليت و يك به دنبال سدريك بيايد تند تند گفت

  !بايد از جلوي اژدها رد بشيم!نفري يه اژدها!چهار تا اژدها آوردن!اژدها_
هري هول و هراسي را كه از شنبه شب گريبانگيرش شده بود در چشمهاي . سدريك به هري خيره ماند

  :سدريك با صدايي بسيار آهسته پرسيد.خاكستري سدريك مي ديد
  مطمئني؟_

  :هري گفت
  .خودم ديدمشون.مطمئنم_
  ... ما بدونيمولي آخه از كجا فهميدي؟ قرار نيست_

  :هري كه مي دانست اگر واقعيت را بگويد هاگريد به درد سر مي افتد گفت
ماكسيم و . ديگه تا حاال فلور وكرامم فهميدن. چه فرقي مي كنه؟ فقط من نيستم كه ميدونم _

  . كاركاروف هر دو تاشون اژدهارو ديدن
كيف پاره اش از شانه . شت وبلند شدسدريك قلم هاي پر، كاغذهاي پوستي و كتاب هاي مركبي را بردا

  . اش آويزان بود
  :ناگهان آثار بدگماني در چشمان حيرت زده اش پديدار شد و پرسيد. دوباره به هري خيره خيره شد
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  چرا به من گفتي؟_
مطمئن بود كه اگر سدريك آن اژدهاها را ديده بود ديگر اين سوال را . هري با ناباوري به نگاه مي كرد

البته اگر دشمنش .  هري حاضر نبود دشمنش هم بدون آمادگي قبلي با آن هيوالها روبه رو شود.نمي كرد
  ...اسنيپ يا مالفوي بود موضوع كمي فرق مي كرد

  :هري به سدريك گفت
 شرايط همه مون يكسانه، درسته؟...حاال ديگه همه مون ميدونيم. عادالنه ست... خب اين طوري_

. ري نگاه مي كرد كه هري صداي تق تق آشنايي را از پشت سرش شنيدسدريك هنوز با سوء ظن به ه
با غرولند . همين كه هري رويش را برگرداند مودي چشم باباقوري از كالسي در نزديكي شان بيرون آمد

  :هميشگي اش گفت
  .پاتر، همراهم بيا... ديگوري برو سر كالست_

  :مودي گفت. نيده بودآيا حرفهايشان را ش. هري با نگري به مودي نگاه كرد
  .خواهش مي كنم بيا بريم به دفترم. چيز مهمي نيست، پاتر_

نكند مودي مي خواست بفهمد او از كجا . نمي دانست چه باليي بر سرش مي آيد. هري به دنبالش رفت
ط هري ماجراي اژدهاها را فهميده است؟ آيا مودي قضيه را به دامبلدور مي گفت و هاگريد را لو مي داد؟ يا فق

 را به يك راسو تبديل 
راسو بسيار .راحت تر ميتوانست از جلوي اژدها عبور كند.ميكرد؟اگر تبديل به راسو ميشد به نفعش بود

  ...كوچك است و ديدنش از پانزده متري چندان آسان نيست
چشم . مودي در را پشت سرش بست و برگشت وبه هري خيره شد. او پشت سر مودي وارد دفتر او شد

  :مودي به آرامي گفت. رآميزش نيز مانند چشم ديگرش به هري نگاه مي كردسح
  !پاتر، چه كار خوبي كردي_

  :مودي گفت. انتظار چنين برخوردي را  نداشت. هري نمي دانست چه بايد بگويد
  .بنشين، هري_

به آنجا آمده او زماني كه دو صاحب قبلي آن دفتر در مدرسه بودند نيز . هري نشت و به اطرافش نگاه كرد
در زمان پرفسور الكهارت در و ديوار از پوسترهاي بزرگ خندان و چشمك زدن خود پرفسور الكهارت . بود

  . پوشيده شده بود
زماني كه لوپين در اين دفتر بود هر باركه به  آن اتاق قدم مي گذاشت با موجود خبيث جالب وديدني 

اما آن روز . ا براي مطالعه و  تمرين به كالسهايش مي بردپرفسور لوپين آن موجودات ر. جديدي مواجه ميشد
هري حدس ميزد مودي در زمان كار آگاهيش از آن اشياءاستفاده مي . آن اتاق پر از اشياء عجيب و غريب بود

هري . بر روي ميزش چيزي شبيه به يك فرفره بلورين بزرگ ترك خورده به چشم مي خورد. كرده است
البته دشمن ياب خودش .  يك دشمن ياب است زيرا خودش هم  يكي از آنها را داشتبالفاصله فهميد كه آن
در گوشه ي اتاق ميز كوچكي قرار داشت كه وسيله اي به يك آنتن تلويزيون كج و . خيلي كوچك تر بود

روي ديوار مقابل هري آينه اي . صداي وزوز خفيفي از آن به گوش مي رسيد. معوج طاليي رنگ روي آن بود
اشكال مبهمي در آن به چشم مي خورد كه در . صب شده بود كه تصوير اشياء داخل اتاق را نشان نمي دادن

  .حركت بودند و تيره ومات به نظر مي رسيدند 
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  :مودي  كه از فاصله اي نزديك به هري نگاه مي كرد گفت
  از وسايل كشف جنايتم خوشت مياد؟_

  :پرسيدهري به آنتن طاليي كج ومعوج اشاره كرد و 
  اون چيه؟ _
البته اينجا نميشه ازش استفاده ... هر وقت با دروغ و پنهان كاري مواجه بشه مي لرزه. اون دروغ سنجه_
قدم به قدم اينجا پر از شاگرداييه كه براي انجام ندادن ... چون امواج با هم تداخل پيدا ميكنن... كرد

مجبور . زي كه اومدم اينجا يه لحظه وزوزش قطع نشدهاز رو. تكاليفشون عذر و بهانه ميارن و دروغ مي گن
امواجي رو كه تا شعاع يك . آخه خيلي حساسه . شدم دشمن يابمو از كار بندازم چون يكسره سوت ميكشيد 

خالفهاي بچه ها كه چيزي ... اين وسيله قادر به كشف خالفهاي بزرگه. كيلومتريش باشن دريافت ميكنه
  ... نيست
  چه كاريه ؟اون آينه براي _
اونارو مي بيني كه بيرون پرسه مي زنن؟ تا وقتي سفيدي چشماشون معلوم نشده . اون ضد آينه ست_

 .ولي همين كه معلوم شد در صندوقمو باز ميكنم. من مشكلي ندارم
روي صندوق هفت .مودي خنده ي خشك و كوتاهي كرد و به صندوق بزرگي در زير پنجره اشاره كرد

هري در اين فكر بود كه در ان صندوق چه ميتواند باشداما سوال بعدي . رديف قرار داشتسوراخ كليد در يك
  .مودي او را به خود آورد

  :مودي پرسيد
   خب،پس قضيه ي اژدهاها رو فهميدي ،آره؟-

هري به سدريك نگفت كه هاگريد قانون شكني كرده است و .از همين وحشت داشت.هري مردد ماند
  .يز چيزي بگويدخيال نداشت به مودي ن

  .تقلب هميشه يكي از ويژگي هاي مسابقه سه جادوگزر بوده و هست.مودي نشت
  :هري باتند خويي گفت

  .اتفاقي فهميدم.من تقلب نكردم-
  :مودي خنديد و گفت

ممكنه دامبلدور مثل هميشه به . من از اولش به دامبلدور گفتم.من ميخواستم به تو تهمت بزنم،پسر جونم
هر چي به فكرشون ميرسيده به . ه پابند باشه ولي مطمئنم كه ماكسيم و كاركاروف پابند نيستنمقررات مسابق

  .قهرمانشون گفته ن اونا ميخوان ببرن ،ميخوان ببرن،ميخوان دامبلدور شكست بدن
  ...ميخوان ثابت كنن كه دامبلدور يه آدم معموليه

 حدقه چرخيد كه هري حالت تهوع مودي خنده ي خشكي كرد و چشم سحرآميزش با چنان سرعتي در
  :مودي گفت.پيدا كرد

  خب،حاال چه طوري ميخواي از جلوي اژدها رد بشي ؟هيچ فكري به نظرت نرسيده؟
  :هري گفت

  .نه-
  :مودي با حالتي جدي گفت
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فقط ميخوام يه خرده نصيحت .نميخوام بين بچه ها فرق بگذارم.من خيال ندارم بهت چيزي بگم -
  .اينه كه از توانايي هات استفاده كناولين نصيحتم .كنم

  :هري نتوانست خودداري كند و گفت
  .من كه توانايي خاصي ندارم-

توي چه كاري مهارت . يه ذره فكرتو به كار  بنداز.بله؟وقتي من بهت ميگم توانايي داري يعني داري
  داري؟

  ...اده بوداودرچه كاري مهارت داشت؟جواب اين سوال بسيار س.هري ذهنش را متمركز كرد
  !چه قدر هم به دردم مي خوره...توي بازي كوئيديچ-

  :اوگفت.مودي لحظه اي از هري چشم بر نميداشت حتي چشم سحر آميزش نيز تكان نمي خورد
  .فقط يه چوبدستي با  خودم ميبرم.من كه نميتونم جارومو با خودم ببرم ..آره ولي-

  :مودي با صداي بلند به ميان حرف او پريد و گفت
از يه افسون ساده و راحت استفاده كن،افسوني كه  باهاش بتوني چيزي رو كه الزم :دومين نصيحتم اينه

  .داري به دست بياري
  اوچه چيزي الزم داشت؟. هري هاج و واج به او نگاه ميكرد

  :مودي آهسته گفت
  ...فهميدنش اصال سخت نيست...مثل دودوتاچهارتاست! ياال ديگه پسرجون-

براي . بايد پرواز مي كرد و از باالي سر اژدها ميگذشت. هري جاروسوار ماهري بود. وجه شدسرانجام مت
  ...اين كار به آذرخشش نياز داشت و براي آوردن آذرخشش كسي نمي توانست به او كمك كند جز

  !هرميون_
ي كرد و براي تاخيرش ازپرفسوراسپراوت عذرخواه. ده دقيقه بعد هري وارد گلخانه ي شماره ي سه شد

  :آهسته به هرميون گفت
  .هرميون، بايد كمكم كني_

  :هرميون كه مشغول هرس كردن يك بوته ي انبوه لرزان بود با نگراني چشمهايش راگرد كرد و گفت
  پس خيال كردي توي اين مدت دارم چي كار مي كنم؟_
  .ياد بگيرمهرميون، من بايد اجراي افسون جمع آوري رو تا فردا بعدازظهر درست و حسابي _

هري تالش . ناهار نخورده به يكي از كالس هاي خالي رفتند. بدين ترتيب انها تمرين را آغاز كردند
كتاب ها و قلم هاي پر وسط راه متوقف . اما هنوز مشكل داشت. ميكرد اشياء گوناگوني را به سوي خود بكشد
  :هرميون گفت. ميماندند و مثل سنگ روي زمين مي افتادند

  ...متمركز كن، هري، فكرتو متمركز كنفكرتو _
  :هري با عصبانيت گفت

يه اژدهاي گنده ي كثيف توي مغزم يكسره باال و ... تو كه نمي دوني. دارم سعي خودمو ميكنم ديگه_
هري ترجيح مي داد به كالس پيشگويي نرود و به ... خب، بگذار يه بار ديگه امتحان كنيم... پايين مي پره

.  اما هرميون رك و راست به او گفت كه حاضر نيست از كالس رياضيات جادويي جيم شودتمرين ادامه دهد
هري ناچار بود يك ساعت تمام پرفسور تريالني را تحمل . بدون هرميون ادامه ي تمرين فايده اي نداشت



 

 

 -26- 

  

 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/     جادوگران                             مرحله اول /بيستم فصل

ر او نصف ساعت درسي را به توضيح درباره ي ارتباط سياره ي مريخ و زحل اختصاص داد و گفت د. كند
  .آن لحظه تمام متولدين ماه زوئيه در معرض خطر مرگ ناگهاني و دلخراش قرار دارند

  :هري از كوره در رفت و با صداي بلند گفت
  .اميدوارم در همين وضعيت باقي بمونن كه زياد زجر نكشم! خوبه_

ين بار در بعد از چندين روز متوالي براي اول.يك لحظه قيافه ي رون طوري شد كگويي ميخواست بخندد
هري تا . اما هري هنوز از او خشمگين بود و واكنش هاي او برايش اهميتي نداشت.چشم هري نگاه كرده بود

او موفق شد مگسي را به سمت خود .آخر كالس درزير ميز با چوبدتيش اشياء كوچك را به سوي خود ميكشيد
  .داده يا آن مگيس بي بخار بوده استبا اين حال نميدانست كارش را درست انجام .جذب كند و آنرا بگيرد

بعد از درس پيشگويي به زور لقمه هاي شمامش را فرو دادو بعد از شام دوباره با هرميون به يك كالس 
آن ها تا نيمه شب به تمرين .آن دو از شنل نامرئي هري استفاده كردند تا با اساتيد مواجه نشوند.خالي رفت

بدعنق وانمود كرد كه گمان كرده هري .نق پيدا نميشد همان جا ميماندندادامه دادند و اگر سرو كله ي بد ع
هري و هرميون پيش از .قصد پرتاب اشياء به او را داشته و شروع كرده به پرت كردن صندلي ها به سوي آنها
آنها به سالن عمومي .آن كه فيلچ با شنيدن سروصدا از راه برسد با عجله از كالس بيرون رفتند

  .وشبختانه هيچ كس در آنجا نبودخ.برگشتند
آن ها تا ساعت دو بامداد به تمرين ادامه دادند و سر انجام در يك ساعت آخر هري به خوبي اجراي 

او جلوي بخاري ايستاده بود وكوهي از اشياءريز و درشت از قبيل كتاب،قلم .افسون جمع اوري را فرا گرفت 
و تره ور،وزغ نويل دركنارش قرار داشت،هرميون كه با وجود پر،صندلي وارونه،يك مجموعه تيله سنگي كهنه 

  :خستگي شديد خوشحال به نظر ميرسيد گفت
  .خيلي بهتر شد،هري،واقعا بهتر شد-

  :هري فرهنگ واژگان سحر آميز را به سمت هرميون پرتاب كرد تا بار ديگر امتحان كند و گفت
هرميون ،يادت باشه در در اين .ايدچيكار كنيمديگه معلوم شد كه كه وقتي افسوني رو ياد نميگيرم ب-

  خب،حاضري؟...مواقع منو ازاژدها بترسوني
كتاب قطور و سنگين !)) برس به دست فرهنگ واژگان: ((هري بار ديگر چوبدستيش را باال اورد و گفت 

 هري آن را. از دست هرميون خارج شد و در سالن عمومي به پرواز درآمد ويكراست به سمت هري رفت
  :هرميون با شوق وذوق گفت. گرفت
  !هري ،خيلي خوب ياد گرفتي ها-

  :هري گفت
فاصله آذرخش از من خيلي بيشتر از عرض اين سالنه .فقط خدا كنه فردا هم به اين خوبي عمل كنه -

  ...اون موقع آذرخش توي خوابگاهه و من توي قلعه م.
  :هرميون قاطعانه گفت

تو به ...هري،بهتره بخوابيم.ابي جمع كني حتما مياد پيشتاگه فكرتو حس.اصال مهم نيست،هري-
  .استراحت احتياج داري

  
               *                                                              
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آن شب هري تما فكرش را روي ياد گرفتن افسون جمع آوري متمركز كرد و چنان روي تمرينش 
فضاي .اما صبح روز بعد بار ديگر ترس و وحشت وجودش را فراگرفت.ز ياد بردتمركز داشت كه وحشتش را ا

كالسهاي بعد از ظحر تعطيل كرده بودندتا دآنش اموزان بتوانند به جايگاه . مدرسه لبريز از هيجان و دلهره بود
  .البته هيچ يك از انها هنوز نمي دانستند در آنجابا چه چيزي مواجه ميشوند.اژدهاها بروند

كساني كه از كنارش رد ميشدند يا .ي احساس عجيبي داشت حس ميكرد از ديگران جدا افتاده استهر
دلهره و .))پاتر،ما يه جعبه دستمال كاغذي آماده كرده ايم(برايش آرزوي موفقيت ميكردند يا به او ميگفتند 

ز دست بدهد و همه كساني اظطرابش چنان شديد بود كه ميترسيد وقتي او را به سوي اژدها ميبرند عقلش را ا
  .را كه در مقابلش قرار ميگرفتند طلسم كند

يك لحظه هري در اولين كالسش،تاريخ جادوگري نشسته . زمان با سرعتي سرسام آور سپري مي شد
و )ساعات بامدادي كجا رفته بودند؟آخرين ساعات دور ازاژدها چه شدند؟(بود،لحظه بعد ميرفت كه ناهار بخورد 

بسيار از دانش آموزان به او .وفسور مك گوناگل با عجله از آن سوي سرسرا به سمت هري ميامدلحظه بعد پر
  :پروفسورمك گوناگل گفت.نگاه ميكردند

  .بايد براي مرحله اول آماده بشي.پاتر ،قهرمان ها بايد به محوطه قلعه برن-
  .باشه-

  :هرميون اهسته گفت.ا كردچنگالش از دستش به داخل بشقاب افتاد و صد.هري از جايش برخاست 
  !موفق باشي،هري،مطمئنم كه موفق ميشي-
  . آره-

هري به دنبال پروفسور مك گوناگل از سرسرا بزرگ بيرون رفت پروفسور مك گوناگل هم مثله هميشه 
د وقتي با هم از پله ها سنگي پايين ميرفتند و با.او نيز به اندازه ي هرميون نگران و آشفته به نظرميرسيد.نبود

  :پائيزي به صورتشان وزيد پروفسور مك گوناگل دستش راروي شانه ي هري گذاشتو گفت
چند تا جادوگر مامور كرديم كه از نزديك مراقب باشن و اگه ... سعي كن خونسرد باشي! اصال نترس

هيچ كس دوست نداره ...مهمترين چيزا اينكه سعي خودتو بكني...مشكلي پيش اومد فورا وارده عمل بشن
  حالت خوبه؟... ودتو به آ ب و آتيش بزنيخ

  :هري صداي خودش را شنيد كه گفت
  .آره ،خوبم-

آنها جنگل را دور زدند اما وقتي به درختان انبوهي .پروفسورمك گوناگل او را به جايگاه چهار اژدها ميبرد
قابلش برافراشته شده رسيدندكه جايگاه تماشاگران در پشت آن ها قرار داشت هري چادر بزرگي را ديد كه در م

  :پروفسور مك گوناگل كه صدايي ميلرزيد گفت.بود و جايگاه و از نظر پنهان ميكرد
آقاي بگمن توي .بايد صبر كنيد تا نوبتت بشه. بقيه سه قهرمان ها اونجان. بايد بري توي اين چادر -
  !موفق باشي،هري...اون بهتون ميگه چيكار بايد بكنين...چادره

  .ور مك گوناگل تشكر كرد و به داخل چادر رفتهري از  پروفس
رنگش .اومثل هميشه آرام و خونسردنبود.فلور دالكور در گوشه اي روي يك سه پايه ي چوبي نشسته بود

هري احساس ميكرد .ويكتور كرام از هميشه عبوس تر بود.پريده لبود و دانه هاي عرق برچهره اش نشسته بود
سدريك در حال قدم زدن بود و وقتي چشمش به هري .راب و نگراني هستاين روش او براي مقابله با اضط
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هري نيز به او لبخند زد واحساس كرد ماهيچه هاي صورتش درست كار نميكنند .افتاد به او لبخند زد
  :بگمن رويش را به هري كرد و با خوشحالي گف. گويي لبخند زدن از يادشان رفته بود

  احت باش  ؟ اومدي،هري ؟بيا تو ،بيا تو ،ر-
قيافه بگمن در ميان چهار قهرمان رنگ پريده همچون شخصيت  هاي اغراق آميز كارتوني به نظر مي 

  :بگمن با خوشرويي گفت.او اين بار هم ردا ي زنبوري قديميش را پوشيده بود . رسيد
ن وقتي همه ي تماشاگر ها جمع شدن من اي. يكي يكي ميرين تو.  خب،ديگه همه تون اينجايين- 

  ..كسيه رو جلو تون مگيرم
  :بگنم كيسه ي ابريشمي ارغواني رنگي را باال آورد وتكان دادو گفت

انواع ...آخه اونا از! هر كدومتون بايد دستتونو بكنين توي اين كيسه و يكي بايد باهاشون مواجه بشين-
له تخم طاليي رو به چنگ شما بايد در اين مرح... راستي يه چيز ديگه هم بايد بهتون بگم... مختلفي هستن

  !بيارين
رنگ صورتش . سدريك سري  تكان داد و دوباره شروع به قدم زدن كرد. هري به سه نفر ديگر نگاه كرد

شايد فكر ميكردند اگر دهانشان اگر . فلور دالكور و كرام هيچ واكنشي از خود نشان ندادند. مثل گچ شده بود 
ولي دست كم آن . اين دقيقا همان  احساسي بود كه هري داشت. خوردبا كنند را باز كنند حالشان به هم مي 

  ...ها به ميل خود داوطلب شده بودند
  

صاحبان پاها با شور و شوق ميگفتند و مي .دريك چشم بر هم زدن صدها جفت پا از كنار چادر گذشتند
سرانجام مدتي بعد . داشت هري در آن لحظه با آن جمعيت پرشور و با نشاط زمين تا آسمان فرق ... خنديدند

آن راجلوي فلور . كه در نظر هري كم تر از يك ثانيه مينمود بگمن در كيسه ي ابريشمي ارغواني را باز كرد
  :گرفت و گفت

  ! خانم ها مقدمند-
فلور دست لرزانش را داخل كيسه كرد و يك اژدهاي عروسكي ظريف و كوچك را از داخل آن بيرون 

فلور تعجب نكردو هري فهميد كه .بود كه در گردنش شماره ي دو به چشم ميخورداژدهاي سبز ولزي .اورد
خشنودي رضايت در چهره ي . خانم ماكسيم به فلور گفته بود چي در پيش رو دارد.حدسش درست بوده است

  .فلور سايه انداخته بود
 ي سه قرار داشت اوگوي آتشين چيني را درآورد كه دور گردنش شماره.كرام نيز وضعيت مشابهي داشت 

سدريك دستش را در كيسه فرو كرد و آژدهاي پوزه كوتاه . كرام حتي پلك هم نزد و به زمين خيره ماند . 
هري كه ميدانست چه نسيبش ميشود .سوئدي آبي رنگ نسيبش شد كه شماره ي به گردنش بسته شده بود 
وقتي هري . اره يه چهار در گردن داشت دستش را داخل كيسه شاخدم مجارستاني را از آن بيرون آورد كه شم

  به آن نگاه كرد بالهايش را از هم باز كرد و دندانهاي تيزش نمايان ساخت 
  :سر خط بگمن گفت 

شماره نوبت شما رو . شما با همون اژدهايي كه از كيسه دراوردين رو به رو ميشين.  خب، اينم از اين-
وقتي صداي سوت .آقاي ديگوري ، تونفر اولي  . گزارش كنم من ديگه بايد برم و مسابقه رو . نشون ميده 

  .ميشه بيايي بيرون چادر ، ميخوام يه چيزي به بگم... شنيدني برو توي جايگاه ،فهميدي ؟خب ،هري
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بگمن او را ميان درختان برد وبا حالتي به او . هري از جايش بلند شد و با بگمن از چادر بيرون رفت
  :نگاه كرد و گفت

   خوبه ، هري ؟ چيزي الزم نداري ؟  حالت-
  :هري گفت

  .چيزي نميخوام. نه... چي ؟نه-
  بگمن باحالت مرموزي صدايش را پايين آورد و گفت

منظورم اينه . ميدوني چي كار بايد بكني ؟فكرشو كردي ؟اگه بخواي من با كمال ميل راهنماييت ميكنم-
  كه

  ...ي كه بتونم من هر كمك. تو سنت كم تر از سن تعيين شده است -
  :هري ادامه داد. هري چنان فوري جواب اورا دادكه خودش نيز فهميد برخورد تندي كرده است

  ...ميدونم چي كار بايد بكنم.نه خيلي ممنون... نه-
  :بگمن به او چشمك زد و گفت

  . مطمئن باش به هيچ كس نميگم -
  ...يه فكراي كرده ام كه احتماال.  نه، خيلي  ازتون ممنونم -

  :صداي سوت به گوش رسيد و بگمن  گفت
  . واي ،من ديگه بايد برم-

هري به سمت چادر رفت و سدريك را ديد كه با چهره اي رنگ پريده تر از . بگمن با عجله از او دور شد
  .هري ميخواست برا يش آرزوي موفقيت كند اما صدايش درنيامد.قبل از چادر  بيرون آمد

چند لحظه  بعد صداي فرياد و هياهوي تشويق . ت و به كرام  و فلور پيوستهري فوري به داخل چادر رف
آميزي جمعيت  نشان داد كه سدريك  وارده جايگاه شده و با همتاي زنده ي اژدها ي عروسكيش رو به رو 

  ...شده است
نعره ...جمعيت جيغ ميكشيدند. نشستن در چادر و شنيدن صداي بيرون از آنچه هري تصور ميكرد بدتر بود

و مثل موجودي هزار سر همه با هم نفس ها را در سينه حبس ميكردند، و سدريك در برابر آن ها ...مي زدند
فلور اكنون مثل . كرام  هنوز به زمين چشم دوخته بود.  مي كوشيد براژدهاي يوزه كوتاه سوئدي غلبه كند

با شنيدن گزارش بگمن ... همه بدتر بودگزارش بگمن از.سدريك از جايش بلند شده بود و دور جادر قدم ميزد
  :او گفت. تصاوير وحشتناكي در برابر چشمان هري مجسم ميشد

! خيلي خطرناك...اين يكي داره كار خطرناكي ميكنه ... از بغل گوشش گذشت ،شانس آورد !  واي-
  !حيف كه موفق نشد!حركت زير كانه اي بود 

: جمعيت را شنيد و اين تنها يك چيز را نشان ميداد از حدود پانزده دقيقه هري صداي جوش و خروش 
  :بگمن فرياد زد. سدريك از جلوي اژدها گذشته بود و تخم طاليي را به چنگ آورده بود

  !حاال به امتياز داورا توجه كنين!آفرين ! خيلي خوب بود-
 را باال گرفته  و به هري حدس زد كه داوران كارت امتياز. بگمن با صداي بلندش امتيازها را اعالم نكرد 

  :بار ديگر سوت به صدا درآمد و بگمن گفت. جمعيت نشان داده اند
  !دوشيزه دالكور خواهش ميكنم تشرف بيارين! سه نفر ديگه موندن-
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فلور كه تمام بدنش مي لرزيد در حالي كه به جوبدستيش چنگ زده بود سرش را باال گرفت و از 
ديگر فقط هري و .  خالف بر خالف گذشته با او احساس همدردي كردهري در ان لحظه  بر.چادر بيرون رفت

  .هر كدام در يك سو چادر نگاهشان را از هم مي دزديدند.كرام در چادر مانده بودند
  :گزارش بگمن آغاز شد او گفت 

يه لحظه فكر كردم بهش !مواظب باش!چيزي نمونده بودها!واي ! واي ،اين اصال كار عاقالنه اي نبود-
  !دخور

لحظه . از قرار معلوم فلور نيز موفق شده بود ...ده دقيقه بعد صداي هلهله تشويق آميز جمعيت را شنيد 
سپس دوباره صداي كف زدن جمعيت بلند ...احتماال امتيازهاي فلور را اعالم مي كردند. همه ساكت شدند

  ...آن گاه براي سومين بار صداي سوت به گوش رسيد... شد
  :بگمن فرياد زد

  ! حاال نوبت آقاي كرامه-
  .كرام با هيكل خميده اش از چادر خارج شد و هري را تنها گذاشت

قلبش تند تند در سينه . هري در آن لحظه تك تك اعضاي بدنش را با حساسيتي فوق العاده حس ميكرد
تاده است در همان لحظه احساس مي كرد بيرون چادر ايس...انگشت هايش را از ترس زق زق ميكرد. ميتپيد 

،به ديوارهاي آن نگاه ميكند و صداي غرش گوشخراش وحشتناك گوي آتشين چيني را شنيد و جمعيت نفس 
  :بگمن نعره زد.ها را در سينه حبس كردند 

  !تخم طاليي رو برداشته...بله ... چه شجاعتي عجب دل و جراتي به خرج داد-
كرام كار . رد پاييزي را شكشست صداي تشويق جمعيت همچون صداي شكستن شيشه سكوت فضاي س

  .هر لحظه ممكن بود نوبت هري فرا برسد. را تمام كرده بود
از چادر . سرانجام صداي سوت شنيد . منتظر ماند . پاهايش مثل ژله ميلرزيد. هري جايش برخاست 

حصار دار از كنار درختان گذشت و از در محوطه ي . بيرون رفت و بيرون رفت و وحشتش  به اوج خود رسيد 
  .وارد جايگاه شد

در اطرافش . منظره اي كه در برابر چشمانش بود و همچون روياي پر رنگ و واضحي به نظرش ميرسيد
دفعه پيش كه به آن نقطه آمده بود از جايگاه . صداها نفر از جايگاه ويژه ي تماشاگران به او چشم دوخته بودند

در آن سوي محوطه ي حصار دار .ش جادويي بر پا كرده بودند تماشاچيان اثري نبود و به تازگي ان را به رو
چشم هاي زرد و ترسناكش به هري خيره . باالهايش نيمه باز بودند . ،شاخدم روي تخم هايش خم شده بود

. همچون مارمولك غول آساي سياه و فلس داري دم شاخ دارش را به زمين مي كوبيد و ميكشيد . مانده بود
جمعيت . شاخ دارش با زمين ،شيارهاي يك متري عميقي بر روي خاك به چشم مي خورددر اثر برخورد دم 

. ديگر برايش اهميتي نداشت. سروصدا مي كردند و هري نميدانست ابزار احساسات شان است يا خصمانه
بايد تمام ذهنش را به طور كامل بر روي چيزي متمركز ميكرد كه تنها ... اكنون زمان عمل فرارسيده بود

  ...اميدش بود
  ))!برس به دست آذرخش((چوبدستيش را باال آورد و فرياد زد

اگر آذرخش نمي ...اگر افسونش عمل نميكرد...تمام سلول هاي بدنش در حال دعا بودند.هري منتظر ماند
  ...امد
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منظره اطرافش در برابر چشمانش مي لرزيد و موج ميزد گويي از وراي حرارت آتش به آن منظره 
  ...همه چيز در فضاي اطرافش شناور شده بود. كردنگاه مي

برگشت و آذرخش را ديدكه پرواز كنان به . آن گاه صدايش راشنيد كه با سرعت از پشت سر نزديك ميشد
بگمن فرياد زنان ...صداي هياهوي جمعيت اوج گرفت. سويش آمد و كنارش در هوا شناور ماند تا سوار شود 

  ...ديگر شنيدن اهميتي نداشت...هري چيزي را نميشنيد اما ديگر گوش ...چيزي مي گفت
لحظه اي بعد گويي معجزه اي به وقوع .هري سور جارو جاروي پرنده شد و به پرواز درآمد 

هنگامي كه پرواز كنان اوج گرفت ،هنگامي كه باد موهايش را نوازش داد،وقتي صورت تماشاگران به ...پيوست
فهميد كه هنگام اوج گرفتن از زمين تر س و وحشتش را بر روي زمين اندازه ي ته سنجاق كوچك شد هري 

  ...او اكنون در جايي بود كه به آن تعلق داشت...جا گذاشته است
و شاخدم تيم مقابلش ... فقط يك مسابقه ي كوئيديچ ديگر ...اين يك مسابقه كوئيديچ بود،همين و بس 

  ...بود
همه . ديد كه در ميان تخم هاي خاكستري رنگ مي درخشيدهري به تخم ها نگاه كرد و تخم طاليي را 

  :هري به خود گفت.ي تخم ها در ميان پاهاي جلويي اژدها قرار داشتند
  !برو بريم...بايد از روش هاي انحرافي استفاده كنم ! فهميدم -

ير مسير هري مي دانست چه خيالي دارد و به موقع تغي.سر شاخدم او را هدف گرفته بود. هري پايين آمد
سيل آتش در آسمان پديدار شد و اگر هري به موقع اوج نگرفته بود در مسير آتش قرار . داد و اوج گرفت

  ...درست مثل اين بود كه از يك توپ بازدارنده گريخته باشد. اما هري نترسيد...ميگرفت
  :بگمن نعره ميزد. جمعيت فرياد مي زدند و نفس ها را در سينه حبس ميكردند

 آقاي كرام ،ديدي؟!وازيعجب پر
. شاخدم همچنان با نگاهش او را دنبال ميكرد.هري اوج گرفت و در مسير دايره اي شكلي به پرواز درآمد

اما بهتر بود . اگر به اين حركت ادامه ميداد سرش گيج ميرفت . سرش حول محور گردن درازش مي چرخيد 
  ...ره شعله ها آتش از دهان اژدها زبانه بكشدهري زياد اين كار رو ادامه ندهد زيرا ممكن بود دوبا

از شعله هاي اتش . اما اين بار بخت با او يار نبود. همين كه اژدها دهانش را باز كرد هري پايين امد
  ...گريخت اما شاخ دراز دم اژدها  كه در ان لحظه باال آمده بود به شانه اش خورد و ردايش را دريد

اما به نظر نميرسيد زخمش انچنان عميق .يغ و شيون جمعيت را شنيدصداي ج. زخم شانه اش ميسوخت 
  ...از پشت شاخدم دور زد و فكري به ذهنش رسيد...باشد

با اين كه پيچ و تاب مي . شاخدم با چنگ و دندان از تخم هايش محافظت ميكرد و قصد پرواز نداشت 
از هري چشم بر نميداشت ميترسيد از تخم خورد و بال هايش را باز باز وبسته ميكرد،با اين كه لحظه اي 

اما هري بايد او را وسوسه ميكرد و گرنه هرگز نميتوانست تخم  طاليي را به چنگ ... هايش دور شود
  ...تنها راه چاره اين بود كه آهسته ومدام او را براي پرواز وسوسه كند...آورد

فاصله اش را حفظ ميكرد تا از نفس . آن سوهري دوباره به پرواز درامد گاهي به اين سو ميرفت گاهي به 
آتشين اژدها در امان بماند و فقط به اندازه اي جلو مي رفت كه مطمئن شود اژدها با نگاهش او را دنبال 

اژدها با چشم هاي هراس انگيزش كه مردمك عمودي داشت هري را تعقيب مي كرد و با هر حركت او .ميكند
  -...ي تيزش را به نمايش گذاشته بودشاخدم دندانها. سرش تكان ميخورد
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  .شاخدم گردنش را باال مي كشيد و سرش را باال مي برد.هري باالتر رفت 
همچون ماري شده .گردنش كامالً كشيده شده بود و سرش را همچنان با هر حركت هري تكان مي داد

  ...بود كه در برابر صاحب فلوت زنش پيچ و تاپ ميخورد
هري در نظر آن هيوال همچون مگس سمجي بود كه .اژدها از خشم غرش كردهري كمي باالتر رفت و 

اكنون هري در اوج آسمان پرواز .بارديگر دمش را به زمين كوبيد.ميخواست هر چه زودتر از شرآن خالص شود
آرواره ... نفس آتشينش را به سوي هري فرستاد اما هري جا خالي داد... مي كرد و دم اژدها به او نمي رسيد

  ...هايش كامالً باز شده بود
  :هري با حالتي وسوسه انگيز بر فرازسر اژدها پرواز مي كرد آهسته گفت

  !زود باش بپر..بپر...بيا منو بگير... زود باش ديگه... بيا... بيا -
  .سر انجام اژدها غرشي كرد و بال هاي عظيم و سياه چرميش را از هم باز كرد

پيش از آنكه اژدها بفهمد او چه كرده .آن گاه هري فرود آمد.كوچك بودبالهايش به بلندي يك هواپيماي 
ديگر . با سرعت به سوي تخم ها شتافت.يا به كجا رفته است با بيش ترين سرعت ممكن به سوي زمين رفت 

  ...و تخم طاليي را برداشت... دسته ي آذرخش را رها كرد. پاهاي جلويي اژدها از آن ها محافظت نمي كرد 
تخم .با سرعت سر سام آوري از جايگاه  اژدها دور شد و بر فراز سر تماشاگران به پرواز درآمد هري 

  طاليي سنگين در دست سالمش در 
براي اولين بار صداي هياهوي جمعيت ... در آن لحظه گويي دستي پيچ صدا رو چرخاند... امن و امان بود

ر جام جهاني سوت مي كشيدند و فرياد شوق سر را به وضوح مي شنيد كه مثل طرفداران تيم ايرلند د
  ...ميدادند

  :بگمن نعره مي زد
جوون ترين قهرمان ما زودتر از بقيه تخم طاليي رو به چنگ !تو رو خدا نگاش كنين! نگاش كنيد-
  !به اين ترتيب آقاي پاتر ديگه نيازي به ارفاق نداره!آورد

پروفسور مگ گوناگل .ه شدند تا شاخدم رامهار كنندهري محافظين اژدها را ديد كه از هر سو وارد محوط
همگي .،پروفسور مودي و هاگريد شتابان به سوي در محوطه ي حصار دار مي آمدند تا از او استقبال كنند

او پرواز كنان از باالي سر . هري از فاصله دور خنده را برلب هايشان مي ديد.برايش دست تكان ميدادند
هري به نرمي بر زمين فرود آمد وپس از . هله ي بلند آنها در گوشش مي پيچيدصداي هل.تماشاگران برگشت

او مرحله اول را چشت سر ... چند هفته ي پي در پي آرامش عميقي را در قلب و روحش احساس ميكرد
  ...او جان سالم به در برده بود...گذاشته بود

  :وقتي هري از آذرخش پايين مي آمد پروفسور مك گوناگل گفت
  !الي بود،پاترع-

وقتي پروفسور مك گوناگل .اين جمله ي تشويق آميز نهايت سخاوت پروفسور مك كوناگل را نشان ميداد
  :او گفت.به شانه هري اشاره كرد دستش به شدت ميلرزيد

داره .خانم پامفري اونجاست... قبل از اينكه داورها امتياز هاتو اعالم كنن بايد بري پيش خانم پامفري-
  ...رو مداوا مي كنهديگوري 

  :هاگريد كه صدايش گرفته بود گفت
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  ...يادته كه چارلي.تو شاخدموشكست دادي!موفق شدي!هري. موفق شدي-
چيزي نمانده بود هاگريد جلوي .هري با صداي بلند از هاگريد تشكر كرد تا او را از ادامه حرفش باز دارد

  . داشته استهمه بگويد كه هري از قبل از وجود ان چهار اژدها خبر
  ! حقه ي جالب و ساده اي بود،پاتر-

  :پروفسور مك گوناگل گفت
  . خب ديگه پاتر ،خواهش ميكنم زودتر برو به چادر كمك هاي اوليه-

هري كه هنوزنفس نفس ميزد از محوطه ي حصار بيرون رفت و خانم  پامفري جلوي چادر ديد كه كنار 
  . به نظر ميرسيداو آشفته و نگران.اولين چادر برپا شده بود

  :او هري را به داخل چادر برد و با نفرت خاصي گفت
  ! اژدها-

هري از پشت پارچه اي نازك كابين سدريك را تشخيص داد اما . درون چادر چند كابين به چشم ميخورد
خانم پامفري همان طوري كه شانه هري را معاينه .ظاهراً آسيب شديدي نديده بود چون روي تخت نشسته بود

  :يكرد باخشم  و غضب حرف مي زد مي گفتم
خيلي شانس !خداميدونه سال ديگه ميخوان چي بيارن! پارسال ديوانه سازها ،امسالم اين چهار اژدها -
  ...اما قبل از معالجه بايد زخمتو شستشو بدم...زخمت سطحيه...آوردي
  .امتيازهاتو ببينيگفتم بشين بعدا ميتوني بري و ... خب،حاال يه دقيقه آروم اينجا بشين -
   حالت چه طوره ،ديگوري؟-

ميخواست ببيند بيرون از . از جايش برخاست .هنوز سرپا شور و هيجان بود. هري نميخواست آروم بنشيند
هرميون .هرميون و رون:اما هنوز به در چادر نرسيده بود كه دونفر با عجله وارد چادر شدند.چادر چه خبر است 

  :ر مانندي گفتبا صداي گرفته و جير جي
  !معركه بود!كارت عالي بود! هري گل كاشتي-

معلوم بود از ترس صورتش را چنگ زده .جاي خراشيدگي ناخن هاي هرميون روي صورتش نمايان بود
  .است

هري به رون نگاه ميكرد كه صورتش مثل گچ سفيد شده بود و طوري به هري نگاه ميكرد كه انگار روح 
  :يار جدي گفترون با حالتي بس.ديده است

  !به نظر من ميخواسته  تو روبه كشتن بده...  هري ،اوني كه كه اسمتو توي جام انداخته-
انگار هري بالفاصله بعد از قهرمان شدنش براي اولين بار ... انگار چند هفته ي گذشته هرگز نيامده بودند

  :هري با خونسردي گفت.رون را ميديد
   كشيد نه؟ باالخره دوزاريت افتاد؟خيلي طول-

رون .لحظه اي به هري نگاه ميكرد و لحظه ديگر به رون .هرميون با چهره نگران بين ان دو ايستاده بود
قبل آن كه رون حرفي بزند به .هري نميخواست عذرخواهي رون رو بشنود.با شك و ترديد دهانش را باز كرد

  :او گفت
  !گذشته ها گذشته! عيب نداره-

  :رون گفت
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  ... نه ،من نبايد-
  :هري گفت

   مهم نيست ،رون،گذشته ها گذشته-
  .هري هم نيز خنديد.رون باحالتي عصبي به او خنديد

  در همان لحظه بغض هرميون تركيد و زد زير گريه
  :هري كه هاج و واج مونده بود به او گفت

  واسه چي گريه ميكني ؟. گريه نداره-
  :هرميون پايش را به زمين كوبيد و گفت

  !وونه اين شما دو تا دي-
سپس آن دو را در آغوش فشرد و پيش ازآن . اشك از چشمان هرميون سرازير شد و روي ردايش ريخت

  .كه بتوانند مانعش بشوند هق هق كنان از چادر بيرون دويد
  :رون با تاسف سري تكان داد و گفت

  .اآلن امتياز هاتو اعالم ميكنن.هري زود باش بيا بريم! چه گريه اي ميكنه-
يك ساعت پيش حتي .خم طاليي و آذرخش رو برداشت و شانه به شانه يرون از چادر بيرون رفتهري ت

رون بي .لحظه اي به ذهنش نرسيده بود كه بعد از يك ساعت با آرامشي عميق و ژرف در كنار رون خواهد بود
  :وقفه حرف ميزد و مي گفت

اون يك .ك كار عجيب و غريبي كردسدري. كارت از همه بهتر بود،هيچ كدومشون به پاي تو نميرسن-
سنگ رو تبديل به سگ كردو ميخواست كاري كنه كه اژدها هه بره به دنبال ....سنگ گنده رو تغيير شكل داد 

تخم طاليي رو برداشت .تا حدودي هم موفق شد ...البته تغيير شكلش حرف نداشت.سگه و حواسش پرت بشه
ولي سدريك در .عقيده كرد وبه جاي سگه دنبال سدريك دويدآخه اژدها وسطه راه تغيير .ولي صورتش سوخت

آخرشم ..ميخواست يه جوري اژدها رو بخوابونه...فلور،سعي ميكرد اژدها رو طلسم كنه ....اين دختره .رفت
اونم .ولي وقتي خروپف ميكرد آتيشش گرفت به دامن فلور و آتيشش زد.اژدها هه خواب الود شده بود.موفق شد

حاال بزار كاركرام رو برات تعريف ... ادو كردو از سر چوب دستيش آب درومد  و آتيشش زدبا چوبدستيش ج
  .كرام اصالً به فكر پرواز نيفتادو بعد از تو اون كارش از همه بهتر بود...كنم 

فقط حيف كه اژدهاهه از درد تلو تلو خورد و زد .يه افسوني رو يكراست فرستاد توي چشمان اژدهاهه
  .آخه نبايد ميگذاشت تخم ها بشكنن.براي همين ازش امتياز كم كردن.و شكستنصف تخم هاش

اكنون كه شاخدم را از انجا برده بودند هري .وقتي به كنار محوطه حصار دار رسيدن رون نفسي تازه كرد
آنها درست درآن سوي محوطه در جايگاه بلندي كه پرده هاي .تازه چشمش به محل ويژه داوران مسابقه افتاد

  .طاليي رنگ داشت نشسته بودند
  :رون گفت

  . هر كدام از داورا ميتونند حداكثر ده امتياز بدن-
او چوبد ستيش را باال .اولين داور خانم ماكسيم بود. هري چشمش را تنگ كرد و به جايگاه بلند خيره شد

كل يه عدد هشت بزرگ چيزي شبيه به يك روبان بلند نقره اي ازآن خارج شد و پيچ و تاب خورد و به ش.آورد
  :جمعيت شروع به تشويق كردند و رون گفت.درآمد 
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  ...مثله اينكه براي زخم شونه ت دو امتياز كم كرده!بدك نيست
رون به پشت هري ضربه زد و با .او با چوبدستيش يك عدد نه به هوا فرستاد.نفر بعدي اقاي كرواچ بود

  :خوشحالي گفت
  ! وضعت خوبه-

  .او نيز به هري نه امتياز داد و صداي هلهله ي جمعيت اوج گرفت.ودنفر بعدي دامبلدور ب
  .ده امتياز...لودو بگمن

  :هري با ناباوري گفت
  منظورش از اين كار چيه؟...ولي من زخمي شدم... ده امتياز ؟ولي -

  :رون با شور و هيجان نعره زد
  ! هري اين قدر غر نزن-

لحظه اي درنگ كردسپس او نيز شماره اي به هوا .دسر انجام كار كاروف چوبدستيشو را باال آور
  .چهار...فرستاد

  :رون با خشم فرياد زد
  !اون به كرام ده امتياز داد!  چي ؟چهار؟ اي بي سروپاي گثيف مغرض-

طرفداري .حتي اگر كاركاروف به او صفر داده بود باز هم برايش مهم نبود.اما براي هري اهميتي نداشت 
  . امتيازهاي دنيا مي ارزيدرون از هري به همه ي

البته هري اين را به رون نگفت اما وقتي برگشتند كه از محوطه حصار دار خارج شوند بي نهايت احساس 
اكنون كه زمان .فقط گريفندوري ها نبودند كه او را تشويق ميكردند...رون تنها نبود...آرامش و سبكي ميكرد

يده بودند،همان طور كه از سدريك حمايت كرده بودند از اون نيز اكنون كه تالش اورا د... عمل فرارسيده بود
اكنون ديگر ميتوانست همه ي ياوه گويي ها يشان را .به نظر اسليتريني ها اهميت نميداد...طرفدار ميكردند

  .تحمل كند
  :در راه بازگشت به مدرسه چارلي ويزلي خود را به آن ها رساند و گفت

بايد .من عجله دارم!گوش كنين ببينين چي ميگم !در مقام اول!قام اولين  هري ،تو و كرام فعال در م-
ولي واقعا باور نكردني ...بهش قول دادم همه چي رو براش بنويسم.زودتر برم براي مامان يه جغد بفرستم 

  .بگمن ميخواد باهاتون حرف بزنه...راستي ،به من گفتن بهت بگم بايد برگردي به چادر قهرمان ها!بود،پسر
هري به چادر برگشتوفضاي چادر با فضاي قبلي .رون به هري گفت كه همان جا منتظرش مي ماند

احساسش را هنگام جاخالي دادن از جلوي آتش شاخدم به .تفاوت بسياري داشت،دوستانه و صميمي شده بود
اصالً ... مقايسه كرديادآورد و آن را با احساسي كه هنگام انتظار طوالنيش پيش از روبه رو شدن با اژدها داشت

  .زمين تا آسمان با هم فرق داشت...قابل مقايسه  نبود
يك طرف صورت سدريك با قشر ضخيمي از نوع . فلور ،سدريك و كرام هر سه با هم وارد چادر شدند

سدريك همين كه چشمش به .خمير نارنجي رنگ پوشيده شده بود و احتماالً براي مداوا جاي سوختگيش بود
  :خنديد و گفتهري افتاد 

  ! كارت عالي بود،هري-
  :هري نيز خنديد و گفت
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  . كار تو هم عالي بود-
  :در همان لحظه لودوبگمن جست و خيز كنان وارد چادر شد و گفت

  ! آفرين به همه تون-
  :او گفت.بگمن چنان خوشحال بود كه انگار خودش  از سد اژدها عبور كرده بود

قبل از مرحله دوم فرصت خوبي براي استراحت . حرف بزنم ميخواستم چند چند كلمه باهاتون -
تا اون موقع فرصت دارين .مرحله دوم در ساعت نه و نيم صبح روز بيست و چهارم فوريه برگزار ميشه.دارين

اگه به تخم طاليي كه توي دستتونه نگاهي بندازين متوجه ميشين كه تخم باز .كه خوب فكر كنين 
اگه بتونين .؟شما بايد معماي داخل تخم مرغ رو حل كنين و سرنخو پيدا كنيناون لوالهارو ببنين...ميشه

همه تون متوجه . بهتون مي گه كه مرحله دوم چيه  تا بتونين خودتونوآماده كنين.معماشو حل كنين
  !شدين؟حتما؟پس ديگه ميتونين برين

هري .ندو به راه افتادندهر دو با هم شروع به صحبت كرد.هري از چادر بيرون آمد و به رون ملحق شد
وقتي درختان انبوهي را كه هري براي اولين بار از پشت آن ها صداي .مايل بود جزئيات كار قهرمانان رو بداند

  .غرش اژدها ها رو شنيده بودپشت سر گذاشتند ساحره اي از پشت درختان جلوي آن ها پريد
رنگ لباسش به رنگ قلم پر تندنويسش كه .ان روز يك رداي سبز رنگ به تن داشت .او ريتا اسكيتر بود
  :او به هري لبخند زد و گفت.در دستش بود ميĤمد

ميشه چند كلمه با هم حرف بزنيم ؟وقتي با اژدها رو به رو شدي چه احساسي !  تبريك ميگم،هري-
  داشتي؟نظرت درباره ي انصاف داورها چيه؟

  :هري با پرخاشگري گفت
  !خداحافظ.يك كلمه ست تنها چيزي كه ميخوام بهت بگم -

  .آنگاه همراه با رون به سوي قلعه باز گشت
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  جبهه آزادي بخش جن هاي خانگيجبهه آزادي بخش جن هاي خانگي: 21فصل 
  
  
  
  
  
  
  

هري . آن شب هري و رون و هرميون به جغد داني رفتند
ميخواست با خرچال نامه اي براي سيريوس بفرستد و به او 

حيح و سالم بگويد كه با موفق از سد اژدها عبور كرده است و ص
هري در طول راه همه ي اطالعاتي را كه سيريوس . است

رون از . درباره ي كاركاروف داده بود براي رون بازگو كرد
شنيدن اين خبر كه كاركاروف روزي مرگخوار بوده است 
بينهايت شگفت زده شد اما هنگامي كه وارد جغد داني ميشدند 

مشكوك ميشدند گفت آن ها بايد همان روز اول به كاركاروف 
  : او گفت
يادتونه مالفوي توي قطار چي ميگفت ؟ يادتونه گفت پدرش با كاركاروف  دوسته ؟ حاال معلوم شد اون -

ولي ... حتما توي جام جهاني هر دوتاشان نقاب زده بودن و پرسه ميزدن .دها از كجا همديگه رو ميشناختن
نقشه ش عملي نشد ديگه . اشه حسابي كنف شد هري اگه كاركاروف اسم تورو توي جام آتش انداخته ب

  ... درسته؟ فقط شونت يه ذره خراشيده شده 
در آن لحظه خرچال كه از تصور به مقصد رساندن يك نامه ذوق زده شده بود كمي باالتر از سر هري 

  :ميچرخيد و بي وقفه هو هو ميكرد  رون گفت
  .شصبر كن االن خودم ميگيرم -

  :ه ي جغد داني برد و در ادامه ي حرفش گفت خرچال را به سمت پنجر
 من ممكنه توي اين رامكان نداره مراحل ديگه به اين خطرناكي باشه  ميدوني چيه هري؟ به نظ -

 .مسابقه برنده بشي جدي ميگم 
 در چند هفته ي اخير اين حرف را ميزند اما باز هم شهري ميدانست كه رون براي جبران رفتار ناپسند 

آن . اما هرميون دست به سينه ايستاد و به ديوار جغد داني تكيه داد و به رون اخم كرد. زار بود  از او سپاسگ
  :گاه با حالتي بسيار جدي گفت

وقتي مرحله ي اولش اون بود خدا . هنوز تا آخر مسابقه خيلي مونده هري بايد بيش از اين تالش كنه -
  نميتونم بكنم من كه حتي فكرش رو هم . ميدونه مراحل بعدي چيه 
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  :رون گفت
  آره؟ بعضي وقت ها درست مثل پروفسور تريالني ميشي.  ابر هاي تيره و تار جلوي خورشيد رو گرفته-

نامه اي كه .خرچال قبل از اون گرفتن سه متر و نيم پايين رفت . رون خرچال را از پنجره بيرون انداخت 
 بر شهري نتوانسته بود از نوشتن جزئيات پيروزي . به پايش بسته بود از هميشه سنگين تر و مفصل تر بود

همه ي چرخش ها جا خالي دادن ها و اوج گرفتن هايش را مو به مو  براي سيريوس نوشته . شاخدم بگذرد 
  .بود

  :آنگاه رون گفت. آنقدر به خرچال نگاه كردند تا در تاريكي شب ناپديد شد 
تا حاال حتما فرد و جرج كلي غذا و .  جشن گرفتن  تبچه ها به افتخار . بهتره ديگه بريم پايين-

  .خوراكي از آشپزخانه ها كش رفتن
به هر . وقتي به سالن عمومي برج گريفندور رسيدند فرياد و هلهله ي تشويق آميز بچه ها در فضا پيچيد

نوشيدني  تنگ هاي آب  كدو  حلوايي و . طرف كه نگاه ميكردند كوهي از انواع كيك ها به چشمشان ميخورد 
لي جردن با وسايل آتشبازي رطوبتپذير و بدون حرارت فيلي باستر . كره اي  روي ميز ها  خودنمايي  ميكرد 

دين توماس كه در كشيدن نقاشي مهارت فراواني داشت پالكارد هاي . همه ي سالن را پر از ستاره كرده بود
بر روي دو سه  . فراز سر شاخدم نشان ميدادجديدي درست كرده بود  كه هري را هنگام پرواز با آذرخش بر 

  .پالكارد هم تصوير سدريك نقش بسته بود  كه سرش بر روي شعله هاي آتش قرار داشت
ديگر گرسنگي را به كلي از ياد . هري در كنار رون و هرميون نشست و شروع به خوردن خوراكي ها كرد

 مرحله ي اول را با ,رون در كنارش بود.  وار بود باور كردن آن همه خوشي و سعادت براي هري دش. برده بود
  .موفقيت  پشت سر گذاشته  بود و تا زمان برگزاري  مرحله ي دوم سه ماه زمان مانده بود 

  :لي جردن تخم طاليي را كه هري روي ميز گذاشته بود برداشت و در دستش سبك سنگين كرد و گفت
  !يههري بازش كن ببينيم توش چ!  عجب سنگينه پسر-

  : هرميون فورا گفت
  ...اين جزو قوانين مسابقه ست .  بايد خودش تنهايي روي اين معما كار كنه-

  :هري با صدايي آهسته كه تنها هرميون ميتوانست بشنود گفت
  براي گذشتن از جلوي اژدها هم بايد خودم تنهايي تالش ميكردم درسته؟-

چند نفر ديگر نيز با لي جردن هم صدا . داختهرميون خنديد و احساس گناهش در چهره اش سايه ان
  : گفتند وشدند 

  !بازش كن.  راست ميگه هري-
لي جردن تخم طاليي را به دست هري داد و هري ناخن ها يش را در شيار دو تا دور آن فرو كرد  و در 

شخراش بلند و در داخل آن هيچ چيز نبود اما همين كه هري در آن را باز كرد صداي ناله ي گو. آن را گشود
ان صدا هري را به ياد كنسرت اشباه در جشن مرگ نيك سر بريده انداخت كه در . وحشتناكي در سالن پيچيد 

  :آن نوازنده گان سازهاي اره مانندي را مي نواختند فرد كه گوش هايش را گرفته بود  نعره زد
  ! ببندش-

يموس فينيگان  كه به تخم طاليي وقتي هري دو قسمت تخم طاليي را روي هم فشار داد و بست س
  : خيره شده بود گفت
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نكنه توي مرحله ي بعد بايد از جلوي ... اين ديگه چه صداي بود ؟ مثل صداي پيك مرگ بود -
  پيك مرگ رد بشي هري؟

نويل كه رنگ صورتش مثل گچ سفيد شده بود دستش سست شد و ساندويچ سوسيسش از دستش افتاد 
  :  و گفت
شايد بايد در مقابل طلسم شكنجه گر ... ه ي كسي بود  كه شكنجه ش ميكردن  اين صداي نال-

  !مقاومت كني
  : جرج گفت

به  . دهيچ وقت طلسم شكنجه گرو روي قهرمان ها اجرا نميكنن. اون غير قانونيه . مزخرف نگو نويل -
حمومه بايد بهش هري شايد وقتي پرسي توي ... نظر من كه اين صدا شبيه صداي آواز خوندن پرسي بود 

  حمله كرد   
  :فرد گفت

   هرميون شيريني مربايي ميخوري ؟-
  :فرد خنديد و گفت.هرميون با شك و ترديد به بشقابي كه فرد جلويش نگه داشته بود نگاه كرد

اين نون خامه اي هاست كه  بايد از خورد . هيچ بالي سر اين ها  نياورديم .  چيزي نيست .  نترس-
  . حذر كنيننشو

نويل كه درست در همان لحظه يك نان خامه اي را گاز زده بود  سرفه كرد و آن را از دهانش بيرون 
  :فرد خنديد و گفت . انداخت
  .شوخي كردم نويل-

  :هرميون يك شيريني مربايي برداشت و گفت
  همه ي اين خوراكي ها رو از آشپزخونه آوردين؟ -

  :و گوشخراش جن هاي خانگي را تقليد كرد و گفتسپس صداي زير . فرد خنديد و جواب مثبت داد 
اگه ميگفتم برام . خيلي باحالن )) قربان چيز ديگه اي الزم نداشت؟ هر چي بخواين براتون آورد قربان((-

  .يه گوساله ي بريان بيارن فورا اطاعت ميكردن 
  :هرميون قيافه اي معصومانه به خود گرفت و با حالتي بسيار عادي گفت

  يرن به آشپزخونه ها؟ چطوري م-
  ...كافيه گالبيه رو قلقلك بدي تا . از در مخفي پشت تابلوي يك ظرف بزرگ ميوه. خيلي آسونه-

  :فرد حرفش را ناتمام گذاشت و با سوءظن به هرميون نگاه كرد و گفت
   براي چي ميپرسي؟-

  :هرميون گفت
  هيچي همينطوري-

  :جرج گفت
  شونشون بدي و تشويقشون كني كه شورش كنن؟ ميخواي بري اون برگه مرگه ها رو ن-

  :فرد با حالتي هشدار گونه گفت. هرميون جواب نداد. چند نفر زدند زير خنده
اگه بري و براشون سخنراني كني كه بايد لباس قبول كنن و ! يه وقت نري اونجا  و ناراحتشون كني ها-

  !حقوق بگيرن اونارو از كارشون ميندازي



 

 

 -40- 

  

 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/   جادوگرانجبهه آزادي بخش جن هاي خانگي / بيست و يكم فصل

.  نويل به شكل يك قناري بزرگ در آمد و توجه همه را به خود جلب كرددر همان وقت ناگهان
صداي شليك خنده  در سالن پيچيده بود و فرد براي اينكه نويل صدايش را بشنود ناچار بود فرياد بزند او 

  : گفت
  ...ما نون خامه اي ها رو جادو كرده بوديم... يادم نبود ! ببخشيد نويل ...  واي -

  پر هاي نويل شروع به ريختن كرد  و وقتي همه ي پر ها يش ريخت قيافه ي عاديش را اما بالفاصله
  : فرد رو به جمعيت هيجان زده كرد و فرياد زد. حتي خود نويل هم ميخنديد. داشت

  مي خرين؟ .دونه اي هفت سي كله . من و جرج اختراع كرديم ! اسمشون نون خامه اي قناريه-
. بود كه هري و رون به همراه نويل و سيموس و دين به خوابگاهشان رفتند بامداد گذشته 1ساعت از 

. هري قبل از كشيدن پرده هاي دور تختش عروسك شاخدم مجارستاني را روي ميز كنار تختش گذاشت 
هنگامي كه هري پرده ي دور تختش . عروسك خميازه اي كشيد و روي ميز كز كرد و چشم هايش را بست 

  ...اژدها واقعا موجود دوست داشتني و جالبي بود ... هاگريد حق داشت...  فكر كرد را ميكشيد با خود
  

***  
  

هري هر بار از جلوي درياچه  .   ريز در هاگوارتز آغاز شد گبا فرا رسيدن ماه دسامبر بارش باران و تگر
 و پايين مي رفت مي گذشت و كشتي دورمشترانگ را بر روي آن ميديد كه بر روي سطح متالطم درياچه باال

وقتي بادبان هاي آن را ميديد كه در پهنه ي آسمان  ابري و تيره موج مي خورد  خدا را شكر ميكرد كه قلعه 
ي خودشان با وجودي كه در فصل زمستان بادگير بود هميشه با آتش بخاري ها گرم و مطبوع  مي شد و 

. ر ميرسيد داخل كالسكه ي بوباتان نيز سرد باشد  به نظ.  ديوار هاي قطور آن از نفوذ سرما جلوگيري ميكرد 
او سخاوتمندانه آبشخور آن . هري متوجه شد كه هاگريد از اسب هاي خانوم ماكسيم به خوبي مراقبت ميكند 

آن ها بار . ها را پر از عصاره ي جو كرده بود و بخاري كه از روي آن بر ميخواست از دور كامال نمايان بود 
  .راقبت از موجودات جادويي  رفته بودند و قرار بود با آن موجودات وحشتناك سروكله بزنند ديگر به كالس م

هاگريد به آن ها . دانش آموزان در جاليز كدو حلوايي هاگريد ايستاده بودند و از سرماي گزنده ميلرزيدند
  :گفت

اني بكنيم ببينيم از اين پوست ولي به نظرم بهتره يه امتح... نميدونم اينا به خواب زمستوني ميرن يا نه -
  ...بايد بذاريمشون توي اين جعبه ها ... هاي پشمالو خوششون مياد 

از قرار معلوم هنوز عالقه شان براي كشتن يكديگر از . فقط ده موجود دم انفجاري باقي مانده بودند
 خاكستري بدنشان پوشش ضخيم و.  متر شده بود2طول هر يك از آن ها نزديك .سرشان بيرون نرفته بود 

 نيش و عضو مكنده يشان اين موجودات را تبديل به نپاهاي قدرتمند و چندش آورشان دم آتش افروز شا
دانش آموزان با ياس و نا اميدي به . نفرت انگيز ترين موجوداتي كرده بود  كه هري در تمام عمرش ديده بود

  .   ور همه ي جعبه ها پر از بالش و پتو هاي پشمالو بوددور تا د. جعبه هاي كه هاگريد آورده بود نگاه مي كردند
  :هاگريد

  .بعدش در جعبه هاي رو مي بنديم  كه ببينيم چي كار ميكنن ...بايد كاري كنيم كه بيان تو جعبه ها -
آنها از اينكه  به زور داخل جعبه ها . اما معلوم شد كه موجودات دم انفجاري به خواب زمستاني نميروند 

مدتي بعد در جعبه ها يكي پس . ودند و در جعبه ها به رويشان بسته شده بود به هيچ وجه راضي نبودند رفته ب
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موجودات دم انفجاري . از ديگري منفجر شد و خرده هاي چوب در جاليز كدو حلوايي هاگريد پخش شد
  :هاگريد فرياد زد. رو كرده بودند و در جاليز به اين سو آن سو ميرفتند 

  !بچه ها  نترسين  نترسين -
بيش تر دانش آموزان كالس به دنبال مالفوي و كراب و گويل از در پشتي كلبه ي هاگريد وارد كلبه 

. اما هري و رون و هرميون  همراه با عده اي ديگر به كمك هاگريد شتافتند . شدند و در آنجا سنگر گرفتند 
د اما اين كار به قيمت سوختگي و بريدگي دست  موجود دم انفجاري را ببندن9همه به كمك هم موفق شدند 

  فقط يك موجود دم انفجاري ديگر باقي مانده بود. و پايشان تمام شد
هري و رون با چوبدستي هايشان جرقه هاي آتشين به سمت موجود دم انفجاري شليك مي كردند و 

  : ميشد  هاگريد فرياد زدكي گرفته بود به آنها نزد را باالشموجود دم انفجاري در حالي كه نيش لرزان 
  !فقط يه طناب دور نيشش ببنديد كه نتونه بقيه رو نيش بزنه.بچه ها نترسونينش-

.  از خود مي راندند ا با شليك  جرقه موجود دم انفجاري رواما هري و رون همچنان عقب عقب ميرفتند 
  :وقتي پشتشان به ديوار كلبه ي هاگريد خورد رون با عصبانيت گفت

  .حيفه بميرن! واالآره -
  !چه تفريحه جالبي! به به! به به -

او يك شنل . ريتا اسكيتر به نرده ي جاليز هاگريد تكيه داده بود به اين جنجال و آشوب نگاه ميكرد
  . از دستش آويزان بودشسرخابي با يقه ي خز ارغواني به تن كرده بود وكيف پوست تمساح 

موجود دم انفجاري نقش زمين شد و از . ود دم انفجاري انداختهاگريد خيز برداشت و خود را روي موج
هاگريد در حالي كه حلقهي طناب را به دور نيش .دمش آتشي به سمت بوته هاي كدو حلوايي پشتش فرستاد

  :موجود دم انفجاري مي انداخت و ان را محكم ميبست از او پرسيد
  تو كي هستي؟-

  : سپس گفت. اليش درخشيدريتا به هاگريد لبخند زد و دندان هاي ط
  .ريتا اسكيتر خبرنگار پيام امروز -

  :  برد و گفتشهاگريد از جايش بلند شد و موجود دم انفجاري را كشان كشان به سمت همنوعان 
  مگه دامبلدور نگفته بود حق نداري پات رو توي مدرسه بگذاري؟-

  : ده شد و گفت تبديل به خنشريتا انگار كه سوال هاگريد را نشنيده بود لبخند 
   اسم اين موجودات شگفت انگيز چيه؟-

  :هاگريد غرولند كنان گفت
  .موجودات دم انفجاري جهنده-

  :ريتا كه ظاهرا عالقه مند شده بود گفت
  مال كدوم كشورند؟...جدي؟ تا حاال اسمشونو نشنيده بودم-

هاگريد . فرو ريختهري از زير ريش انبوه هاگريد سرخي صورتش را تشخيص داد و قلبش در سينه 
  موجودات دم انفجاري را از كجا آورده بود؟

  :هرميون كه معلوم بود به اين موضوع فكر كرده است بالفاصله گفت
  خيلي موجودات جالبي هستن مگه نه هري؟-
  خيلي جالبن... آخ ... چي؟ اره -
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كيتر به اطرافش ريتا اس. هرميون پاي هري را عمدا لگد كرده بود تا او را متوجه منظورش كند 
  :نگاه كرد و چشمش به هري افتاد و گفت

  تو هم اينجايي هري؟تو مراقبت از موجودات جادويي رو دوست داري؟ يكي از درس هاي محبوبته؟ -
  :هري با قيافه ي جدي گفت

  بله-
  :ريتا گفت

  !خيلي عاليه!عاليه-
  : ريتا رو به هاگريد كرد و پرسيد

  خيلي وقته تدريس ميكني؟-
نگاه كرد و بعد از او چشمش ) كه گونه اش زخم بود(او به دين. گاه ريتا اسكيتر را تعقيب مي كردهري ن

نگاهي ) كه انگشت هاي سوخته اش را ماساژ ميداد( سيموسهسپس ب) . كه ردايش سوخته بود(به الوندر افتاد
آن ها .  پناه برده بودند  ي كلبه ي هاگريد نگاه كرد كه اكثر دانش آموزان به آنهانداخت و بعد به پنجر

  : هاگريد جواب داد. صورتشان را به شيشه  چسبانده بودند كه ببينند خطر رفع شده است يا نه
  .امسال دومين ساله-
ميخواي باهات مصاحبه كنم؟ مي توني درباره ي تجربه هايي كه هنگام مراقبت از موجودات ... جالبه-

خودت ميدوني كه پيام امروز چهارشنبه ها يه ستون حتما . جادويي كسب كردي برام صحبت كني 
  گفتي دم اشتعالي جهنده؟...ميتونيم  خصوصيات اين موجودات . جانورشناسي داره

  :هاگريد با ذوق و شوق گفت
  .چه عيبي داره... باشه مصاحبه ميكنم... دم انفجاري جهنده-

رايط نميتوانست موضوع را به هاگريد هري به هيچ وجه از اين پيشنهاد خوشش نيامده بود اما در آن ش
بنابراين ناچار بود ساكت بماند و شاهد قول و قرار هاگريد و ريتا اسكيتر باشد كه يكي از روزهاي همان . بگويد

همان وقت صداي زنگ از . هفته را براي يك مصاحبه ي طوالني در رستوران سه دسته جارو تعيين ميكردند 
  :ريتا اسكيتر با خوشرويي گفت. ان ساعت درسي را اعالم كردسوي قلعه به گوش رسيد و پاي

  . پس جمعه شب مي بينمت هاگريد!خداحافظ هري-
  :هري به آهستگي گفت. هري و رون و هرميون به سمت قلعه رفتند

  .همه ي حرف هاي  هاگريد رو پشت و رو ميكنه -
  :هرميون با نگراني گفت

  .چاقي وارد نكرده باشهفقط خدا كنه موجودات دم انفجاري رو قا-
  :اين كار از هاگريد بعيد نبود رون براي اينكه آنها را دلداري بدهد گفت.هر سه به هم نگاه كردند

بدترين كاري كه ميتونه بكنه . هاگريد تا حاال صد بار تو هچل افتاده ولي دامبلدور اخراجش نكرده -
  ... گفتم بد ترين؟ منظورم بهترين بود... ببخشيد...اينكه زودتر از شر اين موجودات خالص بشه

  .هري و هرميون خنديدند و با روحيه ي بهتري رفتند به قلعه تا نهار بخورند
آن ها هنوز روي نمودار سياره ها و . آن روز بعد از ظهر از اول تا آخر كالس پيشگويي شاد و خندان بود 

   شده بود پيشگويي كار ميكردند اما حاال كه رون دوباره با هري دوست
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پروفسور تريالني پيش از آن از هري و رون راضي بود  زيرا آنها . درسشان خنده دار به نظر ميرسيد
عالوه بر پيشگويي حوادث فجيع مرگ دلخراش خود را نيز پيشگويي كرده بودند اما هنگامي كه  سرگرم 

د ميزدند  و باعث رنجش و ناراحتي  بر زندگي روزمره بود هي و رون پوزخننتوضيح تاثير منفي سياره ي پلوتو
پروفسور تريالني با زمزمه ي مرموزي كه ناراحتيش را مخفي نميكرد نگاه معني داري به هري كرد . او شدند
  :و گفت
بعضي ها اگه اون چيز هاي رو كه من ديشب توي گوي بلورين ديدم ميديدند ديگه نميتونستند اينقدر -

سته بودم و تمام حواسم به گلدوزيم بود كه يكهو نياز شديد مشورت با من اينجا نش. شاد و شنگول باشن  
از جام بلند شدم و جلوي  گوي بلورين نشستم و به اعماق پررمز و راز گوي . گوي بلورين بر من غلبه كرد 

  ميدونيد چي ديدم؟...بلورين خيره شدم
  :رون با صداي آهسته زير لب به هري گفت

  .پير  زشت و ريه خفاش غول پيك-
  :پروفسور تريالني گفت. هري به زحمت توانست از خنده خودداري كند 

  ... مرگ...عزيزان من ...  مرگ -
پروفسور تريالني با . پروتي و الوندر با چهره هاي وحشت زده دست هايشان را جلوي دهانشان گرفتند 

  :  سرش را تكان داد و گفتهحالتي هشدار گون
درست ... پايين تر  ...  پايين تر ... و مثل الشخور بالي سرمون ميچرخه... ر ميشهنزديكت... مياد ...  بله -

  ...روي قلعه 
پروفسور تريالني نگاه معنيداري به هري انداخت كه در همان وقت خميازه ي طوالني و آشكاري ميكشد 

.  
 ريه هايشان رسيد وقتي سر انجام از كالس دو كرده ي پروفسور تريالني بيرون آمدند و هواي تازه به

  :هري گفت
 اگر هر بار كه اون مرگ منو اما واقعاً.  اگه تا حاال صد بار از اين حرف ها نزده بود شايد اثر ميكرد -

  .پيشگويي ميكنه قرار بوده بميرم پس من يه معجزه ي بزرگ در علم پزشكيم 
رون خنده . رد از كنارشان گذشت در همان لحظه بارون خون آلود كه با حالتي ترس آور به آنها نگاه ميك

  :اي كرد و گفت
خدا . حاال جاي شكرش باقي ه كه تكليف بهمون نداد ! اگه بميري هم روح غليظ و فشرده اي ميشي -

وقت هاي كه اون تكاليفش بيش تر از ماست كيف . كنه پروفسور ويكتور به هرميون زياد تكليف داده باشه
  ...  ميكنم 

وقتي بعد از شام به كتابخانه رفتند تا او را پيدا كنند آنجا هم . رميون را نديدند اما هنگام صرف شام ه
رون مدتي در پشت قفسه هاي كتاب پلكيد و . فقط يك نفر را در كتابخانه ديدند و آن ويكتور كرام بود. نبود 

رد چشمش به هفت هشت وقتي  با هري درباره ي امضا گرفتن از كرام بگو مگو ميك. از دور كرام را نگاه كرد 
رون با ديدن .  دختر افتاد كه آنها نيز از دور كرام را مي پاييدند و درباره ي امضا گرفتن از او بحث ميكردند

  .اين صحنه شور و شوقش را براي اين كار از دست داد
  :هري و رون به برج گريفندور باز گشتند و رون گفت 

  معلوم نيست اين هرميون كجا رفته -
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  !چرند... آره : فتهري گ
اما هنوز بانوي چاق تابلو را به سمت جلو نچرخانده بود كه صداي كسي را كه دوان دوان مي آمد از 

بانوي چاق  ابرو هايش را باال (هرميون كه نفس نفس ميزد همين كه به آن ها رسيد . پشت سرشان شنيدند 
  :هرميون گفت.) برد و با تعجب به هرميون نگاه كرد

  ... خواهش ميكنم بيا ... اتفاق عجيبي افتاده . بايد بياي .ايد همراهم بياي ب! هري-
  :هري گفت . هرميون دست هري را گرفت واو را همراه خودش كشيد 

   چي شده؟-
  ...زود باش ... بيا ديگه .  وقتي رسيديم اونجا خودت ميبيني-

  :هري گفت. ي نگاه كردرون كه كنجكاو شده بود نيز به هر. هري به رون نگاهي انداخت 
  .باشه بريم

بانوي چاق كه از رفتار آن ها . هري به دنبال هرميون رفت و رون با عجله خود را به آن ها رساند 
  :رنجيده بود گفت

چطوره تا وقتي بر ميگردين . الزم نيست از من معذرت خواهي كنين كه مزاحمم شدين! عيبي نداره-
   باز نگه دارم؟همين جا معطل بمونم و درو براتون

  :رون سرش را برگرداند و فرياد زد
  .اگه اين كارو بكني ازت ممنون ميشيم . دستت درد نكنه-

وقتي هرميون آن ها را شش طبقه پايين برد و با عجله از پلكان مرمري به سوي سرسراي ورودي رفت 
  :هري پرسيد

  داري ما رو كجا مي بري؟ . هرميون-
  :هرميون با شور و هيجان گفت

  .اآلن خودت ميفهمي. ديگه  چيزي نمونده -
همان دري بود كه . هرميون از پلكان مرمري به سمت چپ پيچيد و با عجله به سمت يكي از در ها رفت

هري همان شبي كه جام آتش نام خودش و سدريك را تف كرد سدريك .سدريك ديگوري از آن وارد شده بود
او و رون . هري تا آن زمان وارد اين قسمت نشده بود. ي پشت آن شدرا ديد كه آن در را باز كرد و وارد فضا

به دنبال  هرميون از پلكان سنگي پشت در پايين رفتند اما در پايين پله ها به جاي رسيدن به يك راهروي 
 هزيرزميني تاريك مثل راهرويي كه به دخمه ي اسنيپ ميرسيد خود را در برابر راهروي سنگي پهني يافتند ك

نور مشعل هاي متعدد روشن و نوراني بود و با تابلو هاي زيبايي آراسته شده بود كه بيشتر آن ها نقاشي از 
  :هري در وسط راهرو ايستاد و گفت. هايي از انواع خوراكي ها بودند

  . يه دقيقه صبر كن ببينم هرميون-
  :هرميون بر گشت و با كنجكاوي گفت

  چيه؟-
  :هري گفت

  .فهميدم چه كاري داري-
تابلوي عظيمي از . هري به رون سقلمه اي زد و به تابلويي كه درست پشت سر هرميون بود اشاره كرد

  :رون كه تازه متوجه منظور هري شده بود گفت. يك ظرف نقره اي پر از ميوه بود
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  ميخواي دوباره ما رو وارد اون قضيه ي تهوعت بكني؟!هرميون-
  :هرميون با دستپاچگي گفت

  ...در ضمن اون هم كه گفتي تهوع نيست! يچ وجهبه ه. نه نه -
  :رون اخمي كرد و گفت

 جن هاي خونگي؟ من كه هيچ شاسمشو عوض كردي؟نكنه اسمش رو گذاشتي جبهه ي آزادي بخ-
  ... من كه نميام. دلم نمي خواد سرزده وارد آشپزخونه ها بشم و اون بيچاره ها رو از كارشون بندازم

  :هرميون با بي قراري گفت
بعد . من اومده بودم اينجا كه باهاشون حرف بزنم همين. من هم ازت نميخوام كه همچين كاري بكني-
  .ميخوام يه چيزي رو نشونت بدم... بيا  هري ... ديدم

سپس انگشت اشاره اش را . هرميون دوباره دست هري را گرفت و او را به جلوي تابلوي ميوه ها كشيد
سپس به يك . گالبي تكاني خورد و كركر خنديد.  دادن گالبي بزرگ روي تابلوجلو برد و شروع كرد به قلقلك

سپس هري را هول داد و به . هرميون دستگيره را گرفت و در را باز كرد. دستگيره ي در بزرگ تبديل شد
  .داخل آشپزخانه راند

 ي باال قرار هري در نظر اول سالن بزرگي را ديد كه سقف درست مانند  سر سراي بزرگ كه در طبقه
پاي ديوار ها پر از قابلمه ها و ماهي تابه هاي بزرگ و كوچك برنجي بود كه .داشت بلند و گنبدي شكل بود

در همان . در آن سوي سالن يك بخاري ديواري آجري بزرگ به چشم ميخورد. روي هم چيده شده بودند
  :د ش گفتلحظه موجود كوچكي از وسط سالن جلو دويد و با صداي جير جير مانن

  !قربان هري پاتر . هري پاتر-
لحظه اي بعد آن موجود كوچك چنان هري را در آغوش گرفته بود كه نفس هري بند آمد و حس كرد 

  :هري گفت. هر لحظه ممكن است دنده ها يش بشكند
  دابي؟...دا-

  : صداي جير جير مانند جن خانگي از نزديك ناف هري به گوش رسد كه گفت 
  !دابي آرزوي ديدن هري پاتر و داشت و حاال هري پاتر به ديدن دابي اومده  قربان. ان بلي دابي قرب-

وقتي با چشم هاي درشت و سبزش كه به اندازه ي توپ . دابي هري را رها كرد و چند قدم عقب رفت
دابي درست به همان شكلي بود كه . تنيس بود به هري نگاه مي كرد چشم ها يش لبريز از اشك شوق شد

انگشت ها و . گوش هايش مثل خفاش بودند. بينيش دراز و نوك تيز بود. ري  آخرين بار او را ديده بوده
  .فقط طرز لباس پوشيدنش تغيير كرده بود... اما...پاهايش نيز باريك و دراز بودند

اما .زماني كه دابي براي خانواده ي مالفوي كار ميكرد هميشه يك روبالشي كهنه و كثيف به تن ميكرد 
 در جام جهاني نيز بدتر لباس ناو حتي از بعضي از جادو گرا. اين بار به طرز عجيب و غريبي لباس پوشيده بود

يه رو قوري را مثل كاله بر سر گذاشته بود كه روي آن چندين مدال درخشان سنجاق كرده . پوشيده بود
چيزي شبيه به شرط . دنش آويزان بودپيراهن به تن نداشت فقط يك كراوات با نقش ريز نعل اسب از گر.بود

يكي از جوراب هايش همان جوراب سياهي . جوراب هايش نيز لنگه به لنگه بود. فوتبال بچه گانه به پا داشت
بود كه هري از پايش در آورد و آقاي مالفوي را فريب داد كه آن را به دابي بدهد و بدين ترتيب دابي را آزاد 

  .ارنجي و صورتي داشتجوراب ديگرش راه هاي  ن.كرد
  :هري با حيرت و شگفتي پرسيد
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  دابي تو اينجا چيكار مي كني؟ -
  : گفتشدابي با صداي زير و جيغ مانند 

  !پروفسور دامبلدور به دابي و وينكي كار داد قربان!دابي اومد كه توي هاگوارتز كار كنه قربان -
  :هري گفت

   وينكي هم اينجاست؟-
  !بله قربان-

هري هنگام عبور از .  را گرفت و او را از ميان چهار ميز طويل به وسط آشپزخانه برددابي دست هري
. كنار ميز ها متوجه شد كه آن ها درست در زير ميز هاي چهار گروه مدرسه در سرسرا ي بزرگ قرار گرفته اند

تماال يك ساعت در آن لحظه كه صرف شام به پايان رسيده بود هيچ غذايي روي ميز به چشم نميخورد اما اح
پيش همه ي ميز ها پر از انواع و اقسام غذا هاي رنگين بودند كه بايد از طريق سقف آشپزخانه به ميز هاي 

  . قرينه شان در سر سراي بزرگ  منتقل مي شدند
 دابي از كنارشان هدست كم صد جن خانگي كوچك در آشپزخانه بودند و هنگامي كه هري به همرا

همگي يك . لباس هاي همه ي آنها يك شكل بود . ه او تعظيم و تكريم مي كردندميگذشت لبخند زنان ب
 هاي  بي ء شبيه ردانلباسهاي شا. دستمال آشپزخانه با نشان هاگوارتز را مثل وينكي به دور خود بسته بودند 

  . آستين روميان  هاي باستان بود
  : ي اشاره كرد و گفتدابي جلوي بخاري ديواري آجري آشپزخانه ايستاد و به نقطه ا

  !اين وينكي قربان-
يك . او بر خالف دابي از نظر پوشاك كم و كسر نداشت. وينكي روي سه پايه اي جلوي آتش نشسته بود

. دامن كوتاه و زيبا و يك بلوز به تن داشتو كاله آبي رنگي كه بر سرش گذاشته بود با لباسش هماهنگي داشت
با اينكه هيچ يك از پوشاكي .  آمدن گوش هايش به چشم ميخوردنودر كالهش دو سوراخ بزرگ براي بير

كه دابي به تن داشت با هم  هماهنگي نداشتند تك تك آن ها چنان تميز و مرتب بودند كه به نظر ميرسيد 
در صورتي كه يك نگاه به لباس هاي وينكي نشان ميداد كه او به پاكيزگي و مرتب بودن لباس . نوي نو باشند

. پارچه ي دامنش نيز سوخته و سوراخ بود.  سوپ ريخته و لك شده بودشروي بلوز . ميتي نميدهدهايش اه
  :هري گفت

  .سالم وينكي-
 تركيد و قطره هاي بزرگ اشك از چشم هاي درشت و قهوه شبال فاصله بغض . لب هاي وينكي لرزيد

  . ني هق هق مي كرددرست مثل روز مسابقه ي جام جها.اي رنگش سرازير شد و روي لباسش ريخت
  :هرميون گفت. هرميون و رون نيز به دنبال هري و دابي به آن سوي آشپزخانه آمده بودند

  ...خواهش ميكنم گريه نكن! وينكي عزيزم گريه نكن-
دابي به هري لبخند زد و براي اينكه صدايش به گوش .اما وينكي با صداي بلند تر به هق هقش ادامه داد

  : فرياد زدشوش خراشهري برسد با صداي گ
  هري پاتر چاي ميل دارن؟-

  :هري گفت
  .اره  حتما...  اوه -
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آنها سيني بزرگي را .  جن خانگي با قدم هاي كوتاه و تند از پشت سر هري جلو آمدند6بال فاصله 
حمل ميكردند كه روي آن يك قوري يك پارچ پر از شير يك بشقاب بزرگ پر از بيسكوييت و فنجان و 

  :رون كه تحت تاثير قرار گرفته بود گفت. راي هري و رون و هرميون قرار داشت نعلبكي ب
  !چه پذيرايي خوبي-

اما جن هاي خانگي كه بسيار خوشحال شده بودند تعظيم بلند باالي كردند و .هرميون به رون اخم كرد
  :وقتي دابي فنجان هاي چاي را به دست آن ها ميداد هري از او پرسيد. رفتند

  قته اينجايي دابي؟چند و-
  :دابي با خوشحالي گفت

آخه قربان وقتي يك جن .دابي اومده بود كه پروفسور دامبلدور رو ببينه  قربان! يك هفته ست قربان-
  ...خونگي اخراج شد پيدا كردن كار براش خيلي سخت بود قربان خيلي سخت
 بيني اش كه اكنون درست آب.  شدروقتي صحبت هاي دابي به اينجا رسيد هق هق وينكي سوزناك ت

مثل يك گوجه فرنگي له شده بود بر روي لباسش مي ريخت ولي او تالشي براي متوقف كردن گريه اش 
  : دابي با صداي جيغ مانند ش گفت. نميكرد
ولي دابي نتونست . دابي دو سال تمومه تمام مملكت رو زير پا گذاشت و سعي كرد كاري پيدا كنه قربان-

  !چون دابي حقوق خواستكاري پيدا كرد 
همه ي جن هاي خانگي كه دورشان حلقه زده بودند و با اشتياق به حرف ها يشان گوش مي كردند با 
شنيدن اين جمله ي دابي رويشان را برگرداندند گويي دابي حرف زننده اي زده و مايه ي خجالت آن ها شده 

  :هرميون گفت . بود 
  !آفرين به تو ، دابي  -

  :ن خنديد و دندان هاي بي شمارش را به نمايش گذاشت و گفت دابي به هرميو
اونا . ولي خانم ، بيش تر جادوگرها جن هايي رو كه حقوق خواست جواب كرد ! ازتون ممنونم ، خانم  -
دابي كارشو دوست داشت ولي . بعدشم درو محكم به هم كوبيد » جن خونگي كه حقوق نگرفت « : گفت 

  !دابي آزادي رو دوست داشت .  لباس پوشيد و حقوق گرفت ، قربانهري پاتر، دابي دوست داشت
. جن هاي خونگي هاگوارتز يكي پس از ديگري از ان ها دور مي شدند گويي دابي بيماري مسري داشت 

  :دابي با خوشحالي گفت . اما وينكي از جايش تكان نخورد و فقط با صداي بلندتري گريه و زاري كرد 
  !بي به ديدن وينكي رفت و فهميد وينكي هم آزاد شد ، قربان هري پاتر ، بعدش دا -

در حالي كه با درماندگي جيغ . در اين هنگام وينكي از روي سه پايه لند شد و خود را روي زمين انداخت
هرميون با دستپاچگي كنار وينكي روي .مي كشيد مشت هاي ظريفش را به زمين سنگي آشپزخانه مي كوبيد

در . اما هيچ يك از حرفهايش تغييري در حال وينكي به وجود نياورد . عي كرد او را آرام كند زمين زانو زد و س
اين ميان دابي ناچار بود فرياد بزند تا صدايش از جيغ هاي گوشخراش وينكي بلندتر شود و به گوش هري 

  :او به تعريف بقيهي ماجرا پرداخت و گفت . برسد 
» چرا دابي و وينكي با هم كار پيدا نكرد؟ « به وينكي گفت ! ربان   بعد فكري به ذهن دابي رسي ، ق-

دابي فكر كرد و جواب سوال وينكي » كجا ميشه براي دو تا جن خونگي كار پيدا كرد؟ « وينكي به دابي گفت 
ور پروفس! خالصه دابي و وينكي به ديدن پروفسور دامبلدور اومدن ، قربان ! هاگوارتز ! رو پيدا كرد ، قربان 

  !دامبلدورم ما رو قبول كرد ، قربان 
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  : سپس ادامه داد . دابي با شور و شوق خنديد و اشك شوق از چشم هايش جاري شد 
بنابراين دابي يك جن ! پروفسور دامبلدور گفت اگر دابي حقوق بخواد اون بهش حقوق داد ، قربان  -

  !يك روز در ماه مرخصي داشت دابي هفته اي يه گاليون حقوق گرفت و ! خونگي آزاده ، قربان 
هرميون با ناراحتي از كنار وينكي . وينكي همچنان مشت هايش را به زمين مي كوبيد و جيغ مي كشيد 

  :فرياد زد و گفت 
 !ولي اين خيلي كمه  -
پروفسور دامبلدور به دابي پيشنهاد كرد كه هفته اي ده گاليون حقوق گرفت و در تعطيالت آخر هفته  -

 .تعطيل بود 
  :او ادامه داد . ابي ناگهان بر خود لرزيد گويي تصور آن همه ثروت و خوش گذراني برايش ترسناك بود د
ولي توقع زيادي ... دابي آزادي رو دوست داشت ، خانم ... ولي دابي مبلغ حقوقو پايين آورد ، خانم  -

  .اون كارو بيشتر دوست داشت ... نداشت 
  :ر وينكي پرسيد هرميون با مهرباني و خوشرويي از كنا

  پروفسور دامبلدور به تو چه قدر حقوق ميده ، وينكي ؟ -
گريه اش متوقف . اگر هرميون گمان كرده بود با اين سوال او را خوشحال مي كند كامال در اشتباه بود

شد اما وقتي بلند شد و نشست با چشم هاي درست و قهوه ايش به هرميون چشم غره رفت و خشم و غضب 
  :او با صداي زير و گوشخراشش گفت . خيس و اشك آلودش نمايان شد در چهره ي 

وينكي از ! وينكي هنوز اون قدر پست و ذليل نشد! درسته كه ابروي وينكي رفت ولي حقوق نگرفت  -
  !آزاد شدنش شرمنده ست 

  :هرميون هاج و واج مانده بود گفت 
! كراوچه كه بايد شرمنده باشه نه تو شرمنده ؟ اخه براي چي ؟ اين چه حرفيه ، وينكي ؟ اين آقاي  -

  ...رفتار اون با تو زشت و زننده بود . تو كه كار بدي نكردي 
اما همين كه وينكي اين حرف را شنيد گوش هايش را گرفت تا بقيه ي حرف هرميون را نشنود و جيع و 

  :داد كرد و گفت 
آقاي كراوچ جادوگر خوب ، ! هين كردنبايد به آقاي كراوچ تو!خانم ، نبايد به ارباب من توهين كرد  -
  !آقاي كراوچ حق داشت كه وينكي رو اخراج كرد ! خانم 

  :دابي آهته گفت 
! اون مشكل داشت ، قربان !  هري پاتر ، وينكي نتونست به وضعيت جديدش عادت كرد ، قربان -

انست راحت نظرشو گفت اون االن تو. وينكي حواسش پرت بود ، ندونست كه ديگه آقاي كراوچ اربابش نبود 
  .اما اين كارو نكرد
  :هري پرسيد 

  پس يعني جن هاي خونگي نمي تونن نظرشونو راجع به اربابشون بگن ؟ -
  :دابي ناگاهن بسيار جدي شد و گفت 
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اونا اسرارشونو فاش نكرد و . اين بخشي از بردگي جن هاي خونگي بود ! نه ، نه ، قربان  -
البته پروفسور . هيچ وقت ازشون بد نگفت .  آبروي خانواده رو حفظ كردما افتخار و. ساكت موند ، قربان

  ...كه ... پروفسور دامبلدور گفت ما آزاد بود كه . دامبلدور به دابي گفت كه از دايي چنين توقعي نداشت
  :دابي ناگهان مضطرب و نگران شد و هري را جلو كشيد و در گوش او گفت 

  ... گفت پيرمرد عجيب غريب خل و چلاون گفت ما آزاد بود كه به اون -
او با صداي عادي . گوش هايش تكان مي خوردند . دابي با حالتي عصبي خنديد و سرش را تكان داد 

  :ادامه داد 
. دابي پروفسور دامبلدورو خيلي دوست داشت ، قربان . ولي دابي نخواست اين كارو كرد ، هري پاتر  -

  .ه داشتدابي ، افتخار كرد كه اسرار اونو نگ
  :هري خنديد و گفت 

  ولي حاال ديگه مي توني به خانواده ي مالفوي هر چي دلت خواست بگي ، درسته ؟ -
شانه هايش را باال انداخت و با شك و ترديد . آثار ترس و اضطراب در چشم هاي درشت دابي نمايان شد 

  :گفت 
... هاي سابقش جادوگرهاي دابي مي تونه به هري پاتر بگه كه ارباب . دابي مي تونه ... دا  -

  !جادوگرهاي تبهكار و بدي بودن 
خودش نيز از جرئت و جسارت خودش تعجب كرده . تمام بدنش مي لرزيد . دابي لحظه اي مردد ماند 

  :آن گاه با عجله خود را به نزديك ترين ميز رساند و شروع كرد به كوبيدن سرش به ميز و گفت . بود 
  !دابي بد ! دابي بد  -

دابي كه سرش را مي ماليد و نفسش بند آمده بود . پشت كراوات دابي را گرفتو او را عقب كشيد هري 
  :گفت 
  .ممنونم ، هري پاتر ، ممنونم  -

  :هري گفت 
  .بايد تمرين كني  -

  :وينكي با خشم و ناراحتي گفت 
  تمرين ؟ دابي تو بايد از رفتار خودت خجالت كشيد ، چرا پشت سر اربابت حرف زد ؟ -

  : حالتي دفاعي به خود گرفت و گفت دابي
  .براي دابي ديگه مهم نيست كه اونا چه فكري كرد! وينكي ، اونا ديگه ارباب من نبود  -

  :وينكي دوباره بغضش تركيد و اشك هايش جاري شد و گفت 
اون بدون وينكي چي كار كرد ؟ اون به من ! بيچاره ارباب كراوچ !دابي تو جن خونگي بدي شد  -

قبل از من . من از اول عمر خانواده ي كراوچو تر و خشك كرد ! اون به كمك من احتياج داشت! شتاحتياج دا
خجالت ... اگه اونا بفهمن وينكي آزاد شد چي ؟ اوه ... قبل از اونم مادر بزرگم ... مادرم از اونا نگهداري كرد 

 !خجالت داشت... داشت 
  :هرميون با اطمينان گفت. هق گريه كرد وينكي باز ديگر سرش را روي دامنش گذاشت و هق 

  ...آخه ما اونو ديديم. وينكي من مطمئنم كه آقاي كراوچ بدون تو مشكلي نداره-
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  :  بريده گفته    وينكي دوباره صورت اشك آلودش ر بلند كرد و به هرميون زل زد و بريد
   شما ارباب منو ديد؟ اونو توي هاگوارتز ديد؟-

  :هرميون گفت
  . و آقاي بگمن از اعضاي هيئت داوران مسابقه ي سه جادوگرنداون. بله-
  آقاي بگمن هم هست؟-

از قيافه ي رون .(  وينكي بار ديگر خشمگين و عصباني شده بود و اين مايه ي تعجب و حيرت هري شد
  .)و هرميون معلوم بود كه آنها نيز از واكنش وينكي متعجب شده اند

  :وينكي ادامه داد
  !ارباب به هيچ وجه از اون خوشش نمي اومد  اصال!خيلي بد! ادوگر بديه آقاي بگمن ج-

  :هري گفت
   بگمن بده؟-

  :وينكي با خشم سري تكان داد و گفت
وينكي .... وينكي .... اما وينكي اون چيز ها رو به شما نگفت! ارباب به وينكي چيز هاي گفت .  بله بله-

  ...اسرار ارباب رو فاش نكرد
  :هق هق گريه را از سر گرفت و گريه كنان گفت وينكي دوباره 

  !ديگه وينكي نيست كه كمكت كنه! ارباب بيچاره!  ارباب بيچاره-
آن ها نيز او را به حال خود گذاشتند و چايشان را . وينكي ديگر درست و حسابي با آنها حرف نزد

او از اينكه آزاد شده بود راضي و . دابي نيز با خوشحالي در باره ي زندگي و آينده اش صحبت كرد. نوشيدند
با . او درباره ي نقشه هايي كه براي خرج كردن دستمزدش كشيده بود با آنها صحبت كرد. خرسند بود

  : اشاره كرد و گفتشخوشحالي به سينه ي عريان 
  ! هري پاتر  دابي اين دفعه ميخواد يه پلوور بخره-   

  : است گفت   رون كه معلوم بود به دابي عالقه مند شده
  . ميدوني چيه دابي؟ من پلووري رو كه مامانم براي كريسمس واسه م مي بافه  ميدم تو-   

   از رنگ آلبالويي كه بدت نمايد؟ هاون هميشه براي من پلوور مي باف
  :رون ادامه داد. دابي خوشحال شده بود

  .يت ميادرنگش به روقور.  البته بايد يه ذره كوچيكش كنيم كه اندازه ت بشه-   
بسياري از جن هاي خانگي هنگام رفتن دورشان حلقه زدند وبا اسرار زيادي از آنها خواستند كه مقداري 

هرميون با حالتي دلسوزانه به جن هاي خانگي كه جلويشان تعظيم و تكريم ميكردند .خوراكي براي خود ببرند
هري به جن . پر از شيريني و پيراشكي كردنداما هري و رون جيب هايشان را. نگاه كرد و چيزي از آنها نگرفت

  : هاي خانگي كه جلوي در آشپزخانه جمع شده بودند كه با آنها خداحافظي كنند گفت
  !خيلي ممنون فعال خداحافظ دابي-   

  :دابي با شك و ترديد پرسيد 
   هري پاتر  دابي ميتونه بعضي وقت ها به ديدنتون بياد قربان؟-   

  :هري گفت
   كه مي توني البته-  
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  دابي لبخند زد
   همين كه از آشپزخانه بيرون آمدند و از پله هاي سنگي كه به سرسراي ورودي ميرسيد باال رفتند رون 

  :گفت
 مي دونين چيه؟ من توي اين چند سال فكر ميكردم فرد و جرج خيلي زرنگند كه از آشپزخونه  غذا -   

  ! ر كي بره به آشپزخونه به زور بهش خوراكي ميدنه.در حالي كه اصال كار سختي نيست. كش ميرن
  :هرميون كه جلوتر از همه از پلكان مرمري باال مي رفت گفت

  اومدن دابي به هاگوارترو.  به نفع جن هاي خونگي تموم شدبه نظر من كه اين اتفاق واقعاً
  ه كم كم راضيه   و از زندگيش لذت مي برشوقتي اونا ببينن دابي چقدر از آزادي . ميگم

  .  خودشونم تمايل پيدا مي كنن كه آزاد بشن 
  :هري گفت

  .  اميدوارم رفتار وينكي رو سرمشق قرار ندن-   
  :هرميون گفت

   اون حالش خوب ميشه-   
  :او ادامه داد. از قيافه ي هرميون مشخص بود كه خودش نيز ترديد دارد

  وارتز عادت كنه مي فهمه كه اينجا همين كه مدتي بگذره  و به هاگ.  بيچاره شوكه شده -   
  .كار كردن خيلي بهتر از كار كردن براي كراوچه
  :رون كه داشت پراشكي ميخورد با دهان پر گفت

  .معلومه خيلي كروچ رو دوست داره -   
  :هري گفت

  خيلي دلم ميخواد بدونم كراوچ درباره ي بگمن چي گفته .  ولي انگار اصال از بگمن خوشش نمياد-   
  :رميون گفت ه

ما كه . البته حق داره چنين حرفي بزنه ....  احتماال گفته  اصال رئيس خوبي نيست و مديريت نداره-   
  .ميدونيم دليلش چيه

  :رون گفت
هرميون لبخند بي .  باز بگمن  الاقل شوخ طبعه.  درسته ولي من بگمن رو به كراوچ ترجيح ميدم -   

  :رقمي زد و گفت
  ! از اين حرف ها نزني ها جلوي پرسي -   

  :رون در حالي كه نان خامه اي ميخورد گفت
   .آخه پرسي اصال شوخي سرش نميشه.  اره پرسي حاضر نيست با آدم هاي شوخ طبع كار كنه -   
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  فه غير منتظرهفه غير منتظرهييوظوظ: 22فصل 
  
  
  
  
  
  
  
  شه به اينجا توجه كنين؟  پاتر، ويزلي، مي-

ل همچون گونگا ي پروفسور مك   صداي آزرده
آن روز پنجشنبه بود و . رعد بر سر هري و رون نازل شد

هري و رون سر كالس تغييرشكل از صداي پروفسور 
  . گونگال از جا پريدند و به او نگاه كردند مك

ها كارشان را تمام كرده    آخر كالس بود و آن
ي هندي  هاي شاخداري كه تبديل به خوكچه مرغ. بودند

رگي كنار ميز پروفسور كرده بودند در قفس بز
ي هندي نويل هنوز پر  خوكچه. (گونگال بودند مك

. كرد نيز يادداشت كرده بودند ي بعد را كه روي تخته سياه خودنمايي مي ها تكليف جلسه آن). داشت
هاي دورگه به يكديگر به كار  هاي تغييرشكل را كه در تبديل گونه هاي مختلف سازگار كردن طلسم روش(

هاي تقلبي فرد و  هري و رون كه با چوبدستي. هر لحظه ممكن بود زنگ بخورد.) با مثال شرح دهيدروند،  مي
چوبدستي رون تبديل به يك طوطي كوچك . كردند سرشان را بلند كردند جرج زير ميز با هم شمشيربازي مي

  .شده بود و چوبدستي هري تبديل به يك ماهي پالستيكي
اهي پالستيك هري نوك زده بود، ماهي پالستيكي نيز جمع شده و   طوطي رون چند لحظه قبل به م

  :آلودي به آن دو كرد و گفت گونگال نگاه غضب پروفسور مك. صدا بر روي زمين افتاده بود بي
خوام موضوعي رو براتون  ن مي گانشونو كنار گذاشته ن و رفتار بچه  حاال كه پاتر و ويزلي لطف كرده-  
جشن رقص كريسمس يكي از مراسم سنتي مسابقات . ن رقص كريسمس نموندهديگه چيزي به جش. بگم

آموزان  در ضمن فرصت مناسبي براي آشنايي بيشتر با مهمانان خارجيه البته فقط دانش. قهرماني سه جادوگره
ترو  هاي پايين آموزان سال تونين دانش ي شما مي تونن در جشن شركت كنن، ولي همه سال چهارم و باالتر مي

  ...به عنوان همراه خودتون انتخاب كنين و به جشن بيارين
هايش را درهم  پروتي پتيل به او سقلمه زد اما خودش نيز اخم.   الوندر براون از خوشحالي كركر خنديد

گونگال به  پروفسور مك. ها برگشتند و به هري نگاه كردند هر دوي آن. كشيد تا بتواند از خنده خودداري كند
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زيرا همين چند لحظه پيش با هري و رون دعوا . ا نكرد و از نظر هري اين اصالً منصفانه نبودها اعتن آن
  : گونگال ادامه داد پروفسور مك. كرده بود

ساعت شروع جشن ساعت هشت شب كريسمسه و تا نيمه شب .  در جشن بايد رداي شب بپوشين-  
  .شه جشن در سرسراي بزرگ برگزار مي. ادامه داره

  :آموزان كالس را از نظر گذراند و با ناخشنودي گفت تك دانش گونگال تك ور مك  پروفس
  .و خاكي باشيم... ي ماست كه موهامونو باز بذاريم  جشن رقص كريسمس فرصت خوبي براي همه-  

داد كه صداي  او دستش را محكم روي دهانش فشار مي.   الوندر با صداي بلندتري كركر خنديد
گونگال كه هميشه موهايش را  پروفسور مك. خندد  هري اين بار فهميد كه او به چه مي.اش درنيايد خنده

پروفسور . بست امكان نداشت اجازه دهد موهايش باز و پريشان باشد اسبي مي باالي گردنش محكم دم
  :گونگال ادامه داد مك

آموزان هاگوارتز انتظار  شاي كه ما از دان  ولي فكر نكنين اين يعني كنار گذاشتن رفتارهاي شايسته-  
هاي گريفندور انتظار دارم خداي نكرده كاري نكنن كه باعث سرشكستگي  ي بچه من جداً از همه. داريم

  . هاگوارتز بشن
آموزان به جنب و جوش افتادند كه زودتر وسايلشان را در  ي دانش   در همان لحظه زنگ خورد و همه

  :گونگال گفت در اين ميان پروفسور مك.  بيندازندشان را به شانه شان بگذارند و كيف كيف
  .خوام يه چيزي بهت بگم  پاتر، لطفاً بيا اينجا مي-  

اش سرزنش كند با  خواهد او را براي ماهي پالستيكي گونگال مي كرد پروفسور مك   هري كه گمان مي
 همه از كالس بيرون بروند و گونگال صبر كرد تا پروفسور مك. اي گرفته و ناراحت به سوي ميز او رفت چهره

  :بعد گفت
  ...ها و همراهانشون  پاتر، قهرمان-  

  :  هري پرسيد
   كدوم همراه؟-  

بازي دربياورد با سوءظن به او نگاه كرد  خواهد مسخره گونگال كه گمان كرده بود هري مي   پروفسور مك
  :و گفت
  .گم  رقصتونو ميهمپاهاي.  منظورم همراهيه كه با خودتون به جشن ميارين-  

  :بالفاصله گفت. احساس كرد صورتش سرخ و برافروخته شده است.   قلب هري در سينه فرو ريخت
  .رقصم  همپاي رقص؟ ولي من نمي-  

  :گونگال با ناراحتي گفت   پروفسور مك
 و ها از قديم رسمه كه قهرمان. خواستم همينو بهت بگم اتفاقاً منم مي. رقصي  چرا، پاتر، تو مي-  

  .همراهاشون جشنو افتتاح كنن
خود را در حال افتتاح رقص با . اي خود را با كاله سيلندري و كت فراك مجسم كرد   هري لحظه

هر بار عمو ورنون همكارانش را دعوت . باالچيني به تن داشت آموزي ديد كه مثل خاله پتونيا لباس چين دانش
  :هري گفت. پوشيد اال چين ميب كرد خاله پتونيا لباس پرزرق و برق و چين مي

  .رقصم  من نمي-  
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  :گونگال گفت   پروفسور مك
بنابراين . ي هاگوارتز اين كارو بكني تو قهرمان هاگوارتزي و بايد به عنوان نماينده.  اين يه رسم سنتيه-  

  .حواست باشه كه حتماً يه همراه براي خودت پيدا كني
  ...تونم نمي...  ولي من-  
  .ي گفتم، پاتر شنيدي چ-  

  .  پروفسور با قاطعيت اين را به هري گفت و به جروبحث خاتمه داد
  

♣♣♣  
  

گفت كه پيدا كردن يك همراه در برابر گذشتن از سدي همچون  ي پيش بود هري مي   اگر يك هفته
و در اما در آن زمان كه عبور از سد اژدها را پشت سر گذاشته بود . شاخدم مجارستاني مثل آب خوردن است

داد بار ديگر با شاخدم مبارزه كند اما ناچار به  كرد ترجيح مي آموزي را به جشن دعوت مي قدم بعدي بايد دانش
  .انجام چنين عملي نشود

خود او يكي از . مانند شماري در هاگوارتز مي ي انگشت دانست كه در تعطيالت كريسمس عده   هري مي
گذراند زيرا در غير اين صورت ناچار بود به پريوت درايو  رتز ميكساني بود كه هميشه كريسمس را در هاگوا

آموزان سال چهارم و باالتر مايل  ي دانش ولي از قرار معلوم آن سال همه. برگردد اما او هميشه در اقليت بود
ها تمام هوش و حواسشان به جشني بود كه در پيش  ي بچه هري متوجه شد كه همه. بودند در مدرسه بمانند

كنند چه  هايي كه در هاگوارتز تحصيل مي هري در كمال شگفتي و حيرت تازه فهميده بود تعداد دختر. شتنددا
هايي كه در راهروها كركر  دختر. او پيش از آن هرگز به اين موضوع توجه نكرده بود. قدر زياد است

كشيدند و ريسه  يم زدند؛ دخترهايي كه موقع رد شدن يك پسر جيغ  خنديدند و در گوشي حرف مي مي
خواستند در جشن به تن  كردند كه مي ي لباسي صحبت مي رفتند، دخترهايي كه با شور و هيجان درباره مي
  ...كنند

زدند از كنارشان گذشتند  آموز دختر كه همگي به هري زل زده بودند و پوزخند مي   وقتي ده دوازده دانش
  :هري به رون گفت

طوري بايد دعوتشون  تونيم تنها گيرشون بيارم چه رن؟ وقتي نمي ور مي نور او اي اين  براي چي گله-  
 كنيم؟

  :  رون گفت
  خواي دعوت كني؟  چه طوره با كمند بگيريمشون؟ حاال كي رو مي-  

خواهد چه كسي را دعوت كند اما مگر جرئتش را  دانست كه مي او به خوبي مي.   هري جواب رون را نداد
اي بود و محبوبيت  العاده بازيكن كوييديچ فوق. دختر بسيار زيبايي بود. تر بود  بزرگداشت؟ چو يك سال از او

  .زيادي هم داشت
  :گذرد گفت دانست چه در سر هري مي   رون كه انگار مي

تو شاخدم مجارستاني رو شكست . اي ناسالمتي تو قهرمان مدرسه.  ببين، هري، اصالً ترس نداره-  
  .بندن كه همراه تو بشن صف مي ها براي اين من مطمئنم كه بچه. دادي
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هايش را به    از آن جا كه روابط هري و رون تازه به وضع عادي بازگشته بود رون نيش و كنايه
  .از آن گذشته هري در كمال حيرت متوجه شد كه حرف رون درست از آب درآمده است. حداقل رسانده بود

 هافلپافي سال سومي كه هري تا آن زمان با او حرف آموز موفرفري   درست فرداي آن روز يك دانش
هري از اين پيشنهاد چنان يكه خورد كه پيش از بررسي . هم نزده بود از هري خواست كه با او به جشن برود

او نيز رنجيد و رفت و هري ناچار شد تا آخر كالس تاريخ جادوگري . اين پيشنهاد به او جواب منفي داد
يكي از . آموز ديگر به سراغش آمدند فرداي آن روز دو دانش. و رون را تحمل كندهاي دين، سيموس  متلك

حالتش طوري بود انگار . يك سال پنجمي بود) زده كرده بود كه هري را وحشت(ها سال دوم بود و ديگري  آن
لتي كه حسابي خنديد با حا رون بعد از آن. وپار كند خيال داشت در صورت شنيدن جواب منفي هري را لت

  :جدي گفت
  . قيافه بود  ولي خيلي خوش-  

  :  هري كه عصبي و ناراحت بود گفت
اي پيدا  فكرشو بكن اگه قرار بود من با اون تو جشن برقصم، چه قيافه.  يه سروگردن از من بلندتر بود-  

  . كرديم مي
هوره اينقدر دور و فقط چون مش«:افتاد كه هرميون در مورد كرام زده بود   هري دائم به ياد حرفي مي

شد كه با او به جشن برود؟  آيا اگر قهرمان مدرسه نشده بود باز هم كسي پيشقدم مي. »!زنن ورش پرسه مي
سپس به اين فكر افتاد اگر چو به سراغش بيايد چه حالي . هري ترديد داشت كه جواب اين سوال مثبت باشد

  . كند پيدا مي
ت را كنار بگذارد و با ساير قهرمانان جشن كريسمس را افتتاح كند   با اين كه قرار بود هري شرم و خجال

اندازه  ي اول مسابقه اوضاع و شرايطش بي توانست اين واقعيت را انكار كند كه بعد از پيروزيش در مرحله نمي
ن داد در اي هري احتمال مي. زد تر كسي در راهروها به او نيش و كنايه مي ديگر كم. بهتر از قبل شده است

آموزان گروه هافلپاف گفته بود از آزار و اذيت هري  شايد سدريك به دانش. قضيه پاي سدريك وسط باشد
رسيد  همچنين به نظر مي. دست بكشند تا از اين طريق از هري براي گفتن ماجراي اژدها قدرداني كرده باشد

ته دراكو مالفوي هنوز از هر فرصتي الب. تر شده باشد زدند كم افرادي كه مدال سدريك ديگوري را به سينه مي
هايش  كرد اما تعداد افرادي كه به حرف هايي از گزارش ريتا اسكيتر استفاده مي براي بازگو كردن قسمت

از سوي ديگر، آنچه رضايت و خرسندي هري را به اوج خود رساند اين . شد تر مي خنديدند روز به روز كم مي
  .ي هاگريد چاپ نشد چ گزارشي درباره هيپيام امروزي  بود كه در روزنامه

  در آخرين كالس مراقبت از موجودات جادويي ترم هري، رون و هرميون از هاگريد پرسيدند كه 
  :اش با ريتا اسكيتر چه طور بوده است و او جواب داد مصاحبه
  .اي نداشت  راستش اون اصالً به موجودات جادويي عالقه-  

ها  آن. انفجاري معاف كرده بود ها را از تماس مستقيم با موجودات دم   خوشبختانه هاگريد آن روز آن
كردند اين بود كه پشت ميزي بنشينند و  تنها كاري كه بايد مي. ي هاگريد در امن و امان بودند پشت كلبه

هاگريد با صداي آهسته به . انفجاري آماده كنند ي متعددي را براي وسوسه كردن موجودات دم غذاهاي تازه
  :حرفش ادامه داد و گفت
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منم بهش گفتم كه من و تو از وقتي .  اون فقط ازم خواست كه در مورد تو حرف بزنم،هري-  
توي اين چهار سال هيچوقت مجبور نشدي «:اون پرسيد. ها دنبالت با هم دوستيم ي دورسلي اومدم خونه

 ولي انگار از جوابم زياد راضي »نه«:منم گفتم» بازي درنياورد؟ دعواش كني؟ هيچ وقت سركالست مسخره
  .ي بد و شروري هستي، هري خواست من بگم تو بچه انگار دلش مي. نبود

ي فلزي بزرگ انداخت و چاقويش را برداشت تا مقدار ديگري  هاي جگر اژدها را در يك كاسه   هري تكه
  :از جگر اژدها را خرد كند و در همان حال گفت

انگيزي هستم گزارشش  يشه بنويسه كه من قهرمان كوچولوي حيرتاگه بخواد هم.  معلومه ديگه-  
  .شه كننده و تكراري مي خسته

  :شكست گفت   رون در حالي كه تخم سمندر رامي
اون توقع داشته تو بگي هري يه خالفكار . ي ديگه قضيه رو بررسي كنه خواد از يه زاويه  اون مي-  
  !ست ديوونه

  :ده بود گفت  هاگريد كه از حرف رون جا خور
  ! ولي آخه هري خالفكار نيست-  

  :  هري با دلخوري گفت
ي من  هر وقت ريتا اسكيتر اراده كنه اسنيپ با كمال ميل درباره. كرد  اون بايد با اسنيپ مصاحبه مي-  

پاتر از روزي كه پاشو تو اين مدرسه گذاشت شروع كرد به نقض كردن مقررات : گه كنه و مي اظهار نظر مي
  .سهمدر

  :  رون و هرميون خنديدند و هاگريد پرسيد
ي بدي نيستي   واقعًا همچي چيزي گفته؟ خب، شايد بعضي از مقرراتو زير پا گذاشته باشي ولي بچه-  

  كه، درسته؟
  :  هري خنديد و گفت

  !خيالش، هاگريد  بي-  
  :   رون از هاگريد پرسيد

  كني؟  تو هم توي جشن كريسمس شركت مي-  
  : با صداي گرفته گفت  هاگريد

خواي با  كني، هري، درسته؟ مي تو مجلس رقصو افتتاح مي. گذره خوش مي.  آره، شايد يه سري بزنم-  
  كي شركت كني؟

  :كرد دوباره سرخ شده است گفت   هري كه احساس مي
  . هنوز معلوم نيست-  

  .ي حرفش را نگرفت   هاگريد دنباله
ي  شايعات مختلفي درباره. شد ي آخر ترم روز به روز بيشتر مي هآموزان در هفت   شور و هيجان دانش

گفتند دامبلدور  مثالً مي. كرد ها را باور نمي گشت اما هري نصف آن جشن كريسمس دهان به دهان مي
دعوت » خواهران عجيب«گفتند از گروه  دار از مادام رزمرتا خريده است و يا مي هشتصد بشكه نوشيدني الكل

گاه به  هري كه هيچ. از قرار معلوم اين خبر صحت داشت. جشن كريسمس برايشان آواز بخواندكرده كه در 
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شناخت اما با توجه به شور و  سيم جادوگري دسترسي نداشت گروه خواهران عجيب را نمي دستگاه بي
د كه توانست حدس بزن سيم جادوگري را شنيده بودند مي هاي شبكه بي هيجان كساني كه از كودكي برنامه

  .ها يك گروه موسيقي بسيار مشهورند آن
ها به درس نيست  ديدند حواس بچه اندام وقتي مي ويك كوچك   بعضي از اساتيد مثل پروفسور فليت

ها اجازه داد كه در  او در روز چهارشنبه به بچه. ها را وادار به يادگيري مطالب بكنند كردند آن سعي نمي
او به هري گفت افسون . تر وقتش را صرف گفتگو با هري كرد  و بيشكالسش به بازي و تفريح بپردازند

اما ساير اساتيد به . ي سه جادوگر هيچ عيب و نقصي نداشته است ي اول مسابقه آوريش در مرحله جمع
چيز نميتوانست پروفسور بينز را از شرح ماجراي شورش اجنه  مثالً هيچ. ويك نبودند سخاوتمندي پروفسور فليت

از آنجا كه حتي مرگ پروفسور بينز مانع تدريس او نشده بود هيچكس انتظار نداشت كه موضوع . دباز دار
انگيز بود كه او  بسيار عجيب و حيرت. اي مثل جشن كريسمس او را از ميدان به در كند پا افتاده پيش
هاي پرسي  ته پاتيلي گزارش  آميز و پر زد و خوردي مثل شورش اجنه را به اندازه توانست موضوع خشونت مي

. ها كار كشيدند ي كالسشان از بچه گونگال و مودي تا آخرين ثانيه پروفسور مك. آور كند كننده و مالل خسته
شد كه هري را به  اگر روزي حاضر مي. ها نداد ي بازي و تفريح به بچه رفت اجازه چنان كه انتظار مي اسنيپ هم
تك  ي ترسناكش تك او با قيافه. داد ها مي ح سركالسش را نيز به بچهي بازي و تفري گي بپذيرد اجازه پسرخواند

ي ترم نوشداروهاي هر كسي را روي خودش امتحان  ها را از نظر گذراند و گفت كه در آخرين جلسه بچه
  :آن شب رون در سالن عمومي گريفندور با نفرت گفت. كند مي

ان بگيره كه مجبور بشيم تا آخرين ساعت ترم خواد ازمون امتح آخرين روز ترم مي.  خيلي بدجنسه-  
  .درس بخونيم

  :سازيش بلند كرد و گفت هاي معجون   هرميون سرش را از روي جزوه
  !دي  چه قدرم كه تو به خودت زحمت مي-  

انگيزتر از بازي با  ها خيلي هيجان بازي با اين كارت. ساخت هاي انفجاريش برج و بارو مي   رون با كارت
هاي راحتي كنار  هري روي يكي از مبل. ها منفجر شوند  مشنگي بود زيرا هر لحظه ممكن بود كارتهاي كارت

  :هري با تنبلي گفت. خواند آتش لميده بود و براي دهمين بار كتاب پرواز با تيم كنونز را مي
  . هرميون، آخه ناسالمتي كريسمسه-  

  :گفتي غضبناكش به او نيز نگاه كرد و    هرميون با قيافه
  .تري بكني خواي كار مهم خوني مي هاي درس نوشداروهاتو نمي كردم حاال كه جزوه  من فكر مي-  

كرد كه يك توپ بازدارنده را طرف مهاجم تيم  ي جويي جنكيز بازيكن كنونز را تماشا مي   هري ضربه
  :بي آن كه از آن صحنه چشم بردارد گفت. كسل پرتاب كرده بود بالي

  كاري؟ مثالً چه -  
  :پچ كرد   هرميون آهسته پچ

  !گم  همون تخم طاليي رو مي-  
  :  هري گفت

  . وچهارم فوريه وقت دارم من تا بيست.  بس كن ديگه، هرميون-  
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ها در سالن  ي باال گذاشته بود و بعد از جشن بچه   هري تخم طاليي را داخل صندوقش در طبقه
ونيم ديگر براي كشف معماي صداي گوشخراش داخل تخم   دوماههنوز. عمومي گريفندور آن را باز نكرده بود

  :هرميون گفت. طال وقت داشت
ي دوم چيه و  اگه بقيه فهميده باشن مرحله. ها طول بكشه  ولي ممكنه كشف معماي تخم طال مدت-  

  شه؟ دوني چه افتضاحي مي فقط تو ندوني مي
  .اون احتياج به استراحت داره.  ولش كن، هرميون-  
ها منفجر شدند و  بالفاصله تمام كارت.  رون اين را گفت و دو كارت آخر را باالي برجش گذاشت 

  .ابروهاي رون را سوزاندند
  .اين قيافه به رداي شبت خيلي مياد.  چه خوشگل شدي، رون-  

. كشيد كه ببيند شدت سوختگيش چه قدر است رون به ابروهايش دست مي.   اين صداي فرد و جرج بود
  :جرج گفت. ها نشتند د و جرج سر ميز آنفر

  شه خرچال رو بهمون قرض بدي؟  رون، مي-  
  :  رون گفت

  براي چي؟. رفته نامه برسونه.  خرچال نيست-  
  :آميزي گفت   فرد با حالت كنايه

  . خواد از خرچال دعوت كنه كه باهاش به جشن رقص بياد  آخه جرج مي-  
  :   جرج گفت

  !خوايم يه نامه بفرستيم، خنگ خدا  ميكه  به خاطر اين-  
  :  رون پرسيد

  نويسين؟  هيچ معلومه شما دوتا براي كي نامه مي-  
  :  فرد با حالتي تهديدآميز چوبدستيش را تكان داد و گفت

ها شما براي  بچه... راستي! ها سوزونم  اين قدر فضولي نكن، رون، وگرنه دماغتم مثل ابروهات مي-  
  ا كردين؟جشن كسي رو پيد
  :  رون گفت

  ! نچ-  
  :  فرد گفت

  . بهتره عجله كنين رفقا، وگرنه همراه درست و حسابي گيرتون نمياد-  
  :  رون پرسيد

  خواي بري؟  تو خودت با كي مي-  
  :اي خجالت و شرمندگي بالفاصله گفت   فرد بدون ذره

  . با آنجلينا-  
  :  رون جا خورد و گفت

   چي؟ بهش گفتي؟-  
  : گفت  فرد
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  . خوب شد يادم انداختي-  
  :  فرد برگشت و آنجلينا را كه در آن سوي سالن عمومي بود صدا زد

  !آنجلينا!  آهاي-  
  :زد به او نگاه كرد و گفت   آنجلينا كه كنار آتش نشسته بود و با آليشيا اسپينت گپ مي

   چيه؟-  
   موافقي با هم به جشن بريم؟-  

  : به فرد نگاهي انداخت و گفت  آنجلينا به چشم خريداري
  . باشه-  

فرد به هري و . اي بر لب داشت برگشت و دوباره سرگرم گفتگو با آليشيا شد   سپس در حالي كه خنده
  :رون گفت

  .مثل آب خوردنه!  بفرمايين-  
  :كشيد از جايش بلند شد و گفت   سپس در حالي كه خميازه مي

  . اي مدرسه رو بفرستيم جرج، بيا بريم، بهتره يكي از جغد-  
اش  رون دستش را از روي ابروهايش برداشت و از باالي برج و باروي ويران شده. جا رفتند ها از آن   آن

  :به هري نگاه كرد و گفت
  !ها شيم با دو تا غول بيابوني بريم وگرنه مجبور مي... بايد بجنبيم. گه، هري  راست مي-  

  :  هرميون با بدخلقي گفت
  چي؟... شيد، با دو تا ببخ-  

  :هايش را باال انداخت و گفت   رون شانه
  .يكي مثل ايلويز ميجنو با خودم ببرم... دوني چيه، من حاضرم تنهايي برم ولي مجبور نشم يكي  مي-  
  !اتفاقاً خيلي هم خوشگله. هاي صورتش خيلي بهتر شده  اون بيچاره كه جوش-  

  :  رون گفت
  .ذره كجه آره، ولي دماغش يه -  

  :  هرميون از كوره در رفت و گفت
قيافه به جشن بري و به اخالق  آموز خوشگل و خوش خواي با يه دانش پس تو فقط مي!  كه اين طور-  

  .و رفتارش كاري نداري
  :  رون گفت

  . آره، يه همچين چيزي-  
  :  هرميون با بدخلقي گفت

  .رم بخوابم  من مي-  
  . بزند با عجله به سوي خوابگاه دخترها رفت  سپس بدون آنكه حرف ديگري

  
♣♣♣  
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ي بوباتون و دورمشترانگ را تحت تاثير  مسئولين مدرسه كه اصرار داشتند ميهمانانشان از دو مدرسه
قرار بدهند تمام سعي و تالششان را به كار گرفتند تا براي كريسمس قلعه را به بهترين شكل ممكن تزئين 

. ئينات قلعه متوجه شد كه پيش از آن هرگز قلعه را چنان زيبا و باشكوه نديده استي تز هري با مشاهده. كنند
دوازده درخت كريسمس . ي پلكان مرمري نصب كرده بودند هاي ثابت و درخشان متعددي بر روي نرده قنديل

درخت خاس هاي نوراني  ها را با تزئينات مختلفي، از ميوه آن. كردند هميشگي در سرسراي بزرگ خودنمايي مي
زره و كالهخودها را جادو كرده بودند تا هر كسي از كنارشان رد . گرفته تا جغدهاي طاليي زنده، آراسته بودند

بياييد اي ... آه«:گفت ي يكي از كالهخودهاي توخالي كه مي در اين ميان سرود نصفه نيمه. شد سرود بخوانند
او داخل .  بيرون بكشد جبور شد بدعنق را از داخل اين زرهچندين بار فيلچ م. تر بود از همه شنيدني» باوفايان

خواند كه بدون استثنا همگي  ي كالهخود اشعار خود را مي ي سرود نصفه نيمه شد و در وقفه زره پنهان مي
  .زشت و زننده بودند

هري و رون ديگر نگران و عصبي .   هري هنوز از چو براي شركت در جشن كريسمس دعوت نكرده بود
رسد در حالي  گفت اگر او در جشن همراهي نداشته باشد چندان مضحك به نظر نمي هري به رون مي. ندبود

زيرا قرار بود هري همراه با ساير قهرمانان رقص را افتتاح . رفت كه اگر خودش همراهي نداشت آبرويش مي
ي دوم اتراق كرده بود و  طبقهي دخترهاي  هري با نااميدي به ياد روح دختري افتاد كه در دستشويي ويژه. كند
  :گفت

  .زنه م نمي  باز جاي شكرش باقيه كه اگه از ميرتل گريان دعوت كنم دست رد به سينه-  
  سرانجام در صبح روز جمعه رون با حالتي كه گويي قرار بود آرامش محل امن و دنجي را برهم بزنند به 

  :هري گفت
گرديم هر دومون  امشب كه به سالن عمومي برمي.  تموم كنيم هري بايد دلمونو به دريا بزنيم و كارو-  

  همراه داريم، قبول؟
  :  هري گفت

  ! قبول-  
هاي تفريح، چه هنگام صرف ناهار و چه هنگام رفتن به    اما آن روز هر بار هري چو را ديد، چه در زنگ

رفت؟ شايد هري  ه هيچ جا نميآيا او تنهايي ب. كالس تاريخ جادوگري، چند نفر از دوستانش همراهش بودند
كم  توانست هنگام رفتن به دستشويي او را غافلگير كند اما از قرار معلوم هنگام رفتن به دستشويي نيز دست مي

داد ممكن بود يك نفر ديگر پيشدستي  اما اگر هري زودتر به او پيشنهاد نمي. چهار پنج نفر همراهش بودند
  . كند

توانست حواسش را روي كارش متمركز كند به  سازي نمي الس معجون  سر امتحان نوشداروها در ك
همين دليل فراموش كرد يكي از مواد اساسي را كه نوعي پادزهر بود به معجونش اضافه كند در نتيجه 

تمام فكر و ذكرش اين بود كه دل را به دريا . داد اما اصالً به اين موضوع اهميت نمي. كمترين نمره را گرفت
قبل از . همين كه زنگ خورد كيفش را برداشت و با عجله به سمت در دخمه رفت. ار را يكسره كندبزند و ك

  :رفتن به رون و هرميون گفت
  .بينمتون  سر شام مي-  

  .ها باال رفت   و با عجله از پله
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از او با عجله ... كرد اين بود كه چو را كنار بكشد و حرفش را بزند، همين   تنها كاري كه بايد مي
او را ) كه انتظارش را داشت خيلي زودتر از آن(سرانجام . گشت گذشت و به دنبال چو مي راهروهاي شلوغ مي

  :هري گفت. آمد او از كالس دفاع در برابر جادوي سياه بيرون مي. پيدا كرد
  .خوام يه چيزي بهت بگم شه يه دقيقه بياي اينجا؟ مي  چو؟ مي-  

چو بودند كركر خنديدند و هري در دل گفت اي كاش كركر خنديدن در   بالفاصله دخترهايي كه كنار 
و همراه هري از دوستانش فاصله گرفت تا صدايشان را » .اآلن ميام« : چو گفت. كردند مدرسه را ممنوع مي

اي را نبيند و از آن  هري به چو نگاه كرد و قلبش در سينه فروريخت، درست مثل زماني كه كسي پله. نشنوند
  :هري گفت. ن بيايدپايي

  ... اِ-  
. كرد چو مات و مبهوت به هري نگاه مي. گفت اما بايد مي. توانست نمي. توانست حرفش را بزند   نمي

  :ها را دنبال هم رديف كند بر زبانش جاري شد و گفت كه هري بتواند آن كلمات، قبل از آن
   مشبامنبه جشنبياي؟-  

  :  چو گفت
   ببخشيد، چي گفتي؟-  
  :هري گفت  
  شه با من به جشن بيايي؟ مي... شه  مي-  

  چرا؟  چرا رنگ صورت هري سرخ شد؟ 
  :  رنگ صورت چو نيز سرخ شد و گفت

  . من به يه نفر ديگه قول دادم كه با اون برم. هري، من واقعاً متاسفم!  آهان-  
  :  هري گفت

  ! آهان-  
خورد ولي  نگار ماري در شكمش پيچ و تاب ميزد كه ا اي پيش دلش چنان شور مي لحظه.   عجيب بود

  :هري گفت. در آن لحظه به نظرش رسيد كه درونش ناگهان خالي شده است
  .عيبي نداره... باشه...  باشه-  

  :  چو دوباره گفت
  . من واقعاً متاسفم-  
  . اشكالي نداره، خودتو ناراحت نكن-  

  :و بعد چو گفتاي همان جا ايستادند و به هم نگاه كردند    لحظه
  .خداحافظ. من ديگه بايد برم...  خب-  

  :اختيار از او پرسيد هري نتوانست خودداري كند و بي.   چو كه هنوز صورتش سرخ بود از او دور شد
   با كي قراره به جشن بري؟-  
  .سدريك ديگوري...  با سدريك-  
  ! آهان-  
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او .  تمام وجودش سنگين شده استكرد احساس مي.   در آن لحظه هري احساس ديگري داشت
شد به سوي برج  به كلي شام را فراموش كرده بود و در حالي كه صداي چو با هر قدم در گوشش تكرار مي

او توانسته بود . شد مند مي كم داشت به سدريك عالقه هري كم. سدريك ديگوري... سدريك... گريفندور رفت
ي   ديگر برايش اهميتي نداشت كه سدريك يك بار او را در مسابقهمثالً. پوشي كند از بسياري از واقعيات چشم

اما در . آموزان مدرسه بود اي بود و قهرمان محبوب بسياري از دانش قيافه كوييديچ شكست داده بود؛ پسر خوش
ي يك  مصرفي است كه به اندازه آن لحظه ناگهان به اين نتيجه رسيد كه سدريك پسر خوشگل و بي

  .  سر نداردگنجشك عقل در
ديروز اسم رمز در مخفي برج گريفندور » !پري نوراني«: ي ناراحت و گرفته به بانوي چاق گفت   با قيافه
بانوي چاق روبان پرزرق و برقي را كه به مويش زده بود صاف و مرتب كرد و و در حالي كه . تغيير كرده بود

  :چرخاند گفت تابلو را به جلو مي
  ! بفرمايين، عزيزم-  

ي رنگ پريده در  رون با چهره.   هري وارد سالن عمومي شد و به اطرافش نگاهي انداخت و متعجب شد
ها رفت و  هري به سوي آن. داد اي كنار جيني نشسته بود و جيني با صداي آهسته او را دلداري مي گوشه
  :گفت

   چي شده، رون؟-  
با ناراحتي . اش نمايان بود و اضطراب در چهرهنگراني .   رون سرش را بلند كرد و به هري نگاهي انداخت

  :گفت
  ! دونم چرا اين كارو كردم  چرا اين كارو كردم؟ خودمم نمي-  
   چه كاري؟-  

اش را گرفته است،  كرد و معلوم بود كه به زور جلوي خنده   جيني كه با مهرباني بازوي رون را نوازش مي
  :گفت

  .ده كه باهاش به جشن برهبه فلور دالكور پيشنهاد كر...  رون-  
  :  هري گفت

  تو چي كار كردي؟ -  
  :  رون نفسش را در سينه حبس كرد و دوباره گفت

كه ما رو نگاه ... كاري بود؟ جلوي اون همه آدم آخه اين چه! دونم چرا اين كارو كردم  خودمم نمي-  
وي سرسراي ورودي ايستاده بود و داشت اون ت... ها شدم داشتم از كنارش رد مي! يه هو زد به سرم... كردن مي

  !رفتم بهش پيشنهاد كردم... دونم چرا يهو زد به سرم و نمي... زد با سدريك ديگوري حرف مي
هري با دقت . هايش روي ميز گذاشت و با غرولند شروع به حرف زدن كرد   رون سرش را روي دست

  :رون گفت. زياد توانست حرف او را تشخيص بدهد
. حتي جوابمم نداد. كرد انگار من حلزون دريايي، يا يه همچين چيزي بودم ي به من نگاه مي يه جور-  

  .دونم چي شد كه به خودم اومدم و پا به فرار گذاشتم اون وقت نمي
  :  هري گفت
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. تو تقصيري نداشتي. مادربزرگش پريزاد بوده. ست اون يه پريزاد دورگه.  حق با تو بود، رون-  
كرده ديگوري رو افسون كنه كه از بدشانسي تو از كنارشون رد شدي و افسونش به   سعي ميمطمئنم كه اون

خواد با چوچانگ به جشن  براي اين كه ديگوري مي... كنه ولي داره با اين كارها وقتشو تلف مي. تو اثر كرده
  .بره

  :هري با ناراحتي گفت.   رون سرش را بلند كرد
ردم كه با من به جشن بياد و خودش بهم گفت كه قراره با ديگوري به  همين اآلن به چو پيشنهاد ك-  

  .جشن بره
  :رون گفت.   ناگهان لبخند بر لب جيني خشك شد

راستي ... البته به غير از نويل... من و تو تنها كساني هستيم كه كسي رو پيدا نكرديم.  خيلي ناجور شد-  
  ! نهرميودوني نويل به كي پيشنهاد داده؟  هري، مي

  :انگيز جا خورده بود، گفت   هري كه از شنيدن اين خبر حيرت
  چي؟ -  

  :آمد خنديد و گفت اش به حالت عادي درمي كم رنگ چهره   رون كه كم
گفت كه هرميون  نويل مي. سازي بهم گفت خود نويل بعد از كالس معجون! گم  باور كن، راست مي-  

ولي هرميون بهش گفته كه ... س و چيزاي ديگه كمكش كردههميشه با اون مهربون بوده، هميشه توي در
منظورم ... خواسته با نويل بره اينو گفته چون دلش نمي! خيال كرده! هاهاها. قراره با يه نفره ديگه به جشن بره

  خواد آخه؟ كي دلش مي... اينه كه
  :  جيني كه از حرف رون رنجيده بود گفت

  ندي؟خ  خنده نداره، رون، براي چي مي-  
  :ها نزديك شد و پرسيد به آن. ي تابلو پايين آمد   درست در همان وقت هرميون از حفره

   پس چرا شما دوتا نيومدين شام بخورين؟-  
  :  جيني گفت

كه هردوتاشون از  براي اين... خنديدن اَه، شما دوتام بس كنين ديگه، چه قدر مي... كه  براي اين-  
  .ن  كنن جواب رد شنيدهخواستن دعوت هايي كه مي بچه

  :رون با آزردگي گفت. ي رون و هري را متوقف كرد   اين حرف جيني خنده
  . دستت درد نكنه، جيني-  

  :  هرميون با غرور و تكبر گفت
! ها ها خيلي خوشگل شده قيافه رو بردن؟ ايلويز ميجن تازگي ي دخترهاي خوش  چي شده، رون؟ همه-  

  .شه كه حاضر بشه باهات به جشن بياد دا ميعيبي نداره باالخره يكي پي
  :او گفت. ديد   رون طوري به هرميون خيره شده بود گويي براي اولين بار او را مي

  ... هرميون، نويل حق داشت، تو يه دختري-  
  :  هرميون با نيش و كنايه گفت

  !اي اشاره كردي به خوب نكته...  اوه-  
  .ما بيايتوني با يكي از   خب، پس تو مي-  
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  :  هرميون با بدخلقي گفت
  .تونم  نه، نمي-  

  :تاب شده بود گفت   رون كه بي
همه همراه دارن اگه ما نداشته باشيم همه بهمون . يكي بايد همراه ما بياد.  بس كن ديگه، هرميون-  

  ...خندن مي
  :هايش گل انداخته بود گفت   هرميون كه گونه

  . ام چون قراره با يه نفر ديگه به جشن برمتونم با شما دوتا بي  من نمي-  
  :  رون گفت

  !تو اينو گفتي كه از شر نويل خالص بشي!  دروغ نگو-  
  :زد گفت هايش با حالت تهديدآميزي برق مي   هرميون كه چشم

گي؟ فقط به خاطر اينكه سه سال طول كشيد تا تو فهميدي من يه دخترم، رون، به اين   جدي مي-  
  !ه كسي قبالً به اين موضوع توجه نكرده باشهمعني نيست ك

  :اي به هرميون خيره شد و بعد دوباره به پهناي صورتش خنديد و گفت   رون لحظه
  خوبه؟ راضي شدي؟ حاال باهامون مياي؟.  باشه، باشه، باباجون ما فهميديم كه تو هم يه دختري-  

  :  هرميون با عصبانيت گفت
  !ا يه نفر ديگه به جشن برمقراره ب!  من كه بهت گفتم-  

داشت  رون كه از او چشم برنمي.   هرميون اين را گفت و با عصبانيت به طرف خوابگاه دخترها شتافت
  :گفت

  !گه، بابا  دروغ مي-  
  :  جيني به آرامي گفت

  .گه  دروغ نمي-  
  :  رون بالفاصله پرسيد

  خواد بره؟  پس بگو ببينم با كي مي-  
  :  جيني گفت

  .گه به خودش مربوطه، اگه بخواد بهتون مي. گم ن بهتون نمي م-  
  :اندازه ناراحت شده بود، گفت   رون كه بي

  ...منم. جيني، تو با هري برو. بازي كافيه  باشه، ديگه مسخره-  
  :  جيني نيز مثل لبو قرمز شد و گفت

جواب منفي داد اون به من وقتي هرميون به او . آخه قراره با نويل به جشن برم. تونم  منم نمي-  
آخه من كه كالس چهارمي ... تونم در جشن شركت كنم در غير اين صورت نمي... پيشنهاد كرد، منم ديدم

  .نيستم
  :اش نمايان بود گفت   جيني كه درماندگي در چهره

  . فكر كنم بهتره برم شام بخورم-  
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رون كه دهانش باز مانده بود و به . شدها دور    بعد در حالي كه سرش را پايين انداخته بود از آن
  :كرد گفت هري خيره نگاه مي

  شون شده؟  اينا چه-  
ديگر واقعاً بايد . آمدند ي تابلو پايين مي   اما در همان وقت چشم هري به پروتي و الوندر افتاد كه از حفره

  :هري از جايش بلند شد و به رون گفت. كردند اقدام مي
  .شجا منتظرم با  همين-  

  :  هري يكراست به سمت پروتي رفت و به او گفت
  شه با من به جشن بيايي؟  پروتي، مي-  

داد و  هايش را محكم بهم فشار مي هري در جيب ردايش انگشت.   پروتي شروع كرد به نخودي خنديدن
  :هايش گل انداخته بود، گفت سرانجام پروتي كه گونه.. شان تمام شود منتظر بود تا خنده

  .باشه، ميام -  
  :  هري نفس راحتي كشيد و گفت

  شه تو هم همراه رون باشي؟ الوندر، مي.  ازت ممنونم-  
  :  پروتي گفت

  . اون قراره با سيموس به جشن بره-  
  :هري آهي كشيد و با صدايي آهسته كه به گوش رون نرسد گفت.   دوباره هر دو كركر خنديدند

  بياد؟ كسي رو سراغ ندارين كه با رون -  
  :  پروتي گفت

  ره؟  چرا هرميون گرنجر همراهش نمي-  
  . اون قراره همراه يه نفر ديگه باشه-  

  :  پروتي كه كنجكاو شده بود گفت
  همراه كي؟...  اِ-  

  :هايش را باال انداخت و گفت   هري شانه
  شه؟ حاال تكليف رون چي مي.  خبر ندارم-  

  :  پروتي آهسته گفت
پرسم ببينم  اگه بخواي ازش مي... توي ريونكالست... شناسي خواهرم پادما رو كه مي.. .شايد...  خب-  
  .شه چي مي

  :   هري گفت
  باشه؟. پس خبرشو بهم بده. شه  خيلي عالي مي-  

كرد براي جشن بيش از اندازه خود را به آب و آتش زده است در حالي كه به    هري كه احساس مي

  .كرد بيني پادما پتيل كج نباشد  ميرفت در دل دعا سمت رون مي
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  جشن كريسمسجشن كريسمس: 23فصل 
  
  
  
  
  
  
  

آموزان سال چهارم  ي اساتيد به دانش با اين كه همه
ي  تكاليف سنگيني داده بودند هري در پايان ترم حوصله

ي قبل از  او در يك هفته. انجام تكاليفش را نداشت
فريح و توانست به ت آموزان تا مي كريسمس مثل ساير دانش

برج گريفندور مثل . هاي دلخواهش پرداخت سرگرمي
در . تعطيالت كريسمس هر سال خلوت و سوت و كور نبود

تر از قبل شده  رسيد برج گريفندور كوچك واقع به نظر مي
تر از هر وقت ديگري در تب و  است چرا كه ساكنينش بيش

اي قناري فرد و جرج استقبال  از نان خامه. تاب بودند
اي شد و در يكي دو روز اول تعطيالت اينجا و  هگسترد

ها خيلي زود دريافتند كه بايد در پذيرش  اما گريفندوري. آوردند ديدند كه پر درمي آموزاني را مي جا دانش آن
الي آن  كنند دقت و احتياط فراواني به خرج دهند زيرا ممكن بود البه هايي كه ديگران تعارف مي خوراكي
جرج به طور محرمانه به هري گفت كه او و فرد در فكر اختراع ديگري . ي قناري ريخته باشند ها خامه خوراكي
وقت جز چيپس خوردني ديگري را از دست فرد  هري نيز با شنيدن اين حرف به ذهنش سپرد كه هيچ. هستند

  .درازكن را از فراموش نكرده بود و جرج نگيرد او هنوز ماجراي دادلي و تافي زبان
زده شده بود  پيكر يخ ي بوباتون مثل يك كدوحلوايي غول كالسكه. باريد يرون قلعه برف سنگيني مي  در ب

در اين ميان . رسيد ي عظيم به نظر مي زده ي هاگريد كه در كنارش بود همچون يك نان زنجبيلي يخ و كلبه
 طناب و زنجيرهاي آن از اي از يخ پوشيده شده بود و دكل و هاي كشتي دورمشترانگ با اليه ي پنجره شيشه

هاي مقوي و دسرهاي رنگين و  ي خورش هاي خانگي در تهيه ي قلعه جن در آشپزخانه. برف و يخ سفيد بود
. تنها كسي كه هميشه چيزي براي گله و شكايت داشت فلور دالكور بود. تمام گذاشته بودند طعم سنگ خوش

جا خارج شوند  رفتند تا از آن ر سرسراي بزرگ مييك بار كه هري، رون و هرميون پشت سر فلور به سمت د
ي  صداي فلور را شنيد كه با لهجه) خواست فلور او را ببيند و رون خودش را پشت هري پنهان كرد زيرا نمي(

  :غليظ فرانسويش با ترشرويي گفت
  !اآلن اَتماً رداي شبم برام تنگ شده. ي غذاهاي هاگوارتز چرب و مقويه  اَمه-  
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  : فلور به سرسراي ورودي رفت هرميون با بدخلقي گفت  همين كه
  .انگار اين دختره خيلي از خودش متشكره! اي  واي خداجونم، چه فاجعه-  

  :  رون گفت
  ري؟  هرميون تو با كي به جشن مي-  

 و پرسيد تا شايد بتواند او را غافلگير كند مقدمه اين را از هرميون مي يافت بي   رون در هر فرصتي كه مي
  :اما هرميون فقط اخم كرد و گفت. جوابي از او بگيرد

  .م كني خواي مسخره دونم مي گم چون مي  بهت نمي-  
  :  در همان لحظه صداي مالفوي را از پشت سرشان شنيدند كه گفت

ي دندون  خواي بگي يكي اونو به جشن دعوت كرده؟ اون گندزاده  ويزلي نكنه شوخيت گرفته؟ مي-  
  درازو؟

ي و رون مثل برق از جا پريدند و برگشتند اما هرميون به يك نفر در پشت سر مالفوي دست تكان   هر
  :داد و گفت

  ! سالم، پروفسور مودي-  
با وحشت و هراس در پشت سرش به دنبال مودي .   رنگ صورت مالفوي مثل گچ شد و از جا پريد

  :هرميون با نفرت گفت. خورد ميگشت اما مودي هنوز سر ميز اساتيد نشسته بود و غذايش را 
  لرزيد؟  تو همون راسوي كوچولويي كه از ترس مي-  

ي  رون از گوشه. زدند از پلكان مرمري باال رفتند   هري و رون و هرميون كه از ته دل قهقهه مي
  :هايش درهم رفت و گفت چشمش به هرميون نگاهي انداخت و بالفاصله اخم

  ...دندونات...  هرميون-  
   مگه دندونام چي شده؟-  
  ...من همين اآلن فهميدم... انگار عوض شده...  دوندونات يه جوري شده-  
هاي درازي رو كه مالفوي بهم هديه كرده بود  پس انتظار داشتي اون دندون...  معلومه كه عوض شده-  

  تا آخر عمرم نگه دارم؟
ن  صاف شده... ي دندونات همه...  عوض شده نه، منظورم اينه كه نسبت به قبل از اون طلسم مالفوي-  
  .شون طبيعيه و اندازه

ي  خنده. هايش دقت كند اي بر لب هرميون نشست و هري نيز توانست به دندان ي موذيانه   ناگهان خنده
  .اي كه هري از او به ياد داشت كامالً فرق كرده بود هرميون با خنده

  :  هرميون گفت
 رفتم پيش خانم پامفري كه دندونامو كوچيك كنه يه آينه داد دستم و اون روز كه...  خب راستش-  

  .يه ذره ديرتر بهش گفتم... منم فقط. ي قبلش رسيد بهش بگم گفت هر وقت به اندازه
  :سپس ادامه داد. هايش را به نمايش گذاشت ي ديگري كرد و دوباره دندان   هرميون خنده

خيلي سعي كردم راضيشون كنم كه اجازه بدن . شن  ناراحت مي احتماالً مامان و بابام وقتي ببينن-  
دندونامو كوچيك كنم ولي اونا اصرار داشتن كه من مرتب پالكمو توي دهنم بذارم تا دندونام به مرور عقب 

  ! خرچال برگشته! ها اونجارو بچه... اصالً روي دندون و جادوگري. پزشكن اونا دندون... دونين كه مي. بره
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وار باالي  چك و ظريف رون كه يك حلقه كاغذ پوستي به پايش بسته شده بود ديوانه  جغد كو
شدند آن را به هم  جا رد مي افرادي كه از آن. چرخيد كرد و مي ي پلكان مرمري هوهو مي هاي نرده قنديل

  :چند دختر سال سومي ايستادند و گفتند. خنديدند دادند و مي نشان مي
  !س قدر بامزه چه! د فسقليه رو ببينينها، اون جغ  واي، بچه-  

  :  رون زير لب گفت
  !ي احمق ديوونه  اي پرنده-  

  :ها باال رفت و او را در هوا قاپيد و گفت   رون با عجله از پله
ور  رسوني، فهميدي؟ ديگه نبينم با نامه اين ش مي  از اين به بعد نامه رو يكراست به دست گيرنده-  

  فهميدي چي گفتم؟! ها ودتو به نمايش بذاريور پرسه بزني و خ اون
دخترهاي سال . كرد   خرچال كه سرش از دست رون بيرون آمده بود با خوشحالي و شعف هوهو مي

  :رون با بدخلقي مشتش را كه خرچال در آن بود در هوا تكان داد و گفت. سومي جا خورده بودند
  ! براي چي اينجا وايسادين؟ برين پي كارتون ديگه-  

وقتي دخترها با اخم و . كرد   خرچال با هر حركت دست رون با شادي و شعف بيشتري هوهو مي
  :ي سيريوس را از پاي خرچال باز كرد و آهسته به هري گفت جا رفتند رون نامه ترشرويي از آن

  . بيا، هري، بگيرش-  
  .ند كه زودتر نامه را بخوانند  هري نامه را در جيبش گذاشت و هر سه با عجله به سوي برج گريفندور رفت

قدر همه سرگرم بودند كه به ديگران  آن.  در سالن عمومي گريفندور هر كس به كاري مشغول بود-  
  .دادند توجهي نشان نمي

آموزان  گرفت دور از ساير دانش نرمك پشت آن را مي اي كه برف نرم   هري، رون و هرميون كنار پنجره
  :دن نامه كردنشستند و هري شروع به خوان

  هري عزيز
آتش  دونم كي اسمتو توي جام نمي. گم كه تونستي با موفقيت از جلوي شاخدم عبور كني بهت تبريك مي

خواستم بهت پيشنهاد  من مي! وجه راضي و خوشحال نيست انداخته ولي هر كي باشه در حال حاضر به هيچ
  ...پذيرترين جاي بدنشه ا آسيبي چشم استفاده كني چون چشم اژده كنم از طلسم ورم ملتحمه

  
  :هرميون آهسته زمزمه كرد  
  ! اين همون كاري بود كه كرام كرد-  
   

  !آفرين به تو. اما كاري كه تو كردي خيلي بهتر از اون بود
اگه اون كسي كه . تو تازه در يك مرحله موفق شدي. هري حواستو جمع كن كه به خودت مغرور نشي

هاي زيادي براي اين كار در پيش  قصد آسيب رسوندن به تورو داشته باشه فرصتاسمتو توي جام انداخته 
مخصوصاً در مواقعي كه اون يارو كه بهت ... حواستو خوب جمع كن و چهارچشمي مواظب خودت باش. داره

  .مواظب باش كه توي دردسر نيوفتي. گفتم نزديكته
  .ي هاگوارتز پيش مياد باخبر باشمي وقايعي كه تو خوام از همه مي. مرتب برام نامه بنويس

  قربان تو  
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  سيريوس  
  

  :  هري نامه را تا كرد و دوباره در جيبش گذاشت و گفت
رم و دائم به در و ديوار  بسته راه مي انگار من صبح تا شب چشم» !هشياري مداوم«.  اينم شده مودي-  

  . خورم مي
  :  هرميون گفت

دوني كه بايد هر چه زودتر  خودتم مي. و مرحله از مسابقه موندههنوز د. گه  هري، سيريوس راست مي-  
  .طاليي و معماشو حل كني بري سراغ تخم

  :  رون با بدخلقي گفت
  كني؟ هري، يه دست شطرنج بازي مي!  هرميون، حاال خيلي وقت داره-  

  :  هري گفت
  . آره، بيا بازي كنيم-  

  :كرد و گفت چپ نگاه مي به او چپ  اما در همان وقت چشمش به هرميون افتاد كه 
تونم با اين همه سروصدا و جاروجنجال فكرمو روي  طوري مي  هرميون، خودت بگو، من چه-  
  !طاليي رو بشنوم تونم صداي تخم طاليي متمركز كنم؟ با اين همه سروصدا باور كن حتي نمي تخم

  :  هرميون آهي كشيد و گفت
  !ها گي  انگار راست مي-  

سرانجام رون توانست با كمك سه سرباز شجاع و . ها را تماشا كرد  همان جا نشست و بازي آن  هرميون
  .باك هري را كيش و مات كند از جان گذشته و يك فيل دالور و بي

  
***  

 
كه ببيند چه چيزي او را چنان ناگهاني  براي آن.   صبح روز كريسمس هري يك دفعه از خواب بيدار شد

هايش را باز كرد و دو چشم درشت و سبز را ديد كه در تاريكي به او زل زده  رده است چشمبه عالم هشياري آو
هري نعره زد . هايشان به هم برخورد كند هر كه بود چنان به او نزديك شده بود كه چيزي نمانده بود بيني. بود

  :ي نعره زدهر. و چنان با دستپاچگي از او دور شد كه نزديك بود از روي تختش به زمين بيفتد
  !وقت اين كارو نكن ديگه هيچ!  دابي-  

  :هاي باريك و درازش را جلوي دهانش گرفت و گفت انگشت.   دابي دستپاچه شد و با نگراني عقب پريد
شو  بگه و هديه» كريسمس مبارك«خواست به هري پاتر  دابي فقط مي!  دابي رو ببخشين، قربان-  

  !تونه به ديدنش بياد، قربان ها مي بي گفت كه بعضي وقتهري پاتر به دا! تقديم كنه، قربان
  :او به دابي گفت. كشيد   هري با اين كه ضربان قلبش ديگر عادي شده بود هنوز تندتند نفس مي

اما . ي بعد يا بهم سيخونك بزن يا يه جوري بيدارم كن فقط دفعه.  خوب كاري كردي كه اومدي-  
  .ياركنم اينجوري سرتو جلو ن خواهش مي
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عينكش را از روي ميز كنار تختش برداشت و به چشم . هاي دور تختش را كنار كشيد   هري پرده
كرده و موي ژوليده از  هاي پف همه با چشم. اش رون، سيموس، دين و نويل را بيدار كرده بود صداي نعره. زد

  :سيدآلودي پر سيموس با صداي خواب. كردند ها را نگاه مي ي تختشان آن الي پرده
   چي شده هري؟ كسي بهت حمله كرده؟-  

  :  هري آهسته گفت
  .بگير بخواب. دابي اومده.  نه، چيزي نيست-  

  :هاي متعددي افتاد كه پايين تختش روي هم قرار داشت و گفت   چشم سيموس يه هديه
  !ها كريسمسو هديه...  واي-  

هري رويش را . هايشان را باز كنند د هديه  رون، دين و نويل نيز تصميم گرفتند به جاي خوابيدن مجد
به سمت دابي برگرداند كه با دلواپسي كنار تخت هري ايستاده بود و هنوز ناراحت بود كه باعث نگراني هري 

. خورد ي كوچك باالي قوري دابي زلم زيمبوهاي مخصوص كريسمس به چشم مي بر روي حلقه. شده است
  :د گفتدابي با صداي گوشخراشش با شك و تردي

  ي هري پاترو بده؟ تونه هديه  دابي مي-  
  :  هري گفت

  .م راستش منم يه هديه برات گرفته... اِ. تونه  البته كه مي-  
با اين حال با عجله در صندوقش را باز كرد و . چيز براي دابي نخريده بود او هيچ. گفت   هري دروغ مي

ترين و  هاي خردلي كهنه آن جوراب.  قلمبه شده بودالي هم يك جفت جوراب از داخل آن درآورد كه البه
ها اين بود  علت قلبمه بودن جوراب. هاي هري بودند كه روزي به عمو ورنون تعلق داشتند ترين جوراب زشت

كرد و يك سال بود كه به همان صورت باقي  يابش استفاده مي ها براي از كار انداختن دشمن كه هري از آن
  :داد گفت ها را به دست دابي مي ياب را از داخل جوراب درآورد و در حالي كه جوراب هري دشمن. مانده بود

  .بنديش كنم  ببخشيد، يادم رفت با كاغذ كادو بسته-  
هاي  هايش را درآورد و جوراب بالفاصله جوراب. رسيد اندازه خوشحال و راضي به نظر مي   اما دابي بي

  :عمو ورنون را به پا كرد و گفت
  ...قربان... ولي! حاال دابي هفت تا جوراب داره، قربان! ي دلخواه دابيه، قربان وراب هديه ج-  

هايش را چنان باال كشيد كه به پايين شلواركش رسيد و  هايش را گشاد كرده بود جوراب   دابي كه چشم
  :بعد گفت

  !دو تا جوراب يه رنگ داد...  هري پاتر، فروشنده اشتباه كرد-  
او به پهناي صورتش خنديد . تخت خودش نشسته بود كه حاال پر از كاغذ كادوهاي پاره بود  رون روي 

  :و گفت
يه لنگه از اين يه ... دوني چيه دابي؟ بيا دابي، اينا رو بگير  واي، هري، چرا حواستو جمع نكردي؟ مي-  

  !لوز بافتني توستبيا اينم ب! طوري دو جفت جوراب درست و حسابي داري اين... لنگه از اون بپوش
بافي كه خانم    رون يك جفت جوراب بنفش را كه تازه از كاغذ كادو درآورده بود با بلوز بافتني دست

هايش پر  دانست چه كند چشم دابي كه از خوشحالي نمي. ويزلي برايش فرستاده بود به سمت دابي پرتاب كرد
  :از اشك شد و گفت
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  ! قربان، شما خيلي مهربون-  
  :عظيم بلند بااليي كرد و ادامه داد  سپس ت

ولي، . دونست كه شما جادوگر بزرگواري بود، قربان، چون شما بهترين دوست هري پاتر بود  دابي مي-  
  ...ريا هستين و  قربان، دابي ندونست كه شما چقدر سخاوتمند و اصيل و بي

  :برد، گفت بي لذت مي  رون كه صورتش كمي سرخ شده بود و معلوم بود از تعريف و تمجيد دا
  !قابلي نداره كه.  اين فقط يه جفت جورابه دابي-  

رون با ذوق و شوق آن . كالو ورزشي تيم چادلي كنونز بود.   رون در همان لحظه كادوي هري را باز كرد
  :را بر روي سرش گذاشت و گفت

  !س  معركه-  
جن خانگي با . جفت جوراب استي كوچكي را به هري داد كه معلوم شد آن هم يك    دابي بسته
  :خوشحالي گفت

  !با دستمزدش كامواي پشمي خريده و اينا رو بافته!  دابي خودش اينا رو بافته، قربان-  
لنگه . هاي روي آن به شكل جاروي دسته بلند بودند   لنگه جوراب پاي چپ قرمز روشن بود و نقش

ها  هري فوراً جوراب. خورد  از گوي زرين به چشم ميهاي متعددي جوراب پاي راست سبز بود و بر روي آن نق
  :را پوشيد و گفت

  !دستت درد نكنه دابي... چه جورابايي... خدا جونم...  واي-  
  :هايش لبريز از شور و شعف شد و گفت   دابي از شنيدن ابراز احساسات هري چشم

  !سمسو آماده كننبايد به بقيه كمك كنه كه شام كري.  قربان، دابي ديگه بايد بره-  
  .  دابي براي رون و بقيه دست تكان داد و از خوابگاه بيرون رفت

ي  ي دابي بودند البته به استثناي هديه هاي لنگه به لنگه هاي ديگر هري خيلي بهتر از جوراب   هديه
ها نيز   آنداد كه هري احتمال مي. شد قيمت مي العاده ارزان ها كه شامل يك برگ دستمال كاغذي فوق دورسلي

هاي كوييديچ بريتانيا و ايرلند  هرميون براي هري كتابي به نام تيم. درازكن را فراموش نكرده بودند تافي زبان
سيريوس برايش يك چاقوي جيبي و ابزراي . ي رون يك كيف پر از بمب كود حيواني بود هديه. خريده بود

ي بزرگ فرستاده بود  هاگريد برايش يك جعبه. را باز كندها  ها و گره توانست انواع قفل خريده بود كه با آن مي
بات، شكالت  ي برتي هاي همه مزه دانه(ي هري بود  هاي موردعالقه ها و خوراكي كه پر از انواع شكالت

كادوي خانم ويزلي مثل هميشه ). اي، آدامس بادكنكي اعالي دروبلز و زنبورهاي ويژويژوي جوشان قورباغه
. خورد ني دستباف بود كه اين بار به رنگ سبز بود و روي آن نقش يك اژدها به چشم ميشامل يك بلوز بافت

خانم ويزلي تعداد . هري بالفاصله فهميد كه چارلي ماجراي شاخدم مجارستاني را براي او تعريف كرده است
  . زيادي پيراشكي گوشت خانگي نيز برايش فرستاده بود

. ي پايين رفتند ا ديدند و هر سه براي صرف صبحانه به طبقه  هري و رون در سالن عمومي هرميون ر
هايشان را به  آموزان با شوق و ذوق هديه ي دانش جا همه در آن. ها تا ظهر در سالن عمومي گريفندور ماندند آن

ناهار آن روز بسيار رنگين و باشكوه . براي صرف نهار دوباره به سرسراي بزرگ برگشتند. دادند هم نشان مي
هاي  ها ترقه ي كريسمس و دسته كن صد ظرف پر از خوراك بوقلمون همراه با انواع دسرهاي ويژه دست. دبو

  .خورد جادويي كريبج بر روي ميز چهار گروه به چشم مي
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آموزا بوباتون و دورمشترانگ  غير از جاي پاي دانش. ي قلعه رفتند   بعد از ظهر آن روز به محوطه
ها برف بازي نكرد و ترجيح داد  هرميون با هري و ويزلي. خورد ها به چشم نمي جاي پاي ديگري بر روي برف

ساعت پنج هرميون به بقيه گفت كه بايد به قلعه برود و براي شركت در جشن . ها را تماشا كند از دور بازي آن
 سويش پرتاب ي برفي بزرگي كه جرج به رون با ناباوري به او نگاه كرد و همين باعث شد گلوله. آماده شود

  :رون به هرميون گفت. كرده بود به كنار سرش برخورد كند
  . چي؟ هنوز سه ساعت ديگه وقت داريم-  

  :  وقتي هرميون رفت رون پشت سرش فرياد كشيد
  ري؟  با كي به جشن مي-  

  .هاي سنگي قلعه باال رفت و از نظر ناپديد شد   اما هرميون فقط برايش دست تكان داد و از پله
. خوردند ي كرسيسمس خبري نبود زيرا بايد در جشن كريسمس شام مي  آن روز از چاي و عصرانه 

ي برفي يكديگر را نشانه  توانستند با گلوله بنابراين ساعت هفت بعدازظهر كه هوا تاريك شده بود و ديگر نمي
بانوي چاق همراه با . جمعي به سالن عمومي گريفندور بازگشتند بگيرند از برف بازي دست كشيدند و دسته

هاي  بسته. ي پايين بود در قابش نشسته بودند و هر دو به شدت مست بودند دوستش ويولت كه ساكن طبقه
  .خالي شكالت ليكوري پايين تابلو افتاده بود

  :ها اسم رمز را به او گفتند كركر خنديد و گفت   وقتي بچه
  ! آفرين، خودشه، پري نوراني-  

هري و رون . ها بتوانند وارد سالن عمومي گريفندور شوند ابلو به جلو چرخيد تا آن  سپس همراه با ت
اندازه مضطرب و  ها بي ي آن همه. همراه با دين، سيموس و نويل در خوابگاهشان رداهاي شبشان را پوشيدند

ي قدي  در آينهرسيدند كه با نگاهي حاكي از انزجار و هراس  كدامشان به پاي رون نمي نگران بودند اما هيچ
اين واقعيتي انكارناپذير بود كه رداي شب رون بيشتر شبيه به . كرد خوابگاه سرتاپاي خودش را برانداز مي

دهنده را روي يقه و  تر كند و يك افسون برش رون با نااميدي سعي كرد آن را مردانه. رداهاي زنانه بود
اما چندان . هايش ديگ بند نداشت م يقه و سرآستينك دست. افسونش موثر بود. هاي ردايش اجرا كرد سرآستين

وقتي به . هاي ان كامالً مشخص بود ريش شده و نخ اش ريش ها و يقه ي آستين تميز كار نكرده بود زيرا لبه
  :رفتند دين زير لب گفت ي پايين مي طبقه

هاي  ترين بچه قيافه كنم سر در نميارم كه شما دو تا چه جوري تونستين خوش  من هر چي فكر مي-  
  .قلعه رو به جشن دعوت كنين

  :ي غمگيني گفت كند با چهره ي سرآستينش را مي هاي شكافته شده   رون كه نخ
  . با جذابيت ذاتيمون اين كارو كرديم-  

به جاي كساني كه رداي سياه هاگوارتز را به تن داشتند . رسيد ي سالن عمومي عجيب به نظر مي   منظره
پروتي پايين پلكان مارپيچي خوابگاه . وارنگ در سالن عمومي جمع شده بودند ي شب رنگها با رداها بچه

هاي طاليي  رگه. رسيد اندازه زيبا به نظر مي او رداي صورتي خوشرنگي به تن داشت و بي. منتظر هري بود
النگوهاي طاليي كه به دست داشت . خورد ي بلند و مشكي مويش به چشم مي متعددي در بافته

  :هري با دستپاچگي گفت. خندد هري خدا را شكر كرد كه او ديگر كركر نمي. ذرخشيدند مي
  .خيلي خوشگل شدي...  ِا-  
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  :  پروتي گفت
  .پادما توي سرسراي ورودي منتظر رونه.  مرسي-  

  :  رون گفت
  . باشه-  

  :  سپس نگاهي به اطرافش انداخت و گفت
   پس هرميون كجاست؟-  

  : را باال انداخت و به هري گفتهايش   پروتي شانه
   بريم پايين، هري؟-  

  :رفت، گفت ماند و هرگز پايين نمي توانست در سالن عمومي مي   هري كه اگر مي
  . بريم-  

  .رفتند فرد به هري چشمك زد ي تابلو مي   وقتي به سوي حفره
حام كرده و منتظر باز آموزان جلوي درهاي سرسراي بزرگ ازد دانش.   سرسراي ورودي نيز شلوغ بود

هاي ديگر بودند در ميان جمعيت به دنبال  كساني كه همراهانشان از گروه. شدن درها در ساعت هشت بودند
اي روشني  پادما كه رداي فيروزه. پروتي خواهرش پادما را پيدا كرد و او را نزد هري و رون آورد. گشتند هم مي

رسيد از همراهي با رون چندان  اما به نظر نمي. ها سالم كرد  آنبه تن داشت و مثل خواهرش زيبا شده بود به
ريش رون  هاي ريش هاي سياهش رون را ورانداز كرد و نگاهش روي يقه و سرآستين با چشم. خوشحال باشد

  .ثابت ماند
.   رون بدون آن كه به او نگاه كند جواب سالمش را داد و با نگاهش در جمعيت به جستجو پرداخت

  :گفتناگهان 
  ... واي، نه-  

فلور دالكور كه رداي شب ساتن طوسي براقي .   بالفاصله زانوهايش را خم كرد و پشت هري قايم شد
اش دوچندان شده بود همراه با راجر ديويز، كاپيتان تيم كوييديچ ريونكال از  كننده به تن داشت و زيبايي خيره

اپديد شدند رون صاف ايستاد و دوباره در ميان جمعيت وقتي آن دو در ميان جمعيت ن. گذشت ها مي جلوي آن
  :بار ديگر پرسيد. به جستجو پرداخت

   پس هرميون كجاست؟-  
ها راه داشت  ها در يكي از دخمه هايي كه به سالن عمومي آن آموزان اساليتريني از پله   گروهي از دانش

به نظر . ي ايستاده داشت  پوشيده بود كه يقهاو رداي شب مخمل مشكي. مالفوي جلوتر از همه بود. باال آمدند
باالچين صورتي  پانسي پاركينسون كه رداي چين. ها شده است هري رسيد كه او در آن لباس شبيه كشيش

ها شبيه  آن. كراب و گويل هر دو رداي سبز پوشيده بودند. آمد رنگي به تن داشت دست در دست او جلو مي كم
اند براي  ها نتوانسته وقتي هري متوجه شد كه آن. رويشان پوشيده از خزه بودهايي شده بودند كه  تخته سنگ

  .وپا كنند خوشحال و خرسند شد خود همراهي دست
آموزان دورمشترانگ چرخيد كه همراه  ي سرها به سمت دانش   درهاي چوب بلوط قلعه باز شدند و همه

آموز زيبايي بود كه رداي  در كنار او دانش. وتر بودكرام از همه جل. شدند با كاركاروف وارد سرسراي ورودي مي
جا را  آن. ها پشت درهاي ورودي قلعه معلوم بود از باالي سر آن. آبي به تن داشت و هري قبالً او را نديده بود
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در گوشه و كنار غار . هاي نوراني بود تغيير شكل داده و به شكل غار بزرگي درآورده بودند كه پر از پري
ي واقعي  سرخ متعددي پديد آورده بودند كه صدها پري نوراني زنده هاي گل ي سحر و جادو بوته به وسيله

شماري از  اش نيز تعداد بي هاي قطبي ي بابانوئل و گوزن در اطراف مجسمه. خوردند ها به چشم مي الي آن البه
  .زدند هاي نوراني پروبال مي پري

  :رسيد كه گفتگونگال به گوش    ناگهان صداي پروفسور مك
  .كنم كه بيان اينجا  از قهرمانان خواهش مي-  

  :او و هري به پادما و رون گفتند.   پروتي النگوهايش را مرتب كرد و لبخند زد
  . ما رفتيم-  

گونگال كه رداي  پروفسور مك. كردند رد شدند   و از ميان جمعيت شاد و خنداني كه برايشان راه باز مي
ها  ي كالهش را تزييت كرده بود به آن هاي خشك زشتي لبه ي به تن داشت و با گلقرمزي با طرح پيچاز

فلور دالكور و راجر ديويز . آموزان وارد سرسراي بزرگ بشوند ي دانش گفت كه كنار در منتظر بمانند تا بقيه
كند  اور نميي ديويز كامالً مشخص بود كه هنوز ب از قيافه. درست در كنار درهاي ورودي سرسراي ايستادند

. توانست نگاهش را از فلور بردارد بخت با او يار بوده و فلور دالكور همراهش شده است و به سختي مي
. ها سالم كند هري رويش را برگرداند تا مجبور نشود به آن. سدريك و چو هم نزديك هري ايستاده بودند

  .اندچشمش به دختري افتاد كه كنار كرام ايستاده بود و دهانش باز م
  .  او هرميون بود

مويش ديگر وزوزي نبود و صاف و براق . باليي به سر موهايش آورده بود.   اما اصالً شبيه هرميون نبود
آبي -او رداي حرير سبز. اي پشت سرش جمع كرده بود هرميون مويش را به طرز شيك و برازنده. شده بود

اش  ايد هم چون ديگر ده بيست تا كتاب از شانهش. روشني به تن داشت و طرز ايستادنش مثل هميشه نبود
ي پيشينش  زد با اين حال كوچكي دندان ي نگران لبخند مي او نيز با چهره. رسيد آويزان نبود چنين به نظر مي

  .هري در عجب بود كه زودتر او را نشناخته اشت. تر از قبل نمايان بود بيش
  :  هرميون گفت

  !سالم، پروتي!  سالم، هري-  
وقتي . اما او تنها كسي نبود كه چنين حالي داشت. پروتي با ناباوري آشكاري به هرميون خيره شده بود  

ها گذشتند و نگاه تنفرآميزي نثار  درهاي سرسراي بزرگ باز شدند طرفداران كرام با غرور و وقار از مقابل آن
ها گذشتند از تعجب دهانش باز  جلوي آنپانسي پاركينسون نيز هنگامي كه همراه با مالفوي از . هرميون كردند

مام رون بدون آن . آميزي سرهم كند و به او بگويد در آن لحظه حتي مالفوي نيز قادر نبود حرف اهانت. ماند
  .كه به هرميون نگاه كند از كنارشان گذشت

كه گونگال به قهرمانان و همراهانشان گفت    همين كه همه در سرسراي بزرگ نشستند پروفسور مك
ها وارد سرسرا شدند و به سوي ميز گرد و بزرگي رفتند  آن. جفت صف ببندند و پشت سر او حركت كنند جفت

ي  ها صداي هلهله به محض ورود آن. كه باالي سرسراي قرار داشت و داوران مسابقه دور آن نشسته بودند
  .پرشور جمعيت در سرسرا طنين افكند

ي آراسته با برگ و  صدها ريسه. اي ريز و درخشان آراسته بودند ههاي نقر   ديوارهاي سرسرا را با يخ
از چهار . كردند ي سرسرا يكديگر را قطع مي ي داروش و پيچك در زير سقف سحرآميز سياه و پرستاره ميوه
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خورد  تر به چشم مي ها حدود صد ميز كوچك ها قلعه خبري نبود و به جاي آن ميز بزرگ و طويل گروه
  .ها ده دوازده نفر نشسته بودند فانوسي روشن بود و دور هر يك از آنكه روي هر يك 

پروتي راضي و خرسند به .   هري شش دانگ حواسش را جمع كرده بود كه پايش به چيزي گير نكند
كشيد كه گويي او سگ  زد و وطري هري را به زور به دنبال خود مي او به همه لبخند مي. رسيد نظر مي

وقتي به ميز باالي سرسرا نزديك شدند چشم . كشيد ي به ناچار او را پا به پاي خود مينمايشي بود و پروت
كرد كه از مقابلش  هايش را تنگ كرده بود و با دقت به هرميون نگاه مي هري به رون و پادما افتادو رون چشم

  .ي پادما گرفته و عبوس بود چهره. گذشت مي
ها لبخند زد اما كاركاروف درست   دامبلدور با خوشحالي به آن  وقتي قهرمانان به ميز بزرگ نزديك شدند

لودو بگمن آن شب رداي ارغواني روشني به تن داشت كه روي آن . كرد مثل رون به كرام و هرميون نگاه مي
خانم ماكسيم رداي . زد آموزان با شور وه يجان كف مي او مثل دانش. كردند هاي بزرگ زرد خودنمايي مي ستاره

دار ابريشمي عنابي رنگي به تن داشت و با  اش را عوض كرده بود و حاال پيراهن بلند و دنباله ميشگيمشكي ه
روي پنجمين . هري ناگهان متوجه شد كه آقاي كرواچ نيامده است. زد وقار و متانت براي قهرمانان كف مي

  .صندلي پرسي ويزلي نشسته بود
 پرسي صندلي خالي كنارش را عقب كشيد و نگاه   وقتي قهرمانان و همراهانشان به ميز رسيدند

اي رنگي  پرسي آن شب رداي سرمه. هري متوجه منظور او شد و كنار پرسي نشست. داري به هري كرد معني
كه هري سوالي بكند پرسي  قبل از آن. قيافه و شيك شده بود او بسيار خوش. به تن داشت كه نوي نو بود

  :گفت
  . من ترفيع مقام گرفتم-  

خواست اعالم كند كه به مقام فرمانروايي مطلق جهان منصوب شده  زد انگار مي   پرسي طوري حرف مي
  :او ادامه داد. است

  .ام  حاال ديگه من دستيار شخصي آقاي كراوچم و به جاي اون به اينجا اومده-  
  :د پرسيدها گوش بده ي ته پاتيل   هري كه خيال نداشت تا آخر شام به سخنراني پرسي درباره

   چرا خودش نيومد؟-  
تعجبي هم نداره علتش . بعد از جام جهاني مريض شد.  متاسفانه بايد بگم كه حالش هيچ خوب نيست-  

البته هنوزم كارش عاليه و فكرش مثل قبل كار . اون ديگه جوون نيست. ست كار و فعاليت بيش از اندازه
بعدشم كه رفتار زشت و ناشايست اون . كل وزارتخونه شدي آبروريزي  جام جهاني مايه... ولي خب. كنه مي
درسته كه اون بالفاصله اخراجش كرد . ي ناجوري بهش زد ضربه... دونم بلينكي بود چي بود خونگي، نمي جن

من كه فكر . راه نشده و احتياج به مراقبت و پرستاري داره طور كه گفتم هنوز حاش روبه همون... ولي خب
خالصه . ش آرامش و راحتي قبلو نداره ش خيلي خاليه و ديگه خونه خونگي توي خونه نكنم جاي اون ج مي

كرديم در حالي كه هنوز گرفتار پيامدهاي جام جهاني  ي سه جادوگرو فراهم مي بعدشم بايد مقدمات مسابقه
ره كه بخواد آقاي كرواچ بيچاره حق دا. گذاشت آب خوش از گلومون پايين بره اون اسكيتر لعنتي نمي. بوديم

تونه جاي  دونست شخص قابل اعتمادي هست كه مي خوشحالم كه مي. شب كريسمس آرومي داشته باشه
  .اونو پر كنه
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كند يا اسمش را  صدا مي» ودربي«خواست بپرسد كه آقاي كراوچ هنوز او را    هري خيلي دلش مي
  .ياد گرفته است، اما بر اين وسوسه غلبه كرد

هري با . تك افراد بود  ميز هنوز خالي بودند اما صورت غذايي در جلوي تكهاي براق روي   بشقاب
در همان هنگام دامبلدور . اما پيشخدمتي نديد. دودلي صورت غذايش را برداشت و نگاهي به اطرافش انداخت

  :با دقت به صورت غذاي خودش نگاه كرد و با كلمات شمره به بشقابش گفت
  ! گوشت خوك بريان-  

بقيه نيز از دامبلدور ياد گرفتند و غذاي . هاي گوشت خوك بريان در بشقابش پديدار شدند له تكه  بالفاص
هري به هرميون در باالي ميز نگاه كرد تا ببيند واكنش او نسبت به اين . ها گفتند شان را به بشقاب موردعالقه

اما . هاي خانگي بود  بيشتر جنكاري و فعاليت ترديد اين روش مستلزم اضافه بي. روش جديد پذيرايي چيست
او چنان سرگرم گفتگو با . هاي خانگي بيرون آمده است رسيد هرميون براي اولين بار از فكر جن به نظر مي

  .خورد توجه نداشت ويكتور كرام بود كه حتي به غذايي كه مي
ر كرام با شور و در آن لحظه ويكتو.   هري تازه متوجه شد كه پيش از آن حرف زدن كرام را نديده است

  :گفت ي غليظي مي ويكتور با لهجه. كرد اشتياق خاصي با هرميون صحبت مي
ي  قلعه. ولي به نظر من به راحتي اينجا نيست.  خب راستش ما هم يه قلعه داريم كه به همين بزرگيه-  

مون از  ن قلعهي بيرو ولي محوطه. كنيم ست و ما فقط براي امور جادويي توش آتيش روشن مي ما چهارطبقه
. تونيم از فضاي محوطه استفاده كنيم ابلته زمستونا كه روزها خيلي كوتاهند ما نمي. ي شما هم بزرگتره محوطه

  .كنيم ولي توي تابستون هر روز باالي درياچه و كوهستان پرواز مي
  :روحش تاثيري نداشت گفت هاي بي اي كه در چشم   كاركاروف با خنده

تر از اين توضيح ندي چون ممكنه دوست جذابت بفهمه دقيقاً كجا ما رو  بهتره بيش!  آهاي، ويكتور-  
  .پيدا كنه

  :هايش برق زد و گفت   دامبلدور خنديدو چشم
  .كنه از مهمون گريزوني اگه كسي تورو نشناسه فكر مي... كاري براي چيه  ايگور، اين همه پنهان-  

  :ميشه به نمايش گذاشت و گفتتر از ه هاي زردش را بيش   كاركاروف دندان
مون با غرور و افتخار از  كنن درسته؟ مگه همه شون محافظت مي همه از قلمروي شخصي...  دامبلدور-  

كنيم؟ آيا حق نداريم براي اين كه فقط  تاالرهاي تودرتوي دانش و معرفتي كه بهمون اعطا شده پاسداري نمي
  ون بباليم؟ حق نداريم از حريممون پاسداري كنيم؟دونيم به خودم مونو مي خودمون اسرار مدرسه

  :  دامبلدور با لحني دوستانه گفت
مثالً . دونم ي اسرار هاگوارتزو مي ام كه همه وقت مطمئن نشده  ايگور، شادي باورت نشه ولي من هيچ-  

اون . ا نرسيده بودهيمن امروز صبح، موقع رفتن به دستشويي اشتباهي رفتم توي يه اتاقي كه قبالً پام به اونج
مدتي بعد كه . ها رو در اون چيده بودند ي باشكوهي از انوع لگن اتاق شامل چند قسمت زيبا بود كه مجموعه

. ولي بايد هر طور شده دوباره پيداش كنم. برگشتم تا با دقت بيشتري اونارو نگاه كنم ديدم اتاقه ناپديد شده
. هايي كه هالل ماه توي آسمونه ظاهر بشه  شايد هم فقط وقت.شه ونيم صبح پديدار مي شايد فقط ساعت پنج

  .شون كامالً پر شده باشه شايد هم فقط كساني بتونن وارد اتاق بشن كه مثانه



 

 

 -77- 

  

 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/     جادوگران         جشن كريسمس    / بيست و سوم فصل

پرسي اخم كرد اما هري اطمينان داشت كه دامبلدور .   هري سرش را پايين انداخت و پوزخند زد
  .به او يواشكي چشمك زده است

او به در و . كرد  دالكور سرگرم گفتگو با راجر ديويز بود و از تزئينات هاگوارتز انتقاد مي  در اين ميان فلور
  :ديوار سرسرا نگاه كرد و با حالتي تحقيرآميز گفت

توي قصر بوباتون در ايام كريسمس دورتادور تاالر غذاخوري رو با ...  اين كه چيزي نيست-  
غذاي قصرمونم . درخشند شن و مثل الماس مي ب نميكنن كه ايچ وقت آ هاي يخي تزئين مي تنديس
ما اصالً از اين . خونن هاي جنگلي برامون ترانه مي خوريم گروه پري در تمام مديت كه غذا مي. ست العاده فوق

تازه، اگه روزي يه روح مزاحم وارد قصر بوباتون بشه بالفاصله . كالهخودهاي زشت و بدتركيب نداريم
  !مين راحتيبه اَ. كنن اخراجش مي

در اين ميان راجر ديويز نيز با .   فلور هنگام گفتن آخرين كلماتش با خشم دستش را روي ميز كوبيد
خورد راه دهانش را گم  كرد و چنگالي كه با آن غذا مي هاي فلور گوش مي زده و گيج به حرف ي حيرت چهره

  :د و گفتبعد از اين حركت فلور او نيز دستش را روي ميز كوبي. كرده بود
  ! بله، درسته، به همين راحتي-  

او باز ان . ي اساتيد بود هاگريد سر ميز ديگري نشسته بود كه آن نيز ويژه.   هري به اطارفش نگاه كرد
هاگريد براي يك . اي زشتش را به تن داشت و به ميز باالي سرسرا چشم دوخته بود كت و شلوار پر موي قهوه

ري نگاهش را دنبال كرد متوجه شد كه خانم ماكسيم نيز براي او دست تكان نفر دست تكان داد و وقتي ه
  .درخشيدند شمار سرسرا مي هاي بي هاي درشت يشم انگشترهايش در نور شمع نگين. دهد مي

-هر«: گفت اما كرام مرتب مي. كرد به ويكتور كرام تلفظ صحيح اسمش را ياد بدهد   هرميون سعي مي
  »اون-مي-هر«: و كرام اين بار گفت» يون-مي-هر«: ته و واضح گفتهرميون بسيار آهس» مون

  :  هرميون گفت
  !خيلي بهتر شد!  آفرين-  

  .   در همان لحظه چشمش به هري افتاد و خنديد
آموزان خواهش كرد كه    پس از آن كه همه غذايشان را خوردند دامبلدور از جايش برخاست و از دانش

. ه با يك حركت چوبدستيش ميزها را در امتداد ديوار چيد تا فضاي وسط خالي بماندگا آن. همگي از جا برخيزند
گاه يك مجموعه از سازهاي  آن. سپس با سحر و جادو سكوي بلندي در امتداد ديوار سمت چپ پديد آورد

  .انبان بر روي سكو پديدار شد اي، چنديدن گيتار، يك عود، يك ويولنسل و و چندين ني كوبه
. در ميان تشويق پرشور تماشاگران همه با هم به سوي سن رفتند» خواهران عجيب«گروه   اعضاي 

اي پر  ها موهاي بلند و پرپشت داشتند و رداهاي سياهي پوشيده بودند كه به طرز جالب و هنرمندانه ي آن همه
جذوب تماشاي هري چنان م. هر يك از اعضاي گروه سازهاي خود را به دست گرفتند. از شكاف و پارگي بود

ي ميزهاي  هاي همه اين گروه شده بود كه فراموش كرد چه در پيش رو دارد و زماني به خود آمد كه فانوس
  :پروتي آهسته زمزمه كرد. خاموش شدند و قهرمانان و همراهانشان برخاستند

  ! پاشو، ما بايد برقصيم-  
ن عجيب شروع به نواختن آهنگ ماليم خواهرا.   هري هنگام بلند شدن پايش به پايين ردايش گير كرد

ديد كه  زيرا سيموس و دين را مي( دزديد  هري كه نگاهش را از نگاه تماشاگران مي. انگيزي كردند و غم
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وارد جايگاه پرنور رقص شد و چند لحظه بعد پروتي ) زدند دادند و پوزخند مي برايش دست تكان مي
  .مرش قرار داد و آن يكي را محكم در دست گرفتها را روي ك يكي از آن. هاي او را گرفت دست

پروتي (چرخيدند فقط بايد به آرامي در يك نقطه مي. كرد كار دشواري نبود قدرها كه هري تصور مي   آن
چيزي نگذشت كه . كرد مي اي در باالي سر جمعيت نگاه  هري در تمام مدت به نقطه). كرد رقص را هدايت مي

نويل و جيني در . ها در مركز توجه نبودند ها پيوستند در نتيجه ديگر قهرمان نآموزان نيز به آ ساير دانش
كشيد زيرا نويل  اش را درهم مي ديد كه هر چند وقت يكبار قيافه هري جيني را مي. رقصيدند ها مي نزديك آن

ها بود و  كوتولهاو در كنار خانم ماكسيم مثل . رقصيد دامبلدور نيز با خانم ماكسيم مي. كرد پايش را لگد مي
. اي داشت خانم ماكسيم با وجود درشتي هيكلش رفتار برازنده. رسيد ي او نمي نوك تيز كالهش هم به چانه

رقصيد بسيار بدقواره و ناموزون بود و پروفسور  باباقوري كه با پروفسور سينيسترا مي حركات دوپاي مودي چشم
شدند  هنگامي كه از كنار هري رد مي. وبي مودي نرودسينيسترا تمام مدت مراقب بود كه پايش زير پاي چ

  :مودي با چشم سحرآميزش آن سوي رداي هري را ورانداز كرد و غرولندكنان گفت
  ! چه جوراباي خوشگلي پوشيدي، پاتر-  

  :  هري خنديد و گفت
  . آره، اينا رو يه جن خونگي به اسم دابي برام بافته-  

  : دور شد پروتي آهسته به هري گفتها لنگان از آن   وقتي مودي لنگ
  !فكر نكنم استفاده از اون چشم قانوني باشه! آوره  خيلي چندش-  

آهنگ خواهران عجيب به پايان رسيد و بار دگير . انبان نفس راحتي كشيد   هري با شنيدن آخرين نت ني
  :هري بالفاصله از پروتي جدا شد و گفت. تشويق تماشاگران در سرسرا پيچيد

  . ديگه بريم بشينيم-  
  اما در همان لحظه خواهران عجيب شروع به خواندن آواز شادتري كردند كه خيلي تندتر از آواز قبلي 

  .بود
  :  پروتي گفت

  ! ولي اين يكي خيلي قشنگه-  
  :  هري به دروغ گفت

  . من از اين آهنگ خوشم نمياد-  
آن دو چنان با شور و حرارت . و انجلينا گذشتندها از كنار فرد  آن.   هري او را به دنبال خود كشيد

. ها فاصله گرفته بودند دادند كه اطرافيانشان از ترس آسيب ديدن از آن هايشان را تكان مي رقصيدند و دست مي
  .هري پروتي را از جايگاه دور كرد و به طرف ميزي برد كه رون و پادما پشت آن نشسته بودند

  :اي را باز كرد و به رون گفت  بطري نوشيدني كره  هري كنار رون نشست و در يك
  گذره؟  خوش مي-  

پادما پاهايش را . رقصيدند خيره شده بود ها مي او به هرميون و كرام كه در نزديكي آن.   رون جواب نداد
هاي آهنگ  پايي را كه روي پاي ديگر بود همراه با ضرب. روي هم انداخته بود و دست به سينه نشسته بود

پروتي . رون به هيچ وجه به او توجه نداشت. انداخت گاه با دلخوري نگاهي به رون مي گاه و بي. داد ان ميتك
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تر طول  چند دقيقه بيش. او نيز پاهايش را روي هم انداخت و دست به سينه نشست. كنار هري نشست
  :گفتپروتي به هري . آموزي از گروه بوباتون او را به رقص دعوت كرد نكشيد كه دانش

   از نظر تو كه اشكالي نداره؟-  
  :كرد گفت   هري كه در آن لحظه به سدريك و چوچانگ نگاه مي

   چي؟-  
  :  پروتي گفت

  ! هيچي بابا-  
هرميون جلو . آموز بوباتوني به جايگاه رفت و پس از تمام شدن آهنگ هم بازنگشت   او همراه با دانش

هري به او سالم كرد اما رون .  سرخ و برافروخته شده بودصورتش از رقص. آمد و سر جاي پروتي نشست
  :زد گفت هرميون كه با دست خودش را باد مي. حرفي نزد

  . چه قدر گرمه، نه؟ ويكتور رفته نوشابه بگيره-  
  :آميزي به او كرد و گفت   رون نگاه سرزنش

   صداش كني؟ويكي ويكتور؟ هنوز بهت نگفته -  
  : به او نگاه كرد و گفت  هرميون با حيرت و شگفتي

  ت شده، رون؟  تو چه-  
  :اي گفت   رون با لحن گزنده

   وقتي خودت حاليت نيست من ديگه چي بگم؟-  
  :هرميون گفت. هايش را باال انداخت هري شانه. سپس به هري نگاه كرد.   هرميون به او خيره شد

   رون، چيه؟-  
  :  رون با بدخلقي گفت

  ...تو... تو. اون ضد هاگوارتزه. اون توي مسابقه رقيب هريه. شترانگه اون مال گروه دورم-  
ي آن گناه هرميون را توصيف  گردد كه به وسيله اي مي ي كوبنده   كامالً معلوم بود كه رون به دنبال واژه

  :او گفت. كند
  !كني با دشمن دوستي ميكني؟  دوني داري چيكار مي  مي-  

  :اي درنگ گفت پس از لحظه.   دهان هرميون باز مانده بود
هاي  كي بود كه وقتي بچه... تو رو خدا بگو ببينم! دشمن ؟ واقعاً كه. بازي درنيار، رون  ديوونه-  

خواست ازش امضا بگيره؟ كي عروسك  آورد؟ كي بود كه مي دورمشترانگ از راه رسيدن داشت بال درمي
  كوچيك كرامو توي خوابگاهش نگه داشته؟

  :هاي هرميون را نشنيده بگيرد و گفت اد حرف  رون ترجيح د
   حتماً موقعي كه هر دوتاتون توي كتابخونه بودين بهت پيشنهاد كرده همراهش باشي، آره؟-  

  :  هرميون كه ديگر صورتش كامالً سرخ شده بود گفت
   آره، خب كه چي؟-  
  كردي كه عضو تهوع بشه، آره؟  حتماً داشتي تشويقش مي-  
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اون . خواد بدوني كه چي شد با هم آشنا شديم پس خوب گوش كن اگه خيلي دلت مي!  نه خير-  
  !كرده اومده كه سر حرفو با من باز كنه ولي جرئت نمي گفت كه فقط براي اين هر روز به كتابخونه مي

اي  رون با حالت زننده.   هرميون اين حرف را بسيار آهسته گفت و صورتش همرنگ رداي پروتي شد
  :گفت

  !هايي سرهم كنه  معلومه كه بايد همچين دروغ-  
  :  هرميون گفت

   يعني چي؟ منظورت چيه؟-  
دونه تو بيشتر اوقات با كي  فهمي؟ مگه اون شاگرد كاركاروف نيست؟ اون مي  يعني خودت نمي-  

لسمش شايد هم بخواد يه جوري ط. تر بشه خواسته اينطوري به هري نزديك اون فقط مي... ياي ري و مي مي
  .كنه

  :  هرميون طوري به رون نگاه كرد انگار با اين حرف به صورتش سيلي زده بود و گفت
  ... پس بگذار محض اطالعت بگم كه اون تا حاال حتي يك كلمه هم راجع به هري حرف نزده-  

  :  رون بالفاصله موضعش را عوض كرد و گفت
اتفاقاً بعيد نيست توي اين ! رو كشف كنهخواد كمكش كني كه معماي تخم طاليي   پس حتماً مي-  

  ...سروصداي كتابخونه سراتونو به هم تكيه داده باشيد و ي دنج و بي مدت در يه گوشه
  :  هرميون از كوره در رفت و گفت

چه طوري به خودت اجازه دادي كه ! هيچ وقت! كنم وقت توي حل اون معما كمكش نمي  من هيچ-  
  مگه نه، هري؟. دونه خود هري هم مي. دارم هري برنده بشههمچين حرفي بزني؟ من دوست 

  :  رون پوزخند زد و گفت
  !اي رو براي اثبات اين موضوع انتخاب كردي  چه راه مسخره-  

  :  هرميون با صداي گوشخراشي گفت
 اصالً هدف از برگزاري اين مسابقات اينه كه جادوگرهاي كشورهاي مختلف با هم آشنا بشن و -  
  .اي برقرار كنن ي دوستانه رابطه

  :  رون فرياد زد
  .شه اي براي برد و باخت برگزار مي  كي گفته؟ هر مسابقه-  

  :هري به آرامي گفت. ها خيره شدند كم افرادي كه در اطرافشان بودند به آن   كم
  ... رون، از نظر من هيچ اشكالي نداره كه هرميون با كرام اومده-  

  :عتنا نكرد و گفت  اما رون به هري نيز ا
  !گرده  رو پيدا كني؟ حتماً اآلن داره دنبالت ميويكيري زودتر   چرا نمي-  

  :  هرميون از جايش پريد و گفت
  !بهش نگو ويگي -  
رون با خشمي آميخته به . سپس با خشم و ناراحتي از جايگاه گذشت و در ميان جمعيت ناپديد شد  

  : او پرسيدپادما از. رضايت هرميون را نگاه كرد
   تو اصالً خيال نداري با من برقصي؟-  
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  :  رون كه هنوز خشمگين بود گفت
  ! نه-  

  :  پادما با بدخلقي گقت
  ! خوبه-  

او نيز بالفاصله يكي از . آموز بوباتوني رفت   بالفاصله از جايش برخاست و به سوي پروتي و دانش
آموز دوم چنان به سرعت  ئانش. ضر كرد تا همراه پادما باشدآموزان بوباتون را با سحروجادور در آن جا حا دانش

در . آوري به آن جا منتقل كرده است در آن جا حاضر شد كه هري اطمينان داشت او را از طرق افسون جمع
  :ي غليظي گفت همان وقت يك نفر با لهجه

   هرمي اون كجاست؟-  
رون به او خيره نگاه كرد . ها ايستاده بود يز آناي در دست داشت كنار م   كرام كه دو بطري نوشيدني كره

  :و گفت
  چي شده؟ گمش كردي؟! دونم  من چه مي-  

  :ي كرام دوباره درهم رفت و گفت   قيافه
  .م  اگه ديدينش بهش بگين من نوشابه گرفته-  

حالي كه با ها رساند و در  بالفاصله پرسي خود را به آن. ها دور شد اش از ان هاي خميده   سپس با شانه
  :ماليد، گفت هايش را به هم مي غرور و خودپسندي دست

هاي جادويي  همكاري... هدف برگزاري مسابقه هم همينه!  با ويكتور كرام دوست شدي، رون؟ آفرين-  
  .المللي بين

هري به ميز . وجه از اين پيشامد راضي نبود هري به هيچ.   پرسي فوراً روي صندلي خالي پادما نشست
پروفسور دامبلدور با پروفسور اسپراوت، لودو . كس سر ميز ننشسته بود هيچ. ي سرسراي نگاهي انداختباال

هاگريد و خانم ماكسيم موقع رقص جاي زيادي را اشغال . رقصيدند گونگال با هم مي بگمن و پروفسور مك
د همه بار ديگر شروع به كف همين كه آهنگ به پايان رسي. در اين ميان اثري از كاركاروف نبود. كرده بودند
. گونگال را بوسيد و از او دور شد و برگشت هري لودو بگمن را ديد كه دست پروفسور مك. زدن كردند

پرسي با سوءظن به فرد و جرج نگاه كرد و . بالفاصله با فرد و جرج روبرو شد كه راهش را سد كرده بودند
  :آهسته گفت

ن؟  ي وزارتخونه شده رتبه كنن؟ براي چي مزاحم يه مقام عالي ر مي هيچ معلومه اون دوتا دارن چي كا-  
  ...نه احترام حاليشونه نه آبرو. شه اين دوتا هيچي سرشون نمي

  لودو بگمن خيلي زود توانست فرد و جرج را كنار بزند و همين كه چشمش به هري افتاد برايش دست 
  :بالفاصله پرسي گفت. تكان داد و به سويش آمد

  .ميدوارم برادرهامو ببخشين كه مزاحمتون شدن ا-  
  :  بگمن گفت

دادن  شون برام توضيح مي هاي تقلبي ي اون چوبدستي ها چيه؟ داشتن درباره اين حرف!  چي؟ نه بابا-  
منم بهشون قول دادم كه به آشناهايي كه . ي بازاريابي كمكشون كنم تونم در زمينه خواستن ببينن من مي مي

  ...اه شوخي زونكو دارم معرفيشون كنمكه توي فروشگ
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هري مطمئن بود همين كه پاي پرسي به خانه .   پرسي از شنيدن اين خبر چندان خرسند نشد
هاي فرد و جرج  از قرار معلوم نقشه. رساند رود و ماجرا را به گوشش مي برسد با عجله به سراغ خانم ويزلي مي

  . داشتند محصوالتشان را در اماكن عمومي به فروش برسانندطلبانه شده بود زيرا قصد اخيراً بسيار جاه
  :  بگمن دهانش را باز كرد كه به هري چيزي بگويد اما  به او امان نداد و گفت

البته . ره؟ سازمان ما كه از روند مسابقه كامالً راضيه طور پيش مي  آقاي بگمن به نظر شما مسابقه چه-  
  ...چندان رضايتبخش نبود وليمشكلي كه براي جام آتش پيش اومد 

  :نگاهي به هري انداخت و ادامه داد   پرسي نيم
  گم، آقاي بگمن؟  ولي بعد از اون همه چيز به خوبي پيش رفت، درست نمي-  

  :  بگمن با خوشرويي گفت
طوره؟ حيف شد كه  راستي حال بارتي چه. ايه كننده ي جالب و سرگرم مسابقه. طوره  چرا، چرا، همين-  

  .تونست بيادن
  :كرد گفت   پرسي كه دوباره احساس بزرگي مي

اما تا اون موقع من با كمال ميل . شه  نگران نباشين، آقاي كراوچ خيلي زود سرحال و قبراق مي-  
  .ي كارها رو به خوبي انجام بدم كنم كه همه تالش مي

  :اي كرد و گفت   پرسي خنده
اين چند وقته مجبور بودم به !  در جشن كريسمس نيستدونيد كار ما فقط شركت  خودتون كه مي-  
هيچ خبر دارين كه علي بشير در حين . امد رسيدگي كنم ي مشكالتي كه در غيب آقاي كراوچ پيش مي همه

بايد اونا رو راضي . ها شديم هاي پرنده دستگير شده؟ بعد از اون گرفتار ترانسيلوانيايي وارد كردن قاچاقي قاليچه
المللي  هاي بين من با رئيس سازمان همكاري. المللي تحريم دوئل رو امضا كنن  قرارداد بينكرديم كه مي

  .  شون در سال جديد يك قرار مالقات دارم جادويي
  :  رون آهسته در گوش هري زمزمه كرد

  .بيا بريم يه گشتي بزنيم و از شر پرسي خالص بشيم -  
سپس جايگاه پرنور را دور زدند و . ه از سر ميز بلند شدن  هري و رون وانمود كردند براي گرفتن نوشاب

هاي سنگي جلوي قلعه پايين  وقتي از پله. دهاي ورودي قلعه باز بودند. وارد سرسراي ورودي قلعه شدند
شدند و چشمك  هاي رز را چراغاني كرده بودند خاموش روشن مي هاي نوراني متعددي كه بوته رفتند پري مي
 و خم و  هاي پرپيچ هاي زينتي، راه ها رسيدند در مقابل خود انبوه درختچه  به پايين پلههمين كه. زدند مي

شنيد كه شبيه به صداي حركت آب در رودخانه  هري صداي شرشر آب را مي. هاي سنگي را ديدند مجسمه
هري و رون . ندجا پراكنده بود نشسته بود جا و آن اي كه اين كاري شده هاي منبت اي بر روي نيمكت عده. بود

هنوز چند قدم جلوتر نرفته بودند كه صداي آشنايي به . هاي پرپيچ و خم پيش رفتند در امتداد يكي از راه
  :گفت گوششان رسيد كه مي

  فهمم، ايگور، تو براي چي اينقدر ناراحتي؟  من اصالً نمي-  
  :سد گفتخواست به گوش كسي بر   صداي آهسته و نگران كاركاروف را كه ظاهراً نمي

تر و  اآلن چند ماهه كه روز به روز داره پررنگ! تونيم خودمونو گول بزنيم  آخه سيوروس، ما كه نمي-  
  ...باور كنم من واقعاً نگرانم. شه تر مي واضح
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  :  صداي خشك و رسمي اسنيپ به گوش رسيد كه گفت
تراشم چون من توي  ر مياي براي رفتنت جو من خودم يه بهانه! فرار كن و برور.  پس فرار كن-  

  .مونم هاگوارتز مي
اي را  هاي درختچه اسنيپ چوبدستيش را درآورد و با آن شاخه.   اسنيپ و كاركاروف پيچي را دور زدند

ها به  صداي جيغ از بسياري از درختچه. ي ناخوشايندي را ديده است اش معلوم بود كه صحنه از قيافه. كنار زد
دوان از پشت اسنيپ عبور كرد  وقتي دختري دوان. ها بيرون آمدند ي از زير درختچها رسيد و ناگهان عده گوش 

  :اسنيپ گفت. و دور شد
  . شه  فاوسيت، ده امتياز از گروه هافلپاف كم مي-  

  :اسنيپ گفت.   بالفاصله يك پسر دنبال دختر دويد و فرار كرد
  ...شه  استبينز، ده امتيازم از گروه ريونكال كم مي-  
  :در همان لحظه چشم اسنيپ به هري و رون افتاد و گفت  
  كنين؟  شما دوتا اينجا چيكار مي-  

دستش را به حالتي عصبي به . ها معذب شده است   هري به كاركاروف نگاه كرد و متوجه شد از ديدن آن
  :رون به اسنيپ گفت. ريش بزيش برد و شروع كرد به پيچاندن ريش به دور انگشتشش

  .اين كه خالف قوانين مدرسه نيست. زنيم  اينجا قدم مي داريم-  
  :مانندي گفت   اسنيپ با صداي خرناس

  . بسيارخب، قدم بزنين، بفرمايين-  
كاركاروف نيز بالفاصله به . پشت شنلش در هوا پيچ و تاب خورد. ها گذشت   اسنيپ با عجله از كنار آن

  :ير لب گفترون ز. هري و رون حركت كردند. دنبال اسنيپ رفت
   كاركاروف براي چي اينقدر نگران بود؟-  

  :  هري آهسته گفت
ن كه همديگه رو به اسم كوچيك   از كي تا حاال اسنيپ و كاركاروف اين همه با هم صميمي شده-  
  كنن؟ صدا مي
 چشمشان. هاي بلندي را ديدند ي سنگي يك گوزن قطبي رسيدند و در باالي آن فواره ها به مجسمه   آن

هاي سنگي نشسته بودند و در زير نور مهتاب به جريان آب  به دو هيكل عظيم افتاد كه بر روي يكي از نيمكت
  :اي گفت گاه هري صداي هاگريد را شناخت كه با صداي دورگه آن. كردند نگاه مي
  . من از همون نظر اول كه ديدمت فهميدم-  

انند به راهشان ادامه .ت  متوجه شدند كه نميبا ديدن آن صحنه. جا خشكشان زد   هري و رون همان
تر فلور دالكور و راجر ديويز پشت  چند قدم عقب. هري برگشت وبه پشت سرشان نگاهي انداخت. بدهند
از نظر (هري به رون سيخونك زد و با حركت سرش فلور و راجر را نشان داد . ي گل سرخي ايستاده بودند بوته

توانند از راه آمده بازگردند زيرا  زباني به رون فهماند كه مي او با زبان بي. )هري سر آن دو حسابي شلوغ بود
هايش را گشاد كرد و با حركت سر  رون به محض ديدن فلور چشم. شدند ها نمي فلور و راجر متوجه عبور آن

خانم . دي مجسمه از ديد بقيه پنهان بمانن سپس هري را كشيد تا در تاريكي سايه. مخالفتش را اعالم كرد
  :ماكسيم با صداي نرم و نازكي به هاگريد گفت
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   آگريد، از نظر اول چي رو فهميدي؟-  
دانست كه اگر هاگريد بفهمد كه در چنين  او مي. وجه مايل نبود آن گفتگو را بشنود   هري به هيچ

هايش محكم  هري حاضر بود با انگشت. شود اندازه ناراحت مي اند بي موقعيتي دزدكي به حرفش گوش داده
به جاي اين كار . پذير نبود ها نشنود ولي اين كار امكان هايش را بگيرد و چيزي زمزمه كند تا صداي آن گوش

رفت متمركز كند اما متاسفانه حركت  ي گوزن باال مي سعي كرد تمام حواسش را به سوسكي كه از مجسمه
  :اگريد گفته. سوسك چندان جذابيتي نداشت و مانع شنيدن حرف هاگريد نشد

  مامانت اون جوري بود يا بابات؟... فهميدم كه تو مث خودمي...  فهميدم كه-  
  . فهمم، آگريد  اصالً منظورتو نمي-  

  :  هاگريد آهسته گفت
. هاي نسل خودش توي تمام بريتانيا بود اون يكي از آخرين بازمونده.  من كه مامانم اون جوري بود-  

خب، هري ... از اون مادراي دلسوز نبود. وقتي سه سالم بود منو گذاشت و رفت. مهخوب ياد... من اونو يادمه
ازش هيچ . دونم چه باليي به سرش اومد نمي. شه كرد چي باشه، اين چيزا تو ذاتشون نيست، كاريش نمي

  ...شايد تا حاال ديگه مرده باشه. خبري ندارم
 ميلش از سوسك چشم برداشت و از باالي هري برخالف. زد   خانم ماكسيم ساكت بود و حرفي نمي

ي دوران  وقت نشنيده بود كه هاگريد درباره هيچ... هايش را تيز كرد هاي گوزن نگاهي انداخت و گوش شاخ
  :هاگريد ادامه داد. كودكيش با كسي صحبت بكند

قت از دستش وقتي شيش سالم بود هر و... ميزه بود بابام خيلي ريزه. اون با رفتنش دل بابامو شكست-  
  .گرفت ش مي اونم خنده... ذاشتمش رو كمد كردمو مي شدم بلندش مي ناراحت مي

هاي  ي بلند آب خيره شده بود و به حرف او به فواره. خانم ماكسيم نيز چيزي نگفت.   هاگريد ساكت شد
  :هاگريد گفت. كرد هاگريد گوش مي

از اون به بعد مجبور بودم رو پاي خودم . بام مردبا... وقتي من اومدم مدرسه...  بابام منو بزرگ كرد-  
  ..خيلي بهم لطف كرد... البته دامبلدور خيلي كمكم كرد. وايسم

  :اش را تميز كرد و ادامه داد   هاگريد يك دستمال ابريشمي بزرگ خالدار از جيبش درآورد و با آن بيني
  مامانت بود يا بابات؟... نچه قدر من از خودم برات بگم؟ حاال تو تعريف ك...  بگذريم-  

  :هوا از جايش برخاست و گفت   اما خانم ماكسيم بي
  .بهتره من برم توي قلعه.  آوا خيلي سرد شد-  

  :هاگريد كه گيج شده بود گفت. رسيد   با اين كه هوا خيلي سرد بود ولي به سردي لحن گفتار او نمي
  !نخورده بودم كه مث خودم باشهتا حاال به كسي بر... من تا حاال!  چي؟ نه، نرو-  

  :  خانم ماكسيم با لحني سردتر از قبل گفت
  ام؟  يعني چي؟ منظورت چيه؟ مگه من چه جوري-  

ي مجسمه ايستاده بود و  طور كه در سايه همان. كرد هاگريد نبايد جواب او را بدهد   هري حس مي
  :فايده بود چون هاگريد گفت اما بي. ي نگويدكرد كه هاگريد چيز خداخدا مي. فشرد هايش را برهم مي دندان

  !اي يه غول دورگه.  خب معلومه، تو مث خودمي-  
  :  خانم ماكسيم جيغ كشيد و گفت
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   چه طور جرئت كردي اَمچي اَرفي بزني؟-  
  :او ادامه داد. ها سكوت شب سرد زمستاني را شكست   صداي خانم ماكسيم مثل بوق ممتد كشتي

بنديم  من فقط استخون... غول دورگه؟ من؟ من! س به من اين طوري توهين نكرده بود تا اَال ايچ ك-  
  !درشته

ها گل سرخ را از سر راهش كنار  وقتي با عصبانيت بوته. جا رفت   خانم ماكسيم با خشم و غضب از آن
 رنگارنگي به هوا ها بودند همچون ابر نوراني الي بوته هاي نوراني رنگارنگي كه البه شد پري زد و رد مي مي

هوا تاريك . شد رفتندو هاگريد هنوز روي نيمكت نشسته و به او خيره شده بود كه لحظه به لحظه دورتر مي
او به قلعه . يك دقيقه بعد هاگريد نيز بلند شد و رفت. بود و حالت صورت هاگريد چندان مشخص نبود

  :هري آهسته به رون گفت. رفتاش  ي تاريك و خلوت قلعه به سوي كلبه بازنگشت و از محوطه
  .بيا بريم ديگه...  بريم-  

  :هري به او نگاه كرد و گفت.   ولي رون از جايش تكان نخورد
   چي شده؟-  

  :ي بسيار جدي به هري نگاه كرد و آهسته زمزمه كرد   رون با قيافه
  ست؟ دونستي هاگريد يه غول دورگه دونستي؟ مي  تو مي-  

  :اال انداخت و گفتهايش را ب   هري شانه
   نه، حاال مگه چي شده؟-  

اطالعيش از مسائل دنياي جادوگري را آشكار    هري بالفاصله از حالت نگاه رون فهميد كه بار ديگ بي
ي دنياي  پا افتاده ها بزرگ شده بود از بسياري از مسائل پيش ي دورسلي كرده استو از آن جا كه او در خانه

تر شده بودند با اين حال در  ما زماني كه به مدرسه آمده بود تعداد اين مسائل كم و كماطالع بود ا جادوگري بي
آن لحظه متوجه شد كه هيچ جادوگري پس از فهميدن اين كه مادر يكي از دوستانش غول بوده است 

  :رون آهسته به هري گفت» حاال مگه چي شده؟«:گويد نمي
  .يمبيا بر. گم  وقتي رفتيم تو قلعه بهت مي-  

هري . تري پنهان شده بودند0157ي پرپشت جا رفته بودند و مطمئناً در پناه بوته   فلور و راجر ديويز از آن
اكنون پروتي و پادما در ميان گروهي از پسران بوباتوني جاخوش كرده . و رون به سرسراي بزرگ برگشتند

ميزي رفتند كه از جايگاه پرنور دورتر بود و هري و رون به طرف . رقصيد هرميون نيز دوباره با كرام مي. بودند
  :همين كه نشستند هري از رون پرسيد

  ها چشونه؟  خب، بگو ببينم، مگه غول-  
  :گشت گفت ي مناسبي مي   رون كه به دنبال كلمه

  .موجودات خوبي نيستن... اونا...  خب راستش اونا-  
  :  هري گفت

  ! چه اهميتي داره؟ هاگريد كه چيزيش نيست-  
  ... آره، درسته كه هاگريد چيزيش نيست-  

  :  رون با تاسف و ناراحتي سرش را تكان داد و گفت
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كردم اون وقتي   بيخود نيست كه هاگريد اين موضوعو مخفي نگه داشته منو بگو كه فكر مي-  
  ...بزنمش حرف  خواست درباره هيچ وقت دلم نمي. ي ناجور طلسم شده كننده بچه بوده با يه افسون بزرگ

  :  هري گفت
   حاال غول بودن مادرش چه اشكالي داره؟-  

  :  رون آهسته گفت
ولي . دن دونن خطرناك نيست به اين موضوع اهميت نمي شناسن و مي  خب، اونايي كه هاگريدو مي-  

ل درست مث... به قول هاگريد اين چيزا تو ذاتشونه. ها موجودات پليد و خطرناكي هستن هري باور كن غول
البته اآلن توي بريتانيا يه دونه غولم . دونن كه اونا عاشق كشتن و قتل و غارتند همه مي... هاي غارنشين غول

  .شه پيدا نمي
   چه باليي سرشون اومده؟-  
ولي توي كشورهاي ديگه ممكنه ... ترشون به دست كارآگاها كشته شدن بيش. ن شون مرده  همه-  

  .ن هاي بلند مخفي شده  توي غارها و باالي كوهترشون بيش... وجود داشته باشن
  :ي خانم ماكسيم نگاه كرد كه تك و تنها پشت ميز داوران نشسته بود و گفت زده ي غم   هري به چهره

خواد كي رو گول بزنه؟ اگه هاگريد غول دورگه باشه اونم صددرصد غول  دونم، خانم ماكسيم مي  نمي-  
  .تره دايناسورهان بنديشون از اون درشت تنها موجوداتي كه استخون... م درشتهبندي گه استخون مي... ست دورگه

كدام  هيچ. ها صحبت كردند ي غول ي دنج نشستند و درباره   هري و رون تا آخر جشن در همان گوشه
ها دلش  با ديدن آن. كرد سدريك و چو را نگاه نكند هري سعي مي. رغبتي براي همراهي با ديگران نداشتند

  .خواست با مشت چيزي را خرد و خاكشير كند يم
ي خود خاتمه دادند و جمعيت براي آخرين بار به  شب خواهران عجيب به برنامه   با فرا رسيدن نيمه

آموزان افسوس  بسياري از دانش. ها با وقار و متانت خاصي به سرسراي ورودي رفتند آن. ها پرداختند تشويق آن
. تواند به خوابگاهشان برود و بخوابد اما هري خوشحال بود كه مي. ن ادامه نداردخوردند كه جشن بيش از آ مي

  .وجه به او خوش نگذشته بود آن شب به هيچ
پس از آن كه . كرد   هري و رون در سرسراي ورودي هرميون را ديدند كه با ويكتور كرام خداحافظي مي

 رون انداخت و بدون آن كه حرفي بزند از كرام به سوي كشتي دورمشترانگ رفت هرميون نگاه سردي به
رفتند كه  هري و رون نيز پشت سر او از پلكان مرمري باال مي. كنارش گذشت و از پلكان مرمري باال رفت

  :يك نفر هري را صدا زد و گفت
  ! آهاي، هري-  

ري چو در پايين پلكان مرم. آمد   هري برگشت و چشمش به سدريك ديگوري افتاد كه به طرفش مي
  :اعتنايي گفت هري با بي. سدريك خود را به هري رساند. ايستاد و منتظر سدريك ماند

   چيه؟-  
رون . خواست در حضور رون با هري صحبت كند   سدريك با شك و ترديد به رون نگاه كرد گويي نمي

سدريك با صداي ها دور شد  وقتي رون از آن. هايش را باال انداخت و با دلخوري به راهش ادامه داد شانه
  :آهسته گفت
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بگو ببينم، معماي اون . ي اژدهاها رو به من گفتي آخه تو قضيه...  هري، من به تو مديونم-  
  كنه؟ كني ناله مي طالي تو هم وقتي باز مي طال رو كشف كردي؟ تخم خم

  :  هري گفت
  . آره-  
   هري، برو حموم، باشه؟-  
   چي؟-  
اين طوري . توي آب گرم با دقت و حوصله روش كار كن...م با خودت ببرطاليي رو ه تخم.  برو حموم-  

  .گم باور كن راست مي... شه فكرت باز مي
  :سدريك گفت. كرد   هري به او خيره نگاه مي

ي بوريس حيران به در  ي چهارم، سمت چپ مجسمه برو طبقه. دوني چيه؟ برو توي حموم ارشدها  مي-  
  .خوام خداحافظي كنم مي. ديگه بايد برم. » كاجهي عطر ميوه«اسم رمزش . هست

هري تك و تنها به برج .   سدريك دوباره به هري خنديد و با عجله از پلكان مرمري پايين رفت
كرد؟ آيا  طاليي بايد در حمام كار مي چرا براي حل معماي تخم! چه راهنمايي عجيبي بود. گريفندور بازگشت

ها رفتار كند و بدين ترتيب  خواست كاري كند كه هري مثل احمق  آيا ميخواست او را مچل كند؟ سدريك مي
  .مند كند تر به خود عالقه چو را بيش

هري ناچار شد . كردند ي مخفي خروپف مي   بانوي چاق و دوستش ويولت در تابلوي جلوي حفره
هاي دلخور و  ر شدند و با چهرهفريادزنان اسم رمز را بر زبان آورد تا اين كه سرانجام بانوي چاق و دوستش بيدا

بالفاصله رون و هرميون را ديد . هري از حفره باال رفت و وارد سالن عمومي شد. آزرده در را برايش باز كردند
ها  ي هر دوي آن چهره. زدند قدمي هم ايستاده بودند و سر هم داد مي ي ده  در فاصله. كردند كه با هم دعوا مي

  : حاال موهايش شل شده بود و صورتش از خشم درهم رفته بود فرياد زدهرميون كه. برافروخته بود
  دوني؟ نمي. حلش چيه دوني راه  اگه خيلي ناراحتي خودت مي-  

  :  رون نعره زنان گفت
   جداً؟ راهش چيه؟-  
 مجلس رقص بعدي به جاي اين كه آخر از همه بياي سراغم قبل از اين كه ديگران پاپيش بگذازن -  

  !م دعوت كنخودت از
.   رون مثل ماهيي كه از آب بيرون افتاده باشد دهانش را باز و بسته كرد اما صدايي از دهانش خارج نشد

رون به هري نگاه كرد و . هرميون با عصبانيت رويش را از او برگرداند و به سمت خوابگاه دخترها رفت
  :بريده گفت بريده

  .فهميده منظور منو ن– اصالً –معلومه كه !  عجب-  
توانست با او صحبت كند چنان  او از اين كه دوباره با رون آشتي كرده بود و مي.   هري چيزي نگفت

اما از نظر هري هرميون خيلي بهتر از خود رون . خوشحال بود كه ترجيح داد در آن لحظه اظهارنظر نكند
  .متوجه منظور او شده بود
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 همه دير از خواب بيدار س بعد از كريسم صبح زود
.  بود چند هفته اخير تر از سالن عمومي گريفندور آرام. شدند

آموزان هنگام صحبت كردن با يكديگر  شبسياري از دان
او . موي هرميون دوباره وزوزي شده بود. كشيدند خميازه مي

 هري گفت كه براي صاف كردن مويش از مقدار زيادي هب
كج پا روي پاي . ي مو استفاده كرده است كننده ون نرممعج

هرميون در حالي كه . كرد هرميون لميده بود و خرخر مي
  :خاراند با خونسردي گفت  پا را مي هاي كج پشت گوش

  . موهاش صاف كنهزارزه كه آدم هر رو به زحمتش نمي.  خيلي دنگ و فنگ داره-
ي  كه درباره ي مشترك رسيده بودند  تي بكنند به اين نتيجهظاهراً رون و هرميون بي آن كه با هم صحب

. زدند رفتارشان دوستانه بود  و رسمي با هم حرف مي  با حالت خشك با اينكه. بگو مگويشان با هم حرف نزنند
ولي برخالف . رون و هري در اولين فرصت گفتگوي هاگريد و خانم ماكسيم را براي هرميون بازگو كردند

  :تهايش را باال انداخت و گف هاو شان. زده نشد ازدورگه بودن هاگريد چندان شگفرون هرميون 
ولي اين همه . دونستم كه غول اصيل نيست چون اوناقدشون شش متره مي. زدم  من حدس مي-

اين درست مثل تعصبيه كه مردم روي ... ها كه خطرناك نيستن ي غول همه. دليله ها بي حساسيت روي غول
  .اين طرز فكر مربوط به تعصب خشك و غيرمنطقيه... ارنها د گرگينه

 چيزي بگويد اما شايد براي اجتناب ازيك دعواي تخواست با نفر ي رون طوري شد كه گويي مي قيافه
  .ديگر از اين كار منصرف شد و دور از چشم هرميون با ناراحتي سرش را تكان داد

 لدر طو.  پرداختن به تكاليفشان فرارسيده بودي تعطيالت زمان  اولين هفتهناكنون پس از گذراند
 از ه كرده بودند اما حاال كه كريسمس گذشته بود همشي اول كريسمس همه تكاليفشان را فرامو هفته
  . شده بودنوجوش افتاده بودند، همه غير از هري كه بار ديگر عصبي و نگرا جنب

رسيد  تر از قبل به نظر مي ه خيلي نزديكمشكلش اين بود كه بعد از كريسمس روز بيست و چهارم فوري
 به بعد هر بار به خوابگاه ناز آ. طاليي نكرده بود درحالي كه او هنوز هيچ اقدامي براي كشف معماي تخم

داد   آن گوش ميشخرا كرد و با دقت به صداي گوش آورد و باز مي طاليي را از صندوقش درمي رفت تخم مي
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بست تا بفهمد آن صدا شبيه به چيست   سعي و تالشش را به كار ميمتمااو . دبلكه از راز آن سر درآور  
بست  هري تخم را مي. رسيد  مانند اركستر اشباح هيچ چيز ديگري به نظرش نمي ساز اره اما غير از صداي سي

ما ا. كرد كه ببيند صداي آن تغييركرده است يا نه  آن را باز ميهبعد دوبار. داد و آن را به شدت تكان مي
طال از آن چيزي پرسيد اما جوابي  يك بار هري باصدايي بلندتر از صداي شيون تخم. نتيجه بود تالشش بي

  .فايده است دانست اين كار نيز بي طال را به آن سوي اتاق پرتاب كرد هر چند كه مي حتي يك بار تخم. نشنيد
نسبت به او احساس خوبي نداشت جاكه درآن دوران  هري حرف سدريك را از ياد نبرده بود اما از آن

 اگرسدريك واقعاً قصد كمك به او را داشت لدر هرحا.  نكندهالمقدور از راهنمايي او استفاد داد حتي ترجيح مي
ي اول به  وراست به سدريك گفته بود كه در مرحله هري روك. كرد تر منظورش را بيان مي بايد كمي واضح

هري . سدريك براي تالفي محبت او فقط گفته بود كه به حمام برودچه چيزي در پيش رو دارند درحالي كه 
اي نياز نداشت به خصوص كه اين كمك از سوي كسي بود كه دست در دست چو در  به چنين كمك احمقانه

هاي  ها و كاغذهاي پوستي و قلم اولين روز ترم جديد فرا رسيد و هري باكوله بار كتاب. رفت راهروها راه مي
كرد و به هرجا  اش سنگيني مي طال نيز همچون بلري درسينه ي معماي تخم اما دلهره. ها رفت سپرش به كال

  .كشيد رفت اين بارگران را نيز با خود مي مي
ي گلخانه چنان بخار كرده بود كه سركالس  شيشه.  بودهي قلعه را پوشاند  زيادي محوطهفهنوز بر

كس دوست نداشت سركالس مراقبت از  ر آن هواي سرد هيچد. توانستند بيرون را ببينند شناسي نمي گياه
شوند زيرا يا  انفجاري حسابي گرم مي  دمت جادويي حاضر شود اما رون تذكر داد كه با وجود موجوداتموجودا

ي هاگريد آتش  شد كه كلبه  منفجر ميتهايشان چنان با شد ها بدوند يا دم شدند دنبال آن مجبور مي
  .گرفت مي

اش  سيخ داشت وچانه ي پيري را ديدند كه موهاي كوتاه سيخ ي هاگريد رسيدند ساحره  كلبهاما وقتي به
ها زودتر خود را به كلبه برسانند ساحرهِ پير با بدخلقي  كردند كه از ميان برف وقتي تالش مي. بسيار برآمده بود

  :گفت
  . عجله كنين، زنگ پنج دقيقه پيش خورد-
  : رون به او نگاه كرد و گفت-
   شما كي هستين؟ هاگريدكجاست؟-

  :ي پير بالفاصله گفت ساحره
 . جادويي هستمتپلنكه و استاد موقت درس مراقبت از موجودا  اسمم پروفسورگرابلي-

  :هري باصداي بلندي تكراركرد
   هاگريد كجاست؟-

  :پلنك مختصر و مفيد جواب داد پروفسورگرابلي
  . مريضه-

 به مالفوي و ساير شهري برگشت و چشم.  گوش هري رسيدي خفيف و ناخوشايندي به صداي خنده
ها شاد و شنگول بودند و از ديدن  ي آن همه. آموزان اساليترين افتاد كه تازه از راه رسيده بودند دانش

  :پلنك گفت پروفسورگرابلي. پلنك به هيچ وجه متعجب نشدند پروفسورگرابلي
  .ها كنم دنبال من بياين بچه  خواهش مي-
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هري، رون و . لرزيدند دور زد پيكر بوباتون درآن مي هاي غول ي حصارداري را كه اسب طهاو محو  
هاي كلبه  هاي پنجره ي پرده همه. ي هاگريد در پشت سرشان انداختند و دنبال او رفتند هرميون نگاهي به كلبه

ود را به اش در بستر بيماري بود؟ هري با عجله خ آيا هاگريد تك و تنها در كلبه. كشيده بود
  :پلنگ رساند و پرسيد پروفسورگرابلي

  ش شده؟  هاگريد چه-
  :پلنگ با حالتي كه انگار هري فضولي كرده بود گفت پروفسورگرابلي

  .خواد نگرانش باشي  نمي-
  : گفتتهري با حرار

  ش شده؟ چه.  ولي من نگرانشم-
پيكر بوباتون  هاي غول كنار اسبها از  آن. پلنگ وانمود كرد حرف هري را نشنيده است پروفسور گرابلي

اسب تك شاخ بزرگ . ي جنگل رفتند كه از سرمابه هم چسبيده بودند عبور كردند و به طرف درختي درحاشيه
  .و زيبايي به درخت بسته شده بود

  .چه كردند به و چه بسياري از دخترها با ديدن اسب تك شاخ شروع به به
  :الوندر براون آهسته زمزمه كرد

 !م گرفتن اسب تك شاخ خيلي سخته اينو از كجا آورده؟ شنيده! عجب خوشگله! مدا جون واي خ-
هاي  رسيدند سم هاي روي زمين دركنار آن طوسي به نظرمي اسب تك شاخ چنان سفيد بود كه برف

پلنگ دستش را  پروفسورگرابلي. برد كشيد و سر شاخدارش را با حالتي عصبي عقب مي زرينش را به زمين مي
  :ي هري گرفت و او را متوجه كرد و گفت ي سينهجلو

دخترها بياين . ها و دخترها نوازششون كنن هاي تك شاخ دوست دارن زن اسب.  پسرها عقب وايسن-
  ...بياين، خيلي كار آسونيه. با احتياط بهش نزديك بشين. جلو

ها را تماشا  ها آن  نردهپسرها از پشت. آرام به اسب تك شاخ نزديك شدند آموزان دختر آرام او و دانش
  .كردند مي

  :پلنگ از پسرها دور شد هري به رون گفت همين كه پروفسور گرابلي
  ...تش شده؟ نكنه يكي از موجودا  به نظر تو هاگريد چه-

  :مالفوي آهسته به ميان حرف او پريد و گفت
شو بلند  سركثيف و گندهتونه   و شرمندگي نميتاز خجال. ن، پاتر  حمله نكردهش نگران نباش اونا به-

  .كنه
  :هري به تندي گفت

   منظورت چيه؟-
  :ي تا شده درآورد و گفت مالفوي دستش را در جيب ردايش كرد و يك صفحه روزنامه

  ...خواست من اينو بهت بدم هيچ دلم نمي.  بيا، بخونش، پاتر-
. رد و شروع به خواندن آن كردهري تاي روزنامه را باز ك. وقتي هري روزنامه را ازدستش قاپيد پوزخند زد

  : نوشته بودهدر روزنام. رسيد در باالي مقاله عكسي از هاگريد بود كه در آن بسيار مكار و موذي به نظرمي
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  اشتباه عظيم دامبلدور  
ي علوم و  ي پيام امروز، آلبوس دامبلدور، مدير عجيب و غريب مدرسه به گزارش ريتااسكيتر خبرنگار ويژه

 سپتامبر سال هاو درما. انگيز ابايي نداشته است  اساتيد بحثمهاگوارتز هيچ گاه از استخدافنون جادوگري 
 كرد تا درس دفاع در برابر جادوي سياه راتدريس مرا استخدا» باباقوري چشم«جاري، الستور مودي ملقب به 

ستورمودي معروف به ال.  وزارت سحر و جادوشدتي حيرت و شگفتي بسياري از مقاما كند و با اين كار مايه
ي خاص وعام است كه هركس  اين عادت مودي شهره. خوش طلسم، كارگاه سابق وزارت سحر و جادواست

اما مودي . شود  به طلسم پليد مودي دچارميهدرحضورش حركت تند و ناگهاني انجام بدهد بالفاصل
س مراقبت از موجودات جادويي باباقوري در مقايسه با فرد نيمه انساني كه دامبلدور براي تدريس در چشم

  . استناستخدام كرده بسيار متعهد و مهربا
روبيوس هاگريد كه اقرار كرده است در سومين سال تحصيلش در هاگوارتز از مدرسه اخراج شده است از 

  .  شكاربان هاگوارتز مشغول به كار شده و دامبلدور او را در اين مقام نگاه داشته استمآن به بعد در مقا
ا سال گذشته، هاگريد به ياري نفوذ اسرار آميزش بر مدير مدرسه توانست سمت استادي درس مراقبت از ام

ي ديگري داوطلب تدريس اين  موجودات جادويي را نيز به خود اختصاص بدهد در حالي كه اساتيد ورزيده
  .اند  درس بوده

جويد و با آوردن  ت جديدش بهره ميخويي است از موقعي ي ترسناك و درنده هاگريد كه مرد عظيم الجثه
هايي  هاگريد در طول كالس . شود آموزان مي هايش موجب وحشت دانش وحشي خطرناك به كالس موجودات

آموزان شده است  موجب نقص عضو تعدادي از دانش» بسيار ترسناكند«آموزان  ي بسياري از دانش كه به گفته
  .زند قعييات سر باز ميدر حالي كه دامبلدور از رويارويي با اين وا

يك بار ديگر . يك بار يك هيپوگريف به من حمله كرد«: گويد آموزسال چهارم مي دراكومالفوي، دانش
ما همگي از هاگريد متنفريم . هم يك كرم فلوبر دست دوستم وينسنت كراب را گاز گرفت و گوشت آن را كند

  ».يمولي از ترس و وحشت جرأت نداريم نظرمان را بر زبان آور
او در ماه گذشته طي . انگيز را ندارد هاي وحشت هاگريد به هيچ وجه قصد خاتمه دادن به فعاليت

ي خطرناك از   اقرار كرد كه از ادغام مانتيكور و خرچنگ دراز آتشين كه دو گونهاگفتگويي با خبرنگار م
بي ترديد پديد . ده گذاشته استاند موجودي پديد آورده كه نام آن را موجود دم انفجار جهن موجودات جادويي

اما . هاي جادويي جديد يكي از وظايف سازمان ساماندهي و نظارت بر امور موجودات جادويي است آوردن گونه
او در گفتگو با خبر . بيند پا افتاده مي هاي پيش رسد كه هاگريد خود را فراتر از اين گونه محدوديت به نظر مي

  ».كردم داشتم تفريح مي«: صحبت را عوض كند گفت  موضوعنگار ما پيش از آن كه عجوالنه
كند هاگريد چنان كه  ي اين شواهد، پيام امروز مدركي به دست آورده كه ثابت مي اما عالوه برهمه

مدارك منحصر به . او حتي يك انسان اصيل نيز نيست. كند يك جادوگر اصيل زاده نيست هميشه وانمود مي
دهد كه مادر هاگريد كسي نيست جز فريدو ولفا، غول مؤنثي كه در حال حاضر  فرد به دست آمده نشان مي

  .دهيچ كس از محل اقامت او خبر ندار
هاي درنده و خونريز به جنگ با يكديگر پرداختند و بدين طريق نسل خود را منقرض  در قرن اخير غول

كسي كه نبايد اسمش را «هوادار هاي نيز به گروهاي   غوللي انگشت شمار باقي مانده از نس عده. كردند
  .پيوستند» برد
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هاي دسته جمعي  ترين كشتار ها در دوران هراس انگيز فرمانروايي او مسؤل بسياري از فجيع آن  
  .ها بودند مشنگ

هاي دشمن ستيز به  پيوستند به دست كارآگاه» كسي كه نبايد اسمش را برد«بسياري از غولهايي كه به 
ها  اين احتمال وجود دارد كه او به يكي از جوامع غول. لفا در ميان آنها نبوده استقتل رسيدند اما فريدو و

توجه به رفتارهاي عجيب و غير . پيوسته باشد كه هنوز در نواحي كوهستاني كشورهاي خارجي وجود دارند
ادرش به خويي را از م دهد كه او درنده هاي مراقبت از موجودات جادوييش نشان مي عادي هاگريد در كالس

  .ارث برده است
ي عجيب و باور نكردني، هاگريد توانسته است با پسري كه باعث سقوط اسمشونبر  بر اساس يك شايعه

از منسد قدرت شد روابط دوستانه برقرار كند در حالي كه همان پسر باعث شد كه مادر هاگريد نيز مانند ساير 
اين احتمال وجود دارد كه هري پاتر از حقايق تلخ .  كندهواداران اسمشونبر خود را در مخفي گاه امني پنهان

آموزان را  اش بي خبر مانده باشد اما دامبلدور موظف است كه هري پاتر و سايردانش الجثه زندگي دوست عظيم
  . آگاه سازدههاي دو رگ از تمام خطرات معاشرت با غول

  
رون . هان رون از حيرت و شگفتي بازمانده بودد. هري خواندن مقاله را به پايان رساند و به رون نگاه كرد

  :آهسته زمزمه كرد
   از كجا فهميده؟-

  :او با عصبانيت به مالفوي گفت.  نكرده بودتاما اين موضوع هري را ناراح
اين مزخرفات چيه كه پشت سر هاگريد » ما همگي از هاگريد متنفريم؟«:  منظورت چي بود كه گفتي-
  گفتي؟

مالفوي كه برق شرارت در چشمانش . زد نهايت خشنود بود پوزخند مي بيكراب كه از كار خود 
  :درخشيد گفت مي

منو ! غول دورگه. امكان نداره بتونه تدريس كنه. ست  با اين گزارش ديگه كلك اون غول بيابوني كنده-
باباها از هيچ كدوم ازمامان و ... ساز خورده كردم وقتي بچه بوده يك بطري معجون استخون بگوكه فكر مي

  !هاهاها... هاشونو درسته قورت بده ترسن يه وقت بچه مي... اين موضوع خوششون نمياد
 ... تو-
 شماها كه اونجا وايسادين حواستون به درس هست؟!  آهاي-

آموزان دختر دور اسب تك شاخ جمع شده  ي دانش همه. پلنگ به پسرها بود روي سخن پروفسور گرابلي
هري چنان خشمگين بود كه وقتي رويش را به سمت اسب تك شاخ برگرداند . كردند ميبودند و او را نوازش 

. ديد با اين كه به اسب تك شاخ خيره شده بود واقعاً آن رانمي. لرزيد روزنامه پيام امروز در دستش مي
 پسرها كرد تا هاي تك شاخ را باصداي بلند و شمرده بيان مي هاي جادويي اسب پلنگ ويژگي پروفسورگرابلي

  .نيز صدايش را بشنوند
  :رفتند تا ناهار بخورند پروتي پتيل گفت در پايان كالس كه همگي به سوي قلعه مي

 جادويي تتر به درس مراقبت از موجودا درس امروز خيلي بيش!  خدا كنه همين خانمه استادمون بمونه-
  .نه اون هيوالهاي وحشتناك... بود و حسابي مثل اسب تك شاخ تي يه موجود درس چون درباره... شبيه بود
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  :رفتند هري با عصبانيت گفت هاي جلوي قلعه باال مي وقتي از پله  
   پس هاگريد چي؟-

  : تندي گفتنپروتي با لح
  تونه؟ تونه شكاربان قلعه باشه ديگه، نمي خواي بشه؟ اون مي  چي مي-

هري فهميده . شده بودبعدًا جشن رقص كريسمس رفتار پروتي نسبت به هري بسيار سرد و خشك 
رسيد آن شب به او خوش  اما در هر حال به نظر مي. كرده است تر توجه مي بودكه آن شب بايد به پروتي بيش

كردند گفته بود كه با آن پسر بوباتوني قرار گذاشته  او با تمام كساني كه به حرفش گوش مي. گذشته باشد
  .ر را ببيننداست كه در سفر بعدي به هاگزميد در آن جا يكديگ

  : هنگامي كه وارد سرسراي بزرگ شدند هرميون گفت
ي تك  پلنگ درباره  رو كه پروفسور گرابلي هايي من نصف نكته اي بود   عجب درس خوب و آموزنده-
  .دونستم ها گفت نمي شاخ

  :صداي خرناس مانندي گفت گرفت و با  ي پيام امروز را جلوي چشم هرميون  هري روزنامه
  !ره اينو بخوني پس بهت-

  :هرميون نيز درست مثل رون پس ازخواندن آن گزارش دهانش بازماند و گفت
 ي عوضي از كجا اين چيزها را فهميده؟ امكان نداره هاگريد بهش گفته باشه، درسته؟  اون زنيكه-

  :ها انداخت و گفت هري با خشم به سوي ميز گريفندور رفت و خود را روي يكي از صندلي
حتماً اون ريتااسكيتر بدذات وقتي ديده هاگريد . اون اين موضوع رو حتي به ما هم نگفته بود.  درسته-

وري بگه خيلي عصباني شده و اون قدر به اين در و اون در زده كه چيزي بر  حاضر نيست پشت سر من دري
  .ش گير بياره 1عليه

  :هرميون آهسته گفت
  .كرده اونم شنيده اكسيم تعريف مي شايد وقتي هاگريد اين قضيه رو براي خانم م-

  :رون گفت
گفت دامبلدور ورود اونو به مدرسه ممنوع  هر چند، هاگريد مي. ديديمش  اگه توي باغ بود ما حتماً مي-
  ...تونسته وارد مدرسه بشه بنابراين نمي. كرده

آن به اطراف هاي  هري كه هنوز عصباني بود با خشونت آب مرغ را با مالقه در بشقابش ريخت و قطره
  :سپس گفت. پاشيد

  . شايد شنل نامرئي پوشيده باشه از اون آدماييه كه بهش مياد يه گوشه قايم بشه و استراق سمع كنه-
  :هرميون گفت

  : يعني مثل تو و رون؟ رون با خوشنودي گفت-
ايي كه شعوره كه درج هاگريد بي! اي نداشتيم چاره ديگه! خواستيم به حرفشون گوش بديم  ماكه نمي-

  !زنه ي مادر غولش حرف مي هركسي ممكنه حرفشو بشنوه درباره

                                                           
اي  واژه" عليه"اشتباه است، زيرا " بر عليه"ي   استفاده از واژه-١

معين " علي"ي  واژه  خوِد.ه تشكيل شده+ عربي است و از دو قسمت علي 
استفاده " بر "ي از دو واژه" بر عليه"ي   بنابراين در واژه؛دهد بر مي

 .شده آه حشو است
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  :هري گفت  
... خواهيم برگرده بايد بهش بگيم كه ما مي. ريم امروز بعد از كالس پيشگويي مي.  بايد بريم ببينيمش-

  خواي اون برگرده ديگه، نه؟ توهم مي
  :هرميون گفت. هري جمله آخر را به هرميون گفت

تنوع خوبي بود چون براي اولين . چرا دروغ بگم؟ من ازكالس امروز خيلي خوشم اومد. .. خوب راستش-
  .بار يه كالس مراقبت از موجودات جادويي درست و حسابي داشتيم

  :آلود هري خود را باخت و با دستپاچگي اضافه كرد هرميون با ديدن نگاه غضب
  !خوام برگرده خواد هاگريد برگرده، معلومه كه مي  ولي خوب، دلم مي-

ي محوطه  بدين ترتيب آن شب بعد از شام هر سه نفر بار ديگر از قلعه بيرون آمدند از زمين يخ زده
هري به در مشت . ها جواب داد ها در زدند و صداي پارس فنگ به آن آن. ي هاگريد رفتند گذشتند و به كلبه

  :كوبيد و گفت
  !درو باز كن!  هاگريد ماييم-

رسيد اما در باز  هايش از پشت در به گوش مي هاي فنگ و ناله صداي خراش پنجه. امداما هيچ صدايي ني
ي كلبه نيز ضربه  ي پنجره رون حتي به شيشه. ي ديگر ايستادند و به در زدن ادامه دادند ها ده دقيقه آن. نشد

  .زد اما جوابي نيامد
  :وقتي سرانجام نااميد شدند و به سوي قلعه بازگشتند هرميون گفت

  ست؟ كنه؟ نكنه فكركرده براي ما مهمه كه اون غول دورگه  از ما ديگه چرا دوري مي-
حتي براي صرف . كس او را نديد تا آخر هفته هيچ. داد اما از قرار معلوم هاگريد به اين موضوع اهميت مي

اني هم در كس او را هنگام انجام وظايف مربوط به شكارب ديگر هيچ. آمد غذا نيز به سرسراي بزرگ نمي
. كرد ديد و كماكان پروفسورگرابلي پلنگ درس مراقبت از موجودات جادويي را تدريس مي ي قلعه نمي محوطه

  .كرد هايش استفاده مي دراين ميان مالفوي از هر فرصتي براي ياوه گويي
مه جويي هري درامان بود در گوشش زمز هر بار كه استادي در نزدبكي آنها بود و مالفوي از تالفي

  :كرد مي
  ت تنگ شده؟  دلت براي دوست دورگه-

هرميون وقتي فهميد هري قصد رفتن به . ي گردش در هاگزميد برقرار بود دراواسط ماه ژانويه برنامه
  :هاگزميد را دارد بسيار متعجب شد و گفت

ي روي هري ديگه بايد خيلي جد. كني كردم حتماً از خلوت بودن سالن عمومي استفاده مي  من فكر مي-
  .طاليي كار كني معماي تخم

  :هري به دروغ گفت
  .ش چيه م كه قضيه حاالديگه تقريباً فهميده... من... من... دوني چيه  مي-

  :هرميون كه تحت تأثير قرار گرفته بود گفت
  !گي، هري؟ آفرين به تو  جدي مي-
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براي حل معماي . داددلشوره واحساس گناه تمام وجود هري را پر كرد اما به احساساتش اهميتي ن  
رفت ممكن بود هاگريد را  اگر به هاگزميد مي... طاليي هنوز پنج هفته فرصت داشت واين مدت كمي نبود تخم
  .هايش ادامه بدهد جا ببيند و بتواند او را راضي كند كه به تدريس به كالس در آن

ي خيس قلعه به  اني از محوطهروز شنبه هري، رون و هرميون از قلعه بيرون آمدند و در هواي سرد زمست
مشترانگ افتاد  گذشتند چشمشان به كشتي دور وقتي از كنار درياچه مي. هاي مدرسه حركت كردند سوي دروازه

ناگهان ويكتور كرام را ديدند كه بر روي عرشه آمد و جز مايوي شنا هيچ چيز . كه در درياچه لنگر انداخته بود
ي  داد زيرا از نرده تر از آن بود كه نشان مي  استخوني بود اما ظاهراً قوياوخيلي الغر و. ديگري به تن نداشت

  .هايش را باال برد و به درون درياچه شيرجه زد كنار عرشه باال رفت دست
  :وقتي سر سياه كرام از وسط درياچه بيرون آمد هري كه به آن خيره شده بود گفت

  .س، آب يخ يخه اآلن ژانويه! س  ديوونه-
  :گفتهرميون 

  .براي همينم آب اينجا به نظرش گرم و مرطوبه. تره كنه از اينجا خيلي سرد  جايي كه اون زندگي مي-
  :رون گفت

  آساي درياچه چي؟  ماهي مركب غول-
هرميون . در صداي رون هيچ اثري از نگراني نبود اتفاقاً برعكس، اميد و رضايت در آن محسوس بود

  : گفتمتوجه اين موضوع شد و اخم كرد و
ي دورمشترانگه ولي اصالً اون طوري كه شما خيال  درسته كه توي مدرسه.  اون خيلي پسر خوبيه-

  .ي خودشون دوست داره تر از مدرسه كنين نيست خودش به من گفت كه اينجا رو بيش مي
داي اما فر. بعد از جشن رقص كريسمس او حتي نام ويكتوركرام را بر زبان نياورده بود. رون حرفي نزد

جشن كريسمس هري يك دست پالستيكي كوچك و ظريف در زير تختش پيدا كرد كه معلوم بود متعلق به 
  .عروسكي بوده كه رداي كوييديچ تيم بلغارستان را به تن داشته است

كرد بلكه  ي هاگزميد بودند با دقت به اطراف نگاه مي هري در تمام مدتي كه در خيابان اصلي پر از برفابه
هاي هاگزميد هم نيست پيشنهاد كرد سري  وقتي مطمئن شد كه او در هيج يك از فروشگاه. را ببينيدهاگريد 

  .به رستوران سه دسته جارو بزند
با . جا هم نيست ها متوجه شد كه هاگريد آن جا مثل هميشه شلوغ بود اما هري بايك نگاه به تمام ميز آن

اي  ن رفت و از مادام روزمرتا سه بطري نوشيدني كرهدلي دردمند همراه رون و هرميون به سوي پيشخوا
. كرد طاليي نپرداخته بود احساس پشيماني مي او از اين كه در قلعه نمانده و بار ديگر به بررسي تخم. خريد

  :مقدمه گفت هرميون با صداي آهسته بي
  !جا رو نگاه كنين ره؟ اون  او هيچ وقت به دفترش نمي-

هري تصوير لودو بگمن را در آيينه ديد كه . ري پشت مادام رزمرتا اشاره كردي سرتاس هرميون به آيينه
ها دست به سينه نشسته بودند و به  ي جن همه. در گوشه دنج و تاريكي در كنار گروهي از اجنه نشسته بود

  .رسيد بدجنس و شرور باشند نظر مي
آن روز يك روز تعطيل بود و هيچ . در نظر هري نيز حضور بگمن در رستوران سه دسته جارو عجيب بود

. جا بيايد اي از مسابقه را در پيش رو نداشت بنابراين لزومي نداشت كه او براي قضاوت در مسابقه به آن مرحله
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اش درست مثل شبي بود كه دقايقي قبل از ظهور عالئم  حالت چهره. آن روز هم عصبي و ناراحت بود  
 وقت بگمن به آن سوي رستوران نگاهي انداخت و همين كه هري در همان. شوم در جنگل او را ديده بودند

  :گفت ها مي را ديد از جايش برخاست هري صداي او را شنيدكه به جن
  !گردم  يه لحظه صبركنين، زود برمي-

  :او گفت. اش نمايان بود اش بار ديگر در چهره خنده كودكانه. بگمن با عجله خود را به هري رساند
  رو به راهي؟! كردم ببينمت ش خدا خدا مي هچطوري؟ هم!  هري-

  :هري گفت
  . خوبم، مرسي-

  :بگمن باشور و شوق گفت
شه شما در سه دقيقه ما رو تنها  ها مي شه من چندكلمه خصوصي باهات صحبت كنم؟ بچه  هري مي-

  بگذارين؟
  :رون گفت

  . باشه-
  .سپس با هرميون رفتند كه يك ميز خالي پيدا كنند

  :سپس گفت. تر از مادام رزمرتا دور شوند  انتهاي پيشخوان هدايت كرد تا هرچه بيشبگمن هري را به
  .كارت معركه بود. خواستم براي شاهكارت در برابر شاخدم بهت تبريك بگم  مي-

  :هري گفت
  . خيلي ممنون-

ن توانست درحظور رون و هرميو دانست اين تمام حرف بگمن نبوده است زيرا در اين صورت مي اما مي
. اي براي بيان مطلب مورد نظرش ندارد رسيد كه بگمن هيچ عجله با اين حال به نظر مي. به اوتبريك بگويد

هاي سياه و موربشان ساكت  ها نگاهي انداخت كه با چشم ي مقابلشان به جن هري او را ديد كه در آينه
  : بسيار آهسته گفتبگمن متوجه نگاه هري شد و باصداي. پاييدند ها را مي نشسته بودند و آن

درست مثل بلغاريهايي هستندكه به جام ... شون اصالً خوب نيست انگليسي! داني چقدر وحشتناكن  نمي-
اينا فقط يه چيزهاي . كردن اما دست كم اونا با علم و اشاره منظورشونو به آدم حالي مي... جهاني اومده بودند

كه اونم » بلدوكه« من از زبون اينا فقط يك كلمه بلدم اونم بدبختي اينه كه... كنن به زبون خودشون بلغور مي
  .كنم تونم استفاده كنم چون ممكنه فكر كنن دارم تهديدشون مي ازاين يك كلمه هم نمي. يعني كلنگ

ها هنوز از دور مراقب تمام  هري كه متوجه شده بود جن. صدايي كرد و ساكت شد ي بي بگمن خنده
  :حركات بگمن هستند پرسيد

  خوان؟  حاال اونا چي مي-
  :بگمن دوباره عصبي شد و گفت

  .گردن اونا دنبال بارتي كراوچ مي... اونا... راستش...  خوب-
  :هري پرسيد

  !گردن؟ اون اآلن بايد توي وزارتخونه توي لندن باشه، درسته  پس چرا اينجا دنبالش مي-
  :بگمن گفت
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اون ديگه سركارش ... آخه اون. م كجاستدون  اگه راستشو بخواي من خبري ازش ندارم و نمي-  
ازقرارمعلوم دائم جغد . معاونش پرسي ميگه مريض شده. شه كه به دفترش نرفته اي مي ره اآلن چند هفته نمي
كس نگو، هري، باشه؟  كنم اينو به هيچ اما ازت خواهش مي. گه چي كار بايد بكنه فرسته و به معاونش مي مي

ممكنه . كنه مطمئنم اگه بو ببره يه شري درست مي. كشه ر جا كه بتونه سرك ميآخه اين يارو، ريتااسكيتر ه
  .بگه اونم مثل برتا جوركينز گم شده

  :هري پرسيد
   راستي از برتا جوركينز خبري ندارين؟-

  :بگمن دوباره مضطرب و نگران شد و گفت
  ...البته من چند نفر رو دنبالش فرستادم.  نه-

  :بگمن ادامه داد» !زود به فكر افتاديچه قدر «: هري در دل گفت
ولي توي راه گم شده ... ش بره اون مستقيم رفته به آلباني چون اونجا به ديدن دخترخاله.  خيلي عجيبه-

از اون آدمايي نيود كه با يكي فرار ... ش بوده اصالً سر در نميارم كه چي توي كله. و هيچ اثري ازش نيست
ها و برتاجوركينز  اصالً براي چي ما داريم راجع به جن... ولي باز... نو مطمئنمكنه كه با هم ازدواج كنن، اي

  ...خواستم ازت بپرسم  زنيم؟ من مي حرف مي
  :بگمن صدايش را پايين آورد و ادامه داد

  ره؟ طاليي چي شد؟ كارت خوب پيش مي  معماي تخم-
  :هري به دروغ گفت

  .بدك نيست...  اي-
  :گويد با همان صداي آهسته گفت ود او راست نميبگمن كه ظاهراً فهميده ب

. توكه خودت داوطلب نشدي... تو رو ناخاسته وارد اين مسابقه كردن...  ببين هري، من به دلم بد اومده-
  ...اگه

  :اوگفت. صداي بگمن چنان آرام شده بود كه هري مجبور شد سرش را جلوتر ببرد تا حرف او را بشنود
خيلي خوشم ... آخه خيلي ازت خوشم اومده... اگه بتونم راهنماييت بكنم... ربياد اگه كمكي ازدست من ب-

  !خالصه كافيه لب تر كني! اومدكه اون طوري حريف اژدهاهه شدي
اوسعي كرد . اش نگاه كرد هاي آبي كودكانه هري به صورت گرد و سرخ و سفيد و پهن بگمن و چشم

بنابراين با . ريحات جادويي را به نقض قانون متهم كندي ورزش و تف طوري صحبت نكند كه رئيس اداره
  :خونسردي گفت

   ولي انگار ما بايد خودمون تنهايي معما رو حل كنيم، درسته؟-
  :قراري گفت بگمن با بي

ي  مون دوست داريم قهرمان هاگوارتز برنده ما همه... بس كن ديگه، هري... ولي خب...  خب، درسته-
  .مسابقه باشه

  :هري پرسيد
   به سدريك هم پيشنهاد كمك كردين؟-
  ...خواستم بهت پيشنهاد فقط مي. من ازت خوشم اومده... گفتم كه... خب. م  نه، پيشنهاد نكرده-
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  .دو سه روز ديگه كارتمومه... ديگه چيزي نمونه كه معما را كشف كنم.  نه، خيلي ممنون-  
كرد  ايد چون او يك غريبه بود فكر ميش. دانست چرا پيشنهاد كمك بگمن را رد كرده است هري نمي

 هرميون يا سيريوس طلب  آيد در حالي كه وقتي از رون، پذيرش هرگونه كمكي از او نوعي تقلب به حساب مي
آميز بوده  ي بگمن معلوم بود كه رفتار هري در نظرش اهانت ازقيافه. كرد چنين احساسي نداشت كمك مي

  :فرد با خوشرويي گفت.را در همان لحظه فرد و جرج از راه رسيدنداست اما ديگر نتوانست چيزي بگويد زي
   سالم آقاي بگمن، نوشابه ميل دارين؟-

  :بگمن براي آخرين بار با دلسردي به هري نگاهي انداخت و گفت
  .ها نه، نه، ازتون ممنونم بچه-

كرد گويي   هري را نگاه مياو طوري. رسيد قيافه فرد و جرج نيز به اندازه بگمن دلسرد و نااميد به نظر مي
  :سپس گفت. اش زده بود هري به طرز ناخوشايندي دست رد به سينه

 .موفق باشي، هري. خيلي ازديدنتون خوشحال شدم. ها، من ديگه بايد برم  خب بچه-
هايشان سر خوردند و به دنبالش  ها نيز بالفاصله از صندلي جن. بگمن با عجله از رستوران بيرون رفت

  :همين كه روي صندلي نشست رون از او پرسيد.  هري به سوي رون و هرميون رفت.رفتند
   چي كارت داشت؟-

  :هري گفت
  .طال كمكم كنه خواست براي حل معماي تخم  مي-

  :هرميون كه حسابي جا خورده بود گفت
   درسته؟تازه، تو كه خودت معما را حل كردي،! اون يكي از داورهاست! كرد  اون نبايداين كار را مي-

  :هري گفت
  .تقريباً...  اي-

  :هرميون كه با اين مسائل كامالً مخالف بود گفت
اميدوارم به ! شه  اگه دامبلدور بفهمه يكي از داورها تو رو وسوسه كرده كه تقلب كني خيلي ناراحت مي-

  .سدريك پيشنهاد كمك كنه
  :هري گفت

  .ازش پرسيده.  به اون پيشنهاد نكرده-
  :رون گفت

  . كسي به ديگوري كمك كنه كه كسي باهاش كاري نداره اگه-
  :ايش نوشيد و گفت اي از نوشيدني كره هرميون جرعه. عقيده بود هري چيزي نگفت اما با رون هم

  اينجا چي كار داشتن؟. ها اصالً دوستانه نبود  رفتار اون جن-
  :هري گفت

  .سركارش نرفته. اون هنوز مريضه. گردن  دنبال كراوچ مي-
  :ن گفترو
شايد فكر كرده اگه كراوچ سرشو بذاره زمين خودشو . كنه ذره مسمومش مي  شايد پرسي داره ذره-

  .المللي هاي جادويي بين كنن رئيس سازمان همكاري مي
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  :گفت زباني به او مي هرميون طوري به رون نگاه كرد گويي با زبان بي  
  :سپس گفت. درباره اين گونه مسائل شوخي نكن

اونا بايد با اداره ساماندهي و نظارت بر ... ن گشته هاي خونگي دنبال كراوچ مي جن! ست خره خيلي مس-
  .امور موجودات جادويي سر و كار داشته باشند

  :هري گفت
  .ن خواسته ها مترجم مي شايد جن. هاي زيادي بلده  كراوچ زبان-

  :رون گفت
هاي پليدو  خواي انجمن حمايت از جن ياي؟ حاالم هاي كوچولوي بيچاره  چي شده؟ حاال نگران جن-

  تأسيس كني؟
  :آميزي خنديد و گفت هرميون با حالت كنايه

ي شورش اجنه  مگه نشنيدي پروفسور بينز درباره. ها احتياجي به حمايت من و تو ندارن جن!  هاهاها-
  گفت؟ چي مي

  :هري و رون با هم گفتند
  . نه-

  :نوشيد و گفتايش  ي ديگري از نوشيدني كره هرميون جرعه
هاي خونگي نيستن كه هيچ موقع  مثل جن. خيلي زرنگن. تونن با جادوگرها كنار بيان  اونا به خوبي مي-

  .كنن براي دفاع از حقوقشون اقدامي نمي
  :كرد گفت رون كه به در رستوران نگاه مي

  ! اوه اوه  اوه-
هاي بلندش الك صورتي  د و به ناخنآن روز يك رداي ليمويي پوشيده بو. ريتااسكيتر وارد رستوران شد

ريتا نوشابه خريد و با دوستش از ميان جمعيت . دوست عكاس قوي هيكلش نيز همراهش بود. تندي زده بود
شد هر سه  وقتي به هري، رون و هرميون نزديك مي. ها بود گذشت و به سوي ميزي رفت كه نزديك ميز آن

رسيد تندتند با عكاس حرف  ز چيزي راضي و خشنود به نظر ميريتااسكيتر كه ا. كردند چپ نگاه مي به اوچپ
  :گفت زد و مي مي

ها چي  خواست، بوزو؟ راستي، با اون جن به نظر تو چرا نمي. خواست با ما حرف بزنه اصالً دلش نمي... -
!  بدمخوام جاهاي ديدني رو بهشون نشون انداخته بود؟ گفت ميكار داشت؟ براي چي اونا رو دنبال خودش راه 

نكنه خبري باشه؟ چه طوره يه سر و گوشي آب . اون اصالً بلد نيست دروغ بگه... گفت در حالي كه چرند مي
اين براي شروع گزارش خيلي تند وتيزه، نه، ... ي ورزش و تفريحات جادويي بديم؟ رسوايي رئيس سابق اداره

  .بوزو؟ بايد يه ماجرايي براش جور كنيم
  :هري با صداي بلندي گفت

  ؟ خواهي زندگي يه نفر ديگه رو خراب كني مي-
هايش در پشت  ريتااسكيتر همين كه هري را ديد چشم. چند نفر سرهايشان رابه طرف آنها برگرداندند
  : عينك جواهر نشانش گشاد شد و لبخندزنان گفت

  ...بيا اينجا پيش ما! چه خوب شد ديدمت! هري-
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  :هري با خشم و غضب گفت  
  براي چي اون بال رو به سر هاگريد آوردي؟.   سه متري هم نزديك تو نميام من با يك جاروي-

  :اش را باال برد و گفت ريتااسكيتر ابروي وسمه شده
  ...من فقط به حكم وظيفه. هاست اننده آگاهي از حقايق حق خو -

  :هري فرياد زد
  !اون كه چيزيش نيست!  ست  به جهنم كه او يه غول دورگه-

ها نگاه  مادام رزمرتا از پشت پيشخوان به آن. ه در رستوران بودند ساكت شده بودندهمه يا افرادي ك
لبخند ريتااسكيتر . ريخت پر شده و سر ريز كرده است كرد و حواسش نبود كه ليواني كه در آن نوشابه مي مي

تند نويسش را در كيف پوست تمساحش را باز كرد، قلم پر . بر لبش خشك شد اما بالفاصله دوباره لبخند زد
  :در آورد و گفت

شناسي برام توضيح  ي هاگريدي كه خودت مي  هري، موافقي كه باهات يه مصاحبه بكنم و تو درباره-
آيا هاگريد . ي دوستي عجيب وغريبتون و داليل اين دوستي برام بگو درباره... بدي؟ هـمون مرد غول پيكر

  جانشين پدرت شده؟
ايش چنان چنگ زده بود كه گويي نارنجكي  به ليوان نوشيدني كره. شدهرميون يك دفعه از جايش بلند 

  :فشرد گفت هايش را به هم مي سپس در حالي كه دندان. در دست داشت
هيچي برات مهم نيست، نه؟ از هر چيزي و هر كسي براي نوشتن يه ... ي بي همه چيز  اي زنكيه-

نداره كه اون آدم بخت برگشته لودوبگمن باشه يا هر براتم هيچ فرقي ... كني گزارش داغ ديگه استفاده مي
  ...كس ديگه

  :روح شد و باخونسردي گفت ريتااسكيتر همين كه به هرميون نگاه كرد حالت نگاهش سرد و بي
دونستي موهاي  دونم مي اگه اون چيزهايي روكه من از لودوبگمن مي... ي احمق  بشين سرجات دختره-

  !ه حاالم همچنين صاف و مرتب نيستهر چند ك... شد سرتم سيخ مي
  :هرميون گفت. ريتااسكيتر به موهاي وزوزي هرميون نگاه تمسخرآميزي انداخت

  .بيايين بريم... رون... هري. ها  بياين بريم بچه-
هري . هاي افرادي كه در رستوران بودند از آنجا خارج شدند آنها از جايشان بلند شدند و در مقابل نگاه

قلم پر تندنويس ريتااسكيتر بر روي يك تكه كاغذ پوستي .  نگاهي به پشت سرش انداختدرآخرين لحظه
  .نوشت كرد و مي حركت مي

  :گشت رون بانگراني گفت وقتي تندتند از خيابان اصلي دهكده برمي
  .ده  هرميون اين دفعه به تو گير مي-

  :هرميون با صداي زير و جيغ مانندي گفت
شو، سرش در  تالفي. دم ي احمقم؟ حاال نشونش مي من دختره. اد بكنهخو  بگذار هر غلطي كه مي-
  ...اول هري، بعد هاگريد... ميارم

  :رون با حالتي عصبي گفت
  ...ها كنه گم، هرميون، يه پاپوشي برات درست مي جدي مي.  هرميون، سر به سر ريتااسكيتر نگذار-
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كردند از او عقب  رون فقط سعي ميداشت كه هري و  زده قدم برمي اكنون هرميون چنان شتاب  
  :هرميون گفت. نمانند

  .تونه بترسونه و از ميدون به در كنه بنابراين منو نمي. خونن ي پيام امروز نمي  پدر و مادر من روزنامه-
آخرين باري كه هري هرمين را چنين عصباني و خشمگين ديده بود زماني بود كه هرميون از مالفوي 

  :هرميون باغضب گفت. اي به او زد نانهخشمگين شد و سيلي جا
  !بياين! همه چيز ناراحت بشه هاي اون بي نبايد براي حرف!  هاگريد ديگه نبايد قايم بشه-

ي قلعه كه وسط دو  دوان به سوي قلعه رفتند از دروازه ها دوان آن. هرميون شروع به دويدن كرد
  .ي هاگريد رفتند لبهي گراز بالدار قرار داشت وارد شدند و به سوي ك مجسمه

هرميون با . وقتي به كلبه نزديك شدند صداي پارس فنگ را شنيدند. هاي كلبه هنوز كشيده بود پرده
  :هايش به در كلبه كوبيد و فرياد زد مشت

! هاگريد! به درك كه مادرت غول بوده! دونيم كه تو اونجايي ما مي! بسه ديگه! هاگريد!  هاگريد-
  ... فقطبيابيرون، بااين كارت
. تمام گذاشت زيرا كسي كه در مقابلش ايستاده بود هاگريد نبود هرميون حرفش را نيمه. در كلبه باز شد
  :ها لبخند زد و گفت دامبلدور با خوشرويي به آن. آلبوس دامبلدور بود

  . سالم-
  :اي گفت هرميون با صداي آهسته

  .خواستيم هاگريدو ببينيم ما مي...  ما-
  :زد گفت هايش برق مي مدامبلدور كه چش

  .بيايين تو. زدم  بله، خودم حدس مي-
  :هرميون گفت

  !باشه...  اوهوم-
وار  همين كه هري وارد كلبه شد فنگ خود را روي او انداخت و در حالي كه ديوانه. هرسه وارد كلبه شدند

  .ي انداختهري فنگ را كنار زد و به اطراف نگاه. كرد سعي كرد گوش هري را ليس بزند پارس مي
. اش ژوليده وكثيف بود قيافه. دار پر از چاي روي ميز بود و هاگريد پشت آن نشسته بود دو ليوان دسته

نه تنها تالشي براي نظم و . رسيد اندازه ژوليده و نامرتب به نظر مي صورتش پر از لك بود و موهايش بي
اعتنا بودكه مويش شبيه به كالفي  بيترتيب دادن به مويش نكرده بود بلكه چنان نسبت به اين مسئله 

  :هري گفت. هاي درهم گره خورده شده بود ازسيم
  . سالم، هاگريد-

  :هاگريد سرش را بلند كرد و با صداي گرفته و دورگه و بسيار آهسته گفت
  . سالم-

  :ها بست گفت دامبلدور پس از آن كه در را پشت سر آن
  . بازم چاي الزم داريم-
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يك سيني چاي در حالي كه به دور خود . اش را در آورد و آن را در هوا چرخاند دامبلدور چوبدستي  
دامبلدور سيني چاي و ديس را به . بالفاصله يك ديس پر از كيك نيز ظاهر شد. چرخيد در هوا پديدار شد مي

  :اي همه ساكت بودند سپس دامبلدور گفت لحظه. روش جادويي به روي ميز گذاشت و همه نشستند
 گفت؟ زد؟ شنيدي چي مي يد صداي دوشيزه گرنجرو شنيدي كه داد مي هاگر-

  :هرميون سرخ شد اما دامبلدور لبخند زد و ادامه داد
خوان  آوردن؟ پس معلومه كه هنوز مي  ديدي هري، رون و هرميون چطوري داشتن درو از پاشنه در مي-

  .با تو دوست باشن
  :داشت گفت هري كه از هاگريد چشم برنمي

ببخشيد، ... هاي اون اسكيتر االغ فكر كردي با حرف. خوايم باهات دوست باشيم ومه كه مي معل-
  .پروفسور

  :دامبلدور گفت. هري حرفش را نيمه تمام گذاشت و به دامبلدور نگاه كرد
  .م و نشنيدم تو چي گفتي  هري، من موقتاً كر شده-

  :هري با دستپاچگي گفت.  شدهايش و به سقف خيره سپس شروع كرد به بازي كردن با انگشت
  براي ما مهمه؟... اون زن... هاگريد، نكنه تو فكر كردي گزارش اون... منظورم اين بود كه...  راستش-

اش  الي ريش درهم گوريده هاي ريز و سياه هاگريد سرازير شد و البه دو قطره درشت اشك از چشم
  :ر محافظه كارانه گفتدامبلدور كه هنوز از سقف چشم برنداشته بود بسيا. رفت

ي  هاي عده من كه نامه. زدم هايي هستن كه داشتم بهت مي ي همون حرف هاي زنده  هاگريداين شاهد-
ديدي كه اونا تو رو از دوراني كه خودشون هاگوارتز بودن ... ها رو بهت نشون دادم زيادي از والدين بچه

  ...كنن رو اخراج كنم اونا اعتراض ميشون نوشته بودن اگه من تو  ديدي كه همه... شناختن مي
  :هاگريد با صداي گرفته گفت

  .خوان من اينجا بمونم ها نمي خيلي. كنن ي پدر مادرا كه مث اونا فكر نمي  همه-
  :ايش به هاگريد زل زده بود گفت دايره دامبلدوركه ديگر از پشت عينك نيم

.  مجبوري مدت زيادي توي اين كلبه بمونيها حقيقتو بنويسن بايد بگم كه  اگه منتظري كه روزنامه-
ن و روزي نيست  درست يه هفته بعد از اين كه من مدير اين مدرسه شدم جغدها يكي بعد از اون يكي اومده

كار بايد بكنم؟ بايد خودمو توي اتاقم حبس  خب حاال من چي. كه يكي از روش كار من شكايت نداشته باشه
  كنم و با هيچ كس حرف نزنم؟

  :اش گفت يد با صداي گرفتههاگر
  ! آره، ولي شما كه يه غول دورگه نيستين-

  :هري با عصبانيت گفت
  !گم ها رو مي دورسلي.  هاگريد، خودت كه فاميل منو ديدي-

  :پروفسور دامبلدور گفت
هاي غير مجاز روي يك بز تحت  همين برادر من، ابرفورت، براي اجراي طلسم.  مثال خوبي زدي-

ولي ابرفورت چي كار كرد؟ قايم شد؟ نه، . ها چه جاروجنجالي انداختن دونين روزنامه نمي. رفتتعقيب قرار گ



 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/     جادوگران       خبر داغ ريتا اسكيتر / بيست و چهارم فصل

 

 -103- 

البته من مطمئن نيستم كه اون خوندن بلد . اون سرشو باال گرفت به كار و زندگي خودش پرداخت! نشد  
  ...بنابراين شجاعتي به خرج نداده. بوده يا نه

  :هرميون آهسته گفت
  .ما دلمون برات تنگ شده. كنم برگرد خواهش مي.  كالست و دوباره تدريس كن هاگريد، برگرد سر-

هايش سرازير شد و روي ريش  بار ديگر اشك از چشم. هاگريد به زحمت آب دهانش را قورت داد
  :دامبلدور از جايش برخواست و گفت. نامرتبش ريخت

در ضمن فردا صبح . هات حاظر بشي از روز دوشنبه بايد سركالس. پذيرم، هاگريد  من استعفاتو نمي-
هيچ عذري هم پذيرفته . ساعت هشت و نيم توي سرسراي بزرگ منتظرتم كه بياي و با هم صبحونه بخوريم

  .تون خداحافظ همه. نيست
وقتي در را پشت سرش بست . اي ايستاد تا فنگ را نوازش كند سپس از كلبه خارج شد دامبلدور لحظه

. كدام به بزرگي در سطل آشغال بود جلو صورتش گرفت و زار زار گريستهايش را كه هر  هاگريد دست
. سرانجام سرش را بلند كرد. كرد كرد بازويش را نوازش مي هرميون در تمام مدتي كه هاگريد گريه مي

  :او گفت. هايش سرخ و متورم شده بودند چشم
  .خيلي نازنينه...  اين دامبلدور عجب مرد نارنينيه-

  :رون گفت
  شه من يه ذره از اين كيك بخورم؟ هاگريد، مي. ه، واقعًا مرد خوبيه آر-

  :هايش را پاك كرد و گفت هاگريد با پشت دست چشم
اگه باباي مرحومم زنده ... منم بچه بازي درآوردم... گين شمام راس مي... حق با اونه. شه  چرا نمي  آره،-

  .شد بود از رفتار من خجالت زده مي
  :هايش را پاك كرد و گفت هايش سرازير شد اما او اشك مدوباره اشك از چش

  .م، نه؟ اآلن ميارمش  تا حاال عكس بابامو بهتون نشون نداده-
ها را باز كرد و عكس جادوگر قد  هاگريد از جايش برخاست به طرف قفسه كشويي رفت يكي از كشو

ي هاگريد نشسته بود  او روي شانه. هاي پرچين و چروكش به هاگريد شباهت داشت كوتاهي را آورد كه چشم
است اما  شد حدس زد كه قد هاگريد حدود دو متر بوده از درخت سيبي كه پشت سرشان بود مي. زد و لبخند مي

آمد بيشتر از يازده سال  به عكسش نمي. صورتش هنوز ريش نداشت و بسيار با طراوت و گرد و صاف بود
  :هاگريد با صداي دورگه گفت. داشته باشد

كرد  آخه فكر مي... بابام خيلي شاد و شنگول بود.  اين عكس مال وقتيه كه تازه اومده بودم هاگوارتز-
درسته كه من توي جادوگري به جايي . بگذريم... دونين كه مامانم خب مي... دن منو توي مدرسه راه نمي

...  وقتي سال دوم بودم مرد.آخه مرده بود. كنم كه اون اخراج شدنمو نديد نرسيدم ولي باز خدارو شكر مي
ي  اون به همه... باعث شد شغل شكارباني قلعه رو به من بدن... گرفت دامبلدور تنهاكسي بود كه حق منو مي

 مديرها  ي براي همينم حسابش ازبقيه... ده كه اشتباهشونو جبران كنن به همه فرصت مي. كنه مردم اعتماد مي
دونه كه آدما حتي اگه توي  مي. ده د دارن به هاگوارتز راه ميي كساني روكه استعدا اون همه. جداست
شه همه بهش  همين چيزاس كه باعث مي... تونن خوب و سر به راه باشن هاي ناجوري باشن مي خانواده

ش   ضعف آدم برعليه هميشه افرادي هستن كه ازنقطه. شه ها اين چيزا سرشون نمي اما بعضي. احترام بزارن
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وقت  اونا هيچ. كنن استخوان بنديشون درشته ها هستن كه وانمود مي حتي خيلي... كنن استفاده مي  
: گفت باباي مرحومم هميشه مي. كشم من همينم كه هستم، خجالتم نمي: گن كنن و نمي شونو سپرنمي سينه

ارزش ت به كار ببرن ولي اين جور افراد  ها اين موضوع رو بر عليه ممكنه كه خيلي. وقت خجالت نكش هيچ«
دم، بهتون  منم ديگه به اون اهميت نمي. گفت خدابيامرز راس مي» .ندارن كه آدم بخواد بهشون اهميت بده

  !استخون بنديش درشته، آره؟ يك استخون بندي درشتي نشونش بدم. دم قول مي
 را انفجاري هري حاضر بود پنجاه موجود دم.  هري و رون و هرميون با حالتي عصبي به هم نگاه كردند-

اما همچنان حرف . هاي او با خانم ماكسيم را شنيده است با هم به گردش ببرد اما به هاگريد نگويد كه حرف
 .جايي بر زبان آورده است زد و متوجه نبود كه حرف نابه مي

  :زد به هري نگاه كرد و گفت هايش برق مي هاگريد از عكس پدرش چشم برداشت و در حالي كه چشم
پدر و . هري؟ اولين باركه تو را ديدم به نظرم اومد كه تو هم يه ذره مث خودميدوني چيه،   مي-

كردي براي رفتن به هاگوارتز شايستگي الزمو نداري، يادته؟ مطمئن نبودي كه بتوني از  مادرنداشتي و فكر مي
  !اي تو قهرمان مدرسه! حاال به خودت يه نگاهي بنداز... پسش بربياي

  : نگاه كرد و سپس گفتاي به هري هاگريد لحظه
شون نشون  اين طوري به همه! باوركن. خواد تو برنده بشي خواد هري؟ دلم مي  مي دوني دلم چي  مي-

هيچ وقت ازچيزي كه هست خجالت . الزم نيست كسي اصيل زاده باشه تا بتونه موفق باشه... دي كه مي
ي كساني رو كه  اون همه. ده ي انجام ميدي كه دامبلدور كار درست شون نشون مي اگه ببري به همه. نكش

  طاليي چي كار كردي؟ هري با اون تخم. ده بتونن سحر و جادو كنن توي مدرسه راه مي
  :هري گفت

  . حلش كردم، باور كن حلش كردم-
  :ي خيس هاگريد نشست و گفت لبخند شيريني بر چهره

  .ونو شكست بدهش همه. بهشون نشون بده هري، تو بهشون نشون بده. آفرين، پسرم-
آن روز عصر وقتي با هرميون و رون به قلعه . دروغ گفتن به هاگريد مانند دروغ گفتن به افراد ديگر نبود

ي  هاگريد با مجسم كردن لحظه. شد ي ژوليده و خوشحال هاگريد از نظرش دور نمي اي چهره بازگشت لحظه
يز بيش از هر وقت ديگري وجدانش را آزار طالي اسرار آم در آن لحظه تخم. پيروزي هري لبخند زده بود

ديگر وقت آن رسيده بود كه غرورش را زير . داد و هنگامي كه به تخت خواب رفت تصميمش را گرفته بود مي
  .پا بگذارد و از راهنمايي سدريك استفاده كند
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  تخم طال و چشم سحرآميزتخم طال و چشم سحرآميز: 25فصل 
  
  
  
  
  
  
  

هري نمي دانست براي كشف اسرار تخم طال چه 
دتي بايد در حمام بماند به همين دليل تصميم گرفت شب به م

با اين كه .  حمام برود تا بتواند مدت زيادي در آن جا بماند 
رغبتي به استفاده از راهنمايي هاي سدريك نداشت تصميم 
گرفته به حمام دانش آموزان ارشد برود زيرا هر كسي نمي 

 كه كسي توانست به آن حا برود و در نتيجه احتمال اين
  .مزاحم كارش شود كمتر بود 

هري براي رسيدن به حمام ارشد ها برنامه ريزي دقيقي 
كرده بود زيرا يك بار كه نيمه شب از برج گريفندور خارج شده 

بود و در قلعه مي گشت فيلچ او را دستگير كرده بود و هري به هيچ وجه مايل نبود بار ديگر چنين اتفاقي پيش 
از شنل نامرئي ضروري بود و هري براي احتياط بيش تر نقشه ي غارتگر همراه با شنل نامرئي استفاده . بيايد 

اين نقشه قلعه ي هاگوراتز را با تمام راه هاي ميان بر و . مفيدترين وسايل هري در هنگام قانون شكني بودند 
رشان نام كوچك و ظريفي از همه مهم تر اين بود نقطه هايي كه در كنا. راهروهاي مخفي اش نشان مي داد 

اين نقطه ها بر روي نقشه حركت مي . نوشته شده بود همه ي افرادي را كه در قلعه بودند نشان مي داد 
بدين ترتيب اگر كسي به حمام ارشد ها نزديك مي شد . كردند و مسير هر يك از افراد را مشخص مي كردند 

  .هري فورا مي فهميد 
ابگاه رفت ، شنل نامرئي را پوشيد و مثل شبي كه هاگريد اژدها ها را پنج شنبه شب هري دزدكي به خو

اين بار رون پشت در سالن . به او نشان داداز پله هاي خوابگاه پايين آمد و جلوي حفره ماند تا در باز شود 
زوي رون زير لب براي هري آر. را به بانوي چاق بگويد ) » موز خرد شده «( عمومي منتظر بود تا اسم رمز 

آن شب راه رفتن زير شنل براي . موفقيت كرد و از حفره باال رفت هري نيز آهسته پايين خزيد و به راه افتاد 
هري غير عادي بود زيرا تخم طالي سنگين در يك دستش بود و با دست ديگرش نقشه ي غارتگر را جلوي 

ري اطمينان داشت كه در مسيرش راهروي خلوت و ساكت از نور مهتاب روشن بودند و ه. چشمش گرفته بود 
به هيچ كس برخورد نخواهد كرد با اين حال در نقاط خطرناك با دقت به نقشه نگاه مي كرد و پيش مي رفت 

بوريس حيران مجسمه ي . وقتي به مجسمه ي بوريس حيران رسيد چشمش به در سمت راست آن افتاد . 
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هري به سوي در . عوضي به دست كرده بود جادوگري بود كه ظاهرا گم شده بود و دستكش هايش را 
سمت راست رفت آهسته به جلو خم شد و همان اسم رمزي را كه سدريك گفته بود آهسته زمزمه كرد و 

  :گفت
 .عطر ميوه ي كاج  -

آن گاه شنل . هري از الي در وارد شد و پس از بستن در چفت آن را انداخت . بالفاصله در باز شد 
  .  اطرافش نگاهي انداخت نامرئي را درآورد و به

. اولين فكري كه به ذهنش رسيد اين بود كه امتياز استفاده از آن حمام به زحمت ارشد شدن مي ارزيد 
همه جاي حمام از جمله وان بزرگي شبيه . چلچراغ با شكوهي با شمع هاي بي شمار حمام را روشن كرده بود 

دور تا دور ديواره ي استخر حدود صد شير . بود به يك استخر شناي مستطيل شكل از جنس مرمر سفيد 
رنگ نگين هر شير با . طاليي به چشم مي خورد كه روي هر كدام نگين درشت و گران بهايي مي درخشيد 

پرده هاي نخي سفيد و بلندي جلوي پنجره . استخر مرمري تخته ي پرش نيز داشت . شير ديگر فرق داشت 
تنها تابلوي حمام يك پري دريايي . ن حوله ي سفيد نو به چشم مي خورد در گوشه اي چندي. ها آويخته بود 

با هر نفسي كه مي كشيد موهايش از جلوي . مو طاليي بود كه بروي تخته سنگي به خواب رفته بود 
  .صورتش كنار مي رفت و دوباره به جاي اولش بازمي گشت

ان . ي قدم هايش در حمام مي پيچيد صدا. هري شنل و تخم طال و نقشه را كنار گذاشت و جلو رفت 
جا حمام باشكوهي بود وهري مايل بود هر چه زود تر چند شير آن را امتحان كند با اين حال نمي توانست اين 

چه طور ممكن بود كه حمام . فكر را از سر بيرون كند كه سدريك قصد دست به سر كردن او را داشته است 
ند ؟ با اين همه ، يكي از حوله هاي تميز و نو را همراه با شنل و كردن به كشف راز تخم طاليي  كمك ك

  . سپس خم شد و تعدادي از شيرها را باز كرد . نقشه و تخم طاليي اش را كنار استخر گذاشت 
اما هيچ كدام از آن . بالفاصله فهميد كه از هر شير يك نوع مايع بدنشوي همراه با آب بيرون مي ريزد 

از يكي از شير ها حباب هاي صورتي و آبي . يي كه هري قبال ديده بود شباهتي نداشتند ها به مايع بدنشو
از يك شير ديگر . از شير ديگري كف سفيد و غليظ و بيرون زد . رنگي به بزرگي توپ فوتبال بيرون مي آمد 

ه كردن شيرها هري مدتي با بازو بست. بخار ارغواني معطر و غليظي بيرون آمد و در سطح آب شناور ماند 
يكي از شير ها طوري بود كه وقتي آن را باز مي كرد و مايعي از آن به داخل سرازير مي شد . مشغول شد 

سرانجام . امواج دايره اي شكل بر سطح آب پديد مي آورد و هري از ديدن آن منظره بي اندازه لذت مي برد 
 با توجه به اندازه ي بزرگ آن بسيار زود پر شد كه( وقتي استخر عميق حمام پر از آب داغ و كف و حباب شد 

  .هري شير ها را بست ، پيژامه و پيراهن خواب و دمپايي هايش را در آورد و به درون استخر رفت ) 
هري چند بار در ظول استخر شنا كرد . عمق استخر زياد بود و پاي هري به زحمت به كف آن مي رسيد 

اي رنگارنگ سطح آن بسيار لذتبخش بود اما هنوز هيچ فكر بكري به و سرانجام به كنار استخر با بخاره
  . ذهنش نرسيده بود و از دريافت آني خبري نبود 

بالفاصله صداي ناله و شيون در . هري دستش را دراز كرد و با دست هاي خيسش تخم طال را باز كرد 
 اين بار هم مثل دفعات قبل نامفهمو و اما. حمام پيچيد و با برخورد به ديواره هاي مرمري حمام منعكس شد 

در واقع اين بار چون ديوارهاي حمام صداي گوشخراش را منعكس مي كردند . بي معني به نظر مي رسيد 
. از ترس اين كه صداي گوشخراش فيلچ را به آن جا بكشد زود آن را بست . مبهم تر از قبل به نظر مي رسيد 
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در همان لحظه يك نفر شروع به صحبت كرد و . ين نباشد ترديد داشت كه منظور اصلي سدريك هم
تخم طال بر كف حمام افتاد و صدا كرد و . باعث شد هري از جايش بپرد و تخم طال از دستش به زمين بيفتد 

  :يك نفر گفت . از هري دور شد 
  . اگر من جاي تو بودم تخم طال رو توي آب باز مي كردم  -

انش رفته بود ايستاد و همان طور كه تف مي كرد چشمش به روح هري كه از ترس مقداري كف در ده
او ميرتل گريان بود كه صداي گريه اش . دختر غمگيني افتاد كه روي يكي از شيرها چهار زانو نشسته بود 

  :هري از كوره در رفت و گفت . هميشه از زانويي توالت سه طبقه پايين تر به گوش مي رسيد 
  !من لختم ! ميرتل  -

ستخر چنان كف آلود بود كه بدن هري در داخل آب معلوم نبود اما هري گمان مي كرد از وقتي كه آب ا
  . وارد حمام شده ميرتل از داخل يكي از شيرها دزدكي او را مي پاييده است 

  :ميرتل گفت. هري چشم هاي ميرتل را ديد كه در پشت شيشه ي كلفت عينكش بازو بسته شد 
  .خيلي وقته به من سر نمي زني . ر من چشمامو بستم  وقتي اومدي توي استخ-

  :هري كمي زانوهايش را خم كرد تا مطمئن شود ميرتل فقط سرش را مي بيند و گفت 
  .اونجا مخصوص دخترهاست . آره ، آخه من كه نمي تونم به اون دستشويي بيام  -

  :ميرنل با درماندگي گفت 
  .  قبال زياد مي اومدي اونجاچه طور قبال به اين موضوع اهميت نمي دادي ؟ -

ميرتل راست مي گفت اما هري و رون و هرميون فقط به اين دليل به دستشويي خراب ميرتل مي رفتند 
آن معجون يكي از معجون هاي ممنوع بود و هري و . كه بتوانند مخفيانه معجون مركب پيچيده درست كنند

راب و گويل دربيايند و به سالن عمومي اساليترين رون با خوردن آن توانستند به مدت يك ساعت به شكل ك
  :هري گفت . بروند 
  . آخه مي دوني چيه ؟ فهميده بودن من به اونجا مي اومدم و براي همين دعوام كردن  -

هري ادامه . حرف هري چندان هم از واقعيت دور نبود زيرا پرسي او را هنگام خروج از آن جا ديده بود 
  :داد 

 .تونستم بيام براي همين ديگه ن -
  :ميرتل كه با چهره ي گرفته با خال روي چانه اش بازي مي كرد گفت  -

سدريكم همين . اگه من جاي تو بودم تخم طال رو توي آب باز مي كردم . خب ، بگذريم ...  كه اين طور -  
  .كارو كرد 

  :هري با ناخشنودي گفت 
ني ؟ حتما هر شب دزدكي مياي پس سدريكم يواشكي مي پاييدي ؟ هيچ معلومه چي كار مي ك -

 اينجا و ارشد ها رو موقع حموم كردن ديد مي زني ، آره ؟
  :ميرتل موذيانه گفت 

  . ولي تا حال خودمو به هيچ كدومشون نشون نداده م و باهاشون حرف نزدم. بعضي وقت ها ميام  -
  :هري با ناراحتي گفت 

  !    چشماتو ببند . پس به من افتخار دادي  -
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ن شد كه ميرتل با دست جلوي چشم هايش را گرفته است از آب بيرون آمد و حوله را وقتي مطمئ
همين كه دوباره وارد آب شد ميرتل از الي . سپس رفت كه تخم طال را بياورد . محكم به دور خود پيچيد 

  :انگشت هايش او را نگاه كرد و گفت 
  !           زير آب بازش كن .... زود باش ديگه  -

اما اين بار صداي شيون و ناله از آن ... طال را درون آب كف آلود فرو كرد و در آن را گشود هري تخم 
صداي آوازي بود كه با صداي قل قل آب در آميخته بود به همين دليل كلمات آن قابل . به گوش نمي رسيد 

  .تشخيص نبودند 
  :ميرتل كه از امر و نهي كردن به هري به وجد آمده بود گفت 

  !        زود باش ديگه . سرتم زير آب باشه بايد  -
اكنون كه روي كف مرمري استخر نشسته بود . هري نفس عميقي كشيد و سرش را در آب فرو كرد 

  .صداي اواز دسته جمعي عجيبي را كه از تخم طال بيرون مي آمد به خوبي مي شنيد 
  

  بيا ، اكنون بيا ، در ياب ما را
  در آن جايي كه ما داريم آوا

  
  كه بر روي زمين و دشت و گلزار

  نشد آوازمان هرگز پديدار
  

  به وقت جستجوي ما بينديش
  به آن چيزي كه خواهي از همه بيش

  
  كه ما برديم آن را از بر تو
  يگانه يار خوب و ياور تو

  
  بيا و جستجو كن ياور خويش

  پيش در وقت داري تو ساعت يك كه

  
  چو در يك ساعتت يابنده باشي

  زي تو خود پاينده باشيدر اين با
  ولي هر كو نيابد يار غمخوار

  در اين مدت كه دارد وقت ديدار
  

  بگردد روزگارش تيره و تار
  نگردد يار او ديگر پديدار
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  :ميرتل گفت. هري سرش را از آب كف آلود بيرون آورد و موهاي خيسش را از جلوي چشمش كنار زد 

  شنيدي ؟ -
... اگه مي خواي منو تشويق كني » ب مارا  در آن جا كه ما داريم آوا  بيا ، اكنون بيا ، دريا« ... آره  -

  . بايد يه بار ديگه گوش كنم . صبر كن ببينم 
بعد از آن كه سه بار ديگر زير آب رفت توانست آن شعر را حفظ . هري بار ديگر سرش را در آب فرو كرد 

 اين مدت ميرتل نشسته بود و او را تماشا مي در تمام. سپس مدتي در آب قدم زد و به فكر فرو رفت . كند 
  :هري آهسته گفت . كرد 

يعني چه جور موجوداتي مي ... من بايد برم دنبال افرادي بگردم كه بيرون آب صداشون در نمياد  -
  تونن باشن ؟

  :ميرتل گفت 
 !خيلي كند پيش مي ري ها  -

يگر او را چنان شاد و خندان ديده بود هري فقط يك بار د. ميرتل بسيار شاد و سرحال به نظر مي رسيد 
و آن زماني بود كه هرميون با خوردن معجون مركب پيچيده صورتش مثل گريه پشمالو شده و دم در آورده 

  . بود 
اگر صداي آن ها فقط در زير آب شنيده ... هري همان طور كه فكر مي كرد به اطرافش نگاه مي كرد 

ميرتل  . هري نظرش را با ميرتل در ميان گذاشت . جودات دريايي بودند مي شد پس بي ترديد يكي از انواع مو
  :پوزخندي زد و گفت 

خيلي . چند ساعت اونجا دراز كشيد و فكر كرد . اين همون فكري بود كه به ذهن سدريكم رسيد  -
  … ديگه همه ي كف ها از بين رفته بود …طول كشيد 

  :هري آهسته گفت 
ير از ماهي مركب غول آسا چه موجود ديگه اي توي درياچه هست  ميرتل ، غ…موجودات دريايي  -

 ؟
بعضي وقت ها مجبور ميشم ... من بعضي وقت ها ميرم اونجا . اونجا همه جور موجودي پيدا ميشه  -

  ...اونم وقت هاييه كه كسي سيفون توالتو بي هوا بكشه ... برم 
از سر بيرون كند و به افتادن ميرتل و هري سعي كرد فكر پايين رفتن ميرتل در لوله ي فاضالب را 

  :او گفت . محتويات چاه فاضالب به درون درياچه نينديشد 
  ....موجودي توي درياچه هست كه صداي آدم هارو داشته باشه ؟ صبر كن  -

  :هري گفت . در همان لحظه چشم هري به پري دريايي افتاد كه خر و پف مي كرد 
  م زندگي مي كنن؟ميرتل ، توي درياچه مردم دريايي ه -

  :شيشه ي عينك ميرتل برقي زد و گفت 
  ...تازه اون موقع اون بيدار بود ! ديگوري خيلي ديرتر از تو فهميد ! واي ، آفرين  -

  :چهره ي ميرتل دوباره در هم رفت و با نفرت به تابلوي پري دريايي اشاره كرد و گفت 
  ...ي مي كرد يكسره كر كر مي خنديد و دمشو تكون مي داد و خودنماي -
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  :هري كه هيجام زده شده بود گفت 
  ...و ... در مرحله ي دوم مسابقه بايد بريم و مردم دريايي رو پيدا كنيم و ! خودشه  -

او شناگر . هري ناگهان متوجه معناي حرف خود شد و بالفاصله تمام شور و هيجانش از بين رفت 
دادلي در دوران .  شنا برايش پيش نيامده بود هيچ وقت فرصتي براي ياد گيري و تمرين. ماهري نبود 

خردسالي به كالس شنا رفته بود ولي خاله پتونيا و عمو ورنون به خود زحمت نداده بودند كه هري را به 
هري مي توانست طول آن استخر را چند . بي ترديد اميدوار بودند هري روزي غرق شود . كالس شنا بفرستند 

از طرف ديگر ، مردم دريايي در اعماق ... يلي بزرگ تر و عميق تر از آن استخر بود بار شنا كند اما درياچه خ
  ...درياچه زندگي مي كردند 
  :هري آهسته گفت 

  ميرتل ، من چه طوري بايد نفس بكشم ؟ -
در حالي كه در ردايش به دنبال . ميرتل همين كه اين حرف را شنيد چشم هايش پر از اشك شد 

  :ب گفت دستمال مي گشت زير ل
  !چه بي مالحظه س  -

  :هري كه مات و متحير مانده بود  گفت 
  بي مالحظه براي چي ؟ -

  :او گفت . ميرتل جيغ زنان جوابش را داد و صدايش در حمام منعكس شد 
سال هاست كه .... در حالي كه من نمي تونم ! براي اين كه جلوي من از نفس كشيدن حرف زدي  -

  .من نفس نكشيده م 
هري يادش اقتاد كه ميرتل هميشه نسبت . ال را جلوي بيني اش گرفت و محكم فين كرد ميرتل دستم

. به مرگش چه قدر حساسيت داشته است در حالي كه هيچ يك از روح هايي كه مي شناخت مثل او نبودند 
  :هري با بي قراري گفت 

  ...يادم رفته بود كه . هيچ منظوري نداشتم . ببخشيد  -
  :خورد و با چشم هاي متورم به هري نگاه كرد و گفت ميرتل بغضش را فرو 

حتي اون زمان كه زنده بودم هم هيچ . بله ديگه ، همه خيلي راحت يادشون ميره كه ميرتل مرده  -
آره ، من ... چندين و چند ساعت طول كشيد تا چنازه ي منو پيدا كردن . كس دلش براي من تنگ نمي شد 

اوليو هورنباي اومد توي .  همون جا نشسته بودم و منتظرشون بودم من. اين چيز ها رو خوب مي دونم 
ميرتل ، بازم قهر كردي و اومدي اينجا ؟ پروفسور ديپت به من گفت كه بگردم و پيدات « :دستشويي و گفت 

تا آخرين روز عمرش اون صحنه رو فراموش نكرد ، من خودم ... واي ... اون وقت جنازه ي منو ديد » .كنم 
روز عروسي ... يكسره دور و ورش مي پلكيدم و بهش ياد آوري مي كردم ، آره ... شدم فراموش نكنه باعث 

  ...برادرشو هيچ وقت يادم نمي ره 
كه ما « . او دوباره به ياد آواز مردم دريايي افتاده بود . اما هري ديگر به حرف هاي او گوش نمي كرد 

 ها چيزي را از هري مي دزديدند و او بايد آن را از آن ها پس مي از قرار معلوم آن» برديم آن را از بر تو 
  آن ها مي خواستند چه چيزي را بدزدند ؟. گرفت 
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بعد من . خالصه آخرش رفت به وزارت سحر و جادو كه من ديگه نتونم تعقيبش كنم ....  -
  .مجبور شدم برگردم اين جا و توي دستشويي خودم زندگي كنم 

   :هري با بي توجهي گفت
مي شه چشم هاتو ... خب كار من خيلي بيشتر از اوني كه فكر مي كردم پيش رفت . خوبه ديگه  -

 ببندي كه من بيام بيرون ؟
آن گاه بدنش را خشك كرد و پيژامه و پيراهن خوابش . هري تخم طال را از ته استخر آورد و بيرون آمد 

  :يد ميرتل با حالتي ماتم زده گفت وقتي هري داشت شنل نامرئي را مي پوش. را دوباره پوشيد 
  بازم مياي به دستشويي من ؟ بازم به ديدنم مياي ؟ -

  :هري گفت 
  . باشه ، سعي خودمو مي كنم  -

تنها در صورتي حاضر بود به آن دستشويي برود كه . اما هري به هيچ وجه خيال چنين كاري را نداشت 
  : گفت هري. همه ي دستشويي هاي ديگر قلعه مسدود شده باشند 

  . خداحافظ . خيلي ممنونم كه كمكم كردي ، ميرتل  -
  :ميرتل با ناراحتي گفت 

  . باي باي  -
هري به راهروي تاريك . وقتي هري شنل نامرئي را پوشيد او را ديد كه وارد شير شد و به داخل آن رفت 

بله ، . سي نيست قدم گذاشت و در ان جا به نقشه ي غارتگر نگاه دقيقي كرد تا مطمئن شود در مسيرش ك
غيز ار بد عنق كه در تاالر مدال ها ، يك ... نقطه هاي نشانگر فيلچ و خانم نوريس در دفتر خودشان بودند 

همين كه هري به سوي برج ... طبقه باالتر از هري باال و پايين مي پريد هيچ كس ديگري در حركت نبود 
  .واقعا عجيب بود ...  را حلب كرد گريفندور حركت كرد نقطه ي ديگري بر روي نقشه توجه ش

يك نقطه ي ديگر در اتاقي در پايين ترين قسمت . در واقع بد عنق تنها نقطه ي متحرك نقشه نبود 
» سوروس اسنيپ « : اما كنار آن ننوشته بود . قلعه در گوشه سمت چپ يعني در دفتر اسنيپ نمايان شده بود 

  . را نشان مي داد » بارتيموس كراوچ « حروف كوچك و ظريف كنار آن نقطه نام ... 
آقاي كراوچ كه چنان بيمار بود كه نمي توانست به محل كارش برود و حتي . هري به آن نقطه خيره شد 

به جشن رقص كريسمس نيز نيامده بود آن جا چه كار داشت ؟ چرا در ساعت يك بعد از نيمه شب دزدانه و 
يره شده بود و نقطه از يك سوي دفتر اسنيپ به سوي ديگر آن مي هري به آن نقطه خ. هاگوارتز آمده بود 

  ...رفت و اين جا و آن جا متوقف مي ماند 
او برگشت و در خالف . سرانجام حس كنجكاوي بر او غلبه كرد ... هري مردد ماند و به فكر فرو رفت 

 كراوچ آن جا چه مي كند مي خواست ببيند آقاي. به سوي نزديك ترين پلكان رفت . جهت قبلي حركت كرد 
.  

هري بي سرو صدا از پله ها پايين مي رفت با اين حال هر گاه يكي از كفپوش ها جير جير مي كرد يا 
او آهسته به . پيژامه اش خش خش مي كرد سر افراد درون تابلوها با كنجكاوي به سويش مي چرخيد 

. را كنار زد و وارد راهروي باريك پشت آن شد يكي از قاليچه هاي ديوار كوب . راهروي طبقه ي پايين رفت 
... دائم با تعجب و شگفتي به نقشه نگاه مي كرد . آن جا راه ميان بري بود كه او را دو طبقه پايين مي برد 
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چه طور . آقاي كراوچ مردي درستكار و مطيع قانون بود و اين كار با شخصيت او جور در نمي آمد 
  ...ي وارد دفتر شخص ديگري شود ممكن بود در آن وقت شب دزدك

در اواسط پلكان ميان بر ، بدون آن كه بفهمد چه مي كند ، بدون آن كه به چيزي غير از كار عجيب 
آقاي كراوچ توجه داشته باشد پايش در پله اي انحرافي فرو رفت كه نويل هميشه فراموش مي كرد از روي آن 

 تابي خورد و تخم طاليي كه هنوز خيس بود از دستش ليز خورد و در اثر اين تكان ناگهاني بدنش پيچ و. بپرد 
تخم طاليي بر روي پله ها مي افتاد و مي . دستش را دراز كرد كه آن را بگيرد اما ديگر دير شده بود . افتاد 

شنل نامرئي . با هر برخوردش به پله ها صدايي شبيه به صداي بم طبل بلند ميشد . غلتيد و پايين مي رفت 
نقشه ي غارتگر نيز از دستش افتاد و در هوا به حركت در آمد . يز خورد اما هري هري موقع به آن چنگ زد ل

  .هري تا باالي زانويش در حفره ي پله فرو رفته بود و دستش به آن نمي رسيد . و شش پله پايين تر افتاد 
صداي . اگهان در آن باز شد تخم طاليي به پايين پلكان رسيد از قاليچه ي ديواركوب عبور كرد و ن

هري چوبدستي اش را در آورد و سعي كرد كه با آن . شيون گوشخراش آن در راهروي طبقه ي پايين پيچيد 
  . اما نقشه در دسترسش نبود . به نقشه ي غارتگر ضربه بزند و آن را پاك كند 

چشم هايش موج مي زد و ترس در . هري فورا شنل را دوباره روي خود انداخت و خود را باال كشيد 
  :چيزي نگذشته بود كه صداي فريادي را شنيد كه گفت ... گوش هايش را تير كرد 

  !بد عنق  -
هري صداي قدم هاي . اين صداي فيلچ ، سرايدار مدرسه بود كه رهي در تشخيص آن ترديدي نداشت 

گه ي فيلچ خشمگين و بسيار صداي دور. تند و شتابزده اش را مي شنيد كه لحظه به لحظه نزديك تر مي شد 
  :او گفت . بلند بود 
... اين چه قشقرقيه كه راه انداختي ؟ مي خواي همه رو بيدار كني ؟ بد عنق ، اين دفعه مي گيرمت  -

  اين ديگه چيه ؟. مي گيرمت ... حاال خودت مي بيني 
گوشخراش صداي برخورد دو جسم فلزي به گوش رسيد و صداي شيون . صداي پاي فيلچ متوقف شد 

هري بي حركت ماند هنوز يك پايش . فيلچ تخم طاليي را برداشته و آن را بسته بود . تخم طاليي قطع شد 
هر لحظه ممكن بود فيلچ براي پيدا كردن بد . گوشش را تيز كرده بود . در پله ي سحر آميز فرو رفته بود 

اگر از پله ها باال مي آمد . ز بد عنق نمي ديد اما در آن جا اثري ا... عنق قاليچه ي ديواركوب را كنار بزند 
ديگر مهم نبود كه شنل نامرئي به تن دارد زيرا نقشه نقطه ي نشانگر هري پاتر ... نقشه ي غارتگر را مي ديد 

  .را درست در كنار نقطه ي نشانگر فيلچ نشان مي داد 
  :فيلچ كه در پايين پله ها ايستاده بود به آرامي گفت 

  ... عزيز دلم تخم طاليي ؟ -
  :فيلچ ادامه داد . كامال مشخص بود كه خانم نوريس نيز همراه اوست 

  !اين تخم طاليي مال يكي از قهرمان هاي مدرسه ست ! اين معماي مسابقه ي سه جادوگره  -
  :فيلچ با وجد و سرور فرياد زد . قبل هري به شدت و تند تند در سينه مي تپيد و حالت تهوع داشت 

  !و دزدي كردي بد عنق ، ت -
او با خشونت قاليچه ي ديوار كوب را كنار زد و هري صورت پف كرده ي وحشتناك و چشم هاي 

  :او آهسته گفت . ورقلمبيده ي او را  ديد كه به پلكان تاريك و خالي خيره نگاه مي كرد 
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اين كار اي روح مزاحم نابكار ، دامبلدور براي ... قايم شدي ؟ االن ميام مي گيرمت ، بد عنق  -
  ...تو معماي قهرمان مدرسه رو دزديدي و در رفتي ... از قلعه بيرونت مي كنه 

دو چشم روشن خانم . گربه ي نحيف خاكي رنگش نيز پا به پايش باال مي آمد . فيلچ از پله ها باال آمد 
به ديدن هري در فرصت ديگري فهميده بود كه چشم گربه ها قادر . نوريس نيز مثل صاحبش به هري بود 

او به فيلچ نگاه مي كرد كه با لبا خوابش . از دلهره حالت تهوع پيدا كرده بود ... زير شنل نامرئي نيست 
هري سعي كرد پايش را از پله ي انحرافي درآورد اما پايش ... فالنلش لحظه به لحظه به او نزديك تر مي شد 

  ....كن بود نقشه را ببيند يا مسقيم به او برخورد كند حاال ديگر هر لحظه مم... چند سانتيمتر بيش تر فرو رفت 
  فيلچ ؟ اين جا چه خبره ؟ -

در پايين پلكان كسي ايستاده بود . فيلچ كه اكنون چند پله با هري فاصله داشت متوقف شد و برگشت 
و يك لباس خواب خاكستري بلند به تن داشت . او اسنيپ بود . كه وضعيت وخيم هري را وخيم تر مي كرد 

  :فيلچ با بدجنسي آهسته گفت . چهره اش از عصبانيت برافراخته بود 
  . اين تخم طاليي رو از پله انداخته بود پايين . بدعنقه ، قربان  -

هري كه مي ترسيد ضربان محكم قلبش او را لو . اسنيپ به سرعت از پله ها باال آمد و كنار فيلچ ايستاد 
  ... هم مي فشرد بدهد از نگراني دندان هايش را بر روي

  :اسنيپ به تخم طاليي كه در دست فيلچ بود خيره شد و به نرمي گفت 
  .بدعنق ؟ولي امكان نداره بدعنق بتونه وارد دفتر من بشه  -
 اين تخم طاليي توي دفتر شما بوده ، پروفسور ؟ -

  :اسنيپ با بدخلقي گفت 
  ...صداي تاالپ و تولوپ و صداي ناله شنيدم ! نه بابا  -
 .صداي اين تخم طاليي بود . روفسور بله ، پ -
 ....اومدم ببينم صداي چي بوده ...  -
 ...بدعنق اينو انداخته بود  -
يكي داشته ! وقتي از دفترم رد مي شدم ديدم مشعل ها روشنه و در چند تا از كمد ها نيمه بازه  ....  -

 !توي دفترم دنبال چيزي مي گشته 
  ....ولي امكان نداره بدعنق  -
من در دفترمو با طلسم قفل مي كنم و فقط يه جادوگر مي تونه ! ر بدعنق نبوده ، فيلچ مي دونم كا -

 !اون طلسمو بشكنه 
  :اسنيپ نگاهي به باالي پله ها انداخت سپس برگشت و به راهروي پايين پله ها نگاه كرد و گفت 

  .فيلچ ، بيا كمكم كن تا اون كسي رو كه به دفترم رفته بوده پيدا كنيم  -
 ....ولي ... باشه ، پروفسور .. ..من  -

فيلچ نگاه حسرت باري به باالي پله ها انداخت و هري از حالت نگاهش فهميد كه به هيچ وجه مايل 
هري در دلش به او التماس مي كرد و مي . نيست چنين فرصتي را از دست بدهد و بدعنق را دستگير نكند 

خانم نوريس از كنار پاي فيلچ با كنجكاوي باالي پله را نگاه .. .برو ، همراه اسنيپ برو ، تو رو خدا برو : گفت 
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اي كاش وان حمام را با كف ... هري مي دانست كه بوي بدنش به مشام گربه رسيده است ... مي كرد 
  .هاي معطر پر نكرده بود 

  :فيلچ با ناراحتي گفت 
اين دفعه دامبلدور به حرفم گوش ... بدعنق از يكي ار بچه ها دزديده ... پروفسور ، موضوع اينه كه  -

  ...اگه بگيرمش ممكنه موفق بشم اونو از مدرسه بيرون كنم و شرشو بكنم ... مي كنه 
 ....فيلچ ، اون روح مزاحم اصال برام مهم نيست ، اين دفترمه كه  -

  تق تق تق تق 
 پايين پله ها نگاه او و فيلچ هر دو با هم به. اسنيپ بالفاصله ساكت شد و حرفش را نيمه تمام گذاشت 

. هري از فاصله ي ميان اسنيپ و فيلچ مودي چشم بابا قوري را ديد كه لنگ لنگان جلو مي آمد . كردند 
او به . مودي شنل سفري كهنه اش را روي لباس خوابش پوشيده بود و طبق معمول به عصايش تكيه داشت

  :باالي پله ها نگاه كرد و غرولند كنان گفت 
   ؟پيژامه پارتيه -

  :فيلچ بالفاصله گفت 
بد عنق ، روح مزاحم قلعه طبق . پروفسور ، من و پروفسور اسنيپ صداهاي مشكوكي شنيديم  -

بعد پروفسور اسنيپ فهميد كه يه نفر دزدكي وارد دفترش شده ...معمول داشت يه چيز هايي رو پرتاب مي كرد 
....  

  :اسنيپ آهسته به فيلچ گفت 
  !خفه شو  -

هري چشم سحر آميز مودي را ديد كه به . ر آمد و درست پايين پلكان ايستاد مودي يك قدم جلوت
مودي زير شنل هاي نامرئي را مي ديد . قبل هري در سينه فرو ريخت . اسنيپ نگاه كرد و سپس به او زل زد 

 فيلچ خم اسنيپ با لباس خواب ايستاده بود ،... تنها او مي توانست آن صحنه ي عجيب را به درستي ببيند ... 
دهان مودي كه يك . طاليي را در دست داشت و هري پشت سر آن ها در پله ي انحرافي گير كرده بود 

لحظه اي بعد دهانش را بست و با چشم سحر آميزش بار ديگر به اسنيپ . شكاف مورب بود از تعجب باز ماند 
  :نگاه كرد و گفت 

  و رفته ؟گوشم درست شنيد ، اسنيپ ؟ يه نفر دزدكي به دفتر ت -
  :اسنيپ با خونسردي گفت 

  ...موضوع مهمي نيست  -
  :مودي غرولندكنان گفت 

 كي ممكنه دزدكي به دفتر تو رفته باشه ؟. اتفاقا بر عكس ، خيلي هم مهمه  -
  :اسنيپ گفت 

  . بع نظر من مه يكي از بچه ها بوده  -
  :د او ادامه دا. هري به خوبي مي توانست نبض شقيقه ي چرب اسنيپ را ببيند 

يك بار از مواد اوليه معجون سازي كه توي كمد خصوصي من بود . قبال هم از اين اتفاق ها افتاده  -
  ....حتما بچه ها مي خواسته ن معجون هاي غير قانوني درست كنن ... برداشته بودن 
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  : مودي گفت 
دفترت قايم پس به نظر تو يكي دنبال مواد اوليه معجون ها بوده ؟ يعني هيچ چيز ديگه اي توي  -

  نكردي ؟
هري كه فقط قسمتي از صورت رنگ پريده ي اسنيپ را مي ديد متوجه شد كه رنگش مثل لبو سرخ 

  :او با صداي آهسته و تهديد آميزي گفت . نبض روي شقيقه اش هم با شدت بيشتري مي زد . شده است 
همه جاي دفتر منو تو كه قبال . مودي ، تو كه خوب مي دوني من اون جا چيزي قايم نكرده م  -

  .بازرسي كامل كردي
  :مودي لبخند زد و صورتش كج و كوله شد و گفت 

  ...دامبلدور خودش به من گفت كه حواسم . اسنيپ ، اين حق هر كارآگاهه  -
  :اسنيپ كه دندان هايش را روي هم مي فشرد گفت 

تور داده دفتر منو بازرسي اگر منظورت اينه كه دامبلدور بهت دس. دامبلدور به من اعتماد كامل داره  -
  !كني اصال حرفتو باور نمي كنم 
  :مودي غرولندكنان گفت 

اون به همه اعتماد مي كنه ، درسته ؟ عقيده داره كه بايد به . معلومه كه دامبلدور به تو اعتماد داره  -
 ي ننگي لكه. ولي من نه ، من مي گم يه لكه هايي هست كه تا ابد پاك نمي شه . همه فرصت مجدد داد 

  متوجه منظورم مي شي ؟... كه تا ابد پاك نميشه 
بي اختيار با دست راستش ساعد دست چپش را محكم گرفت . انگاهن اسنيپ كار بسيار عجيبي كرد 

  :مودي خنديد و گفت . گويي بر روي آن چيزي بود كه او را به شدت مي آزرد 
  .برو بگير بخواب ، اسنيپ  -

  :خشمگين شده بود دستش را رها كرد و آهسته گفت اسنيپ كه گويي از كار خود 
منم مي تونم مثل خودت شب ها توي . تو نمي توني منو به جايي بفرستي ، چنين حقي رو نداري  -

  .قلعه پرسه بزنم
  :مودي اين بار با بدجنسي گفت 

ار يه راستي انگ... منتظرم كه يه روز موقع انجام يه كار خالف مچتو بگيرم ! پس برو پرسه بزن  -
  ...چيزي از دستت افتاده اونجا 

هري كه از وحشت داشت زهره ترك مي شد مودي را ديد كه به نقشه ي غارتگر اشاره كرد كه هنوز با 
همين كه اسنيپ و فيلچ به نقشه نگاه كردند هري احتياط را كنار گذاشت و از . هري شش پله فاصله داشت 

  :سپس با حركت دهانش به او گفت .  او را به خود جلب كند زير شنل براي مودي دست تكان داد تا توجه
  »! ماله منه ! اون ماله منه «  -

  ...اسنيپ به نقشه رسيد و آثار دريافت ناگهاني در چهره اش نمايان شد 
  !برس به دست كاغذ پوستي  -

به دست نقشه در هوا به پرواز درآمد و از دست اسنيپ كه قصد قاپيدن آن را داشت گريخت و يكراست 
  :مودي به آرامي گفت . مودي رفت 

  ...از دست خودم افتاده بود ... اين ماله خودمه . اشتباه كردم  -
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اما چشم هاي سياه اسنيپ لحظه اي به تخم طاليي در دست فيلچ و لحظه اي بعد به نقشه اي 
او . آن دو شئ است هري مي دانست كه او در حال بررسي ارتباط ميان . كه در دست مودي بود نگاه مي كرد 

  ...تنها كسي بود كه مي توانست 
  :اسنيپ آهسته زير لب گفت 

  !پاتر  -
  :مودي نقشه را تا كرد  و در جيبش گذاشت و گفت 

  چي شده ؟ -
  :اسنيپ با صداي خرناس مانندي گفت 

  . پاتر  -
. را ببيند سپس به تندي برگشت و به محلي نگاه كرد كه هري در آن جا بود گويي اكنون مي توانست او 

  :او ادامه داد 
مي دونم كه . من قبال اون كاغذ رو ديده م . اون تيكه كاغذم مال پاتره . اون تخم طاليي مال پاتره  -

  !             حتما شنل نامرئي شو پوشيده ! پس حتما پاتر اينجاست ! مال اونه 
هري اطمينان داشت كه . ال رفت اسنيپ مثل نا بينايان دست هايش را جلويش دراز كرد و از پله ها با

هري كه . اسنيپ پره هاي بيني عقابيش را براي اين باز كرده است كه بهتر بتواند بوي او را تشخيص بدهد 
آن جا گير كرده بود خود را عقب كشيد تا از برخورد دست هاي اسنيپ با سرش جلوگيري كند اما هر لحظه 

  ...ممكن بود دست اسنيپ به او بخورد 
  :ي با بدخلقي گفت مود
ولي من با كمال ميل حاضرم به جناب مدير بگم كه چه قدر زود تو ! اون جا هيچي نيست ، اسنيپ  -

  !به ياد پاتر افتادي 
اسنيپ كه دستش فقط چند سانتيمتر با سينه ي هري فاصله داشت برگشت و به مودي نگاه كرد و 

  :پرسيد 
  منظورت چيه ؟ -

  :ت مودي لنگ لنگان جلو آمد و گف
منم دلم ! منظورم اينه كه دامبلدور خيلي دلش مي خواد بفهمه كي پسره رو توي اين هچل انداخته  -

  ....خيلي هم دلم مي خواد يفهمم ... مي خواد اينو بفهمم ، اسنيپ 
نور مشعل بر روي ضورت پر از جاي خراش او افتاده بود و در آن لحظه تكه ي كنده شده ي بيني اش 

اسنيپ به مودي خيره شده بود و هري نمي توانست حالت . ك تر از هميشه به نظر مي رسيد عميق تر و تاري
سپس اسنيپ دست . لحظه اي هيچ كس از جايش تكان نخورد و همه ساكت ماندند . قيافه اش را ببيند 

  :هايش را انداخت و با آرامش ساختگي گفت 
كه متاسفانه يكي از عادت هاي ... سه بزنه من فقط فكر كردم اگر پاتر دوباره شب ها توي قلعه پر -
  . به خاطر امنيت جوني خودش .... به ... بايد يكي جلوشو  بگيره ... بدشه 

  :مودي به نرمي گفت 
  انگار خيلي به خير و صالح پاتر اهميت مي دي ، نه ؟. كه اين طور  -
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كه هنوز كنجكاوانه از خانم نوريس. او و مودي به يكديگر خيره شده بودند . اسنيپ چيزي نگفت 
كنار پاي فيلچ باالي پله ها را نگاه مي كرد و به دنبال منبع بوي خوش مي گشت با صداي بلندي ميو ميو 

  :اسنيپ با لحن رسمي و خشني گفت . كرد 
  .بهتره من برم بخوابم  -

  :مودي گفت 
  . ه من فيلچ ، تو هم اون تخم طاليي رو بده ب. اين بهترين تصميميه كه امشب گرفتي  -

گفت . فيلچ تخم طاليي را چنان محكم در دستش نگه داشته بود گويي اولين فرزند و اولين پسرش بود 
:  

  !نه ، پروفسور مودي ، اين مدركيه كه نشون مي ده د عنق چه قدر خرابكار و بد ذاته ! نه  -
  :مودي گفت 

  .اين مال قهرمانيه كه بد عنق ازش دزديده و بده ش به من  -
فيلچ براي خانم . ون آن كه حرف ديگري بزند از پله ها پايين رفت و از كنار مودي گذشت اسنيپ بد

نوريس صداي دلگرم كننده اي درآرود و گربه پيش از آن كه به دنبال اربابش از پله ها پايين برود بار ديگر به 
سنيپ در راهرو را هري كه هنوز تند تند نفس مي كشيد صداي دور شدن پاي ا. سمت هري نگاهي انداخت 

  :    زير لب به خانم نوريس گفت . فيلچ نيز تخم طاليي را به دست مودي داد و رفت . شنيد 
بهش مي گم بدعنق چي كار كرده .... فردا صبح ميريم پيش دامبلدور . اصال مهم نيست ، عزيز دلم  -

.  
مودي . دي خيره شده بود هري به و. هري و مودي تنها ماندند . صداي بسته شدن دري به گوش رسيد 

با هر قدمش . عصايش را روي پله ي پاييني گذاشت و با سختي و مشقت  شروع كرد و به باال رفتن از پله ها 
  :اهسته به هري گفت . صداي تق تقي به كوش مي رسيد 

  .خطر از بيخ گوشت گذشت ، پاتر  -
  :هري با ضعف و سستي گفت 

  .خيلي ممنونم  ... آره  -
  : غاتگر را از جيبش درآورد و تاي آن را باز كرد و پرسيد مودي نقشه ي

  اين ديگه چيه ؟ -
  :او آهسته گفت. هري كه پايش درد گرفته بود اميدوار بود مودي هر چه زودتر او را از پله بيرون بكشد 

  .نقشه ي هاگوارتزه  -
  :ير لب گفت مودي كه به نقشه خيره شده بود و چشم سحر آميزش لحظه اي آرام و قرار نداشت ز

  !عجب نقشه ايه پسر  -
  :    هري گفت 

  .آره ، خيلي به درد مي خوره  -
  :ديگر طاقت نياورد و گفت . كم كم از شدت درد اشك در چشم هاي هري جمع مي شد 

  ببخشيد ، پروفسور مودي ، ميشه كمكم كنين ؟ -
 .آره ، حتما ... چي ؟ هان ؟ آره  -
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 از پله ي انحرافي بيرون آمد و او روي پله ي پاي هري. مودي دست هري را گرفت و كشيد 
  :مودي كه هنوز به نقشه ي غارتگر زل زده بود آهسته گفت . بااليي ايستاد 

تو نديدي كي دزدكي رفت توي دفتر اسنيپ ؟ منظورم اينه كه اون موقع تصادفا به اين نقشه ... پاتر  -
  نگاه نمي كردي ؟
  :هري گفت 

  .بود آقاي كراوچ .... چرا ، ديدم  -
به نظر مي رسيد مودي ناگهان احساس خطر كرده . چشم سحر آميز مودي به سرعت به نقشه نگاه كرد 

  :         او گفت . است 
  تو مطئني ، پاتر ؟.... كراوچ ؟ تو  -
 .بله  -

مودي كه چشم سحرآميزش هنوز به سرعت مي چرخيد و قسمت هاي مختلف نقشه را بررسي مي كرد 
  :گفت 
  ....خيلي جالبه ! كراوچ .  جا نيست ولي ديگه اين -

هري فهميد كه اين خبر براي مودي معناي . مودي به نقشه خيره ماند و حدود يك دقيقه حرفي نزد 
نمي دانست جرئت . خاصي داشته است و خيلي مشتاق بود بداند كه اين معناي خاص چه مي تواند باشد 

  ...اما مودي او را از دردسر بزرگي نجات داده بود .. .از مودي كمي مي ترسيد . پرسيدن را دارد يا نه 
  به نظر شما چرا آقاي كراوچ به دفتر اسنيپ رفته بوده ؟.... پروفسور مودي .... ببخشيد  -

. چشم سحر آميز مودي نگاهش را از نقشه برداشت و در حالي كه مي لرزيد مستقيم به هري نگاه كرد 
مي كرد مودي او را سبك سنگين مي كند و براي جواب دادن به او هري احساس . نگاه موشكافانه اي بود 

سرانجام زير . شايد هم مي خواست ببيند تا چه حد مي تواند براي هري توضيح بدهد . دچار ترديد شده است 
  :لب گفت 
نمي دونم چه طوري برات توضيح بدم ، پاتر ، شنيدي كه ميگن چشم بابا قوري توي دستگير كردن  -

  .ي تبهكار وسواس داره ؟ اما چشم بابا قوري در مقايسه با بارتي كراوچ هيچه ، هيچ جادوگرها
دوباره . هري بي اندازه كنجكاو شده بود و مي خواست بيش تر بداند . مودي دوباره به نقشه خيره شد 

  :پرسيد 
 فكر كرده يه به چيزي ربط نداره ؟ شايد آقاي كراوچ... پروفسور مودي ؟ به نظر شما اين موضوع به  -

  ...خبري شده 
  :مودي به تندي گفت 

  مثال چه خبري ؟ -
نمي خواست چيزي بگويد كه مودي بفهمد او با . هري جرئت نداشت منظورش را به روشني بيان كند 

زيرا در اين صورت ممكن بود از او سواالتي بكند كه غير . يك منبع خبري در بيرون هاگوارتز در ارتباط است 
  :هري آهسته گفت . يريوس ربط داشت مستقيم به س

آخه اين اواخر اتفاق هاي عجيبي افتاده ، درسته ؟ همه شونو توي پيام امروز نوشته ... نمي دونم  -
  .مرگ خوارها و اين جور چيزها ... مثل عالمت شوم توي جام جهاني ... بودن 
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 آميزش دوباره به پس از لحظه اي چشم سحر. هر دو چشم نا هماهنگ مودي گشاد شده بودند 
  :نقشه ي غارتگر نگاه كرد و گفت 

  .احتماال كراوچ هم همين مسائلو به هم ربط داده. تو پسر باهوشي هستي ، پاتر  -
  :مودي با صداي آهسته اي ادامه داد 

تازگي ها شايعات زيادي سر زبون ها افتاده ، همه ي اين شايعاتم ريتا ... احتمالش خيلي زياده  -
  ...احتماال خيلي از مردماز شنيدن اين شايعات نگران و دلواپس شده ن . ده اسكيتر پخش كر

  :لبخند حزن آلودي بر لب اريبش نشست و چنان كه گويي با خودش حرف مي زند نه با هري گفت 
  .اگه توي اين دنيا از يه چيز متنفر باشم اون يه مرگ خواره كه آزادانه براي خودش جولون مي ده -

هري به او . ن آخرين جمله اش به گوشه ي سمت چپ و پايين نقشه نگاه مي كرد مودي هنگام گفت
  آيا ممكن بود منظور مودي همان چيزي باشد كه هري حدس مي زد ؟. خيره شد 

  :مودي با حالتي جدي تر پرسيد 
  .پاتر ، مي خوام يه سوالي ازت بكنم -

مودي مي خواست از او . يايد حدس مي زد كه جنين چيزي پيش ب. قلب هري در سينه فرو ريخت 
اگر هري به او مي . بپرسد كه نقشه را از كجا آورده است زيرا آن نقشه وسيله ي سحر آميز مشكوكي بود 

گفت كه آن نقشه چه طور به دستش رسيده است عالوه بر خودش پاي پدرش ، فرد و جرج ويزلي و پروفسور 
هري خود را براي شنيدن اين . ياهشان نيز به ميان مي آمد لوپين ، استاد سابق درس دفاع در برابر جادوي س

  :سوال آماده كرد و مودي نقشه را جلوي هري تكان داد و گفت 
  مي شه اينو به من قرض بدي ؟ -

او آن نقشه را خيلي دوست داشت اما از سوي ديگر خيالش راحت شد كه مودي از او . هري جا خورد 
  :بنابراين گفت . بديهي بود كه هري خود را مديون مودي مي دانست . نپرسيد نقشه را از كجا آورده است 

  .بله ، حتما  -
  :مودي گفت 

خب . شايد همون چيزي باشه كه دنبالش مي گشتم . خيلي به دردم مي خوره . آفرين ، پسر خوب  -
  . ديگه ، پاتر ، برو بگير بخواب 

ه را بررسي مي كرد گويي گنجينه ي بي نظيري مودي هنوز چنان نقش. آن دو با هم از پله ها باال رفتند 
مودي همان جا . آن ها بي آن كه حرفي بزنند به راهشان ادامه دادند تا اين كه به دفتر مودي رسيدند . بود 

  :ايستاد و به هري نگاه كرد و گفت 
  پاتر ، تا حاال به اين فكر كردي كه در آينده مي توني يه كارآگاه بشي ؟ -

  : بود گفت هري كه جا خورده
  . نه  -

  :مودي كه در فكر بود سرش را تكان داد و گفت 
راستي ، براي چي امشب با اون تخم . حتما اين كارو بكن .... آره . راجع به اين موضوع فكر كن  -

  طاليي پرسه مي زدي ؟
  :هري به پهناي صورتش خنديد و گفت 
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 . مي خواستم معماشو حل كنم  -
  :او گفت .  آميزش دوباره ديوانه وار شروع به چرخيدن كرد مودي به او چشمكي زد و چشم سر

  . خداحافظ تا فردا صبح . پاتر ، فكر نمي كنم پرسه زدن شبانه كمكي بهت بكنه  -
هري . مودي كه دوباره به نقشه ي غارتگر خيره شده بود به دفترش رفت و در را پشت سرش بست 

راه سخت در فكر اسنيپ و كراوچ و معناي اتفاق آن شب آهسته به سوي برج گريفندور رفت و در تمام طول 
اگر كراوچ مي توانست هر وقت كه مي خواست به هاگوارتز بيايد پس چرا وانمود مي كرد بيمار است ؟ ... بود 

كراوچ فكر مي كرد اسنيپ چه چيزي را در دفترش پنهان كرده است ؟ به ياد مودي افتاد كه گفته بود هري 
اما ده دقيقه بعد كه هري تخم طاليي وشنل نامرئي را در صندوق گذاشته ... فكر جالبي بود ! د بايد كارآگاه شو

بود و آرام و بي سر و صدا روي تختخواب پرده دارش دراز مي كشيد به اين فكر افتاد كه شايد بد نباشد قبل از 

  .راشيدگي است يا نهانتخاب شغل كاراگاهي ببيند صورت كارآگاه هاي ديگر هم پر از جاي زخم و خ
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  مرحله دوممرحله دوم: 26فصل 
  
  
  
  
  

  :هرميون با ناخشنودي گفت     
  ! تو كه گفتي معماي تخم طاليي رو حل كردي-     

  :     هري با خشم و ناراحتي گفت
فقط بايد يه ذره جمع و !  يواش حرف بزن-     

  .جورش كنم
     هري و رون و هرميون ته كالس ورد هاي 

آن روز قرار بود . ك ميز نشسته بودندجادويي پشت ي
افسون دور كننده را تمرين كنند كه بر عكس افسون جمع 

از آن جا كه ممكن بود هنگام به پرواز در آمدن . آوري بود
اشياء در كالس اتفاق هاي ناخوشايندي پيش بيايد پروفسور فيلت ويك به هر يك از دانش آموزان چند 

در اين صورت اگر كوسني به مقصد نمي رسيد و وسط راه مي افتاد به . مرين كنندكوسن داده بود تا با آن ها ت
هدف گيري نويل . اين نظريه بسيار خوب و جالب به نظر مي رسيد اما چندان مؤثر نبود. كسي صدمه نمي زد

  . چنان ضعيف بود كه دائم اشياء سنگين تري مثل خود پروفسور فيلت ويك را به پرواز در مي آورد
   هنگامي كه پروفسور فيلت ويك بي اختيار با سرعت زيادي از كنار هري، رون و هرميون پرواز كرد و   

  :روي يك قفسه ي بزرگ فرود آمد هري گفت
 مي شه يه دقيقه بحث تخم طاليي رو بگذارين كنار؟ مي خوام قضيه ي اسنيپ و مودي رو براتون -     

  .تعريف كنم
اي گفتگوي خصوصي بود زيرا همه چنان سرگرم كار خود بودند كه هيچ      آن كالس بهترين جا بر

هري در نيم ساعت آخر كالس همه ي ماجراي شب گذشته را تكه تكه براي . كس به ديگرا توجهي نداشت
كوسن در هوا به پرواز در ( رون هنگامي كه با حركت چوب دستيش كوسني را دور مي كرد . آن ها بازگو كرد

  :برق شادي در چشم هايش پديدار شد و گفت) روتي را از سرش انداخت آمد و كاله پ
به نظر تو مودي براي نظارت بر كار هاي ...  اسنيپ گفت مودي دفترش رو بازرسي كرده؟ يعني -     

  كاركاروف و اسنيپ به اين جا اومده؟
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.  حركت نكرد     هري با بي دقتي چوبدستيش را تكان داد در نتيجه كوسنش در مسير مستقيم
  :او گفت. مسير حركتش قوس عجيبي به سمت پايين داشت و سرانجام روي ميز فيلت ويك افتاد

مودي مي گفت .  نمي دونم دامبلدور ازش خواسته يا نه ولي مودي چهارچشمي مراقب اسنيپه-     
  .دامبلدور فقط براي اين كه به اسنيپ يه فرصت ديگه بده اين جا نگهش داشته

سن رون اين بار به هوا رفت و پس از برخورد به چلچراغ تغيير مسير داد و محكم به ميز فيلت      كو
  :رون از شنيدن حرف هاي هري چشم هايش گشاد شد و گفت. ويك خورد
   چي؟ هري، نكنه مودي فكر مي كنه اسنيپ اسمتو توي جام آتش انداخته؟-     

  :و گفت     هرميون با شك و ترديد سرش را تكان داد 
 رون، يادته قبال هم فكر مي كرديم اسنيپ مي خواد هري رو بكشه؟ ولي بعد معلوم شد كه اون -     

  .سعي مي كرده جون هري رو نجات بده
     هرميون كوسنش را دور كرد و كوسن به پرواز در آمد و مستقيم به درون جعبه اي افتاد كه قرار بود 

اين درست بود كه ... هري كه به فكر فرو رفته بود به هرميون نگاه كرد . همه كوسن ها را در آن بيندازند
اما آنچه عجيب و غير عادي به نظر مي رسيد اين بود كه اسنيپ از . اسنيپ يك بار جان او را نجات داده بود

اسنيپ . هري متنفر بود، درست همان طور كه در دوران تحصيل خودش در مدرسه از پدر هري متنفر بود
او حتي . ظر بود تا به بهانه اي از هري امتياز كم كند و در هر فرصتي كه پيش مي آمد او را تنبيه مي كردمنت

  :هرميون ادامه داد. پيشنهاد كرده بود هري را از مدرسه اخراج كنند
اون به هاگريد و . ولي مطمئنم كه دامبلدور آدم احمقي نيست...  من به حرف مودي كاري ندارم -     

خودتونم مي دونين كه . فسور لوپين اعتماد كرد در حالي كه خيلي از مردم حاضر نبودن بهشون كار بدنپرو
  ...حاال از كحا معلوم كه اعتمادش به اسنيپ درست نباشه؟ قبول دارم كه اسنيپ يه ذره . كارش درست بوده

  :     رون بالفاصله گفت
ر باشه پس چرا همه ي كساني كه دنبال جادوگر هاي اگه اين جو. هرميون بس كن ديگه.  بد ذاته-     

  تبهكار مي گردن دفتر اونو وارسي مي كنن؟ 
  :      هرميون حرف رون را نشنيده گرفت و گفت

چطور اون موقع نتونست به جشن .  چرا آقاي كراوچ خودشو به مريضي زده؟ خيلي مسخرست-     
  دشو به مدرسه برسونه؟ رقص كريسمس بياد ولي اين دفعه تونست نصف شب خو

  :      رون يكي از كوسن ها را به خطا به بيرون پنجره فرستاد و گفت
  .  تو فقط به خاطر اون جن خونگي، وينكي رو ميگم، از كراوچ بدت اومد-     

  :      هرميون كوسنش را مستقيم به داخل جعبه انداخت و گفت
  . تو سرش داره تو هميشه فكر مي كني اسنيپ يه خياالتي-     

  :     هري با ناراحتي گفت
  .  من فقط دلم مي خواد بدونم اسنيپ چي كار كرده كه براي بار دوم بهش فرصت داده ن-     

     كوسن هري يكراست از عرض كالس گذشت و روي كوسن هرميون در جعبه افتاد و باعث تعجب 
  . هري شد

  
                                         ***           
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     هري به پيروي از درخواست سيريوس كه گفته بود مي خواهد از همه ي وقايع عجيب در 
ماجراي ورود مخفيانه ي آقاي كراوچ به دفتر اسنيپ . هاگوارتز با خبر شود همان شب برايش نامه اي فرستاد

 يكي از جغد هاي قهوه اي مدرسه براي فرستادن نامه از. و گفتگوي مودي و اسنيپ را مو به مو برايش نوشت
چگونه بايد در روز بيست : سپس تمام حواسش را روي مشكلي كه در پيش رو داشت متمركز كرد. استفاده كرد

  و چهارم فوريه يك ساعت در زير آب دوام مي آورد؟
تنفس هري درباره دستگاه .      رون اصرار داشت كه او اين بار هم از افسون جمع آوري استفاده كند

غواصي برايش توضيح داده بود و رون با اصرار مي گفت كه او بايد يك دستگاه تنفس غواصي را از نزديك 
هرميون نقشه ي رون را نقش بر آب كرد و توضيح داد كه به . ترين شهر مشنگ ها به سوي خود بكشد

ه در مدت يك ساعت ياد فرض محال اگر هري بتواند طرز استفاده از دستگاه تنفس غواصي را براي استفاد
بگيرد با اين كار بدون شك از ادامه ي مسابقه محروم مي شود زيرا قانون بين المللي راز داري جادوگران را 

. امكان نداشت مشنگ ها دستگاه تنفس غواصي را هنگام پرواز از باالي دهكده ها نبينند. نقض كرده است
  :هرميون گفت

خودتو تغيير شكل بدي و به شكل يك زير دريايي يا چنين چيزي در  بهترين كار ممكن اينه كه -     
فكي نمي كنم قبل از سال ششم اين كار رو ! اما حيف كه ما هنوز تغيير شكل انسان ها رو نخونديم. بياري

  .اگر هم اين كارو درست بلد نباشي خيلي خطرناكه چون ممكنه درست از آب در نياد. شروع كنيم
  :     هري گفت

اگه اين طوري بشم هميشه مي تونم .  آره، هيچ دلم نمي خواد يه پريسكوپ روي كله م سبز بشه-     
  .به كسي كه جلوي مودي وايساده حمله كنم، اونم براي من همين كارو مي كنه

  :     هرميون بسيار جدي گفت
من كه فكر مي . ي ولي به نظر من اون بهت اجازه نمي ده به اون چيزي كه مي خواي تبديل بش-     

  .كنم بهترين كار اينه كه از يه جور افسون استفاده كني
او بار ديگر خود را در ميان .      بدين ترتيب هري فهميد كه وقت زيادي را بايد در كتابخانه بگذراند

ند به دنبال افسوني مي گشت كه با استفاده از آن بتوا. كتاب هاي قطور و خاك گرفته كتابخانه محصور كرد
هري و رون و هرميون هر روز هنگام صرف ناهار، شب ها و تعطيالت . يك ساعت بدون اكسيژن زنده بماند

هري از پروفسور مك گونگال خواست كه به او اجازه . آخر هفته را صرف جست و جوي چنين افسوني كردند
 پينس، كتابدار زود رنج ي استفاده از كتاب هاي قسمت ممنوع كتابخانه را بدهد و از طرف ديگر از خانم

كتابخانه كه شبيه الشخور بود تقاضاي كمك كرد اما باز هم موفق نشدند چيزي پيدا كنند كه هري را به 
  . مدت يك ساعت در زير آب زنده نگه دارد

     كم كم ترس و دلهره بر وجود هري چنگ مي انداخت و او ديگر قادر نبود سر كالس ها حواسش را 
درياچه كه بخشي از محوطه ي قلعه بود و هري هيچ گاه توجه چنداني به . ن متمركز كندروي درس هايشا

هر بار هري نزديك پنجره ي كالس ها مي شد و چشمش . آن نداشت اكنون حالت ديگري به خود گرفته بود
ا او به سطح تيره و وسيع آب سرد درياچه مي افتاد به نظرش مي رسيد كه عمق آن به اندازه ي ماه ها ب

  . فاصله دارد
     اين بار هم مثل زماني كه قرار بود با شاخدم رو به رو شود زمان به سرعت برق سپري مي شد گويي 

يك هفته به روز بيست و چهارم . كسي همه ي ساعت ها را جادو كرده بود تا با سرعتي سرسام آور كار كنند
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بايد هر چه زود تر چيزي پيدا مي (  ديگر مانده بود پنج روز) ... هنوز وقت داشت ( فوريه باقي مانده بود 
  ) ...اي كاش زود تر چيزي پيدا مي كرد ( سه روز ) ... كرد 

     وقتي تنها دو روز ديگر به مرحله ي دوم مسابقه باقي مانده بود هري ديگر اشتهايي براي خوردن غذا 
كه جغد قهوه اي مدرسه جواب سيريوس را تنها فايده ي خوردن صبحانه در روز دوشنبه اين بود . نداشت

او لوله ي كاغذ پوستي را باز كرد و كوتاه ترين نامه اي را ديد كه سيريوس تا آن لحظه برايش . برايش آورد
  . نوشته بود

  .      تاريخ بعدي دانش آموزان در هاگزميدو با همين جغد برام بفرست
يزي نوشته باشد كاغذ را برگرداند  اما پشت آن سفيد      هري به اين اميد كه سيريوس در پشت نامه چ

  :هرميون كه يادداشت سيريوس را خوانده بود آهسته به هري گفت. بود
بيا، قلم پر منو بگير و پشت همين نامه براش بنويس تا .  تاريخش تعطيالت دو هفته ديگه س-     

  .جغده فوراً جوابتو به دستش برسونه
سپس آن را . ورباغه در پشت نامه تاريخ گردش بعدي در هاگزميد را نوشت     هري با خط خرچنگ ق

هري انتظار چه چيزي را . دوباره به پاي جغد قهوه اي بست و هنگامي كه جغد به پرواز در آمد به آن نگاه كرد
اق بود داشت؟ انتظار داشت سيريوس او را راهنمايي كند و بگويد چطور مي تواند زير آب بماند؟ او چنان مشت

ماجراي مودي و اسنيپ را براي سيريوس بنويسد كه به كلي فراموش كرده بود به معماي تخم طاليي اشاره 
  . كند

  :     رون گفت
   براي چي مي خواد تاريخ گردش بعدي به هاگزميدو بدونه؟-     

  :     هري با بي حوصلگي گفت
  . نمي دونم-     

. يدن جغد قهوه اي در دل هري ايجاد شده بود ناگهان فرو كش كرد     شور و شوق ناگهاني كه بعد از د
  :هري گفت
  ... بياين بريم، كالس مراقبت از موجودات جادويي -     

هري .      هاگريد از زماني كه تدريس را از سر گرفته بود درس پروفسور گرابلي پلنك را ادامه داده بود
راي جبران آوردن موجودات دم انفجاري به كالس اين كار را كرده شايد هاگريد ب. علت اين كار را نمي دانست

شايد هم مي خواست نشان . بود شايد هم علتش اين بود كه ديگر فقط دو موجود دم انفجاري باقي مانده بود
بدين ترتيب همه فهميدند كه معلومات . بدهد كه در زمينه ي تدريس از پروفسور گرابلي پلنك كمتر نيست

با اين حال كامال . باره ي اسب هاي تك شاخ به اندازه ي اطالعاتش درباره ي هيوالهاستهاگريد در
  .مشخص بود كه فقدان نيش هاي زهر آلود در اسب هاي تك شاخ او را آزار مي دهد

رنگ كره اسب ها بر خالف تك شاخ هاي .      آن روز او دو كره اسب تك شاخ را به دام انداخته بود
حتي پانسي . پروتي و الوندور به محض ديدن آن ها به ابراز احساسات پرداختند. ست بودبالغ طاليي يكد

  : هاگريد به آن ها گفت. پاركينسون نيز به زحمت توانست عالقه اش به كره اسب ها را مخفي نگه دارد
نقره وقتي دو سالشون بشه رنگشون .  اينارو خيلي زود تر از اسب هاي بالغ مي شه تشخيص داد-     
زياد از پسر ... وقتي نوزادن راحت به همه اعتماد مي كنن . در چهار سالگي كم كم شاخشون در مياد. اي ميشه

  . از اين حبه قند ها بهشون بدين... همه تون مي تونين نوازششون كنين ... ياال بياين جلو ... ها بدشون نمياد 
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شدند هاگريد كنار ايستاد و از هري      وقتي همه ي كالس دور كره اسب هاي تك شاخ جمع 
  :پرسيد

   حالت خوبه، هري؟-     
  :     هري گفت

  . آره-     
   حتما نگراني، آره؟-     
  .  يه ذره-     

     هاگريد دست غول پيكرش را روي شانه ي هري گذاشت و هري كه تحمل وزن دست او را نداشت 
  :هاگريد گفت. زانو هايش اندكي خم شد

هري، اگه نديده بودم چقدر خوب از پس اون شاخدم بر اومدي اآلن نگرانت مي شدم ولي حاال  -     
. من كه اصالً نگرانت نيستم. مي دونم كه وقتي حواستو خوب جمع مي كني مي توني هر كاري رو انجام بدي

  معماتو حل كردي؟. مي دونم كه از پسش بر مياي
ا خواسته ي جنون آميزي او را وا مي داشت كه اقرار كند      هري با حركت سرش جواب مثبت داد ام

آيا ممكن بود هاگريد نيز براي . او به هاگريد نگاه كرد. هنوز نمي داند چطور بايد يك ساعت زير آب دوام آورد
رسيدگي به موجودات دريايي گاهي به زير آب درياچه برود؟ مگر او به تمام موجودات خشكي رسيدگي نمي 

  كرد؟
هاگريد چند بار به شانه ي هري زد و هري احساس كرد پاهايش چند سانتي متر در زمين گل آلود      

  :هاگريد گفت. فرو رفته است
  . تو برنده مي شي، هري. به دلم برات شده. من مي دونم كه برنده مي شي.  تو برنده مي شي-     

به زور لبخند زد و وانمود . يد محو كند     هري دلش نيامد لبخند مطمئن و رضايت بخش را از لب هاگر
سپس جلو رفت تا با بقيه ي بچه ها كره ها را نوازش . كرد به كره اسب هاي تك شاخ عالقه مند شده است

  . كند
  

***  
     يك شب قبل از مرحله ي دوم مسابقه هري فكر مي كرد دچار كابوس شده و هر چه مي كند بيدار 

ت كه حتي اگر به طرزي معجزه آسا افسون مفيدي پيدا كند بعيد است كه تا او به خوبي مي دانس. نمي شود
چرا گذاشته بود كار به اين جا بكشد؟ چرا زود تر معماي تخم . صبح بتواند نحوه ي اجراي آن را بياموزد

طاليي را كشف نكرده بود؟ چرا سر كالس ها به درس توجه نكرده بود؟ نكند يكي از اساتيد هنگام تدريس 
  فته باشد كه چطور مي توان زير آب نفس كشيد؟گ

آن ها با دلهره و بي قراري .      خورشيد غروب مي كرد و هري همراه با رون و هرميون در كتابخانه بود
هر يك پشت انبوه كتاب ها گم شده بودند و حتي يكديگر را . كتاب هاي طلسم و افسون را ورق مي زدند

اما اكثر اوقات . مي افتاد قلبش در سينه فرو مي ريخت» آب «  به كلمه ي هر بار كه چشم هري. نمي ديدند
به كار رفته » ... دو ليتر آب، دويت گرم برگ خرد شده ي مهر گياه و « در عباراتي از قبيل » آب « كلمه ي 

  .بود
  :     رون از آن سوي ميز رك و راست گفت
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بهترين .  توي هيچ كتابي پيدا نمي شه. فكر نمي كنم همچين چيزي وجود داشته باشه-     
ولي . طلسمي كه پيدا كرديم طلسم خشك كننده بود كه باهاش مي شد نهر ها و جويبار ها رو خشك كرد

  .اونم براي خشك كردن آب درياچه به درد نمي خوره چون قدرتش خيلي كمه
  :     هرميون شمع را جلوي خود كشيد و زير لب گفت

  . امكان نداره بخشي از اين مسابقه غير ممكن باشه. وجود داشته باشه بايد يه چيزي -     
     چشم هايش چنان خسته و خواب آلود بود كه از فاصله ي سه چهار سانتي متري به كتاب افسون ها 

  . و جادو هاي قديمي و فراموش شده نگاه مي كرد
  :     رون گفت

ن كاري كه مي توني بكني اينه كه فردا بري لب هري، بهتري.  حاال كه مي بيني غير ممكنه-     
. درياچه و سرتو توي آب فرو كني و با داد وفرياد به مردم دريايي بگي چيزي رو كه ازت گرفتم بهت پس بدن

  .يه وقت ممكنه اونو از آب بندازن بيرون
  :     هرميون با عصبانيت گفت

  !داشته باشهبايد يه راهي !  باالخره اين كار يه راهي داره-     
     به نظر مي رسيد هرميون اطالعات ناقص كتابخانه در اين زمينه را اهانت به شخصيت خودش مي 

  .هيچ وقت پيش از آن از كتابخانه نا اميد نشده بود. داند
  :     هري سرش را روي كتاب حقه هاي ناب براي مسائل بغزنج گذاشت و گفت

  . منم بايد مثل سيريوس جانور نما مي شدم. مي دونم بايد چي كار مي كردم-     
  :      رون گفت

  . آره، اون وقت مي تونستي هر وقت كه مي خواستي تبديل به يه ماهي قرمز بشي-     
  :     هري در حالي كه خميازه مي كشيد گفت

  . قورباغه هم خوب بود-     
 حل آن ها را مي خواند با بي توجهي      هرميون كه اكنون داشت كتاب تنگنا هاي عجيب جادويي و راه

  :گفت
يادتونه پروفسور مك . بعدشم بايد اسمتو ثبت مي كردي.  جانور نما شدن چند سال وقت مي گيره-     

اونجا اسم و . گونگال چي مي گفت؟ هر كي كه جانور نما بشه بايد بره اداره ي استفاده ي نامناسب از جادو
  ...وء استفاده كنه مشخصاتشو ثبت ميكنن تا نتونه س
  :     هري با درماندگي گفت

مي دونم كه امكان نداره بتونم تا فردا خودمو به شكل .  هرميون من داشتم شوخي مي كردم-     
  .قورباغه در بيارم

  :     هرميون كتاب تنگنا هاي عجيب جادويي و راه حل آن ها را محكم بست و گفت
 مگه توي اين دنيا كسي وجود داره كه بخواد مو هاي دماغشو به شكل . اَه، اينم به درد نمي خوره-     

  حلقه هاي آويزون در بياره؟
  :      در همان وقت صداي فرد ويزلي به گوش رسيد كه گفت

  اون وقت همه درباره ش حرف مي زنن، درسته؟.  من بدم نمياد مو هاي دماغم حلقه حلقه بشه-     
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فرد و جرج تازه از پشت قفسه هاي كتاب بيرون . ن را بلند كردند     هري، رون و هرميون سرشا
  :رون گفت. آمده بودند
   شما دو تا اينجا چي كار مي كنين؟-     

  :     جرج گفت 
  .مك گونگال با تو و هرميون كار داره.  دنبال شما مي گشتيم-     

  :     هرميون كه تعجب كرده بود گفت
   چي كار داره؟-     
  :رد گفت     ف
  . ولي از قيافش معلوم بود كه خيلي ناراحته.  نمي دونم-     

آيا پروفسور مك گونگال مي . رون و هرميون به هري نگاه كردند.      قلب هري در سينه فرو ريخت
خواست با رون و هرميون دعوا كند؟ شايد فهميده بود كه آن ها به هري كمك مي كنند؟ قرار بود هري به 

  : هرميون گفت. ه حل مرحله ي دوم را كشف كندتنهايي را
هر چند تا كتاب كه مي تونستي با خودت به .  پس وقتي بر گشتيم توي سالن عمومي مي بينيمت-     

  .سالن عمومي ببر
هر دو بسيار نگران و عصبي .      هرميون از جايش بر خواست تا به همراه رون از كتابخانه بيرون برود

  :او گفت. معذب و ناراحت به نظر مي رسيدهري نيز . بودند
  . باشه، مي برم-     

     ساعت هشت شب، خانم پينس همه ي چراغ هاي كتابخانه را خاموش كرد و به سراغ هري آمد تا او 
هري كه با وجود كتاب هاي سنگيني كه با خود حمل مي كرد تلو تلو مي خورد به . را از كتابخانه بيرون كند

در آن جا يكي از ميزها را به يك گوشه ي دنج برد و دوباره شروع به . برج گريفندور بازگشتسالن عمومي 
كتاب راهنماي ... در كتاب جادو هاي ابلهانه براي جادوگران ديوانه چيزي پيدا نكرد . جست و جو كرد

م، جانوران در كتاب هاي گلچيني از افسون هاي قرن هجده... جادوگري در قرون وسطي نيز چيزي نداشت 
بومي خطرناك آب هاي عميق و نيروهاي نا شناخته ي جادوگران و نحوه ي استفاده از اين نيرو ها نيز هيچ 

  .اشاره اي به تنفس در آب نشده بود
كم كم همه از سالن عمومي رفتند و جز هري .      كج پا روي پاي هري خوابيد و شروع به خرخر كرد

ه ها با چهره هايي شبيه به قيافه ي اميدوار و مطمئن هاگريد برايش آرزوي همه ي بچ. كسي در آن جا نماند
كامالً معلوم بود كه همه گمان مي كنند هري فردا نيز با يك عمل حيرت انگيز مشابه با . موفقيت مي كردند

د هري كه به دليل بغضي كه در گلو داشت نمي توانست حرفي بزن. ابتكارش در مرحله ي اول موفق مي شود
در ساعت ده دقيقه به دوازده جز هري و كج پا هيچ كس ديگري در سالن . فقط سرش را تكان مي داد

رون و . او همه ي كتاب هايي را كه از كتابخانه آورده بود جستجو كرد اما فايده اي نداشت. عمومي نمانده بود
  .هرميون نيز بر نگشتند

تنها كاري كه بايد . ني در مرحله ي دوم شركت كنينمي تو. ديگه كارت تمومه:      هري به خود گفت
  ...بكني اينه كه فردا صبح بري كنار درياچه و به هيئت داوران بگي 

براي آن ها توضيح مي داد كه نمي تواند در مرحله .      هري خود را در حال گفتگو با داوران مجسم كرد
. نمايان شد كه از تعجب چشمانش گرد شده بودقيافه ي بگمن در برابر چشمانش . ي دوم مسابقه شركت كند
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حتي صداي فلور دالكور در . كاكاروف با دندان هاي زردش خنده ي رضايت مندانه اي بر لب داشت
. اون يه پسر كوچولوئه. اَنوز خيلي بچه ست... من مي دونستم نمي تونه « : گوشش طنين افكند كه مي گفت

. كرد كه با مدال پاتر بوگندويش به سمت هري نور مي انداختهري مالفوي را در ميان جمعيت مجسم » 
  ...قيافه ي پكر و ناراحت هاگريد در برابر چشمانش پديدار شد 

كج پا به .      هري كه فراموش كرده بود كج پا روي پايش خوابيده است بي هوا از جايش بر خواست
ش را باال گرفته بود نگاه غضب آلودي به هري بعد در حالي كه دم پشمالوي. هوا پريد و با خشم فش فش كرد

او به . اما هري به او توجه نداشت و به سرعت به سوي پلكان مارپيچي مي رفت. كرد و خرامان از او دور شد
اگر الزم مي شد تا صبح در آن جا . مي خواست شنل نامرئي را بردارد و به كتابخانه برگردد. خوابگاهشان رفت

  . مي ماند
نوك چوبدستيش روشن شد » ! روشن شو« : ربع بعد هري در كتابخانه را باز كرد و آهسته گفت     يك 

و هري در روشنايي آن بي سر و صدا چندين كتاب را از قفسه هاي كتابخانه در آورد، كتاب هايي درباره ي 
اب هايي درباره ي افسون ها و طلسم هاي گوناگون، كتاب هايي درباره ي مردم دريايي و هيوال هاي آبي، كت

هر كتابي را كه ممكن بود نكته ي مفيدي براي ... اختراعات و اكتشافات جادوگران و ساحره هاي مشهور 
همه ي كتاب ها را روي يكي از ميز ها گذاشت و . زنده ماندن در زير آب داشته باشد از قفسه ها در مي آورد

هر چند وقت يك بار به ساعتش نگاه مي . رداختدر نور ضعيف چوبدستيش به جست و جو پ. مشغول كار شد
  ...كرد 

تنها چيزي كه او را به ادامه ي كار وا مي ... دو بعد از نيمه شب ...      ساعت يك بعد از نيمه شب 
كتاب بعدي ... كتاب بعدي ... كتاب بعدي ...يك كتاب ديگر : داشت اين بود كه بارها و بارها به خود مي گفت

...  
  

        ***                                           
هري كنار صخره ي پري دريايي مثل .      پري دريايي در تابلوي حمام دانش آموزان ارشد مي خنديد

پري دريايي . چوب پنبه در آب باال و پايين مي رفت و پري دريايي آذرخش را باالي سرش نگه داشته بود
  :موذيانه مي خنديد و مي گفت

  ! بيا بگيرش، بيا ديگه، بپر باال-     
     هري كه نفس نفس مي زد مي كوشيد آذرخش را در هوا بقاپد و در همان حال دست و پا مي زد كه 

  :در آب فرو نرود و مي گفت
  ! بده ش به من!  نمي تونم-     

  .      اما پري دريايي با دسته ي جارو به سر و صورت هري ضربه مي زد و مي خنديد
  ...دردم مي گيره   برو كنار، نكن، -     
  . قربان، هري پاتر بايد بيدار بشه-     
  ... اين قدر به من سيخونك نزن -     
  !هري پاتر بايد بيدار بشه.  دابي مجبوره به هري پاتر سيخونك بزنه، قربان-     

رده بود شنل نامرئي از روي وقتي خوابش ب. هنوز در كتابخانه بود.      هري چشم هايش را باز كرد
اسم كتاب چوبدستي سحر آميز عصاي . سرش كنار رفته بود و صورتش بر روي صفحات كتابي نمايان بود
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نور صبحگاهي چشمش را زد . هري صاف نشست و عينكش را درست به چشم زد. كارگشاي توست بود
  : نندش گفتدابي با صداي جير جير ما. و چند بار چشم هايش را باز و بسته كرد

  ...ده دقيقه ديگه مرحله ي دوم شروع ميشه ولي هري پاتر !  هري پاتر بايد عجله كنه، قربان-     
  :     هري با صداي گرفته گفت

  ده دقيقه؟! ...  گفتي ده دقيقه ديگه-     
 هري احساس كرد. ساعت نه و بيست دقيقه بود. دابي راست مي گفت.      هري به ساعتش نگاه كرد

  :دابي آستين هري را كشيد و گفت. درد جانكاهي در سينه اش سنگيني مي كند
  !هري پاتر و بقيه ي قهرمان ها بايد برن كنار درياچه، قربان!  هري پاتر، عجله كن-     

  :     هري با نا اميدي گفت
  ...ري بايد نمي دونم چه طو. من نمي تونم در مرحله ي دوم شركت كنم.  ديگه دير شده، دابي-     

  :     جن خانگي جير جير كنان گفت
دابي مي دونست هري نتونست كتاب اصلي رو !  هري پاتر در مرحله ي دوم مسابقه شركت كرد-     

  !پيدا كرد براي همينم دابي براش پيدا كرد
  :هري گفت

  ... چي؟ ولي تو كه نمي دوني مرحله ي دوم چيه -
  ...بايد بره تو درياچه و ويزي شو پيدا كنه هري پاتر !  دابي مي دونه، قربان-
   گفتي بايد چي مو پيدا كنم؟-
  ... بايد ويزي شو از مردم دريايي پس بگيره -
   ويزي ديگه چيه؟-
  ...همون ويزي كه اين بلوز بافتني رو يه دابي داد ...  ويزي شما، قربان، ويزي خودتون -

  :نفس هري در سينه حبس شد و گفت. شت اشاره كرددابي به بلوز آلبالويي رنگ كوچكي كه به تن دا
  رونو برده ن؟ ... اونا رون ...  چي؟ اونا -

  :دابي گفت 
ولي هر كو نيابد !  همون چيزي رو برده ن كه هري پاتر بيش از همه دوست داره، قربان-     
  ...در اين ... يارغمخوار

  :خيره مانده بود ادامه ي شعر را خواند     هري كه با چهره ي وحشت زده به نقطه اي نامعلومي 
من ... دابي ! نگردد يار او ديگر پديدار... بگردد روزگارش تيره و تار ... مدت كه دارد وقت ديدار  ... -     

  چي كار بايد بكنم؟ 
  :     دابي گفت

  ! بايد اينو بخوريد، قربان-     
ا از جيبش در آورد كه به نظر مي رسيد مشتي      دابي دست در جيب شلواركش كرد و گلوله ي لزجي ر

  :دابي ادامه داد. دم موش لزج و چسبناك خاكستري مايل به سبز است
  !اين علف آبشش زاست!  درست قبل از رفتن به داخل درياچه، هري پاتر بايد اينو بخوره، قربان-     

  :     هري به علف آبشش زا نگاه كرد و گفت
  نه؟ اين چي كار مي ك-     
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  ! اين باعث مي شه هري پاتر بتونه زير آب نفس بكشه، قربان-     
  :     هري سراسيمه از دابي پرسيد

   دابي، تو مطمئني كه اشتباه نكردي؟ -     
كمك دابي . كند فراموش نكرده بود» كمك «      هري آخرين باري را كه دابي سعي كرده بود او را 

  : جن خانگي مشتاقانه گفت.  دست راست هري از بين برودباعث شده بود تمام استخوان هاي
قربان، دابي به همه جاي قلعه مي ره و آتيش روشن مي كنه و زمين رو تميز !  دابي مطمئنه، قربان-     
وقتي پروفسور مك گونگال و پروفسور مودي توي دفتر اساتيد . دابي خيلي چيز ها مي شنوه، قربان. مي كنه

دابي نمي ... اونا درباره ي مرحله ي بعدي مسابقه حرف مي زدند، قربان . ي حرفاشونو شنيدحرف مي زدند داب
  !گذاره هري پاتر ويزي شو از دست بده

سپس . از جا جست و شنل نا مرئي را تا كرد و در كيفش گذاشت.      هري شك و ترديد را كنار گذاشت
آن گاه دوان دوان از كتابخانه بيرون رفت . گذاشتعلف آبشش زا را از دست دابي قاپيد و در جيب ردايش 

  :وقتي به راهرو رسيدند دابي گفت. دابي نيز به دنبالش مي دويد
موفق باشي، هري پاتر، ! اونا به كمك دابي احتياج دارن، قربان!  دابي بايد بره به آشپزخونه، قربان-     

  ! موفق باشي، قربان
  :     هري فرياد زد

  .داحافظ، دابي فعالً خ-     
در سرسراي ورودي هنوز چند نفري .      هري خود را به پله ها رساند و سه تا يكي از پله ها پايين رفت

كه تازه صبحانه خورده بودند از در هاي چوبي بلوط قلعه بيرون مي رفتند كه مرحله ي دوم مسابقه را تماشا 
هري از پله هاي سنگي قلعه پايين پريد و . گاه كردندوقتي هري به سرعت از كنار آن ها گذشت به او ن. كنند

  .محوطه ي قلعه روشن و هوا سرد بود. باعث شد كالين و دنيس كريوي مثل برق از جلوي راهش كنار بروند
     وقتي از سراشيبي چمن پايين مي دويد متوجه شد كه صندلي هايي كه در ماه نوامبر دور جايگاه 

جايگاه تماشاچيان شلوغ بود و تصوير آن ها . ن به ساحل مقابل درياچه منتقل شده انداژدهاها قرار داشتند اكنو
صداي همهمه ي جمعيت از آن سوي درياچه به گوش هري مي رسيد و . در آب درياچه منعكس مي شد

هيئت داوران در پشت ميز ديگري . هري كه از نفس افتاده بود دوان دوان به سوي هيئت داوران مي رفت
سدريك، فلور و كرام . ه بودند كه با پارچه ي طاليي رنگ پوشيده شده بود و در كنار درياچه قرار داشتنشست

  . پشت سر داوران ايستاده بودند و به هري نگاه مي كردند كه مثل برق به سويشان مي رفت
هري . بپاشد     هري در برابر هيئت داوران سر خورد و ايستاد و باعث شد مقداري گِل به رداي فلور 

  :نفس نفس زد و گفت
  ...اينجام ...  من -     

  :     يك نفر با حالتي رئيس مĤبانه با نا خشنودي گفت
  . هيچ معلومه كجايي؟ مرحله ي دوم اآلن شروع مي شه-     

آقاي كراوچ اين بار . پرسي ويزلي در ميان داوران نشسته بود.      هري برگشت و چشمش به پرسي افتاد
  . ه قلعه نيامده بودهم ب

  :     لودو بگمن كه با ديدن هري خيالش راحت شده بود گفت
  !صبر كن، بگذار نفسش جا بياد!  نه، نه، پرسي-     
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خانم ماكسيم و كاركاروف از ديدن او به هيچ وجه خوشحال نشده .      دامبلدور به هري لبخند زد
هري خم شد و دست هايش .  اند هري به آن جا نخواهد آمدمثل روز روشن بود كه آن ها گمان كرده... بودند 

پهلوهايش چنان تير مي كشيد كه انگار خنجري در آن فرو . هنوز نفس نفس مي زد. را روي زانو ها گذاشت
اكنون لودو بگمن جاي هر يك از قهرمانان را تعيين مي . اما فرصتي براي نفس تازه كردن نداشت. رفته بود

كرام مايو . هري در انتهاي صف و قبل از كرام بود.  ها حدود ده قدم با هم فاصله داشتندهر يك از آن. كرد
وقتي بگمن هري را چند قدم دور تر از كرام مي برد آهسته . پوشيده بود و چوبدستيش را آماده نگه داشته بود

  :در گوش او زمزمه كرد
   همه چي رو به راهه هري؟ مي دوني بايد چه كار كني؟-     

  :     هري كه هنوز نفس نفس مي زد و پهلوهايش را مي ماليد گفت
  . آره-     

او بار ديگر چوبدستيش را .      بگمن صميمانه شانه ي هري را فشار داد و به ميز هيئت داوران برگشت
بالفاصله صدايش در فضاي روي سطح درياچه طنين افكند و به » ! بطنين« : به سمت گلويش گرفت و گفت

  :او گفت. ايگاه تماشاگران رسيدج
مرحله ي دوم بالفاصله بعد از صداي .  قهرمانان براي شروع كردن مرحله ي دوم مسابقه حاضرند-     

قهرمانان يك ساعت فرصت دارن كه چيزي رو كه از دست داده ن دوباره به دست . سوت من شروع مي شه
  !هس... دو ... يك . با شماره ي سه شروع كنين. بيارن

هري . بالفاصله صداي تشويق بلند تماشاگران بلند شد.      صداي سوت در فضاي سرد و ساكت پيچيد
سپس علف آبشش زا را از جيبش . بدون آن كه به ساير قهرمانان توجهي كند كفش و جورابش را در آورد

  .آن گاه قدم زنان وارد درياچه شد. بيرون آورد و در دهانش چپاند
 چنان يخ بود كه تا پايش را در آن گذاشت پايش شروع به سوختن كرد گويي به درون      آب درياچه
آب تا باالي زانويش بود و پايش بر روي سنگ هاي ليز و گل آلود كف درياچه ليز مي . آتش قدم گذاشته بود

 بي اندازه نا طعم آن. او با بيشترين سرعتي كه در توان داشت علف آبشش زا را مي جويد و فرو مي داد. خورد
وقتي آب . مثل شاخك هاي اختاپوس لزج و چسبناك بود. خوشايند بود و مثل آدامس در دهانش كش مي آمد

  .يخ درياچه به كمرش رسيد ايستاد و علف آبشش زا را بلعيد و منتظر ماند تا ببيند چه پيش مي آيد
او بدون .  اي پيدا كرده باشد     صداي خنده ي جمعيت را مي شنيد و حدس مي زد قيافه ي احمقانه

موهاي قسمتي از بدنش كه خشك بود . هيچ اثري از قدرت هاي جادويي داشت در آب درياچه قدم مي زد
هنگامي كه هنوز نيمي از بدنش بيرون آب بود باد سردي وزيد و بدنش شروع به لرزيدن . سيخ سيخ شده بود

هري صداي . اي خنده ي تماشاگران بلند و بلند تر مي شدصد. نگاهش را از جايگاه تماشاگران مي دزديد. كرد
  ... سوت و خنده ي ريشخند آميز دانش آموزان اساليترين را مي شنيد 

مي .      ناگهان هري احساس كرد يك بالش نا مرئي را محكم به دهان و بيني اش فشار مي دهند
. ريه هايش از هوا خالي شده بودند. فتكوشيد نفس بكشد اما هر چه بيشتر مي كشيد سرش بيشتر گيج مي ر

  ...ناگهان درد و سوزش شديدي را در دو طرف گردنش حس كرد 
     هري با دو دستش گلويش را گرفت و دستش به دو زائده ي بزرگ در زير گوش هايش خورد كه در 

ند تنها كاري را بدون آن كه براي فكر كردن درنگ ك. او اكنون آبشش داشت... هواي سرد تكان مي خوردند 
  . خودش را به درون آب انداخت. كه عاقالنه به نظر مي رسيد انجام داد
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     اولين جرعه ي آب سردي كه در دهانش رفت همچون نفسي حياتي آرامش را به وجودش 
جرعه ي ديگري آب خورد و عبور نرم آن را از درون آبشش ها حس . ديگر سرش گيج نمي رفت. برگرداند

دست هايش را در دو طرف بدنش از هم باز كرد و به آن ها خيره . ديگر اكسيژن به مغزش مي رسيدبار . كرد
. ال به الي انگشت هايش پره هايي پديدار شده بود كه در زير آب درياچه سبز رنگ به نظر مي رسيد. شد

دند و بين انگشتان پاهايش نيز دراز و كشيده شده بو. سرش را برگرداند و به پا هاي برهنه اش نگاه كرد
  . پاهايش درست مثل پاهاي قورباغه شده بود. پاهايش نيز پره هايي به چشم مي خورد

برعكس، احساس سرماي خوشايندي وجودش را فرا ...      ديگر سردي آب درياچه نيز او را آزار نمي داد 
و وقتي ديد با سرعت خارق هري بار ديگر دست و پايش را تكان داد ... احساس سبكي مي كرد . گرفته بود

در همان وقت متوجه شد كه ديگر نيازي به پلك زدن . العاده در آب پيش مي رود بي اندازه خوشحال شد
او چنان با سرعت در درياچه پيش رفت كه پس از چند دقيقه . ندارد و چشم هايش به خوبي زير آب را مي بيند

  .د وبه سمت عمق درياچه پايين رفتهري تغيير مسير دا. ديگر كف درياچه را نمي ديد
.      او بر فراز يك منظره ي تيره و تار عجيب شناور بود و سكوت سنگيني گوش هايش را آزار مي داد

او تنها سه متر جلوتر از خودش را مي ديد و چون با سرعت زيادي شنا مي كرد به نظر مي رسيد كه مناظر 
جنگلي از علف هاي سياه و .  و در برابر چشمانش پديدار مي شوندگوناگون ناگهان از تاريكي بيرون مي آيند

بلند و در هم گره خورده كه با حركت آب درياچه موج مي زد در برابر چشمانش پديدار شد و چند لحظه بعد 
  .زمين صاف و مسطحي در پيش رو داشت كه روي آن را سنگريزه هاي درخشان پوشانده بود

يكي دو بار . قطه هاي نقره اي رنگ به سرعت از كنارش عبور مي كردند     ماهي هاي ريز همچون ن
به نظرش آمد كه موجود بزرگتري جلوتر از خودش حركت مي كند اما وقتي جلوتر مي رفت متوجه مي شد كه 

در آن جا از قهرمانان ديگر، . كنده ي سياهرنگ يا دسته ي انبوهي از علف هاي دريايي در مقابلش بوده است
  . دريايي، رون و خوشبختانه از ماهي مركب عظيم درياچه اثري نبودمردم

از .      در مقابل هري تا چشم كار مي كرد علف هاي سبز روشني به ارتفاع شصت سانتي متر روئيده بود
هري بي آن كه . دور همچون دشت وسيعي به نظر مي رسيد كه علف هاي آن بيش از اندازه رشد كرده باشند

و در ... ه مقابلش خيره شد تا بتواند در آن فضاي تيره و تار شكل اشياء را از هم تشخيص بدهد پلك بزند ب
  .همان وقت چيزي بي هوا به دور قوزك پايش پيچيد

يك زردمبو، نوعي ديو كوچك شاخدار .      هري به بدنش كش و قوسي داد و به پشت سرش نگاه كرد
زردمبو . شت هاي دراز و كشيده اش پاي هري را محكم گرفته بودآبي از علف ها بيرون آمده بود و با انگ

هري بالفاصله دست پره دارش را در ردايش فرو برد و . دهانش را باز كرد و دندان هاي تيزش نمايان شد
در همان وقت دو زردمبوي ديگر از الي علف ها بيرون آمدند و به رداي هري . چوبدستيش را بيرون كشيد

» ! جدا شو« : هري فرياد زد. بوها او را مي كشيدند و مي خواستند او را به ميان علف ها ببرندزردم. چنگ زدند
چوبدستيش به جاي شليك جرقه هاي . در عوض، حباب بزرگي از دهانش خارج شد. اما صدايش در نيامد

محض اين كه به نوراني به سوي زردمبو ها چيزي كه ظاهراً آب جوش بود به سمت آن ها پرتاب كرد زيرا به 
هري قوزك پايش را از . پوست رنگ پريده شان برخورد كرد لكه هاي سرخي بر روي پوستشان پديدار شد

. گاه و بي گاه جريان آب جوش را به پشت سرش پرتاب مي كرد. چنگ زردمبو در آورد و با سرعت شنا كرد
رين توانش به آن لگد مي زد و هر چند وقت يك بار زردمبوي ديگري به پايش چنگ مي زد و هري با آخ

وقتي به پشت سرش نگاه مي كرد زردمبو را مي . سرانجام برخورد پايش را به سر شاخدار آن حس مي كرد
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همنوعانش نيز با خشم و غضب مشت هايشان . ديد كه با چشم هاي چپ شده در آب غوطه مي خورد
  . بلند نا پديد مي شدندرا براي هري تكان مي دادند و دوباره در البه الي علف هاي 

در آب . چوبدستيش را دوباره در ردايش گذاشت و به اطرافش نگاه كرد.      هري سرعتش را كم تر كرد
مي دانست كه در اعماق . چرخي زد و سكوت سنگين بيش تر از هميشه به پرده ي گوش هايش فشار آورد

  . مي خورددرياچه است اما غير از علف هاي در هم پيچيده چيزي تكان ن
   كارها چه جوري پيش مي ره؟-     

بالفاصله برگشت و چشمش به ميرتل گريان افتاد كه .      هري يك لحظه گمان كرد سكته كرده است
هري . در مقابلش در آب شناور بود و از پشت شيشه ي ضخيم عينك صدفي اش به او خيره نگاه مي كند

  :سعي كرد فرياد بزند و گفت
  ! ميرتل-     

.      اما اين بار هم صدايي از دهانش خارج نشد و فقط يك حباب بسيار بزرگ از دهانش بيرون آمد
  :ميرتل گريان كر كر خنديد و با انگشتش به نقطه ي نا معلومي اشاره كرد و گفت

 هر وقت. زياد از اونا خوشم نمياد...  چه طوره از اون طرف بري؟ ولي من نمي تونم باهات بيام -     
  ...زياد بهشون نزديك مي شم دنبالم مي كنن 

اين بار از علف هاي دريايي .      هري با حركت دست هايش از او تشكر كرد و بار ديگر به راه افتاد
  .فاصله گرفت تا از شر زردمبو هايي كه ممكن بود در آن جا كمين كرده باشند در امان بماند

تا به منطقه ي وسيعي رسيد كه در كف درياچه جز گل و      هري حدود بيست دقيقه ديگر شنا كرد 
الي چيزي به چشم نمي خورد و با هر حركت دست و پايش گل و الي سياه كف درياچه باال مي آمد و آب را 

  :آن گاه پس از پشت سر گذاشتن آن راه طوالني صداي آواز پري هاي دريايي را شنيد. گل آلود مي كرد
  كه يك ساعت تو داري وقت در پيش.................................. ش بيا و جستجو كن ياور خوي

  ............يگانه يار خوب و ياور تو .................................. كه ما برديم آن را از بر تـــو 
     هري با سرعت بيش تري شنا كرد وچشمش به تخته سنگ بزرگي افتاد كه از كف گل آلود درياچه 

هر يك از آن ها نيزه اي به . بر روي تخته سنگ تصاوير مردم دريايي را نقاشي كرده بودند. بيرون زده بود
هري . دست داشتند و در حال تعقيب موجودي بودند كه به نظر مي رسيد ماهي مركب عظيم درياچه است

  .تخته سنگ را دور زد و به سمت آواز پري هاي دريايي رفت
  مكن ترديد و بگذر بر در دوست........................ ه، اي دوست چو نيم فرصتت بگذشت

  شود نابود چون دير آمدي ديــــر........................ وگرنه آن چه خواهي ماند اين زيــر 
.      ناگهان هري خود را در ميان خانه هاي سنگي ساده اي ديد كه جلبك روي آن ها را پوشانده بود 

هيچ يك از .  جا صورت هايي را مي ديد كه از پنجره ي تاريك خانه ها بيرون را نگاه مي كردند اين جا و آن
  ...آن چهره ها به نقاشي پري دريايي حمام ارشد ها ذره اي شباهت نداشتند 

چشم .      پوست انسان هاي دريايي خاكستري و كدر بود و موهاي سبز تيره ي انبوه و بلندي داشتند
همه ي آن ها گردنبندي از سنگ ريزه هاي به نخ . ند دندان هاي شكسته شان زرد رنگ بودهايشان مان

يكي دو نفر از . وقتي هري از جلوي آن ها مي گذشت موذيانه او را نگاه مي كردند. كشيده به گردن داشتند
را نگه داشته بودند و دم آنها محكم نيزه شان . آن ها از غار هايشان بيرون آمدند تا بهتر بتوانند او را ببينند

  .نقره اي رنگشان را به شدت به كف درياچه مي كوبيدند
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هر چه جلو تر مي رفت از تعداد خانه ها .      هري به اطرافش نگاهي انداخت و بر سرعتش افزود
هري حتي يك . در اطراف برخي از خانه ها باغ هايي از علف دريايي به چشم مي خورد. كاسته مي شد

در اطرافش عده ي .  اهلي را ديد كه قالده اش را به ديركي در جلوي يكي از خانه ها بسته بودندزردمبوي
بيشتري از انسان هاي دريايي جمع مي شدند و با اشاره به دست هاي پره دار و آبشش او در گوش هم آهسته 

  . خود ديدهري به سرعت از پيچي گذشت و ناگهان منظره ي عجيبي در مقابل . پچ پچ مي كردند
دور تا دور .      گروهي از انسان هاي دريايي در محلي شبيه به ميادين دهكده ها در آب شناور بودند

در وسط جمعيت گروه كر دريايي آواز مي خواندند تا قهرمان . ميدان ساختمان هاي متعددي به چشم مي خورد
يك مجسمه ي عظيم از . دايي نمايان بوددر پشت آن ها مجسمه اي بسيار ابت. ها را به آن جا هدايت كنند

  .چهار نفر را محكم به دم مجسمه بسته بودند. يك انسان دريايي بود كه آن را از سنگ تراشيده بودند
هري . دختر بچه ي هفت هشت ساله اي هم در كنار آن ها بود.      رون وسط هرميون و چو چانگ بود
به نظر مي رسيد كه .  حدس زد كه او خواهر فلور دالكور استبا ديدن موي نقره اي پريشان دختر بچه فوراً

سرشان روي شانه هايشان افتاده بود و از دهانشان بي وقفه حباب . هر چهار نفر به خواب سنگيني فرو رفته اند
  .خارج مي شد

 هر لحظه انتظار داشت انسان هاي دريايي سر نيزه هايش.      هري به سرعت به سمت گروگان ها رفت
گروگان ها را با طناب هاي . را پايين بياورند و او را نشانه بگيرند اما آن ها هيچ واكنشي از خود نشان ندادند

هري در يك آن به ياد چاقوي . ليز و زخيمي به به مجسمه بسته بودند كه از جنس علف هاي دريايي بود
اقو داخل صندوقش در قلعه بود و نيم كيلو اما آن چ. جيبي افتاد كه سيريوس در كريسمس به او هديه داده بود

  .متر با او فاصله داشت و در دسترسش نبود
هري . بسياري از انسان هاي دريايي اطرافش نيزه در دست داشتند.      هري به اطرافش نگاهي انداخت

دندان هاي شنا كنان خود را به يك مرد دريايي دو متري رساند كه ريش بلند سبز رنگي داشت و گردنبندي از 
. هري سعي كرد با ايما و اشاره از او بخواهد كه نيزه اش را به او قرض بدهد. تيز كوسه به گردنش بسته بود

  :او با صداي خشن و دو رگه اي گفت. اما مرد دريايي خنديد و با حركت سرش جواب منفي داد
  . ما هيچ كمكي نمي كنيم-     

  :     هري با لحني آمرانه گفت
  !ياال ديگه، بده ش به من -     

هري سعي كرد نيزه را از دست او در .      اما تنها چيزي كه از دهانش خارج شد چند حباب بزرگ بود
  .بياورد اما مرد دريايي نيزه را از دست او در آورد و در حالي كه سرش را تكان مي داد دوباره خنديد

حال هر چه مي خواست ...  يك شئ تيز مي گشت به دنبال.      هري چرخي زد و به اطرافش نگاه كرد
  ...باشد 

. هري خم شد و سنگ دندانه داري را برداشت.      كف درياچه پوشيده از سنگ هاي ريز و درشت بود
او سنگ را به طناب هاي دور بدن رون كشيد و بعد از چند دقيقه تالش مداوم . سپس به سمت مجسمه رفت

چند سانتي متر از كف درياچه فاصله گرفت اما .  بيهوش بود در آب شناور شدرون كه همچنان. طناب پاره شد
  .جريان آب دوباره او را پايين آورد
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چرا دير كرده . هيچ يك از قهرمانان ديگر هنوز نرسيده بودند.      هري به اطرافش نگاه كرد
ه دار را به طناب هاي دور بودند؟ چرا عجله نمي كردند؟ هري برگشت و به سوي هرميون رفت و سنگ دندان

  ...هرميون كشيد 
شش مرد دريايي او را از هرميون .      بالفاصله چند جفت دست قدرتمند خاكستري رنگ او را گرفتند

  :يكي از آن ها به هري گفت. آن ها نيز سرشان را تكان مي دادند و مي خنديدند. دور مي كردند
  ... بقيه كاري نداشته باش به گروگان.  تو گروگان خودت رو ببر-     

  :     هري با خشم و ناراحتي گفت
  ! امكان نداره-     

  .     اما فقط دو حباب بزرگ از دهانش بيرون آمد
  ...به بقيه كاري نداشته باش ...  وظيفه ي تو در اين مرحله اينه كه دوست خودتو نجات بدي -     

  :     هري به هرميون اشاره كرد و فرياد زد
  !تازه، من دوست دارم بقيه ي گروگان ها بميرن!  ولي اونم دوست منه-     

  .     اما اين بار هم يك حباب نقره اي بزرگ از دهانش خارج شد
هري تقال كرد . صورت دختر بچه مثل ارواح رنگ پريده بود.      سر چو روي شانه ي هرميون افتاده بود

هري . ند اما آن ها با شدت بيش تري قهقهه  زدند و او را عقب كشيدندتا خود را از چنگ مردان دريايي آزاد ك
پس بقيه ي قهرمان ها كجا بودند؟ آيا او فرصت داشت رون را به . با خشم و غضب به اطرافش نگاه كرد

؟ بيرون درياچه برساند و بعد براي نجات جان هرميون و بقيه بر گردد؟ آيا مي توانست دوباره آن ها را پيدا كند
  .اما ساعتش كار نمي كرد. هري به ساعتش نگاه كرد تا ببيند چقدر از وقتش باقي مانده است

هري سرش را بلند .      در همان حال مردان دريايي با شور و هيجان به باالي سر هري اشاره كردند
ته بود و باعث حباب بزرگي دور تا دور سرش را گرف. كرد و سدريك را ديد كه شنا كنان به طرفشان مي آمد

  :با حركات لبش به هري گفت. چهره اش وحشت زده بود. مي شد صورتش پهن و كشيده به نظر برسد
  !كرام و فلورم دارن ميان!  گم شده بوديم-

سدريك از جيب ردايش جاقويي در آرود و چو را .      هري نفس راحتي كشيد و به سدريك نگاه كرد
  . كشيد و از نظر نا پديد شداو چو را با خود باال . آزاد كرد

پس فلور و كرام كجا مانده بودند؟ پايان وقتشان نزديك .      هري به اطرافش نگاه كرد و منتظر ماند
  . بود و طبق آهنگ پري هاي دريايي بعد از يك ساعت گروگان ها نا پديد مي شدند
افرادي كه دست هاي هري .      مردم دريايي ناگهان با شور و هيجان جيغ هاي گوش خراشي كشيدند

هري نيز برگشت و چشمش به هيواليي . را گرفته بودند او را رها كردند و به پشت سرشان نگاهي انداختند
بدن هيوال درست شبيه به انساني بود كه مايو به تن . افتاد كه آب را مي شكافت و به سوي آن ها مي آمد

معلوم بود كه قصد داشته خود را تغيير شكل بدهد اما .  بودآن هيوال كرام... داشت اما سرش مثل كوسه بود 
  .جادويش درست عمل نكرده بود

     مرد كوسه اي شنا كنان يكراست به سمت هرميون رفت و شروع كرد به باز و بسته كردن دهانش و 
هري . رداما مشكل اين بود كه نمي توانست چيزي كوچك تر از يك دلفين را گاز بگي. گاز گرفتن طناب ها

بنا بر اين با عجله جلو . مطمئن بود كه اگر كرام در اين كار بي احتياطي بكند هرميون را به دو نيم خواهد كرد
كرام آن را گرفت و با استفاده از آن . به شانه ي كرام ضربه زد و سنگ دندانه دار رابه او نشان داد. رفت
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 گرفت و بدون آن كه پشت سرش را نگاه كند شنا چند ثانيه بعد كمر هرميون را. هرميون را آزاد كرد
  .كنان به سمت باال رفت و همرا با هرميون به سوي سطح آب شتافت

اگر اطمينان داشت كه فلور مي آيد » حاال چي كار كنم؟ « :      هري كه درمانده شده بود در دل گفت
  ...فايده اي نداشت . اما هنوز هيچ اثري از او نبود... 

سنگ دندانه دار تيز را كه كرام انداخته بود برداشت اما در آن لحظه مردم دريايي رون و دختر      هري 
  .بچه را محاصره كرده بودند و با تأسف سرشان را تكان مي دادند

  »! از سر  راهم برين كنار« :      هري چوبدستيش را درآورد و گفت
ا اين حال اطمينان داشت كه مردان دريايي ب.      اما باز هم فقط چند حباب از دهانش خارج شد

چشم هاي زردشان به چوبدستي هري . منظورش را دريافته اند زيرا ناگهان خنده بر لبانشان خشك شده بود
هري از . هري يك نفر بيشتر نبود اما عده ي آن ها بسيار زياد بود. خيره مانده بود و معلوم بود ترسيده اند

 كه آن ها نيز مثل ماهي مركب غول آساي درياچه از سحر و جادو سر در نمي حالت قيافه ي آن ها فهميد
  :هري فرياد زد. آورند

  ! تا شماره ي سه مي شمارم-     
     اين بار هم رشته اي از حباب هاي متعدد از دهان هري بيرون آمد اما او براي آن كه مطمئن شود 

  :ت هاي دستش كردمنظورش را در يافته اند شروع به شمردن با انگش
  ...دو ...  يك -     

. با شماره ي دو مردان دريايي پراكنده شدند.      هري با هر شماره يكي از انگشتانش را باال مي آورد
سرانجام طنابي كه دختر بچه را به . هري با عجله جلو رفت و تالش كرد با سنگ طناب دختر بچه را پاره كند

 يك دستش را دور كمر دختر بچه حلقه كرد و با دست ديگرش يقه ي رداي هري. مجسمه بسته بود پاره شد
  .آن گاه محكم پا زد تا به سطح آن برود. رون را گرفت

هري ديگر نمي توانست از دست هاي پره دارش براي جلو بردن .      سرعت حركتشان خيلي كم بود
رون و خواهر فلور مثل يك گوني پر از . پا مي زدفقط با پا هاي قورباغه مانندش ديوانه وار . خود استفاده كند

اما مي دانست كه هنوز از ... هري به باال خيره شد ... سيب زميني سنگين بودند و مانع جلو رفتن او مي شدند 
  ... آب باالي سرشان تيره و تاريك بود . سطح آب فاصله ي زيادي دارند

هري آن ها را مي ديد كه به راحتي باال مي آمدند و دور آن .      مردم دريايي نيز با آن ها باال مي آمدند
آيا ممكن بود ... آن ها هري را تماشا مي كردند كه در آب تقال مي كرد و دست و پا مي زد . ها چرخ مي زدند

در پايان يك ساعت او را پايين بكشند و با خود ببرند؟ آيا ممكن بود آن ها آدمخوار باشند؟ هري با آخرين 
  .شانه هايش از وزن رون و خواهر فلور درد گرفته بود. يي كه در خود سراغ داشت پا مي زد و باال مي رفتنيرو

كم ... بار ديگر درد شديدي را در ناحيه ي گردنش حس مي كرد .      هري به سختي نفس مي كشيد
ري روشنايي روز را در ه. اما ديگر باالي سرشان تاريك نبود... كم خيسي آب را با دهانش تشخيص مي داد 

  .باالي سرش مي ديد
آبي كه در دهانش ...      او محكم پا زد و متوجه شد كه پاهايش ديگر شبيه به پا هاي قورباغه نيستند 

سرش گيج مي رفت اما مي دانست كه هوا و روشنايي تنها سه متر باالتر . بود به سمت ريه هايش مي رفت 
  ...بايد مي رسيد ...  مي رسيد بايد به سطح آب... از آن هاست 
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     هري چنان محكم پا مي زد كه به نظرش مي رسيد ماهيچه هايش در اعتراض به عمل او 
او به . ديگر نمي توانست نفس بكشد. احساس مي كرد تمام مغزش پر از آب شده است. فرياد مي كشند

  ...قف شود نمي توانست متو. بايد به راهش ادامه مي داد. اكسيژن نياز داشت
هواي سرد و لذتبخش صورت خيسش را .      سرانجام سرش سطح آب را شكافت و از درياچه بيرون آمد

همان طور كه . هري نفس عميقي كشيد گويي پيش از آن هيچ گاه به درستي نفس نكشيده بود. مي سوزاند
 هاي سبز موي دريايي از آب دور تا دورش سر. نفس نفس مي زد رون و دختر بچه را نيز از آب بيرون كشيد

  .آن ها به هري لبخند مي زدند. بيرون آمدند
به نظر مي . همه فرياد مي كشيدند و سوت مي زدند.      جمعيت تماشاچيان هياهويي بر پا كرده بودند

واكنش جمعيت طوري بود كه هري حدس مي زد گمان كرده اند . رسيد كه همه از جايشان بر خواسته اند
دختر گيج و . هر دوي آن ها چشم هايشان را باز كرده بودند... اما اشتباه مي كردند . تر بچه مرده اندرون و دخ

اما رون مقدار زيادي آب از دهانش خارج كرد و در روشنايي روز چند . مبهوت به نظر مي رسيد و ترسيده بود
  :سپس رو به هري كرد و گفت. بار پلك زد
  !  پسر، عجب خيس شديم ها-     

  :      آن گاه چشمش به خواهر فلور افتاد و گفت
   اونو برا چي آوردي؟ -     

  :     هري كه همچنان نفس نفس مي زد گفت
  .منم كه نمي تونستم اينو اون جا تنها بگذارم.  فلور نيومد-     

  :     رون گفت
  ر مي گذاشت ما غرق بشيم؟مگه تو اون آواز دريايي رو جدي گرفتي؟ مگه دامبلدو!  اي كله پوك-     
  ...    ولي توي اون آواز -     
اميدوارم با قهرمان بازي وقتتو .  فقط منظورشون اين بود كه حتما توي زمان تعيين شده برگردين-     

  !تلف نكرده باشي
او در تمام اين . رون بايد هم چنين حرفي مي زد.      هري هم احساس حماقت مي كرد هم رنجيده بود

او نمي دانست محاصره شدن در ميان مردمان دريايي نيزه به دست در اعماق درياچه چه قدر . دت خواب بودم
هري در آن لحظات بحراني هر لحظه انتظار داشت مردمان دريايي شروع به . عجيب و وحشتناك بوده است

  :هري به بحث خاتمه دادو گفت. كشتار آن ها كنند
  .مثل اين كه نمي تونه درست شنا كنه. يم بيا، كمك كن اينو ببر-     

داوران ايستاده بودند .      آن دو خواهر فلور را با خود به سمت ساحلي بردند كه جايگاه هيئت داوران بود
بيست انسان دريايي همچون نگهبان هاي پر افتخاري آن ها را همراهي مي . و آن ها را تماشا مي كردند

  . مي خواندندكردند و آواز گوش خراششان را
هر چهار نفر .      هري خانم پامفري را ديد كه با بد خلقي با هرميون، كرام، سدريك و چو حرف مي زد

دامبلدور و لودو بگمن ايستاده بودند و به هري و رون كه به ساحل نزديك مي . پتو به دور خود پيچيده بودند
ود و كم سن و سال تر از هميشه به نظر مي رسيد اما پرسي كه رنگ چهره اش پريده ب. شدند لبخند مي زدند

فلور . در اين ميان خانم ماكسيم سعي مي كرد فلور را آرام نگه دارد. شلپ شلپ كنان به استقبالشان رفت
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. حالتي عصبي و دستپاچه داشت و با چنگ و دندان مي خواست خود را رها كند و به داخل آب باز گردد
  :او گفت

  اون زنده ست؟ صدمه نديده؟! يلگابر!  گابريل-     
     هري سعي كرد به او بگويد كه حال خواهرش خوب است اما چنان از نا و رمق افتاده بود كه حتي 

  .حرف هم نمي توانست بزند چه برسد به اين كه بخواهد فرياد بكشد
، من كه !سيولم كن پر« : رون فرياد مي زد(      پرسي رون را گرفت و او را به سمت ساحل كشيد 

فلور كه خود را از چنگ خانم ماكسيم رها . دامبلدور و بگمن هري را از آب بيرون كشيدند). » ! چيزيم نيست
  :كرده بود خواهرش را در آغوش كشيد و گفت

  ...فكر كردم ... من فكر كردم ... گابريل ... واي ...  زردمبو ها به من حمله كردن -     
  :     خانم پامفري گفت

  ! بيا اين جا ببينم-     
خانم .      او دست هري را گرفت و به سمت هرميون و سايرين برد و پتويي را محكم به دور او پيچيد
سپس . پامفري چنان محكم پتو را پيچيد كه هري احساس كرد لباس مخصوص ديوانگان را به تن كرده است

  .گوش هاي هري بخار بيرون مي زداز . مقداري از يك معجون داغ را به زور در دهانش ريخت
  :     هرميون گفت

  .خودت تنهايي راهش رو پيدا كردي. تو موفق شدي!  آفرين هري-     
او .      هري مي خواست بگويد كه دابي به او كمك كرده اما متوجه شد كه كاركاروف به او نگاه مي كند

وري بود كه با ديدن هري، رون و خواهر فلور كه تنها دا. تنها داوري بود كه از پشت ميز تكان نخورده بود
  :هري گفت. صحيح و سالم باز گشته بودند به هيچ وجه خوشحال نشد

  .آره ديگه، موفق شدم...  خب -     
  :كرام گفت.      هري صدايش را بلند كرده بود تا به گوش كاركاروف برسد

  . هرمي اون، يه سوسك آبي الي موهات گير كرده-     
مي خواست به ياد .   هري احساس مي كرد كرام مي خواهد توجه هرميون را به خود جلب كند   

اما هرميون با بي قراري سوسك آبي را از الي . هرميون بيندازد كه خودش او را از درياچه نجات داده است
  :مويش در آورد و به گوشه اي انداخت و گفت

  خيلي طول كشيد تا ما رو پيدا كردي؟. تي ولي هري، خيلي بعد از يك ساعت برگش-     
  . نه، اتفاقا زود پيداتون كردم-     

اكنون كه از آب بيرون آمده بود برايش كامالً .      احساس حماقت هري لحظه به لحظه بيش تر مي شد
 روشن بود كه با وجود اقدامات احتياطي دامبلدور امكان نداشت عدم موفقيت هر يك از قهرمان ها موجب

چرا هري بالفاصله بعد از آزاد كردن رون باز نگشته بود؟ در آن صورت هري اولين . مرگ گروگان ها بشود
. سدريك و كرام با نگراني براي ساير گروگان ها وقت خود را تلف نكرده بودند... نفري بود كه باز مي گشت 

  ...آن ها آواز مردم دريايي را جدي نگرفته بودند 
ظاهراً با رئيس انسان هاي دريايي كه يك پري دريايي وحشي و تند .  آب خم شده بود     دامبلدور لب

صداي . دامبلدور از همان صداهاي گوشخراش مخصوص مردم دريايي در مي آورد. خو بود گفت و گو مي كرد
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بر سرانجام دامبلدور . پس دامبلدور زبان مردم دريايي را بلد بود. آن ها در بيرون آب گوشخراش بود
  :خاست و به سمت داوران رفت و گفت

  . مثل اين كه بايد قبل از اعالم امتياز ها با هم مشورت كنيم-     
او رون را نزد . خانم پامفري رفت تا رون را از چنگ پرسي نجات بدهد.      داوران دور هم جمع شدند

سپس به سراغ فلور و خواهرش . ختبه او نيز يك پتو داد و معجون فلفلي در دهانش ري. هري و ديگران آورد
ردايش نيز . خراش و بريدگي هاي متعددي بر روي پوست صورت و دست هاي فلور به چشم مي خورد. رفت

او حتي به خانم پامفري نيز اجازه نمي داد زخم هايش را شست و شو . پاره شده بود اما او اهميت نمي داد
  : او به خانم پامفري گفت. دهد

  . گابريل رسيدگي كنيد اول به-     
  :     سپس رو به هري كرد و در حالي كه نفسش بند آمده بود گفت

  .با اين كه اون گروگان تو نبود نجاتش دادي.  تو نجاتش دادي-     
     هري كه حاال ديگر پشيمان بود كه سه دختر را همان طور كه به مجسمه بسته شده بودند رها نكرده 

  :و نرفته بود گفت
  . آره-     

  :سپس رو به رون كرد و گفت.      فلور چندين بار صميمانه از هري تشكر كرد
  . تو اَم كمكش كردي-     

  :     رون كه به خود اميدوار شده بود گفت
  . آره، يه ذره كمكش كردم-

گمن كه هرميون دلخور شده بود اما در همان وقت صداي لودو ب.      فلور از رون نيز صميمانه تشكر كرد
جمعيت بالفاصله ساكت . به روش سحر آميز چندين برابر بلند شده بود در فضا پيچيد و همه را از جا پراند

  .شدند
فرمانده ماركوس تمام وقايع زير درياچه رو با جزئيات كامل .  خانم ها و آقايان، ما به توافق رسيديم-     
دوشيزه . ه هر قهرمان چند امتياز از پنجاه امتياز رو بديمبه همين دليل ما به توافق رسيديم كه ب. بازگو كرد

فلور دالكور با وجود استفاده ي به جا و جالبش از افسون حباب سر در راه در دام زردمبو ها افتاد و زردمبو ها 
  . ما به ايشون بيست و پنج امتياز مي ديم. به همين دليل نتونست گروگانش رو آزاد كنه. بهش حمله كردند

فلور كه بغض گلويش را گرفته بود با تأسف سرش .    صداي تشويق تماشاگران در فضا طنين انداخت  
  :را تكان داد و گفت

  . من اصالً نبايد امتياز مي گرفتم-     
  :     بگمن ادامه داد

 آقاي سدريك ديگوري هم از افسون حباب سر استفاده كرد و اولين كسي بود كه با گروگانش -     
  .البته يك دقيقه بعد از يك ساعت تعيين شده به سطح آب رسيد. شتبرگ

هري چو را ديد كه نگاه تشويق آميزي به سدريك .      صداي تشويق پرشور هافلپافي ها به هوا رفت
  :بگمن ادامه داد. انداخت

  . به همين دليل ما بهش چهل و هفت امتياز مي ديم-     
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اگر سدريك بعد از يك ساعت تعيين شده رسيده بود پس .      قلب هري در سينه فرو ريخت
  :بگمن گفت. هري نيز صد در صد همين وضعيت را داشت

 آقاي ويكتور كرام از تغيير شكل كمك گرفت كه متاسفانه جادوش ناقص عمل كرد اما در هر حال -     
ما براي ايشون چهل .  رسيدايشون دومين قهرماني بود كه همراه با گروگانش به سطح آب. جادوي مؤثري بود

  .امتياز در نظر گرفتيم
  :بگمن ادامه داد.      كاركاروف بلند تر از همه كف مي زد و احساس غرور مي كرد

او آخرين نفري بود كه برگشت و .  آقاي هري پاتر از علف آبشش زا استفاده ي مؤثر و بجايي كرد-     
ن حال فرمانده ي مردم دريايي به ما اطالع داد كه آقاي پاتر با اي. خيلي دير تر از فرصت تعيين شده رسيد

اولين كسي بوده كه گروگان ها رو پيدا كرده و تأخيرش به علت اين بوده كه اصرار داشته عالوه بر گروگان 
  .خودش همه ي گروگان هاي ديگه هم به سطح آب برگردن

بگمن نگاه غضب . دردي به هري نگاه كردند     رون و هرميون، هر دو، با حالتي آميخته به خشم و هم 
  :آلودي به كاركاروف انداخت و گفت

 اكثر داوران به توافق رسيدند كه اين نشونه ي پايبندي اين قهرمان به اصول اخالقيه و جا داره كه -     
  .آقاي هري پاتر در نهايت به چهل و پنج امتياز رسيد... اما . امتياز كامل رو بهش بديم

به اين ترتيب او و سدريك هر دو در مقام اول جاي مي . لب هري دوباره در سينه فرو ريخت     ق
هري و هرميون كه هر دو شگفت زده بودند خنديدند و پا به پاي بقيه ي جمعيت به شادي و هلهله . گرفتند

  :صداي رون در ميان فرياد هاي بلند جمعيت به گوش مي رسيد كه مي گفت. پرداختند
  !تو اصال خنگ بازي در نياوردي و فقط به اصول اخالقي پايبند بودي! آفرين هري، گل كاشتي -     

بار ديگر سعي كرد سر . اما كرام به هيچ وجه خوشحال نبود.      فلور نيز با شور و شوق كف مي زد
  .صحبت را با هرميون باز كند اما او چنان سرگرم تشويق هري بود كه به او اعتنا نكرد

  : بگمن ادامه داد    
يك ماه قبل .  سومين و آخرين مرحله ي مسابقه در غروب روز بيست و چهارم ژوئن برگزار مي شه-     

از همه تون . از تاريخ برگزاري مسابقه اطالعات كامل اين مرحله رو در اختيار قهرمان ها قرار مي ديم
  .متشكرم كه از قهرمانان حمايت كردين

خانم پامفري قهرمانان و گروگان » ! تموم شد« : ج و مبهوت بود در دل گفت     هري كه هنوز گي
هايشان را با حركت دست به سمت قلعه هدايت مي كرد تا بتوانند زود تر لباس هاي خيسشان را عوض كنند 

  ...حاال تا بيست و چهارم ژوئن هيچ دغدغه و نگراني نداشت ... هري موفق شده بود . ديگر تمام شده بود... 
     وقتي از پله هاي سنگي قلعه باال مي رفتند هري تصميم گرفت در سفر به هاگزميد براي دابي يك 

   .جفت جوراب براي هر يك از روز هاي سال بخرد
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  بازگشت پانمديبازگشت پانمدي: 27فصل 
  
  
  
  
  
  
  

 يكي ازبهترين پيامدهاي مرحله ي دوم اين بود كه همه
زبان  از درياچه راي دانش آموزان مشتاق شدند ماجراي زير 

خود گروگانها بشنوند واين بدين معنا بود كه رون براي اولين 
 هر ي. بار مثل هري پاتردرمركز توجه ديگران قرار ميگرفت 

متوجه شد كه رون هربار كه ماجرا رابازگو ميكرد اندكي آنرا 
ابتدا ماجراراطوري تعريف كرد كه بنظر ميرسيد .تغييرميدهد 

د زيرا باآنچه هريمون ميگفت هماهنگي ماجراي واقعي باش
دامبلدور به گروگانها اطمينان داده بود كه همگي .داشت 

صحيح وسالم ميمانند وبمحض بيرون آمدن ازدرياچه 
سپس همه آنها راجادو كرده بود تا بخواب .بيدارميشوند 

لح دست بگريبان شود اما يك هفته بعد ماجراي رون تبديل به ماجراي ادم ربائي مس.سحرآميزي فروروند 
  .ومردم دريايي قبل ازآنكه موفق يه بستن رون بشوند ناچارشدند اوراكتك بزنند

اكنون كه رون درمركزتوجه همه قرارگرفته بود حتي پادماپنيل نيز نسبت بها ورفتاربهتري از خود نشان 
  :اجراي آدم ربائي به پادما گفت رون پس ازبازگو كردن م.ميداد وهرباركه اورا ددرراهروها ميديد بااو حرف ميزد

ولي من چوبدستيمو توي آستينم قايم كرده بودم وهروقت اراده ميكردم ميتونستم اون احمق هاي 
  .دريايي راشكست دهم

  : هريمون بانيش وكنايه گفت 
   مثال چيكارميكردي؟ براشون خرناس ميكشيدي؟ 

ده مسخره كرده بودند هريمون ديگر بدخلق از بس همه هريمون را براي اينكه عزيزترين دوست كرام بو
  .و نازك نارنجي شده بود 

رون باشنيدن حرف هريمون گوش هايش سرخ شد وازآن به بعد دوباره همان ماجراي خواب سحرآميز 
  .رابازگو كرد

 بافرارسبدن ماه مارس بارش برف وباران كمتر شد اما هربار به محوطه ميرفتند بتد سردوگزنده صورت و 
جغدي .نامه ها با تاخير ميرسيدند زيرا ابدشدي جغد ها راازمسيرشان منحرف ميكرد. ايشان را آزار ميداددسته
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پرهاي يك .كه هري براي سيريوس فرستاده بود صبح روز جمعه هنگام صرف صبحانه ازراع رسيد 
ازكرد جغد همينكه هري نامه ي سيربوس رازپاي جغد ب.سمت بدنش درخالف جهت عادي قرارگرفت هبودند 

  .كامال مشخص بود كه ميترسد مجبور شود جواب آن نامه را نيز برساند. بيچاره پرواز كرد ورفت 
  :شته بود .دران نو.نامه ي سيربوس اين بارهم مثل نامه قبلي مختصر ومفيد بود 

اه جاده كنار فروشگ(  سر ساعت دو بعد ازظهر شنبه درباالي پله هاي محلي انتهاي جاده ي هاگزيد 
  .هرجور غذا وخوراكي كه بدستتون رسيد باخودتان بيارين .باشيد ) درويش وبنجز 

  : رون باناباوري گفت 
  نكنه برگشته باشه به هاگزيد ؟ 

  : هريمون گفت 
  .اين طور كه معلومه توي هاگزيده

  :  رون گفت 
 بفكر فرورفته بود هري كه.تازه ، ديگه ديوا نه سازها اونجا جولون نميدن .خوب خودشو مخفي كرده 

هري نميتوانست خودرا فر يب دهد وبخوبي ميدانست كه چقد رمشتاق ديدار مجدد باسيريوس .نامه راتاكرد 
  .است 

بنابراين هنگاميكه از پلكان سنگي دخمه ها پايبن ميرفتند تا خود رابكالس بعدي برسانند كه دو جلسه 
  .ه آن كالس ميرفت بسيارشاد بود درس معجون سازي بود هري برخالف ساير اوقاتي ك هب

مالفوي ، كراب وگويل همراه باپانسي پاركينسون ودارو دسته اش بيرون كالس دورهم جمع شده بودند 
هري از دور نميتوانست چيزي راكه دردستشان بود .همه آنها به چيزي نگاه ميكردند واز ته دل قهقهه ميزدند .

 نزديك شدند پانسي پاركينسون كه صورتش مثل سگ هاي پاگ وقتي هري ، رون وهريمون به آنها.ببيند 
بالفاصله حلقه اساليتريني ها ازهم گسست وپانسي .بود ازپشت گويل به آنها نگاه موشكافانه اي انداخت 

  : درحاليكه كركر ميخنديد گفت 
  ! اومدن! اومدن 

ر متحرك روي جلد ساحره تصوي. هفته نامه ي ساحره بود .هري مجله اي راكه دردست پانسي بودديد 
او باچوبدستي اش به يك . اي موفرفري رانشان ميداد كه ميخنديد وتمام دندانهايش رابنمايش گداشته بود

  .كيك اسفنجي بزرگ اشاره ميكرد
  :  پانسي باصداي بلند گفت 

  !بيا گرنجر، توي اين مجله گزارشي هست كه ازخوندنش لذت ميبري 
درهمان . پرتاب كرد وهريمون كه هاج وواج مانده بود آنرادرهوا گرفت پانسي مجله را بطرف هريمون 

  .وقت دركالس بازشد واسنيپ به بچه ها گفت كه واردكالس شوند
همينكه اسنيپ سرگرم نوشتن .هري ، رون وهريمون مثل هميشه به سمت آخرين ميز ته دخمه رفتند 

ه انها كرد هريمون زير ميز شروع به ورق زدن مواداوليه معجون آن روزبرروي تخته سياه شد وپشتش را ب
هري ورون نيز خم شدند ووبه مجله نگاه .درصفحات مياني مجله آنچه را كه ميخواست پيداكرد . مجله كرد

 درد جانگداز((ودركنارآن با حروف درشتي نوشته بود .يك عكس رنگي ازهري درباالي صفحه بود .كردند 
  ))هري پاتر
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ر، هري پاتر، پسرچهارده ساله اي است كه باوجود تفاوتهايي كه باهمساالنش به گزارش ريتا اسكيت
هري پاتر كه درزمان . داردباهمان مشكالت آزاددهنده اي خاص اين گروه سني دست به گريبان است 

نوزاديش بطرز دلخراشي از داشتن پدرومادرمحروم شده بود گمان ميكرد هريمون گرنجر،دوست مشنگ زاده 
اما نميدانست كه درزندگي اندوهبار ولبريز از .وارتز جاي خالي عشق رادرزندگيش پركرده است اش در هاگ

  .محروميتش بارديگر طعم ضربه ي عاطفي ر ا ميچشد 
هريمون گرنجر، دختر ساده ودرعين حال جاه طلبي بود كه ظاهرا عطش سيري ناپذير براي دوستي 

ازاولين روز ورود ويكتوركرام ، . به تنهائي اورا سيراب نميكندباجادو گران مشهوردارد ودوستي با هري پاتر 
بازيكن جستجو گر تيم بلغارستان وقهرمان جام جهاني كوييديچ اخيربه هاگوارتز دوشيزه گرنجراحساسات اين 

ويكتو ر كرام بااصرار .تعطيالت تابستاني به بلغارستان دعوت كرده است . دو جوان رابه بازي گرفته است 
  ))من هيچ وقت نسبت به هيچ دختر ديگري چنين احساسي نداشته ام : ( اري گفته است وپافش

اما شايد جذابيت ذاتي ومشكوك دوشيزه گرنجرتنها ابزاراودر تسخير دل اين دوجوان بخت برگشته 
دقيافه او واقعا زشت وب: (پانسي پاركينسون دانش آموزچهار ده ساله ي زيبا وبانشاط هاگوارتز مي گويد .نباشد

بنظر من كه .است ولي احتماال معجون عشقي كه درست كرده كار ساز بوده است زيرا او دختر باهوشي است 
  .بااستفاده از معجون عشق توانسته است دل اين دوپسر را بدست آورد 

استفاده از معجون عشق در هاگوارتز ممنوع وبديهي است كه آلبوس دامبلدور بايد بدنبال اين ادعاها 
دراين ميان ، طرفداران هري پاتر اميدوارند ك هاو درآينده دل خودرا به دختر شايسته .  قيقاتي بعمل بياوردتح

  .تري پيشكش كند 
  : رون آهسته به او گفت . هريمون به گزارش مجله خيره مانده بود 

ثل زن هاي اون بانوشته هاش تورو م! بهت گفتم  سربه سر ريتا اسكيتر نگذار ! ديدي گفتم هريمون 
  ! بدنام نشون داده 

درحالي كه مي لرزيد وسعي ميكرد . هريمون نگاه حيرت زده اش را از مجله برداشت وپوزخند بلندي زد 
  : خنده ي عصبي اش راسركوب كند به رون نگاه كردوگفت 

  زن بدنام ؟ 
  :رون كه گوشهايش دوباره سرخ شده بود زيرلب گفت

  .برهاين اصطالحيه كه مامانم بكارمي
  :هريمون كه هنوز بي صدا مي خنديد مجله را روي صندلي خالي كنار شان انداخت وگفت 

چه . اگه اين تنها كار باشه كه ازدست ريتااسكيتر برمياد خيلي زود خواننده هايش راازدست ميده 
  !مزخرفاتي 

بفهمند ازخواندن هريمون به اساليتريني ها نگاهي انداخت كه همگي به او وهري خيره شده بودند تا 
سپس .هريمون باحالتي كنايه آميز به آنها لبخند زد وبرايشان دست تكان داد . گزارش ناراحت شده اند يا نه 

  .مانند هري  و رون سرگرم بيرون آوردن مواد اوليه معجون تيزهوشي شد
ه داشت ده دقيقه بعد هريمون دسته هاونش راباالي يك كاسه پراز سوسك سرگين غلتان درهوا نگ

  :وگفت 
  ديتا اسكيتر ازكجا فهميده؟! ولي خيلي مسخره است 

  رون بالفاصله گفت ؟
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  چي روازكجا فهميده ؟نكنه واقعا معجون عشق درست كردي ؟
  : هريمون شروع به كوبيدن سرگين غلتان ها كرد وبا بدخلقي گفت 

 كه ويكتور كرام براي تابستون منظورم اين بود كه ريتا اسكيتر ازكجا فهميده..رون . خنگ بازي درنيار
  .منو دعوت كرده 

دسته هاون رون از دستش افتاد . گونه هاي هريمون گل انداخته بود وعمدا نگاهش راازرون ميدزديد 
  :هريمون زيرلب گفت .ودنگي صدا كرد 

پتو  درست بعد از اين كه منو ازدرياچه بيرون آورد واز شر سركو سه ايش خالص شد خانم پامفريبهمون 
بعد بمن گفت اگه براي تابستون برنامه .همون وقت كرام منو كناركشيد كه داور ها نتونن حرفشو بشنون .داد 

  ……اي ندارم 
  رون دسته هاونش رابرداشته بود وچون به هريمون نگاه ميكرد قسمتي ازميز را 

  : اوبالفاصله پرسيد.مي سائيد كه پانزده سانتي متر با كاسه اش فاصله داشت 
  توچي گفتي ؟

  : هريمون ادامه داد 
  …بعدش بهم گفت كه هيچ وقت نسبت به هيچ دختري چنين احساسي نداشته 

هريمون .هريمون اين بار مثل ليو قرمز شده بود وهري حرارتي را كه ازصورتش بيرون ميزد حس ميكرد 
  :گفت 

  …د  ولي ريتا اسكيتر چه طوري توانسته حرف اونو بشنوه؟ اون كه اونجه نبو
  : شايد شنل نامرئي پوشيده وبراي ديدن دومن مرحله دزدكي سؤالش راتكرار كرد…شايدم اونجا بوده 

   ميگم تو چي گفتي ؟
  …مي خواستم ببينم صحيح وسالم . خب راستش من همه هوش وحواسم به تو وهري بود 

 را نيمه تمام  درهمان لحظه صداي سرد وبي روح اسنيپ را از پشت سرشان شنيدند وهريمون حرفش
  : اسنيپ گفت .گذاشت 

ميدونم كه روابط اجتماعيتون خيلي جذاب وجالبه ، دوشيزه گرنجر ، اما متاسفانه بايد بهتون تذكر بدم كه 
  .ده امتياز ازگروه گريفندوركم ميكنم . كالس جاي اين حر فها نيست 

ده وپشت سرآنها ايستاده بود هنگاميكه هري ، رون وهريمون گرم گفتگو بودند اسنيپ به ته كالس آم
مالفوي دراين فرصت مدالش را فشار داد .درآن لحظه همه ي كالس برگشته بودند وبه آنها نگاه ميكردند .

اسنيپ مجله ي ساحره رااز روي صندلي برداشت وگفت .را به هري نشان داد ) پاتربوگندو (( وكلمات درخشان 
:  

  …ز ديگه از گريفندور كم ميكنم ده امتيا.به به ، مجله هم كه مي خونين 
  :اما در همان وقت چشم اسنيپ به گزارش ريتا اسكيتر افتاد وگفت 

  .…مثل اين كه تبليغات مطبوعاتي پاتر هنوز ادامه داره 
صداي خنده ي دانش آموزان گروه اساليترين در دخمه پيچيد ولبخند كج و ناخوشايندي برلب قيطاني 

  :او گفت .لند شروع به خواندن گزارش كرد وخشم هري را به اوج رساند اسنيپ باصداي ب.اسنيپ نشست 
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به گزارش ريتا اسكيتر ، هري پاتر پسر چهارده ساله اي است كه با وجود تفاوت هائي كه با 
   پاتر ، اين دفعه ديگه چي ناراحتت كرده ؟،… واي ، واي …همساالنش دارد 

پايان هر جمله ساكت ميشد وبه اساليتريني ها اسنيپ در.هري حس ميكرد صورتش گر گرفته است 
اسنيپ طوري گزارش را ميخواند كه زشتي ووقاحت آن ده برابربه .فرصت ميداد كه از ته دل قهقهه بزنند 

  :اسنيپ در پايان گزارش گفت .نظرميرسيد
.  پيشكش كنددر اين ميان ، طرفداران هري پاتر اميدوارند كه او در آينده دل خودرا به دختر شايسته تري

خب ، مثل اينكه بهتره شما سه تارو ازهم جدا كنم تابجاي حرف زدن درباره ي ! چه گزارش رقت انگيزي 
دوشيزه گرنجر ، توبرو آنجا، .ويزلي توهمين جا بمون .روابط عشقيتون حواستون بطرز تهيه ي معجون باشه 

  .ودباشز.پاتر برو سر اون ميزه كه جلوي منه .پيش دوشيزه پاركينسون 
 هري كه خشمگين وبرافروخته بود مواد اوليه ي معجون سازي وكيفش را داخل پاتيلش گذاشت 

هري كه عمدا نگاهش رااز اسنيپ ميدزديد . اسنيپ نيز بدنبالش رفت. وبسوي ميز خالي جلوي دخمه رفت 
اييدن سرگين غلتان بدون آنكه به اسنيپ نگاه كند به س. شروع به بيرون آوردن وسايلش ازداخل پاتيل كرد

  .هايش ادامه داد وهنگام ساييدن هرسوسك سرگين غلتان سراسنيپ راروي بدن سوسك مجسم ميكرد
  :  همينكه ساير دانش آموزان كالس نيز سرگرم كارخود شدند اسنيپ آهسته گفت 

  .مثل اينكه اين همه تبليغات مطبوعاتي كله ي گنده تو گنده تركرده ، پاتر 
اوقبال نيز چنين .ميدانست كه اسنيپ قصد دارد باحرف هايش اورااز كوره به دركند .هري جواب نداد 

بي ترديد درجستجوي فرصتي بود كه بتواند امتيازهاي كسرشده از گريفندورراسرراست .كاري كرده بود 
  .كندوپنجاه امتياز برساند

  :  اسنيپ باصدايي بسيار آهسته كه فقط به گوش هري ميرسيد ادامه داد 
مثل اينكه تو دچار توهم شدي وفكر ميكني همه ي جادوگرهاي دنياي جادويي كارهاشون و 

اما هرچند باركه عكس توتوي روزنامه چاپ بشه برا من اصال مهم .كنارگذاشتن كه ببينند تو چكار ميكني 
كنه مقررات درواقع بنظر من تو يه پسر بچه بي تربيتي كه فكرمي.پاتر، تو از نظر من هيچي نيستي .نيست 

  .شامل حالش نميشه 
هري درتمام مدت مدتي كه اسنيپ اين حرفها راميزد باساييدن سرگين غلتان هايش كه ديگر به پودر 
نرمي تبديل شده بودند خودرامشغول نگه داشت ودرپايان اين صحبت ها پودر نرم راداخل پاتيلش ريخت 

سرش رابلند نكرد .هايش از خشم وغضب ميلرزيدند بايانكه دست . وشروع به بريدن ريشه هاي زنجبيلش كرد
  : اسنيپ باصداي آرام تر وتهديدآميزترادامه داد .گويي يك كلمه از حرفهاي اسنيپ رانشنيده بود 

اگه يك ..چه مشهور باشي چه گمنام براي من هيچ فرقي نميكنه . …پاتر، دارم بهت هشدارميدم 
  .…سه بارديگه دزدكي به دفترم بري ودستم بهت بر

  :هري كه ديگر نميتوانست حرف اورا نشنيده بگيرد باعصبانيت گفت 
  !من هيچ وقت دزدك به دفتر شما نرفته ام 

  : اسنيپ كه باچشمهاي سياه وبراقش به چشمها يهري زل زده بود گفت 
دروغ نگو، پوست مار درخت آفريقايي وعلف آبشش زا فقط توي دفترمن پيداميشه ومن خوب ميدانم كي 

  .ين چيزهارودزديده ا
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درواقع اين هري . سعي كرد حتي پلك هم نزند تا خطا كار بنظر نرسد.هري به اسنيپ خيره شد 
درهمان دومين سال تحصيلشان هريمون پوست ماردرختي .نبود كه اين مواد را از دفتر اسنيپ دزديده بود 

اما هريمون .كبپيچيده به آن نيازداشتند آفريقائي راازدفتر اسنيپ كش رفته بود زيرا براي تهيه ي معجون مر
ولي اسنيپ ازهمان وقت هري ره مقصر ميدانست .درهمان سال اين ماده را تهيه كرد وبدفتر اسنيپ برگرداند 

هري با . علف آبشش زا را نيز دابي دزديده بود .وهري هيچ گاه نتوانست بي گناهي خودرا ثابت كند 
  :خونسردي به دروغ گفت 

  .ما از چي حرف ميزنين  نميدونم ش
  :اسنيپ آهسته گفت 

شايد !من اينو ميدونم ، پاتر .  اون شبي كه يكي دزدكي به دفترم رفت هبود تو توي قلعه پرسه ميزدي 
اگه ! مودي چشم باباقوري هم به طرفداران تو پيوسته باشه ولي من يكي ديگه نميتونم رفتارتورو تحمل كنم 

  .فترمن حقتو كف دستت ميگذارم يه بارديگه نصف شب بري تو د
  :هري دوباره سرگرم خردكردن ريشه هاي زنجبيلش شد وبا خونسردي گفت 

  . باشه ، اگه يه وقت به سرم زد كه برم اونجا ياد حرف شما مي افتم 
هري يك آن .ناگهان دستش بطرف رداي سياهش رفت .  چشم هاي اسنيپ ازخشم  وغضب برق ميزد

اما بالفاصله چشمش به بطري . دارد چوبدستي اش رابيرون بكشد واوراطلسم كند گمان كرد اسنيپ خيال 
اسنيپ شيشه ي كريستال راكه ازجيبش درآورده بود به .كوچك وظريفي افتاد كه معجون شفافي درآن بود 

  :هري نشان داد وگفت
   ميدوني اين چيه ، پاتر؟ 

به بطري خيره شده بود اين بار با صداقت هري كه . چشم هاي اسنيپ باحالت تهديد آميزي برق ميزد
  : كامل گفت 

  .نه 
 يه جورمعجون حقيقت سنج قويه كه اگر سه قطره اش توي دهنت بريزه جلوي … اين محلول راستيه 

استفاده ازاين معجون بايد تحت نظر وزار تخونه . همه بچه هاي كالس همه رازهاي پنهانيتو به زبون مياري 
   …اگه مراقب رفتارت نباشي خدا راچه ديدي ؟ شايد دستم بلغزه و. باشه 

  :بطري كريستال راجلوي هري تكان داد وگفت اسنيپ كه بابدجنسي حرف ميزد 
 اون وقت معلوم ميشه تو دزدكي به دفتر من رفتي … چند قطره اش تو يليوان آب كدو حلواييت بريزه 

    …يانه
چاقويش رابرداشت وشر وع . بار ديگر خودش زابا ريشه ي زبجبيلش مشغول كرد.هري چيزي نگفت 
 حقيقت سنج خوشش نيامده بود وبهيچ وجه اجازه نميداد كارش هري ازآن معجون.بخردكردن ريشه هاكرد 

ازتصور اينكه روزي اسنيپ چنين باليي برسرش بياورد .بجائي برسدكه اسنيپ آنرا درليوان نوشيدنيش بريزد 
 عالوه برآنكه عده ي زيادي را بغير ازهريمون ودابي به …چندشش شد وبزو رازلرزيدن بدنش جلوگيري كرد

   .…خت مستئل زياد ديگري وجودداشت كه نبايد آنهارا برزبان ميĤورددردسر مياندا
بايادآوري مسئله ي ديگري قلبش درسينه …يكي ازآنها اين بود كه هري باسيرسوس درتماس بود 

هري ريشه هاي خرد شده را نيز درپاتيلش انداخت .. به ياد احساسش نسبت به چو افتاده بود …فروريخت 
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 شايد بهتر بود هري نيز مثل مودي بطري كوچكي را همه جا بهمراه ببرد وفقط ازآن .وبه ياد مودي افتاد
  .بنوشد 

  :اسنيپ باحالت عادي گفت .درهمان وقت يك نفر به در كالس ضربه زد 
  .بفرماييد

وقتي به سمت اسنيپ .پروفسور كاركاروف وارد كالس شد . وقتي دربازشد همه به آن سمت نگاه كردند 
او مضطرب و نگران بود وريشش رابدور انگشتش .دانش آموزان به او خيره نگاه ميكردند ميرفت همه ي 

  :همين كه به اسنيپ رسيد بي مقدمه گفت .ميپيچيد 
  . بايد باهات حرف بزنم

د رست مثل . معلوم بود نميخواهد كسي حرفش رابشنود زيرا هنگام حرف زدن زياد دهانش رابازنكرد 
هري بدون آنكه ازريشه هاي .  بود كه شخص ديگري به جايشان حرف ميزندعروسك هاي خيمه شب بازي

  :اسنيپ زيرلب گفت .زنجبيلش چشم بردارد گوشش راتيز كرد 
  .وقتي كالسم تموم شد باهات حرف ميزنم ، كاركاروف 

  :اما كاركاروف به ميان حرف اوپريد وگفت 
اهم مثل اين چند وقته جيم بشي نميخو. سيوروس ، من ميخواهم همين اآلن باهات صحبت كنم 

  .وخودتو ازن قايم كني 
  :اسنيپ بااوقات تلخي گفت

  . گفتم بعد ازكالس 
. هري درپيمانه اش صفراي آرماديلو ريخت ووانمود كرد كه يمخواهد ببيند مقدارش كافي است يانه

لواپس بود واسنيپ كاركاروف بي  اندازه  د.پيمانه راباالگرفت وازگوشه چشم نگاهي به آن دو انداخت 
  .خشمگين بنظر ميرسيد 

ظاهرا اسنيپ .كاركاروف پشت ميز اسنيپ ايستاد وتاآخر دومين جلسه ي معجون سازي همان جا ماند 
هري كه مشتاق شده بود بفهمد كاركاروف ميخواهد چه .راگير انداخته بود واجازه نيمداد ازچمگش فرار كند 

  .ازپايان كالس بطري صفراي آرماديلويش ر اعمدا ريخت چيزي را به اسنيپ نگويد دودقيقه قبل 
بدين ترتيب وقتي بقيه دانش آموزان باسروصداي زيادي بسوي درميرفتند اوبه بهانه تميزكردن زمين 

  : صداي آهسته اسنيپ را شنيدكه گفت .پشت پاتيلش چمابتمه زد  
  اين چه كاريه كه اينقدرفوريه؟

  :كاركاروف گفت 
  . اينجا روببين

كاركاروف آستين دست چپش را باالزد وچزي راكه روي ساعدش .  هري ازكنارپاتيلش دزدكي نگاه كرد
  :كاركاروف كه همچنان سعي ميكرد زياد دهانش رابازنكند گفت.بود به اسنيپ نشان داد 

  …بعد از. ديدي؟ هيچ وقت اينقدرپررنگ وواضح نشده بود 
  :  اسنيپ باصداي خرناس مانندي گفت 

  .ديگه بس كن 
  :كاركاروف بانگراني گفت .سپس با چشم هاي سياهش گوشه وكنار كالس را از نظر گذراند 
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  .. حتما خودتم متوجه شدي 
  : اسنيپ بااوقات تلخي گفت 

  داري چي كار ميكني ؟ ! پاتر! بعدا درباره اش حرف ميزنيم ، كاركاروف 
  :هري باحالتي معصومانه گفت 
سپس از جايش بلند شد وپارچه خيسي راكه دردست داشت به او . يز ميكنم  دارم صفراي آرماديلو مو تم

  .نشان داد 
هري كه .او هم نگران بود هم خشمگين .  كاركاروف روي پاشنه ي پا چرخيد وازكالس بيرون رفت 

خيال نداشت با استيپ خشمگين دردخمه تنها بماند كتابها ومواد اوليه ي معجونه ايش رادرپاتيلش ريخت 
  .ثل برق ازكالس بيرون رفت تا آنچه راديده بود براي رون وهريمون تعريف كندوم

هري ورون وهربمون حوالي ظهر از قلعه خارج شدند . روزبعد آفتاب كم نوري محوطه راروشن كرده بود 
شنل هايشان .هوا نسبت به چند ماه اخير گرم تر شده بود ووقتيبه هاگزميد رسيدند حسابي گرمشان بود .
. غذاهايي راكه سيريوس سفارش داده بوددركيف هري گذاشته بودند.درآوردند وروي شانه هايشان انداختندرا

  .آنها هنگام ناهار ده دوازده ران مرغ ، يك نان بزرگ ويك شيشه آب كدو حلوايي دزديده بودند
اع جورابهاي پرزرق هنگام انتخاب انو.  آنها وارد فروشگاه پوشاك گلدرگزشدند كه براي دابي هديه بخرند

يك جفت از جورابها ستاره هاي طاليي ونقره اي داشت كه روشن . وبرق حسابي به آنها خوش گذشت 
درساعت يك .خاموش ميشدند ويك جفت ديگر طوري بود كه هرگاه بو ميگرفت باصداي بلند جيغ ميكشيد 

پيچيدند وبسمت حاشيه ي دهكده رفتند ونيم از خيابان اصلي دهكده باالرفتند وازكنار فروشگاه درويش وبنجز 
.  

راه پرپيچ وخم آنها رابسوي زمين هاي اطراف هاگزميد هدايت .هري پيش ازآن به آن منطقه نرفته بود 
آنها يكراست به سمت كوهي . درآن جا تعدادكلبه ها كم تر ميشد وباغ هاي اطرافشان بزرگ تر .ميكرد 

جاده پيچي خورد وآن ها توانستند پله هاي انتهاي جاده  .ميرفتند كه هاگزميد دردره ي آن قرارداشت
يك سگ بسياربزرگ سياه و پشمالو كه روزنامه اي رابادهانش گرفته بود درباالي پله ها منتظرشان .راببينند

  …قيافه ي سگ بسيارآشنابود. بود وپنجه هاي جلويي اش راروي باالترين پله گذاشته بود
  :فتوقتي به سگ نزديك شدند هري گ

  .سالم سيريوس 
سپس رويش رابرگرداندواز بوته زار پايين كوه باالرفت .سگ سياه كيف هري رابو كردودمش راتكان داد

  .هري ، رون وهريمون نيزاز پله ها باال رفتند وبه دنبالش از البالي بوته هاي خشك رد شدند.
نگ هاي بزرگي پوشيده شده سيريوس آن ها رابه دامنه ي كوه برد كه با صخره هاي متعدد وتخته س

براي سيريوس باالرفتن از تخته سنگ ها آسان بوداما هري ورون وهريمون خيلي زود به نفس نفس .بود 
سيريوس كه دائم دمش راتكان .نيم ساعت تمام از راه سنگالخي شيب دار وپرپيچ وخمي باالرفتند.افتادند 

هري حس . شده بودندپشت سرش حركت ميكردند ميداد جلوجلورفت وبقيه كه درزير نورخورشيد خيس عرق
  .ميكرد بندهاي كيفش درشانه هايش فرورفته است

سرانجام سيريوس از نظر ناپديد شد ووقتي جلوتررفتندچشمشان به شكاف باريكي درديواره ي كوه افتاد 
درانتهاي غارهيپو .آنها خودرا جمع كردندوهرطوربود از شكاف واردميشدند وخودرا درغار سردوكم نوري يافتند .
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كج منقار كه .تسمه ي قالده اش بدور سنگ بزرگي بسته شده بود .گريفي به نام كج منقار ايستاده بود 
نيمي از بدنش به شكل يك اسب خاكستري بود ونيم ديگربدنش يك عقاب عظيم الجثه همين كه چشمش 

يم كردند وكج منقار پس از آنكه لحظه به آنها افتاد چشم هاي نارنجي رنگش برق زد وهرسه به كج منقار تعظ
اي باغرور وتكبر به آنها خيره شد پنجه هاي چنگال دارش راخم كرد وبه هريمون به سگ سياه نگاه ميكرد 

  .كه تبديل به پدرخوانده اش شده بود  
همان ردايي بود كه هنگام فراراز آزكابان به تن .سيريوس رداي كهنه ي خاكستري رنگي به تن داشت 

موهاي مشكي اش نسبت به شبي كه درآتش ظاهر شد بلندتر بود ودوباره ژوليده وكثيف بنظرميرسيد .شت دا
  . خيلي الغرشده بود.

سيريوس پس ازآنكه روزنامه پيام امروز را ازدهانشدراورد وروي نسخه هاي ديگر روزنامه دركف 
  :غارانداخت باصداي دورگه اي گفت

  ! آخ جون ،مرغ 
  .زكرد وبقچه نان وران هاي مرغ رابدست اودادهري دركيفش رابا

  :سيريوس بقچه را بازكرد وگفت 
  .دستتون دردنكنه 

  :بادندانش تكه اي از گوشت آنراكند وگفت.سپس يكي از ران هاي مرغ رابرداشت وكف غار نشست 
 چون نميتونم زياد ازهاگزيد غذا بدزدم. بيش اوقات مجبور ميشدم موش بخورم كه از گرسنگس نميرم 

  .ممكنه توجه همه رو بخودم جلب كنم 
  :اوبه هري خنديد اما هري بااكراه خنده اي كرد وگفت 

  اينجا چي كار ميكني ، سيريوس؟
  :سيريوس كه مثل سگ ها استخوان ران مرغ را ميجويد گفت 

نگران من مباش همه فكرميكنن من يه سگ ولگرد دوست داشتني . وظايف پدر خواندگيمو انجام ميدم
  .ام

  :  سيريوس هنوز ميخنديد اما وقتي متوجه دلواپسي هري شد باحالت جدي تري گفت
 خب شايد بهتر باشه اين جو ري بگم كه اوضاع داره …آخرين نامه ات . ميخوام نزديكت باشم 

 من هروقت كسي روزنامه شو بندازه كنازر فورا روزنامه روبرميدارم واين طوركه بوش مي ياد. قاراشميش ميشه
  .من تنها كسي نيستم كه نگران شده ام 

رون . سيريوس باحركت سرش به روزنامه هاي پيام امروز كهنه اي كه دركف غارافتاده بود اشاره كرد 
  :اما هري كه ازسيريوس چشو برنميداشت گفت . روزنامه هارابرداشت وتايĤنهارابازكرد

   اگه بگيرنت چي ؟ اگه ببيننت چي ؟
  :اباالانداخت وگفت  سيريوش شانه هايش ر

  . شما سه تا ودامبلدورتنها كساني هستين كه ميدونين من جانورنمام
رون به هري سلقمه زد وپيام امروز ها را به دستش .سپس دوباره شروع به خوردن ران هاي مرغ كرد 

  :عنوان روزنامه اول اين بود .دونسخه روزنامه بود .داد 
  :نوان دومين نسخه اين بودبيماري اسرارآميز بارتيموس كرواچ وع
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  .وزير سحروجادو شخصا عمل ميكند .  از ساحره ي وزارتخانه هنوز خبري نيست
عبارات گوناگون دربرابر چشم هايش خود .هري به گزارشي كه به كرواچ پرداخته بود نگاهي انداخت 

  :نمايي ميكردند 
 بيمارستان سوانح وامراض …ست  خانه اش متروك ا… ازماه نوامبر به بعد هيچكس اورا نديده است

  . وزارتخانه ازتاييد شايعه ي بيماري جدي اوسرباز ميزند…جادوي سنت مانگو ازاظهارنظرخودداري ميكند 
  :هري آهسته گفت

يه جوري نوشتن انگار كرواچ روبه مرگه ، اما وقتي تونسته اين طرف ها بياد معلومه حالش زياد وخيم 
   …نيست 

  :رون به سيريوس گفت 
  .برادرم دستيار شخصي كرواچه وميگه اون دراثركاروفعاليت بيش ازاندازه مريض شده

  :هري كه هنوز گزارش روزنامه راميخواند آهسته گفت
  …ولي آخرين باري كه من ديدمش به قيافه ش مي اومدكه مريض باشه

  …آخرين باري كه ديدمش همون شبي بود كه اسمم ازتوي جام آتش بيرون اومد
  :باخونسردي گفتهريمون 

  . پس داره سزاي رفتارزشتش باوينكي روميبينه 
هريمون هنوز داشت كج منقار رانوازش ميكرد وكج منقار استخوان هايي راكه سيريوس برايش مي 

  :هريمون ادامه داد.انداخت ميخورد
  ديگه فهميده كه وقتي وينكي توي خونه ش كارميكرده چقدرمراقبش…حتما تاحاال پشيمون شده 

  .بوده وچقدر برايش دلسوزي ميكرده
  :رون نگاه غضبناكي نثار هريمون كرد وزير لب به سيريوس گفت 

  .داره خودشو براي جن هاي خونگي ميكشه
  :اما سيريوس به اين موضوع عالقه نشان داد وپرسيد

  كرواچ جن خونگيشو اخراج كرده؟
  :هري گفت

  .د آره موقع برگزاري مسابقه يجام جهاني اخراجش كر
سپس هري شروع كرد به بازگو كردن ماجراي ظهور عالمت شوم و پيدا شدن وينكي باچوبدستي وخشم 

وقتي هري همه ي ماجرا راموبه مو تعريف كرد سيريوس دوباره از جايش برخاسته بود .وناراحتي آقاي كرواچ 
  : تكان داد وگفت پس ازچند لحظه ران مرغي راكه دردست داشت درهوا.ودرطول غارباالوپايين ميرفت 

بگذارين ببينيم ، اول شما جن خونگي روتوي لژ مخصوص ديدين كه جاي كرواچو نگه داشته بوده، 
  درسته؟

  :هري ورون وهريمون باهم جواب دادند
  . درسته

  ولي كرواچ سرمسابقه پيداش نشد؟
  :هري گفت
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  . نه انگارگفت سرش خيلي شلوغ بوده 
  :سپس گفت. دورغاركردسيريوس دوباره شروع به قدم زدن در

  هري ، بعد ازبيرون رفتن ازلژ مخصوص چوبدستيت همراهت بود؟
  : هري فكر يكردوگفت

توي جنگل دستمو كردم توي جيبم كه . آخه قبل ازرفتن به جنگل بهش احتياجي نداشتم . نيمدونم 
  .چوبدستيمو دربيارم اما غير ازدوربينم هيچ چيز ديگه اي توي جيبيم نبود

  :يريوس خيره شد وگفت هري به س
  منظورت اينه كه اون كسي كه عالمت شومودرست كرده چوبدستيمو توي لژ مخصوص برداشته ؟

  :سيريوس گفت 
  .آره ممكنه 

  :هريمون باصدايي كه مثل جيغ بود گفت
  !وينكي چوبدستي رو ندزديده بود

  :سيريوس به ابروهايش چين انداخت ودوباره شروع بقدم زدن كرد وگفت
اونايي كه پشت شما نشسته بودند كي .لژ مخصوص غيرازآنجن خونگي افراد ديگه اي هم بوده اند توي 

  بودن؟
  :هري گفت

خانواده ي مالفوي ..  كورنليوس فاج بود…چندتاازوزراي سحروجادوي بلغارستان بودن.خيلي هابودن
  .. بودن

  :رون باصداي بلندي گفت
  !مالفوي 

ود كه صداي بلندش درغار پيچيد وكج منقاركهترسيده بود باحالتي رون چنان ناگهاني فرياد كشيده ب
  :رون ادامه داد .عصبي سرش راتكان داد

  !من مطمئنم كارلوسيوس مالفوي بوده
  :سيريوس پرسيد

  ديگه كي اونجابوده؟
  :هري گفت

  .كس ديگه اي نبود
  :هريمون يادآوري كرد

  … چرايه نفر ديگه بوده ، لودوبگمنو فراموش كردي 
  ..ه راست ميگه آر

  :سيريوس كه همچنان درغارقدم ميزد گفت 
  . من ازسوابق بگمن خبرندارم فقط ميدونم بازيكن مدافع تيم كوبيديچ ويمبورن وسپز بوده

  :هر گفت
  .دائم بمن پيشنهاد ميكنه كه تو انجام مراحل مسابقه كمكشوقبول كنم . آدم بدي نيست 
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  :سيريوس اخم يكرد وگفت
  براي چي؟راست ميگي؟آخه 

  :هري گفت
  .ميگه از من خوشش اومده 

  :سيريوس كه بفكرفرورفته بودگفت
  كه اين طور

  :هريمون به سيريوس گفت
  يادتونه ، بچه ها؟.مادرست قبل ازظهورعالمت شوم توي جنگل ديدمش 

  :رون گفت
  .همين كه بهش گفتيم شورش شده رفت به اردوگاه. آره ، ولي اون توي جنگل نموند

  :ه او نگاه كرد وگفتهريمون ب
  ازكجا معلوم؟ ازكجا معلومه كه وقتي خودشو غيب كرده كجا رفته؟

  :رون ناباورانه گفت
  يعني توفكر ميكني لودوبگمن عالمت شومو درست كرده ؟. بس كم ديگه ، هريمون 
  :هريمون باكله شقي گفت

  . به دست وينكيهاحتمال اين كه اون درست كرده باشه خيلي بيش تر ازدرست شدن عالمت شوم
  :رون نگاه معني داري به سيريوس انداخت وگفت 

  …نگفتم ؟ گفتم كه داره خودشو براي جن هاي خونگي ميكشه 
  :گفت.اما سيريوس دستش راباال آورد تا رون راازادامه ي حرفش بازدارد 

  وقتي عالمت شوم ظاهرشدووينكي روباچوبدستي هري دستگير كردن كرواچ چكاركرد؟
  :هري گفت

  . ولي هيچكس ديگه اي اونجا نبود.رفت البالي بوته ها روگشت
  :سيريوس كه هنوز درغار باالوپايين ميرفت زيرلب گفت

بعدش جنه ..آره ديگه ، اون حاضر بود هركس ديگه اي غيرازجن خودشو توي اين هچل بياندازه 
  رواخراج كرده؟

  :هريمون بانفرت گفت
  .ن نمونده بود وفراركرده بود اخراجش كردآره فقط براي اينكه اون توي چادرشو

  :رون گفت 
   هريمون ميشه يه دقيقه دست از سركچل اين جن خونگي برداري ؟ 

  :اما سيريوس سرش راباناراحتي تكان داد وگفت 
هروقت خواستي بفهمي يه نفر چه جور آدميه ببين .رون ، هريمون خيلي بهترازتوكرواچو شناخته

  .تارميكنهبازيردستهاش چه جوري رف
  :سيريوس كه سخت درفكربود به صورت اصالح نكرده اش دستي كشيد وگفت
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اين غيبت هاي غيرموجه كرواچ چه معنايي داره؟ توي جام جهاني جن خومگيشو آورده كه جاشو 
كلي زحمت كشيده كه بعدازسال ها دوباره مسابقات سه .برايش نگه داره ولي براي تماشاي مسابقه نيومده

اگه قبل از اين . درحالي كه كرواچ اين طوري نيست.بعد درمراحل مسابقه حاضرنشده .ه بيندازه جادوگر را
  .ماجراكرواچ يك بار مرخصي گرفت هباشد من اسممو عوض ميكنم 

  :هري گفت
  پس تو كرواچو خوب ميشناسي ؟

آن هنگام در. ناگهان چهره اش مثل شبي كه هري اوراديده بود ترسناك شد.چهره سيريوس درهم رفت 
  :هري هنوز فكرميكرد كه او يك جنايتكار است سيريوس به آرامي گفت

 اونم …كرواچ همون كسي بود كه حكم تبعيد من به آزكابانو صادركرد.آره ، كرواچو خوب ميشناسم 
  .بدون محاكمه 

  :  رون وهريمون باهم گفتند 
  چي ؟ 

  :  هري گفت 
  شوخي ميكني ؟

  : زدوگفتسيريوس گاز ديگري به ران مرغ
  مگه نمي دونين كه كرواچ يه زماني رئيس سازمان قوانين جادويي واجراي احكام بوده؟.نه جدي ميگم 

همه ميگفتن وزير سحروجادوي :سيريوس گفت. هري ، رون وهريمون باحركت سرجواب منفي دادند
  .ه قدرته هم قدرت جادويي زيادي داره هم تشن.بارتي كرواچ جادوگر بزرگي است . بعدي كراوچه 

هيچ وقت طرفدارولدمورت .. نترسين بابا :   سيريوس از حالت چهره ي بچه هافكرآنهاراحدس زدو گفت
ولي اون زمان خيلي ازكسانيكه مخالف جادوي سياه .بارتي كرواچ هميشه باجادوي سياه مخالفت كرده . نبوده 
  .. يناون زمان خيلي بچه بود.. شما متوجه نميشين من چي ميگم.. بودند 

بابام هم سرجام جهاني همني راگفت حاالبرامون : رون كه ناراحتيش درصدايش منعكس شده بود گفت
  .باشه براتون تعريف ميكنم : لبخندي برلب سيريوس نشست وگفت .  شايد متوجه شديم …تعريف كن 

دمورت دراوج فرض كنني االن ول: سيريوس يك بارديگر قدم زنان تا ته غار رفت ودوباره برگشت وگفت 
تنها . كسي نميدونه كي براي اون كارميكنه وكي كارنميكنه. قدرته هيچكس نميدونه چه كساني طرفدارشن 

چيزي كه آدم ميدونه اينه كه ولدمورت ميتونه اختيارافرادشو طوري بدست بگيره كه دست بكارهاي 
خودشو وخانوادش ودوستانشه هركس نگران . وحشتناكي بزنن بدون اينكه خودشون اختياري داشته باشن 

بي نظم ميشه ونميدونه بايد .وزارت سحروجادوآشفته .. هرروزتعداد قتلها وگم شدنها وشكنجه ها بيشتر ميشه .
دائم سعي ميكنه اين مسائل ازچشم مشنگها پنهان بمونه درحاليكه بعد ميبينه مشنگها هم كشته . چكاركنه 

  . ميشن 
 اونوقتها ما چنين وضعيتي داشتيم هميشه …دربرميگيرد  وناامني همه جارو …ترس ووحشت 

نيمدونم شايد اصول اخالقي كرواچ قبال خوب .اينجورمسائل به نفع يك عده تمام ميشه وبضرريك عده ديگه 
ومفيدبوده اون توي وزارتخانه كمكم ترقي كرد وشروع كردبه سختگيري واقدامات شديد عليه طرفداران 

كارآگاههاي وزارتخونه رابيشتركرد مثالبجاي دستگيري طرفداران ولدمورت قد رت اجرائي . ولدمورت
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ميتونستند آنها رابقتل برسانند اون زمان من اولين كسي نبودم كه بدون محاكمه بچنگ ديوانه سازها 
اون استفاده ازطلسم هاي نابخشودني روي افراد مظنون را . كرواچ جواب خشونت راباخشونت ميداد .افتادم 
ميخوام بگم اونم مثل خيلي ازجادوگرهاي تبهكاردنياي سياه بيرحم و قسي  القلب شده بود . يب رسوندبتصو

خيلي ازمردم عقيده داشتند كه اقدامات كراوچ مناسب ودرست . البته اين هم بگم كه خيلي ها طرفدارش بودن.
سحروجادو بشه وقتي ولدمورت بود خيلي ازجادوگرها وساحره ها دورش راگرفته بودندو ميخواستند اون وزير

ناپديدشد وزيرشدن كرواچ قطعي بنظر ميرسيد ولي درهمان دوران يه اتفاقي پيش اومد كه بضرركرواچ تموم 
   …شد

  :لبخند تلخي برلب سيريوس نشست وادامه داد
 پسرخود كرواچ همراه با عده مرگ خوارها دستگيرشد كه با عذروبهانه خودشون رااز رفتن به آزكابان 
معاف كرده بودن ظاهرا قصداداشتند هرطورشده ولدمورت راپيدا كنند واورا به مسند قدرت برگردانند هرميون 

  پسركرواچ دستگيرشد؟: نفسش را درسينه حبس كرد وگفت 
نان رادوتكه كرد . سيريوس استخوان ران مرغش را براي كج منقار انداخت ودوباره كف غارنشست 

 اوهوم بارتي بيچاره بد جوري شوكه شد حدس ميزنم چه حالي داشته ولي :ومشغول خوردن آن شد وگفت 
بايد مدت بيشتري رو به خانواده اش اختصاص ميدادو بيشتر پيش خانواده اش ميماند .. تقصيرخودش بود

. درسته ؟بهتر بود چند وقتي هم زود ازمحل كارش برميگشت اونطوري بهتر ميتونست پسرش رابشناسه 
: پسرش مرگ خواربوده ؟ سيريوس لقمه اش را فروداد وگفت :  نانها راميخورد هري پرسيدسيريوس با ولع

نميدونم وقت پسرش راآوردند من خودم توي آزكابان بودم من بيشتر اين چيزهارو بعد از فرارازآزكابان فهيمدم 
ن اونم مثل پسرش باكساني مشورت داشته كه حاضرند قسم بخورند همشون مرگ خواربودند ولي خوب ممك

  كرواچ سعي نكرد پسرش راتبرئه كنه ؟: هريمون آهسته گفت .اون جن خونگي بدشانسي آورده باشه 
كرواچ پسرش راتبرئه كنه ؟ من فكرميكردم اونو : سيريوس خنده خشك وتمسخر آميزي كرد وگفت 

كن بود احترام شناختي اون زندگيشو وقت كارش كرده بود وميخواست وزير سحروجادو بشه هرچيزي كه مم
وآبروشو خدشه داركنه بايد ازسرراهش كنارميرفت شما خودتون شاهد بودين كه جن خونگيشو فقط براي اينكه 

  .اونو باعالمت شوم مربوط كرده بود اخراج كرد
 بعد ازاين كارش متوجه نشدين چه جورآدميه؟ عشق پدي كرواچ فقط باعث شد كه پسرشو بدون 

بعدش .. قا محاكمه پسرش هم دستĤويزي شد كه نشون بده چقدر از پسرش متنفرهمحاكمه محكوم نكنيم اتفا
  :هري به آرامي پرسيد.هم يكراست فرستادش به آزكابان 

  پسر خودشو تحويل ديوانه ساز ها داد ؟ 
  : سيريوس كه ديگر چندان خشنود به نظر نمي رسيد گفت 

اونو .  از پشت ميله هاي سلولم مي ديدوشون  وقتي ديوانه ساز ها اون رو به آزكابان مي آوردن…بله
تا شب جيغ و فرياد مي كرد و مادرشو صدا مي زدولي . توي يكي از سلول هاي نزديك سلول من انداختند 

  .. بعد از چند روز ساكت شد
  .فقط شب ها توي خواب دادو فرياد مي كردن .. همشون باال خره ساكت مي شدند 

ر از هميشه به نظر رسيد گويي گذشته درد ناكش را از او جدا كر ده بودند لحظه اي نگاه سيريوس ارام ت
  :هري گفت . 
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يك سال بعد از اومدن به ازكابان . نه ديگه اونجا نيست : پسرش هنوز تو ازكابان؟ سيريوس گفت 
  .مرد 

تي ديوونه اكثرشون بعد از مد. اون تنها كسي نبود كه توي ازكابان مرد : مرد ؟ سيريوس به تلخي گفت 
وقتي يكي داشت . ديكه هيچ اشتياقي براي زنده موندن ندارن . ميشن و خيلي هاشون ديگه غذا نميخورد 

ميمرد مي فهميدم چون ديئانه ساز ها مرگ رو احساس ميكنن و به وجد مي اومدند اون پسره كه از اول اومد 
خونه بودبه اون و همسرش اجازه دادند كه چون كراوچ يكي از اعضاي مهم و با نفوذ وزارت. مريض احوال بود

اخرين باري كه بارتي كراوچوديدم همان موقع بود زير بغل زنشو گرفته . در بستر مرگ پسرشون حاضر بشن 
زنش هم چند وقت بعد از بس غصه . با هم از جلوي سلول من گذشتن . بود و بهش كمك مي كرد راه بره 

ديوانه ساز ها . اما كراوچ حتي دنبال جنازه پسرش نيومد .گ شداون هم مثل پسرش جوون مر. خورد مرد 
  .وقتي دفنش مي كردن من مي ديدمشون. جنازشو بيرون قلعه دفن كردن 

سيريوس تكه ناني راكه به دهن برده بود كنارگذاشت وبه جاي آن شيشه ي آب كدو حلوايي رابرداشت 
خالصه كراوچ بيچاره درست موقعي : كرد وگفتسپس با پشت دستش دهانش راپاك .والجرعه آنراسركشيد 

اون روزها قهرماني بود كه . كه فكر ميكرد باموفقيت يك قدم بيش تر فاصله نداره همه چيزشو ازدست داد
قرار بود وزيرسحروجادو بشه اما دريك چشم بهم زدن هم پسرش مرد هم زنش مرد هم آبروي چنديدن ساله 

وقتي پسرش مرددوم اول . دم فهميدم كه ديگه مثل سابق محبوب نيستوقتي ازآزكابان بيرون اوم.ش رفت 
باهاش همدردي كردن اما بعد همه ازخودشون پرسيدن چرا پسرجوون وخوبي ازخانواده ي آبرومندي بوده بايد 

آخر سرهمه به اين نتيجه رسيدن كه پدرش اون طور كه بايد وشايد بهش اهميت .به انحراف كشيده بشه 
اونو رئيس سازمان .صه آخرش كورنليوس فاج وزير سحروجادو شد وكراوچ ازمركز توجه كناررفت خال. نيمداده

  .همكاري هاي جادويي بين المللي كردن 
به ياد جام جهاني ولحظه اي افتاده بود كه . هري سخت درفكربود. مدت مديدي همه ساكت بودند

اين ماجرا واكنش اغراق . متمردش نگاه ميكردكراوچ درجنگل باچشم هاي ازحدقه بيرون زده به جن خانگي 
وينكي درست درزير عالمت شوم دستگير شده بود واين اورا به ياد . آميزكراوچ نسبت به وينكي راتوجيه ميكرد

هري به سيريوس .پسرش ميانداخت وخاطره ي رسوايي آن دوران و محروميتش ازوزارت رابرايش زنده ميكرد 
  :گفت 

  .راي دستگيري جادوگرهاي تبهكار وسواس زيادي داره  مودي ميگفت كراوچ ب
  :سيريوس باحركت سرش حرف اوراتاييد كردوگفت

به نظر من كه فكر ميكنه اگه يه مرگ خوارديگه .آره شنيدم اين كارش كم كم داره جنون آميز ميشه 
  .رودستگير كنه محبوبيت سابقشو به دست مياره
  :سرور خاصي گفت رون به هريمون نگاهي انداخت وباوجد و

  :سيريوس گفت .  كراوچ دزدكي اومده اينجا ودفتر اسنيپو بازرسي كرده 
  .ولي اين كار هيچ معنايي نداره .  آره 

  :رون با شور وهيجان گفت
  چرانداره ؟ معلومه معنيش چيه ديگه ؟

  : باحركت سرش بااو مخالفت كرد وگفت.  سيريوس 
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ي كنه چرا براي داوري مسابقه درمدرسه حاضر نشده ؟ اين اگه كراوچ ميخواسته دفتر اسنيپو بازرس
  .بهانه ي خوبي بود براي اين كه مرتب به هاگوارتز سر بزنه وازنزديك مراقب اسنيپ باشه 

  :هري پرسيد 
  پس بنظرت ممكنه كه اسنيپ نقشه اي توي كله ش باشه؟

  :اما بالفاصله هريمون بميان حرف اوپريد وگفت
   … دامبلدور به اسنيپ اعتماد داره  چرا متوجه نيستين ؟

  :رون با بي حوصلگي گفت
درسته كه دامبلدور نابغه س وخيلي حاليش ميشه ولي اين دليل نميشه كه يه .  بس كن ديگه ، هريمون 
  .جادوگرتبهكار نتونه گولش بزنه 

  پس چرا اسنيپ درسال اول تحصيلمون جون هري رونجات داد؟ چرانگذاشت هري بميره ؟ 
  .دونم ، شايد فكركرده بااين كار ممكنه دامبلدور ازمدرسه بيرونش كنه نيم

  :هري باصداي بلند گفت
   سيريوس نظرتو چيه ؟

سيريوس كه درفكر بود . رون وهريمون ازبگو مگو دست كشيدند تا به اظهار نظرسيريوس گوش بدهند 
  :به رون وهريمون نگاه كرد وگفت 

وقتي فهميدم اسنيپ توي هاگوارتز تدريس ميكنه تعجب كردم من .بنظر من هردوتون درست ميگين 
اسنيپ هميشه عاشق جادوي سياه بوده همه ي مدرسه ماينو .كه چه طور دامبلدور اونو استخدام كرده 

  …نميدونين چه بچه ي حقه بازي بود بااون موهاي سياه وچربش .ميدونستن 
  :اد سيريوس ادامه د.هري ورون بهم نگاه كردند وخنديدند 

. وقتي اسنيپ تازه به اين مدرسه اومده بود بيش تر ازخيلي از بچه هاي سال هفتمي طلسم وجادو بلد بود
  .اون توي يك از دارودسته هاي اساليترين بود كه بعدا همه شون مرگ خوار شدن 

  :سيريوس دستش راباال آورد وباانگشت هايش شروع به شمردن آن ها كردوگفت
كز بودن كه هردوشون يك سال قبل ازسقوط ولدمورت به دست كارآگاه ها كشته دوتاشون روزيه وويل

اوري بود كه شنيدم گفته ولدمورت . زن وشوهري كه هردوتاشون توي آزكابانن …لسترينج ها بودن .شدن 
اما تا جايي كه من ميدونم اسنيپ تاحاال .باطلسم فرمان اونو مجبوربه اطاعت ازخودش ميكرده واالن آزاده 

خيلي ازمرگ خوارها هيچ وقت .البته اين چيزي دوپابت نميكنه .حتي متهم به طرفداري از ولدمورتم نشده 
  .اسنيپ هم اون قدر زرنگ وحقه بازه كه دم الي تله نداده .دستگير نشدن 
  :رون گفت

 آره ، راست: هري بالفاصله گفت.اسنيپ كاركاروفو خوب ميشناسه ولي نمي گذاره كسي اينو بفهمه 
كاركاروف ! ديروز كه كاركاروف بي خبر اومد سركالس معجون سازي بايد قيافه ي اسنيپو ميديدي . ميگه 

كاركاروف خيلي دلواپس ونگران .ميگفت اسنيپ دائم خودشو ازش قايم ميكنه .ميخواست بااسنيپ حرف بزنه 
  .ببينم چي رو نشون ميده اون يه چيزي روكه روي ساعدش بود به اسنيپ نشون داد ولي من نتونستم .بود 

  :سيريوس كه هاج وواج مانده بود گفت 
  يه چيزي روكه روي ساعد دستش بود به اسنيپ نشون داد؟
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  : سيريوس باحواس پرتي دستش راالي موهاي كثيفش كشيد وبعد شانه هايش راباالانداخت وگفت
  …نيپ كه چيزي ازش بپرسه اما اگه كاركاروف واقعا نگران بوده واومده پيش اس.. نميدونم چي بوده

  :سيريوس به ديوار غارخيره ماند سپس باانقباض صورتش نااميديش رانشان داد وگفت 
من اينو خوب ميدونم كه دامبلدور به .حاالميرسيم به اين واقعيت كه دامبلدور به اسنيپ اعتماد كرده 

 باولدمورت همكاري كرده بود اگه اسنيپ.خيلي ازافرادي اعتماد ميكنه كه ديگران بهشون بي اعتمادن 
  .دامبلدور هيچ وقت بهش اجازه نيمداد توي هاگوارتز تدريس كنه

  :رئن باكله شقي گفت
  پس چرامودي وكراوچ اين قدر اصراردارن كه دفتر اسنيپو بازرسي كنن ؟

  :سيريوس آهسته گفت
يكرد بازهم تعجبب  خب ، اگه مودي به محض ورودش به هاگوارتز دفتر همه ي استادها رو بازرسي م

بنظر من اون به هيچ كس اعتماد نداره . آخه اون خيلي مبارزه باجادوي سياهو جدي ميگيره .نداشت 
اما من مطمئنم كه مودي تا جايي كه ميتونست .بابالهايي كه به سرش اومده رفتارش زياد عجيب نيست .

ودشو به اندازه مرگ خوارها پايين نياورد درسته كه آدم خشنيه اما هيچ وقت خ.مجرمين رازنده دستگيرميكرد 
يعني واقعا مريضه ؟ اگرمريضه كه چراخودشو توي دردسر انداخته … اين جوري نيست …درحاليكه كراوچ .

چه فكري توي سرشه ؟ موقع مسابقه ي جام جهاني چه …كه بدفتراسنيپ بره ؟ اگرهم مريض نيست 
بياد؟ موقعي كه بايد براي داوري مسابقه ي سه جادوگر به كارمهمي انجام ميداده كه نتونسته به لژمخصوص 

  هاگوارتز مي اومده مشغول چه كاري بوده ؟ 
كج منقار كف غار را جستجو ميكرد بلكه . سيريوس كه هنوز به ديوار غار چشم دوخته بود ساكت شد

  :سرانجام سيريوس به رون نگاه كرد وگفت. استخواني از نظرپنهان مانده باشد
   برادرت دستيارشخصي كراوچه؟ ميتوني ازش بپرسي اخيرا كرواچو ديده يانديده ؟توگفتي

  : رون باشك وترديد گفت
ولي بايد يه جوري بپرسم كه به فكرش نرسه كه م نخيال ميكنم كر اوچ ميخواد .امتحانش ضرري نداره 

  .آخه پرسي عاشق كراوچه.كارهاي خطرناكي بكنه 
  :وز اشاره اي كردوگفتسيريوس به دومين نسخه پيام امر

  .درضمن ميتوني يه پرس وجويي بكني وببيني هيچ سرنخي از برتاجوركنيز پيدا نكردن
  :سيريوس با سر به روزنامه اشاره كردو گفت. بگمن به من گفت هيچ اثري ازش نيست : هري گفت

دونم شايد برتا نمي.فقط شلوغش كرده وگفته حافظه ي برتا خراب بوده . توي اون گزارشم همينو گفته 
اتفاقا برعكس ، درسته كه يه ذره .عوض شده باشه ولي اون برتايي كه من ميشناختم اصال فراموشكار نبود 

هميشه براي همين كارهاش .خنگ بود ولي براي شايعه پراكني وخاله زنكي بازي حافظه ش خوب كارميكرد 
كامال مشخصه كه توي وزارتخونه هيچ .مونه نميدونست كسي بايد دهنشو ببنده وساكت ب.به دردسر ميافتاد 

  … شايد بگمن براي همين زودتر اقدامي نكرده وكسي رو دنبالش نفرستاده …كس بهش اهميت نميده 
  : سيريوس آه عميقي كشيد وچشم هاي گود افتاده اش راماليد وپرسيد

   شاعت چنده ؟
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ن آمدن ازدرياچه ديگركارنكرده هري به ساعتش نگاه كرد اما يادش افتاد كه ساعتش بعد از بيرو
  : هريمون گفت. است

  .ساعت سه ونيمه 
  :سيريوس ازجايش برخاست وگفت

  .گوش كنين ، ببينين چ ميگم.بهتره ديگه برگردين به مدرسه 
  :سيريوس كه بيش تر به هري نگاه ميكردگفت

 هراتفاق عجيبي پيش بازم. فقط برام نامه بفرستين!  يه وقت از مدرسه جيم نشين كه بياين ببينن ها
اگه اين كار روبكنين به اون كسي كه ميخواد .ول ينبايد بي اجازه از هاگوارتز خارج بشين .اومد منو خبركنين 

  .به هري حمله بكنه فرصت خوبي ميدين 
  :هري گفت

  .ولي غير از يه اژدها وچند تا زردمنو هيچ كس بمن حمله نكرده 
  :اما سيريوس به او اخم كرد وگفت

اونم كه تاژوئن . موقعي كه اين مسابقه تموم بشه من تازه يه نفس راحتي ميكشم …قي نميكنه فر
راستي يادتون باشه كه هروقت خواستين درباره ي من حرف بزنين منو فيف فيني صدا كنين ، .ادامه داره 

  باشه؟
خداحافظي كند سيريوس دستمال وشيشه ي خالي آب كدوحلوايي را به دست هري دادورفت باكج منقار 

  : هنگاميكه آن رانوازش ميكردگفت.
  .من تا اول دهكده باهاتون ميام بلكه بتونم يه روزنامه ديگه پيداكنم 

سپس همه باهم از غار خارج شدند .اوتغيير شكل داد وخودرا به صورت همان سگ سياه وبزرگ درآورد 
پله هاي بيرون دهكده سيريوس به آن ها اجازه درباالي .وازراه پرسنگ وپرپيچ وخم دامنه ي كوه پايين رفتند 

  .دادسرش رانوازش كنند سپس دوان دوان به سوي زمين هاي اطراف دهكده رفت
وقتي درجاده به سمت .هري ،رون وهريمون به هاگزميد برگشتند وازآنجا راه هاگوارتز رادرپيش گرفتند

  :قلعه ميرفتند رون گفت
اگرهم بدونه بيش تر . …رداره؟شايد هم براش مهم نيست يعني پرسي ازجزئيات زندگي كراوچ خب

ممكنه بگه كراوچ حاضرنشده برا پسرش قانون .آره، پرسي عاشق قوانين ومقرراته .كراوچوتحسين ميكنه
  .شكني كنه

  :هريمون باحالتي بسيارجدي گفت
  .پرسي هيچ وقت حاضرنميشه يكي از اعضاي خانواده شو به ديوانه سازها تحويل بده 

  : گفت رون
 پرسي خيلي …ميدونين كه … شايد اگه كنه ماجلوي پيشرفت وترقيشو گرفتيم …نميدونم چي بگم 

  .جاه طلبه 
بوي مطبوع غذاهاي مختلف از . آنها را از پله هاي سنگي باالرفتند ووارد سرسراي ورودي شدند

  :رون نفس عميقي كشيد وگفت. سرسراي بزرگ به مشامشان رسيد 
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هري ، معلومه خيلي دوستت داره كه حاضرشده به خاطرات باخوردن موش به  ! بيچاره فين فيني
  .زندگي ادامه بده
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  ديوانگي آقاي كرواچديوانگي آقاي كرواچ: 28فصل 
  
  
  
  
  
  
  

هري ، رون و هرميون  صبح روز يكشنبه بعد از صبحانه به 
جغد داني رفتند تا به پيشنهاد سيريوس نامه اي براي پرسي 

يده بودند ايا اخيرًاآقاي كرواچ را ديده در نامه از او پرس. بفرستند 
آن ها هدويگ را مامور رساندن نامه كردند زيرا از .است يا نه 

وقتي . آخرين بار كه نامه اي را رسانده بود مدت ها مي گذشت
هدويگ پرواز كنان از جغد داني رفت آن ها به اشپزخانه رفتند 

  .تا هديه ي دابي را به او بدهند
در حالي . ز آن ها استقبال گرمي كردندجن ها ي خانگي ا

كه دائم جلوي آن ها تعظيم و تكريم مي كردند با عجله 
دابي از ديدن هديه اش ذوق زده شد و در حالي كه چشم هاي درشت اشك آلودش را . برايشان چاي آوردند
  :پاك مي كرد گفت

  .هري پاتر،بي نهايت به دابي لطف داره-
  :هري گفت 

  . علف آبشوش زا واقعاً جون منو نجات داديدابي، تو با اون-
رون به جن هاي خانگي نگاه كرد كه اطرافشان ايستاده بودند و لبخندزنان به آن ها تعظيم مي كردند و 

  :گفت
  ديگه از اون نون خامه اي ها نداريد؟-

  :هرميون كه از حرف رون خوشش نيومده بود گفت 
  !تو كه همين االن صبحانه خوردي-

چهار جن خانگي آن را حمل مي .اصله ظرف بزرگي پر از شيريني هاي خامه اي به سمتشان آمداما بالف
  :هري زير لب گفت . كردند
  .بايد يه چيزي هم براي فين فيني بگيريم و براش بفرستيم-

  :رون گفت 
  .با خر براش مي فرستيم. فكر خوبيه-
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  :رون رو به جن هاي خانگي اطرافشان كرد و گفت 
  قدار غذاي اضافي هم برامون بيارين؟ميشه يه م

هرمايني به اطرافشان نگاهي . جن هاي خانگي با خوشحالي تعظيم كردند و رفتند تا برايشان غذا بياورند
  :انداخت و به دابي گفت 

  پس وينكي كجاس ؟-
  :گوش هاي دابي كمي خميده شد و آهسته گفت 

  .اونجا كنار آتيش ، خانم
  :ديد گفت هرميون همين كه وينكي را 

  !واي خداجونم -
وينكي مثل دفعه ي قبل روي همان سه .هري نيز به وينكي كه كنار بخاري ديواري نشسته بود نگاه كرد

پايه اما سر و صورت و لباسش چنان كثيف بود كه تشخيص آن از ديواره ي اجري دود زده ي پشت سرش 
بخاري زل زده بود و در حالي كه يك شيشه ي او به آتش .لباس هايش كثيف و پاره بود. چندان آسان نبود

وقتي بچه ها اورا نگاه كردند . نوشيدني كره اي را محكم در دست گرفته بود روي سه پايه تلو تلو مي خورد
  :دابي آهسته به هري گفت. سكسكه ي شديدي كرد

  !وينكي روزي شش بطري نوشيدني كره اي مي خوره، قربان-
  :هري گفت 

  .ياد قوي نيستنوشيدني كره اي ز
  :دابي با ناراحتي سرش را تكان داد و گفت 

  .براي جن هاي خانگي قويه ، قربان-
جن هاي خانگيكه ظرف شيريني هاي خامه اي را آورده  بودند هنگامي كه . وينكي دوباره سكسكه كرد

  :فت دابي با ناراحتي گ. به دنبال كارشان ميرفتند با انزجار به او نگاهي انداختند و رفتند
هري پاتر، وينكي هنوز فكر ميكنه . دوست داره برگرده خونه. وينكي داره از ناراحتي دق ميكنه، قربان-

  .هرچي دابي بهش ميگه االن ديگه پروفسور دامبلدور اربابشه زير بار نمي ره. آقاي كرواچ اربابشه
  : صحبت كند گفت هري ناگهان فكري به ذهنش خطور كرد و درحالي كه جلو مي رفت تا با وينكي

از آقاي كرواچ خبر داري؟ نميدوني اين روزا چيكار ميكنه ؟ اخه ديگه براي داوري مسابقه ! آهاي وينكي-
  .حاضر نشده

قدري تلو تلو خورد و . چشم هاي وينكي برق زد و مردمك هاي بزرگ چشمش روي هري متمركز شد
  :گفت 
  نمياد؟-هيك–اَرباب ديگه ....اَ-

  :هري گفت 
توي روزنامه ي پيام امروز نوشته بودند . ما بعد از مرحله ي اول مسابقه ديگه نديديمش.نيومدهنه ، 

  .مريض شده
  :وينكي كه به هري زل زده بود دوباره تلو تلو خورد و گفت 

   مريضه؟–هيك –اَرباب -
  :هرميون بال فاصله گفت . لب پايينش شروع به لرزيدن كرد 
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  . مريض نباشه ممكنه. ولي ما مطمئن نيستيم -
  :وينكي ناله اي كرد و گفت 

– كاراشو -هيك-تنهايي–هيك – نتونست –هيك –ارباب .  احتياج داشت–هيك – ارباب به وينكي -
  ....انجام داد–هيك 

  :هرمايني با لحن بساير جدي گفت 
  چه طور همه ي مردم مي تونن تنهايي كاراشونو انجام بدن؟

مي خورد و نوشيدني كره اي روي لباس پر از لك و كثيفش مي ريخت با وينكي كه بيشتر از قبل تلو تلو 
  :صداي گوشخراشي گفت 

 به وينكي اعتماد – هيك –ارباب !  انجام نداد– هيك –وينكي فقط كاراي خونه ي آقاي كرواچو -
  ..…همه ي راز هاي – هيك –اون . كامل داشت

  :هري گفت 
   چه راز هايي ؟-

او در حالي .  محكم تكون داد و دوباره نوشيدني كره اي روي لباسش ريخت وينكي با مخالفت سرش را
  :كه چشم هايش چپ شده بود  با اخم به هري نگاه كرد و با حالتي ستيزه جويا نه گفت 

  ! فضولي– هيك –تو داشت فضولي كرد .  به كسي نگفت– هيك –وينكي رازهاي اربابشو -
  :دابي با عصبانيت گفت 

  !هري پاتر شجاع و شرافتمند! هري پاتر فضول نيست ! با هري پاتر اينجوري حرف بزنه وينكي نبايد -
 – هيك – خصوصي اربابم سر دربياره – هيك – مي خواد از اسرار – هيك –داره فضولي مي كنه -

 از زير – هيك –همه خواست اسرار اربابمو .  وينكي جواب نداد – هيك –ولي وينكي جن خونگي خوب 
  .بيرون كشيد زبونم 

ناگهان چشم هاي وينكي بسته شد و از روي سه پايه لغزيد و روي قاليچه جلوي بخاري ديواري 
  .بالفاصله صداي خرو پفش به هوا رفت .افتاد

  .بطري خالي نوشيدني كره اي از دستش افتاد و روي زمين غلتيد
يكي از آن ها بطري را .ردندپنج شش جن خانگي با عجله جلو  آمدند وبا نفرت به آن منظره نگاه ك

لبه هاي روميزي را زير وينكي كردند تا . برداشت و بقيه ي يك رو ميزي بزرگ چهار خانه را روي او انداختند 
  .از ديد همه پنهان بماند

  :گفت . يكي از جن هاي خانگي با ناراحتي  سرش را تكان داد 
اميدواريم شما فكر نكرد همه ي . ين صحنه رو ديد شرمنده ايم كه شما ا.... آقايون و خانوم ها ،ببخشيد 

  !ما مثل وينكي بود
  :هرميون با خشم و ناراحتي گفت 

  به جاي اينكه قايمش كنين چرا سعي نميكنين از ناراحتي درش بيارين ؟!وينكي ناراحته 
  :يكي از جن هاي خانگي تعظيم بلند بااليي كرد و گفت 

وقتي كاري براي انجام دادن داشت و اربابي براي خدمت كردن ببخشيد ، خانم ،ولي جن هاي خانگي -
  .ديگه نبايد ناراحت بود

  :هرميون با عصبانيت گفت 
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شما هم مثل جادوگر ها حق دارين ناراحت ! اين حرفا چيه؟همتون گوش كنين ،ببينين چي ميگم-
دليلي نداره . نتون كنين شما حق داري دستمزد بگيرين و تعطيلي داشته باشين و لباس هاي خوب ت! باشين 

  !دابي رو ببينين . كه هركاري بهتون ميگن انجام بدين 
  :دابي كه وحشت ده شده بود با لكنت به هرميون گفت  

  ميشه دابي رو وارد اين قضيه نكرد ؟-
اكنون ديگر طوري به هرميون نگاه ميكردند كه گويي . لبخند روي لب هاي جن هاي خانگي خشك شد

  :يكي از جن هاي خانگي كنار هري ايستاد و گفت .  ي خطرناك بوداو يك ديوانه
  .اينم غداي اضافي تون -

  :سپس مقداري كباب بره و ده دوازده كيك و مقداري ميوه در دست آن ها گذاشت و گفت 
  !به سالمت -

 جن هاي خانگي دور هري ، رون و هرميون جمع شدند و در حالي كه با دست هاي كوچكشان آن ها رو
دابي كه هنوز روي قاليچه جلوي بخاري ديواري ايستاده بود .هل ميدادند هر سه را از آشپز خانه بيرون كردند

  :از كنار روميزي قلمبه سلمبه كه همان وينكي بود داد زد و گفت 
  !هري پاتر، دابي از جوراب هاي قشنگي كه بهش هديه دادي ممنونه -

  :كم پشت سر آنها بستند رون با عصبانيت به هرميون گفت وقتي جن هاي خانگي در آشپزخانه را مح
مي تونستيم ! نمي تونستي دهنتو ببندي و چيزي نگي ؟حاال ديگه مارو توي آشپزخونه راه نمي دن -

  .درباره ي كرواچ از زير زبون وينكي حرف بكشيم 
  :هرميون با حالت تمسخر آميزي گفت 

  !تو فقط مياي اينجا كه ازشون خوراكي بگيري !چقدرم كه تو به اين مساله اهميت ميدي -
از بس رون .هنگامي كه در سالن عمومي تكاليفشان را انجام مي دادند.بقيه ي ان روز بسيار پر تنش بود 

و هرميون با هم يكي به دو كردند حوصله ي هري سر رفت و آن شب خودش به تنهايي غذا هاي سيريوس 
  .را به جغد داني برد
بنابر اين هري از . كوچك بود و نمي توانست به تنهايي ان همه غذا را به كوهستان ببرد خر چال بسيار

  .دو جغد آمريكايي نيز كمك گرفت
وقتي سه جغد با هم بسته را بلند كردند و در اسمان به پرواز درآمدند بسيار عجيب به نظر مي 

سرشاخه ي درختان ممنوع در وزش باد . ردهري به لبه ي پنجره تكيه داد و به محوطه ي قلعه نگاه ك.رسيدند
  .خش خش مي كردند و بادبان هاي كشتي دورمشترانگ موج مي زدند

يك جغد عقاب مانند از دود دودكش هاگريد رد شد و به سمت قلعه پرواز كرد و در اطراف جغد داني 
هري نمي توانست .دچشم هري به هاگريد افتاد كه جلوي كلبه اش با جديت زمين را بيل مي ز.ناپديد شد

در همان هنگام خانوم . ظاهراً مي خواست جاليز ديگري درست كند.حدس بزند كه او سرگرم چه كاري است
هاگريد . سعي داشت سر صحبت رو باز كند . ماكسيم از كالسكه ي بوباتون بيرون آمد و به سراغ هاگريد رفت 

ه ي گفتوگو نداشت زيرا خانم ماكسيم خيلي زود به به دسته ي بيلش تكيه داده بود و ظاهراً رغبطي به ادام
  .كالسكه بازگشت

هري كه هيچ دلش نمي خواست به سالن عمومي گريفندور بازگردد و شاهد بگو مگوي رون و هرميون 
آنقدر اورا تماشا كرد تا هوا چنان تاريك شد كه ديگر نميتوانست . باشد همانجا ماند و به هاگريد چشم دوخت
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كم كم جغد هايي كه در اطرافش بودند بيدار مي شدند و پرواز كنان از جغد داني .بدهداورا تشخيص 
  .بيرون مي رفتند 

وقتي هري متوجه شد . فرداي آن روز هنگام صرف صبحانه خشم رون و هرميون فرو كش كرده بود
جن هاي رون پيش بيني كرد كه چون هرميون به . حدس رون درست از آب در نيامده نفس راحتي كشيد

اما ژامبون وتخم مرغ و ماهي . خانگي توهين كرده ان ها ديگر غذاي خوبي براي گروه گريفندور نمي فرستند
  .دودي روي ميز گريفندور به خوبي گذشته بود

رون . وقتي جغد هاي نامه رسان از راه رسيدند هرميون مشتاقانه به آن ها نگاه كرد گويي منتظر نامه بود
  :گفت 
  .همين ديروز هدويگو فرستاديم. اره نامه ي پرسي به اين زودي برسه  امكان ند-

  :هرميون گفت 
خسته شدم از بس . آخه ميدوني ، من دوباره مشترك روزنامه ي پيام امروز شدم. منتظر اون نيستم -

  .خبرهاي تازه رو از زبون اساليتريني ها شنيدم
  :هري نيز به جغد ها نگاه كرد و گفت 

  !آهاي ، هرميون ، انگار خيلي شانس اوردي ! ردي  فكر خوبي ك-
  :هرميون با دلسردي گفت . يك جغد خاكستري به سمت هرميون پرواز مي كرد

  ....فقط. اره ، ولي روزنامه نياورده-
اما جغد خاكستري در برابر چشمان حيرت زده ي هرميون كنار بشقابش نشست و بالفاصله چهار جغذ 

  . يك جغد نخودي رنگ نيز به جغد اولي پيوست انباري ،يك جغد قهواي و
هر . همه ي جغد ها به هرميون نزديك مي شدند و مي خواستند زودتر از بقيه نامه شان را تحويل بدهند 

  :پيش از انكه جام هرميون را واژگون كنند آن را برداشت و گفت 
  براي چند تا روزنامه مشترك شدي ؟-

  :او نا مه را خواند و گفت .كرفت و باز كرد هرميون نامه ي جغد خاكستري را 
  ! چي ؟ واقعاً كه خجالت داره -

  :رون گفت .هرميون همان طور كه نامه را مي خواند سورتش سرخ و برافروخته شد
   چي شده ؟-

  :هرميون نامه را به سمت هري انداخت و گفت 
  !مسخره است ! واقعاً كه -

ويس نبود و آن را با به هم چسباندن حروف بريده شده از نامه دست ن. هري به نامه نگاهي انداخت
  .روزنامه ي پيام امروز نوشته بودند

  .مشنگ ،برگرد پيش بقيه ي مشنگ ها. تو دختر بدجنسي هستي و لياقت هري پاتر رو نداري 
  :هرميون كه نامه ها را يكي پس از ديگري باز ميكرد گفت 

تو رو بايد با تخم قورباغه ))(( ل تو خيلي راحت تر  خواهد بود هري پاتر بدون امثا!((همشون مثل همند -
 !آخ...)) جوشاند
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همين كه هرميون اخرين نامه را باز كرد مايع زرد مايل به سبزي كه بوي نفت مي داد روي 
رون با احتياط پاكت .بالفاصله تاول هاي بزرگ زرد رنگ روي دست هاي هرميون پديدار شد. دستش ريخت 

  :برداشت و آن را بو كرد و گفت نامه را 
  ! چرك غليظ خيارك غده داره-

دست .هرميون سعي كرد دستش را با دستمالي پاك كند اما از شدت درد چشمهايش پر از اشك شد
  .هايش چنان متورم شده بود كه انگار يك دستكش پالستيكي در دستش بود 

  :وقتي جغد ها  پرواز كردند و رفتند هري گفت
  .ما به پروفسور اسپرات ميگيم كه تو رفتي اونجا. هتره زود تر بري به درمانگاههرميون ،ب-

رون . هرميون در حالي كه دست هايش را در هوا تكان ميداد با عجله از سرسراي بزرگ بيرون رفت 
  :گفت

  ...اين يكي رو ببين !گفته بودم سر به سر ريتا اسكيتر نگذاره!بهش گفته بودم -
  

  .ندن يكي از نامه هايي كرد كه هرميون با صداي بلند نخوانده بودرون شروع به خوا
هري پاتر هرچي سختي كشيده .من مجله ي ساحره روا خواندم كه نوشته بود تو به هري نارو زدي(-

هرميون ! واي.) من همين كه پاكت نامه ي بزرگي به دستم برسد يك طلسم برايت مي فرستم. بسش است
  !باشهبايد خيلي مواظب خودش 

هري و رون به كالس مراقبت از موجودات جادويي رفتند و در راه .هرميون به كالس گياه شناسي نيامد
پانسي پاركينسون و دار و دسته .به مالفوي،كراب و گويل برخوردند كه تازه از پله هاي سنگي پايين امده بودند

  :انسي هري را ديد گفتهمين كه پ. اش نيز پشت سر  آن ها پچ پچ مي كردند و مي خنديدند
  چي شده، پاتر، نكنه با دوست دخترت بهم زدي؟ چرا سر صبحونه اونقدر ناراحت بود؟-

نمي خواست با بازگو كردن دردسري كه مقاله ي مجله ي ساحره به بار آورده . هري به او اعتنايي نكرد
  .بود او را خوشحال و خرسند كند

 هاي تك شاخ تمام شده است و آن روز با چند  جعبه ي هاگريد جلسه ي قبل گفته بود كه درس اسب
نكنه بايد . هري با ديدن جعبه ها قلبش در سينه فرو ريخت. در باز جلوي كلبه اش منتظر دانش آموزان بود

دوباره موجود انفجاري پرورش مي دادند؟ اما وقتي به نزديك جعبه رسيد و به داخل آنها نگاهي انداخت 
عجيب اين كه پنجه هاي جلويي . ود پشمالوي سياه افتاد كه پوزه هاي درازي داشتندچشمش به تعدادي موج

آن ها از ديدن دانش آموزاني كه با كنجكاوي به آن ها خيره شده بودند .اين موجودات مثل بيل پهن بود
  :وقتي همه ي كالس جلو امدند هاگريد گفت.تعجب كرده بودند و تند تند پلك مي زدند

  ...ببينين ...از چيزايي كه برق مي زنن خوششون مياد.بيشتر توي معادن زندگي مي كنن.قكهاسم اينا بر-
او .ناگهان يكي از برقك ها از جا جست و سعي كرد ساعت پانسي پاركينسون را گاز بزند و از دستش بكند

  :هاگريد با خوشحالي گفت. جيغ كشيد و عقب پريد
به نظرم رسيد از سرو كله زدن با اينا . ها رو رد يابي مي كننداينا خيلي به درد مي خورن و راحت گنج -

  اونجارو ببينين؟.خوشتون مياد
همان قسمتي بود كه هري هاگريد را در . هاگريد به قسمتي از زمين كه تازه شخم زده بود اشاره كرد

  :هاگريد ادامه داد. حال زير و رو كردن آن ديده بود
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به هركي كه برقش سكه هاي بيشتري پيدا كنه . ن كرده م من چند تا سكه ي طال اينجا دف-
بعد يكي يه برقك بردارين و آماده باشين كه . حاال همه ي وسايل قيمتي تونو قايم كنيد .جايزه مي دم

  .هروقت كه گفتم ازشون كنين
هري ساعتش را كه ديگر كار نميكرد و او طبق عادت  آن را به دستش مي بست باز كرد و در جيبش 

برقك پوزه ي درازش را به گوش هري چسباند و شروع به . سپس يكي از برقك ها را برداشت. ذاشتگ
  :هاگريد به داخل جعبه ها نگاه كرد و گفت . موجود دوست داشتني و با مزه اي بود . بوكشيدن كرد

  كي غايب؟ هرميون كجاست؟...هنوز يه برقك تو جعبه ست-
  :رون گفت

  .رفته به درمونگاه -
  :آن جا كه پانسي پاركينسون گوشش را تيز كرده بود هري زير لب به هاگريد گفت از 
  .علتشو بعد بهت مي گيم-

. پيش ازآن در هيچ يك از كالس هاي مراقبت از موجودات جادويي آن قدر به آن ها خوش نگذشته بود
هر يك از برقك ها به .برقك ها طوري در خاك شيرجه ميزندن و از آن بيرون مي آمدند گويي درآب بودند

برقك رون از .سمت دانش آموزي مي رفتند كه آن را از جعبه درآورده بود و سكه ها را در دستش مي انداختند
وقتي برقك رون دوباره در خاك . چيزي نگذشته بود كه دست هاي رون پر از سكه شد. همه زرنگ تر بود 

  : شوق و ذوق از هاگريد پرسيدشيرجه زد و خاك ها را به روي رداي رون پاشيد او با
  ميشه از اينا بخريم و توي خونه نگهشون داريم ؟-

  :هاگريد خنده اي كرد و گفت
انگار ديگه همه ي سكه ها رو در . برقك ها خونه خراب كنن. فكر نمي كنم مامانت از اينا خوشش بياد-
  .آوردن

  : و گفت هاگريد دور زمين چرخيد.برقك ها همچنان در خاك شيرجه مي زدند
 اومدي هرميون؟...اِ...من فقط صد تا سكه چال كرده بودم 

دستهايش باند پيچي شده بود و .هرميون از سراشيبي چمن باال مي امد و به آن ها نزديك مي شد
  .پانسي پاركينسون با چشمهاي ريزش به او خيره شده بود.غميگين به نظر مي رسيد

  :هاگريد گفت
يه وقت فكر دزديدن !آهاي،گويل!سكه هاتونو بشماريد.يد ببينم چي كار كردينخب ، ديگه بسه حاال بزار-

  .چند ساعت ديگه غيب ميشه.اينا طالي لپركانه.سكه ها به سرت نزنه
بنابر اين . برقك رون از همه بيشتر سكه جمع كرده بود. گويل با دلخوري جيب هايش را خالي كرد 

  .هاي عسلي را به عنوان جايزه به رون دادهاگريد يك تكه شكالت اعالي فروشگاه دوك 
آن ها .همه ي دانش آموزان غير از هري و رون و هرميون با عجله به سوي قلعه رفتند.زنگ نهار خورد

هري خانم ماكسيم را ديد كه از .ماندند تا در برگرداندن برقك ها به داخل جعبه ها به هاگريد كمك كنند
  :هاگريد همين كه دست هاي هرميون را ديد گفت.كردپنجره ي كالسكه به آن ها نگاه مي 

  چه باليي سر دستهات اومده، هرميون؟-
هرميون ماجراي نامه هاي نفرت باري را كه صبح دريافت كرده بود براي هاگريد تعرف كرد و سرانجام 

  : گفت هاگريد به او نگاه كرد و. به او گفت كه يكي از نامه ها پر از چرك خيارك غده دار بوده است
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بعد از گزارش ريتا اسكيتردرباره ي مادرم براي منم از اين نامه ها مي فرستادن و . ناراحت نباش-
مادرت افراد بي گناه زيادي رو كشته و تو اگه شرافتمند باشي بايد )(تو يه غولي و بايد از بين بري:(مي نوشتن

  .)خودتو توي درياچه غرق كني
  :هرميون كه جاخورده بود گفت

  ست ميگي؟را-
  :هاگريد جعبه ي برقك ها را كنار ديوار كلبه اش گذاشت و گفت

اونايي كه اين نامه ها رو مي نويسن عقل .اگه بازم از اين نامه ها به دستت رسيد بازشون نكن.آره-
  .هروقت از اين نامه ها داشتي يه راست بندازشون توي آتيش.درست و حسابي ندارن،هرميون

  :عه ميرفتند هري به هرميون گفتهنگامي كه به سوي قل
برقك ها موجودات خيلي خوبين ،مگه نه . حيف شد كه نبودي.نميدوني درس امروز چقدر خوب بود-
  ،رون؟

  :هري پرسيد.رون كه مشغول خوردن شكالتي بود كه هاگريد به او داده بود اخم كرد 
  چي شده؟ بد مزه س؟-

  :رون گفت
  طال چيزي به من نگفتي؟تو چرا درباره ي اون سكه هاي .نه -

  :هري گفت 
  كدوم سكه ها؟-
سكه ي لپركان هاي كه براي دوربين همه چيز .همون سكه هاي طاليي كه توي جام جهاني بهت دادم-

  چرا به من نگفتي اونا غيب شدن؟...يادته؟ همون موقعي كه توي لژ مخصوص بوديم .بينم بهت دادم
  :خاطره ي آن شب در ذهنش زنده شد و گفت. رون را فهميدهري چند لحظه فكر كرد و بعد تازه منظور

من اونشب فقط نگران چوبدستيم .من اصال متوجه نشده بودم كه اونا غيب شدن...نمي دونم... آهان -
  بودم يادته؟

آن ها از پله هاي سنگي باال رفتند و از سر سراي ورودي وارد سرسراي بزرگ شدند كه ناهار 
  :ز نشستند و مشغول خوردن گوشت گوساله ي بريان و دسر شدند رون گفتهمين كه پشت مي.بخورند
  .اون قدر پول داري كه اگه يه كيسه ي پر از گاليونت هم گم بشه متوجه نميشي.خوش به حالت-

  :هري كه ديگه حوصله اش سر رفته بود گفت
 ديگه اي بوديم ، همه مون گرفتار مسائل. باباجون، اون شب من اصال به اين چيزا فكر نمي كردم-
  يادته؟

  :رون گفت
تو نبايد كريسمس اون .فكركردم پولتو بهت پس دادم. من نمي دونستم طالي لپركان غيب مي شه -

  .كاله چادلي كنونز و به من هديه مي  دادي 
  :هري گفت

  !ولش كن رون ،بي خيالش-
  :رون چنگالش را در سيب زميني سرخ كرده فرو كرد وبه آن خيره شد و گفت

  .من از بي پولي متنفرم-
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  .هيچ يك نمي دانستند چه بايد بگويند.هري و هرميون به هم نگاه كردند
  :رون كه هنوز به سيب زميني سرخ كرده نگاه مي كرد گفت

كاشكي يه . كاش منم مي تونستم پول دربيارم.فرد و جرج حق دارن كه بخوان پول دربيارن.خيلي بده-
  . برقك داشتم

  :ويي گفتهرميون با خوشر
  .خوب شد حاال مي دونيم كريسمس سال ديگه برات چي بخريم -

  :وقتي هرميون ديد كه رون هنوز گرفته  و ناراحت است ادامه داد
اگه مثل من چرك خيارك روي .خدا رو شكر كن كه وضعت بدتراز اين نيست. بس كن، ديگه ، رون-

  !دستت ريخته بود چي كار مي كردي
دست هايش بد جوري ورم كرده بود و .انست كارد و چنگالش را در دست بگيردهرميون به سختي مي تو

  :ناگهان با عصبانيت گفت .انگشت هايش خم نمي شد
  .اگه يه روز به آخر عمرم مونده باشه انتقاممو ازش مي گيرم .از اون زنيكه متنفرم-

به نصيحت هاگريد گوش كرد و ارسال نامه هاي نفرت بار به هرميون تا آخر هفته ادامه داشت و هرميون 
اما چند نفر از بد خواهان هرميون برايش نامه ي عربده كش فرستادند كه سر . ديگر در پاكت ها را باز نكرد

اكنون ديگر حتي كساني كه هفته . ميز گريفندور منفجر شد و فحش و ناسزهاي بسياري را نثار هرميون كردند
هري از بس به اين و آن . كرام باخبر بودند- هرميون-ث عشقي هرينامه ي ساحره را نخوانده بودند از مثل

  :با اين حال به هرميون گفت.گفته بود كه هرميون دوست دخترش نيست خسته شده بود
يادمه اخرين بار كه از من نوشته بود مردم ديگه .فقط بايد به روي خودمون نياريم...باالخره تموم ميشه-

  .بودناز خوندن مزخرفاتش خسته شده 
  :هرميون با عصبانيت گفت

  !فقط دلم ميخواد بدونم وقتي ورودش به قلعه قدغنه چه طوري به گفتگوي خصوصي مردم گوش ميده-
در جلسه ي بعدي درس دفاع در برابر جادوي سياه هرميون بعد از خوردن زنگ در كالس ماندتا از مودي 

مودي با جديت نمونه اي از .كالس بيرون بروندبقيه ي كالس مي خواستند هر چه زود تر از .چيزي بپرسد
هري بدشانسي .جادوي انحراف طلسم ها را روي آن ها اجرا كرده بود و همه كمابيش مجروح شده بودند

آورده بود گرفتار طلسم گوش جنبان شده بودو هنگامي كه با عجله از كالس بيرون مي رفت ناچار شد دست 
  .ردهايش را محكم روي گوش هايش نگه دا

پنج دقيقه بعد هرميون در حالي كه نفس نفس ميزد در سر سراي ورودي خود را به آن ها رساند و دست 
  :هري را از روي يكي از گوش هاي پر حركتش برداشت تا صدايش را بشنود و گفت

 مودي گفت در مرحله ي دوم اونو در اطراف جايگاه داوران! فهميدم كه ريتا شنل نامرئي نپوشيده بوده-
  !يا نزديك درياچه نديده

  :رون گفت
  هرميون، به چه زبوني بايد بهت بگم اين قضيه رو فراموش كن؟

  :هرميون با كله شقي گفت
من بايد بفهمم اون چه طوري حرف من ويكتور يا حرف هاي هاگريد و درباره ي مادرش ! امكان نداره-
  !شنيده 
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  :هري گفت
  .ي ديگه اي در آورده و توي لباست جا سازي كردهشايد يه ميكروفونو به شكل مگس يا حشره -

  :رون پرسيد
  يعني چي؟-

اما هرميون به .هري برايش طرز كار ميكروفون هاي مخفي را توضيح داد و رون با عالقه گوش كرد
  :ميان حرف او پريد و گفت

  شما دوتا هيچ وقت خيال ندارين كتاب تاريخچه هاي هاگوارتز رو بخونين؟-
  :رون گفت

  .ي چي بخونيمش؟ تو از اول تا آخرشو حفظي هرچي بخوايم ازت مي پرسيم ديگهبرا-
 هيچ كدوم از وسايل و تجهيزاتي كه مشنگ ها جانشين جادو كردن مثل الكتريسيته و كامپيوتر و راديو -

 حتما نه،ريتا.براي اينكه فضاي جادويي اينجا خيلي خيلي قويه . و اينجور چيز ها توي هاگوارتز كار نمي كنن
اگه كارش غير ! واي...اگه فقط بفهمم چي كار ميكنه... شايد. ازسحر و جادو براي استراق سمع استفاده ميكنه

  ...قانوني باشه پدرشو در ميارم
  :رون گفت

  .خيلي كار و گرفتاريمون كم بود حاال بايد به فكر پدركشتگي با ريتا اسكيترم باشيم-
  :هرميو با اوقات تلخي گفت

  !خودم از پس اين كار بر ميام! و نخواستم كمكم كنيمن از ت-
هري اطمينان داشت كه او به . هر ميون بدون آنكه پشت سرش را نگاه كند از پلكان مرمري باال رفت

  .كتابخانه رفته است
  :رون گفت

  ).مرگ بر ريتا اسكيتر( حاضرم شرط ببندم اين دفعه با مدال هايي بر ميگرده كه روشون نوشته-
ن براي انتقام گرفتن از ريتا اسكيتر از هري و رون كمك نخواست و آن دو از اين بابت از او هرميو

هري در دل .سپاسگذار بودند زيرا تكاليفي كه قبل از عيد پاك بايد انجام مي دادند روي هم انباشته شده بود
واع روش هاي جادويي هرميون را تحسين ميكرد كه عالوه بر انجام دادن تكاليف سنگينشان درباره ي ان

استراق سمع نيز تحقيق ميكرد زيرا خودش بعد از انجام تكاليف مدرسه نا و رمقي براي انجام كارهاي ديگر 
  .نداشت

با اين حال مرتب به جغد داني ميرفت و براي سيريوس غذا ميفرستاد زيرا در تابستان سال پيش فهميده 
راي سيريوس مي نوشت  كه هيچ اتفاق غير عادي پيش او مرتب ب.بود كه گرسنگي مداوم چقدر سخت است

  .نيامده و آن ها هنوز منتظر نامه ي پرسي هستند
نامه ي پرسي در جعبه ي تخم مرغ هاي عيد پاك بود كه . هدويگ تا آخر تعطيالت عيد پاك برنگشت 

پر از تافي هاي تخم مرغ هاي هري و رون به بزرگي تخم اژده ها و . خانوم ويزلي برايشان فرستاده بود
هرميون از ديدن آن وا رفت و .اما تخم مرغ هاي هرميون ازتخم مرغ هاي معمولي هم كوچكتر بود.خانگي بود

  :به آرامي گفت
  مامانت كه مجله ي ساحره رو نمي خونه ، رون؟-

  :رون كه دهانش پر از تافي بود گفت



 

 

 -170- 

  

 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/     جادوگران       يوانگي آقاي كرواچد / بيست و هشتم فصل

  . هفته يكي ميخرهبراي دستور عمل هاي مختلفي كه توي مجله ست هر. چرا ميخونه-
  :هري عجوالنه از او پرسيد. هرميون با چهره اي غم زده به تخم مرغ هايش نگاه كرد 

  نمي خواي ببيني پرسي توي نامه ش چي نوشته؟-
  .نامه ي پرسي كوتاه بود و نشان ميداد از نامه ي آن ها رنجيده است

اچ بيش از اندازه فعاليت كرده و واقعا احتياج همان طور كه بارها و بارها به پيام امروز گفته ام  آقاي كرو
پرسيده بودي .او هر روز براي من جغد مي فرستد و مرا براي انجام كار ها راهنمايي ميكند. به استراحت دارد

در حال حاضر چنان .نه،من شخصا اورا نديده ام اما خطش را به خوبي مي شناسم.آيا تازگي اورا ديده ام 
اختن به اين گونه شايعات جزئي را ندارم بنابر اين خواهش ميكنم اگر كار مهمي با من گرفتارم كه فرصت پرد

  .عيد پاك مبارك.نداشتي ديگر مزاحم من نشو 
*  

اما . هر سال با شروع ترم تابستاني تمرينات كويديچ هري براي مسابقات پايان ترم نيز آغاز مي شد
ه ي مسابقه ي قهرماني سه جادوگر آماده مي كرد در حالي امسال او بايد خود را براي سومين و آخرين مرحل

سرانجام درآخرين هفته ي ماه مه پروفسور مك .كه هنوز نمي دانست بايد خود را براي چه چيزي آماده كند
  :گونگال در آخر درس تغيير شكل هري را در كالس نگه داشت و به او گفت

آقاي بگمن هم مياد اونجا كه در باره ي مرحله ي . پاتر امشب ساعت نه شب بايد به زمين كويديچ بري-
  .سوم مسابقه با قهرمان ها صحبت كنه

وقتي . بدين ترتيب آن شب هري ساعت هشت و نيم از رون و هرميون جدا شد و به طبقه ي پايين رفت
  .از سرسراي ورودي مي گذشت سدريك ديگوري را ديد كه از سالن عمومي هافلپاف بيرون مي آمد

هنگامي كه هري و سدريك به پايين پله هاي سنگي قلعه رسيدند سدريك از . هوا ابري بود آن شب
  :هري پرسيد

فكر ميكنم بايد . به نظر تو مرحله ي سوم چه جوريه؟ فلور ميگه بايد از تونل هاي زير زميني رد بشيم -
  .گنج پيدا كنيم

ي از برقك هاي هاگريد را قرض بگيرد هري به اين فكر افتاد كه در اين صورت مي توان به راحتي يك
  :او در جواب سدريك گفت.تا اين كار را برايش انجام بدهد

  .اگه اين باشه كه خيلي خوبه-
از فاصله ي ميان صندلي هاي تماشاگران عبور . آن دو از سراشيبي چمن به سوي ورزشگاه تاريك رفتند

  : با ناخشنودي گفتسدريك ناگهان ايستاد و.كردند و وارد زمين كويديچ شدند
  چه باليي سر زمين آوردن؟-

به نظر مي رسيدكه كسي ديوار هاي طويل  و كم ارتفاعي در . زمين كويديچ ديگر صاف و يكدست نبود 
هري خم شد و به نزديك ترين ديوار دست .زمين ساخته كه پيچ و تاب ميخوردند و يكديگر را قطع مي كردند

  :زدو گفت
  .اينا پرچينه-

  :با صداي شاد و شنگولي گفت يك نفر 
  .سالم بچه ها-
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هري و سدريك از پرچين ها باال رفتند .لودو بگمن همراه با كرام وفلور در وسط زمين ايستاده بود
از زماني كه هري خواهر فلور را . وقتي به آنها نزديك شدند فلوربه هري لبخند زد .تا خود را به آن ها برسانند

  .ود رفتار او نسبت به هري كامال تغيير كرده بوداز درياچه بيرون آورده ب
  :هنگامي كه از آخرين پرچين پايين پريدند بگمن با شور و نشاط گفت

خب، نظرتون چيه؟ خوب رشد كردن ،نه؟ با مراقبت هاي هاگريد تا يك ماه ديگه به شش متر هم مي -
  .رسن

  :بگمن با ديدن چهره ي نگران هري و سدريك خنديد و گفت
حتما متوجه شدين .بعد از تموم شدن مرحله ي سوم زمين كويديچتون مثل اولش ميشه.ن نباشيننگرا-

  كه ما اينجا چي درست كرديم ، نه؟
  :لحظه اي همه ساكت بودندسپس كرام با صداي بمش گفت

  اين هزارتو نيست؟-
  :بگمن گفت

ه جادوگر رو درست وسط ما جام س. مرحله ي سوم خيلي ساده ست.درست گفتي، اين هزارتوئه! آفرين-
  .اولين قهرماني كه دستش به جام برسه امتياز كاملو ميگيره. اين هزار تو مي گذاريم

  :فلور گفت
  يعني ما فقط بايد از اين ازارتو رد بشيم؟-

  :بگمن كه با خوشحالي روي پاشنه ي پايش باال و پايين مي رفت گفت
بعد بايد چند . داده كه اول با اونا روبه رو مي شينهاگريد موجوداتي پرورش . سر راهتون موانعي هست-

قهرمان ها به ترتيب امتياز هايي كه تا . همه ي موانع مشابه همين چيز هاست...جور طلسم رو باطل كنين
  .شما دوتا كه امتيازتون بيشتره زود تر از بقيه ميرين توي هزار تو.حاال كسب كرده ن وارد هزار تو مي شن

  :دريك خنديد و سپس ادامه دادبگمن به هري و س
اما موانعي كه سر راهتون هست درست مثل همديگه . بعدشم دوشيزه دالكور ميره ...بعد آقاي كرام ميره-

  خيلي جالب  و سرگرم كننده ست ، نه؟. ست و بستگي داره كي بتونه تا كجاي هزار تو پيش بره 
ن رويدادي انتخاب ميكند به خوبي مي هري كه حدس ميزد هاگريد چه نوع موجوداتي را براي چني

با اين حال او مثل ساير قهرمانان با حركت .دانست كه اين كار به هيچ وجه جالب و سرگرم كننده نيست
  :بگمن گفت. سرش حرف اورا تاييد كرد 

  هوا يه ذره سرد، نه؟.خب اگه سوال ديگه اي ندارين برگرديم به قلعه-
ر تو مي گذشتند تا از آن خارج شوند بگمن خود را به هري رساند و پا وقتي از راه هاي پر پيچ و خم هزا

بي ترديد دوباره مي خواست به هري . هري مي دانست كه بگمن چه خيالي دارد.به پاي او حركت كرد
  :اما در همان هنگام كرام به شانه ي هري زد و گفت.پيشنهاد كمك كند

  مي تونم چند كلمه اي باهات حرف بزنم؟-
  :ه تعجب كرده بود گفتهري ك

  .آره ،حتما-
  ميشه بياي با هم قدم بزنيم؟-

  :هري كه كنجكاو شده بود گفت
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  .باشه-
  :بگمن كه ناراحت به نظر مي رسيد گفت

  هري، مي خواي من اينجا منتظرت بمونم كه با هم برگرديم؟-
  :هري به زور جلوي خنده اش رو گرفت و گفت

  .تونم به قلعه برگردمخودم مي .نه،آقاي بگمن،خيلي ممنون-
هري و كرام با هم از استاديوم خارج شدند اما كرام به سوي كشتي دورمشترانگ نرفت و راه جنگل 

  :وقتي از مقابل كلبه ي هاگريد و كالسكه ي نوراني بوباتون گذشتند هري پرسيد.ممنوع را در پيش گرفت
   چرا از اين طرف ميريم؟-

  :كرام گفت
  . بشنوهنمي خوام كسي حرفمونو-

وقتي به زمين مسطحي رسيدند كه كمي دور تر از محوطه ي حصار دار اسب هاي بوباتون بود كرام در 
  :زير درختان ايستاد و به هري چشم غره اي رفت و گفت

   من مي خوام بدونم بين تو و هرمي اون چه رابطه اي وجود داره؟-
يدن موضوع جدي تري را داشت با تعجب به هري كه با مشاهده ي رفتار محتاطانه ي كرام انتظار شند

  :كرام نگاه كرد و گفت
  .هيچ رابطه اي بين ما وجود نداره-

  :كرام دوباره به هري چشم غره اي رفت و هري كه بار ديگر از بلندي قد كرام جا خورده بود توضيح داد
اين اراجيفو .ستاون هيچوقت دوست دختر من نبوده و حاال هم ني.من و هرميون فقط با هم دوستيم-

  .ريتا اسكيتر سر هم كرده
  :كرام كه با سوءظن به هري نگاه مي كرد گفت

  .هري اون بيشتر وقت ها درباره ي تو حرف ميزنه-
  .آره چون ما با هم دوستيم-

هري باور نمي كرد كه با ويكتور كرام ، بازيكن كويديچ بين المللي معروف درباره ي اين مسائل صحبت 
  :كرام پرسيد. كرام هيجده ساله طوري حرف ميزد كه گويي هري رقيب و همتاي او بودويكتور.مي كند
  ...شما هيچ وقت...شما تا حاال-

  :هري با قاطعيت گفت 
  .نه، به هيچ وجه

  :چند لحظه اي به هري خيره ماند و بعد گفت.كرام آسوده تر از قبل به نظر مي رسيد
  .رحله ي اول ديدمتمن توي م. توخيلي خوب جارو سواري مي كني-

  :هري به پهناي صورتش خنديد و احساس كرد قدش نسبت به چند دقيقه پيش بلند تر شده است و گفت
  ...اون حمله ي دروغين ورانسكي.منم تو رو توي مسابقه ي جام جهاني ديدم. ممنونم -

 موجوداتي ناگهان چيزي در پشت سر كرام به جنبش در آمدو هري كه مي دانست در جنگل ممنوع چه
  :كرام گفت. كمين مي كنند بي اختيار دست كرام را گرفت و اورا كنار كشيد 

  چي بود؟-
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هري كه از نقطه اي كه به جنبش در آمده بود چشم بر نمي داشت با حركت سر به او فهماند كه 
  .سپس چوبدستيش را از ردايش درآورد.خودش نيز نمي داند

بعد متوجه شد كه او آقاي ...هري ابتدا اورا نشناخت. ي بيرون آمدلحظه اي بعد مردي از پشت درخت بلوط
  .كرواچ است

ردايش در محدوده ي زانو ها پاره و خون . قيافش طوري بود كه انگار مدتي طوالني در سفر بوده است
ه از چهره ي رنگ پريده اش معلوم بود كه بي اندازه خست. صورتش ته ريش داشت و پر از خراش بود.آلود بود
قيافه ي عجيبش با شخصيت هميشگي او سازگار .موها وسبيل مرتبش نياز به شستوشو و اصالح داشت.است
  .او با صداي آهسته حرف مي زد و دستهايش را تكان مي داد. نبود

او هري را به ياد مرد ولگردي .معلوم بود با كسي صحبت مي كند كه فقط خود او قادر به ديدن اوست
آن مرد نيز با فضاي خالي رو به رويش .به هنگام خريد با دورسلي ها به او برخورده بودانداخت كه يك بار 

بعد از آن عمو .خاله پتونيا دست دادلي را گرفته و او را به آن سوي خيابان برده بود تا از او دورباشند.حرف ميزد
د چه باليي بر سر گدا ها و ورنون با حرارت خاصي براي همه ي خانواده نطق كرده و گفته بود دلش مي خواه

  .ولگرد ها بياورد
  :كرام كه به آقاي كرواچ خيره شده بود گفت

  اون يكي از داور ها نيست؟توي وزارتخونه ي شما كار نمي كنه؟-
هري آهسته به سمت آقاي كرواچ .هري لحظه اي مردد ماند سپس با حركت سر حرف او را تـإييد كرد

  : با درختي در نزديكيش ادامه دادرفت كه او را نديده و به صحبتش
ودربي، بعد از انجام اين كار يه جغد براي دامبلدوربفرست و تعداد دانش آموزان دورمشترانگي داوطلب ....-

  ...كاركاروف يه يادداشت فرستاده و گفته تعدادشون دوازده نفره .براي شركت در مسابقه رو تا ييد كن
  :هري با احتياط گفت

  آقاي كرواچ؟-
بعد يه نامه براي خانوم ماكسيم بفرست چون حاال كه كاركاروف سر راست دوازده شاگرد با خودش ...-

  ...باشه؟ باشه. ودربي، حتماً اين كارو بكن.مياره اونم احتماًال مي خواد شاگرد هاي بيشتري با خودش بياره
او لب هايش را .  زل زده بودهمان جا ايستاده و به درخت. چشم هاي آقاي كرواچ از حدقه بيرون زده بود

هري با صداي . آن گاه سرش گيج رفت و روي زمين زانو زد. تكان ميداد و بي صدا با درخت حرف مي زد
  :بلندي گفت

  آقاي كرواچ؟ حالتون خوبه؟-
هري برگشت و به كرام نگاه كرد كه پشت سر او به آن جا آمده . چشم هاي آقاي كرواچ در حدقه چرخيد

  :كرام گفت.ت نگاهش به آقاي كرواچ معلوم بود كه احساس خطر كرده استبود و از حال
  چه ش شده؟-

  :هري زير لب گفت
  .ببين،بهتره تو بري و يك نفر رو صدا كني...نمي دونم-

  :آقاي كرواچ نفسش را در سينه حبس كرد و گفت
  !دامبلدور-
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به سمت خود كشيد اما چشم سپس او را . او خود را به هري رساند و به پايين رداي هري چنگ زد
  :او گفت. هايش به نقطه اي پشت سر هري خيره مانده بود

  ...ببينم... دامبلدورو ... بايد ... من -
  :هري گفت

  ....اگه از جاتون بلندشين با هم مي ريم به . باشه
  :آقاي كرواچ كه نفس نفس مي زد گفت

  ...كرده م... احمقانه اي ... كار ... من-
چشم هاي از حدقه بيرون زده اش دائم در حدقه مي چرخيد و آب .قعاً مثل ديوانه ها شده بودقيافه اش وا

  :او گفت. هر كلمه را با سختي و مشقت بر زبان مي آورد. دهانش بر روي چانه اش جاري شده بود
  ...بگم ... به دامبلدور ... بايد -

  :هري با كلمات شمرده به صداي بلند گفت
  !من شما رو مي برم پيش دامبلدور! واچ،بلندشينبلندشين،آقاي كر-

  :چشم هاي كرواچ در حدقه چرخيد و نگاهش به هري افتاد و آهسته زمزمه كرد 
  كي؟... تو-
  .من يكي از شاگرد هاي مدرسه ام-

هري به كرام نگاه كرد بلكه به او كمك كند اما كرام بسيار مضطرب و عصبي شده بود و عقب عقب مي 
  :واچ كه دهانش خشك شده بود گفتآقاي كر. رفت

  ...اون... با ... تو كه -
  :هري كه نمي دانست آقاي كرواچ از چه صحبت مي كند گفت

  . نه-
  با دامبلدوري؟

  . بله -
هري سعي كرد ردايش را از چنگ او در آورد اما او محكم به ردايشش چنگ . كرواچ خود را جلو تر كشيد 

  .و آن را رها نمي كرد. زده بود
  ...  هشتار بده...  به دامبلدور-

  :هري گفت
  ...ردامو ول كنين تا من برم بيارمش.اگه شما ردامو نگيرين من ميرم و دامبلدورو ميارم اين جا -
  .االن همسر و پسرم مي رسن. ازت ممنونم،ودربي ، وقتي اين كارو انجام دادي يه فنجون چاي برام بيار-

  . به يه كنسرت بريمامشب مي خوايم با آقا و خانم فاج
دوباره كرواچ با كلمات شمرده و روان با يك درخت صحبت مي كرد و به نظر مي رسيد اصال متوجه 

هري متوجه شد كه آقاي كرواچ ردايش را رها كرده است و بي نهايت متعجب .حضور هري در آنجا نيست
  :كرواچ گفت.شد

. مجشو گذرونده و من واقعاً بهش افتخار مي كنم بله،پسر من تازگي ها با موفقيت هر دوازده امتحان س-
حاال اگه لطف كني و يادداشتي رو كه اندوران، وزير سحر و جادو برام نوشته بهم بدي مي تونم سر فرصت 

  ...جوابشو براش بنويسم
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  :هري به كرام گفت
چون مي دونم من زود تر مي تونم پيداش كنم ... من ميرم دنبال دامبلدور. تو همين جا پيشش بمون -

  .دفترش كجاست
  :كرام با شك و ترديد به كرواچ نگاه كرد و گفت 

  .اين ديونه س-
هري از جايش . آقاي كرواچ كه تصور مي كرد آن درخت پرسي است پشت سر هم چيزهايي بلغور ميكرد

  :برخاست و به كرام گفت
  .همين جا پيشش بمون-

او اينبار زانو هاي هري را محكم گرفت .قاي كرواچ شداما حركت ناگهاني هري باعث تغيير رفتار سريع آ
  :در حالي كه دوباره چشمانش از حدقه بيرون زده بود آهسته زمزمه كرد. و سعي كرد دوباره او را بنشاند

همه ...تقصير منه...ببينم...بايد دامبلدورو...بايد بگم...بايد هشدار بدم...فرار كردم...من ...نگذار...تنها...منو-
قوي تر ... لرد سياه ...هري پاتر... به دامبلدور بگو.... تقصير منه...همه ش ... مرده... برتا ... تقصيرمنه . ..ش

  ...هري پاتر... شده 
  :هري گفت

  .آقاي كرواچ ،اگه رداي منو ول كنين من دامبلدورو ميارم-
  :هري با خشم به كرام نگاه كرد و گفت

  كمك كن، ميشه بياي كمك كني؟-
هري ردايش را از دست . كه بي اندازه نگران و دلواپس بود جلو آمد و كنار آقاي كرواچ چمباتمه زدكرام 

  :آقاي كرواچ در آورد و به كرام گفت
  .من ميرم دامبلدورو ميارم. همين جا نگهش دار-

  :وقتي هري به سرعت از جنگل خارج شد و دوان دوان از سراشيبي محوطه باال رفت كرام فرياد زد
  قط عجله كن، باشه؟ف-

هري دوان دوان از پله هاي سنگي قلعه باال .بگمن،سدريك وفلور رفته بودند.هيچ كس در محوطه نبود
پنج دقيقه بعد در حالي كه نفس . رفت، از درهاي چوب بلوط وارد شد و از پلكان مرمري به طبقه ي دوم رفت

همان . يك راهروي خالي به ديوار وصل بودنفس مي زد به يك ناودان كله اژدري سنگي رسيد كه در وسط 
  :طور كه نفس نفس مي زد به ناودان كله اژدري گفت 

  !آب نبات ليمويي-
دست كم دوسال پيش با اين اسم رمز در باز . اين كلمه اسم رمز ورود به پلكان مخفي دفتر دامبلدور بود

ديوار بي .ه اژدري جان نگرفت و كنار نرفتاما از قرار معلوم اسم رمز تغيير كرده بود زيراناودان كل.مي شد
  :هري فرياد زد.حركت بود و موذيانه به هري نگاه مي كرد

  !باز شو! تكون بخور ديگه-
مي دانست كه اين كار هيچ فايده اي .اما هيچ يك از درهاي مخفي هاگوارتز با داد و فرياد باز نميشدند

  .سرعت به سمت پله ها دويدهري با .شايد دامبلدور در دفتر اساتيد بود.ندارد
  !پاتر-
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اسنيپ از در مخفي پشت ناودان كله اژدري بيرون .هري متوقف شد و به پشت سرش نگاه كرد
درست همان هنگام كه او با اشاره ي دست هري را به سوي خود فرا خواند در مخفي پشت سرش .آمده بود
  :او پرسيد.بسته شد

  !اينجا چي كار ميكني، پاتر-
  :وان برگشت و جلوي اسنيپ ايستاد و گفتهري دوان د

  ...اون مي خواد... توي جنگله ... آقاي كرواچ اومده !آقاي كرواچ!من بايد پروفسور دامبلدورو ببينم-
  :چشم سياه اسنيپ برقي زد  و گفت

  اين مزخرفات چيه ، پاتر؟ چي داري مي گي؟-
  :هري فرياد زد

. اون توي جنگله... يه چيزيش هست... اون مريضه! ميكنههموني كه توي وزارتخونه كار !آقاي كرواچ -
  ...اگه اسم رمزو به من بگين.مي خواد دامبلدورو ببينه

  :لبخند كجي بر لبان قيطاني اسنيپ نشست و گفت
  .آقاي مدير خيلي كار داره ،پاتر-

  :هري نعره زد
  !من بايد به دامبلدور بگم-

  مگه نشنيدي چي گفتم ، پاتر؟
راني هري از قيافه ي اسنيپ فهميد كه او با معطل نگه داشتن هري از لذت و رضايت درآن وضعيت بح

  :هري با عصبانيت گفت.وصف ناپذيري لبريز شده است
  ...عقلش از سرش پريده...اون ... اون.حال آقاي كرواچ  هيچ خوب نيست-

  .مي گفت مي خواد به دامبلدور هشتار بده
از قيافه اش معلوم . مبلدور با رداي بلند سبز رنگ از آن بيرون آمددر سنگي پشت سر اسنيپ باز شد و دا

  :او به هري و اسنيپ نگاه كرد و پرسيد.بود كه متعجب شده است 
  مشكلي پيش اومده؟-

  :هري پيشدستي كرد و پيش از آن كه اسنيپ چيزي بگويد گفت
  !حبت كنهاون توي جنگله و مي خواد با شما ص!آقاي كرواچ اومده اينجا!پروفسور-

  :برخالف تصور هري دامبلدور بدون هيچ سوال و جواب گفت
  .بريم ببينيم چي شده-

او پشت سر هري به راه افتاد و اسنيپ كه در كنار ناودان كله اژدري ايستاده بود زشت تر از ناودان به نظر 
  .مي رسيد

  :وقتي به سرعت از پلكان مر مري پايين مي رفتند دامبلدور پرسيد
  اي كرواچ چي گفت؟هري آق-
بعدم اسم برتا ...اسم پسرشو آورد...مي گفت كار وحشتناكي كرده ...گفت مي خواد به شما هشدار بده-

  ....مي گفت قوي تر شده....بعداز ولدمورت گفت... بعد...جوركينزو گفت 
  جدي مي گي؟-
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هري كه با . ند آن ها با عجله در دل شب پيش مي رفت.دامبلدور اين را گفت و بر سرعتش افزود
  :عجله دنبال دامبلدور مي رفت گفت

دائم فكر مي كنه پيش پرسي ويزليه و با اون . انگار نمي دونه كجاست.اصال رفتارش طبيعي نيست-
من به ويكتور كرام گفتم پيشش ... بعد يهو رفتارش تغييز ميكنه و ميگه  مي خواد شما رو ببينه . حرف ميزنه

  .بمونه
  راست ميگي؟-

  :دامبلدور پرسيد.لدور قدم هاي بلند تري برداشت و هري ناچار بود بدود تا از او عقب نمانددامب
  كس ديگه اي هم آقاي كرواچو ديد؟-
تازه صحبت آقاي بگمن درباره ي مرحله ي سوم تموم .من و كرام داشتيم با هم حرف مي زديم. نه -

  .يم كه از جنگل بيرون اومدبعد آقاي كرواچ رو ديد. ما مونديم و بقيه رفتن.شده بود
  :وقتي كالسكه ي بوباتون در تاريكي شب پديدار شد دامبلدور گفت

  اون دو تا كجان؟-
  :هري گفت

  .همين جا هستن-
ديگر صداي كرواچ را نمي شنيد اما مي دانست آن .هري جلو تر از دامبلدور از البه الي درختان گذشت

  ...جايي در همان اطراف بودند...دور نشده بودنداز كالسكه ي بو باتون زياد .ها كجا هستند
  :هري فرياد زد

  ويكتور؟-
  .هيچ جوابي نيامد

  :هري به دامبلدور گفت 
  ...يه جايي همين اطراف بودن. اونا همين جا بودن-

  :دامبلدور گفت
  !روشن شو-

وي تنه ي نور ضعيف چوبدستي از تنه ي يك درخت بر ر.او نوك چوبدستيش را روشن كرد و باال گرفت
  .آنگاه نور چوب دستي بر روي يك جفت پا افتاد.درخت ديگر مي افتاد و زمين را روشن مي كرد

ظاهرا بيهوش شده . كرام بي حركت روي زمين جنگل افتاده بود.هري و دامبلدور با عجله جلو رفتند
  :ا باال كشيد و گفتدامبلدور كنار كرام خم شد و آهسته پلكش ر.اما هيچ اثري از آقاي كرواچ نبود.بود

  .بيهوشش كرده ن-
  :هري گفت. دامبلدور به اطرافشان نگاه كرد و نور چوبدستي در شيشه هاي نيم دايره اي عينكش افتاد

  برم دنبال خانم پانفري؟-
  :دامبلدور بالفاصله گفت

  .نه، همين جا بمون-
چيزي شبيه به شبح نقره اي هري .دامبلدور چوب دستيش را باال آورد و به سمت كلبه ي هاگريد گرفت

انگاه دامبلدور دوباره روي . يك پرنده را ديد كه از نوك چوبدستي خارج شد و از البه الي درختان عبور كرد
  !)بسست:(كرام خم شد و چوبدستيش را به سمت او گرفت و گفت
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د شود و همين كه دامبلدور را ديد سعي كرد از جايش بلن.گيج بود . كرام چشم هايش را باز كرد
كرام دستش را روي .بنشيند اما دامبلدور دستش را روي شانه ي او گذاشت وآهسته او را از اين كار بازداشت

  :سرش گذاشت و زير لب گفت
من داشتم به پشت سرم نگاه مي كردم كه ! اون مرد ديونه به من حمله كرد! اون به من حمله كرد -

  !حمله كردببينم پاتر كجا رفته و اون از پشت به من 
  :دامبلدور گفت

  .چند لحظه دراز بكش و آروم باش-
او نفس نفس مي زد و . صداي گرمپ گرومپي به گوش رسيد و هاگريد با سگش فنگ از دور پديدار شد

  :در حالي كه چشم هايش را گشاد كرده بود گفت. كمان تفنگي اش را با خود آورده بود
  ...چي...هري! پروفسور دامبلدور-

  :ر گفتدامبلدو
به شاگردش .ازت مي خوام كه زود بري پروفسور كاركاروفو خبر كني.هاگريد،من به كمكت احتياج دارم -

  .وقتي اونو خبر كردي لطف كن و به پروفسور مودي بگو گوش به زنگ باشه.حمله كرده ن
  :صداي دورگه اي خس خس كنان گفت

  .احتياجي نيست،دامبلدور من اينجام-
او با عصبانيت .تكيه داده بود با چوبدستي روشن لنگان لنگان به طرفشان مي آمدمودي كه به عصايش 

  :گفت
  ...چي شده؟ اسنيپ يه چيزي در باره ي كرواچ گفت... بايد زود تر مي رسيدم!لعنت به اين پا-

  :هاگريد هاج و واج ماند و گفت
  كرواچ؟-

  :دامبلدور بالفاصله گفت
  !هاگريد، لطفا برو دنبال كاركاروف-

  :هاگريد گفت
  ...آره، باشه ، باشه، پروفسور-

دامبلدور به مودي .فنگ نيز دوان دوان دنبالش رفت. هاگريد برگشت و با عجله در تاريكي شب ناپديد شد
  :گفت

  .نمي دونم بارتي كرواچ كجاست،ولي هر طور شده بايد پيداش كنيم-
  :مودي گفت

  .من ميرم دنبالش بگردم-
تا وقتي كه از دور صداي هاگريد و فنگ به .فت و لنگ لنگان وارد جنگل شداو چوبدستيش را باال گر

او كت خزدار نقره . كاركاروف با عجله پشت سر هاگريد مي آمد. گوش رسيد نه دامبلدور حرفي زد نه هري 
وقتي چشمش به كرام افتاد كه روي زمين . رنگش پريده بود و آشفته به نظر مي رسيد. ايش را به تن داشت

  :وابيده بود و دامبلدور و هري در كنارش نشسته بودند گفتخ
  چي شده؟ چه خبره؟-

  :در حالي كه سرش را مي ماليد گفت. كرام بلند شد و نشست
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  ...يه نفر كه اسمش آقاي كرواچ يا همچين چيزي بود. به من حمله كردن-
  كرواچ بهت حمله كرد؟ كرواچ؟ داور مسابقه به تو حمله كرد؟-
  ... ايگور-

او .دامبلدور مي خواست چيزي بگويد اما كاركاروف كه خشمگين شده بود كتش را محكم به خود پيچيد 
  :با انگشت دامبلدور را نشان داد و نعره زد

تو با اون وزارت سحر و جادوتون منو با حقه و نيرنگ به اين جا ! اين يه توتئه ست!خيانت-
اول پاترو با دوز و كلك وارد مسابقه كردي، در حالي كه اون ! تاين يه رقابت منصفانه نيس! كشوندين،دامبلدور

حاال هم يكي از دوستان وزارت خونه ت سعي كرد قهرمان منو از دور مسابقه ! زير سن قانوني مسابقه بود
دامبلدور، تويي كه از توسعه ي روابط بين المللي ... تمام اين قضيه بوي نيرنگ و ريا مي ده، و تو! خارج كنه

دوگر ها حرف مي زدي، تويي كه از بهبود روابط قديمي ميگفتي، بايد اختالف هاي گذشته رو فراموش جا
  ...انتظار داري با اين وضعيت من چه فكري بكنم؟تف... كنيم

هاگريد با يك حركت سريع يقه ي كاركاروف را گرفت و از زمين .كاركاروف جلوي پاي دامبلدور تف كرد
خت كوبيدكاركاروف به سختي نفس مي كشيد زيرا دست غول پيكر هاگريد به گلويش بلند كرد و به تنه ي در

  :هاگريد با صداي خرناس مانندي گفت.پاهايش در هوا آويزان بود. فشار مي آورد
  !عذر خواهي كن-

  :دامبلدور كه چشم هايش برق ميزد فرياد زد
  !هاگريد، نكن-

چندين برگ و . درخت لغزيد و پاي درخت ولو شدهاگريد دستش را عقب كشيد و كاركاروف روي تنه ي
  :دامبلدور گفت.شاخه ي نازك روي سرش افتادند

  .هاگريد، لطف كن و هري رو به قلعه برسون-
  :هاگريد كه نفس نفس مي زد به كاركاروف چشم غره اي رفت و گفت

  ...جناب مدير ،بهتره من اينجا بمونم-
  :دامبلدور با قاطعيت تكرار كرد

هري،ازت مي خوام كه همون .تا برج گريفندور همراهش برو.ي رو به مدرسه برگردوني، هاگريدبايد هر-
حتي اگه يه وقت خواستي نامه اي چيزي براي كسي بفرستي . هر كاري كه داري بگذار براي فردا. جا بموني

  فهميدي چي گفتم؟.بايد تا فردا صبر كني
  :هري به او خيره شد و گفت

  .بله-
كجا فهميده بود؟درست در همان لحظه هري در اين فكر بود كه تمام ماجراي آن شب را دامبلدور از 

  .براي سيريوس بنويسد و با خرچال برايش بفرستد
هاگريد با حالتي .دست و پايش در ريشه هاي درخت گير كرده بود. كار كاروف  هنوز پاي درخت ولو بود

  :تهديد آميز به او نگاه كرد و به دامبلدور گفت
  .هري، پاشو بريم. فنگ، همين جا بمون. پس فنگ همين جا بمونه،جناب مدير-

وقتي از . آن ها بدون آن كه حرفي بزنند از جلوي كالسكه ي بوباتون رد شدند و به سوي قلعه پيش رفتند
  :كنار درياچه مي گذشتند هاگريد غرولندكنان گفت
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نه؟ مگه دامبلدور از اين كارا مي كنه؟ مگه به چه جرئتي به دامبلدور تهمت مي ز...به چه جرئتي -
اين اواخر خيلي نگران و پريشون .دامبلدور خواسته كه تو وارد مسابقه بشي؟ خدا مي دونه چقدر نگران بود

  !تو رو بگو.بود
  :هاگريد ادامه داد.هاگريد ناگهان با عصبانيت هري را خطاب كرد و هري كه جا خورده بود به او نگاه كرد

ومه داري چي كار مي كني؟ براي چي با اون كرام مي گردي؟ اون ماله مدرسه ي هيچ معل-
از مودي هيچي ياد نگرفتي؟ خودت با پاي خودت رفتي .ممكن بود همون جا طلسمت كنه!دورمشترانگه، هري

  توي دام؟
  :وقتي از پله هاي سنگي باال رفتند و به سرسراي ورودي رسيدند هري گفت

  ....فقط مي خواست درباره ي هرميون.ون اصال خيال نداشت منو طلسم كنها.كرام آدم بدي نيست-
  :هاگريد كه با ناراحتي پاهايش را به زمين كوبيد و از پله ها باال مي رفت گفت

به هيچ كدومشون .هر چي بيشتر از اين خارجي ها دوري كنين راحت ترين.حاال با اونم حرف مي زنم-
  .نميشه اعتماد كرد
  :رف هاي هاگريد رنجيده بود گفتهري كه از ح

  پس چرا خودت با خانم ماكسيم حرف ميزني؟-
  :هاگريد كه لحظه اي قيافه ي وحشتناكي پيدا كرده بود گفت

مي خواسته دوباره از در دوستي دربياد كه ! من ديگه فهميدم اون چه منظوري داشته! ديگه حرفشم نزن-
  . كدومشون نميشه اعتماد كردميبيني؟ به هيچ.من بهش بگم مرحله ي سوم چيه

وقتي جلوي تابلوي بانوي چاق از هري خداحافظي كرد و .هاگريد آن شب خيلي عصباني و بداخالق بود
رون و هرميون در .هري سراسيمه از حفره ي تابلو باال رفت و وارد سالن عمومي شد.رفت هري خوشحال شد
  . كه زودتر ماجراي آن شب را برايشان تعريف كندهري با عجله به سوي آن ها رفت. گوشه اي نشسته بودند
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  رويارويا: 29فصل 
  
  
  
  
  
  
  

  :هرميون به پيشانيش دستي كشيد و گفت 
يا آقاي كرواچ به ويكتور .  اين دو حالت بيشتر ندارد -

  .حمله كرده يا يه نفر از پشت به هر دو تاشون حمله كرده
  :رون فورا گفت

م وقتي هري و ه براي همين. حتما كار كرواچ بوده -
  .دامبلدور رسيدند از اونجا رفته بود احتماال دويده و فرار كرده

  :هري سرش را تكان داد و گفت
او خيلي ضعيف . نه فكر نمي كنم كار كرواچ باشد -

  .مطمئنم كه قدرت غيب شدن رو هم نداره ...شده
  :هرميون گفت

   بايد بهتون بگم؟توي هاگوارتز هيچ كس نمي تونه غيب و ظاهر بشه چند دفه-
  :رون با هيجان خاصي گفت 

نه يه  ...قاي كرواچ حمله كرده باشهآشايد كرام به  ...ه چيز ديگه به فكرم رسيدي ...ره راست مي گهآ-
  .بعدش خودش رو بيهوش كرده... دقيقه صبر كنيد

  .ب شده رفته توي زمينآقاي كرواچ هم آحتما : هرميون با خونسردي گفت 
مدند و با عجله آ هري و رون و هرميون صبح زود بدون سر و صدا ازخوابگاهشان بيرون سپيده دم بود

ن لحظه نيز ايستاده بودند و به آخود را به جغد خانه رسانده بودند تا ياد داشتي براي سيريوس بفرستند در 
ن  آ.پف كرده بودن ها پريده بود و زير چشم هايشان آلود قلعه نگاه مي كردند رنگ هر سه ي آمحوطه ي مه 

  .قاي كرواچ صحبت كرده بودندآها شب تا صبح درباره ي 
  :هرميون گفت 

  قاي كرواچ چي گفت؟آهري يه بار ديگه تعريف كن دقيقا -
  :هري گفت

اون . حرف هاش سر و ته نداشت گفت كه براي يه چيزي مي خواد به دامبلدور هشدار بده...گفتم كه -
 اسم ». تقصير منه ، تقصير منه«: دائم مي گفت...هرا فكر مي كرد برتا مرده ظا...وردآاسم برتا جوركينز و 
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  .ورد آپسرش هم
  :هرميون با اوقات تلخي گفت

  . در مورد اون كه واقعا تقصير داشته-
  :هري گفت

اول فكر مي كرد زنش و پسرش زنده هستند دائم با پرسي حرف مي زد و  ...عقل از سرش پريده بود-
  .يد چكار كنه بهش مي گفت با

  :رون با شك و ترديد گفت 
   ...ه بار ديگه بگو درباره ي اسمشونبر چي گفتي-

  :هري با بي حوصلگي گفت 
  .گفت داره قوي ميشه ... گفتم كه -

  :لحظه اي همه ساكت شدند سپس رون با اطميناني ساختگي گفت 
  ...ت و پال بود نصف حرف هاش پر...همون طور كه خودت گفتي عقل از سرش پريده بود -

  :هري بدون توجه به احساسات رون گفت 
نمي دونين كلمه ها رو با چه زحمتي پشت ...اصال مثل ديوونه ها نبود  وقي از ولدمورت حرف مي زد-

يكسره مي .  مال وقتي بود كه ظاهرا مي دونست كه كجاست و چكار مي خواد بكنه ناي. هم رديف مي كرد 
  . رو ببينه گفت كه مي خواد دامبلدور

نيمي از النه ها خالي بودند گاه و بيگاه . هري رويش را از پنجره برگرداند و به جايگاه جغد ها نگاه كرد 
جغدي از شكار شبانه باز مي گشت و با موشي كه به چنگال داشت از يكي از پنجره ها وارد جغد داني مي شد 

  :هري به تلخي گفت . 
قاي مدير آ «:مكن بود به موقع به جنگل برسيم اسنيپ لعنتي گفت  اگر اسنيپ معطلم نكرده بود م-

  . كاش به جاي اين حرف ها زود تر از سر راه كنار رفته بود » خرفات چيه ؟زخيلي كار داره پاتر اين م
  : رون به تندي گفت 

و به يعني ممكنه اسنيپ خودش ر... صبر كنين ببينم ... حتما نمي خواست شما به اوجا برسيد شايد-
  سرعت به جنگل رسونده باشه ؟ به نظر تو ممكنه خودش رو زودتر از تو و دامبلدور رسونده باشه ؟

   . اگه خودش رو تبديل به خفاشي چيزي كرده باشه شايد ممكنه-
  :رون زير لب گفت 

  ...اينم كه نشد -
  :هرميون گفت

  .نهقاي كرواچ رو پيدا كرده يا آبايد بريم سراغ مودي بايد بفهميم -
  :هري گفت 

  .داش كنهياگه نقشه ي غارتگر ر با خودش برده باشه راحت مي تونه پ-
  :رون گفت 

براي اين كه . مدن مودي به هاگوارتز از اون بيرون نرفته باشه آالبته در صورتي كه كرواچ قبل از -
  ...نقشه ي غارتگر فقط محدوده ي هاگوارتز رو نشون مي دي ديگه 
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  :هرميون ناگهان گفت 
   هيس -

  .مد هري صداي بگو مگوي دو نفر را تشخيص داد كه هر لحظه نزديكتر مي شدند آصداي پا مي 
  ...اين باج گرفتنه ديگه ممكنه با اين كار تو دردسر بيفتيم ها ... -
ديگه وقتش رسيده كه ما هم مثل خودش . ودبانه رفتار مي كنيم م داريم ماد از اون وقت تا حاال م-

  ... تو بگذاريم كنار دب و نزاكا
  .ريمي مي گم اگه اون جوري بنويسم يعني مي خوايم باج بگ-
  ره اگه پول خوبي گيرمون بياد بازم اينطوري نق مي زني ؟ آ -

هر دو از ديدن هري . ستانه ي در پديدار شدند آدر جغد داني با صداي بلندي باز شد و فرد و جرج در 
  :رد با خودگفتن رون و ف. رون و هرميون خشكشان زد 

   شما اينجا چكار مي كنيد ؟ -
  :هري و جرج يكصدا گفتند 

  . اومديم نامه بفرستيم-
  :فرد و هرميون با هم گفتند 

   صبح به اين زودي ؟-
  :فرد خنديد و گفت

  .مي دونين چيه ؟ ما از شما نمي پرسيم چكار مي كرديد شما هم از ما هيچي نپرسين -
ن نگاهي انداخت اما فرد دانسته يا ندانسته آهري به . در دست فرد بود ك نامه ي مهر و موم شده ي

  .ن را بخواند آروي پاكت را برگرداند و هري نتوانس 
  :فرد با لحني تمسخر انگيز تعظيمي كرد و گفت 

  . ببخشيد كه معطلتون كرديم -
  :رون از جايش تكان نخورد و گفت 

   از كي مي خواين باج بگيريد؟
هري  جرج را ديد كه نيم نگاهي به فرد انداخت و بعد لبخند زنان به . ب فرد خشك شد لبخند روي ل

  :رون گفت 
  .ديوونه بازي در نيا من داشتم شوخي مي كردم-

  :رون گفت 
  .ولي هيچ شباهتي به شوخي نداشت-

  :فرد و جرج به هم نگاه كردند سپس فرد بي مقدمه گفت 
نمي . دماغت سالم و خوشگل بمونه تو كار كسي دخالت نكن رون قبال هم بهت گفتم اگه مي خواي -

  ...فهمم براي چي انقدر فضولي مي كني
  :رون گفت 

 اگه بخواين از كسي باج بگيريد به من هم مربوط ميشه جرج راست ميگه ممكنه براي اين كار بد -
  :جرج گفن  جوري تو دردسر بيفتين
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  . بهت كه گفتم داشتم شوخي مي كردم-
  :جرج ادامه داد به پاي جغدي كه در دست داشت بست ه را از فرد گرفت وسپس نام

  .لي شبيه برادر عزيزمون شدي رون اگه همين طور پيش بري دانش آموز ارشد مي شييخ-
  :رون با حرارت گفت

  . هيچم نمي شم-
  :جرج جغد نخودي رنگ را از يكي از پنجره ها بيرون داد سپس برگشت و به رون خنديد و گفت 

  .فعال خداحافظ.  اگه مي خواي ارشد نشي براي كسي تكليف معيين نكن -
  :هرميون آهسته گفت. هري رون و هرميون به هم نگاه كردند . فرد و جرج از جغد داني رفتند 

  .د؟ قضييه ي كرواچو مي گمنر شما ممكنه اون دو تا چيزي درباره ي اين قضيه بدونظبه ن-
  :هري گفت

  .حتما به دامبلدور مي گفتن . ي بود موضوع رو به يكي مي گفتننه اگه اينقدر جد-
  :هرميون از او پرسيد. اما رون هنوز ناراحت بود

  چرا ناراحتي؟-
  :رون آهسته گفت

وردن آاونا اين اواخر دائم به فكر پول در... من هنوز فكر نمي كنم اونا به كسي چيزي بگن ... راستش -
  ...همون وقتي كه ... دم اينو فهميدم بودن يه مدت كه زياد پيششون بو

  : هري جمله اش را تمام كرد و گفت 
  ...ولي باج گرفت...اره . كه با هم حرف نمي زدين -

  :رون گفت 
 همش به خاطر اينه كه به فكر باز كردن يه مغازه ي شوخي افتادن من قبال فكر مي كردم براي -

سال ديگه . مي خوان مغازه ي شوخي باز كنند.  مي گم ولي اونا جدي. اذيت مامان اين حرف رو مي زنن 
اونا براي اين . يكسره مي گن كه بايد به فكر آيندشون باشند . آخرين ساليه كه توي هاگوارتز درس مي خونن

  .در حالي كه بابا نمي تونه كمكشون كنه. كار احتياج به سرمايه دارند 
  : هرميون نيز نگران شد و گفت 

  درسته ؟. اونا براي تهيه ي اين پول هيچ وقت كار خالف قانون نمي كنن ...  اره ولي -
  :رون با شك و ترديد گفت 

  . راحت مقررات رو ناديده مي گيرنياونا خيل.  نمي دونم واال -
  :هرميون كه ترسيده بود گفت 

اگه باج  .  اره ولي داريم از قانون حرف مي زنيم موضوع قضييه ي پيش پا افتاده ي مدرسه كه نيست-
  بهتر نيست به پرسي بگي؟... رون ... بگيرند مجازاتشون سنگين تره  از مجازات هاي مدرسه سست 

  :رون گفت 
  .بعيد نيست لوشون بده .  ديوونه شدي؟ به پرسي بگم ؟ اونم دست كمي از كرواچ نداره -

  :سپس گفت  . رون به پنجره اي كه جغد فرد و جرج در ان به پرواز درامده بودند خيره شد
  . بياين بريم صبحانه بخوريم -



 

 

 -185- 

  

 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/     جادوگران         رويا                  / بيست و نهم فصل

  :هرميون گفت 
   به نظر تو االن زوده بريم به ديدن مودي ؟-

  :هري گفت 
يه وقت . درب و داغونمون كنه ،  اگه صبح به اين زودي از خواب بيدارش كنيم ممكنه از پشت در -

  . يم سراغش زنگ تفريح مي ر. ممكنه فكر كنه مي خوايم تو خواب بهش حمله كنيم 
  . كرديهري دائم به ساعت رون نگاه م.ن زنگ نمي رسيد آ تاريخ جادوگري هيچ گاه به كندي سكال

اما ساعت رون نيز چنان اهسته كار مي كرد كه . چون باالخره ساعت خودش رو از دستش باز كزده بود
خسته بودند كه اگه سرشان نها چنان آهر سه ي . هري فكر مي كرد ان هم مثل ساعت خودش از كار افتاده 

 هرميون هم مثل هميشه يادداشت برنمي يحت. ه را خواب مي ديدند افت پادشهرا روي تخت مي گذاشتند 
معلوم بود كه حواسش جاي . داشت او سرش را روي دستش تكيه داده بود و به پرفسور بينز چشم دوخته بود 

  .ديگري است 
. رفتندبا عجله به سمت كالس دفاع در برابر جادوي سياه نها آمد آوقتي سرانجام زنگ به صدا در 

چشم . نها خسته به نظر مي رسيدآپرفسور مودي را در هنگام خارج شدن ار كالس ديدند مودي نيز مثل 
وقتي از البه اليه . عاديش مدام بسته مي شد و در نتيجه صورت نا متقارنش نا ميزان تر از هميشه شده بود 

  :هري او را صدا زد . رفتند جمعيت به سوش مي 
  پرفسور مودي ؟-

  :مودي با صداي خرناس مانندش گفت 
  سالم پاتر-

. چشم سحر اميزش به چند دانش اموز سال اول خيره شد كه ترسيده بودند و با عجله از او دور شدند 
  :انگاه شروع به صحبت كرد و گفت .  كرد گاهسپس در حدقه چرخيد و از پشت سر به انها ن

  . بيا توي كالس-
او از جلوي كالس كنار رفت تا انها وارد شوند سپس لنگ لنگان پشت سر انها به داخل كالس رفت تا 

  :هري بي مقدمه پرسيد . انها وارد شوند 
  . پيداش كردن ؟ اقاي كرواچ رو مي گم-

  :مودي گفت 
ف كرد سپس سپس به سمت ميزش رفت روي صندلي نشست و ناله كنان پاي چوبيش را صا  نه-

  : هري پرسيد . شيشه اي از جيبش در اورد
   از نقشه استفاده كردين ؟-

  : و جرعه اي از او نوشيد و گفت د شيشه را به دهن بريمود
وردم ولي كرواچ اونجا آوري اونو از دفترم به جنگل آبا افسون جمع .  البته از روش تو استفاده كردم -

  .نبود
   :تفگرون 

  ب كرده ؟  يعني خودش رو غي-
  :هرميون گفت 
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راه هاي ديگه اي .  رون هيچ كس نمي تونه خودش رو تو زمين هاي هاگوارتز غيب كنه -
   غيب كنه درسته پروفسور ؟وهست كه بتونه با اون ها خودش ر

  :مودي گفت . چشم سحر آميز مودي روي هرميون ثابت ماند
كله ات خوب كار مي كنه . بشيخوبي گاه نده مي توني كارايآ تو هم يكي از كساني هستي كه در -
  .گرنجر

  :هري گفت . هرميون كه از اين حرف خوشحال شده بود گونه هايش گل انداخت 
.  شنل نامرئي هم نپوشيده بوده چون نقشه كساني رو هم كه زير شنل نا مرئي پوشيده نشون مي ده -

  .پس حتما از هاگوارتز خارج شده 
  : هرميون با بي قراري گفت 

  . معلوم نيست خودش رفته يا يه نفر مجبورش كرده بره-
  :رون بالفاصله گفت 

  شايد يكي اون رو سوار جارو كرده و با خودش برده درسته ؟. ره ممكنه كسي مجبورش كرده باشه آ -
رون با شوق و ذوق به مودي نگاه كرد گويي انتظار داشت مودي به او بگويد كه در آينده كاراگاه خوبي 

  :مودي گفت . ود مي ش
  .كان آدم ربايي هم بايد در نظر داشته باشيمم درسته ا-

  :رون گفت 
   پس به نظر شما ممكنه يه جايي مثل هاگزميد باشه ؟-

  :مودي سرش را به نشانه ي مخالفت نشان دادو گفت 
   .ما فقط از اين مطمئنيم كه تو هاگوارتز نيست. هر جايي مي تونه باشه 

وقتي دهان كجش باز شد جاي خالي چند دندان . شد و جاي زخم هايش كش آمد مودي خميازه اي ك
  :او گفت. در دهانش نمايان شد 

ولي اين رو . دامبلدور به من گفته شما سه تا مثل كاراگاه ها مي خواين اين قضييه رو دنبال كنيد -
ونه دستور داده و اونا دارن دنبالش دامبلدور به وزارت خ. د  ابدونيد براي كرواچ هيچ كاري از دستتون بر نمي

  . پاتر تو فقط حواست به مرحله ي سوم مسابقه ي سه جادوگر باشه . مي كنن 
  :هري گفت 

  .بله ...  چي؟ آهان -
 يك بار هم به ياد مرحله ي سوم مسابقه نيوفتاده يهري ديشب با كرام از هزارتو بيرون آمده بود حت

  :نه اش را خاراند و گفت مودي به هري نگاه كرد و چا. بود 
دامبلدور برام تعريف كرد كه تا حاال چند بار از .  عبور از اين مرحله در محدوده ي تخصصي توست -

سال اول بود . توانستي از موانعي براي رسيدن به سنگ جادو وجود داشته عبور كني . اين موانع رد شدي  
  درسته ؟

  :رون بالفاصله گفت 
  . ن و هرميون كمكش كرديم م.  ما كمكش كرديم -

  : مودي خنديد و گفت 
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در اين . چون بعيده برنده نشه . پس كمكش كنين براي اين يكي هم حسابي تمرين كنين -
  !هشياري مداوم .  فراموش نكن پاتر وم رومداهشياري 

از . او جرعه ي ديگري از شيشه اش نوشيد و چشم سحر آميزش چرخيد و از پنجره بيرون را نگاه كرد 
  :اديش به رون وهرميون نگاه كرد و گفت عباچشم . نجا بادبان كشتي دورمشترانگ معلوم  بود آ

  از پاتر جدا نشيد باشه ؟...  شما دونا -
  .ن واحد حواسش به همه جا باشهآدم نمي توانه در آ... من حواسم جمعه ولي خب

  
همان وقتي كه ر  دته رسان هري درسجغد نام. ن روز جواب نامه ي هري را فرستاد آسيريوس فرداي 

هرميون روزنامه را گرفت و چند صفحه ي اول ان را نگاه . ورد رسيدآجغد هرميون روزنامه ي پيام امروز رو 
  :كرد و گفت 

  . ها ها ها ريتا اسكيتر ماجراي كرواچ رو نفهميده-
  .ب پيش مي خوانندسپس به رون و هري ملحق شد تا نظر سيريوس را راجع به اتفاقات عجيب دو ش

  
  هري
من ازت مي خوام تو نامه بعديت   معلومه چكار ميكني ؟ براي چي با كرام به بيرون رفته بودي؟چهي

. دم خيلي خيلي خطرناك توي هاگوارتزه آيه . قسم بخوري كه ديگه با هيچ كس توي محوطه پرسه نزني 
ا بوگيري كننو تو توي تاريكي شب تنها چند قدم من مطمئنم اونا مي خواستن از مالقات دامبلدور با كرواچ جل

  .ممكن بود تو رو بكشن. انها فاصله نداشتي 
اگه كسي قصد حمله به تو رو داره اين آخرين . تش اتفاقي نبود آبيرون اومدن اسم تو از توي جام 

شو خودت رو براي بعد از تاريك شدن هوا از گريفندور خارج ن. از رون و هرميون جدا نشو . فرصتيه كه داره 
اگه چند تا طلسم خطرناك هم . الح رو تمرين كنسطلسم هاي بيهوشي و خلع . ماده كنآعبور ازمرحله سوم 

سرت به كار خودت باشه و مراقب . تو براي كرواچ هيچ كاري نمي توني بكني . ياد بگيري به دردت مي خوره 
ن شده ي مدرسه يعكه ديگه خارج از محدوده ي تبايد بهم قول بدي . من منتظر نامه ت هستم . خودت باش 
  .پرسه نزني 

  سيريوس
  

  :ش گذاشت و با ناراحتي گفت يهري نامه را تا كرد و در ردا
 با چه رويي به من ميگه از محدوده ، بعد از اون كار هايي كه خودش تو مدرسه كرده با چه رويي-

  تعيين شده خارج نشم؟
  :هرميون با تند خويي گفت

   .دهبدرست مثل مودي و هاگريد بنا براين به حرفشون گوش . گرانه تويه  اون ن-
  :هري گفت 

  ... يك بار هم سعي نكرده به من حمله كنه اصال كسي با من كاري نداشته ي از اول سال  تا حاال حت-
  :هرميون گفت 
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ن فيني هري في.  فقط اسمتو توي جام آتش انداختن مطمئن باش اين كارشون بي دليل نبوده -
شايد مي خوان تو اين مرحله يه باليي به سرت بيارند .  مناسب باشند تممكنه منتظر يه فرص. راست مي گه 

.  
  :هري با بي حوصلگي گفت 

پس . ببين فرض كنيم فين فيني راست گفته بشه و يكي كرام رو بي هوش كرده تا كرواچ رو بدزده-
 گه درسته ؟ پس چرا صبر كردن من برم بعد وارد عمل بشند؟معلومه اونا پشت درخت هاي نزديك ما بودند دي

  پس حتما هدفشون من نبودم ديگه؟ درسته؟
  :هرميون گفت 

 اگه تو رو توي جنگل مي كشندند ديگه مرگ تو اتفاقي به نظر نمي اومد ولي اگه تو يكي از مراحل -
  ...مسابقه كشته بشي 
  :هري گفت 

 مهم نبود؟ چرا همون موقع من رو مثل كرام از سر راهشون  چه طور حمله كردن به كرام براشون-
  ...كنار نزدند؟ مي تونستند كاري كنند كه همه فكر كنند من و كرام دوئل كرديم يا دعوا كرديم 

  :هرميون با نا اميدي گفت 
فقط اين رو مي دونم كه اين روزها اتفاق هاي .  هري من خودم نمي دونم چرا اين كار رو نكردند -

تو بايد براي . فين فيني راست ميگه ... مودي راست مي گه ... من به دلم بد اومده ... جيبي زيادي افتاده ع
وباره  دعبور از مرحله ي سوم تمرين كني يادت باشه حتما يه نامه به فين فيني بفرسي و توش قول بدي

  .رسه نزني پدزدكي تو مدرسه 
  

زتر از هميشه به نظر مي رسيد يگود محوطه ي قلعه وسوسه انهرگاه هري ناچار بود از مدرسه بيرون نر
او با رون و . در چند روز بعدي هري تمام اوقات فراقش را در كتابخانه مي گذراند يا در كالس هاي خالي . 

اب هاي مرجع انواع طلسم هاي خطر ناك را پيدا كند و بعد به سر تهرميون به كابخانه مي رفت تا از ك
نها بپردازد هري تمام ذهنش را روي افسون آ مي رفت تا دور از چشم سايرين به تمرين كالس ها خالي

ن را به كار نبرده بود مشكل اين بود كه رون و هرميون بايد آن هرگز آركز مي كرد زيرا پيش از تمبيهوشي م
  . اند اين طلسم ها را بكار ببرد و تمرين كند وفداكاري مي كردند تا هري بت

نها به كالس وردهاي جادويي رفتند هري پنچ بار پشت سر هم رون را بي آهار روز دوشنبه در ساعت ن
مد همان طور در  آهوش كرد و دوباره به هوش آورد وقي رون بعد از پنجمين طلسم بي هوشي به هوش

  :كالس ورد هاي جادويي به پشت افتاده بود گفت 
ه هم اون رو بي هوش كني هري حتي از دابي هم  نمي شه خانم نوريس رو بدزديم ؟ مي توني يه ذر-

 فكر نكني من خودم .همي تواني استفاده كني من مطمئنم كه اون حاضره براي تو هر كاري كه مي تونه بكن
  ...  اين كار نيستم ها هراضي ب

هرميون با بي حوصلگي كوسن هايي را كه روي زمين چسبيده بودند مرتب كرد اين كوسن ها همان 
او كوسن ها را در . ودند كه پرفسور فليت ويك براي تمرين افسون دور كننده از آنها استفاده مي كردهايي ب

  :هرميون با بي قراري گفت . يك كمد گذاشته بود و بچه ها آنها را بيرون مي آوردند و روي زمين مي چيدند
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  .سعي كن رو كوسن ها بيفتي.  خب آخه تو خودت رو روي كوسن ها نميندازي -
  :رون با عصبانيت گفت 

 وقتي آدم بيهوش ميشه ديگه نمي تونه نشونه گيري كنه كه چرا خودت يه بار افسون بي هوشي رو -
  امتحان نمي كني ؟
  :چگي گفت ت پاهرميون با دس

براي ياد گفتن خلع سالح هم به . هري اين افسون رو خوب ياد گرفته   خب ديگه فكر مي كنم-
 نظر من بهتره امشب افسون چند افسون هاالن مدت هاست كه اون رو ياد گرفته بتمرين نياز داريم چون 

  .خطر ناك رو ياد بگيريم و شروع كنيم 
  : و گفت تهرميون به فهرستي كه در كتابخانه نوشته بود نگاهي انداخ

سمتت با اين نفرين باز داري مي توني حركت هر چيز خطرناكي كه به .  اين يكي به نظرم چيز خوبيه -
  .با همين نفرين كارمون رو شروع مي كنيم هري . مياد رو آهسته كني 

  :زنگ به صدا در امد و بچه ها با عجله كوسن ها را داخل كمد گذاشتند و خارج شدند هرميون گفت 
  . سر شام مي بينمتون-

 به كالس رون و هري نيز به سمت برج شمالي رفتند تا به موقع. او به كالس رياضيات جادويي رفت 
  . پيشگويي برسند 

  :چه ي كالس پيشگويي ي رفتند رون گفت يوقتي به پله ها به سمت نرده بان نقره اي و در
  .تيشش رو خواموش نمي كنه آتو كالس ترالوني ميپزيم اون هيچ وقت -

تش آاتاق كم نور پرفسور ترالوني گرماي خفقان آوري داشت دود معطري كه از . رون حق داشت 
 هري كه سرش گيج مي رفت با عجله به سمت پرده اي رفت . ر بودته غليظ شاز همي.  برمي خاست بخاري

رالوني به آن نگاه نمي كرد و مشغول جمع تو در يك فرصت مناسب كه پرفسور  و مثل آن بقيه كشيده بود
 نشست يتل راحكردن گوشه ي شالش از يكي از چراغ ها بود هري الي پنجره را باز كرد و دوباره روي مب

  .نسيم خنكي بر صورت اش وزيد و از لذت لبريز شد . ن گلدار بود آكه پارچه ي روي 
با چشم هاي درشت و غير . موزان نشست آپرفسور ترالوني روي صندلي پشتي بلندش در مقابل دانش 

  :موزان نگاه كرد و گفت  آاديش به دانشع
تمام كرديم اما چون امروز فرصت رو كت سيارات  عزيزان من ما تقريبا درس پيشگويي را روي حر-

 علتش اينه كه تو اين لحظه در جالب ترين .بررسي تاثير و نفوز سياره ي مريخ مي پردازيمبه مناسبيه براي 
  ... من چراغ رو خاموش ميكنم ،وضعيت خودش قرار داره اگه همتون اين جا رو نگاه كنيد

 كالس ي نورعنها منبت شتآچراغ ها خاموش شد شعله هاي بالفاصله . او چوب دستيش را تكان داد 
بود پرفسور ترالني خم شد و از زير صتدلي اش نمونه ي كوچك منظومه ي شمسي را كه در يك گوي 

 اقمارش به دور خورشيد تابناك هه ي زيبايي بود هر نه سياره به همرالوسي. بلورين جا سازي شده بود برداشت 
ني زاويه ي وا در زير گنبد بلورين در حال چرخش بودند هنگامي كه پرفسور ترالمي چرخيدنيد همه ي انه

 هري به چهره ي خواب الود او نگاه . مريخ و نپتون به وجود آمده بودارهيس  بين دو كهجالبي را نشان مي داد
 اش را مي كرد بوي معطر و تند كالس مشامش را پر كرده بود و نسيم خنكي كه از پنجره مي وزيد چهره

  ...نوازش مي داد صداي وزوز حشره اي را كه پشت پرده گير كرده بود ميشنيد چشم هايش كم كم بسته شد
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انندي در پهنه ي نيلگون اسمان پرواز مي كرد و به بناي قديمي سازي ماو سوار بر جغد عقاب 
ن ها آ بر گرفته بود ن را ساقه هاي پيچك درآا شده و سرتاسر نماي ننزديك مي شد كه بر روي يك تپه ب

باد صورت هري را نوازش مي دارد و او را در لذتي ژرف غوطه ور مي ساخت تا . پايين و پايين تر مي رفتند 
نها وارد آن شكسته بود و به طبقه ي دوم ساختمان را داشت آاين كه به پنجره اي رسيد كه شيشه ي 

وارد ... گذشتند تا به اتاقي در انتهاي ساختمان رسيدند از كنان از راهروي تيره و تاريكي وپر. ساختمان شدند 
  ...ن تخته كوب شده بود آاتاق تاريكي شدند كه پنجره 

مد و جغد را تماشا كرد كه پرواز كنان از عرض اتاق گذشت و بر روي مبلي آشت جغد بيرون پ از يهر
  .دند و هر دو تكان مي خوردند دو شكل تيره زير مبل بر روي زمين بو... ن به هري بود آنشست كه پشت 

مردي كوچك اندام و تاس با چشم هايي ... ديگري يك مرد بود... ن ها يك مار غول پيكر بودآكي از ي
  ...او روي قاليچه كنار بخاري هق هق گريه ميكرد ... لود و بيني نوك تيز آاشك 

 صندلي فرود امده بود به گوش           صداي زير و بيروح يك مرد كه از اعماق جغدي كه كه بر روي
  :مي رسيد 

ب دادي همه ي نقشه رو آوردي دم باريك واقعا كه خيلي خوش شانسي دسته گلي كه به آ شانس -
  .خراب نكرد اون مرده 

  :مردي كه روي زمين افتاده بود نفسش را در سينه حبس كرد و گفت 
  ... اسف هم خيلي مت... من هم خيلي خوشحالم ...سرورم من . سرورم -

  :مرد بي روح گفت 
هري پاتر كه ... اما عيبي نداره ... وردي ديگه نمي گذارم دم بارك رو بخوريآ نجيني بد شانسي -
  ...هست 

مار فش فش كرد هري زبان مار را ديد كه به سرعت از دهانش بيرون امد و دباره داخل برگشت مرد 
  :بي روح گفت 

 ديگه نمي تونم يهموري كوچك ديگه اي رو هم بكنم كه بف آدم باريك شايد الزم باشه يه ياد-
  ... رو تحمل كنمتخرابكاري ها

  ...نه ...تو رو خدا ... سرورم نه -
مرد بي روح گفت . نوك يك چوب دستي از اعماق مبل بيرون آمد و به سمت دم باريك نشانه گرفت 

  » بشكنج «:
يشه ي بدنش را از هم جدا مي كردند صداي گويي تمام رگ و ر. دم باريك جيغ كشيد و جيغ كشيد 

  . هري نيز فرياد كشيدتجيغ در گوش هري مي پيچيد و بالفاصله زخم پيشانيش به شدت تير كشد و درد گرف
  ...و بفهمد او كجاست... ولدمورت صدايش را بشنود هرلحظه ممكن بود

  !هري! هري -
 دست هايش را جلوي صورتش گرفته  وافتاد او كف اتاق پرفسور ترالوني. هري چشمهايش را باز كرد 

 يه هم  بودي درد پيشانيش واقع.بود جاي زخمش چنان مي سوخت كه اشك در چشمهاش جمع شده بود
رون كنارش روي زمين زانو زده بود  و وحشت وهراس در چهره اش موج مي  كالس دورش جمع شده بودند

  : گفت  اوزد
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   حالت خوبه؟-
  :گفت ، ن زده بود با دهان باز به هري نگاه مي كرد الوني كه هيجارپرفسور ت

   معلوومه كه حالش خوب نيست چي شد پاتر پيش آگاهي بود؟ توهم بود؟ چي ديدي؟-
  :هري به دروغ گفت 

  . هيچي نديدم-
هري بلند شد و روي زمين نشست تمام بدنش مي لرزيد نمي توانست از نگاه كردن به سايه هاي 

  ...داي ولدمورت خيلي به او زديك بود ص اطرافش خودداري كند
  :پرفسور تريالني گفت 

جاي زخمت رو محكم گرفته بودي و روي زمين غلت مي   داشتي جاي زخمت رو فشار مي دادي-
  .زدي بگو پاتر من در اين مسائل تجربه دارم

  :او گفت 
  . بهتره برم به درمانگاه سرم بد جوري درد مي كنه-

  :پرفسور تريالني گفت 
 عزيزم بي ترديد تو تحت تاثير ارتعاش هاي غير عادي روشن بيني كالس من هستي اگه االن بري -

  ... براي ديدن آينده بدست نيارييممكنه ديگه هيچ وقت چنين فرصت
  :هري گفت 

 من نمي خوام چيزي ببينم فقط مي خوام زودتر سردردم خوب بشه هري از جايش برخواست دانش -
  :كنار رفتند همه سراسيمه و اشفته بودند هري زيرلب به رون گفت موزان از سر راهش آ

   . بعدا مي بينمت-
سپس كيفش را روي شانه اش انداخت و به سمت دريچه رفت او به قيافه ي دلخور و نا اميد پرفسور 

 ناديده ترالني توجه نكرد پرفسور تريالني چنان ناراحت بود كه انگار هري لطف بزرگ و سخاوتمندانه ي او را
  .گرفته بود

هري از پلكان نقره اي رنگ پايين آمد اما به درمانگاه نرفت به هيچ وجه قصد رفتن به آنجا را نداشت 
ريوس به او گفته بود كه اگر جاي زخمش دوباره درد گرفت چه بايد بكند او مي خواست طبق راهنمايي يس

 در راه به خوابي كه ديده بود فكر مي . برودراو مي خواست يك راست به دفتر دامبلدو. سيريوس عمل كند 
... صحنه هاي اين خواب نيز درست مثل خوابي بود كه در پريوت درايو ديده بود واضح و اشكار بود ... كرد 

او صداي ولدمورت ... هري جزئيات خواب را در ذهنش مرور مي كرد تا مطمئن شود همه چيز را به ياد  دارد 
اما جغد نامه رسان برايش خبر خوبي آورده ... اريك را به يك خرابكاري متهم كرده بود را شنيده بود كه دم ب

به همين دليل دم باريك ديگه غذاي نجيني ... بود يك نفر كشته شده و خرابكاري دم باريك اصالح شده بود 
  ...نمي شد قرار بود به جاي دم باريك هري را بخورد 

بان در مخفي دفتر دامبلدور بود رد شد هري ه كله اژدري كه نگهري با حواس پرتي از جلوي ناودان
چشم هايش را باز و بسته كرد و به اطرافش نگاهي انداخت متوجه اشتباهش شد و از همان راهي كه امده بود 

  :باز كشت و جلوي ان ايستاد انگاه به ياد اورد كه اسم رمز را نمي داند با شك و تردي گفت 
   اب نبات ليمويي؟-
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  :ناودان كله اژدري حركت نكرد هري به آن خيره شد و گفت 
آدامس بادكنكي ... ژ جوشان يزنبور ويژ و...چوب دستي شيرين بيان ...آب نبات با طعم گالبي . باشه -

   .تو رو خدا باز شو...نه بابا از اونا دوست نداره ... دانه هاي همه  مزه ي برتي بات . اعالي دروبل 
  : گفت هري با عصبانيت

  .من بايد حتما ببينمش كار مهمي دارم -
ناودان كله اژدري بي حركت ماند  هري به ان لگد زد اما اين كار باعث شد انگشت هاي پايش به 

  :شدت درد بگيرد هري وزنش را روي پاي ديگرش انداخت و با عصبانيت نعره زد 
  .يه كپه سوسك ! قلم ني شكر !  قورباغهي شكالتي -

   .ه اژدري ناگهان جان گرفت و كنار رفتناودان كل
ري با عجله از شكاف كنار ديوار رد شد و بر روي پلكان مار پيچي مرمري قدم گذاشت همين كه در ه 

پشت سرش بسته شد پلكان به نرمي شروع به حركت كرد و او را به سمت دري از جنس چوب بلوط براق برد 
  . از دفتر به گوش مي رسيدكه كوبه ي برنزي داشت صداي گفگوي چند نفر

  . دامبلدور متاسفانه من اصال متوجه ارتباطي كه مي گي نمي شم-
  :اين صداي كرنيليوس فاج وزير سحر و جادو بود فاج گفت 

  .ه برتا گم شده و با سابقه اي كه داره گم شدنش عجيب نيستر لودو مي-
اده و نيم ولي در هر حال اتفاقيه كه افونيم پيداش كنبت همه وقت نالبته من انظار داشتم بعد از اي

 قضيه مربوط بشه هيچ مدركي نيست كه نكاريش هم نمي شه كرد هيچ مدرك جرمي پيدا نكرديم كه به اي
  .ارهنشون بده گم شدن برتا و كرواچ به هم ربط د

  :صدا خرناس مانند مودي به گوش رسيد كه گفت 
   كرواچ اومده؟ جناب وزير به نظر شما چه باليي به سر بارتي-

  : فاج گفت 
 الستور به نظر من احتمال دو چيز هست يا كرواچ زده به سرش كه اين احتمالش خيلي زياده خودتون -

  ...حتما عقلش رو از دست داده و سر به بيابون گذاشته باشه ...  زنديگيشون رو مي دوني يكه تاريخچه 
  :دامبلدور به آرامي گفت 

  ...با سرعت خيلي زيادي سر به بيابون گذاشته باشه  باشه بايد كورنليوس اگه اين طور -
  :دامه داد افاج كه شرمنده شده بود 

گفتي نزديك . بهتره قبل از اظهار نظر بريم به محلي كه كرواچو اونجا ديدن ... با اين كه خب -
  كالسكه ي بوباتون بوده ؟ دامبلدور تو مي دوني اون زن چه جور موجوديه ؟

  : گفت دامبلدور
  . به نظر من خانم مدير شايسته ايه و بي نهايت مبادي آدابه -

 تعصبي  نيست كه روي ،ن زنيا علت طرفداريت از .بسش كن ديگه دامبلدور: فاج با عصبانيت گفت 
  ... با اون هيوال هايي كه . گفت هاگريد بيخطرهبشه  البته اگه .شون بي خطر نيستن هام؟ همهاگريد داري

  :در كمال ارامش گفت دامبلدور 
  . من در مورد هاگريد و خانم ماكسيم هيچ شك و سوئ ظني ندارم -
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  :مودي غرلند كنان گفت 
  مي شه اين بحثو همين جا درز بگيرم ؟

  :فاج با بي قراري گفت 
  اره اره بهتره زود تر بريم پايين -

  :مودي گفت 
  .دامبلدور حرف بزنه منظورم اين نبود اخه پاتر پشت در وايساده و مي خواد با 
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  قدح انديشهقدح انديشه: 30فصل 
  
  
  
  
  
  
  

  :مودي گفت. در دفتر باز شد
  .بيا تو.  سالم، پاتر-

او يك بار ديگر هم به آن . هري وارد دفتر دامبلدور شد
اتاق دايره اي شكل زيبايي بود كه بر روي . دفتر رفته بود

ديوارهاي آن تصاوير قاب شده ي مديران سابق هاگوارتز 
همه ي آن ها خواب بودند و . سر هم رديف شده بودندپشت 

  .قفسه ي سينه شان به آرامي باال و پايين مي رفت
همان . كورنليوس فاج كنار ميز دامبلدور ايستاده بود

شنل راه راه هميشگي را به تن داشت و كاله لبه دار ليمويي 
  :فاج جلو آمد و با خوشرويي گفت. رنگش در دستش بود

   چه طوره؟حالت!  هري-
  :هري به دروف گفت

  . خوبم-
  :فاج گفت

تو اونو پيدا كردي، .  ما داشتيم درباره ي اون شبي خرف مي زديم كه آفاي كراوچ در هاگوارتز بود-
  درسته؟

  :هري گفت
  . بله-

به همين . هري به اين نتيجه رسيد كه تظاهر به اين كه گفتگوي آن ها را نشنيده است فايده اي ندارد
  :فتدليل گ

اگه بود به اين داحتي نمي تونست خودشو مخفي كنه، .  ولي اون شب خانم ماكسيم اون اطراف نبود-
  درسته؟

فاج كه شرمنده . دامبلدور كه پشت فاج ايستاده بود به هري لبخندي زد و برقي رد چشم هايش درخشند
  :شده بود گفت
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  .نم بريم به محوطه ي قلعهما مي خوا. اميدوارم ما رو ببخشي، هري.  خب، بله، درسته-
  :هري به دامبلدور نگاه كرد و تند تند گفت

  . من مي خواشتم با شما صحبت كنم، پروفسور-
  :دامبلدور نگاه كنجكاوانه اي به هري كرد و گفت

  .بازرسي محوطه زياد طول نمي كشه.  همين جا منتظرم باش، هري-
بعد از يكي دو دقيقه هري . در را پشت سرشان بستندآن ها از كنار هري گذشتند و از دفتر خارج شدند و 

هري . صداي تق تق پاي چوبي مودي را شنيد كه ضعيف و ضعيف تر شده از راهروي پايين پله دور مي شد
  :به اطرافش نگاهي انداخت و گفت

  . سالم، فوكس-
او به اندازه . ه بودفوكس، ققنوس پروفسور دامبلدور بود كه روي جايگاه طاليي رنگش در كنار در ايستاد

او دم بلندش را در هوا تكان داد و با حالتي . ي يك قو بود و بال هاي سرخ و طاليي با ابهت و زيبايي داشت
  .دوستانه چشم هايش را باز و بسته كرد

چند دقيقه اي به تابلوي مديران خيره شد . هري روي يكي از صندلي هاي جلوي ميز دامبلدور نشست
جاي زخم پيشانيش ديگر . به پيشانيش دست كشيد.  و به علت آمدنش به آن جا فكر كردكه چرت مي زدند

  .درد نمي كرد
در دفتر دامبلدور آرامش داشت چون مي دانست تا چند دقيقه ي ديگر خوابش را براي دامبلدور تعريف 

 نخ نما در يكي از كاله گروه بندي و. هري سرش را بلند كرد و به ديوار پشت ميز نگاهي انداخت. مي كند
در كنار آن شمشير جواهر نشان باشكوهي قرار داشت كه غالف آن بلورين بود و ياقوت هاي . قفسه ها بود

همان شمشيري بود كه در . هري آن شمشير را مي شناخت. درشت روي دسته ي نقره اي آن مي درخشيد
آن شمشير روزگاري به گودريك . ده بودسال دوم تحصيلش در هاگوارتز از داخل كاله گروه بندي بيرون كشي

هري به شمشير خيره شد و زماني را به ياد آورد . گريفيندور تعلق داشت كه موسس گروه هري در مدرسه بود
در همان وقت نور نقره اي رنگي كه روي غالف بلورين . كه در اوج نااميدي آن شمشير به سراغش آمده بود

 هري  به اطرافش نگاه كرد تا منبع آن را پيدا كند و چشمش به .شمشير مي رقصيد توجهش را جلب كرد
. در كمد نيمه باز بود. چندين اشعه ي نور سفيد رنگ افتاد مكه از داخل كمد سياهي در پشت سرش مي تابيد

به طرف كمد رفت و در آن را باز . به فوكس نگاهي انداخت و از جايش برخاست. هري لحظه اي درنگ كرد
  .كرد

ل كمد يك قدح سنگي كم عمق قرار داشت كه كنده كاري هاي عجيبي در دور تا دور لبه ي آن در داخ
نور نقره اي از . حروف و عالئم ناشناخه اي بودند كه هري معناي آن ها را نمي دانست. به چشم مي خورد

مي توانست ن. در داخل قدح چيزي بود كه هري به عمرش نظير آن را نديده بود. محتويات قدح مي تابيد
سطح آن . آن ماده ي سفيد مايل به نقره اي و دائم در حركت بود. تشخيص دهد كه آن ماده مايع است يا گاز

سپس مثل توده هاي ابر از هم جدا شد و شروع به چرخيدن . مثل آبي كه باد بر سطح آن بوزد متالطم شد
م به بادي شباهت داشت كه از ذرات جامد شايد ه... مانند نوري بود كه به حالت مايع در آمده باشد. كرد

  .هري نمي دانست چه طور بايد آن را توصيف كند... تشكيل شده باشد
اما نزديك به چهار سال زندگي و تجربه در . مي خواست آن را لمس كند و ببيند جنس آن از چيست

شناخته اي در آن است كار دنياي جادويي به او ياد داده بود كه فرو كردن دستش در كاسه اي كه ماده ي نا
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بنابراين چوبدستيش را از دستش در آورد و با حالتي عصبي به گوشه و كنار دفتر . احمقانه اي است
. سپس دوباره به ماده ي ناشناخته نگاه كرد و چوبدستيش را در آن فرو كرد و در آورد. دامبلدور نگاهي انداخت

  .يادي شروع به چرخيدن كردسطح نقره اي رنگ ماده ي  درون قدح با سرعت ز
به . ماده ي نقره اي رنگ مثل شيشه شفاف شد. هري سرش را داخل كمد كرد و از نزديك آن راديد

انتظار داشت ته قدح سنگي را ببيند اما در عوض، در زير سطح آن ماده ي اسرار . داخل قدح نگاهي انداخت
  . و از پنجره ي گردي در سقف اتاق داخل آن را ببينددرست مثل اين بود كه ا. آميز اتاق بسيار بزرگي را ديد

به نظر مي رسيد اتاقي در زير زمين باشد زيرا هيچ پنجره اي نداشت و تنها منبع . اتاق كم نوري بود
  .روشنايي آن مشعل هايي مشابه مشعل هاي ديواري هاگوارتز بودند

دور . تي متر بيش تر فاصله نداشتنوك بيني اش با سطح ماده ي شفاف يكي دو سان. هري جلوتر رفت
تا دور اتاق نيمكت هاي متعددي به چشم مي خورد كه در رديف هايي چيده شده بودند كه هر يك پايين تر از 

عده ي زيادي جادوگر و ساحره بر روي نيمكت ها . سطح ديگري قرار مي گرفت تا به كف اتاق مي رسيد
زنجير . هري با ديدن آن صندلي حس بدي پيدا كرد. رار داشتدر وسط اتاق يك صندلي خالي ق. نشسته بودند

  .هاي بزرگي از دسته هاي آن آويزان بود گويي كسي كه روي آن مي نشست هميشه به آن بسته مي ماند
هري هرگز چنين اتاقي را در هيچ جاي قلعه نديده . آن جا كجا بود؟ بي ترديد آن اتاق در هاگوارتز نبود

هري مي . معيتي كه در آن اتاق اسرارآميز در ته قدح حضور داشتند همه بزرگسال بودنداز آن گذشته ج. بود
با . به نظر مي رسييد كه آن جمعيت منتظر چيزي هستند. دانست كه تعداد اساتيد هاگوارتز به آن زيادي نيست

گي به يك اين كه هري از باال فقط مي توانست كاله هاي نوك تيزشان را ببيند تشخيص مي داد كه هم
  .هيچ كدام از آن ها با ديگري حرف نمي زد. سمت نگاه مي كنند

از آن جا كه قدح گرد بود و اتاق چهارگوش، هري نمي توانست ببيند در چهار گوشه ي اتاق چه مي 
  ...كمي جلوتر رفت و سرش را حركت داد بلكه بتواند چيزي ببيند. گذرد

  ...قدح خوردناگهان نوك بيني اش به ماده ي عجيب داخل 
او با سر به داخل ماده ي داخل . دفتر دامبلدور ناگهان شروع به چرخيدن كرد و هري به جلو رانده شد

  ...قدح پرتاب شده بود
درست مثل اين بود كه به . او درون چيز سياه و يخي پايين مي رفت. اما سرش به ته قدح سنگي نخورد

  .درون گرداب سياهي كشيده مي شد
ود آمد كه بر روي نيمكتي در انتهاي اتاق ته قدح نشسته بود، نبمكتي كه باالتر از ساير هنگامي به خ

مي خواست پنجره . هري سرش را بلند كرد وبه سقف مرتفع سنگي اتاق نگاهي انداخت. نيمكت ها قرار داشت
  .بوداي را ببيند كه از آن، داخل اتاق را ديده بود اما بر روي سقف سنگي تاريك اتاق چيزي ن

هيچ يك از جادوگرها و ساحره هاي حاضر در . هري كه تند تند نفس مي كشيد به اطرافش نگاه كرد
انگار هيچ كدام متوجه نشده بودند . به او نگاه نمي كردند) كه عده ي آن ها به دويست تن مي رسيد ( اتاق 

هري به جادوگري نگاه كرد كه . كه لحظه اي پيش يك پسر چهارده ساله از سقف افتاده و در ميان آن هاست
  .صدايش در اتاق ساكت پيچيد. كنارش روي نيمكت نشسته بود و از تعجب فرياد كوتاهي كشيد

  .او درست پهلوي آلبوس دامبلدور نشسته بود
  :هري با صداي خفه اي به دامبلدور گفت
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 بود نگاه فقط داشتم توي قدحي رو كه توي كمدتون... ببخشيد، من نمي خواستم !  پروفسور-
  اين جا كجاست؟... من ... مي كردم 

او نيز مثل ساير جادوگرها به . او اصالً به هري اعتنا نكرد. اما دامبلدور هيچ واكنشي از خود نشان نداد
  .دري كه در گوشه ي اتاق بود نگاه مي كرد

 بعد به هري مات و مبهوت به دامبلدور نگاه كرد سپس به جادوگران اطرافشان نگاهي انداخت و
  ... آن گاه تازه متوجه شد. دامبلدور خيره شد

آن بار، . يك بار ديگر هم هري به جايي رفته بود كه هيچ كس او را نمي ديد و صدايش را نمي شنيد
او به خاطرات شخص ديگري راه يافته . هري به درون صفحات يك دفترچه خاطرات سحرآميز افتاده بود

  ...چيزي برايش پيش آمده بودشايد اين بار هم چنين ... بود
سپس دستش را به تندي جلوي صورت دامبلدور تكان . هري دستش را باال آورد و لحظه اي مردد ماند

با اين كار همه چيز براي هري . اما دامبلدور نه پلك زد نه به هري نگاه كرد نه از خود حركتي نشان داد. داد
هري به . او دامبلدور زمان حاضر نبود.  هري بي اعتنايي كندامكان نداشت دامبلدور اين چنين به. روشن شد

دامبلدوري كه كنار هري ... اما ظاهراً از آن خاطره مدت زيادي نگذشته بود. درون خاطه اي راه يافته بود
  آن كجا بود؟ ان جادوگر ها منتظر چه بودند؟. نشسته بود درست مثل دامبلدور زمان حاضر موهايش سفيد بود

اين اتاق همان طور كه هري تشخيص داده بود در زير . دقت بيش تري به اطرافش نگاه كردهري با 
يأس و نااميدي فضاي اتاق را ترسناك كرده . بيش تر به دخمه ها شباهت داشت نه يه اتاق. زمين قرار داشت

زي كه به چشم مي تنها چي. هيچ وسيله ي تزئيني در آن جا وجود نداشت. هيچ تابلويي بر ديوارها نبود. بود
نيمكت ها را طوري چيده بودند كه همه به راحتي . خورد رديف شيب دار نيمكت ها در دور تا دور اتاق بود

  . بتوانند صندلي وسط اتاق را كه از دسته هاي آن زنجير آويخته بودند ببيند
دري كه درگوشه . پيش از آن كه هري در مورد اتاق به نتيجه اي برسد صداي قدم هايي به گوش رسيد

  .به عبارت ديگر يك مرد در ميان دو ديوانه ساز وارد اتاق شد. ي دخمه بود باز شد و سه نفر وارد شدند
كاله شنل هايشان روي سرشان بود و صورتشان را . ديوانه سازها بسيار بلند بودند. هري خود را باخت

وسيده شان يكي از دست هاي مرد را گرفته هريك از ديوانه سازها با دست هاي گنديده و پ. پنهان مي كرد
مردي كه در ميان آن دو بود داشت از هوش مي رفت و . بودند و او را به سمت صندلي وسط اتاق مي بردند

او مي دانست كه ديوانه سازهاي درون خاطره نمي توانند به او صدمه بزنند اما قدرت . هري به او حق مي داد
وقتي ديوانه سازها جلو آمدند تا مرد را روي صندلي زنجيردار بنشانند . آوردآن ها را به خوبي به ياد مي 

  .ديوانه سازها از اتاق خارج شدند و در پشت سرشان بسته شد. جمعيت حاضر در اتاق خود را عقب كشيدند
  .او كاركاروف بود. هري به مردي كه روي صندلي نشسته بود نگاه كرد و بالفاصله او را شناخت

او كت خز . مو و ريش بزي اش سياه بود. ف برخالف دامبلدور جوان تر به نظر مي رسيدكاركارو
زنجير هاي دسته ي صندلي . بدنش مي لرزيد. سفيدش را نپوشيده بود و رداي نازك و كهنه اي به تن داشت

ما كاركاروف ا. ناگهان به رنگ طاليي در آمدند و مثل مار روي دست هاي او خزيدند و او را به صندلي بستند
  .هنوز مي لرزيد

  :هري صداي خشك و رسمي مردي را از سمت چپش شنيد كه گفت
  ! ايگور كاركاروف-
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هري رويش را به سمت صدا برگرداند و آقاي كراوچ را ديد كه در وسط نيمكت مجاورشان از 
ل و هوشيار به چين و چروك كم تري در صورتش بود و سرحا. موي كراوچ نيز سياه بود. جايش برخاسته بود

  :او گفت. نظر مي رسيد
شما گفته .  شما از آزكابان به اين جا منتقل شديد كه در محكمه ي وزارت سحر و جادو شهادت بدهيد-

  .بوديد كه قصد داريد اطالعات مهمي رو براي ما فاش كنيد
 كه ترس در حالي. كاركاروف كه محكم به صندلي بسته شده بود تا جايي كه مي توانست صاف نشست

  :و وحشت در صدايش محسوس بود گفت
من مي دونم كه وزارت خونه سعي ... من . اميدوارم كه بتونم به وزارت خونه كمك كنم.  بله، قربان-

  ...من براي هر نوع همكاري كه از دستم بربياد آماده ام . داره بازمونده هاي طرفداران لرد سياه رو دستگير كنه
بعضي از جادوگرها و ساحره ها با عالقه به كاركاروف نگاه مي . اتاق پيچيدصداي همهمه ي جمعيت در 

آن گاه هري صداي خرناس مانند آشنايي را از آن طرف دامبلدور . كردند و بعضي ديگر با بي اعتمادي كامل
 چشم در كنار دامبلدور مودي. هري خم شد تا بتواند صاحب صدا را ببيند» ! كثافت« : به وضوح شنيد كه گفت

اثري از چشم سحرآميزش نبود و هردو چشمش بسيار . اما چهره اش بسيار متفاوت بود. باباقوري نشسته بود
مودي .او چشم ها يش را با نفرت تنگ كرده بود و به كاركاروف نگاه مي كرد. عادي به نظر مي رسيدند
  :آهسته به دامبلدور گفت

من بيچاره شش ماه دنبالش بودن تا باالخره . ردهباهاش معامله ك.  كراوچ خيال داره آزادش كنه-
من كه مي گم بهتره بعد از . حاال اگه عده ي زيادي رو لو بده كراوچ آزادش مي كنه. تونستم دستگيرش كنم

  .شنيدن اطالعاتش يكراست بفرستيمش به آزكابان
  :خر آميزي زد و گفتمودي لبخند تمس. دامبلدور با دهان بسته صدايي درآورد كه نشانگر مخالفتش بود

  تو از ديوانه سازها خوشت نمي آد، نه، آلبوس؟...  آهان، يادم رفته بود -
  :دامبلدور با صداي آهسته گفت

اآلن مدت هاست كه فكر مي كنم همكاري وزارت خونه با چنين .  نه، متأسفانه ازشون خوشم نمياد-
  .موجوداتي اشتباه محضه

  :مودي با ماليمت گفت
  ...آشغال هايي مثل اين  ولي براي -

  :آقاي كراوچ گفت
  .ما منتظر شنيدن اين اسامي هستيم.  كاركاروف گفته بودي مي خواي اسم چند نفرو به ما بدي-

  :كاركاروف با حالتي شتاب زده گفت
اون . فعاليت هاي اوني كه نبايد اسمشو برد خيلي محرمانه و سري بود...  شما كه خودتون مي دونين -
كه متأسفانه منم خودمو يكي از اونا مي دونستم و حاال ... منظورم اينه كه از طرفدارانش ...  خواست از ما مي

  ...از صميم قلب از كارم پشيمونم 
  :مودي با حالتي ريشخندآميز گفت

  . برو سر اصل مطلب-
ه فقط خودش مي دونست كه دقيقاً چ...  ما هيچ وقت اسم همه ي همكارامون رو نمي دونستيم -

  ...كساني براش كار مي كنن 
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  :مودي زير لب گفت
  . فكر عاقالنه اي كرده بود، نه؟ اين طوري افرادي مثل تو، كاركاروف، نمي تونستن همه رو لو بدن-

  :آقاي كراوچ گفت
  . ولي شما گفتين مي خواين اسم چند نفرو به ما بگين-

  :كاركاروف نفسش بند آمد و گفت
كساني هستن كه . فرادي كه مي خوام معرفي كنم مهره هاي مهمي هستناتفاقاً ا.  مي گم، مي گم-

من با افشاي اين اطالعات در واقع مي خوام . من با چشم هاي خودم ديدم كه دستوراتشو اجرا مي كردن
  ...نشون بدم كه من به طور كامل او اون جدا شدم و اون قدر پشيمونم كه حتي نمي دونم چه طور 

  :ي گفتآقاي كراوچ به تند
  . لطفاً اسم اين افرادو بگين-

  :كاركاروف نفس عميقي كشيد و گفت
مخالفين لرد سياه ديده ... من خودم در حال شكنجه كردن مشنگ ها و ... من .  آنتونين داالهوف بود-
  .بودمش

  :مودي زير لب زمزمه كرد
  . و كمكش كردي-

  :كراوچ گفت
  .تگيري شما اونم دستگير شدكمي بعد از دس.  ما داالهوفو دستگير كرديم-

  :چشم هاي كاركاروف گشاد شد و گفت
  .من خيلي خوشحالم كه مي شنوم دستگير شده...  جدي؟ من -

يكي . هري احساس مي كرد كه اين خبر برايش ضربه ي بزرگي بوده است. اما ظاهرش نشان نمي داد
  :كراوچ با خونسردي گفت. از اسم هايش بي ارزش شده بود

   اي نيست؟ كس ديگه-
  :كاركاروف دستپاچه شد و گفت

  .ايوان روزيه... روزيه ...  چرا، هست -
  :كراوچ گفت

اما به راحتي تسليم نشد و ترجيح داد . اونم مدت كمي بعد از دستگيري شما دستگير شد.  روزيه مرده-
  .توي درگيري كشته شد. مبارزه كنه

  :مودي در سمت راست هري گفت
  .خودش برد يه تيكه از منم با -

. هري دوباره به مودي نگاه كرد و ديد قسمت قلوه كن شده ي بيني اش را به دامبلدور نشان مي دهد
  :كاركاروف كه ديگر ترس و وحشت در صدايش منعكس شده بود گفت

  .حقش بود... اون ...  اون -
 وزارت از چهره ي مضطرب كاركاروف متوجه شد كه او مي ترسد هيچ يك از اسم هايش كمكي به

  :كراوچ گفت. بي ترديد ديوانه سازها در پشت آن در منتظر بودند. نگاه سريعي به در اتاق انداخت. خانه نكند
   همه ش همين بود؟-
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  :كاركاروف گفت
. اون متخصص طلسم فرمان بود... مالسبير بود !  نه، تراورز بود كه در قتل مك كينون دست داشت-

روك وود بود كه جاسوسي مي كرد و اطالعات !  كار هاي وحشتناكي كردعده ي زيادي رو وادار به انجام
  !مهمي رو از خود وزارت خونه براي اوني كه نبايد اسمشو برد جمع آوري مي كرد

همهمه ي جمعيت در . هري متوجه شد كه كاركاروف اين بار اطالعات ارزشمندي را فاش كرده است
روك وود؟ « : ادوگري كه در مقابلش نشسته بود اشاره كرد و گفتآقاي كراوچ با حركت سر به ج. اتاق پيچيد

  :كراوچ از او پرسيد. جادوگر بالفاصله شروع به نوشتن روي كاغذ پوستي كرد» 
   همون آگوستوس روك وود كه توي سازمان اسراره؟-

  :كاركاروف مشتاقانه گفت
ج وزارت خونه داشت كه همه من مطمئنم كه او يك شبكه ي جاسوسي در داخل و خار.  خود خودشه-

  . شون در مراكز حساسي بودن و براش اطالعات جمع آوري مي كردن
  :آقاي كراوچ گفت

بسيار خب، كاركاروف، اگه اطالعات ديگه اي ندارين بهتره برگردين به .  ولي تراورز و مالسيبرو گرفتيم-
  ...آزكابان تا ما تصميم بگيريم 

  :كاركاروف برگشت و فرياد زد
  !بازم هست! ه ن-

صورتش . هري در نور مشعل ها قطرات عرق را مي ديد كه بر سر و صورت كاركاروف نشسته بود
  :او فرياد زد. برخالف مو و ريش بزي اش مثل گچ سفيد شده بود

  !سيوروس اسنيپ!  اسنيپ-
  :كراوچ با خونسردي گفت

  . پ شده نآقاي آلبوس دامبلدور ضامن اسني.  اين محكمه اسنيپو تبرئه كرده-
  :او فرياد زد. كاركاروف سعي كرد از جايش برخيزد اما زنجيرها محكم او را به صندلي بسته بودند

  !من مطمئنم كه سيوروس اسنيپ مرگ خواره!  نه-
  :دامبلدور از جايش برخاست و در كمال آرامش گفت

 مرگ خوار بود اما قبل سيوروس اسنيپ واقعاً.  من قبالً درباره ي اين موضوع در محكمه شهادت دادم-
اما در حال حاضر . با اين كار جون خودشو به خطر انداخت. از سقوط ولدمورت به ما پيوست و جاسوس ما شد

  .  اگه من مرگ خوار باشم اونم مرگ خواره
كراوچ با . ناباوري و ترديد مودي در چهره اش نمايان بود. هري سرش را برگرداند كه به مودي نگاه كند

  :دي گفتخونسر
ولي تا . من پرونده ي شما رو مجدداً بررسي مي كنم.  بسيار خب كاركاروف، شما با ما همكاري كردي-

  .زماني كه حكم صادر بشه شما بايد به آزكابان برگردين
تمام دخمه در حال ناپديد شدن . هري به اطرافش نگاه كرد. صداي آقاي كراوچ ضعيف و ضعيف تر شد

غير از خود هري همه چيز . همه چيز كم رنگ و نامشخص مي شد.  دود درست شده بودبود گويي همه چيز از
  ...در گرداب سياهي مي چرخيد 
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اما اين بار هم روي بلندترين نيمكت . هري در جاي ديگري نشسته بود. دخمه دوباره پديدار شد
ي دخمه بسيار آرام و شايد كمي اين بار فضا. جو اتاق تغيير كرده بود. او در سمت چپ كراوچ نشسته بود. بود

جمعيت حاضر در دخمه با شور و شوق با هم گفتگو مي كردند انگار در يك ورزشگاه . شاد به نظر مي رسيد
او موي بلوند . ساحره اي در رديف مياني نيمكت ها، درست در مقابل هري، توجه او را به خود جلب كرد. بودند

هري فوراً او را . او انتهاي يك قلم پر سبز رنگ را مي مكيد. دكوتاهي داشت و رداي سرخابي پوشيده بو
اين بار هم دامبلدور در كنار هري نشسته بود اما رداي ديگري . او ريتا اسكيتر در دوران جوانيش بود. شناخت

هري تازه متوجه شد ... آقاي كراوچ خسته تر، رنگ پريده تر و سخت گير تر به نظر مي رسيد . به تن داشت
در گوشه ي اتاق باز شد و لودو .  اين يك خاطره ي ديگر، يك روز ديگر و يك محكمه ي ديگر استكه

  . بگمن به داخل اتاق قدم گذاشت
او هنوز يك بازيكن زبردست كوييديچ و در . لودو بگمن در آن خاطره هنوز از شكل وقيافه نيفتاده بود

بگمن با حالتي .  قد بلند بود با هيكل الغر و عضالنياو مردي. بيني اش هنوز نشكسته بود. اوج موفقيت بود
اما اين بار برخالف زماني كه كاركاروف روي آن صندلي بود زنجير به . عصبي روي صندلي زنجيردار نشست

او به . شايد همين باعث قوت قلب بگمن شده بود. دور دست هاي او نپيچيدند و او را به صندلي نبستند
  :آقاي كراوچ گفت. ي يكي دو نفر دست تكان داد و لبخند بي رمقي بر لبش نشستجمعيت نگاهي كرد و برا

 لودو بگمن، شما به محكمه ي قانون جادويي منتقل شدين تا پاسخگوي اتهامات مربوط با فعاليت -
ما اظهارات شنود رو شنيديم كه بر عليه شما شهادت داده ن و مي خوايم حكمتونو . هاي مرگ خواران باشيد

  آقاي بگمن قبل از صدور رأي محكمه حرفي براي گفتن دارين؟. ر كنيمصاد
  لودو بگمن مرگ خوار بود؟. هري گمان مي كرد گوش هايش اشتباه شنيده است

  :بگمن لبخند تلخي زد و گفت
  ...واقعاً حماقت كردم ... اينو مي دونم كه ...  فقط -

اما ظاهراً . اليمتي بيش از اندازه به او لبخند زدنديكي دو نفر از جادوگر ها و ساحره هاي اطرافشان با م
يك نفر با لحن . او با قاطعيت و نفرت به بگمن نگاه مي كرد. آقاي كراوچ در احساسات آن ها شريك نبود

  :خشكي از پشت هري به دامبلدور گفت
ستم اين اگه نمي دون.  بچه جون، اگه توي عمرت يه حرف راست زده باشي همين بود كه اآلن گفتي-

  ...خنگه فكر مي كردم ضربه ي توپ هاي بازدارنده اي كه به سرش خورده باعث شده عقلش كم بشه 
  :آقاي كراوچ گفت

براي اين جرم .  لودوويك بگمن، شما هنگام اطالع رساني به طرفداران لرد ولدمورت دستگير شدين-
  ...من پيشنهاد مي كنم كه مدتي در آزكابان باشين و اين مدت حدود 

عده اي از جادوگرها و ساحره ها از جايشان برخاسته . اما صداي اعتراض آميز جمعيت اطرافشان بلند شد
  .بودند و با حركت سر مخالفتشان را نشان مي دادند

  :بگمن كه چشم هاي آبي كودكانه اش گشاد شده بود صادقانه فرياد زد
اصالً ... روك وود دوست قديمي پدرم بود ! هيچي نمي دونستم!  من كه بهتون گفتم، من خبر نداشتم-

فكر ميكردم دارم براي طرف خودمون اطالعات ! فكرشم نمي كردم اون با دار و دسته ي اسمشو نبر باشه
قرار بود بعد ... روك وود دائم به من مي گفت كاري مي كنه كه بتونم جذب وزارت خونه بشم ! جمع مي كنم
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خب، آخه مي دونين من كه تا آخر ... بازي كوييديچ برام كار پيداكنه از تموم شدن دوره ي فعاليتم در 
  ...عمرم نمي تونم به توپ هاي بازدارنده ضربه بزنم 

  :آقاي كراوچ با خونسردي گفت. عده اي از تماشاگران پوزخند زدند
  . خب براي تعيين محكوميت شما رأي گيري مي كنيم-

  :ته بودند رو كرد و گفت او به جمعيتي كه در سمت راست دخمه نشس
لطفاً كساني كه با ...  از هيئت منصفه خواهش مي كنم كه در صورت موافقت دستشونو باال بيارن -

  ...حبس متهم موافقند دستشونو باال بيارن 
بسياري از جادوگران . حتي يك نفر هم دستش را باال نياورده بود. هري به سمت راست دخمه نگاه كرد

يكي از ساحره هاي هيئت منصفه .  در امتداد ديوارها نشسته بودند شروع به كف زدن كردندو ساحره هايي كه
  :كراوچ با اوقات تلخي گفت. از جايش برخاست

   بله؟-
  :ساحره با وجد و شعف گفت

 ما مي خوايم به آقاي بگمن براي بازي خارق العاده اش در تيم كوييديچ انگلستان در مسابقه با تيم -
  .وز دوشنبه ي هفته ي پيش تبريك بگيمتركيه در ر

بگمن از جايش . صداي كف و فرياد تشويق آميز جمعيت در دخمه پيچيد. كراوچ خشمگين شده بود
  .برخاست و لبخند زنان تعظيم كرد

  :بگمن از دخمه بيرون رفت و آقاي كراوچ كنار دامبلدور نشست و با اوقات تلخي گفت
اگه لودو بگمن به وزارت خونه بياد وزارت ... بايدم براش كار پيدا كنه روك وود ... آره .  نفرت انگيزه-

  !خونه بايد كجا بره
. هري به اطرافش نگاهي انداخت. فضاي دخمه دوباره تار شد و بعد دوباره روشن و واضح به نظر رسيد

همه ساكت .  كرده بوداما جو دخمه تغيير قابل مالحظه اي. او و دامبلدور هنوز كنار آقاي كراوچ نشسته بودند
بودند و تنها صدايي كه سكوت دخمه را مي شكست صداي هق هق ساحره ي الغر و نحيفي بود كه كنار 

او . هر ي به كراوچ نگاه كرد. او با دست هاي لرزانش دستمالي را جلوي دهانش گرفته بود. كراوچ نشسته بود 
آقاي كراوچ شروع .  روي شقيقه اش بيرون زده بودرگ. رنگ پريده تر و خسته تر از هميشه به نظر مي رسيد

  :او گفت. به صحبت كرد و صدايش در دخمه ي ساكت طنين افكند
  . اونارو بيارين-

هري . اين بار شش ديوانه ساز وارد شدند و چهار نفر را با خود آوردند. در گوشه ي اتاق بار ديگر باز شد
  .عده اي از آن ها پچ پچ مي كردند. گاه كردندمتوجه شد كه جمعيت بالفاصله به آقاي كراوچ ن

. ديوانه سازها هز چهار نفر را روي چهار صندلي زنجارداري كه اين بار وسط دخمه قرار داشت نشاندند
متهم ديگر مرد الغر . يكي از متهمين مرد چهار شانه اي بود كه با چهره ي مبهوت به كراوچ نگاه مب كرد

سومين متهم . تر به نظر مي رسيد و نگاهش در ميان تماشاگران در حركت بوداندامي بود كه از همه عصبي 
او طوري روي . زني بود كه موي پرپشت مشكي براقي داشت و مژه هايش پرپشت و بلند و برگشته بود

آخرين نفر يك پسر هفده هجره ساله بود . صندلي زنجيردار نشسته بود كه انگار بر تخت سلطنت نشسته است
موهاي بلوند روشنش روي صورتش ريخته . تمام بدنش مي لرزيد. ندازه وحشت زده به نظر مي رسيدكه بي ا
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زن نحيفي كه كنار كراوچ نشسته بود زار مي زد . يود و صورت پر از كك مكش مثل گچ سفيد شده بود
  .و آهسته خود را به چپ و راست تاب مي داد

او با . كرد و نفرت عميقي بر چهره اش سايه انداختاو به چهار متهم نگاه . كراوچ از جايش برخاست
  :كلمات شمرده گفت

  ...جرم شما چنان فجيعه .  شما در محكمه ي قانون جادويي حاضر شدين كه حكمتون صادر بشه-
  :پسري كه موي بلوند روشن داشت فرياد زد

  ... خواهش مي كنم ... پدر ...  پدر -
  : ادامه دادكراوچ با صدايي بلند تر از صداي پسرش

اتهام شما چهار نفر به . شهود بر عليه شما شهادت داده ن.  كه ما نظير اونو توي اين محكمه نديديم-
شما كه فكر مي كردين النگ باتم از حدود مخفي گاه ارباب . دام انداختن كارآگاهي به نام فرانك النگ باتمه

  ...سم شكنجه گر شكنجه دادين مخلوعتون، اوني كه نبايد اسمشو برد، باخبره اونو با طل
  :پسر كراوچ كه با زنجير به صندلي بسته شده بود جيغ كشيد و گفت

پدر، نذار  ديوانه سازها دوباره . پدر، قسم مي خورم كه من اين كارو نكردم!  پدر، من اين كارو نكردم-
  ...منو ببرن 

  :كراوچ نعره زد
وقتي النگ باتم . وي همسر فرانك النگ باتمهاجراي طلسم شكنجه گر ر...  اتهام ديگه ي شما -

شما قصد داشتين اوني كه نبايد . اطالعات مورد نظرو در اختيارتون نگذاشت شما همسرشم شكنجه دادين
اسمشو برد رو دوباره به قدرت برسونين و به زندگي خشونت باري كه قبل از فروپاشي قدرت اربابتون داشتين 

  ...  منصفه مي خوام حاال من از هيئت. ادامه بدين
پسر كراوچ فرياد . زن نحيفي كه كنار كراوچ نشسته بود زار مي زد و دائم به چپ و راست تاب مي خورد

  :زد
  !مادر جلوشو بگير، مادر من اين كارو نكردم، من نبودم!  مادر-

  :آقاي كراوچ فرياد زد
ن كه سزاي اين جنايات محكوم  من از هيئت منصفه مي خوام كه اگر اونا هم مثل من اطمينان دار-

  .شدن به حبس ابد در آزكابانه دستشونو باال بيارن
جمعيتي كه در . ساحره ها و جادوگرهاي سمت راست دخمه همه با هم دست هايشان را باال برده بودند
هيجان خشونت . امتداد ديوارها نشسته بودند مثل هنگامي كه حكم بگمن صارد شد شروع به كف زدن كردند

  :پسر كراوچ شروع به جيغ كشيدن كرد و گفت. ميزي در چهره هايشان نمايان بودآ
مادر ! منو به اون جا نفرستين! من نمي دونستم! من اين كارو نكردم! من كاري نكرده م! مادر، نه!  نه-

  !جلوشو بگير
د از جايشان سه متهمي ك همراه پسر كراوچ بودن. ديوانه سازهاي سر به فلك كشيده به اتاق برگشتند

  :زني كه مژه هاي مشكي بلند و برگشته اي داشت به كراوچ نگاه كرد و گفت. برخاستند
اون به ما بيش تر از بقيه ي طرفدارانش پاداش !  كراوچ، لرد سياه دوباره قدرتمند مي شه و برمي گرده-

  !فقط ما سعي كرديم پيداش كنيم! فقط ما بهش وفادار مونديم! ميده
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با اين كه به نظر مي رسيد . وچ تقال مي كرد كه خود را از چنگ ديوانه سازها آزاد كنداما پسر كرا
جمعيت از جايشان . قدرت نفرت انگيز ديوانه سازها او را تحت تأثير قرار داده است او دست از تقال نمي كشيد

او جيغ . نان تقال مي كردزن از دخمه بيرون رفت اما پسر كراوچ همچ. برخاسته بودند و آن ها را هو مي كردند
  :زد و به كراوچ گفت

  !من پسرتم!  من پسرتم-
  :كراوچ كه چشم هايش از حدقه بيرون زده بود نعره زد

  !من ديگه پسر ندارم!  تو ديگه پسر من نيستي-
او از هوش رفته بود اما ظاهراً . زن الغر و نحيف در كنار كراوچ نفسش بند آمد و روي نيمكت ولو شد

هنگام . كراوچ با عصبانيت به ديوانه سازها دستور داد كه آن ها را ببرند. توجه اين موضوع نشده بودكراوچ م
  :او نعره زد. صحبت بزاقش از دهانش بيرون پاشيد

  !بگذارين اين قدر اون جا بمونن تا بپوسن!  اونا رو از اين جا ببرين-
  !پدر، خواهش مي كنم! نه! نه! من توي اين كار هيچ دخالتي نداشتم! پدر!  پدر-

  :يك نفر در گوش هري زمزمه كرد
  . هري، بهتره ديگه برگردي به دفترم-

  .به اطرافش نگاه كرد. هري جا خورد
در سمت راستش آلبوس دامبلدور نشست بود و به ديوانه سازها نگاه مي كرد كه پسر كراوچ را كشان 

. لدور ديگر نشسته بود كه به او خيره شده بوددر سمت چپش نيز يك آلبوس دامب. كشان با خود مي بردند
  :دامبلدوري كه در سمت چپش بود گفت

  . بيا بريم-
هري همان طور كه در دخمه باال مي رفت مي ديد كه آن . او زير بغل هري را گرفت و او را باال كشيد

تي بسيار آهسته پشتك لحظه اي همه جا تاريك شد و بعد احساس كرد با حرك. جا تيره و تار و ناپديد مي شود
قدح سنگي در داخل كمد در مقابلش بود و از ماده ي . وارونه زد و ناگهان در دفتر پر نور دامبلدور فرود آمد

  :هري نفسش را در سينه حبس كرد و گفت. آلبوس دامبلدور در كنارش ايستاده بود. داخل آن نور مي تابيد
  ...در كمد باز بود و ... مي خواستم من اصالً ن...  پروفسور، مي دونم كه نبايد -

  :دامبلدور گفت
  . من كامالً دركت مي كنم-

سپس آن را روي سطح براق ميز گذاشت و روي صندلي . دامبلدور قدح را بلند كرد و به سوي ميزش برد
  .او با حركت دستش به صندلي مقابلش اشاره كرد و از هري خواست كه روي آن بنشيند. پشت ميز نشست

ماده ي داخل قدح به حالت عادي خود برگشته و . روي صندلي نشست و به قدح سنگي خيره شدهري 
  :هري با صداي لرزاني پرسيد. به رنگ نقره اي درآمده بود و در برابر چشم هري مي چرخيد و موج مي زد

   اين چيه؟-
  :دامبلدور گفت

مطمئنم . وي مغزم انباشته مي شهگاهي اوقات افكار و خاطره هاي زيادي ت.  اين؟ قدح انديشه ست-
  .كه تو هم بعضي وقت ها اين جوري مي شي

  :دامبلدور به قدح سنگي اشاره كرد و گفت. هري كه تا آن لحظه چنين احساسي نكرده بود چيزي نگفت
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 در اين مواقع از قدح انديشه استفاده مي كنم، آدم مي تونه افكار اضافي شو از سرش در بياره و -
ميدوني، وقتي به اين صورت در ميان آدم بهتر مي تونه . ح بريزه و سر فرصت اونا رو بررسي كنهتوي اين قد

  .ارتباط بين مسائل مختلفو تشخيص بده
  :هري كه به ماده ي سفيد و پرتالطم درون قدح خيره شده بود گفت

  اينا فكرهاي شماست؟...  منظورتون اينه كه -
  :دامبلدور گفت

  .ونت بدم آره ديگه، بذار نش-
. دامبلدور چوبدستش را از داخل ردايش درآورد و نوك آن را به موهاي سفيد كنار شقيقه اش چسباند

هري با دقت به آن . وقتي چوبدستيش را از شقيقه اش دور كرد چيزي شبيه به موي سفيد به آن چسبيده بود
ي عجيب و سفيد براق داخل نگاه كرد و متوجه شد كه رشته ي درخشاني است كه جنس آن از جنس ماده 

دامبلدور اين فكر تر و تازه را به محتويات قدح اضافه كرد و هري در كمال تعجب متوجه شد كه . قدح است
  .چهره ي خودش در ماده ي داخل قدح مي چرخد

دامبلدور دست هاي كشيده اش را در دو طرف قدح گذاشت و آن را طوري حركت داد كه ماده ي درون 
هري صوت ... درآيد درست مثل جويندگان طال كه در جستجوي خرده هاي طال هستند آن به چرخش 

اسنيپ كه رويش به سقف دفتر دامبلدور بود شروع به . خودش را ديد كه به آرامي تبديل به صورت اسنيپ شد
  :او گفت. صحبت كرد و صدايش اندكي پيچيد

  ...از هميشه واضح تر و پررنگ تر شده .. .مال كاركاروفم داره برمي گرده ...  داره برمي گرده -
  :دامبلدور آهي كشيد و گفت

  .اما مهم نيست...  اين همون ارتباطيه كه خودم حدس زده بودم -
هري با دهان باز به چهره ي . او از باالي شيشه هاي عينك نيم دايره ايش با دقت به هري نكاه كرد

  :دامبلدور گفت. ان مي چرخيداسنيپ زل زده بود كه هنوز در سطح ماده ي درخش
.  وقتي داشتم از قدح انديشه استفاده مي كردم آقاي فاج اومد و من با عجله قدحو توي كمد گذاشتم-

  .خالصه طبيعيه كه توجهت به اون جلب شده. حواسم نبود كه در كمدو بازگذاشته م
  :هري جويده جويده گفت

  . ببخشيد-
  :دامبلدور سرش را تكان داد و گفت

  ...بله، واقعاً الزمه ... اما الزمه كه آدم در زمان كنجكاوي محتاطانه عمل كنه . كنجكاوي گناه نيست -
بالفاصله تصوير يك . دامبلدور اخم كرد و نوك چوبدستيش را لحظه اي در درون ماده ي درون قدح برد

دختر كه هنوز پاهايش .  باشددختر چاق و عبوسي بود كه به نظر مي رسيد شانزده ساله. نفر از آن بيرون آمد
وقتي شروع به . او به دامبلدور و هري توجهي نداشت. در ماده ي عجيب قدح بود همراه با آن مي چرخيد

او . صحبت كرد صداي او نيز مثل صداي اسنيپ طنين افكند گويي صدايش از اعماق قدح به گوش مي رسيد
  :گفت

سور دامبلدور، من فقط داشتم باهاش شوخي مي كردم،  اون با يه طلسم خطرناك منو جادو كرد، پروف-
  ...من فقط بهش گفتم كه پنجشنبه ي هفته ي پيش او و فلوريانسو پشت گلخونه ها ديده م . قربان

  :دامبلدور به دختر كه هنوز مي چرخيد نگاه كرد و با حالت حزن آلودي گفت



 

 

 -206- 

  

 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/     جادوگران      قدح انديشه                    /سي ام فصل

   آخه چرا، برتا؟ اصالً براي چي دنبالش رفتي؟-
  :ر نگاه كرد و آهسته گفتهري به دخت

  برتا جوركينزه؟... اين ...  برتا، اين -
  :دامبلدور باز ديگر چوبدستيش را در ماده ي درون قدح فرو برد و گفت

  . آره، اين همون برتاست كه من از زمان تحصيلش در مدرسه به ياد دارم-
نوري كه از ماده ي درون قدح . دبرتا به درون قدح بازگشت و ماده ي درون آن دوباره نقره اي و كدر ش

هري ناگهان متوجه شد كه دامبلدور چه قدر پير به نظر مي رسد و . بيرون مي تابيد بر چهره ي دامبلدور افتاد
دامبلدور به . او مي دانست كه سني از دامبلدور گذشته است اما هيچ گاه او را پيرمرد نمي دانست. جا خورد

  :آرامي گفت
   اين كه توي افكار من گم بشي مي خواستي يه چيزي به من بگي، نه؟ خب، هري، قبل از-

  :هري گفت
  ...توي كالس خوابم برد ... من اآلن سر كالس پيشگويي بودم .  بله، پروفسور-

. نمي دانست دامبلدور براي چرت زدن سر كالس او را مواخذه مي كند يا نه. هري لحظه اي مردد ماند
  :اما دامبلدور فقط گفت

  بله، گاهي پيش مياد، خب بعد چي شد؟ -
  :هري گفت

شما دم باريكو مي ... اون داشت دم باريكو شكنجه مي داد . خواب لرد ولدمورتو ديدم.  يه خوابي ديدم-
  شناسين؟

  :دامبلدور بالفاصه گفت
  خب بگو بعدش چي شد؟.  آره، آره، مي شناسمش-
بعدش گفت يه . خرابكاري دم باريك اصالح شدهاون گفت كه .  يه جغد يه نامه براي ولدمورت آورد-
اون گفت ... اون گفت . آخه يه مار كنار صندليش بود... گفت ديگه نمي ذاره ماره دم باريكو بخوره . نفر مرده

بعدش جاي زخمم ... بعد با طلسم شكنجه گر دم باريكو شكنجه داد ... به جاي دم باريك منو به ماره ميده 
  .منم از خواب پريدم... ي تير مي كشيد بدجور... درد گرفت 

  :هري گفت. دامبلدور فقط به او نگاه مي كرد
  . همه ش همين بود-

  :دامبلدور به آرامي گفت
بگو ببينم، غير از اون دفعه كه توي تابستون با درد زخمت از جا پريدي . كه اين طور.  كه اين طور-

  بازم زخمت ناراحت شده؟
  :ه بود گفتهري كه مات و متحير ماند

  شما از كجا مي دونين كه من توي تابستون با درد زخمم از خواب بيدار شدم؟...  نه، من -
  :دامبلدور گفت

منم از همون پارسال كه سيريوس از هاگوارتز رفت .  تو تنها كسي نيستي كه با سيريوس مكاتبه داري-
چون جاي امني بود و مي تونست اون جا من پيشنهاد كردم بره به اون غار كوهستاني . باهاش در ارتباطم

  .بمونه
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گاه و بي گاه نوك چوبدستيش . دامبلدور از جايش برخاست و پشت ميزش شروع به قدم زدن كرد
افكار درون . را به شقيقه اش مي چسباند و فكر نقره اي درخشان ديگري را به قدح انديشه اضافه مي كرد

تنها آميزه اي نامشخص از . ت تصوير واضحي را در آن ببيندقدح به چرخش درمي آمدند و هري نمي توانس
  :هري بعد از چند دقيقه به آرامي گفت. رنگ هاي گوناگون بود

   پروفسور؟-
  :هري آهسته گفت. دامبلدور از قدم زدن باز ايستاد و به هري نگاه كرد

  . معذرت مي خوام-
  :دامبلدور پشت ميزش نشست و هري پرسيد

  دونين چرا زخم من درد مي گيره؟شما مي ...  شما -
  :دامبلدور لحظه اي به هري خيره شد و بعد گفت

به نظر من زخم تو در دو ... اما اين فقط يه فرضيه ست ...  من فقط مي تونم نظريه ي خودمو بگم -
يكي زماني كه ولدمورت نزديكت باشه و يكي وقتي كه نفرت دروني . وضعيت ناراحت و ملتهب مي شه

  . ناگهان شديد بشهولدمورت
  چرا اين جوري مي شه؟...  ولي -
جاي زخم تو يك جاي .  براي اين كه تو و اون با طلمسي كه روي تو اثر نكرد با هم مربوط شدين-

  .زخم معمولي نيست
  واقعاً پيش اومده باشه؟... اون خواب ممكنه ...  پس به نظر شما -
   تو ولدمورتو ديدي؟...هري . به نظر من احتمالش هست...  ممكنه -
ولي احتماالً چيزي نبوده كه من بتونم ببينمش، درسته؟ منظورم اينه ... فقط پشت صندليشو ديدم .  نه-

  كه اون جسم نداره، نه؟ ولي اگه اين طور بود چه جوري تونست چوبدستي رو نگه داره؟
  :دامبلدور زير لب گفت

   آره، واقعاً جه جوري تونسته؟ چه جوري تونسته؟-
دامبلدور به نفطه ي نامعلومي خيره شده بود و گاهي نوك چوبدستيش را به . مدتي هر دو ساكت ماندند

  :سرانجام هري پرسيد. شقيقه اش مي چسباند و فكر درخشان ديگري را به ماده ي درون قدح اضافه مي كرد
   پروفسور، به نظر شما اوت قوي تر شده؟-

  :ري نگاه كرد و گفتدامبلدور از باالي قدح انديشه به ه
   منظورت ولدمورته؟-

نگاه دامبلدور همان نگاه موشكافانه اي بود كه بارها هري را از نظر گذرانده بود و هر بار باعث شده بود 
دامبلدور . هري فكر كند دامبلدور مي تواند درون او را ببيند اما نه آن طور كه چشم سحر آميز مودي مي ديد

  :گفت
  .فقط مي تونم حدس خودمو بهت بگم، هري اين بار هم من -

  :سپس گفت. دامبلدور آهي كشيد و چهره اش پيرتر و خسته تر از هميشه به نظر رسيد
اين .  در دوران اوج گيري قدرت ولدمورت افراد زيادي گم مي شدن و هيچ اثري ازشون پيدا نمي شد-

م شده كه طبق آخرين خبرها ولدمورت برتا جوركينز درست در محلي گ. عالمت مشخصه ي اون دوران بود
توي محوطه ي همين هاگوارتز ... آقاي كراوچ هم گم شده . اون جا بوده و هيچ اثري از برتا به دست نيومده
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يك نفر ديگه هم گم شده ولي من واقعاً متأسفم كه وزارت خونه به اون يكي اهميت نمي ده . گم شده
اون در دهكده اي زندگي مي كرده كه .  فرانك برايسهاسمش. چون شخصي كه گم شده يك مشنگ بوده

آخه مي دوني، من برخالف . از ماه اوت سال پيش هيچ كس ديگه اونو نديده. پدر ولدمورت اون جا بزرگ شده
  .اكثر دوستانم در وزارت خونه روزنامه ي مشنگ ها رو مي خونم
  :دامبلدور با حالتي بسيار جدي به هري نگاه كرد و گفت

شايد موقعي كه ... وزارت خونه با من موافق نيست . نظر من گم شدن اين افراد به هم مربوطه به -
  .بيرون دفترم منتظر بودي خودت شنيده باشي

هر از گاهي دامبلدور بار ديگر . دوباره هر دو ساكت شدند. هري با حركت سرش حرف او را تأييد كرد
كه ديگر بايد برود اما كنجكاويش او را از رفتن باز مي فكري را از سرش بيرون مي كشيد هري مي دانست 

  :هري دوباره گفت. داشت
   پروفسور؟-

  :دامبلدور گفت
   بله؟-
همون محكمه اي كه توي قدح .... درباره ي محكمه اي كه توش بودم ... مي شه من ...  ببخشيد -

  يه سوالي بكنم؟... انديشه بود 
  :دامبلدور باچهره اي گرفته گفت

ولي خاطره ي بعضي از اونا واضح تر از بقيه ... من توي خيلي از اين محكمه ها بوده م . رس، هري بپ-
  ...مخصوصا حاال ... س 

اونا درباره ... اونا ... محكمه ي پسر كراوچ . هموني كه منو توش پيدا كردين...  اون محكمه رو يادتونه -
  ي پدر و مادر نويل حرف مي زدن؟

  :ه او نگاه كرد و پرسيددامبلدور فوراً ب
   نويل بهت نگفته كه چرا با مادر بزرگش زندگي مي كنه؟-

هري سرش را به نشانه ي جواب منفي تكان داد و خودش نيز مثل دامبلدور در عجب ماند كه چه طور 
  :دامبلدور گفت. در اين چهار سال هيچ گاه اين مطلب را از نويل نپرسيده است

. پدرش، فرانك هم مثل پروفسور مودي كارآگاه بود.  و مادر نويل حرف مي زدن آره، اونا راجع به پدر-
همون طوري كه خودت شنيدي بعد از سقوط ولدمورت فرانك و همسرشو براي پيدا كردن سرنخي از محل 

  .اختفاي اربابشون شكنجه دادن
  :هري به آرامي پرسيد

   پس يعني اونا مرده ن؟-
  :پيش از آن در او سراغ نداشت گفتدامبلدور با لحن تلخي كه هري 

. هر دوشون توي بيمارستان سوانح و امراض جادويي سنت مانگو بستري اند.  نه، اونا ديوونه شده ن-
  .ولي اونا نويلو نمي شناسن. نويل هميشه توي تعطيالت با مادربزرگش به مالقاتشون مي ره

هيچ وقت در اين چهار ...  نمي دانست او اين مطلب را. هري مبهوت و وحشت زده آن جا نشسته شود
  ...سال به فكرش نرسيده بود كه چيزي بپرسد 

  :دامبلدور گفت
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درست بعد از سقوط ولدمورت به اونا حمله .  فرانك النگ باتم و همسرش خيلي محبوب بودن-
 مردم بعد از اون حمله ها. كردن يعني وقتي كه همه گمان مي كردن هيچ خطري اونا رو تهديد نمي كنه

وزارت خونه تحت فشار شديدي بود و بايد هرطور كه . طوري به خشم اومدن كه من  به عمرم نديدن بودم
  .متأسفانه با وضعي كه فرانك و همسرش داشتن شهادتشون قابل قبول نبود. بود مهاجمينو دستگير مي كرد

  :هري آهسته گفت
  باشه؟ پس ممكنه پسر آقاي كراوچ در اين قضيه دخالتي نكرده -

  :دامبلدور سرش را تكان داد و گفت
  . در اين مورد من هيچي نمي دونم-

او بي اندازه كنجكاو . هري بار ديگر ساكت نشست و به پيچ و تاب محتويات قدح انديشه چشم دوخت
اما اين دو سوال مربوط به جرم افرادي بود كه ... شده بود و مي خواست جواب دو سوال ديگرش را نيز بگيرد 

  :هري گفت... نوز زنده بودند ه
  ...پروفسور، آقاي بگمن ...  ببخشيد -
  . اون ديگه بعد از محاكمه ش به هيچ فعاليت پليد و سياهي متهم نشد-

اكنون كه ديگر دامبلدور فكري به آن اضافه نمي . هري دوباره به محتويات قدح انديشه چشم دوخت
واست چيز ديگري بپرسد اما گويي قدح انديشه به جاي او هري مي خ. كرد چرخش آن بسيار آهسته شده بود

دامبلدور به چهره ي . صورت اسنيپ بار ديگر در سطح ماده ي درخشان قدح مي چرخيد. سوالش را مطدح كرد
  :اسنيپ نگاهي انداخت سپس به هري نگاه كرد و گفت

  . پروفسور اسنيپم ديگه متهم نشد-
خيره شد و پيش از آن كه بتواند خودداري كند سوالش از  هري به چشم هاي آبي روشن دامبلدور 

  .دهانش بيرون پريد
   پروفسور چه چيزي باعث شده فكر كنين پروفسور اسنيپ واقعاً از ولدمورت طرفداري نمي كنه؟-

  :دامبلدور چند لحظه به چشم هاي هري خيره ماند و بعد گفت
  . هري، اين چيزيه كه فقط بين من و پروفسور اسنيپه-

دامبلدور خشمگين نشده بود اما طوري با هري . هري مي دانست كه گفتگويشان به پايان رسيده است
دامبلدور نيز از . هري از جايش برخاست. صحبت كرده بود كه نشان مي داد وقت رفتن هري فرا رسيده است

  :وقتي هري به در دفتر رسيد دامبلدور به او گفت. روي صندليش بلند شد
اون اين حقو داره كه .  خواهش مي كنم قضيه ي پدر و مادر نويلو به هيچ كس نگو هري، ازت-

  .هروقت خودش آمادگي الزمو پيدا كرد اين موضوع رو به بقيه بگه
  :هري پيش از رفتن گفت

  . چشم، پروفسور-
  ... هري -

ه صورتش مي تابيد دامبلدور كه هنوز ايستاده بود و نور تابناك ماده ي درون قدح ب. هري دوباره برگشت
  :او لحظه اي به هري خيره ماند و بعد گفت. پير تر از هميشه به نظر مي رسيد

  . اميدوارم در عبور از مرحله ي سوم موفق باشي-
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  مرحله سوممرحله سوم: 31فصل 
  
  
  
  
  
  
  

  :رون آهسته زمزمه كرد
  شه؟ كنه اسمشو نبر دوباره داره قوي مي دامبلدور فكر مي-

 در قدح انديشه ديده بود و تقريبا هري همه مسائلي را كه
همه چيزهايي را كه دامبلدور بعد از ان به او گفته يا نشان داده 

از سوي ديگر همين كه از .بود براي رون و هرميون بازگو كرد
اي نوشت و  دفتر دامبلدور بيرون آمد تمام ان مطالب را در نامه

ميون ان شب بار ديگر هري و رون و هر.براي سيريوس فرستاد
قدر اين مطابل را  تا آخر شب در سالن عمومي ماندند و آن

بررسي كردند كه اخر سر هري گيج رفت و منظور دامبلدور را از 
دانست در چنين مواقعي بيرون كشيدن افكار از مغز چه قدر آرامشبخش  ديگر مي.انباشته شدن افكار فهميد

  .است
با اين كه هوا چندان سرد نبود هري لرزش .ته بودرون به آتش بخاري ديواري سالن عمومي چشم دوخ

  :رون گفت.ناگهاني بدن رون را احساس كرد
  كنه؟ دونه اون مرگخوار بوده بازم بهش اعتماد  مي دامبلدور به اسنيپ اعتماد داره؟با اين كه مي-

  :هري گفت
  .آره-

يه داده بود و به زانوهايش هايش تك او پيشانيش را به دست.هرميون ده دقيقه تمام هيچ حرفي نزده بود
  :سرانجام هرميون زيرلب گفت.كرد او نيز بهقدح انديشه نياز دارد هري احساس مي.زل زده بود

  .ريتا اسكيتر-
  .صفحه دوم

  :رون با ناباوري گفت
  توني توي چنين وضغيتي نگران اون باشي؟ چه طوري مي-

  :كه سرش را بلند كند گفت آن هرميون بي
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دسته جارو به من چي  يادتونه توي رستوران سه...كنم فقط دارم فكر مي,تممن نگان اون نيس-
دونستي موهاي وزوزيت سيخ  دونم كه اگه تو مي من درباره لودو بگمن چيزهايي مي:گفت؟اون گفت

دونست كه اون  درسته؟ريتا خودش گزارش محكمه اونو نوشته بود و مي,منظورش همين موضوع بود.شد مي
حتما !اقاي بگمن جادوگر بد:گفت يادتونه؟مي,دونست وينكي هم مي. اطالعات جمع كردهخوارها براي مرگ

  .ش حرف زده اقاي كراوچ از تبرئه شدن بگمن عصباني شده و توي خونه درباره
  .ولي بگمن كه عمدا اين كارو نكرده بود,آره-

  :رون رويش را به هري كرد و گفت.هايش را باال انداخت هرميون شانه
  كنه خانم ماكسيم به كراوچ حمله كرده؟ ر ميفاج فك-

  :هري گفت
  .زنه ولي فقط براي ايم كه كراوچ نزديك كالسكه بوباتون  ناپديد شده اين حرفو مي.آره-

  :رون اهسته گفت
ها توي رگهاشه ولي خودش اينو  در حالي كه اون واقعا خون غول.وقت به اون شك نكرده بوديم ما هيچ-

  .كنه انكار مي
  :ن سرش ا بلند كرد و به تندي گفتهرميو

مگه نديدين وقتي ريتا اسكيتر قضيه مادر هاگريدو فهميد چه باليي به سرش .بايدم انكار كنه-
براي خودش . ست فورا پاشو كشيده وسط  فقط به اين دليل كه اون يه غول دورگه,آورد؟همين فاج

دونستم با گفتن حقيقت   اون بودم و ميكي از چنين تعصبي خوشش مياد؟منم اگه جاي.گيري كرده نتيجه
  .گفتم استخون بنديم درشته شم مي بيچاره مي

  .صفحه سوم
  :سپس گفت.هرميون به ساعتش نگاهي كرد و جاخورد

ولي بايد فردا كارمونو شروع !ها خواستيم نفرين بازداري رو تمرين كنيم مي!ما اصال تمرين نكرديم-
  .تو احتياج به استراحت داري,و هم برو بخوابت,هري.بهتره ديگه بريم بخوابيم!كنيم

پوشيدبه  اش را مي هري هنگامي كه پيجامه.هاي خوابگاهشان باال رفتند هري و رون آهسته ارپله
او ماجراي پدر و مادر نويل را براي هرميون و .او به قولي كه به دابلدور داد عمل كرد.تختخواب نويل نگاه كرد

در اين فكر بود .ا روي ميز كنار تختش گذاشت و در رختخوابش دراز كشيدهري عينكش ر.رون تعريف نكرد
هري هميشه به خاطر يتيم بودنش .كه چه قدر سخت است كه پدر و مادر  كسي زنده باشند اما او را نشناسند

شنيد فكر  گرفت اما در آن لحظه كه صداي خروپف نويل را مي مورد لطف و محبت افراد ناشناس قرار مي
همان طور كه در تاريكي دراز كشيده بود .د نويل خيلي بيشتر از او مستحق لطف و محبت ديگران استكر مي

به ...او از تمام كساني كه پدر و مادر نويل  را شكنجه داده بودند تنفر داشت.خشم و نفرت وجودش را لبريز كرد
بردند آنها را   و همراهانش را بيرون ميسازها او ياد جمعيت تماشاگران محكمه پسر كراوچ افتاد كه وقتي ديوانه

پريده پسر كراوچ در برابر چشمانش  آن گاه چهره رنگ...كرد هري احساس آنها  را دك مي...كردند هو مي
  ...پديدار شد و وقتي به ياد آورد كه او يك سال بعد مرده است قلبش در سينه فروريخت
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مانده بود در اريكي ااق غرق در افكارش دارش خيره  اي تختخواب پرده هري كه به سقف پارچه
او كسي ....رسد همه فجايع به ولدمورت مي.به خود گفت همه اين رويدادها تقصير ولدمورت بوده است.بود

  ....است كه اين همه خانواده را از هم پاشيده و زندگي انها را تباه كرده است
                                                     ***           

شدند زيرا قرار  كردند و براي شركت در امتحانات آماده مي هايشان را دوره مي رون و هرميون بايد درس
  .بود امتحاناتشان در روز برگزاري مرحله سوم مسابقه به پايان برسد

  .صفحه چهارم
م آمادگي بيشتري كردند تا براي شركت در مرحله سو تر وقتشان را صرف كمك به هريمي اما آن دو بيش

تواند به تنهايي به تمرين بپردازد هرميون  وقتي هري اين نكته را به آنها گوشزد كرد و گفت كه مي.داشته باشد
  :گفت

ها  ما هيچ وقت سركالس.دست كم نمره دفاع در برابر جادوي سياهمون عالي ميشه.تو نگان ما نباش-
  .تونستيم اين همه طلسم و نفرينو ياد بگيريم نمي

حركت  زنبور در هوا بي.كرد كه وزوزكنان وارد اتاق شده بود ون نفرين بازداري را روي زنبوري اجرا مي
  :او با شور و هيجان گفت.مانده بود

  .خوره اين چيزها وقتي كارآگاه شديم خيلي به دردمون مي-
وم مسابقه يك هفته قرار بود مرحله س.با فرا رسيدن ماه ژوئن فضاي قلعه لبريز از هيجان و اضطراب شد

ها  هري از هر فرصتي براي تمرين انواع طلسم.قبل از پايان ترم برگزار شود و همه منتظر رسيدن آن روز بودند
او براي شركت در اين مرحله مسابقه بيشتر از دو مرحله پيشين آمادگي و اطمينان .كرد ها استفاده مي و نفرين
 و خطرناك بود اما از آنجا كه هري پيش از آن موفق شده بود از اي دشوار ترديد مرحله سوم مرخله بي.داشت

پيكر عبور كند و موانع جادويي متعددي را پشت سر بگذارد اكنون اعتماد به نفس قابل  مقابل هيوالهاي غول
از .گفت اين در محدود تخصصي هري است حق با مودي بود كه مي.كرد اي  در خود احساس مي مالحظه

دانست چه در پيش رو دارد و فرصت داشت كه خود را براي رويارويي با آن آماده  ن بار ميسوي ديگر او اي
  .كند

گونگال كه از مواجهه با آنها در گوشه وكنار مدرسه خسته شده بود به هري اجازه داد كه در  پروفسور مك
راي نفرين بازداري هري در مدت كوتاهي توانست بر اج.ساعت ناهار از كالس خالي تغييرشكل استفاده كند

نفرين كاهنده را نيز به خوبي .كرد اين نفرين طلسمي بود كه حركت مهاجمين را كند ومتوقف مي.مسلطشود
افسون .توانست موانع سخت و جامد را منفجر كند و از سر راهش كنار بزند ياد گرفت و با استفاده از آن مي

  .ون آن را پيدا كرده بودچهار جهت را نيز ياد گرفت كه بسيار مفيد بود وهرمي
  .صفحه پنجم

توانست در داخل  داد و به اين ترتيب مي با استفاده از اين افسون چوبدستيش جهت شمال را نشان مي
  .با اين حال هنوز در اجراي افسون محافظت مشكل داشت. هزارتو راه درست را پيدا كند

هاي ضعيف را  كرد كه نفرين تادور او ايجاد ميشد ديواره نامرئي موقتي دور اين افسون اگر درست اجرا مي
بعد از آن هري .اي آن را درهم بشكند گيري مناسب طلسم پاژله اما هرميون توانست با هدف.ساخت منحرف مي

  .ده دقيقه تمام دورتادور اتاق تلوتلو خورد تا سرانجام هرميون توانست ضد طلسم آن را بيابد



 

 

 -213- 

  

 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/     جادوگران               مرحله سوم         /سي و يكم فصل

ه بودند در فهرستي كه در دست داشت خط زد و با حالت هايي را كه آموخت هرميون نام طلسم
  :آميزي گفت تشويق
  .خورن ها خيلي به دردت مي بعضي از اين طلسم.ري ولي داري خوب پيش مي-

  :كرد گفت رون كه كنار پنجره ايستاده بود و محوطه قلعه را نگاه مي
  كنه؟ مالفوي داره چي كار مي.بياين اينجارو تماشا كنين-

كراب و گويل در سايه درختي ايستاده ,مالفوي .ميون جلو رفتند تا از پنجره بيرون را نگاه كنندهري و هر
مالفوي نيز دستش را جلوي دهانش .زدند هر دو پوزخند مي.ظاهرا كراب و گويل مراقب اطراف بودند.بودند

  :هري با كنجكاوي گفت.زد گرفته بود و حرف مي
  زنه سيم حرف مي انگار داره با بي-

  :هرميون گفت
اين جور وسايل توي هاگوارتز كار .سيم صحبت كنه امكان نداره بتونه با بي!من كه قبال بهتون گفتم-
  .هري,بيا بريم.كنن نمي

  :هرميون برگشت و به وسط اتاق رفت و گفت
  .بيا يه بار ديگه افسون محافظتو امتحان كنيم-

                                                 ***           
از قرار معلوم او نيز مثل هرميون به هيچ چيز جز .فرستاد حال ديگر سيريوس هر روز براي هري جغد مي

  عبور هري از مرحله سوم توجه نداشت
  ..صفحه ششم

هايي كه در خارج از هاگوارتز  كرد كه نبايد در زمينه اتفاق هايش به هري يادآوري مي او در همه نامه
  :ها نوشته بود او در يكي  از نامه.ها در توان هري نيست س مسئوليت كند زيرا ايجاد تغيير در آنافتند احسا مي

تا زماني .اگر ولدمورت واقعا در حال تجديد قوا باشه اين وظيفه منه كه به فكر امنيت و سالمتي تو باشم-
 هر حال بهتره كه خودتو به اما در.تونه به تو دسترسي داشته باشه كه تو تحت حمايت دامبلدوري اون نمي

بعد از اين كار .تمام حواستو متمركز كن تا بتوني صحيح وسالم از توي اون هزارتو بيرون بياي.خطر نندازي
  .تونيم به مسائل ديگه بپردازيم مي

اما اين بار .يافت شد اضطراب و نگراني هري نيز افزايش مي تر مي هرچه روز بيست و چهارم ژوئن نزديك
دست كم از اين نظر خيالش راحت بود كه اين بار تمام .زه روزهاي پيش از مرحله اول و بوم آشفتهنبودبه اندا

دانست كه چه  از سوي ديگر اين آخرين مرحله بود و مي.سازي خود به كار بسته است تالشش را براي آماده
  .تواند نفس راحتي بكشد رسد و مي پيروز شود چه شكست بخورد در پايان اين مرحله مسابقه ه پايان مي

***                                                     
رسان از اه  جغدهاي نامه.در صبح روز برگزاري سومين مرحله مسابقه در سرسراي بزرگ غوغايي برپا بود

يوس كارت سير.رسيدند و كارن سيريوس را كه درآن براي هري آرزوي موفقيت كرده بود به دستش رساندند
با اين .خورد آلود يك سگ در پايين آن به چشم مي يك تكه كاغذ پوستي بود كه تا شده بود و اثر پنجه گل

هرميون .امروز هرميون را برايش آورد يك جغد بومي آمريكايي روزنامه پيام.حال هري از دريافت آن خشنود بود



 

 

 -214- 

  

 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/     جادوگران               مرحله سوم         /سي و يكم فصل

له آب كدوحلوايي كه در دهانش بود از بالفاص.تاي روزنامه را باز كد و به صفحه اول آن نگاهي انداخت
  :هري و رون به او نگاه كردند و با هم گفتند.دهانش بيرون پاشيد

  چي شده؟-
  :كرد روزنامه را از دسترس آنها دور كند گفت هرميون كه سعي مي

  .هيچي-
  . صفحه هفتم

  :به تيتر روزنامه نگاهي كرد و گفت.اما رون به موقع روزنامه را از دست او قاپيد
  !امروز؟عجب گاويه!امكان نداره-

  :هري گفت
  چي شده؟باز ريتا اسكيتر؟-

  :رون گفت
  !نه بابا-

  :هري گفت.اما او نيز سعي كرد روزنامه را از جلوي چشم هري دور كند
  آره؟,دوباره درباره من نوشته-

  :كرد گفت رون با حالتي كه چندان هري را متقاعد نمي
  .نه-

  :د روزنامه را بخواند دراكو مالفوي از ميز اساليترين فرياد كشيد و گفتاما پيش از آنكه هري بخواه
  كنه؟از دست ما كفري نيستي؟ طوره؟درد نمي ت چه كله!پاتر,آهاي پاتر-

آموزاني كه دور ميز اساليترين نشسته  دانش.مالفوي نيز يك نسخه روزنامه پيام امروز را در دست داشت
  :هري به رون گفت.تا واكنش هري را ببينندهايشان چرخيدند  بودند روي صندلي

  .بده ببينم چي نوشته-
هري روزنامه را برگرداند و تصوير بزرگ خود را در زير عنوان .رون با اكراه روزنامه را به دست هري داد

  .گزارش ديد
  بيمار رواني خطرناك,                        هري پاتر

پسري كه اسمشو نبر را شكست داد پسري ,هري پاتر,ام امروز خبرنگار ويژه پي,به گزارش ريتا اسكيتر
با توجه به رفتارهاي عجيب و تهديدآميزي كه هري پاتر به تازگي از خود .نامتعادل و احتماال خطرناك است

ماند كه او شايستگي الزم براي شركت در مسابقه  اي باقي نمي نشان داده است جاي هيچ شك و شبهه
  .هرماني سه جادوگر و حتي تحصيل در هاگوارتز را ندارددشواري چون مسابقه ق

  .صفحه هشتم
اين جاي زخم مربوط به همان .(رود و اغلب از درد اثر زخم پيشانيش شكايت دارد پاتر دائم از هوش مي

گزارشگر ويژه پيام امروز خود شاهد بوده .)طلسمي است كه اسمشونبر به وسيله آن قصد كشتن او را داشت
 ظهر روز دوشنبه هفته گذشته هري پاتر سراسيمه كالس پيشگويي را ترك كرده است زيرا  به است كه در

  .علت درد شديد پيشانيش قادر ه شركت در كالس نبوده است
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دارند كه اين  مانگو اظهار مي هاي جادويي سنت آمد بيمارستان سوانح و بيماري متخصصين كار
غز پاتر آسيب زده باشد و شكايت پاتر از درد شديد سرش تحت احتمال وجود دارد كه حمله اسمشونبر به م

  .تاثير نياز شديدش به جلب توجه ديگران تظاهر به بيماري كند
مدير مدرسه ,اي دست يافته است كه آلبوس دامبلدور كننده با اين همه پيام امروز به حقايق نگران

آموز سال چهارم هاگوارتز اظهار  دانش,و مالفويدراك.هاگوارتز از چشم جامعه جادوگران پنهان نگه داشته است
يكي دو سال پيش به چند نفر در مدرسه حمله شد و بعد از آن پاتر در ,پاتر زبان مارها را بلد است:داشته است

ور ساخت اكثر افراد گمان  آموزان حمله يك كلوپ دوئل اختيار از كف داد و ماري را به سمت يكي از دانش
ها  پاتر با گرگينه.اما همه اين مسائل را از همه مخفي كردند.آموزان دست دارد حمله به دانشكردند كه پاتر در 

ما معتقديم كه او براي رسيدن به قدرت حاضر است دست به هر كاري .اي دارد ها نيز ارتباط دوستانه و غول
  .بزند

زبان -ترين مار معروف.ستتوانايي صحبت به زبان مارها هميشه در زمره جادوهاي سياه به شمار آمده ا
  .عصر ما كسي نيست جز خود اسمشونبر

  صفحه نهم
هر كس كه به :يكي از اعضاي انجمن مبارزه با جادوي سياه كه مايل نيست نامش ذكر شود اظهار داشت

من شخصا به تمام افرادي كه قادر به صحبت با مارها .زبان مارها صحبت كند ارزش تحقيق و بازجويي را دارد
ها در بدترين انواع جادوي سياه استفاده شده است و در طول تاريخ   مشكوكم زيرا هميشه از افعيهستند
اندوبه همان ترتيب هر كسي كه مشتاق دوستي با موجودات  ها هميشه همدم پليدترين تبهكاران بوده نيزافعي

  .آميز  دارد اي خشونتترديد تمايل شديدي براي انجام كاره ها باشد بي ها و غول شروري مانند گرگينه
آموزي را در مسابقه قهرماني سه جادوگر  بنابراين الزم است آلبوس دامبلدور بار ديگر شركت چنين دانش

اي از اين وحشت دارند كه پاتر  عده.مورد بررسي قرار دهد تا معلوم شود كه آيا شايستگي الزم را دارد يا خير
  .شود ناچار به استفاده از جادوي سياه بشود ن امروز برگزار ميبراي پيروزي در اين مسابقه كه مرحله سوم آ
  :هري روزنامه را تا كرد و آهسته گفت

  .انگار ديگه از من خوشش نمياد-
زدند و با درآوردن زبان خود اداي مارها را  كراب و گويل سر ميز اساليترين قهقهه مي,مالفوي

  :رون گفت.آوردند مي در
حتي امكان .ت سركالس پيشگويي درد گرفته؟امكان نداره اونجا اومده باشهاز كجا فهميده كه پيشوني-

  ...شنيدنش هم محاله
  :هري گفت

  .من بازش كرده بودم كه هواي تازه بياد.پنجره باز بود-
  :هرميون گفت

  .امكان نداره صداتون از اونجا به محوطه قلعه رسيده باشه!ولي آخه شما نوك برج شمالي بودين-
  :هري گفت

طوري تونسته اين  تو بگو چه.كني هاي مختلف استراق سمع تحقيق مي تو داري در زمينه روش,بخ-
  .كارو بكنه
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  .صفحه دهم
  :هرميون گفت

  ...ولي...ولي من!خوام همينو بفهمم منم مي-
آهسته دستش را بلند .ناگهان هرميون به فكر فرو رفت گويي چيزي ذر برابر چشمانش پديدار شده بود

  :رون اخم كرد و گفت.نگشتش به موهايش دست كشيدكرد و با ا
  حالت خوبه؟-

  :هرميون كه نفسش بند آمده گفت
  .آره-

هرميون بار ديگر دستش را الي موهايش فرو كرد و بعد دستش را طوري جلوي دهانش گرفت گويي با 
  :خيره بود گفتهرميون كه هنوز به نقطه نامعلومي .هري و رون به هم نگاه كردند. كرد سيم صحبت مي بي

حتي ....تونسته اونو ببينه اين طوري ديگه هيچ كس نمي...مثل اينكه فهميدم...يه فكري به نظرم رسيد-
اون اجازه ,آره درسته...ولي اون مجاز نيست....تونسته بياد لبه پنجره اون طوري مي...تونسته مودي هم نمي

  !شم ري به كتابخونه  بزنم ديگه مطمئن مياگه يه س!مثل اينكه پيداش كردم...چنين كاري رو نداشته
رون فريادزنان به او .اش را برداشت و با عجله به طرف در سرسراي بزرگ رفت هرميون كيف مدرسه

  :گفت
  !شه امتحان تاريخ جادوگري ده دقيقه ديگه شروع مي!آهاي-

  :رون به سمت هري برگشت و گفت
خواي سر كالس بينز  تو مي.ضره دير سر امتحان برسهقدر از ريتا اسكيتر متنفره كه حا ببين چه!عجبا-

  كني؟ چيكار كني؟بازم مطالعه مي
هري كه مثل ساير قهرمانان مسابقه سه جادوگر از شركت در امتحانات پايان ترم معاف بود هنگام 

دردبخور براي  هاي به هاي مختلف به دنبال طلسم نشست و در كتاب برگزاري همه امتحانات ته كالس مي
  .گشت رحله سوم مسابقه ميم

  .صفحه يازدهم
  :هري به رون گفت

  .آره ديگه-
گونگال در امتداد ميز گريفيندور پيش آمد و به هري نزديك شد و  اما درست در همان وقت پروفسور مك

  :گفت
  .ها بايد بعد از خوردن صبحانه توي تاالر پشت سرسرا جمع بشن قهرمان,پاتر-

بود از ترس اينكه در زمان برگزاري مسابقه دچار اشتباهي شده باشد هري كه مشغول خوردن خاگينه 
  :خاگينه را سهوا روي لباسش ريخت و گفت

  .شه ولي مسابقه شب برگزار مي-
  :گونگال گفت پروفسور مك

ما ازخانواده قهرمانان دعوت كرديم كه براي تماشاي سومين مرحله مسابقه .پاتر,دونم خودم اينو مي-
  .هاتون مالقاتي داشته باشين تونين با خانواده ين فرصتيه كه ميا.بهمدرسه بيان
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  :هري مات و مبهوت از رون پرسيد.هري از تعجب دهانش بازمانده  بود.گونگال رفت پروفسور مك
  ها بيان اينجا؟ يعني انتظار داره دورسلي-

  :رون گفت
سرسراي .بينمت بعدا مي.رسم نميهري من ديگه بايد عجله كنم وگرنه به موقع به كالس بينز .دونم نمي-

سپس چشمش به فلور دالكور افتاد كه از سر ميز .اش را تا آخر خورد هري صبحانه.ورودي خلوت شده بود
ها  اش به آن كمي بعد كرام نيز با هيكل خميده.ريونكالو بلند شد و همراه با سدريك به آن سوي سرسرا رفت

پدر و مادر يا خواهر و برادري نداشت .او  خانواده نداشت.خورد هري سر جايش نشسته بود و تكان نمي.پيوست
هري به اين نتيجه رسيد كه به .كه براي تماشاي مسابقه بيايند و شاهد به خطر افتادن جان هري باشند

كتابخانه برود و چند طلسم ديگر پيدا  كند اما همين كه از جايش برخاست در تاالر مجاور باز شد و سدريك 
  : الي در بيرون آورد و گفتسرش را از

  !اينجا منتظرتن. بيا ديگه,هري-
  .صفحه دوازدهم

ها به آنجا  امكان نداشت دورسلي.هري كه مات و متحير مانده بود به سمت در تاالر مجاور حركت كرد
ام ويكتور كر.سدريك و پدر و مادرش درست پشت در ايستاده بودند.او به در تاالر رسيد و وارد شد.آمده باشند
در سمت ديگر .كرد اش تند تند به زبان بلغاري صحبت مي اي ايستاده بود و با  پدر و مادر مو مشكي در گوشه

او براي .خواهر كوچك فلور دست مادرش را گرفته بود,گابريل.زد تاالر فلور با مادرش به زبان  فرانسه حرف مي
نگام خانم ويزلي و بيل را ديد كه جلوي هري نيز برايش دست تكان داد و در همان ه.هري دست تكان داد

  .زدند آتش بخاري ايستاده بودند و به او لبخند مي
  :خانم ويزلي با شوق و ذوق گفت.هري به پهناي صورتش خنديد و به سمت آنها رفت

  .نه؟اومديم مسابقه رو تماشا كنيم,غافلگير شدي-
  :بيل به هري خنديد و با او دست داد و گفت

  .ت با شاخدم معركه بوده گفت مبارزه مي.خواست بياد ولي نتونست مرخصي بگيره ميخوبي؟چارلي هم -
ي  معلوم بود كه او از موي بلند و گوشواره.كند هري متوجه شد كه فلور دالكور با عالقه به بيل نگاه مي

  :هري زير لب به خانم ويزلي گفت.آيد دار بدش نمي نيش
  ...ها اومدن دورسلي...ظه فكر كردممن يه لح...خيلي لطف كردين كه اومدين-

وقت در حضور هري  او هيچ.هايش را برهم فشرد و با صداي هوم ناخشنوديش را ابراز كرد خانم ويزلي لب
هايش  آميزي  در چشم آمد برق خشم كرد اما هر بار حرف آنها به ميان مي ها انتقاد نمي از رفتار دورسلي

  .درخشيد مي
بيل .)دوست بانوي چاق از درون قابش براي بيل دست تكان داد,ويولت(بيل به اطرافش نگاهي كرد

  :گفت
تابلوي اون شواليه .پنج سال ميشد كه به اينجا نيومده بودم.خيلي خوشحالم كه دوباره به اينجا برگشتم-

  .گم ديوونه هنوز به ديواره؟سركادوگانو مي
  .صفحه سيزدهم

  :هري كه سال گذشته سركادوگان را ديده بود گفت
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  .آره-
  :بيل گفت

  بانوي چاق هم هنوز هست؟-
  :خانم ويزلي گفت

يه شب كه ساعت چهار صبح به خوابگاهمون .خونديم بانوي چاق بود ها كه ما اينجا درس مي اون وقت-
  .برگشتم خيلي دعوام كرد

  :بيل خنديد  و با كنجكاوي پرسيد
  كردين؟ ساعت چهار صبح بيرون خوابگاهتون چي كار مي,مامان-
  :هايش درخشيد و گفت اي كرد و چشم انم ويزلي خندهخ
اون شب آپوليون كه سرايدار قلعه بود پدرتو گرفت و .كرديم من وپدرتون توي محوطه قلعه گردش مي-

  .هاي پدرت هنوز هست جاي زخم.حسابي تنبيه كرد
  :بيل گفت

  موافقي با هم توي قلعه گشتي بزنيم؟,هري-
  :هري گفت

  .آره-
وقتي كه از كنار آموس ديگوري رد .ر تاالر بيرون رفتند كه وارد سرسراي بزرگ بشوندهمه با هم از د

  :شدند آموس ديگوري  سرتاپاي هري را ورانداز كرد و گفت مي
  نه؟,ي امتيازهاي تو شده خيلي نگراني تويي؟حتما حاال كه امتيازهاي سدريك اندازه-

  :هري گفت
  چي؟-

  .صفحه چهاردهم
  :كرد و آهسته به هري گفتسدريك به پدرش اخمي 

وقتي ريتا اسكيتر اون گزارشو درباره مسابقه سه جادوگر نوشت پدرم خيلي .هاش توجه نكن به حرف-
  .دوني يه جوري نوشته بود انگار فقط تو قهرمان هاگوارتزي خودت كه مي.عصباني شد

  :آموس ديگوري با صداي بلندي كه به گوش هري برسد گفت
  درسته؟,نداد كه اشتباه ريتا رو تذكر بدههيچ زحمتي به خودش -

  :هري همراه با بيل و خانم ويزلي از در بيرون رفت و آموس ديگوري با صداي بلند گفت
  درسته؟,تو قبال هم اونو شكست دادي!دي حاال شونش مي,عيبي نداره سدريك-

  :خانم ويزلي با عصبانيت گفت
ش باعث دردسر اين و اون  از كرده و همهريتا اسكيتر ديگه زيادي پاشو از گليمش در,آموس-

  !دوني كني اينو خوب مي كردم تو كه توي وزارتحونه كار مي من فكر مي,آموس.شه مي
ديگوري .خواست با خشم و غضب چيزي بگويد اما همسرش بازوي او ا كشيد آموس ديگوري مي

  .هايش را باال انداخت و برگشت شانه
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انم ويزلي و بيل را به حوطه قلعه برد و كالسكه بوباتو و او خ.آن روز به هري خيلي خوش گذشت
زن تعجب كرد زيرا آن درخت را يك  خانم ويزلي از ديدن بيد كتك.كشتي دورمشتانگ را به آنها نشان داد

شكاربان ,او مدت زياديدباره خاطرات خوشش از آگ.التحصيل شدن او در مدرسه كاشته بودند سال پس از فارغ
  :ها رسيدند هري پرسيد وقتي به گلخانه. صحبت كردپيشين هاگوارتز

  طوره؟ پرسي چه-
  :بيل گفت

  .حالش زياد خوب نيست-
  :خانم ويزلي به اطرافش نگاهي انداخت  و با صداي بسيار آهسته گفت

  .صفحه پانزدهم
 خواد گم شدن آقاي كراوچو مخفي نگه داره ولي پاي پرسي وزارتخونه مي.خيلي ناراحت و افسرده شده-

ده خود آقاي كراوچ اون  وزارتخونه احتمال مي.تا حاال چند بار  از پرسي سوال كردن.هم وسط اومده
اونا اجازه ندادن پرسي به جاي آقاي .خالصه پرسي خيلي تحت فشار قرار گرفته.ها رو ننوشته باشه دستورعمل

اي آقاي كراوچ در هيئت داوران قراره كورنيلوس فاج بياد و به ج.كراوچ در كرسي داوري مسابقه قرار بگيره
  .باشه

  :زده شد و گفت رون از ديدن مادرش سر ميز گريفندور شگفت.آنها براي صرف ناهار به قلعه بازگشتند
  كنين؟ شما انجا چي كار مي!بيل!مامان

  :خانم ويزلي خنديد و گفت
 مجبور نبودم غذا بپزم و آخه...تنوع خوبي بود.اومديم مبارزه هري رو در مرحله آخر مسابقه تماشا كنيم-

  امتحانت چه طور بود؟.كارهاي خونه رو بكنم
  :رون گفت

  .هاي انقالبي يادم نمونده بود واسه همين مجبور شدم چند تا اسم اختراع كنم اسم همه جن.خوب بود-
  :رون گفت.كرد چپ به او نگاه مي خانم ويزلي چپ.رون چند تا پيراشكي گوشت در بشقابش گذاشت

  .مثال بادراد ريشو و ارگ كثيف و از اين جور چيزها.اشون زياد سخت نيستآخه اسم-
گذشت كه گويي دوباره به پناهگاه  به هري چنان خوش مي.فرد و جرج و حيني نيز كنار آنها نشستند

همه نصف .او مرحله سوم مسابقه به كلي فراموش كرده بود تا اين كه هرميون از راه رسيد.بازگشته بود
را خورده بودند كه هرميون آمد و هري به ياد موضوعي افتاد كه درباره ريتا اسكيتر به ذهن هرميون ناهارشان 

  :هري از او پرسيد.خطور كرده بود
  .صفحه شانزدهم

  ...خواي به ما بگي نمي-
 تر از خانم ويزلي با حالتي رسمي.هرميون سرش را با حالتي تهديدآميز تكان داد و به خانم ويزلي نگاه كرد

  :هميشه گفت
  .هرميون,سالم-

  :لبخند هرميون با ديدن رفتار خشك خانم ويزلي خشك شد و گفت
  .سالم-
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  :هري به آن دو نگاهي كرد و گفت
نامه ساحره نوشته بود باور نكردين؟باور  شما كه اون مزخرفاتي رو كه ريتا اسكيتر توي هفته,خانم ويزلي-

  .دختر من نيست كنين هرميون دوست
  :ي گفتخانم ويزل

  .معلومه كه باور نكردم,نه!اوه-
هري همراه با خانم ويزلي و .تر از قبل شد اما بعد از اين حرف رفتار خام ويزلي با هريون بسيار صميمانه

لودو بگمن و .بيل تا شب در اطراف قلعه گردش كردند و هنگام صرف شام به سرسراي بزرگ برگشتند
بگمن شاد و سرحال بود اما كورنليوس فاج كه كنار خانم ماكسيم .كورنليوس فاج نيز در جمع اساتيد بودند

هري .خانم ماكسيم مشغول غذا خوردن بود.زد رسيد و با كسي حرف نمي نشسته بود چندان خشنود به نظر نمي
  .كرد هاگريد از آن سوي ميز دائم به او نگاه مي.هاي او قرمز شده است  متوجه شد كه چشم

هميشه بود اما هري كه مضطرب و نگران شده بود نتوانست زياد غذا تر از  شام آن شب مفصل
وقتي سقف سحرآميز سرسرا كامال تاريك شد دامبلدور از جايش برخاست و همه بالفاصله ساكت .بخورد
  :او گفت.شدند

ريم تا شاهد برگزاري سومين و  تا پنج دقيه ديگه همه با هم به زمين كوييديچ مي,ها و آقايان خانم-
كنم لطف كنن و همراه آقاي بگمن به  از قهرمانان مسابقه خواهش مي.ين مرحله مسابقه سه جادوگر باشيمآخر

  .كردند آموزان گروه گريفيندور او را تشويق مي همه دانش.هري از جايش برخاست.ورزشگاه برن
  .صفحه هفدهم

فلور و كرام از سرسراي ,يكسرانجام هري همراه با سدر.ها و هرميون برايش آرزوي موفقيت كردند ويزلي
  :رفتند بگمن از هري پرسيد هاي سنگي قلعه پايين مي هنگامي كه از پله.بزرگ بيرون رفتند

  هري؟حتما؟,همه چي رو به راهه-
  :هري گفت

  .همه چي رو به راهه,بله-
ا ها و جادوهايي ر ها و طلسم با اين كه مضطرب بود در راه همه افسون.حرفش تا حدودي حقيقت داشت

  .كه ياد گرفته بود در ذهنش مرور كرد و وقتي فهميد همه آنها را به ياد دارد خيالش راحت شد
پرچيني به ارتفاع شش متر .آنها وارد زمين كوييديچ شدند كه حاال ديگر زمين تا آسمان فرق كرده بود

ضاي پشت آن تاريك و ف.دور تا دور زمين كشيده شده بود و محل ورود به درون هزارتو درست جلوي آنها بود
  .رسيد ترسناك به نظر مي

پنج دقيقه بعد جمعيت به تدريج وارد جايگاه تماشاچيان شدند و فضاي ورزشگاه لبريز از شور و هيجان 
كوشيدند براي خود جايي پيدا كنند  زدند و صداي پاي جمعيت كه مي همه با شور و شوق با هم حرف مي.شد

ها يكي پس از ديگري در پهنه آسمان پديدار  ابر بود و ستاره  و بيآسمان صاف.پيچيد در ورزشگاه مي
ويك وارد ورزشگاه شدند و به سمت  گونگال و پروفسور فليت پروفسور مك,پروفسور مودي,هاگريد.شدند مي

در ميان آنها فقط .هايشان چسبانده بودند نمايي به كاله هاي بزرگ قرمز شب آنها ستاره.بگمن و قهرمانان رفتند
  :گونگال به قهرمانان گفت پروفسور مك.اش را پشت كت موش كورش چسبانده بود هاگريد ستاره
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خواستين نجاتتون بديم  اگر دچار مشكل شدين و مي.ديم همه ما بيرون هزارتو پاسداري مي-
  متوجه شدين؟.هاي قرمز به هوا بفرستين تا يكي از ما به كمكتون بيايم جرقه

  :بگمن با خوشرويي به چهار پاسدار مسابقه گفت.ت دادندقهرمانان با سر جواب مثب
  .بهتره ديگه برين سر پستتون-

  :هاگريد به هري گفت
  .هري,موفق باشي-

  .صفحه هجدهم
بگمن .هاي مختلف حركت كردند تا در جايگاه خود مراقب امور باشند آنگاه هر چهار نفر در جهت

  :اش گرفت و زير لب گفت چوبدستيش را به سمت حنجره
  !بطنين-

  :صدايش به روش سحرآميز در ورزشگاه طنين انداخت و گفت
ها رو  اجازه بدين امتياز قهرمان.سومين و آخرين مرحله مسابقه به زودي شروع ميشه,ها و آقايان خانم-

آقاي سدريك ديگوري و آقاي هري پاتر هر دو هشتاد و پنج امتياز كسب كردن و در مقام اول قرار .اعالم كنم
  !ددارن

  .آيند آميز جمعيت باعث شد پرندگان از جنگل ممنوع به پرواز در صداي هياهوي تشويق
  :بگمن ادامه داد

  ...آقاي ويكتور كرام از مدرسه دورمشترانگ با هشتاد امتياز در مقام دوم قرار داره و -
  :بگمن گفت.صداي تشويق تماشاگران دوباره در ورزشگاه پيچيد

  .ز مدسه عالي جادوگري بوباتون در مام سوم قرار دارهو دوشيزه فلور دالكور ا-
هاي وسطي جايگاه نشسته  ديد كه در يكي از رديف ون و هرميون را مي,بيل,هري از دور خانم ويزلي

هري براي آنها دست تكان داد آنها نيز لبخندزنان برايش .كردند بودند و با وقار و متانت فلور را تشويق مي
  : گفتبگمن.دست تكان دادند

  .سه,دو,يك...همين كه صداي سوت منو شنيدين حركت كنين...هري و سدريك-
هاي مرتفع  سايه پرچين.بالفاصله هري و سدريك با عجله وارد هزارتو شدند.بگمن در سوتش دميد
  .همين كه وارد هزارتو شدند ديگر صداي جمعيت به گوششان نرسيد.راهشان را تاريك كرده بود

  .صفحه نوزدهم
ها جادويي بودند مانع نفوذ صدا به  شد يا چون پرچين ها مانع رسيدن صداي جمعيت مي لندي پرچينيا ب

چوبدستيش را درآورد و زير لب .كرد بار ديگر در زير آب فرو رفته است هري احساس مي.شدند درون هزارتو مي
  :گفت

  !روشن شو-
  .ده بوداو نيز چوبدستيش را روشن كر.صداي سدريك را از پشت سرش شنيد

هري راه سمت چپي را انتخاب كرد .پنجاه متر كه پيش رفتند به يك دوراهي رسيدند و به هم نگاه كردند
  :و گفت
  .فعال خداحافظ-
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كرام وارد .هري صداي سوت بگمن را براي دومين بار شنيد.سدريك نيز از راه سمت راستي رفت
او به سمت .رسيد بود كامال خالي به نظر ميراهي كه پيش گرفته .هري بر سرعتش افزود.هزارتو شده بود

هنوز .راست پيچيد و در حالي كه چوبدستيش را باال گرفته بود تا جلويش را ببيند باعجله به راهش ادامه داد
هري .ها در هزارتو بودند اكنون همه قهرمان.بگمن براي سومين بار در سوتش دميد.هيچ مانعي در راهش نبود

تر  لحظه به لحظه هوا تاريك.كند كرد كسي به او نگاه مي دوباره احساس مي.كرد ميمرتب به پشت سرش نگاه 
  :چوبدستيش را كف دستش گذاشت و زير لب گفت.هري به دوراهي ديگري رسيد.شد مي

  !جهت ياب-
چوبدستي شروع به چرخيدن كرد و سمت راست او را نشان داد كه پرچين جامد و سختي در مقابلش 

دانست براي رسيدن به مركز هزارتو بايد درجهت  داد و او مي سمت شمال را نشان مينوك چوبدستي .بود
بهترين كار اين بود كه از راه سمت چپ بود و در اولين فرصت به سمت راست تغيير .غربي حركت كند شمال

  .مسير بدهد
به سمت راست كرد و وقتي از پيچي  هي حركت مي.رسيد راهي كه در پيش رو داشت نيز خالي به نظر مي

نبودن مانع در راه باعث ترس و دلهره هري شده بود اما خودش نيز علت اين .بست مواجه شد رفت و با بن
رسيد هزارتو با امنيتي فريبنده او را به كام  به نظر مي.خورد تا آن زمان بايد به مانعي برمي.دانست ترس را نمي

چوبدستيش را جلو گرفت و آماده حمله شد اما نور .يدآنگاه از پشت سرش صدايي شن.كشد خطري ناشناخته مي
زده  سدريك وحشت.چوبدستي بر صورت سدريك افتاد كه با عجله از راهي در سمت راست بيرون آمده بود

  :او آهسته گفت.خاست از آستين ردايش دود برمي.بود
  .صفحه بيستم

  ...من فقط فرار كردم...خيلي گنده بودن!موجودات دم انفجاري هاگريد-
خواست هرچه بيشتر از  هري كه مي.او با ناراحتي سرش ا تكان داد و با عجله از راه ديگري رفت

همين كه از پيچي عبور كرد قلبش در سينه فرو .انفجاري دور شود با عجله به راهش ادامه داد موجودات دم
  ...ريخت

دستهاي .ر كاله شنل پنهان بودسه و نيم متر قد داشت و صورتش در زي.آمد ساز به طرفش مي يك ديوانه
هاي صدادارش را  هري نفس.آمد كرد و جلو مي كوركورانه او را جستجو مي.اش را دراز كرده بود پوسيده

  ....دانست چه بايد بكند هري سرماي مرطوب آن را حس كرد اما مي.شنيد مي
تو و جشن و پايكوبي فكرش را روي بيرون رفتن از هزار.شادترين ويداد عمرش را در ذهنش مجسم كرد

  :سپس چوبدستيش را باال آورد و فرياد زد.با رون و هرميون متمركز كرد
  !سپر مدافع پيش-

ساز هجوم  اي رنگ از نوك چوبدستي هري خارج شد و چهار نعل به سمت ديوانه يك گوزن نقره
گاه نديده بود كه  ري هيچه...ساز عقب رفت و پايش لبه ردايش گير كرد و چيزي نمانده بود بيفتد ديوانه.برد

  :اي رفت و گفت هري به دنبال گوزن نقره.ساز پايش به چيزي گير كند يك ديوانه
  !مسخره شو.تو بايد يه لولوخورخوره باشي!صبر كن ببينم-

هاي دودمانند چيزي از  بالفاصله صداي شترقي به گوش رسيد و موجود دگرگون شونده تركيد و جز رگه
دست كم .هري دوست داشت گوزن در كنارش بماند.اي نيز محو شد و از ميان رفت نقرهگوزن .آن باقي نماند
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هري با سرعت هرچه بيشتر بدون هيچ سر و صدايي جلو ...كرد با وجود آن احساس تنهايي نمي
  .چوبدستيش را جلويش نگه داشته و گوشهايش را تيز كرده بود.رفت

بار ديگر افسون چهار جهت را به كار .بست رسيده بود  بندو بار به راههاي....دوباره چپ...راست....چپ
او برگشت و به سمت پيچيد و چشمش به توده .گرفت و متوجه شد كه بيش از اندازه به سمت شرق رفته است

  .غبار طاليي رنگي افتاد كه در مقابلش در هوا شناور بود
  .صفحه بيست و يكم

به .رسيد كه نوعي جادوست به نظر مي.را به آن انداختهري محتاطانه به آن نزديك شد و نور چوبدستي 
  :او گفت.فكرش رسيد كه آن را منفجر كند و از سر راهش بردارد

  !بكاه-
افتد  زد كه چنين اتفاقي مي بايد حدس مي.نفرين كاهنده از ميان غبار عبور كرد در آن تاثيري نگذاشت

افتاد؟آيا ارزش  رفت چه اتفاقي مي اخل غبار مياگر يكراست به د.زيرا اين نفرين مخصوص مواد جامد بود
  رفت؟ گشت و مي امتحان كردن را داشت يا بايد برمي

  :هري نعره زد.هري كه در شك و ترديد بود كه صداي جيغي سكوت را شكست
  فلور؟-

رسيد صداي  چه باليي به سر فلور آمده بود؟به نظر مي.هري به اطرافش نگاه كرد.اما همه جا ساكت بود
  .آميز شد هري نفس عميقي كشيد و وارد غبار سحر.غش از محلي كمي جلوتر از هري به گوش رسيده باشدجي

اش تاب  موهايش آويخته بود و عينكش روي بيني.هري از زمين آويزان شده بود.دنيا زيرورو شد
گه هري با دست عينكش را ن.كران سقوط كند هر لحظه ممكن بود عينكش به سمت آسمان بي.خورد مي

  داشت و با هراس 
ها چسبيده باشد كه در آن لحظه همچون  رسيد پاهايش به چمن به نظر مي.و وحشت همانجا ايستاد

كرد اگر يكي از  احساس مي.در زير پايش آسمان تاريك پرستاره گسترده بود.سقفي باالي سرش قرار داشت
  .كند شود و سقوط مي پاهايش را حركت دهد از زمين كامال جدا مي

  :او به خود گفت.ون در سرش جمع شده بودخ
  !!فكر كن...فكر كن-

آيا جرئت داشت .هايي كه ياد گرفته بود در وارونگي زمين و آسمان تاثيري نداشت اما هيچ يك از طلسم
او دو راه در پيش رو داشت يا .افكند كه پايش را حركت بدهد؟صداي نبضش همچون بل در گوشش طنين مي

فرستاد تا بيايند و او را نجات بدهند كه دراين صورت ديگر از دور مسابقه   به آسمان ميهاي قرمز بايد جرقه
  .كرد خارج ميشد يا بايد حركت مي

  .صفحه بيست و دوم
هايش را بست تا پهنه بيكران آسمان در زير پايش را نبيند و بعد پاي راستش را محكم باال كشيد و  چشم

  .از سقف پوشيده از چمن جدا كرد
انگيز روي زمين سخت و جامد  هري به طرزي اعجاب.فاصله زمين و آسمان به جاي خود بازگشتندبال

نفس طوالني و عميق .اي گيج و مبهوت ماند از هول و تكان اين واقعه لحظه.فرود آمد و با زانو به زمين افتاد
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گرداند و به توده با عجله شروع به دويدن كرد و در همان حال سرش را بر.كشيد و از جايش بلند شد
  .درخشيد نگاهي انداخت غبار كه معصومانه در زير نور مهتاب مي

به اطرافش نگاهي انداخت بلكه فلور را پيدا .به يك چهارراه رسيد كه محل برخورد دو راه متفاوت بود
هاي قرمز  او با چه چيز روبرو شده بود؟آيا سالم بود؟از جرقه.مطمئن بود كه صداي جيغ او را شنيده است.كند

 نجات يافته ست؟يا اينكه چنان دچار شكل شده بود كه به رآيا اين بدين معنا بود كه او از دردس.اثري نبود
اما در ...تر ميشد راه سمت راستي را انتخاب كرد چوبدستيش دسترسي نداشت؟هري كه لحظه به لحظه نگران

  ... ميدان به در شده بوديك قهرمان از:اختيار فكري به ذهنش خطور كرد همان هنگام بي
دو بار از يك پيچ اشتباه گذشت تا .بست با هيچ مانع ديگري روبرو نشد تا دهدقيقه بعد جز راههاي بن

شكل باال و پايين  نور چوبدستيش در مسيري موجي.سرانجام به مسير جديدي رسيد و شروع به دويدن كرد
آنگاه از پيچ ديگري پيچيد و با .هزارتو به لرزش درآيداش بر روي ديوارهاي مرتفع  رفت و باعث ميشد سايه مي

موجودي .انفجاري خيلي بزرگ بودند موجودات دم.حق با سدريك بود.انفجاري جهنده روبرو شد يك موجود دم
نيش درازش .الجثه بود كه در برابر هري قد علم كرده بود سه متر قد داشت و بيشتر شبيه به يك عقرب عظيم

  .درخشيد ه بود و پوشش سخت بدنش در نور چوبدستي ميرا پشتش حلقه كرد
  .صفحه بيست و سوم

  :هري با چوبدستي آن را نشانه گرفت و گفت
  !بگيج-

هري به موقع توانست .انفجاري برخورد كرد و برگشت  طلسم با پوشش ضخيم و سخت موجود دم
 دمش را منفجر كرد و به سمت انفجاري موجود دم.اش به مشامش رسيد جاخالي بدهد اما بوي موهاي سوخته

  :هري نعره زد.او پرتاب شد
  !توقف كن-

او فرياد .هري چند قدم عقب عقب رفت و افتاد.طلسم بار ديگر به پوشش سخت بدنش خورد و كمانه كرد
  :زد

  !توقف كن-
او موفق شده بود طلسم را به قسمت گوشتي .حركت ماند متري هري بي انفجاري در چند سانتي موجود دم

انفجاري بيرون كشيد و شروع به  زنان خود را از زير موجود دم نفس هري نفس. نرم زير شكمش بفرستدو
دانست كه اثر طلسم بازداري موقتي است و  او مي.دويد اش مي با سرعت در خالف جهت قبلي.دويدن كرد
  .انفجاري هر لحظه ممكن است از جايش برخيزد موجود دم

قلبش به شدت در .او به ناچار رسيد.بست رسيد ا پيش گرفت و به بنهري يكي از راههاي سمت چپ ر
از راه آمده بازگشت و يكي از راههايي را انتخاب كرد كه .بار ديگر افسون چهارجهت را اجرا كرد.تپيد سينه مي

  .رساند غرب هزارتو مي او را به شمال
ري كه موازي با مسير خودش در صدا از مسي.چند دقيقه در مسير جديد پيش رفته بود كه صدايي شنيد

  :صداي سدريك به گوش رسيد كه گفت.هري سر جايش خشكش زد.رسيد آن سوي پرچين بود به گوشش مي
  خواي بكني؟ كني؟هيچ معلومه چي كار مي چي كار مي-

  :آنگاه هري صداي كرام را شنيد كه گفت
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  !بشكنج-
زده شروع به باال و پايين پريدن  لتي وحشتهري با حا.ناگهان صداي نعره دردآلود سدريك در فضا پيچيد

وقتي هيچ راهي نيافت بار ديگر از نفرين .در مسير خود كرد بلكه بتواند راهي براي رسيدن به سدريك پيدا كند
هري پايش را در همان حفره .چندان موثر نبود اما حفره كوچكي در پرچين ايجاد كرد.كاهنده استفاده كرد

  .هاي تمشك جنگلي شكستند و راهي به آن سوي پرچين باز شد  لگد زد تا شاخهقدر كوچك فرود برد و آن
  .صفحه بيست و چهارم

به سمت راستش نگاه كرد و سدريك را ديد كه روي .هري تقال كرد و از آن رد شد اما ردايش شكافت
  .خورد كرام باالي سرش ايستاده بود غلتيد و به شدت تكان مي زمين مي

هاي پرچين بيرون كشيد و درست هنگامي كه كرام سرش را  الي شاخه ا از اليههري به زحمت خود ر
  .كرام برگشت و شروع به دويدن كرد.بلند كرد چوبدستيش را به سمت او نشانه گرفت

  :هري نعره زد
  !بگيج-

حركت  بالفاصله با صورت به زمين افتاد و بي.طلسم به پشت كرام خورد و او را سرجايش متوقف كرد
هايش را جلوي  پيچيد اما دست سدريك ديگر به خود نمي.هري با سرعت خود را به سدريك رساند.ماند

  :هري بازوي سدريك را گرفت و گفت.زد نفس مي صورتش گرفته بود و نفس
  حالت خوبه؟-

  :زد گفت نفس مي سدريك كه همچنان نفس
شو شنيدم و برگشتم و ديدم من صدا...يواشكي از پشت به من نزديك شد....باورم نميشه...آره,آره-

  ...چوبدستيشو به طرف من گرفته
او و هري هر دو به كرام نگاه كردند كه روي زمين .لرزيد هنوز بدنش مي.سدريك از جايش برخاست

  :هري به كرام خيره شد و گفت.افتاده بود
  ...كردم آدم خوبيه من فكر مي...باورم نميشه-

  :سدريك گفت
  .كردم منم همين فكرو مي-
  صداي جيغ فلورو شنيدي؟-
  يعني ممكنه كرام به اونم حمله كرده باشه؟,آره-

  :هري آهسته گفت
  .دونم نمي-

  :سدريك زيرلب گفت
  به نظر تو بايد همين جا بذاريمش و بريم؟-
انفجاري  وگرنه ممكنه موجودات دم...بايد جرقه قرمز به هوا بفرستيم تا يكي بياد و از اينجا ببردش.نه-

  .بخورنش
  .فحه بيست و پنجمص

  :سدريك زيرلب گفت
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  .حقشه-
هاي قرمز رنگي به آسمان فرستاد كه در فاصله چند متري كرام در هوا چشمك  اما بالفاصله جرقه

حركت در تاريكي  اي ساكت و بي هري و سدريك لحظه.كردند زدند و محل افتادن او را مشخص مي مي
  :سدريك گفت.ايستادند و به اطرافشان نگاه كردند

  .بهتره ما بريم-
  :هري گفت

  ...آره...آره...چي؟آهان-
اما خيلي زود اين حقيقت را .هري و سدريك بر عليه كرام با يكديگر متحد شده بودند.وضعيت عجيبي بود

آنگاه هري .بدون آنكه بهم چيزي بگويند در راه تاريك پيش رفتند.به ياد آوردند كه رقيب و مخالف يكديگرند
  . و سدريك دور و دورتر شدبه سمت چپ پيچيد

كرد تا مطمئن شود در مسير درست حركت  دائم از افسون چهارجهت استفاده مي.هري جلوتر رفت
هري در آن لحظه بيشتر از هر .شد اكنون ديگر او و سدريك مانده بودند و يكي از آن دو برنده مي.كند مي

توانست رفتار  اما هنوز نمي.تر به جام برسدخواست خودش زود دلش مي.زمان ديگر مشتاق رسيدن به جام بود
هاي نابخشودني بر روي يك انسان برابر بود با حبس ابد در  اجراي يكي از طلسم.كرام را باور كند

امكان نداشت كرام براي به چنگ آوردن جام قهرماني سه .مودي اين موضوع را به آنها گفته بود.آزكابان
  . بر سرعتش افزودهري...جادوگر اين كار را كرده باشد
كرد به مركز هزارتو  شد هري احساس مي تر مي هرچه هوا تاريك.بست مواجه شد او بارها با مسيرهاي بن

رفت دوباره متوجه جنبش  هنگامي كه با گامهاي بلند در مسير دراز و مستقيمي پيش مي.شود تر مي نزديك
 از ان هري فقط تصويرش را در كتاب نور ضعيف چوبدستيش روي موجود عجيبي افتاد كه پيش.چيزي شد

  .هايش ديده بود آساي غول غول
  .صفحه بيست و ششم

هاي قدرتمند و همان دم بلند و  پيكرش مانند شير بود با همان پنجه بدن غول.آن موجود يك ابوالهول بود
هاي درشت   چشماو سرش را برگرداند و با.اما سرش سر يك زن بود.شد مانند مي كرم رنگ كه در انتها منگوله

ابوالهول قوز .هري چوبدستيش را باال گرفت و مرددماند.رفت اش به هري نگاه كرد كه به سويش مي بادامي
  .با اين كار راه او را سد كرده بود.گشت زد و برمي فقط در عرض راه قدم مي.نكرده بود و قصد حمله نداشت
  :اش گفت آنگاه با صداي بم و دورگه

  .رسونه راهيه كه پشت سر منه ترين راهي كه تو رو به هدفت مي نزديك.ك شديخيلي به هدفت نزدي-
  :دانست چه جوابي خواهد شنيد گفت هري با اينكه مي

   از سر راهم كنار برين؟شه لطفاً پس مي...پس-
  :زد گفت ابوالهول كه همچنان قدم مي

ه با اولين حدس جواب اگ.رم كه جواب صحيح چيستان منو پيدا كني فقط در صورتي كنار مي.نه-
اگر هم ساكت .كنم اگر جوابت اشتباه باشه بهت حمله مي.دم از كنار من رد بشي و بري صحيحو بگي اجازه مي

  .رسونم دم از راهي كه اومدي برگردي و هيچ آسيبي بهت نمي بموني و چيزي نگي بهت اجازه مي



 

 

 -227-

  

 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/     جادوگران               مرحله سوم         /سي و يكم فصل

او .ها مهارت داشت نه هري اين هرميون بود كه در حل چيستان.قلب هري در سينه فرو ريخت
توانست چيزي نگويد و بدون هيچ آسيبي  اگر چيستان چنان  پيچيده و دشوار  بود مي.جوانب امر را سنجيد

  .برگردد و از مسير ديگري به مركز هزارتو برود
  .صفحه بيست و هفتم

  :هري گفت
  چيستانت چيه؟,باشه-

  :و شروع به خواندن كرداش نشست  ابوالهول درست در وسط راه روي پاهاي عقبي
  ز عينك يك برو آر اي جوانبخت                كبابي آور و بنشين تو بر تخت

  چو آبي از كبابي برفكندي                         همان را بر ته قبلي ببندي
  چو تابوتت روان شد آخر كار                      دو حرف آخر تابوت بردار

  دنبال هم كن                جواب چيستانم برمال كناز اين سه اين دو را 
  :با ترس و لرز به او گفت.هري با دهان باز هاج و واج مانده بود

  تر برام بخوني؟ شه يه بار ديگه اهسته مي-
هري .سپس بار ديگر چيستان را خواند.هايش به او جواب مثبت داد ابوالهول لبخندي زد و با بستن چشم

همان .اند جواب اين چيستان را حدس بزند و حتما بايد با استدالل جواب آن را پيدا كندتو متوجه شد كه ي
  :كرد زيرلب گفت طور كه به ابوالهول خيره نگاه مي

شايد يابد !آهان...يك...چه طوري ميشه از عينك يكو بيرون آورد؟يك,ز عينك يك بروا آر اي جوانبخت-
ميشه بيت ...خب بعد دوباره ميام سراغ اين قسمت...ميمونه) ن (و) ع(در اين صورت ...رو دربيارم) ك(و)ي(

  بعدي رو بخوني؟
  :هري دوباره بيت را تكرار كرد و گفت.ابوالهول بيت بعدي را دوباره خواند

  خب حاال ميشه قسمت بعدي رو بخوني؟).ب(و ) ك(مونه  اگه آبي رو از كبابي جدا كنم مي-
  :هري گفت.ش خواندابوالهول دو بيت آخر را دوباره براي

  .حاال بايد اين حرفها رو دنبل هم ريف كنم).ت(و ) و(ميشه ...دو حرف آخر تابوت-
  :هري شروع به قدم زدن كرد و گفت.ابوالهول به او لبخند زد
  .صفحه بيست و هشتم

) ب(و ) ك(بعدش از كبابي آبي آخرشو برداشتم و ).عن(اين ميشه .مونده بود) ن(ع و (از عينك -
رو ) ت(و ) و(از تابوتم كه ).عنكب(حاال اگه اينو به قبلي وصل كنم ميشه ).كب(اين ميشه .موند

  !عنكبوت...ميشه...داشتيم
اش را كش و قوس داد و از  پاهاي عقبي,سپس از جايش برخاست.ابوالهول به پهناي صورتش خنديد

  :هري گفت.جلوي راه هري كنار رفت
  .ممنونم-

اكنون ديگر به جام خيلي .ت  خود در حيرت بود با سرعت از كنار او گذشتو در حالي كه از هوش و ذكاو
اگر هيوالي .چوبدستيش به او نشان ميداد كه در مير صحيح پيش ميرود.ترديدي نداشت...نزديك بود

  ...شايد بخت يارش ميشد...كرد وحشتناك ديگري راهش را سد نمي
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  :و گفتچوبدستي را كف دستش گذاشت .به دوراهي ديگري رسيد
  !جهت ياب-

هري دوان دوان جلو رفت و نوري كه در مقابلش بود .چوبدستي چرخيد و راه سمت راست را نشان داد
  .توجهش را جلب كرد

همين كه هري .درخشيد صد متر جلوتر يك سكوي سنگي قرار داشت كه جام سه جادوگر بر روي آن مي
  .رسيد از كنارش گذاشت و از او سبقت گرفت  مياي سياه به نظر شروع به دويدن كرد چيزي كه چون سايه
هري .دويد با بيشترين نيرويي كه در توان داشت به سوي جام مي.رسيد سدريك زودتر از هري به جام مي

  ...تر بود و پاهاي بلندتري داشت قامت سدريك از او بلند.تواند به او برسد دانست كه نمي مي
الي پرچين سمت چپش ديد كه در مسير موازي پشت پرچين با آنگاه هري پيكر عظيم و سياهي را از با

پيكر و  رسيدند و هر لحظه ممكن بود موجود غول آن دو مسير كمي جلوتر به هم مي.كرد سرعت حركت مي
  ...داشت آن را نديده بود اي از جام برنمي اما سدريك كه لحظه.سدريك بهم برخورد كنند

  :هري نعره زد
  .صفحه بيست و نهم

  !مراقب سمت چپت باش!يكسدر-
سدريك به موقع به سمت چپ نگاه كرد و توانست خود را كنار بكشد و به آن موجود برخورد نكند اما 

هري ديد كه چوبدستي سدريك از دستش افتاد و دور .چنان غافلگير شده بود كه پايش لغزيد و به زمين افتاد
كري از پشت پرچين بيرون آمد و به سمت سدريك پي اما در همان وقت عنكبوت غول.از دسترسش قرار گرفت

  :هري نعره زد.رفت
  !بگيج-

پيكر سياه و پشمالوي عنكبوت خورد اما انگار هري سنگ كوچكي را به سويش  طلسمش به بدن غول
  :هري نعره زد.آمد اين بار به سوي هري مي.عنكبوت تكاني خورد و برگشت.پرتاب كرده بود

  !بگيج!توقف كن!بگيج-
يا بزرگي بيش از اندازه عنكبوت يا نيروي جادويي قدرتمندشض باعث ميشد كه .اي نداشت يدهاما فا

هري يك لحظه به هشت چشم سياه و براق ...تر كردن او تاثيري بر جاي نگذارند ها جز عصباني طلسم
  .عنكبوت نگاه كرد و پيش از آن كه به چنگ عنكبوت بيفتد يك نظر چنگك تيزش را ديد

كرد بلكه بتواند خود را  وار تقال مي هري ديوانه.پاهاي جلويي هري را بلند كرد و به هوا بردعنكبوت با 
هاي  صداي نعره.پايش به چنگك تيز عنكبوت خورد و از سوزش و درد شديد پايش نفسش بند آمد.آزاد كند
  سدريك

  :گفت شنيد كه مي را مي
  !بگيج-

وقتي عنكبوت بار ديگر چنگكش را باز كرد هري .ثر بودندا هاي هري بي هاي او نيز مانند طلسم اما طلسم
  :چوبدستيش را باال آورد و فرياد زد

  !خلع سالح شو-
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عنكبوت هري را انداخت اما رها شدن هري برابر بود با سقوط او از ...افسون خلع سالح اثر كرد
اي  مجروحش افتاد لحظههمين كه بر روي پي .ارتفاع سه و نيم متري بر روي پايي كه از پيش مجروح بود

انفجاري نيز همين طور  با موجود دم.درنگ نكرد و بالفاصله با چوبدستيش زير شكم عنكبوت را نشانه گرفت
  :او فرياد زد.مبارزه كرده بود

  !بگيج-
دو .كرد سدريك نيز با او مراهي كرده بود اي كه هري اين افسون را اجرا مي درست در همان لحظه

  .ند و تاثيري را كه هر يك به تنهايي نداشتند بر عنكبوت گذاشتندافسون در هم آميخت
  .ام صفحه سي

اش در برابرشان  خورده پاهاي پشمالوي در هم گره.عنكبوت تلوتلو خورد و به پهلو روي پرچين افتاد
  .حركت ماند بي

  :سدريك فرياد زد
  حالت خوبه؟روي تو كه نيفتاد؟!هري-

خونريزي پاي مجروحش شديد .سپس بهپايش نگاهي ندخت.دادنفس ميزد جواب منفي  هري كه نفس
هري سعي كرد از جايش .ترشحات چسبناك و غليظ چنگك عنكبوت رداي پاره هري را آلوده كرده بود.بود

به پرچين كيه داد و .لرزيد و ياراي تحمل وزن بدنش را نداشت بلند شود اما پاي مجروحش به شدت مي
سدريك پشت به جام ايستاده بود و يك قدم بيشتر با .طرافش نگاهي انداختنفس ميزد به ا درحالي كه نفس
  :نفس ميزد به سدريك گفت هري همانطور كه نفس.جام سه جادوگر از دور برق ميزد.آن فاصله نداشت

  .تو به جام رسيدي.برو جلو و بردارش.بردارش ديگه-
آنگاه رويش را برگرداند و .كرد ي نگاه ميهمان جا ايستاده بود و به هر.اما سدريك از جايش تكان نخورد

سدريك دوباره به هري نگاه كرد .ديد به جام نگاهي انداختهري در نور تاباك جام چهره آرزومند سدريك را مي
  :آنگاه نفس عميقي كشيد و گفت.كه به پرچين تكيه داده بود كه به زمين نيفتد

  .ر جون منو نجات داديتو توي هزارتو دو با.تو بايد برنده بشي.تو بردارش-
  :هري گفت

  .ولي توي مقررات مسابقه اينجوري نيست-
كشمكش در چنگ عنكبوت باعث كوفتگي .داد فرساي پايش آزارش مي درد طاقت.هري عصباني شده بود

تمام بدنش شده بود اما بعد از آن همه تالش و تقال سدريك او را شكست داده بود درست همان ور كه هنگام 
  :هري ادامه داد.و به جشن رقص او را شكست داده بوددعوت از چ

  .تونم از تو جلو بزنم من با اين پاي مجروحم نمي.گيه و اون تويي هر كي زودتر به جام برسه امتياز مي-
  .صفحه سي و يكم

  .پيكر آمد و از جام  سه جادوگر دور شد سدريك سرش را تكان داد و چند قدم به سوي عنكبوت غول
  :او گفت

  .هن-
  :هري كه رنجيده بود گفت

  .زودتر بردارش كه با هم از هزارتو بيرون بريم.كني قدر شكسته نفسي مي چرا اين-
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  :او گفت.كوشيد تعادلش را حفظ كند سدريك به هري نگاه كرد كه به پرچين تكيه داشت و مي
همون مرحله اول از اگه به من نگفته بودي ممكن بود من توي .تو قضيه چهار تا اژدها رو به من گفتي-

  . دور مسابقه خارج بشم
  :كرد با اوقات تلخي گفت هري كه جراحت پايش را با ردايش تميز مي

در ضمن تو هم قضيه .به منم يكي ديگه كمك كرد.من كه خودم تنهايي اژدهاها رو كشف نكرده بودم-
  ...اين به اون در.تخم طال رو به من گفتي

  :سدريك گفت
  .ضيه تخم طال رو به من گفته بودولي يه نفر ديگه ق-

ظاهرا هنگام سقوط بر .لرزيد هري با احتياط وزنش را روي پاي مجروحش انداخت اما پايش به شدت مي
  :هري گفت.روي زمين مچ پايش رگ به رگ شده بود

  .حسابيم ولي بازم با هم بي,آره-
  :اما سدريك با سرسختي گفت

من .ها رو نجات بدي تو عمدا موندي كه همه گروگان.گرفتي ميتوي مرحله دوم تو بايد امتياز بيشتري -
  :هري به تلخي گفت. كردم بايد اين كارو مي

  !برو جامو بردار!منم احمق بودم كه آواز مردم دريايي و جدي گرفتم-
  :سدريك گفت

  .صفحه سي و دوم
 به او خيره نگاه خورده عنكبوت رد شد و به سراغ هري آمد كه سدريك از روي پاهاي در هم گره.نه-

بهره بود دور  او از افتخاري كه گروه هافلپاف در طول چندين قرن از آن بي.چهره سدريك مصمم بود.كرد مي
  :سدريك گفت.ميشد

  .ياال ديگه-
هاي بدنش به اين نتيجه  اقاطع و مصمم دست به سينه ايستاده بود گويي تك تك سلول سدريك با چهره
در يك لحظه ,در يك آن. را از سدريك برداشت و به جام نگاه كردهري نگاهش.رضايت داده بودند

او جام قهرماني سه جادوگر را .آمد خود را ديد كه جام را به دست گرفته بود و از هزارتو بيرون مي,استثنايي
تر از هميشه در  چهره چو واضح.پيچيد ي جمعيت در گوشش مي باالي سرش نگه داشته بود و صداي هلهله

هري .رنگ و سپس ناپديد شد اما بالفاصله تصوير كم...آميز او را ديد هايش پديدار شد و نگاه تحسين مبرابر چش
  :هري گفت.بار ديگر به چهره مصمم سدريك چشم دوخته بود

  .با هم برداريمش-
  چي؟-
  .شيم اين طوري هردومون باعث افتخار هاگوارتز مي.زنيم هر دومون با هم بهش دست مي-

  :هايش را از م باز كرد و گفت دست. خيره شدسدريك به هري
  خواي اين كارو بكنيم؟ تو مطمئني كه مي..تو-

  :هري گفت
  .پس بيا با هم جامو برداريم.درسته؟هر دومون با هم به اينجا رسيديم,ما به هم كمك كرديم...آره...آره-
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اما پس از .اشدكرد كه هري چنين حرفي زده ب سدريك حالتي به خود گرفته بود گويي بار نمي
  :اي لبخندي بر لبش نشست و گفت لحظه

  .قبوله بيا بريم-
  .صفحه سي و سوم

لنگان به سمت سكويي بروند كه جام بر روي  سدريك زير بغل هري را گرفت و به او كمك كرد تا لنگ
هري .دهاي درخشان جام گرفتن وقتي به جام رسيدند هر كدام دستشان را باالي يكي از دسته.آن قرار داشت

  :گفت
  !سه,دو,باشه؟يك,با شماره سه-

بالفاصله هري احساس كرد قالبي نامرئي دور شكمش را گرفت و .هاي جام را گرفتند هر دو با هم دسته
باد .راند و سدريك در كنارش بود جام او را به جلو  مي.دستش ه دسته جام چسبيده بود.او را از زمين بلند كرد
  .هاي گوناگون بود نظره اطرافشان آميزه نامشخصي از رنگوزيد و م بر سر و رويشان مي
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  گوشت خون استخوانگوشت خون استخوان: 32فصل 
  
  
  
  
  
  
  

هري برخور پاهايش را با زمين حس كرد پاي مجروهش 
خم شد و روي زمين افتاد سر انجام دستش از دسته ي جام جدا 

  :شده بود هري سرش را بلند كرد و گفت 
   اينجا كجاست ؟-

 سرش جواب منفي داد از جايش سدريك با حركت
برخاست و هري را از زمين بلند كرد هر دو به اطرافشان نگاه 

  .كردند
آنها از محوطه ي هاگوارتز خارج شده بودند به نظر مي 

شايد صد ها كيلومتر ... رسيد از هاگوارتز كيلو متر ها دور شده اند 
مي زيرا حتي از كوههايي كه محوطه ي هاگوارتز را در بر ...

ع و تاريكي ايستاده بودند در سمت راستشان درخت سرخداري سر به يآنها در گورستان وس. گرفت اثري نبود
فلك كشيده بود و در پشت آنها كليسايي در تاريكي خودنمايي مي كرد در سمت راستشان تپه اي قرار داشت 

  : نگاه كرد و رو به هري گفت هري بناي قصر قديمي را در روي تپه تشخيص داد سدريك به جام سه جادوگر
   به تو گفته بود كه جام رمز تازه؟ي كس-
  . نچ-

هري به گورستان بزرگي كه در هر سو گسترده بود نگاه مي كرد سكوت عجيب و اسرار آميزي بر فضا 
  :حاكم بود هري گفت 

   يعني اينم بخشي از مسابقه ست ؟-
  : شده بود گفت يسدريك كه مضطرب و عصب

  چه طوره چوب دستي هامون رو در بياريم ؟.  نمي دونم-
  :هري خوشحال بود كه سدريك اين پيشنهاد را داده است نه خودش و گفت

  . آره -
آنها چوب دستي هاشون رو در آوردن هري دائم به اطرافش نگاه مي كرد دوباره همان احساس عجيب 

  :گمان مي كرد كسي او را نگاه مي كند ناگهان گفت . را داشت



 

 

 -233-

  

 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي /     جادوگران           گوشت خون استخوان /سي و دوم فصل

  .كي داره مياد ي-
كي شخصي را ديدند كه از البه الي قبر ها مي گذشت و مستيقيم يچشم هايشان را تيز كردند و در تار

به سمتشان مي آمد هري نمي توانست صورتش را ببيند اما از طور راه رفتنش و حالت دستهايش فهميد كه 
لش را روي صورتش انداخته بود تا چيزي را با خود حمل مي كند هر كه بود قد كوتاهي داشت كاله و شن

كتر شد از فاصله ميان قبر ايستاده او را بهتر ديد هري متوجه شد يچهره اش معلوم نباشد چند قدم كه نزد
  شايد هم يك رداي قلمبه شده بود ...چيزي كه در دست اوست مثل يك بچه است 

 ايستاده بود سدريك نيز هري چوب دستيش را كمي پايين گرفت و به سدريك نگاه كرد كه كنارش
  .  به او انداخت و هر دو به مرد خيره شدند يينگاه پرسشگرا

. آن شخص كنار سنگ قبر ايستاده ي بلندي كه قدش حدود پنج شش متر بود با آنها فاصله داشت
  .لحظه اي هري و سدريك و مرد كوتاه قد به هم خيره ماندند

درد پيشانيش چنان شديد شد و بي امان شد كه . دناگهان جاي زخم پيشاني هري به شدت تير كشي
ش از آن هرگز آنقدر درد نگرفته بود چوبدستي اش از دستش افتاد و با هر دو دست پيشانيش را گرفت زانو يپ

چشم هايش جايي را نمي ديد سرش چنان درد مي كرد كه گمان مي كرد .هايش خم شد و روي زمين افتاد 
  .ز وسط بشكافد هر لحظه ممكن است فرق سرش ا

  :از باالي سرش صداي مرد بي روحي را شنيد كه گفت 
  . ان يكي رو بكش-

  .صداي سريع حركت چيزي را در هوا شنيد و بعد صداي گوشخراشي سكوت شب را شكست
  . آواداكداورا-

هري با چشماني بسته درخشش نور سبزي را حس كرد بالفاصله چيز سنگيني در هوا به زمين خورد و 
د شد كه حالت تهوع پيدا كرد و لحظه اي بعد فروكش كرد هري يي صدا كرد درد پيشاني اش چنان شدگرمپ

  .چشم هاي دردمندش را باز كرد .كه از ديدن چيزي كه پيشش بود مي ترسيد 
  .سدريك با دست هاي باز از پشت بر روي زمين افتاده بود او مرده بود 

 رنگش مات ي سدريك خيره ماند چشم هاي باز و خاكستردر لحظه اي بلنداي ابديت هري به چهره ي
و بي حال بودد درست مانند پنجره هاي خانه هاي متروك باز مانده بود دهان نيمه بازش از حيرت و شگفتي 
حكايت مي كرد و آنگاه بي آن كه هري واقعيتي كه در برابرش بود بپذيرد درست هنگامي كه در ژرفاي 

  . كشد و با خود مي برد يبود احساس كرد شخصي او را مسستي و ناباوري غوطه ور 
مرد كوتاه قد شنل پوش بقچه اش را زمين گذاشت و چوب دستيش را روشن كرده بود و هري را با خود 
به سوي سنگ قبر ايستاده ي مرمري مي كشيد پيش از آن مرد كوتاه قد او را برگرداند و پشتش را به سنگ 

  : آن را بخواند قبر كوبيد توانست نام روي
  تام ريدل

مرد شنل پوش جادويي كرد و طنابي را از گردن تا قوزك پاي هري پيچيد و او را به سنگ قبر ايستاده 
هري مقاومت كرد  و دست و پا زد و مرد . هري صداي نفس هاي كوتاه و تند مرد كوتاه قد را مي شنيد. بست

نه حبس يهري مرد شنل پوش را شناخت نفسش را در س. كوتاه قد با دستي كه يك انگشت كم داشت او را زد
  :كرد و گفت 
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   تو ؟-
اما دم باريك كه ديگر او را محكم به قبر بسته بود جواب نداد او سخت مشغول معاينه ي طناب بود كه 
مبادا به اندازه ي كافي محكم نباشد وقتي به گره هاي طناب دست مي كشيد انگشت هايش بي اختيار مي 

م باريك وقتي مطمئن شد كه هري نمي تواند تكان بخورد پارچه باريك و دراز و سياهي از داخل لرزيد د
ردايش در آورد و با خشونت در دهان هري فرو كرد آن گاه بدون آن كه يك كلمه حرف بزند رويش را از 

يند دم باريك به هري نه مي توانست صدايي از دهانش بيرون بدهد و نه مي توانست بب. هري برگرداند و رفت
كجا رفته نمي توانست سرش را بر گرداند و پشت سنگ قبرش ببندد او تنها چيزي مي ديد كه در مقابلش 

  .بودند 
جسد سدريك پنج شش متر جلو تر از روي زمين افتاده بود كمي عقب تر از او جام سه جادوگر در زير 

 ردايي كه هري گمان مي ي افتاده بود بقچه نور ستارگان مي درخشيد چوبدستي هري كنار پايش روي زمين
ناگهان دريافت كه ... هري به آن نگاه كرد و زخمش دوباره تير كشيد . كرد بچه اي است مدام تكان مي خورد

  ...دلش نمي خواست آن بقچه باز شود ... چيزي كه درون ان بقچه است را نمي خواهد ببيند 
 غول پيكري كه ميان سبزه ها ي نگاه كرد و چشمش به مارصدايي را در نزديكي پايش شنيد پايين را

صداي خس خس نفس هاي دم باريك بلند تر شد انگار چيز سنگيني را روي زمين مي . پيچ و تاب مي خورد 
كشد انگاه دوباره در محدوده ديد هري قرار گرفت هري او را ديد كه پاتيل سنگي را هل مي دهد و به سمت 

يل پر از مايعي بود كه به نظر مي رسيد آب بود هري صداي شلپشلپ آب را درون پاتيل  اورد پاتيسنگ قبر م
پاتيل سنگي از همه ي پاتيل هايي كه هري در عمرش ديده بود بزرگتر بود به قدري بزرگ بود كه . مي شنيد

  .يك انسان بزرگسال مي توانست به راحتي درون آن بنشيند 
ان مي خورد گويي مي خواست خود را از درون آن بيرون بياورد در  قفه تكيچيزي كه درون بقچه بود ب

ان لحظه دم باريك كنار پاتيل بود ناگهان صدايه ترق و تروق آتش از زير پاتيل به گوش رسيد مار غول پيكر 
  .پيچ و تابي خورد و به تاريكي پناه برد

 جرقه هاي سرخ رنگي پديد مايع درون پاتيل به سرعت به جوش آمد در سطح پاتيل عالوه بر حباب
بخار روي مايع غليظ تر مي شد و پيكر دم باريك پشت آن تيره و . آمد و به سوي آسمان تاريك شب پناه برد

حركاتش در زير شنل از آشفتگي او خبر مي داد انگاه هري دوباره صداي سرد و . تار تر به نظر مي رسيد 
  :بيروح را شنيد كه گفت 

   عجله كن-
ه از تمام سطح مايه جرقه بيرون مي پريد كم كم قشر خشك شده اي از مايع جوشان در در ان لحظ

  .كناره ي لبه ي پاتيل پديدار شد 
  . اماده شد ارباب-

  :صداي بيروح گفت 
  ... شروع كنيد -

دم باريك گره ي ردا را باز كرد همين كه چشم هري به چيزي افتاد كه در آن پيچيده بود از ته دل 
  . فريادش را پارچه اي كه در دهانش بود خفه مي كرد ياما صدانعره زد 

دم باريك به چيزي شبيه به يك سنگ تلنگر زد و آن را برگرداند آنگاه موجود زشتي پديدار شد زشتي 
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آن موجود قابل توصيف نبود آنچه دم باريك با خود حمل مي كرد در نظر اول شبيه به نوزاد انسان قوز 
بالفاصله متوجه شد كه ذره اي به نوزاد شباهت ندارد بدن بي مويش مثل گوشت خام قرمز  يكرده بود اما هر

و تيره بود از دور به نظر مي رسيد فلس دار باشد دست و پايش باريك نحيف و شكننده بود و صورتش مثل 
  .صورت مار پهن بود  و چشم هاي قرمزش برق مي زد 

 را باال آورد و دور گردن دم باريك حلقه كرد درست در  نحيفشيموجود عاجز و ناتواني بود دست ها
  .همان لحظه كاله شنل از سرش افتاد و هري در روشنايي آتش چهره ي الغرش را ديد 

دم باريك آن موجود را به لبه ي پاتيل برد لحظه اي صورت پهن و شيطاني آن موجود در مجاور جرقه 
ه وضوح ديد وقتي دم باريك آن را به درون پاتيل انداخت  آن را بيهاي رقصان روي پاتيل قرار گرفت هر

هري صداي برخورد بدن . صداي جلز و ولزي به گوش رسيد و پيكر زشت آن به درون مايع فرو رفت 
  . نحيفش به ته پاتيل را شنيد

  . خدا كنه غرق بشه...خدا كنه غرق بشه : هري در دل مي گفت 
 مي كند با صدايي لرزان شروع به صحبت كردن كرد او يقلب نهانگاه دم باريك كه معلوم بود از ترس 

  :چوب دستيش را باال اورد چشم هايش را بست و گفت 
  ! اي استخوان پدر كه نا خواسته تقديم مي شوي تو جان تازه اي به جان پدرت مي دمي-

 زمين بيرون  ازيغبار نرم. هري با وحشت شاهد ان صحنه بود. خاك قبر جلوي هري از از هم شكافت 
آمد و به فرمان دم باريك به نرمي به درون پاتيل فرو ريخت سطخ درخشان مايع به تالتم در آمد و جلز و ولز 

  . كزد و جرقه  هاي بيشماري به اطراف پاشيد سپس رنگ آبي روشن در آمد 
يرون آورد و هق ش بيدم باريك شروع به اه و ناله كرد انگاه خنجر بلند و تيز نقره اي رنگي را از ردا

  : هق كنان گفت 
  ! خواهي كرد - تو ارباب را از نو زنده  - و رغبت تقديم مي شوي - كه با ميل - اي گوشت خادم -

  .او دست راستش را كه يك انگشت كم داشت جلو اورد و با دست چپش خجر را گرفت و باال برد 
شمهايش را بست ولي نتوانست از شنيدن   را دارد چيهري كه فهميده بود دم باريك قصد انجام چه كار

صداي جيغ هاي گوشخراش كه سكوت شب را مي شكست خود داري كند هري با صداي او احساس كرد 
صداي افتادن چيزي را بر روي زمين شنيد بالفاصله صداي نفس هاي . خودش نيز زخم خنجر خورده است 

زي در پاتيل به گوش رسيد هري طاقت يدن چدردمند دم باريك و پس از لحظه اي صداي تهوع آور افتا
اما با اين كه هنوز چشم هايش بسته است روشنايي سرخ رنگ مايع درون پتيل زا ...ديدن آن صحنه را نداشت 

  .پشت پلك هايش حس مي كرد 
دم باريك نفس نفس زنا ن از درد مي ناليد هري هنگامي كه نفس او را برپوستش حس كرد تازه 

  :ستاده است او گفتيدر مقابلش اد كه درست يفهم
  !تو دشمن خوني ات را احيا مي كني ... كه به اجبار تقديم مي شوي ...  اي خون دشمن -

هري خنجر تيز را در دست ...هري كه محكم به سنگ قبر بسته شده بود نمي توانست جلوي او را بگيرد
هري تماس .  خنجر در دست دم باريك مي لرزيد.دم باريك ديد و سعي كرد خود را آزاد كند اما بي فايده بود 

خنجر در دسش فرو رفت و خون از آستين پاره ي ردايش . تيغه ي خنجر را با انحناي بازويش حس كرد 
دم باريك كه هنوز نفس نفس مي زد با دستپاچگي در ردايش جستجو كرد و شيشه ي . بيرون ريخت 
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  .ا قطره اي آن در شبيشه فرو ريزد گرفت تيآن را زير زخم هر.كوچكي را در آورد 
مايع پاتيل بالفاصله به رنگ سفيد . با خون هري به سمت پاتيل رفت و آن را به درون مايع ريخت 

مچ دست . دم باريك كه ديگر وظيفه اش را انجام داده بود زانو زد و روي زمين غلتيد. خيره كننده اي در آمد
  .هق گريه مي كردقطع شده ي خون آلودش را مي ماليد و هق 

جرقه ها چنان روشن و .مايع درون پاتيل مي جوشيد و جرقه هاي الماس مانندش را به اطراف مي پاشيد
  ...هيچ اتفاقي نيفتاد. خيره كننده بودند كه تاريكي شب را چندان نشان ميدادند

  ...خدا كنه اشتباه كرده باشه...خدا كنه غرق شده باشه: هري در دل گفت 
ن جرقه هاي كه از پاتيل به اطراف مي پاشيدند فروكش كردند و در عوض بخار غليظ در هوا اما ناگها

ديگر نه مي توانست دم باريك را ببيند نه .پراكنده مي  شد و منظره ي اطراف را از ديد هري پنهان مي كرد
  ... گرفتيتنها چيزي كه مي ديد بخار غليظ سفيد رنگي بود كه  اطرافش را فرا م. جسد سدريك را 

آن گاه در ميان توده هاي ...خدا كنه مرده باشه... غرق شده ... اشتباهي پيش اومده : هري در دل گفت 
مردي بلند قد استخواني و الغري در پاتيل آهسته برمي .انبوه بخار پيكر تيره و نامشخص مردي پديدار شد

  : ه گفت د كيصداي سرد و بيروح مرد از وراي بخار غليظ به گوش رس.خاست
  .رداي مرا تنم كن  -
ون مي كرد و دست معلولش را تكان مي داد چهار دست و پا به يدم باريك كه همچنان ناله و ش -

دستش را دراز كرد و با همان يك دست ردا را . سمت به سمت ردا رفت و آن را برداشت و از زمين بلند شد 
هري ... اندام از پاتيل بيرون آمد و به هري خيره شد مرد الغر . روي سر اربابش انداخت و آن را پايين كشيد 

صورتش مثل ارواح . نيز به چهره ي مردي كه سه سال تمام در كابوس هايش ظاهر شده بود خيره نگاه كرد 
بيني پهنش مثل بيني مارها به جاي سوراخ دو شكاف . چشم هاي درشتش قرمز روشن بود. رنگ پريده بود 

 .داشت
  .  ته بود لردولدمورت بازگش
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  مرگ خوارهامرگ خوارها: 33فصل 
  
  
  
  
  
  
  

ولدمورت چشـم از هـري برداشـت و شـروع بـه             
دسـت هـايش مثـل عنكبـوت        . معاينه بدن خود كـرد    

او انگشتان باريـك و درازش      . بزرگ و رنگ پريده بود    
چشـمان  . را به قفسه سينه ها، بازو و صـورتش كشـيد       

قرمزش كه مثل چشمان گربه مردمك عمودي داشت        
او دست هـايش را جلـو       . يكي شب مي درخشيد   در تار 

چهره اش از شادي    . آورد و انگشتان را باز و بسته كرد       
دار كه با دسـت خـون آلـود روي            او به دم  . درخشيد  مي

حتي به مار عظيم الجثه     . زمين افتاده بود توجهي نكرد    
يك و بلندش را در جيـب   ولدمورت انگشتان بار  . زد نيز كاري نداشت     كه فش فش كنان به دوره هري حلقه مي        

دار   سـپس آن را بـه طـرف  دم         . چوب دستي اش را بيرون كشـيد و آن را نـوازش كـرد             . بزرگ ردايش فرو برد   
او پايين قبر افتـاد و      . او را از زمين بلند كرد و مقابل سنگ قبري كه هري به آن بسته شده بود انداخت                 . گرفت

ولدومورت با چشمان قرمزش به هـري نگـاه كـرد و بـا              . ريخت  او بدنش را جمع كرد و اشك مي       . تكان نخورد 
دار  به دليل خون شديدي كه از دسـتش مـي رفـت خـيس                  رداي دم . صداي بي روح و شيطاني اش قهقهه زد       

  :او مچ دست قطع شده اش را الي ردايش پيچيد و با صداي خشك و گرفته اي گفت. شده بود
  .خودتون قول دادين.. شما قول دادين... ـ ارباب

  :ولدمورت با شوق و ذوق گفت
  ...ـ دستتو بيار جلو
  ...متشكرم... ـ متشكرم ارباب

  :ولدمورت خنده اي كرد و گفت. او مچ بريده ي خون آلودش را جلو آورد
  ...دار ـ اون يكي دستتو بيار جلو دم

  .ازتون خواهش مي كنم... كنم ـ ارباب خواهش مي
هـري چيـزي شـبيه    . و آستين ردايش را تا باالي آرنج تـا زد دار را كشيد     دست چپ دم  . ولدمورت خم شد  

نقـش جمجمـه اي كـه افعـي از          . دار ديد كه به رنگ قرمـز روشـن بـود            نقش خالكوبي شده را روي پوست دم      
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. همان نقشي كه شب مسابقه جام جهاني كوييـديچ در آسـمان ظـاهر شـده بـود         . دهانش بيرون زده بود   
  :دار نقش قرمز رنگ را معاينه كرد و گفت ناله هاي دمولدمورت بي اعتنا به . عالمت شوم

  .فهميم حاال مي... حاال معلوم مي شه... حتماً همه شون فهميدن... ـ برگشته
جـاي زخـم هـري بـار        . دار گذاشت و فشار داد      ي بلند و كشيده اش را روي داغ دست دم           او انگشت اشاره  

دار برداشت    ولدمورت دستش را از روي عالمت دست دم       . ددار از درد فريادي كشي      دم. ديگر سوخت و تير كشيد    
  .و هري متوجه شد رنگ آن پر كالغي شده است

او به گوشه و كنار گورستان      . موجي از رضايت و خشنود در چهره اش نمايان بود         . ولدمورت از جا برخاست   
  :ب گفتنگاه كرد و هم چنان با چشم هاي قرمز و براقش به ستاره ها خيره شده بود زير ل

چند تـا هـم حماقـت       ! گردن  دن و برمي    ـ وقتي وجود منو احساس كنن چند تا شون شجاعت به خرج مي            
  !گردن كنن و بر نمي مي

گشـت و در تمـام        رفت و برمـي     او مسير كوتاهي را مي    . دار شروع به قدم زدن كرد       او در مقابل هري و دم     
لبخنـده جنـون   .  دو دقيقه بار ديگر به هري خيره شـد       بعد از يكي  . كرد  مدت به گوشه و كنار گورستان نگاه مي       

  :او با صداي آهسته اي گفت. آميزي چهره ي مار مانندش را از هم گشود
درست مثل مـادر خـودت      . او يه هالوي احمق بود    ... روي بقاي جسد پدرم   ... ـ هري پاتر همين جا بايست     

  ...جات بچه اش مرداما هر دو تاشون به نوعي مفيد بودن نه؟ مادر تو به خاطر ن
  .من پدرمو كشتم و تو خودت ديدي جنازه اش چقدر به درد خورد

در . آن گاه شروع به قدم زدن كرد و به گوشه كنار گورسـتان نگـاهي انـداخت                . ولدمورت بار ديگر خنديد   
  .چرخيد اين حال مار غول پيكري فش فش كنان روي سبزه ها دور هري مي

كرد، مادرم ساحره اي بود كه توي همـين           يني پاتر؟ پدرم اونجا زندگي مي     ب  اون خونه ي باالي تپه رو مي      
. ولي وقتي مادرم بهش گفت يه ساحره اسـت اون ازش جـدا شـد       . اون عاشق پدرم شد   . كرد  دهكده زندگي مي  

 اون قبل از اين كه من به دنيا بيام مادرمو تنها گذاشت و برگشـت              . پدرم اصالً با سحر و جادو ميانه اي نداشت        
مادرم وقت به دنيا آوردن من سرزا رفت و در نتيجه من توي پرورشگاه هالوها بزرگ شدم                 . پيش پدر و مادرش   

باالخره انتقامو ازش گرفتم از اون احمقـي كـه اسـم مسـخره شـو روي مـن                   ... ولي قسم خوردم پيدايش كنم    
  ...گذاشت

  :او به آرامي گفت. دكر رفت و مرتب به قبرها نگاه مي ولدمورت هنوز جلوي آنها راه مي
چرا اين قدر احساسـاتي شـدم؟ ببـين         ... گم  دارم تاريخچه زندگي خانوادگي ام رو براي تو مي        ! ـ منو ببين  

  .گردن خانواده واقعي من دارن بر مي! نگاه كن... پاتر
جادوگرها روي قبرها، پشت درخت سرخدار      . ناگهان صداي خش خش شنل هاي متعددي به گوش رسيد         

آن . همه شان نقاب داشتند و كاله شنل شان را روي صورت شان انداخته بودنـد              . ي تاريكي پيدا شدند   ال  به  و ال 
ولدمورت ساكت شـد و منتظـر       . كردند  ديدند باور نمي    گويي آن چه را مي    . ها به آهستگي و يك يك جلو آمدند       

لدمورت رفت و لبه رداي سـياه       آن گاه يكي از مرگ خوارها جلوي او زانو زد و چهار دست و پا به سوي و                 . ماند
  :سپس زير لب گفت. او را بوسيد

  ...ارباب... ـ ارباب
يك يك زانو زدند لبه رداي سـياهش را بوسـيدند و            . مرگ خواراني كه پشت سر او بودند نيز چنين كردند         

دايـره وار  زد حلقـه زدنـد و    دار كـه هنـوز زار مـي        آن ها دور قبر تام ريدل، ولدمورت هري و دم         . عقب ايستادند 
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گرچـه بـه نظـر      . خورد؛ گويي منتظـر افـراد ديگـر بودنـد           اما بين آن ها فاصله اي به چشم مي        . ايستادند
  .او نگاهي به جادوگران نقاب دار انداخت. رسيد ولدمورت در انتظار كسي باشد نمي

. دنـد گويي همـه بـا هـم لرزيـده بو         . رسيد  وزيد صداي خش خش شنل ها به گوش مي          با اين كه باد نمي    
  :ولدمورت به آرامي گفت

سـيزده  ... از آخرين دفعه اي كه هم ديگر رو ديديم سـيزده سـال گذشـته              ... ـ مرگ خوارها خوش آمدين    
امـا آيـا واقعـاً    ... انگار همين ديروز هم ديگر رو ديده بـوديم ... با اين همه شما به نداي من جواب دادين ... سال

  ...متحديم
  :لي كه شكاف هاي بيني اش باز شده بود، بو كشيد و گفتاو رويش را برگرداند و در حا
  ...اين جا پر از بوي گناهه... ـ بوي گناهكاري و فساد مياد

براي دومين بار لرزشي بر اندام جادوگران افتاد گويي حضورشان در آنجا به اين دليل بود كه جرات پشـت       
  :ولدمورت گفت. كردن به او را نداشتند

 و سـالمين و قـدرتتون آسـيب نديـده و گرنـه آن قـدر فـوري ايـن جـا حاضـر                         ـ معلومه همتون صحيح   
با ديدن شما از خودم پرسيدم  چرا اين گروه هيچ وقت به كمك اربابشون نيومدن؟ اربابي رو كـه                    ... شدين  نمي

  ...قسم خورده بودند تا آخر بهش وفادار باشن
 زمـين افتـاده بـود و هـق هـق گريـه              دار كه روي    خورد جز دم    هيچ كس تكان نمي   . هيچ كس حرفي نزد   

  :ولدمورت آهسته گفت. كرد مي
اونا رفتن پيش دشمناي من و درخواست       ... ـ بعد به خودم گفتم حتماً همه شون فكر كردند من نابود شدم            

بعد از خـودم پرسـيدم ولـي چـه     ... كنن دونستن دارن چي كار مي گفتن كه جادو شده بودن و نمي ... عفو كردن 
دوستن من سال هـاي پـيش چـه           گردم؟ اونا كه مي     ه ذهنشون نرسيده باشه كه من دوباره بر مي        طور ممكنه ب  

در . اونا كه به چشم خودشون قـدرت منـو ديـده بـودن    ... اقداماتي كرده بودم تا از مرگ جسماني در امان باشم  
ت شده بود بعد هـم  زماني كه من قدرتمندتر از هر جادوگر ديگه اي بودم، قدرت عظيم من براي همه شون ثاب         

تونـه حتـي      قدرتي كـه مـي    ... كردن قدرتي مافوق قدرت من وجود داره        شايد اونا فكر مي   : به خودم جواب دادم   
طرفدار آدماي عادي مثل نكبـت زاده       ... فكر كردم شايد طرفدار جادوگر ديگه اي شدن       ... ولدمورتو شكست بده  

  ...يا شايد طرفدار آلبوس دامبلدور شدن... و هالوها
آن هـا زيـر   . جادوگران با شنيدن نام دامبلدور به تكاپو افتادند و با حركت سر مخالفت خود را نشان دادنـد     

  :اما ولدمورت اعتنايي به آن ها نكرد و گفت. لب چيزي گفتند
  .           واقعاً نا اميد شدم... ـ نا اميد شدم

آن گـاه   . لرزيد برابر ولدمورت به خاك افتاد       مي يكي از مردان نقاب دار خود را جلو انداخت و در حالي كه              
  :با صداي جيغ جيغ مانندي گفت

  !ارباب همه مونو ببخشين... ـ ارباب منو ببخشين
  :چوب دستي اش را به طرف او گرفت و گفت. ولدمورت قهقه اي سر داد

  !»شكنجه كن«ـ 
  .مرگ خوار روي زمين به خود پيچيد و شروع به جيغ كشيدن كرد

هـري  . آمدند  اي كاش مأموران پليس مي    . رسد  نان داشت كه صدايش به خانه هاي اطراف مي        هري اطمي 
  .خواست باشد هر كه مي. كرد كسي به كمكش بيايد در اوج نااميدي خدا خدا مي
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مرگ خواري كه شكنجه شده بود روي زمين افتاده بـود و            . ولدمورت چوب دستي اش را باال گرفت      
  : نرمي گفتولدمورت به. زد نفس نفس مي

 مـن چيـزي رو فرامـوش        …بخشـم   كنـي؟ مـن نمـي       تو تقاضاي بخشـش مـي     ! بلندشو! ـ بلند شو اوري   
بخشم كه شما كوتـاهي سـيزده سـاله تـون رو جبـران                 من وقتي شما رو مي     … سيزده سال تمام   …كنم  نمي
  دار؟  مگه نه دم…كنين

  :كرد نگاهي انداخت و گفت دار كه هم چنان هق هق مي او به دم
ات سـراغم      تو از ترس دوستان قديمي     …ات نبود    اما اين به خاطر فداكاري     …و به طرف من برگشتي    ـ ت 
  دوني درسته؟ دار تو مستحق اين درد و عذابي خودت هم مي  دم…اومدي
  :دار ناله اي كرد و گفت دم

  .كنم  خواهش مي…كنم ـ بله ارباب، خواهش مي
  :كرد و در همان حال گفت وي زمين ناله و شيون ميدار نگاه كرد كه ر ولدمورت با خونسردي به دم

با وجود اين كه آدم بي ارزش و خيانتكار هسـتي  . ـ با اين همه تو به من كمك كردي كه به بدنم برگردم       
  …ده به من كمك كردي و لرد ولدمورت به كساني كه بهش كمك كنن پاداش مي

نوراني چون نقره ي مذاب از آن خـارج شـد و            پرتوي  . ولدمورت دوباره چوب دستي اش را در هوا چرخاند        
در مسير حركت چوب دستي در هوا شناور ماند لحظه اي بي شكل ماند سپس پيچ و تابي خـورد و بـه شـكل                         

دست درخشان پروازكنان پايين رفـت و بـه مـچ دسـت             . دست انسان در آمد كه هم چون مهتاب درخشان بود         
  .دار وصل شد خون آلود دم

دسـتش را بـاال آورد و بـا         . نفس هايش بلنـد و صـدادار شـدند        . دار قطع شد     هق دم  بالفاصله صداي هق  
درست مثل اين بود كه دستكشي نـوراني بـه          . ناباوري به دست نقره اي خيره شد كه كامالً به مچ چسبيده بود            

يده لرزيد شاخه خشـك     او انگشتان درخشانش را باز و بسته كرد سپس در حالي كه دستش مي             . دست كرده باشد  
  :او آهسته زمزمه كرد. اي را از زمين برداشت و با دستش آن را خرد كرد

  … خيلي ممنونم…از شما متشكرم. … خيلي قشنگه…ـ ارباب
  :ولدمورت گفت. سپس چهار دست و پا جلو رفت و لبه رداي ولدمورت را بوسيد

   …دار كاسته نشه دم ات نسبت به من ـ اميدوارم ديگه از ميزان وفاداري
  . هرگز سرورم…هرگز سرورمـ 
صورتش هنوز از اشك خيس بـود و بـه دسـت           . دار برخاست و در حلقه مرگ خواران سر جايش ايستاد           دم

دار ايسـتاد ه بـود رفـت،          ولدمورت به طرف مردي كـه در سـمت راسـت دم           . كرد  جديد و نيز سرورش نگاه مي     
  :مقابلش ايستاد و گفت

ونستي بدون اين كه ناچـار بشـي گذشـته ات رو انكـار كنـي بـا                  شنيدم تو ت  . ـ مالفوي، دوست گمراه من    
دونم كه هنوز هم آماده اي تا مسئوليت شكنجه ي هالوها رو بـه عهـده بگيـري        مي …آبرومندي زندگي كني  

 البته تو جام جهـاني كوييـديچ شـجاعت          …نه؟ ولي لوسيوس تو هيچ وقت درصدد پيدا كردن من بر نيومدي           
كني بهتر بود وقت رو صرف پيدا كردن ارباب و كمك رسـوندن                ولي فكر نمي   …زيادي از خودت نشون دادي    

  كردي؟ به اون مي
  :گفت صداي آرام مالفوي از زير كاله شنل دار به گوش رسيد كه مي
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رسيد فوراً خودمو بهتـون   اگه خبري از شما مي.  من تمام اين مدت گوش به زنگ بودم        …ـ سرورم 
  … منو از اين كارتوانست هيچ چيز نمي. رسوندم مي

  :ولدمورت با لحن سستي گفت
  ـ ولي تابستون پارسال كه يه مرگ خوار وفادار عالمت منو به آسمون فرستاد تو فرار كردي؟

  :ولدمورت ادامه داد. مالفوي با شنيدن اين جمله حرفش را نيمه تمام گذاشت
وارم در آينده وفـاداري خـودت        ولي اميد  … من از تو نااميد شدم     …ـ من از همه چيز خبر دارم لوسيوس       

  .رو ثابت كني
  … از شما متشكرم كه آن قدر بزرگوارين…البته سرور من

اين فاصله ميان مالفوي و     . در محلي كه جاي دو مرگ خوار خالي بود، ايستاد         . ولدمورت دوباره به راه افتاد    
  :ولدمورت به آرامي گفت. نفر بعدي بود

 اونا قبول كردن به آزكابان بـرن ولـي منـو       … به من وفادار موندن    اون ها . ـ اين جا جاي لسترنج هاست     
گيـرن كـه حتـي تـو خـواب هـم               وقتي درهاي آزكابان بـاز بشـه لسـترنج هـا پاداشـي مـي               …محكوم نكنن 

دوباره غول هاي تبعيد شـده      ... شن اونا از متحدان طبيعي ما هستن         ديوانه سازها به ما ملحق مي      …ديدن  نمي
  .اندازن كنيم كه همه رو به وحشت مي  لشكري از موجوداتي درست ميكنيم و رو احضار مي

كرد ولي در مقابل      از مقابل بعضي از مرگ خوارها بي آن كه چيزي بگويد عبور مي            ... او دوباره به راه افتاد    
  :زد ايستاد و با آن ها حرف مي بعضي مي

همين روزها قـراره    ... ي خطرناكو ميكشي  كني و هيوالها    گه تو براي وزارت خونه كار مي        دار مي   ـ مكز، دم  
  .كنه ولدمورت برات آماده مي. يه قرباني خوب گيرت بياد مكز

  :مكز زير لب گفت
  .متشكرم... ـ متشكرم ارباب

  : ولدمورت به سوي دو نفر از نقاب داران رفت كه اندامي به مراتب درشت تر از ديگران داشتند و گفت
  . اين دفعه بهتر عمل كني كراب، گويل تو هم همين طوراميدوارم... ـ اينم كراب خودمون

  :هر دو با دستپاچگي تعظيم كردند و گفتند
  .ـ البته قربان

  :ولدمورت از مقابل مرد خميده اي كه در سايه گويل ايستاده بود عبور كرد و به آرامي گفت
  ...تو هم بايد تو رفتارت تغييراتي بدي نات

  ...ـ سرورم، من وفادارترين
  :دمورت گفتول

  ...ـ بسه ديگه
مدتي ايستاد با چشـمان قرمـزش چنـان         . ولدمورت به بزرگ ترين جاي خالي در حلقه مرگ خوارها رسيد          

  :او گفت. بيند نگاهي به جاي خالي آن ها انداخت كه گويي آن ها را مي
يكي ... ادنسه نفرشون در راه خدمت به من جونشونو از دست د     ... ـ اين جا هم شش مرگ خوار غايب ان        

  ...شون هم ترسيده و نيومده
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... شـه  و كشته مـي  ... يكي شون هم مطمئناً ديگه پيش ما نمياد       ... گذارم  البته حقشو كف دستش مي    
  ....يك نفر ديگه هم در حال حاضر مشغول خدمته و از وفادارترين ياران منه

ولـدمورت ادامـه    . كنند   نگاه مي  هري متوجه شد كه از زير نقاب به يك ديگر         . مرگ خواران تكاني خوردند   
  :داد

و زحمات اون باعث شده كه امشب اين دوست جوان ما به ايـن              ... ـ خادم وفادار من االن توي هاگواراتزه      
  ...جا برسه

او . خنده اي روي لبان ولدمورت نشست كه شباهتي به لـب نداشـت  . مرگ خواران نگاهي به هم انداختند   
  :گفت

شه گفـت     در واقع مي  ... راي شركت در جشن تولد دوباره من به اين جا اومده          ـ هري پاتر محبت كرده و ب      
  ...اون مهمون افتخاري منه

صـداي  . دار ايسـتاده بـود يـك قـدم جلـو گذاشـت              مرگ خواري كه سمت راسـت دم      . همه ساكت بودند  
  :لوسيوس مالفوي از زير نقاب به گوش رسيد كه گفت

... چه طور اتفـاق افتـاد     ... كنيم به ما بگين اين معجزه       ن خواهش مي  ازتو... منديم بدونيم   ـ ارباب ما عالقه   
  ..چطور تونستين پيش ما برگردين 

  :ولدمورت پاسخ داد
  .اين ماجرا با اين دوست جوان شروع و با حضور اون به پايان رسيد... ـ حكايتش طوالنيه لوسيوس

. خواران بتوانند هر دوي آن ها را ببيننـد او با قدم هايي آرام به سوي هري رفت تا كنارش بايستد و مرگ            
ولدمورت با       چشم هـاي قرمـزش بـه    . كرد چرخيد و با صداي چندش آوري فش فش مي مار هم چنان مي  
  :ولدمورت به آرامي گفت. جاي زخم هري بالفاصله چنان تير كشيد كه او از درد جيغ زد. هري نگاه كرد

  . از بين رفتن قدرت من  شدهگن اين پسر باعث ـ حتماً شنيدين كه مي
. دونين شبي كه من سعي كردم اين پسرو بكشـم قـدرتم از دسـت رفـت و بـدنم نـابود شـد                         تون مي   همه

خواست جون پسرشو نجات بده كشته شد و ناخواسته نيرويي در وجـودش بـاقي گذاشـت                مادرش وقتي كه مي   
من ديگـه   ... ن چيزي رو پيش بيني نكرده بودم      بايد اقرار كنم كه من چني     ... كه باعث شد جونش در امان بمونه      

  .تونستم اين پسرو لمس كنم نمي
  :ولدمورت يكي از انگشتان سفيد و درازش را باال آورد و نزديك گونه هري نگه داشت و گفت

من ايـن   ... ـ مادرش با قرباني كردن خودش نيرويي در بدن اين پسر به جا گذاشت، نوعي طلسم باستاني                
تـونم اونـو لمـس     ولي ديگه مهم نيست چون حاال مي   ... كرده بودم و از اون غافل مونده بودم       طلسمو فراموش   

  .كنم
هري سرماي انگشت دراز و سفيد ولدمورت را بر صورتش احساس كرد هر لحظه انتظار داشت سـرش از                   

  :سپس دوباره شروع به صحبت كرد. ولدمورت به آرامي خنديد و انگشتش رو عقب برد.. درد بتركد
مـادر اون بـا قربـاني كـردن         ... دوسـتان مـن   . ـ بايد اعتراف كنم كه حساب هاي من اشتباه از كار درآمد           
من ... چه عذابي ... چه درد طاقت فرسايي   ... آه... خودش نفرين منو منحرف كرد و اونو به طرف خودم برگردوند          

از همـه روح هـا و حتـي از    ... دممن از جسمم بيرون كشيده شـده بـو       . اصالً براي چنين چيزي آمادگي نداشتم     
خواستم   اونم مني كه مي   . دونستم كي هستم      و نمي ... با اين حال زنده بودم    . پست ترين اشباح كم تر شده بودم      

مـن در بوتـه ي آزمـايش قـرار          ... دونين كه هدف من غلبه بر مرگه        شما مي . زودتر از همه به جادوانگي برسم     
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بـا  ... چون با اين كه نفرينم مرگ بار بود نمـردم         ... اي من اثر كرده   گرفتم و معلوم شد يكي از آزمايش ه       
  .هيچ وسيله اي نداشتم تا به خودم كمك كنم. اين حال من از ضعيف ترين موجودات هم ضعيف تر بودم

تنها چيزي كه يـادم   ... من بدن نداشتم تنها طلسم هايي كه برام مفيد بودن احتياج به چوب دستي داشتن              
خودمـو بـه يـك جنگـل دوردسـت          ... كردم به هر زحمتي هست خودمو زنده نگهـدارم          كه سعي مي  مونده اينه   

مطمئن بـودم كـه بـاالخره يكـي از مـرگ      ... رسوندم و بدون اين كه لحظه اي چشم برهم بذارم منتظر موندم       
ت بـه جسـمم     يكي شون باالخره مياد و جادوهايي رو كه براي بازگشـ          . كنه  خوارهاي وفادار مياد و منو پيدا مي      

  .ولي انتظار بي فايده بود... كنه الزم داشتم اجرا مي
ولدمورت مدتي سكوت كرد تا وحشت حاكم       . بار ديگر مرگ خوارها كه سراپا گوش بودند به لرزه درآمدند          

  :بر فضا به اوج خود رسيد و گفت
كـردم بـه       جرات نمي  گرچه... تونستم بدن ديگرانو تسخير كنم      مي. ـ فقط يك قدرت برام باقي مونده بود       
دونستم كه كاراگاه هاي زيادي حتي خارج از كشور بـه دنبـالم               مي... جاهايي كه افراد زيادي حضور داشتن برم      

اما چون حيوانات فاقد    ... دادم  البته مارها رو ترجيح مي    . شدم  بعضي وقت ها در بدن حيوانات ساكن مي       ... هستن
احت نبود عالوه بر اين سحر وجادو بـا بـدن اون هـا سـازگاري                روح پاك هستن زندگي تو جسم اون ها برام ر         

  .نداشت
هيچ كدومشون مدت زيـادي     ... شد  كردم عمرشون كوتاه مي     به همين جهت وقتي به بدن اون ها نفوذ مي         

يك جـادوگر   ... حدود چهار سال پيش چيزي اتفاق افتاد كه فكر كردم برگشتنم ديگه قطيعه            ... موندن  زنده نمي 
همـون فرصـتي كـه      . كردم اومـد و سـر راهـم قـرار گرفـت             ه لوح به جنگلي كه اونجا زندگي مي       جوون و ساد  
اون منـو  ... خيلي راحت تونستم اونو مطيع كـنم  ... يك استاد جوون توي مدرسه دامبلدور     ... كشيدم  انتظارشو مي 

رفتـارش كـه طبـق    بعد از مدتي تونستم مالك وجودش بشم و از نزديك به اعمال و   . به اين مملكت برگردوند   
از ... نتونستم سـنگ جـادو رو بـدزدم       . ولي نقشه ام عملي نشد    ... شد نظارت داشته باشم     دستورات من انجام مي   

  ....يك بار ديگه نقشه ام به دست هري نقش بر آب شد... رسيدن به جادوگري بي قيد و شرط محروم شدم
. خوردنـد   هاي سرخدار هـم تكـان نمـي       همه جا ساكت بود حتي برگ       . بار ديگر سكوت بر فضا حاكم شد      

مرگ خواران آرام بي حركت بودند و با چشم هاي براق خود از حفره هاي نقابشان به ولدمورت و هـري خيـره                       
  .كردند خيره نگاه مي

بايـد  ... وقتي بدن خادمم رو ترك كردم اون مرد و من دوباره ضعيف شدم دوباره به مخفي گاهم برگشتم                 
بلـه اون   ... ترسيدم ديگه نتونم قدرت هاي بي شمارم رو بدسـت بيـارم             مي. ترسيده بودم اعتراف كنم كه خيلي     

هيچ اميد نداشتم جادوگر ديگه اي سر راهم قرار بگيره و من بتونم در بدنش               . روزها بدترين روزهاي عمرم بود    
ياد  ه سراغم نميكردم ديگه هيچ مرگ خواري ب       اميدمو به طور كامل از دست داده بودم و فكر مي          . شريك بشم 

  ....كه ببينه چه باليي سرم اومده
  :تكان خوردند ولي ولدمورت بي اعتنا به آنها ادامه داد. يكي دو نفر از نقاب داران معذب شدند

دار كـه ايـن       تقريباً يك سال قبل، خادمي به سراغم اومـد همـين دم           ... ـ تا اين كه همين چند وقت پيش       
كسـاني كـه روزگـاري دوسـتش        ... ازي تونست از چنگ عدالت فرار كنه      همون كسي كه با صحنه س     ... جاست

  .به خاطر همين تصميم گرفت پيش من برگرده... بودن اونو از مخفي گاه بيرون كشيدن
دار خودشو به كشورش رسوند كه شـايع شـده            دم. درباره مخفي گاه من شايعاتي بر سر زبون ها افتاده بود          

آخـه اون نسـبت نزديكـي بـا         . ه سر راه موش هاي زيادي بهش كمك كـردن         البت... بود من اونجا مخفي شدم    
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دار؟ دوست هاي كوچولوي كثيفش بهش گفتن كه توي جنگل هـاي آلبـاني                مگه نه دم  ... موش ها داره  
گفتن سايه سياهي توي بدن حيوونات كـوچيكي مثـل            مي... كنن  جايي هست كه همه شون از اونجا دوري مي        

دار براي رسيدن به من پشت سـر گذاشـت همـوار              البته راهي كه دم   . شه  عث مرگشون مي  كنه و با    اونا نفوذ مي  
دار؟ يك شب كه گرسنگي بهش فشار آورده بود در حاشيه همون جنگلي كه اميدوار بـود منـو                     مگه نه دم  . نبود

ونين اونجـا كـي     د  مي... ره تا چيزي بخوره     به مهمون خونه بين راه مي     ... كنه  توش پيدا كنه كار احمقانه اي مي      
. آد  حاال ببين سرنوشت چطور به كمك ولدمورت مي       ! ساحره ي وزارت سحر و جادو     ... بينه؟ برتا جوركينز    رو مي 

  .اين ماجرا ممكن بود   همه ي اميد و آرزوهاي منو به باد ببره
  .دار همون جا تموم بشه و ديگه راه به جايي نداشته باشه ممكن بود كار دم

كت زيركانه اي كه من اصالً انتظارشو نداشتم برتا جوركينزو به يك گردش شبانه دعـوت  دار با حر ولي دم 
همـون برتـا   . بعدش هم اونـو پـيش مـن آورد   ... كرد و تونست اعمال و رفتارش رو تحت كنترل خودش بگيره   

با كمي  ...   ديدم  جوركينز كه نزديك بود همه ي اميدهاي منو بر باد بده بدل به نعمتي شد كه تو خواب هم نمي                   
اون به من گفت كه قراره امسال مسـابقه  ... پافشاري قبول كرد كه همه ي اطالعاتش رو در اختار من قرار بده            

  .سه جادوگر تو هاگوارتز برگزار بشه
اون گفت كه يك مرگ خوار وفادار سراغ داره كه اگه باهاش تماس بگيرم بـا جـون و دل حاضـره بهـم                        

يزهاي زيادي بهم گفت البته من براي اين كه اطالعاتشو از    حافظه اش بيـرون                  برتا جوركينز چ  ... كمك كنه 
اون ديگـه ماموريتشـو انجـام داده بـود و مـن             . بكشم به مغز و بـدنش خسـارت جبـران ناپـذيري وارد كـردم              

  .به خاطر همين كلكشو كَندم. تونستم تو بدنش شريك بشم نمي
او . شـد    هاي قرمزش آثار بي رحمي و خشونت ديده مي         در چشم . لبخند ترسناكي بر لب ولدمورت نشست     

  :ادامه داد
ديـدنش توجـه      كردند مرده و اگه هر جـا مـي          چون همه فكر مي   . تونستم استفاده كنم    دار نمي   ـ از بدن دم   
گر چه جادوگر ضعيف و     ... خواستم  دار اون خادم خوش بينه اي بود كه مي          با اين حال دم   . كرد  همه رو جلب مي   

... تونست طبق دستورات من عمل كنه كه كمكم كنه به يك بدن ابتدايي و ضعيف منتقل بشـم  ولي مي نادانيه  
به كمك يكي دو طلسمي كه خـودم اختـراع          . و منتظر بمونم مواد اوليه و اصلي براي تجديد حياتم حاضر بشه           

ش به مار غول پيكـر نگـاه   و با استفاده از نگيني عزيزم، ولدمورت مكثي كرد و با چشم هاي قرمز         ... كرده بودم 
  :چرخيد آن گاه گفت كرد كه يك سره به دور هري مي

كرد معجوني درست كرديم و مـن            ـ با استفاده از خون اسب تك شاخ و زهري كه نگيني برام تهيه مي              
كم كم اون قـدر قـوي شـدم كـه           . خيلي زودتر تونستم به بدني كه تقريباً شبيه بدن انسان بود نقل مكان كنم             

  .نستم به اين جا برگردمتو
دونستم به هر ترتيب كه شده دامبلـدور اونـو از             به تدريج از دزيدن سنگ جادو نا اميد شده بودم چون مي           

بنابراين تصميم گـرفتم كـه بـه    ... خواست قبل از جاودانه شدن به زندگي فاني برگردم          اما دلم مي  ... بره  بين مي 
دونستم كه براي رسيدن به اين هـدف بايـد از يـك               مي. دست بيارم بدن سابقم برگردم و قدرت قبلي ام رو به          

براي تهيـه  ... اين همون موجودي بود كه امشب باعث تجديد زندگي من شد . جادوي سياه قديمي استفاده كنم    
  دار؟ اين معجون به سه ماده اصلي احتياج داشتم يكي از اون ها كه دم دستم بود مگه نه دم
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ماده بعدي استخوان پدرم بود، براي همين بايد به محل دفـن پـدرم تـو                .. گوشت اهدايي يك خادم   
تونم از خـون هـر        گفت من مي    دار مي   دم. آخرينِ اون هم خون يك دشمن خوني بود       ... آمديم  اين گورستان مي  

  .دونم كه خيلي ها هنوز از من متنفرن مي... جادوگري كه از من متنفر استفاده كنم
دونستم براي رسيدن به هدفم بايد از         ر مقتدرتر و نيرومندتر از گذشته باشم و مي        خواستم اين با    اما من مي  

خون كسي رو كه سيزده سال پيش منو از اوج قـدرت          . خواستم  من خون هري پاترو مي    . خون كي استفاده كنم   
مـن  به پايين كشيد و در اين صورت مصونيتي كه به دليل فداكاري مادرش در وجودش باقي بود در رگ هاي                     

  تونستم هري پاترو به چنگ بيارم؟ ولي چطور مي. كرد جريان پيدا مي
به نظر من اون حتي خودش هم از اقدامات امنيتي كـه            ... كنن  دونستم كه از اون به شدت مراقبت مي         مي

دونستم كه دامبلدور سال ها قبل از وقتي كه سرپرستي اين پسرو              من مي ... براش در نظر گرفته شده خبر نداره      
دامبلـدور بـا اسـتفاده از يـك     . كنـه  ه عهده گرفت با روش هاي مختلف اختراعي خودش از اون محافظت مي           ب

تا وقتي پـيش اون هـا       ... جادوي باستاني كاري كرده بود كه وقتي پيش بستگانش هست جونش در امان باشه             
فكر كردم كه ممكنه    ... ولي در جام جهاني كوييديچ    . تونستم بهش دسترسي پيدا كنم      بود من به هيچ وجه نمي     

اما من هنـوز بـه قـدر    . جادوي محافظش اون جا ضعيف تر باشه چون هم از بستگانش دور بود هم از دامبلدور              
بعدشم كه قـرار بـود بـه        ... تونستم در حضور جادوگراي وزارت خونه اونو بدزدم         كافي نيرومند نشده بودم و نمي     

پس چطور مي تونسـتم اونـو پـيش         . وپرست شب تا صبح مراقبشه    دونستم كه اون ديوونه هال      هاگوارتز بياد مي  
خودم بيارم؟ معلوم بود با استفاده از اطالعات برتا جوركينز از مرگ خوار وفادارم كه تو هـاگوارتز بـود اسـتفاده                      

از اون استفاده كردم تا مطمئن بشم پسره حتماً         ... شه  كردم تا مطمئن بشم اسم پسرك حتماً وارد جام آتش مي          
مرگ خـوارم جـامو تبـديل بـه         ... كنه  شه و اولين كسيه كه جام سه جادوگرو لمس مي           و اين مسابقه برنده مي    ت

اين جا ديگه از محافظت دامبلـدور خبـري نيسـت و            . رمزگشا كرده بود تا همين كه بهش دست زد بياد اين جا           
  .ين باعث سقوط من شدهكرد بفرمايين اينم همون پسري كه همه تون فكر مي... اون تو دست من اسيره

  :رويش را به سمت هري برگرداند چوب دستي اش را باال آورد و گفت... ولدمورت آهسته پيش رفت
  !ـ شكنجه كن

انگـار تـك    . درد و عذابي شديدتر از آن چه كه در تمام عمر تجربه كرده بود بر وجود هري چنگ انداخت                  
كرد جاي زخمش در حـال از         گرفته بود كه فكر مي    سرش چنان درد    . سوختند  تك استخوان هايش در آتش مي     

خواسـت همـه چيـز زودتـر تمـام       دلش مـي ... چرخيدند چشم هايش به سرعت در حدقه مي   . هم شكافتن است  
  .همه جا تاريك شود و زودتر بميرد... شود

او سست و بي حال شده بود و تنها طناب هاي دور بدنش كه بـه سـنگ قبـر پـدر                      . اما درد تسكين يافت   
وقتي سرش را بلند كرد تنها چيزي كه ديد چشم هـاي            . لدمورت وصل شده بودند او را سراپا نگه داشته بودند         و

صداي قهقه     مرگ خواران سكوت شـب را            . خورد  قرمز براق ولدمورت بود كه در قضاي مه آلود به چشم مي           
  :ولدمورت گفت. شكافت مي

خـوام بـراي      تـره؟ نمـي     ردين اين پسرك از من قـوي      ك  ـ حاال ديدين كه چقدر احمق بودين كه خيال مي         
من همـين حـاال بـا       ... هري پاتر فقط شانس آورد كه تونست از دستم فرار كنه          ... كسي هيچ شكي باقي بمونه    

و نـه   ... نه دامبلدور ... ديگه هيچ كس نيست كه كمكش كنه      ... كنم كه كي قوي تره      كشتن اين پسره ثابت مي    
بينين كه كدوم     حاال خودتون مي  .. دم كه مبارزه كنه     ولي بهش يك فرصت مي    ... همادرش كه به جاي اون بمير     

  .نگيني يك كمي صبر كن... تريم قوي
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وقت ولدمورت جمله آخري را به مارغول پيكرگفت مار از روي علف ها به طرف مرگ خواران كـه                    
  :دار گفت سپس به دم. شاهد ماجرا بودند رفت

  .ستي تو بهش بدهچوب د... بازش كن... دار ـ دم
  
  
  
  
  

  



 

 

 -247-

  

 جام آتش هري پاتر و                                      گ رولين.كي.جي/     جادوگران           ينجادوي قبلي پيش /سي و چهارم فصل

  ينينجادوي قبلي پيشجادوي قبلي پيش: 34فصل 
  
  
  
  
  
  
  

هري تقـال ميكـرد    .دم باريك بسوي هري رفت      
كه پـايش را روي زمـين بگـذارد و قبـل از بـاز شـدن           

دم باريك دسـت نقـره اي    .طناب وزنش را تحمل كند
جديدش را باال آورد و پارچه اي مچاله شده را از دهان            

  . يك ضربه طناب را پاره كردهري در آورد و با
در يك آن هري به اين فكر افتاد كه پا به فـرار                   

بگذارد اما وقتي پايش را روي قبر بزرگ گذاشت پـاي           
مرگ خـواران حلقـه را    .مجروحش قادر به دويدن نبود

دم . تنگ تر كردند و دور هري و ولدمورت ايستادند چنان كه ديگر جاي خالي مـرگ خـواران غايـب پـر شـد     
وقتي برگشـت   .ي مرگ خواران بيرون رفت و به جايي كه جنازه سدريك افتاده بود نزديك شد باريك از حلقه

آن گـاه   .او بدون آنكه به هري نگاه كند چوبدستي را با خشونت به دستش داد .چوبدستي هري در دستش بود
ر تاريكي شب مي درخشـيد  ولدمورت كه چشم هايش د .خودش نيز به حلقه محاصره ي مرگ خوارن پيوست

  :به نرمي گفت
   هري پاتر، مي دوني چطوري بايد دوئل كني؟-     

هري با شنيدن اين كلمات چنان كه گويي زندگي در دنياي ديگري را به ياد مي آورد خـاطره ي كلـوپ                         
تنهـا   .رده بوددو سال پيش در كلوپ دوئل هاگوارتز شركت ك .دوئل هاگوارتز در برابر چشم هايش جان گرفت

اما اين طلسم چه فايده اي داشت؟  .بود!)) خلع سالح شو((چيزي كه در آن جا ياد گرفته بود طلسم خلع سالح 
حتي اگر ميتوانست چوبدستي ولدمورت را از دستش خارج كند با وجود مرگ خواران زيادي كه آنها را محاصره                   

هيچ يك از جادوهـايي كـه    .فر بودند و هري يك نفركرده بودند چه كاري از دستش بر مي آمد؟ آن ها سي ن
هري در همان وضعيتي قرار گرفته بود كه مودي هميشـه آن هـا را    .بلد بود در آن وضعيت به كارش نمي آمد

ولدمورت  .او در معرض طلسم اجي مجي الترجي بود كه هيچ ضد طلسمي نداشت ... از آن بر حذر مي داشت
  .جانش كف دستش بود.. .ر مادرش آن جا نبود كه به جايش بميرد اين بار ديگ. راست گفته بود

  :ولدمورت گفت      
  . اول بايد به هم تعظيم كنيم، هري-     



 

 

 -248-

  

 جام آتش هري پاتر و                                      گ رولين.كي.جي/     جادوگران           ينجادوي قبلي پيش /سي و چهارم فصل

  :او ادامه داد. ولدمورت اندكي خم شد اما صورت مار مانندش رو به هري بود      
.. ور دوست داره مؤدبانه رفتـار كنـي         دامبلد...  زود باش ديگه، بايد دقت و ظرافت از خودت نشون بدي             -     

  ...به مرگ تعظيم كن، هري .
. بر لب هاي باريك و ناپيداي ولدمورت بـارديگر لبخنـدي نمايـان شـد              . مرگ خواران دوباره قهقهه زدن          

نمـي گذاشـت   .. .هري حاضر نبود پيش از كشته شدن بازيچـه ي دسـت ولـدمورت بشـود       . هري تعظيم نكرد  
  .كار سرمست و خوشنود شودولدمورت با اين 

  :ولدمورت چوبدستيش را باال آورد و گفت      
  ... گفتم تعظيم كن-     

. ستون فقرات هري شروع به خم شدن كرد گويي دستي نامرئي با خشونت او را وادار به تعظيم كرده بود                         
  :ولدمورت گفت. صداي خنده مرگ خواران بلند تر شد

  . حاال خوب شد-     
با پايين آمدن چوبدستي فشاري كه پشت هري را خم كرده بود نيـز              . سپس چوبدستي اش را پايين آورد           

  :ولدمورت گفت. از بين رفت
... پدرتم همـين طـوري مـرد        ... پشتتو صاف كن و سينه تو جلو بده         .  حاال مثل يه مرد به من نگاه كن        -     

  ...حاال با هم دوئل ميكنيم 
وبدستيش را باال آورد و پيش از آنكه هري از خود دفاع بكند، پـيش از آن كـه هـري تكـان                       ولدمورت چ       

ديگر نميدانست كجاسـت    . درد شديدي در تمام وجودش پيچيد     . بخورد طلسم شكنجه گر را به سويش فرستاد       
گـز در   هر... سرش از درد داشت مـي تركيـد         . گويي خنجرهاي آتشين تا مغز استخوان هايش فرو مي رفتند         ...

  ...عمرش به آن بلندي جيغ نكشيده بود 
تمام بدنش بي اختيار مي لرزيد درسـت مثـل وقتـي    . هري غلتي زد و از جايش بلند شد       . درد متوقف شد        

هري تلو تلو خورد و به سمت مرگ خواران رفت اما آن ها بالفاصله او               . كه دم باريك دستش را قطع كرده بود       
  :ولدمورت پره هاي بيني اش از شدت هيجان باز شده بود گفت. دندرا به سمت ولدمورت هل دا

دردت گرفت، نه؟ ديگه دلت نمي خواد تكرارش كـنم،          . يه ذره صبر مي كنيم    ...  يه زنگ تفريح كوچولو      -     
  نه؟

قـرار  ... آن چشم هاي قرمز بيرحم به او مي گفتند كه او نيز مثل سدريك خواهد مـرد                  . هري جواب نداد        
حاضـر نبـود از     . اما حاضر نبود بازيچه ي دست ولدمورت بشود       . بود بميرد اما هيچ كاري از دستش بر نمي آمد         

  ...حاضر نبود به او التماس كند .. .ولدمورت اطاعت كند 
 :ولدمورت گفت      
  !گوش به فرمان! جواب بده.  ازت پرسيدم مي خواي اين كارو تكرار كنم يا نه-     

هـيچ فكـر و دغدغـه اي    . راي سومين بار در عمرش احساس كرد ذهنش كامال خالي شده اسـت      هري ب       
به نظرش مي رسيد در ميان ابرها به پـرواز در           ... آه، چه قدر خوب بود كه نيازي به فكر كردن نداشت            . نداشت

 ))!نه((بگو))! نه((بگو))! نه((فقط بگو))! نه((بگو! جواب بده... آمده است 
  ...جواب نمي دم. اين كارو نمي كنم: قوي تري در ذهنش گفتصداي      
  )) ...نه((بگو))! نه((بگو      
  .نمي گم. نمي گم      
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  )) ...نه((فقط بگو      
  !نمي گم -     

بالفاصله انگـار آب  . اين كلمه با صداي بلند از دهان هري خارج شد و صدايش در گورستان طنين افكند                    
دوبـاره دردهـايي را كـه طلسـم شـكنجه گـر در              . از آن فضاي رويايي خارج شد     . يخته باشند سرد روي هري ر   

  ...دوباره به ياد آورد كه به كجا آمده و با چه كسي رو به رو شده است ... بدنش به جا گذاشته بود حس كرد 
  :ولدمورت به آرامي گفت. مرگ خواران ديگر نمي خنديدند      
؟ هري، اطاعت كردن يكي از فضايله و من قبل از كشتن تو اين فضيلتو بهت            ))نه(( نمي گي؟ نمي گي      -     

  ...شايد يه ذره درد ديگه ... ياد مي دم 
فوراً خود را روي زمين انداخت و غلتي زد و    . اما اين بار هري آماده بود     . ولدمورت چوبدستيش را باال آورد          

طلسم ولدمورت  . ين سرعت عمل را به بازي كوييديچ مديون بود        ا. در پشت سنگ قبر پدر ولدمورت پناه گرفت       
ولـدمورت بـا   . مرگ خواران دوبـاره مـي خنديدنـد     . به سنگ قبر خورد و هري صداي ترك خوردن آن را شنيد           
 :صداي بيروح و سردش كه به هري نزديكتر مي شد گفت

نكنه از دوئل كـردن خسـته       . م كني تو نمي توني خودتو از من قاي      .  هري، قايم موشك بازي نمي كنيم      -     
اون قـدر   ... بيا تا دوئل كنيم     ... شدي؟ نكنه دلت ميخواد همين جا كارو تموم كنم؟ بيا بيرون، هري، بيا بيرون               

چـون تـا حـاال    ... البته من زياد مطمئن نيسـتم  ... به سرعت اتفاق مي افته كه هيچ دردي  احساس نمي كني      
 .نمرده م
... هيچ اميدي نداشـت     . بر قوز كرده بود و مي دانست زندگيش به پايان رسيده است           هري پشت سنگ ق         

وقتي صداي ولدمورت را شنيد كه به او نزديك تر مي شد فقط بـه يـك                 . هيچ كس نبود كه به كمكش بشتابد      
يم نبايد پشت آن سنگ مي ماند و مثل كودكي كه قـا           . ديگر ترس يا احتياط معنايي نداشت     . چيز فكر مي كرد   

او بايد مثل پدرش    ... نبايد در حالي كه در مقابل ولدمورت زانو زده بود مي مرد             . موشك بازي مي كند مي مرد     
بايد تا دم مرگ از خود دفاع مي كرد حتي اگر هيچ دفاعي مـوثر               ... مي ايستاد و با سينه ي سپر كرده مي مرد           

 ...نمي افتاد 
... ش را جلـو بيـاورد و او را ببينـد هـري از جـايش برخاسـت                   پيش از آن كه ولدمورت صورت مارماننـد             

چوبدستيش را در دستش فشرد و آن را جلو نگه داشت سـپس از پشـت سـنگ قبـر بيـرون آمـد و در مقابـل                            
  .ولدمورت ايستاد

او نيـز فريـاد     !)) خلـع سـالح شـو     :((درست همان وقتي كه هـري فريـاد زد و گفـت           . ولدمورت آماده بود        
  !))مجي الترجياجي :((زد

نور سبز رنگي از چوبدستي ولدمورت بيرون آمد و به نور قرمز رنگي كه از چوبدستي هـري خـارج شـده                            
با دسـتش   . ناگهان چوبدستي هري شروع به لرزيدن كرد گويي به جريان برق وصل شده بود             . بود برخورد كرد  

در آن لحظه پرتو نـوراني  . نست او را رها كنداگر هم مي خواست نمي توا     . محكم چوبدستيش را نگه داشته بود     
هري با چهره ي حيرت زده پرتو نوراني را دنبال كرد و در كمال تعجـب متوجـه شـد كـه                      . طاليي پررنگ بود  

چوبدستي او نيز مـي لرزيـد و بـه    . انگشتهاي دراز و سفيد ولدمورت نيز محكم به چوبدستيش فشرده مي شوند 
  .شدت تكان مي خورد
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او و ولدمورت هـر  . اه هري در اوج بهت و حيرت احساس كرد پاهايش از زمين جدا مي شوند       آن گ       
آن ها از سنگ . دو به هوا مي رفتند و چوبدستي هايشان هنوز از طريق آن پرتو طاليي رنگ به هم متصل بود               
مرگ ... د آمدند قبر پدر ولدمورت دور شدند و بر روي زميني كه هيچ قبري بر روي آن به چشم نمي خورد فرو              

مـرگ خـواران    . آن ها از ولدمورت تقاضا مي كردند كه به آن ها بگويد چه بايـد بكننـد                . خوارن فرياد مي زدند   
بعضـي از آن هـا چوبدستيشـان را در آورده    . دوباره به آن دو نزديك مي شدند تا بار ديگر گردشان حلقه بزننـد      

  ... مي خورد و جلو مي آمد مار غول پيكر نيز پا به پايشان پيچ و تاب.بودند
با اين كه   . پرتو طاليي رنگي كه هري و ولدمورت را به هم پيوند داده بود به چندين رشته نور تبديل شد                        

چوبدستي ها همچنان به هم متصل بود هزاران پرتو نوراني همچون كمان مرتفعي هري و ولدمورت را احاطـه                
كردند و در نهايت به شكل شبكه ي گنبدي شـكل طاليـي رنگـي در                پرتوهاي نوراني يكديگر را قطع      . كردند

مرگ خواران در بيرون اين قفس نوري مثل يك دسـته شـغال             . آمدند كه ولدمورت و هري را در بر گرفته بود         
  :ولدمورت با صداي جيغ مانندي به آنها گفت. ايستاده بودند و فريادهايشان عجيب و نامفهوم بود

  !تا وقتي بهتون دستور خاصي نداده م هيچ كاري نكنين. ن هيچ كاري نكني-     
معلوم بـود نمـي دانـد چـه         . هري چشمهاي قرمز ولدمورت را ديد كه از حيرت و شگفتي گشاد شده بود                   

هري چوبدسـتيش   . او تقال مي كرد پيوند نوراني ميان دو چوبدستي را قطع كند             .واقعه اي در شرف وقوع است     
او در آن لحظه با هر دو دستش چوبدستي را نگه داشته بـود و پيونـد ميـان دو چوبدسـتي                      . را محكم تر گرفت   
 .همچنان برقرار بود

اين صدا از تك تك رشته هـاي شـبكه ي           ... ناگهان صداي خوش آهنگ و اسرار آميزي فضا را پر كرد                  
گـر در عمـرش آن صـدا را         با اين كه فقط يـك بـار دي        .صدا در گوش هري آشنا بود     . نوري به گوش مي رسيد    
 ...آواز ققنوس بود ... شنيده بود آن را شناخت 

در تمام عمرش هيچ صدايي مثـل آن آواز خوشـايند و گـوش نـواز                .اين آواز براي هري نغمه ي اميد بود             
 اين همان صدايي بود كـه او را بـا         ... احساس مي كرد اين صدا از درونش به گوش مي رسد نه از بيرون               . نبود

 :دامبلدور پيوند مي داد و همچون دوستي بود كه در گوشش زمزمه مي كرد
 .ارتباط را قطع نكن      
اما همين كه اين فكر به ذهنش       ... مي دونم نبايد اين پيوندو قطع كنم        .. .مي دونم   :هري به آهنگ گفت         

... ر بيش تر از قبـل شـده بـود     شدت لرزش چوبدستي بسيا   . خطور كرد گويي نگه داشتن آن پيوند دشوارتر شد        
درست مثل اين بود كـه پرتـو طاليـي    ... آن گاه پرتوي كه او و ولدمورت را به هم پيوند مي داد نيز تغيير كرد            

هـري لـرزش   . رنگ ريسماني باشد كه مهره هاي نوراني بي شماري را در ميان دو چوبدستي نگه داشته اسـت      
توجه شد كه مهره ها آهسته و پيوسته به سويش سرازير شده انـد  شديد و ناگهاني چوبدستيش را حس كرد و م       

در آن لحظه مهره ها از ولدمورت به سوي هري مي آمدند و هري لرزش خشم آميـز چوبدسـتيش را حـس                       ... 
 .مي كرد
وقتي نزديك ترين مهره ي نوراني به نوك چوبدستي هري نزديك تر مي شد چوبدستي چنـان داغ شـد             

هر چه مهره ي نوراني نزديك تر مي شد چوبدستي هري بـا شـدت               .  در دستش شعله ور شود     كه هري ترسيد  
احساس . هري اطمينان داشت كه چوبدستيش در اثر برخورد با مهره دوام نمي آورد            . بيش تري تكان مي خورد    

  .مي كرد هر لحظه ممكن است چوبدستي  در دستش تكه تكه شود
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نغمـه ي ققنـوس     . د تا مهره ي نوراني را به سمت ولدمورت براند         هري تمام فكرش را متمركز كر           
حركـت مهـره    ... در گوشش مي پيچيد و با چشم هاي لبريز از خشمش به مهره ي نوراني خيره نگاه مي كرد                    

هاي نوراني آرام و آرام تر شد تا اين كه كامال متوقف شدند و سپس با حركتي بسيار آهسته تغيير جهت دادنـد                       
و ... حاال ديگر چوبدستي او به شدت تكان مي خورد          . ن لحظه چوبدستي ولدمورت شروع به لرزش كرد       در آ ... 

  ...ولدمورت كه تا آن لحظه شگفت زده بود نگراني و ترس در چهره اش سايه انداخت 
 هري نمـي دانسـت    .. .يكي از مهره هاي نوراني در چند سانتي متري چوبدستي ولدمورت در نوسان بود                     

اما چنان بر روي راندن مهره ي نوراني بـه        ... نمي دانست اين كاربه كجا مي انجامد        ... چرا اين كار را مي كند       
و مهـره آرام آرام در امتـداد پـر تـو            ... سمت چوبدستي ولدمورت تمركز كرده بود كه در عمرش سابقه نداشت            

  ... به نوك چوبدستي ولدمورت متصل شد و سرانجام... لحظه اي در نوسان ماند ... نوراني عقب مي رفت 
سپس در برابـر چشـم هـاي قرمـز گشـاد و             . بالفاصه صداي ناله و فرياد دردآلودي در فضا طنين افكند               

شـبح  ... وحشت زده ي ولدمورت دستي از جنس دود غليط و متراكم از نوك چوبدستي بيرون آمد و ناپديد شد              
  ... درست كرده بوددستي بود كه ولدمورت براي دم باريك

آن گاه شكل بزرگ تري از نـوك چوبدسـتي ولـدمورت            ... دوباره صداي فريادهاي پردرد به گوش رسيد              
ابتـدا چيـزي شـبيه    ... اين بار دود متراكم چنان غليظ بود كه به نظر مي رسيد جامد و سخت اسـت                 . خارج شد 

حظـه اي بعـد نـيم تنـه ي سـدريك كـامال از               ل... سپس شانه و دست هايش نيـز خـارج شـد            ... يك سر بود    
  ...چوبدستي خارج شده بود 

اما غريزه به او مـي      . اگر قرار بود هري از ترس چوبدستيش  را رها كند همان لحظه اين كار را كرده بود                       
حتي اگر شبح خاكستري سـدريك ديگـوري   . گفت چوبدستيش را محكم نگه دارد تا پرتو نوراني شكسته نشود          

به طور كامل از چوبدستي ولدمورت خـارج مـي شـد نبايـد              )  واقعا شبح بود؟پس چرا جامد بنظر مي رسيد؟        آيا(
... شبح سدريك چنان خود را جمع كرده بود گويي از تونل باريكي بيرون مي آمـد                 . چوبدستيش را رها مي كرد    

  :گفتو سرانجام سايه ي خاكستري سدريك برخاست و به پرتو نوراني نگاهي انداخت و 
  . هري محكم نگهش دار-     

تـرس و   ... هري به ولدمورت نگاه كـرد       . صدايش طنين داشت گويي از مسافتي دور به گوش مي رسيد                
او نيز مانند هري انتظار چنين پيشامدي را نداشـت          ... وحشت هنوز در چشم هاي قرمز و گشادش موج مي زد            

مرگ خـواران را شـنيد كـه پشـت ديـواره ي گنبـد طاليـي                 هري صداي فريادهاي مبهم و وحشت زده ي         ... 
  .هراسان از اين سو به آن سو مي رفتند

سپس چيـز ديگـري از آن بيـرون         ... بار ديگر صداي جيغ و شيون دردناكي از چوبدستي به گوش رسيد                   
اش نيـز بيـرون     سايه ي متراكم سر ديگري از نوك چوبدستي خارج شد و بالفاصله دست ها و نيم تنه                  ... آمد  
پيرمردي كه هري در خواب ديده بود درست مانند سدريك مي كوشيد خود را از درون چوبدستي بيرون                  ... آمد  

شبح پيرمرد يا سايه اش يا هر چه كه بود در كنار سدريك روي زمين افتـاد و بـا دقـت بـه هـري  و                            ... بكشد  
ستي هاي متصل به هم نگاه كرد و به عصايش          سپس با تعجب به شبكه ي نوراني و چوبد        . ولدمورت نگاه كرد  

  :پيرمرد به ولدمورت نگاه كرد و گفت... تكيه داد 
  ...پسر جان، باهاش مبارزه كن ...  پس واقعا جادوگر بود؟ همين مرد بود كه منو كشت -     

ه يك زن بود    اين سر متعلق ب   ... اما در همان لحظه سر ديگري در حال خروج از چوبدستي ولدمورت بود                    
هري كه با هر دو دسـتش چوبدسـتي لـرزان را            ... و همچون سر مجسمه اي بود كه از دوده ساخته شده باشد             
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او نيز به زمـين افتـاد و از   . نگه داشته بود و مي كوشيد آن را بي حركت نگه دارد به زن چشم دوخته بود 
  ...او نيز مثل بقيه خيره مانده بود .جايش بلند شد

او نيـز   . ه ي برتا جوركينز با مشاهده ي نبردي كه در برابرش ديد چشم هايش از حيرت گشـاد شـد                   ساي      
شروع به صحبت كرد و صدايش مثل صداي سدريك طنين افكند گـويي از فاصـله ي دوري بـه گـوش مـي                        

  :او فرياد زد. رسيد
  !تي رو رها نكنچوبدس! نگذار ولدمورت بهت مسلط بشه، هري!  فعال چوبدستي رو رها نكن-     

آن ها از داخل، شـبكه      . او همراه با دو سايه ي ديگر شروع به قدم زدن در شبكه ي طاليي رنگ كردند                      
قرباني هاي ولـدمورت هنگـامي كـه دور    . را دور مي زدند و مرگ خواران از شبكه ي نوراني فاصله مي گرفتند  

به ولدمورت نيز چيزهايي مي گفتند كه بـه  . ي دادندآن ها مي چرخيدند با صدايي نجواگونه به هري دلگرمي م 
  .گوش هري نمي رسيد

هري همين كه آن را ديد فهميـد چـه كسـي از             ... سر ديگري در حال خروج از چوبدستي ولدمورت بود                
گويي از همان لحظه اي كه سدريك از چوبدستي خارج شد منتظر چنين لحظه اي               ...چوبدستي خارج مي شود     

  ...زيرا مردي از چوبدستي بيرون آمده بود كه هري اوقات زيادي را صرف فكر كردن به او كرده بود ... بود 
از جايش برخاسـت و بـه       . سايه مرد قد بلندي با موهاي نامرتب مثل سايه ي برتا جوركينز به زمين افتاد                    

ره ي تـار و شـبح ماننـد پـدرش           و هري كه در آن لحظه دستش ديوانه وار مي لرزيد به چه            ... هري نگاه كرد    
  :پدرش آهسته گفت. خيره شد

  ...چوبدستي رو محكم نگه دار ... هيچ جاي نگراني نيست ... ميخواد تو رو ببينه ...  مامانت داره مياد -     
زن جواني بود كه موي بلنـدي       ... ابتدا سرش و بعد تمام بدنش از چوبدستي خارج شد           ... مادرش نيز آمد          
سـپس او نيـز ماننـد شـوهرش         . سايه ي دود مانند لي لي پاتر از چوبدستي بيرون آمد و بـرزمين افتـاد               . تداش

او نيز با صدايي كه مثل صداي ديگران پر طنـين           . او به هري نزديك شد و از نزديك به او نگاه كرد           . برخاست
اسـت ولـدمورت صـدايش را       گـويي نمـي خو    .بود و دور به نظر مي رسيد اما بسيار آهسته با هري صحبت كرد             

  ...در آن لحظه كه قربانيان ولدمورت دورش مي چرخيدند چهره اش از وحشت و هراس لبريز بود .بشنود
  :لي لي پاتر با صداي نجوانه گونه به هري گفت      
... ولي اين كار چند لحظه بيش تـر دوام نـداره            .  وقتي ارتباطتون قطع بشه ما اونو معطل نگه مي داريم          -     

... بايد بري به سمت رمزتاز، اون تو رو به هـاگوارتز بـر مـي گردونـه                  ... اما تو به اندازه ي كافي فرصت داري         
  متوجه شدي، هري؟

  :هري گفت      
  . بله-     

هري با تمام نيرويش چوبدستي را نگه داشته بود كه ديوانه وار تكان مي خورد و در زير انگشت هـايش                           
  .مي لغزيد

  :سايه ي سدريك آهسته به هري گفت      
  ... هري، جسد منو با خودت مي بري؟ جسدمو به پدر و مادرم تحويل بده -     

  :هري كه از شدت تالش براي نگه داشتن چوبدستي چهره اش درهم رفته بود گفت      
  . مي برم-     

  :صداي پدرش را شنيد كه گفت      
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  ...حاال .. .براي دويدن آماده باش ... كن  همين االن اين كارو ب-     
  :هري نعره زد      
  !حاال -     

هري كه ديگر قدرت ثابت نگه داشتن چوبدستي را نداشت ناگهان چوبدستي را با نيروي خارق العاده اي                        
سايه ماننـد   اما پيكر   . پرتو نوراني شكست، قفس نوراني از ميان رفت و نغمه ي ققنوس خاموش شد             . باال كشيد 

آن ها حلقه محاصره شان را تنگ تر كرده بودند تا هري را از نگاه               ... قربانيان ولدمورت بالفاصله ناپديد نشدند      
  .او مخفي نگه دارند

در .دو مرگ خوار را از جلوي راهش كنار زد و بـه راهـش ادامـه داد                . هري با سرعتي بي سابقه مي دويد            
برها رد مي شد زيـرا هـر لحظـه انتظـار داشـت طلسـمي بـه بـدنش برخـورد                      مسير زيگزاگي از ميان سنگ ق     

صداي برخورد طلسـم هايشـان را بـه سـنگ      . صداي فرياد مرگ خواران را مي شنيد كه در تعقيبش بودند          .كند
او يكراسـت بـه سـمت جسـد         . هري در ميان سنگ قبرها پيش مي رفت و جاخالي مي داد           ... قبرها مي شنيد    

تمام حواسش را روي كاري كه بايد انجام مي داد متمركز           . گر دردپايش را حس نمي كرد     دي. سدريك مي رفت  
  ...كرده بود 

  :صداي جيغ مانند ولدمورت را شنيد كه مي گفت      
  ! بيهوشش كنين-     

هري در ده قدمي جسد سدريك در پشت سنگ قبري پناه گرفت تا از پرتوهاي قرمزي كه بـه سـويش                           
چوبدسـتيش را محكـم   . طلسمي  به سنگ قبر خورد و گوشه ي آن را خرد كرد.ند در امان بماند شليك مي شد  

همان طور كه مـي دويـد بـا         . در دستش گرفت و با سرعت از پشت سنگ قبر بيرون آمد و به دويدن ادامه داد                
ه اي كه از پشـت      صداي نعر !)) بكاه:((چوبدستيش مرگ خواراني را كه در تعقيبش بودند نشانه گرفت و نعره زد            

سرش به گوش رسيد نشان مي داد كه طلسمش دست كم يكي از مـرگ خـواران را از پـا در آورده اسـت امـا                 
از روي جام پريد و صداي انفجارهاي ديگري را از پشت           . فرصتي نداشت كه برگردد و نتيجه ي كارش را ببيند         

هري دسـتش را دراز     . االي سرش عبور كردند   هري خود را روي زمين انداخت و پرتوهاي نوراني از ب          . سر شنيد 
  ...كرد كه دست سدريك را بگيرد 

  :صداي جيغ مانند ولدمورت را شنيد كه گفت      
  !اون ماله منه! خودم مي كشمش!  برين كنار-     

فقـط يـك سـنگ قبـر        . هري مچ دست سدريك را محكم گرفته بود اما ولدمورت به او نزديك مي شد                    
جـام نيـز از   ... جسد سدريك سنگين بود و نمي توانست او را نزديك جام ببـرد       .  فاصله انداخته بود   ميان آن ها  

جام در هوا بـه پـرواز       !)) برس به دست  :((هري چوبدستيش را به سمت جام گرفت و نعره زد         .دسترسش دور بود  
  ...هري دسته ي آن را گرفت .در آمد و يكراست به سمت هري آمد

ب نامرئي به دور كمرش افتاد و در آخرين لحظه صداي فريادهاي خشم آلود ولدمورت را بالفاصله قال      
جسد ... رمزتاز حركت كرده بود و او را در ميان گردبادي از رنگ هاي در هم آميخته پيش مي برد . شنيد

...آن ها در راه بازگشت بودند ... سدريك نيز همراهش بود 
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  محلول راستيمحلول راستي: 35فصل 
  
  
  
  
  
  
  

 و افتاد زمين روي صورت با هري
 چمن بوي. خورد صورتش به زمين هاي چمن

 او رمزتاز كه مدتي تمام در. كرد پر را مشامش
 و بود بسته را هايش چشم كرد مي منتقل را

 باز را هايش چشم نيز زمين روي افتادن از پس
 رمقي ديگر. نخورد تكان جايش از. نكرد

 نفس براي حتي گويي بود نمانده برايش
 گيج چنان سرش. نداشت نيرو كشيدن

 خود كه آن براي. است تالطم در كشتي ي عرشه همچون پايش زير در زمين رسيد مي نظرش به كه رفت مي
 جام صيقلي و سرد ي دسته دستش يك در. گرفت تر محكم داشت دست در هنوز كه را دوچيزي دارد نگه را

 كه ظلماني تاريكي در كند رها را دو آن اگر كرد مي احساس. بود گرفته را سدريك بدن ديگرش دست با و بود
 آهسته داشت قرار ها چمن روي صورتش كه طور همان. كند مي سقوط و لغزد مي بود كرده پر را مغزش تمام
 كه بود منتظر همچنان او... بخورد تكان توانست نمي وحشت و خستگي شدت از. بود منتظر و كشيد مي نفس
  ...سوخت مي و كشيد مي تير زخمش جاي مدت اين تمام در و... بيفتد اتفاقي بود منتظر.. .بكند كاري كسي

 گوش به صدايي طرف هر از... داد مي آزار را گوشش و بود كرده گيج را او گوناگون صداهاي ي همهمه
 آن از تشصور بود افتاده ها چمن روي كه طور همان... زده شتاب هاي گام صداي... جيغ صداي... رسيد مي

  ...برسد پايان به بود ممكن لحظه هر كه ماند مي كابوسي به... رفت درهم آزاردهنده صداهاي
  .برگرداند را او بالفاصله و گرفت را بدنش طرف دو كسي هاي دست گاه آن
  !هري هري، -

  .كرد باز را هايش چشم هري
. بود زانوزده كنارش در دامبلدور وسآلب. بود شده گسترده مقابلش در كه افتاد پرستاره آسمان به چشمش

. شدند مي تر نزديك ها آن به و كردند مي تر تنگ را حلقه لحظه به لحظه بودند زده حلقه دورشان كه جمعيتي
  .كرد مي حس هايشان قدم زير در را زمين لرزش هري
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 ديگر بار و ددي دور از را ها آن جوش و جنب و تماشاگران جايگاه. بود بازگشته هزارتو كنار به او
  .افتاد آسمان در ستارگان به نگاهش

 دست مچ و برد جلو را خاليش دست. فشرد آغوش در تر محكم را سدريك اما كرد رها را جام هري
 آهسته هري. شد مي واضح و روشن بعد اي لحظه و مبهم و تيره اي لحظه دامبلدور ي چهره. گرفت را دامبلدور
  :كرد زمزمه
  .برگشته ولدمورت. برگشته اون. برگشته اون -
  افتاده؟ اتفاقي چه شده؟ خبر چه -

 آهسته او. بود متحوش و پريده رنگ صورتش. شد پديدار هري برابر در فاج كورنليوس ي وارونه ي چهره
  :گفت

  !مرده ديگوري دامبلدور،! ديگوريه اين واي، اي -
 كه ها آن براي را فاج ي جمله و دكردن حبس سينه در را ها نفس بودند گردآمده نزديكشان كه كساني

 سكوت جيغشان صداي. كردند بازگو را جمله آن بلند صداي با ديگر اي عده بعد و... كردند تكرار بودند دورتر
  .شكست مي را شب

  !مرده اون -
  !مرده اون -
  !مرده ديگوري سدريك -

 آغوشش از را دريكس جان بي بدن و بزند كنار را دستش كند مي تالش نفر يك كرد احساس هري
  :گفت كه شنيد را فاج صداي. درآورد
  .كن ولش هري، -
  .نكرد رها را او هري اما
  :گفت و آمد جلوتر بود مبهم و تار هنوز كه دامبلدور ي چهره گاه آن
  .كن ولش. شد تموم ديگه. كني كمكش توني نمي ديگه تو هري، -

  :تگف لب زير بدهد توضيح دانست مي موظف را خود كه هري
  ...مادرش و پدر پيش بيارمش خواست من از. برگردونمش خواست من از -
  ...كن ولش ديگه حاال هري، بله، -

 تا كرد بلند زمين از را هري بود العاده خارق اندام الغر پيرمرد يك براي كه قدرتي با و شد خم دامبلدور
 را وزنش تحمل تاب ديگر وحشمجر پاي. بود شده سنگين سرش. خورد تلوتلو هري. بايستد زمين روي

 كه افرادي. شوند تر نزديك او به تا دادند مي هل را همديگر بودند شده جمع دورشان كه جمعيتي. نداشت
  :گفتند مي و بودند چسبيده او به بودند جلوتر

  شده؟ چي -
  شده؟ ش چه -
  !مرده ديگوري -

  :گفت بلند صداي با فاج
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 جايگاه توي ديگوري مادر و پدر... دامبلدور... شده مجروح ضه،مري اين! درمونگاه به ببريمش بايد -
  ...هستند تماشاگرها

  ...برمش مي من دامبلدور، برمش، مي من -
  ...دم مي ترجيح من نه، -
 حال اين در پسرشو كه اين از قبل خواي نمي... اينجا مياد داره... دوه مي داره ديگوري آموس دامبلدور، -
  شده؟ چي كه بگي بهش ببينه

  ...بمون جا همين هري -
 هاي چشم برابر در صحنه آن... كردند مي گريه هق هق هيستريايي بيماران مثل و كشيدند مي جيغ دخترها

  ...رسيد مي نظر به لرزان و تار هري
  ...درمونگاه به بريم بيا... بيا منم، پسرم، نيست، چيزي -

. بياورد باال است ممكن لحظه هر كرد مي انگم كه كرد مي زق زق چنان هري پيشاني روي زخم جاي
  :گفت بود شده سنگين زبانش كه حالي در. ديد نمي درست ديگر هايش چشم

  .بمونم جا همين گفت دامبلدور -
  ...بريم بيا... كني استراحت بايد تو -

 رد توحشم جمعيت الي البه از كشان كشان را او بود هري از نيرومندتر و تر اندام درشت بسيار كه كسي
 در برد مي خود با را او كه مردي. شنيد مي را جمعيت فرياد و جيغ و زده وحشت هاي نفس صداي هري. كرد مي
 كشتي كنار از و رفتند باال چمن سراشيبي از. رفت مي پيش قلعه سوي به و كرد مي باز راه جمعيت ميان

. شنيد نمي ديگري صداي كشيد مي را او كه مردي نفس نفس صداي جز هري. گذشتند درياچه و دورمشترانگ
  :پرسيد برود باال قلعه سنگي هاي پله از كرد مي كمك هري به كه هنگامي سرانجام

  هري؟ شد، چي -
  .بود باباقوري چشم مودي او. تق تق تق

  :گفت هري رسيدند بزرگ سرسراي به وقتي
  ...لردولدمورت... بود ااونج ولدمورت... قبرستون يه به برد سدريكو و من. بود رمزتاز جام -
  ...رفتند باال مرمري پلكان از. تق تق تق
  شد؟ چي بعدش بود؟ اونجا سياه لرد -
  ...كشتن سدريكو اونا... كشت سدريكو -
  شد؟ چي بعدش -
  ...رفتند پيش راهرو در. تق تق تق
  ...برگشت بدنش به دوباره... كرد درست معجون يه اون -
  برگشته؟ ونا برگشت؟ بدنش به سياه لرد -
  ...كرديم دوئل هم با بعد و... اومدن خوارها مرگ بعدش -
  كردي؟ دوئل سياه لرد با تو -
 چوبدستي توي از اونا... ديدم بابامو و مامان من... كرد اي مسخره كار يه... چوبدستيم... كردم فرار من -

  .اومدن بيرون ولدمورت
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  ...بخور اينو بيا... شه مي وبخ حالت االن... بشين اينجا بيا هري، تو، بيا -
  .گرفت قرار دستش در زور به فنجاني بعد و شنيد قفلي در را كليد چرخيدن صداي هري

  ...افتاده اتفاقي چه دقيقاً كه بفهمم بايد من... هري ديگه، بخور... مياره جا حالتو... بخورش -
 در مودي دفتر گاه آن. سوخت مي گلويش. كرد سرفه هري. بخورد مايع آن از هري كه كرد كمك مودي

 رنگ فاج مانند نيز او ي چهره... ديد مي تر روشن و تر واضح نيز را مودي خود. شد تر واضح هايش چشم برابر
  .كرد مي نگاه خيره هري به چشمش دو هر با. بود پريده

  برگرده؟ تونسته طوري چه برگشته؟ كه مطمئني تو هري؟ برگشته، ولدمورت -
  ...كرد قاطي باريك دم و من بدن از چيزهايي يه با و درآورد پدرش قبر از چيزي يه اون -

 بود تاريك مودي دفتر كه اين با. كرد نمي درد ديگر زخمش جاي. بود رفته بين از هري سر سنگيني
 به بودند كوييديچ زمين در كه جمعيتي فرياد و داد صداي دور از هنوز. ببيند وضوح به را او ي چهره توانست مي

  :پرسيد مودي. رسيد مي گوش
  گرفت؟ تو بدن از چيزي سياه لرد -

  :گفت هري. بود كرده پاره نيز را ردايش آستين باريك دم خنجر. كرد بلند را دستش هري
  .گرفت خونمو از قطره چند -

  :گفت آهسته و كشيد ممتدي نفس مودي
  برگشتن؟ خوارها مرگ -
  ...برگشتن هاشون خيلي آره، -

  :پرسيد راميآ به مودي
  بخشيد؟ رو اونا بود؟ طوري چه اونا با رفتارش -

 به ديد را دامبلدور كه همين كاش اي. بود گفته دامبلدور به كاش اي. آورد ياد به را چيزي ناگهان هري
  ...گفت مي او

 كاري و انداخته آتش جام توي منو اسم همون... اينجاست خوار مرگ يه! هاگوارتزه توي خوار مرگ يه -
  ...بشم موفق مسابقه مراحل ي همه در من كه كرده

  :گفت آهسته و نشاند صندلي روي دوباره را او مودي اما برخيزد جايش از كرد سعي هري
  .كيه خوار مرگ اون دونم مي من -

  :گفت هراسان ي چهره با هري
  كردين؟ زندانيش گرفتينش؟ شما كجاست؟ اآلن كاركاروفه؟ -
  :گفت و نديدخ عجيبي حالت با مودي -
 در شده واضح و پررنگ دستش روي شوم عالمت ديد وقتي. كرد فرار امشب كاركاروف كاركاروف؟ -
 زياد ولي... بشه رو روبه اونا با خواست نمي همين براي و بود كرده خيانت سياه لرد پيروان از خيلي به اون. رفت
  .كنه پيدا ودشمنانش بايد طوري چه دونه مي سياه لرد. بشه دور تونه نمي

  بوده؟ ننداخته جام توي منو اسم اون... يعني پس كرده؟ فرار رفت؟ در كاركاروف -
  :گفت آهسته مودي

  .انداختم جام توي اسمتو كه بودم من اين. ننداخته اسمتو اون نه، نه، -
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  :گفت و نكرد باور اما شنيد را مودي حرف هري
  ...شما نداره امكان... رديننك كارو اين شما... نكردين كارو اين شما نه، -

 خواهد مي مودي كه دانست مي هري. برگشت در سمت به و چرخيد حدقه در مودي سحرآميز چشم
  :گفت و گرفت نشانه را هري و درآورد را چوبدستيش بالفاصله مودي. نيست در پشت كسي شود مطمئن
 مونده آزاد كه رو خوارهايي رگم بخشيد؟ رو خوارها مرگ گفتي... كردم كارو اين من كه باش مطمئن -
  بخشيد؟ بودن شده معاف آزكابان به رفتن از كه اونايي بخشيد؟ بودن

  :گفت هري
  چي؟ -

  باشد؟ توانست مي چه شوخي از غير. بود مزه بي شوخي يك اين. بود شده خيره مودي چوبدستي به هري
  :گفت آرامي به مودي

 خائني هاي بزدل همون... بخشيد كنن پيداش كه نگشتن دنبالش حتي كه پاهايي و سر بي اون پرسيدم -
 نقاب با ترسشون از كه وفايي بي ارزش بي هاي كثافت اون... برن آزكابان به خاطرش به نشدن حاضر حتي كه

 پا شون همه كردم شليك آسمون به شومو عالمت من كه همين ولي... مينداختن تخته شلنگ جهاني جام توي
  .گذاشتن فرار به

  گين؟ مي دارين چي كردين؟ شليك اونو اشم -
 اون باشم داشته نفرت چيز يه از دنيا توي اگه بودم گفته بهت قبالً... هري بودم، گفته كه بهت -
 كمكشون به هميشه از تر بيش اربابم كه زماني درست اونا. زنه مي پرسه خودش براي آزادانه كه خواريه مرگ
  ...داد آزارشون كه بگو هري،. بده شون شكنجه شتمدا آرزو. كردن پشت بهش داشت احتياج

  :گفت و شد پديدار مودي صورت بر آميزي جنون لبخند ناگهان
 كه رو چيزي كه اين براي... موندم وفادار بهش كه بودم كسي تنها من كه گفت شون همه به كه بگو -

 همه از تر بيش كه چيزي ونا براي فقط... بندازم خطر به جونمو شدم حاضر برسونم دستش به خواست مي
  .بودي تو اون و... داشت الزم

  ...باشي تو نداره امكان... نه... تو -
 بود ممكن كه رو كسي هر كه بود كي! من كرد؟ آتش جام وارد ديگه مدرسه يه اسم با رو تو اسم كي -
 كه كرد تحريك هاگريدو كي! بودم من زد؟ كنار راهت سر از بشه شدنت برنده مانع يا بزنه صدمه بهت

 كني غلبه اژدهاها بر تونستي مي طريقش از كه رو راهي تنها بهت كي! كردم من بده؟ نشون بهت رو اژدهاها
  .دادم نشونت من داد؟ نشونت

. بود شده خيره هري به عوض در و كرد نمي نگاه بود سرش پشت كه در به ديگر مودي سحرآميز چشم
  :گفت و شد زبا هميشه از تر بيش اريبش و كج دهان

 بدون اونم مسابقه، اين مراحل طول در تو كردن راهنمايي. نبود آسوني كار اصالً كار اين هري، -
 كه كنم استفاده بودم بلد كه ترفندهايي ي همه از شدم مجبور. نبود آسون وجه هيچ به ديگران، توجه جلب
 و راحت رو مسابقه مراحل ي همه تو اگه. بشي برنده تا م كرده كمكت من كه نفهمه كسي و نشه رو دستم
 اگه. بشي هزارتو اون وارد بتوني بود كافي فقط. شد مي مشكوك دامبلدور گذاشتي مي سر پشت دردسر بي
 اولين در تونم مي صورت اين در كه دونستم مي... شد مي نور علي نور ديگه بشي وارد بقيه از قبل تونستي مي
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 بودم مجبور ديگه طرف از اما. كنم هموار تورو راه و بشم خالص ها قهرمان ي بقيه شر از فرصت
 مدت تمام در من... تمومه كارمون ديگه كردم فكر... دوم ي مرحله توي. كنم جبران هم تورو هاي حماقت
 دوباره شدم ناچار همين براي. كني حل رو طاليي تخم معماي نتونستي كه دونستم مي. پاتر بودم، مراقب

  ...كنم راهنماييت
  :گفت گرفته صداي با هري

  ...كرد كمكم سدريك. نكردي راهنمايي منو تو -
 به رو معما جواب كه بودم مطمئن من! من كنه؟ باز آب زير رو طاليي تخم كه گفت سدريك به كي -
 ي قضيه چون كه دونستم مي من. كرد كنترل شه مي راحت درستكارو هاي آدم پاتر،. رسونه مي هم تو گوش

 از بعد حتي اما. كرد كارم همين كه ديدي. كنه جبران رو تو لطف خواد مي اونم بودي گفته اون به رو اژدهاها
 دونم مي... داشتم نظر زير رو تو مدت اين تمام در من. بخوري شكست بود نزديك هم باز سدريك راهنمايي

 توي داشتي الزم كه كتابي مدت اين تمام در كه نفهميدي چرا. كردي تلف كتابخونه توي وقتتو قدر چه
. دادم باتم النگ به كه بود كتابي همون يادته؟ خوابگاهتون، به فرستادم رو كتابه قبل از من خوابگاهتونه؟

 من. بود نوشته زارو آبشش علف هاي خاصيت ي همه اون توي. ها آن خواص و اي مديترانه سحرآميز گياهان
 بهت بالفاصله پرسيدي مي باتم النگ از اگه. كني يم كمك تقاضاي اطرافيانت ي همه از كه كردم مي فكر
 نقش مونو نقشه تمام بود نزديك نيازيت بي حس و غرور اون با تو... نپرسيدي... نپرسيدي ازش ولي. گفت مي

 توي. گذاشتم ديگه هالوي يه اختيار در داشتي الزم كه رو اطالعاتي كردم؟ چيكار من دوني مي. كني برآب
 به رو خونگي جن اون من. داده كريسمس ي هديه بهت خونگي جن يك كه بودي هگفت من به رقص جشن
 به شروع گونگال مك پروفسور با بعد. ببره كه بهش بدم كثيفو رداي تا چند كه كردم احضار اساتيد اتاق

 ممكنه گفتم بهش. زدم حرف برن آب زير بود قرار كه هايي گروگان ي درباره بلند صداي با و كردم صحبت
 رو زا آبشش علف و اسنيپ دفتر به رفت يكراست كوچولوت دوست وقت اون. كنه استفاده زا آبشش علف از اترپ

  ...سراغت اومد عجله با و برداشت
 نصب سرش پشت ديوار به كه اي آينه ضد در. بود گرفته نشانه را هري قلب چوبدستيش با هنوز مودي

  :گفت وديم. خوردند مي تكان نامشخصي هاي سايه بود شده
 به رو تو حماقت دامبلدور خوشبختانه اما. شدي غرق كردم فكر من پاتر، موندي، درياچه توي خيلي تو -

 تو. كشيدم راحتي نفس يه من وقت اون. داد بهت كامل امتياز و كرد تعبير خودگذشتگي از و نوعدوستي
 چرا دوني مي. برسي جام به راحتي اين هب نبود قرار كه حالي در كردي پيدا راهتو راحت خيلي هزارتو در امشب
 موانعي ي همه تونستم مي و دادم مي پاسداري هزارتو بيرون من كه اين براي نديدي؟ راهت توي زيادي موانع
 رد جلو از فلوردالكور وقتي. كردم دور سرراهت از موانعو از خيلي من. ببينم گرفت مي قرار راهت سر كه رو
 كس هيچ ديگه و بكنه رو ديگوري كلك تا كردم اجرا كرام روي فرمانو سمطل من. كردم بيهوشش شد مي
  .نشه جام به تو رسيدن مانع

 از بسياري كه كسي... مشهور كارآگاه دامبلدور، دوست... كرد نمي باور. بود مانده خيره مودي به هري
  ...نداشت امكان وجه هيچ به... نداشت امكان... بود كرده دستگير را خواران مرگ
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 آن در را نفر سه توانست مي هري. شدند مي تر واضح و تر روشن آينه ضد درون نامشخص هاي سايه
 خيره هري به سحرآميزش چشم با. ديد نمي را ها آن مودي اما. شدند مي تر نزديك و نزديك كه بدهد تشخيص

  :گفت آهسته مودي. بود شده
 كارو اين من بفهمه وقتي... بكن فكرشو. شتنك تورو اما بكشه رو تو داشت دوست خيلي سياه لرد -
 چيزي هر از تر بيش حياتش تجديد براي اون. دادم اون به رو تو من. ده مي بهم پاداشي چه دادم انجام براش

 خواهد باالتر خوارها مرگ ي همه مقام از من مقام. كشم مي رو تو اون خاطر به اآلنم... داشت نياز تو وجود به
  ...پدرش به پسري از تر نزديك... شم مي طرفدارش ترين نزديك و عزيزترين من. بود

 بيرون در از توانست مي نه. بود خيره هري به سحرآميزش چشم و زده بيرون حدقه از مودي عادي چشم
 حالي در و بود ايستاده هري مقابل در لحظه آن در مودي. درآورد را چوبدستيش موقع به توانست مي نه برود
  :گفت و كرد نگاه هري به موذيانه بود شده ها ديوانه مثل اش قيافه كه

 واقعاً... داشتيم انگيزي نفرت پدرهاي دوتامون هر مثالً. داريم زيادي مشترك وجوه لردسياه و من -
 هر و بود؟ پدرهامون اسم كشيدن يدك از باالتر ننگي چه هري،. شديم تحقير دومون هر. بودن انگيز نفرت

  !بخشيديم تداوم سياه نظام گيري اوج به كار اين با و! لذتي چه... چشيديم پدرهامونو كشتن لذت دوتامون
  :گفت و كند خودداري نتوانست هري

  !اي ديوونه! اي ديوونه تو -
  :گفت شد مي بلندتر اختيار بي صدايش كه مودي

 خواهم كنارش در هم من و برگشته لردسياه كه حاال. ست ديوونه كي شه مي معلوم حاال م؟ ديوونه من -
 شكست رو تو من حاال و بدي، شكستش نتونستي تو و پاتر، هري برگشته، اون! شه مي معلوم چيز همه بود
  !دم مي

  ...برد ردايش در را دستش هري بالفاصله. بازكرد را دهانش و گرفت باال را چوبدستيش مودي
  !بگيج -
 و شد پرتاب عقب به مودي. شكست درهم نفجاريا با مودي دفتر در و شد ظاهر اي كننده خيره قرمز نور

 آلبوس تصوير بود مانده خيره داشت قرار مودي صورت قبالً كه محلي به هنوز كه هري. افتاد زمين روي
 برگرداند را سرش. كردند مي نگاه او به كه ديد آينه ضد در را اسنيپ پروفسور و گونگال مك پروفسور دامبلدور،

  .بود جلوتر همه از بود گرفته باال را چوبدستيش كه دامبلدور. ديد در ي آستانه در را آنها ي سه هر و
. ترسد مي او از ولدمورت كه است جادوگري تنها دامبلدور گفتند مي مردم چرا كه فهميد هري لحظه آن در
 و پرجذبه اندازه بي نگاهش بود افتاده زمين روي كه كرد مي نگاه باباقوري چشم مودي پيكر به وقتي
 اثري مهرآميز لبخند آن از ديگر. باشد ديده حالتي چنين در را او قبالً كه نداشت ياد به هري. بود انگيز هراس
 از چروكش و پرچين ي چهره خطوط تمام. زدند نمي برق عينك پشت در روشنش آبي هاي چشم ديگر. نبود

 اطراف به را عظيمش قدرت هاي عاشارت گويي كه بود چنان اش قيافه. كردند مي حكايت ناپذير وصف خشمي
  .كند مي منتقل اطرافش فضاي به را گرما و حرارت كه داغي جسم همچون درست تاباند، مي

 صورتش تا برگرداند را او لگدي با و گذاشت مودي بيهوش بدن زير را پايش و شد اتاق وارد دامبلدور
 مانده خيره اتاق به كه خودش ي چهره هنوز. دكر نگاه آينه ضد به و شد وارد دنبالش به اسنيپ. شود معلوم
  .بود مشخص آينه ضد در بود
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 هر گويي بود كرده جمع طوري را دهانش. رفت هري سمت به يكراست گونگال مك پروفسور
  :گفت هري به آهسته او. بتركد بغضش بود ممكن لحظه
  ...درمونگاه به بيابريم. پاتر بيابريم، -

  :گفت بالفاصله دامبلدور
  .هن -
  .بسشه كشيده هرچي امشب... كن نگاش... درمونگاه به ببريمش بايد دامبلدور، -

  :گفت رسمي و خشك حالت با دامبلدور
 هم پذيرش بدون. حقايقه پذيرفتن براي قدم اولين آگاهي. بفهمه رو چي همه بايد مينروا، بمونه، بايد -
 كارش اين علت از و شده كشيده امشب كه عذابي و رنج باعث كي بفهمه بايد اون. نيست پذير امكان بهبودي

  .بشه آگاه
  :گفت بود ناباوري مرز در هنوز كه هري

  ...باشه مودي ممكنه طور چه... مودي -
  :گفت آرامي به دامبلدور

 تو امشب مثل شبي در مودي نداشت امكان. شناسي نمي رو مودي الستور تو. نيست مودي الستور اين -
 و قراره چه از اوضاع فهميدم من برد خودش با رو تو كه اي لحظه همون. ركنهدو من چشم جلوي از رو

  .اومدم دنبالتون
. درآورد ردايش جيب از را اش كتابي ي شيشه و كليد دسته و شد خم مودي بيهوش بدن روي دامبلدور

  :گفت اسنيپ و گونگال مك پروفسور به خطاب و برگشت سپس
 وينكي نام به خونگي جن يه و برو آشپزخونه به بعد. بيار برام حقيقتو معجون ترين قوي لطفاً سيوروس، -

 سياه سگ يه حلوايي كدو جاليز تو بري؟ هاگريد ي كلبه به و كني لطف شه مي مينروا،. اينجا بيار خودت با رو
  .اينجا بيا برگرد بعد. پيشش رم مي زود من بگو بهش و من دفتر به ببر رو سگه. نشسته بزرگ

 در دامبلدور دستورهاي هم اگر اما ندادند نشان خود از خاصي واكنش گونگال مك پروفسور و اسنيپ
  .كنند پنهان را حيرتشان بودند توانسته خوبي به بود غيرعادي و عجيب نظرشان

 روي كليد سوراخ هفت كه رفت صندوقي سمت به دامبلدور. رفتند بيرون مودي دفتر از بالفاصله هردو
 در دامبلدور. بود جادو و افسون هاي كتاب از پر آن داخل بازكرد را قفل اولين كليدي با. ردخو مي چشم به آن

 بار اين. نبود اثري جادو هاي كتاب از. گشود را صندوق در ديگر بار. كرد باز را قفل دومين و بست را صندوق
. بود صندوق داخل نامرئي لشن يك به شبيه چيزي و پر قلم چندين و پوستي كاغذ مقداري ياب، دشمن تعدادي
 هر و بازكرد ترتيب به را ششم و پنجم چهارم، سوم، قفل دامبلدور. بود ماجرا شاهد شگفتي و حيرت با هري
 را صندوق در و چرخاند هفتم قفل در را كليد هفتمين سرانجام. شدند مي پديدار صندوق در متفاوتي وسايل بار

  .دكشي كوتاهي فرياد تعجب از هري. بازكرد
 زمين روي. ديد زيرزمين در را اتاق يك به شبيه وسيعي و عميق گودال كرد نگاه صندوق درون به وقتي

 به بود شده نحيف و الغر غذايي بي از كه واقعي باباقوري چشم مودي داشت فاصله ها آن با متر سه كه اتاق
 نگه را سحرآميزش چشم بايد كه چشمي ي حدقه و نبود اثري چوبيش پاي از. بود رفته فرو سنگيني خواب
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 كه مودي به زده وحشت ي چهره با هري. بود شده كنده سرش موهاي از دسته چند. بود خالي داشت مي
  .كرد نگاه بود افتاده دفتر كف كه بيهوشي مودي به سپس و بود رفته خواب به صندوق در

  :فتگ او. شد خم خفته مودي كنار و رفت پايين و شد صندوق وارد دامبلدور
 مجبور ديگه، آره... شده ضعيف خيلي... ن گرفته دست به اختيارشو فرمان طلسم با... شده بيهوش -
 ش معاينه بايد پامفري خانم. يخه يخ الستور بدن. پايين بنداز شيادو اون شنل هري،. دارن نگهش زنده ن بوده
  .شه نمي دير و نيست خطر در جونش فعالً ولي كنه

 دوباره گاه آن. پوشاند خوب را او و انداخت مودي روي را شنل دامبلدور. كرد اجرا را ردامبلدو دستور هري
 مايع. برگرداند را آن و بازكرد را شيشه در. ايستاد ميز كنار و برداشت را كتابي ي شيشه. آمد بيرون صندوق از

  :گفت دامبلدور. پاشيد اطراف به و ريخت زمين روي چسبناكي و غليظ
 مودي آخه! ذكاوتي و هوش چه. ست ساده خيلي بيني؟ مي. هري ست، پيچيده مركب معجون اين -
 رو مودي بوده مجبور شياد اين. دونستن مي اينو همه و خوره مي نوشيدني يا آب كتابيش ي شيشه از هميشه
  ...بيني مي موهاشو. كنه درست مرتب معجونو اين بتونه كه داره نگه خودش پيش

  :گفت و انداخت نگاهي صندوق ته در ديمو پيكر به دامبلدور
 بيني؟ مي شده خالي كه رو جاهايي اون. كنده مي رو مودي موهاي داشته حاال تا سال اول از شياد اين -

... بخوره معجونشو موقع به باشه رفته يادش نيست بعيد هيچ و شده زده هيجان خيلي امشب قالبي مودي اين
  .شه مي معلوم حاال... خورده مي معجون اين از دباي بار يه ساعتي... ساعت به ساعت

 زمين روي كه بيهوشي مودي به و نشست آن برروي كشيد، عقب را تحرير ميز پشت صندلي دامبلدور
  ...زدند نمي حرفي يك هيچ و شدند مي سپري دقايق. شد خيره او به نيز هري. دوخت چشم بود افتاده

 ناپديد ها زخم جاي. تغييركرد هري هاي چشم برابر در ودب بيهوش زمين روي كه مودي صورت سرانجام
 موي ي طره. كرد شدن كوچك به شروع و شد پر اش بيني ي شده كن قلوه سوراخ. شد صاف پوستش و شدند

 رسيد گوش به بلندي تق صداي ناگهان. درآمد روشن بلوند رنگ به و شد تر كوتاه و كوتاه برّاقش و جوگندمي
 حدقه از سحرآميز چشم ي كره بعد اي لحظه. گرفت را آن جاي طبيعي پاي يك و شد كنده چوبي پاي و

  .چرخيد مي و غلتيد مي زمين روي سحرآميز چشم. شد آن جانشين طبيعي چشم يك و پريد بيرون
موي روشن . هري بر روي زمين افتاده بود رنگ پريده و صورتش كمي كك مكي بود برابر در كه مردي

زد و به  ي دامبلدور ديده بود كه دست و پا مي او را در قدح انديشه. شناخت ي او را ميهر. و پرپشتي داشت
تر  هايش پديدار شده بود و مسن اما حاال ديگر خطوطي در اطراف چشم... گناه است گفت كه بي آقاي كرواچ مي

  ...رسيد به نظر مي
پروفسور . را با خود آورده بوداسنيپ وينكي . اي از راهرو به گوش رسيد زده هاي شتاب صداي قدم

  :ي در ميخكوب شد و گفت اسنيپ در آستانه. ها بود گونگال نيز پشت سر آن مك
  ! كرواچ؟ بارتي كرواچ-

  :حركت ايستاد و به مردي كه بر زمين افتاده بود زل زد و گفت گونگال نيز بي پروفسور مك
  ! واي خداجونم-

دهانش بازشد و فرياد .  و از كنار پاي اسنيپ نگاه كردوينكي با سر و وضعي كثيف و نامرتب خم شد
  :گوشخراشي كشيد و گفت
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  كار كرد؟  ارباب بارتي، ارباب بارتي، تو اينجا چي-
  :ي مرد پرتاب كرد و گفت او خود را روي سينه

  !شما پسر اربابو كشت! شما اونو كشت!  شما اونو كشت-
  :دامبلدور گفت

  سيوروس معجونو آوردي؟. كنم بروكنار نكي، خواهش ميوي.  وينكي، اون فقط بيهوش شد-
همان محلول راستي بود . ي كوچكي را به دست دامبلدور داد كه محلول شفافي در آن بود اسنيپ شيشه

دامبلدور بلند شد و او را به حالت نشسته . كه اسنيپ در كالس به هري نشان داده و او را تهديد كرده بود
گونگال هنوز بر روي آن  تصوير اسنيپ، دامبلدور و پروفسور مك. اش داد ن صد آينه تكيهدرآورد و به ديوار پايي

. هايش صورتش را پوشانده بود لرزيد روي زمين زانو زده و با دست وينكي كه تمام بدنش مي. پديدار بود
را به سمت سپس چوبدستيش . دامبلدور به زور دهان مرد را بازكرد و سه قطره از محلول در دهانش ريخت

  »!بسست«: ي مرد گرفت و گفت سينه
دامبلدور روي زمين زانو . هايش لوچ شده بود حال و چشم اش بي چهره. هايش را بازكرد پسر كرواچ چشم

  :زد تا صورتش در مقابل صورت مرد قرار بگيرد و به آرامي گفت
  شنوي؟  صداي منو مي-

  :هاي مرد ايجاد شد و زير لب گفت لرزشي در پلك
  .بله -

  :دامبلدور به نرمي گفت
  چه طوري از آزكابان فرار كردي؟.  لطفاً برامون بگو چه طوري اومدي اينجا-

  :حالت شروع به صحبت كرد كرواچ نفس عميق و لرزاني كشيد و با صداي آرام و بي
ه اون قبل از مرگش از پدرم خواهش كرد ك. ميره دونست كه داره مي اون مي.  مادرم منو نجات داد-

. پدرم عاشق مادرم بود در حالي كه هيچ وقت از من خوشش نميومد. آخرين آرزوشو برآورده كنه و منو آزاد كنه
موي مادرمو . اونا با خودشون معجون مركب پيچيده آورده بودن. اونا به مالقات من اومدن. پدرم راضي شد

اي از معجون انداختن و مادرم  ار ديگهموي منم توي مقد. توي مقداري از معجون انداختن و من اونو خوردم
  .من به شكل مادرم دراومدم و مادرم به شكل من دراومد. اونو خورد

  :لرزيد با ناراحتي سرش را تكان داد و گفت وينكي كه مي
  !تو با اين كار پدرتو به دردسر انداخت.  ديگه حرف نزن، ارباب بارتي، ديگه چيزي نگو-

  : كشيد و با همان حالت به حرفش ادامه داداما كرواچ دوباره نفس عميقي
بعد هم . اونا ورود يه آدم سالم و يه آدم مريضو به آزكابان حس كرده بودن. تونن ببينن سازها نمي  ديوانه-

پدرم براي اين قبل از بردنم منو به شكل مادرم درآورد چون . خروج يك آدم سالم و يه آدم مريضو حس كردن
اون تا آخر عمرش . مدتي بعد، مادرم در آزكابان مرد. ها از سلولش مارو ببينه  از زندانيكرد ممكنه يكي فكر مي

همه فكر . اون در حالي كه به شكل من دراومده بود به نام من دفن شد. از معجون مركب پيچيده خورده بود
  .م كردن من مرده مي

  :دامبلدور به آرامي پرسيد. هاي مرد دوباره لرزيد پلك
  كار كرد؟ عد از اين كه تو رو با خودش به خونه برد چي پدرت ب-
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با مراقبت و . تابوتش خاليه.  وانمود كرد كه مادرم مرده و مجلس ترحيم مختصري براش گرفت-
. اختيار رفتارمو نداشتم. بعد از اون ناچار بودم مخفي باشم. مو به دست آوردم پرستاري جن خونگي من سالمتي

وقتي سالم و قوي شدم فقط توي اين فكر . كرد ف منو مجبور به اطاعت از خودش ميهاي مختل پدرم با طلسم
  ...خواستم دوباره بهش خدمت كنم مي... بودم كه اربابمو پيدا كنم

  :دامبلدور گفت
  كرد؟  پدرت چه طوري تورو مجبور به اطاعت از خودش مي-
هميشه .  شب و روز شنل نامرئي بپوشمكرد منو مجبور مي. اختيار من دست پدرم بود.  با طلسم فرمان-

پدرمو راضي كرد . سوخت دلش برام مي. كرد و مراقبم بود اون به من رسيدگي مي. پيش جن خونگيمون بودم
  .هامو برآورده كنه و براي رفتار خوبم بهم پاداش بده ها خواسته كه بعضي وقت

  :بردارد گفتهايش را از صورتش  كرد بي آن كه دست هق گريه مي وينكي كه هق
  ...ما توي دردسر افتاد.  ارباب بارتي، ارباب بارتي، شما نبايد اين چيزها رو گفت-

  :دامبلدور با ماليمت گفت
دونست كه تو  اي نمي اي؟ به غير از پدرت و جن خونگي كس ديگه  هيچ كس نفهميد كه تو زنده-
  اي؟ زنده

  :هاي كرواچ دوباره لرزيد و گفت پلك
. ي ما يه بار اومد خونه. اسمش برتاجوركينز بود. كرد فهميد ي پدرم كار مي  كه توي ادارهاي  چرا، ساحره-

وينكي اونو به سالن . اما پدرم خونه نبود. كرد با خودش مداركي رو آورده بود كه پدرم بايد امضاشون مي
. كينز صداشو شنيدزد برتاجور وقتي با من حرف مي. پذيرايي برد و به آشپزخونه برگشت كه پيش من باشه

پدرم اومد . هايي كه شنيده بود حدس زد كه كي زير شنل نامرئي قايم شده از حرف. اومده بود فضولي كنه
شو اصالح كرد تا چيزي رو كه  اون با يه افسون فراموشي قوي حافظه. خونه و اونو در حال فضولي كردن ديد

  .ش وارد شده هميشگيه فت كه آسيبي كه به حافظهپدرم گ. افسونش زيادي قوي بود. ديده بود فراموش كنه
  :كنان گفت هق وينكي هق

   چرا اومد توي زندگي خصوصي ارباب فضولي كرد؟ چرا ما رو به حال خودمون نگذاشت؟-
  :دامبلدور گفت

  . از جام جهاني كوييديچ برامون بگو-
  :كرواچ با همان صداي يكنواخت گفت

چند سال . كرد پدرمو راضي كنه د ماه قبل از جام جهاني سعي مياون از چن.  وينكي پدرمو راضي كرد-
شنل نامرئي . وينكي به پدرم گفت بگذار بره. عاشق كوييديچ بودم. بود كه من از خونه بيرون نرفته بودم

وينكي گفت اگه مادرم . ها بره بيرون و هوايي بخوره بگذار بعد از مدت. كنه پوشه و مسابقه رو تماشا مي مي
وينكي به پدرم گفت مادرم براي اين مرد كه من آزاد بشم نه اين كه توي . خواست  بود ازش همينو ميزنده

پدرم قبل از تاريك شدن هوا من . ريزي دقيق كرد پدرم يه برنامه. پدرم باالخره موافقت كرد. خونه زنداني بشم
منم .  كه جاي پدرمو براش نگه دارهقرار شد وينكي به همه بگه اومده اونجا. و وينكي رو به لژ مخصوص برد

اين . قرار بود وقتي همه از لژ مخصوص بيرون رفتن ما بريم. نشستم بايد با شنل نامرئي سرجاي پدرم مي
دونست كه من  اما وينكي نمي... فهميد قضيه چيه هيچ كس نمي. كردن وينكي تنهاست طوري همه فكر مي
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ها كامالً اختيار  بعضي وقت. كردم رمان پدرم مقاومت ميكم در مقابل طلسم ف كم. م چه قدر قوي شده
. توي لژ مخصوص هم يكي از همين واقع بود. اما اين مواقع خيلي كوتاه و زودگذر بودن. اعمال خودمو داشتم

. وسط مسابقه متوجه شدم كه بيرون از خونه و بين مردمم. شدم مثل اين بود كه از خواب عميقي بيدار مي
بعد از رفتن به آزكابان ديگه حق . پسري كه جلوي من نشسته بود از جيبش بيرون زدهديدم چوبدستي 

هاشو  ترسيد و دست اون از بلندي مي. وينكي نفهميد. چوبدستي رو دزديدم. استفاده از چوبدستي رو نداشتم
  .جلوي صورتش گرفته بود

  :هايش سرازير شد و گفت هاي وينكي از الي انگشت اشك
  !، چه بسر بدي بود ارباب بارتي-

  :دامبلدور گفت
  كار كردي؟ بگو ببينم باهاش چي.  خب، پس تو چوبدستي رو برداشته بودي-

  :كرواچ گفت
همون كساني كه به آزكابان . خوارهارو بعد صداشونو شنيدم، صداي مرگ. من و وينكي برگشتيم به چادر

اونا مثل من بردگي . ونا به اربابم پشت كرده بودنا. همونايي كه به خاطر اربابم زجر نكشيده بودن. نرفته بودن
اونا فقط داشتن با آزار دادن . تونستن دنبالش بگردن ولي اين كارو نكردن اونا آزاد بودن و مي. نكرده بودن

. ها ذهنم روشن و هوشيار شده بود بعد از سال. صداشون منو بيدار و هوشيار كرد. كردن ها تفريح مي مشنگ
خواستم بهشون حمله  براي خيانتي كه به اربابم كرده بودن مي. من اون چوبدستي رو داشتم. عصباني بودم

م  وقتي وينكي ديد من چه قدر عصباني شده. ها رو نجات بده رفت كه مشنگ. پدرم از چادر بيرون رفت. كنم
منو به .  برداون منو از چادر بيرون. با استفاده از نيروي جادويي خودش منو به خودش بست. وحشت كرد

. خواستم برگردم اردوگاه مي. كردم جلوشو بگيرم من سعي مي. خوارها دور باشم جنگل برد تا از مرگ
. خواستم برگردم به اردوگاه مي. خوارها نشون بدم كه وفاداري به ارباب يعني چي خواستم به اون مرگ مي
ميزي كه دزديده بودم عالمت شومو به هوا با چوبدستي سحرآ. شون مجازاتشون كنم وفايي خواستم براي بي مي

اونا به همه طرف افسون بيهوشي شليك كردن، يكي از . جادوگرهاي وزارتخونه سر رسيدن. فرستادم
. هردومون بيهوش شديم. مونو قطع كرد ها به من و وينكي خورد و ارتباط جادويي هاشون از الي درخت افسون

اومد به محلي كه وينكي رو . ه منم بايد يه جايي نزديك اون باشموقتي وينكي رو پيدا كردن پدرم فهميد ك
ي جادوگرهاي وزارتخونه از جنگل رفتند پدرم طلسم  بعد از اين كه همه. اونجا پيدا كرده بودن و منو پيدا كرد

د من به گذاشته بو. ازش نااميد شده بود. فرمانو روي من اجرا كرد و منو برد به خونه، اون وينكي رو اخراج كرد
  .چيزي نمونده بود من فرار كنم. چوبدستي دسترسي پيدا كنم

  :كرواچ گفت. هق گريست ي دلخراشي كرد و هق وينكي ناله
  .اربابم به سراغم اومد... و بعد... و بعد.  بعد از اون، ديگه من و پدرم توي خونه تنها بوديم-
  : نشست و ادامه دادآميزي بر لبش گاه كرواچ سرش را عقب برد و لبخند جنون آن
اربابم فهميده بود كه . ي ما اومد ها در دست خادمش، دم باريك به خونه هاي يكي از شب  اربابم در نيمه-

اون . اون اطالعات زيادي بهش داده بود. اون برتاجوركينزو در آلباني دستگير كرده بود. م من هنوز زنده
ه بود كه قراره مودي، كارآگاه معروف توي هاگوارتز تدريس گفت. ي سه جادوگر حرف زده بود ي مسابقه درباره
اون به اربابم گفت كه من از . ش شكسته بود ش داده بود كه افسون حافظه اربابم اون قدر شكنجه. كنه
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اربابم فهميد . گفت كه پدرم منو توي خونه زنداني كرده كه نتونم اربابمو پيدا كنم. م آزكابان فرار كرده
اربابم براساس اطالعاتي كه از برتاجوركينز . م و شايد وفادارترين طرفدارش باشم ادار موندهكه من بهش وف
  .پدرم درو بازكرد. مون رسيد نزديك نيمه شب به خونه. اون به من احتياج داشت. اي كشيد گرفته بود نقشه

هاي  چشم. ه بودي عمرش افتاد ترين خاطره تر شد گويي به ياد شيرين آميز كرواچ وسيع لبخند جنون
توانست حرف  زده بود كه نمي هايش معلوم بود اما چنان حيرت ي وينكي از الي انگشت زده اي وحشت قهوه
  :كرواچ ادامه داد. بزند

حاال ديگه پدرم زنداني بود و اختيار . اربابم پدرمو با طلسم فرمان جادو كرد.  خيلي سريع انجام شد-
د كه مثل هميشه به محل كارش بره و طوري رفتار كنه كه انگار هيچ اربابم مجبورش كر. اعمالشو نداشت
  .مها دوباره خودم شده بود بعد از سال. بيدار و هوشيار بودم. من ديگه آزاد شده بودم. اتفاقي نيفتاده

  :دامبلدور پرسيد
  كار بكني؟  لردولدمورت از تو خواست چي-
ترين  بزرگ. اين آرزوي من بود. من آماده بودم. بندازمم كه به خاطرش جونمو به خطر   ازم پرسيد آماده-

اون به من گفت بايد يه خادم . هدف زندگيم اين بود كه به اربابم خدمت كنم و وفاداريمو بهش ثابت كنم
ي سه جادوگر طوري به هري پاتر كمك  اين خادم بايد از اول تا آخر مسابقه. وفادارش توي هاگوارتز نفوذ كنه

كرد كه هري پاتر به جام سه جادوگر  اين خادم بايد كاري مي. كس متوجه اين موضوع نشه چكرد كه هي مي
  ...ولي اول. كرد تا اولين كسي كه بهش دست زد يكراست پيش اربابم بره بايد جامو تبديل به رمزتاز مي. برسه

  :زد آرامش خود را حفظ كرد و گفت هايش موج مي دامبلدور كه خشم در چشم
  .به الستور مودي داشتين احتياج -
ما رفتيم به . رو آماده كرده بوديم از قبل معجون مركب پيچيده.  من و دم باريك اين كارو انجام داديم-
مجبورش . اما به موقع تونستيم اونو تسليم خودمون كنيم. درگيري پيش اومد. مودي مقاومت كرد. ش خونه

چند تا از موهاشو كنديم و انداختيم توي . خودشهاي صندوق سحرآميز  كرديم بره توي يكي از قسمت
وقتي آرتور ويزلي . رو ازش گرفتم پا و چشم مصنوعي. من معجونو خوردم و به شكل اون دراومدم. معجون

هاي آشغال توي حياط  من كاري كرده بودم كه سطل. ها اومد من آماده بودم ي مشنگ براي اصالح حافظه
ها و وسايل كشف جنايت مودي رو جمع كردم  بعدش لباس. شنيده بودنها سروصدا رو  حركت كنن و مشنگ

با طلسم فرمان مودي رو جادو كردم و اين . بعدشم رفتم به هاگوارتز. و با خود مودي گذاشتم توي صندوقش
ي  بايد درباره. تونستم ازش پرس و جو كنم شد مي اين طوري هروقت الزم مي. جوري زنده نگهش داشتم

. به اين ترتيب حتي دامبلدورو هم فريب دادم. گرفتم هاشو ياد مي كردم و عادت عات كسب ميش اطال گذشته
پوست . ي مواد معجون آسون بود ي بقيه تهيه. در ضمن براي درست كردن معجون به موهاشم احتياج داشتم

و توي دفترش ديد بهش سازي اومد و من يه بار كه استاد معجون. دزديدم ها مي مار درختي آفريقايي رو از دخمه
  .ن كه دفترشو بازرسي كنم گفتم به من دستور داده

  :دامبلدور پرسيد
   بعد از اين كه به مودي حمله كردين دم باريك چي شد؟-
  .ي پدرم كه از اربابم نگهداري كنه و مراقب پدرم باشه  دم باريك برگشت به خونه-

  :دامبلدور گفت
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  . پدرت كه فرار كرد-
اربابم به اين . فهميد چه اتفاقي افتاده در مواقع خاصي مي.  مدتي اونم مثل من مقاومت كردبعد از.  آره-

پدرمو مجبور كرد كه به جاي رفتن به وزارتخونه براشون . نتيجه رسيد كه بيرون رفتن پدرم ديگه خطرناكه
ش  يك در انجام وظيفهاما دم بار. مجبورش كرد بنويسه كه مريضه. نامه بفرسته و دستورهاي الزمو بهش بده

خواست اعتراف  پدرم مي. اربابم حدس زده بود كه اون يكراست مياد به هاگوارتز. غفلت كرد و پدرم فراركرد
اربابم . خواست اقراركنه كه مخفيانه منو از آزكابان بيرون آورده مي. رو به دامبلدور بگه كنه و همه چي

بنابراين . به من گفت به هر قيمتي شده جلوشو بگير.  فرار كردهيادداشتي برام فرستاد و بهم خبر داد كه پدرم
اي كه نزديك بود  اي كه از پاتر گرفته بودم استفاده كردم، نقشه از نقشه. من گوش به زنگ و منتظر بودم

  .هامو نقش برآب كنه ي نقشه همه
  :دامبلدور بالفاصله پرسيد

  اي؟  نقشه؟ چه نقشه-
ي  يه شب كه داشتم مواد اوليه. كه مال پاتره، پاتر منو توي نقشه ديدي سحرآميز هاگوارتز   نقشه-

چون اسم كوچيك من و پدرم يكيه اون فكر كرد . دزديدم پاتر منو توي نقشه ديد معجونو از دفتر اسنيپ مي
بهش گفتم كه پدرم از جادوگرهاي . همون شب نقشه رو از پاتر گرفتم. پدرم دزدكي به دفتر اسنيپ رفته

پاتر فكر كرد كه پدرم به اسنيپ شك داره، يك هفته تموم منتظر بودم تا اين كه باالخره . ي سياه متنفرهدنيا
اون در . من شنل نامرئي پوشيدم و به سراغش رفتم. شد يه شب توي نقشه پدرمو ديدم كه وارد هاگوارتز مي

تم به پاتر صدمه بزنم چون اربابم بهش تونس نمي. من منتظر موندم. بعد پاتر و كرام اومدن. ي جنگل بود حاشيه
  .پاتر رفت دنبال دامبلدور، من كرامو بيهوش كردم و پدرمو كشتم. احتياج داشت

  :كرد گفت وينكي كه زارزار گريه مي
  ارباب بارتي، ارباب بارتي، تو داري چي گفت؟!  نـــــه-

  :تر در صدايش بود گفت دامبلدور با همان ماليمتي كه پيش
  كار كردي؟ جسدشو چي. درتو كشتي پس تو پ-
توي نقشه ديدم كه . ي هاگوارتز همراهم بود نقشه.  بردمش توي جنگل و شنل نامرئي رو انداختم روش-

. پاتر دامبلدورو از قلعه بيرون آورد. دامبلدورم بهشون ملحق شد. اون با اسنيپ رو به رو شد. پاتر وارد قلعه شد
به دامبلدور گفتم اسنيپ به من گفته برم . و دور زدم و به سراغشون رفتممن از جنگل بيرون رفتم و قلعه ر

ي پدرم و به نقشه  من رفتم سراغ جنازه. اونجا، دامبلدور به من گفت كه برم توي جنگل و دنبال پدرم بگردم
... ردمي پدرمو تغيير شكل دادم و به يه استخون تبديلش ك وقتي همه از جنگل بيرون رفتن جنازه. نگاه كردم

  .ي هاگريد دفنش كردم ي جلوي كلبه زده شنل نامرئي رو پوشيدم و توي زمين شخم
. رسيد هق مداوم وينكي صداي ديگري به گوش نمي جز صداي هق. سكوت بر فضاي اتاق حاكم شد

  :سرانجام دامبلدور گفت
   امشب چي؟-

  :بارتي كرواچ آهسته گفت
ي  نقشه. جامو تبديل به رمزتاز كردم.  توي هزارتو بگذاريم پيشنهاد كردم جام سه جادوگرو قبل از شام-

  .اون دوباره به قدرت رسيد و افتخاري نصيب من شد كه جادوگرهاي ديگه آرزوشو دارن. اربابم عملي شد
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وينكي كنارش نشسته بود و . اش افتاد آميزي بر لبش نشست و سرش روي شانه بار ديگر لبخند جنون
  .كرد ناله و شيون مي



 

 

 -269- 

  

 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/     جادوگران            جدايي راه ها        /سي و ششم فصل

  جدايي راه هاجدايي راه ها: 36فصل 
  
  
  
  
  
  
  

لحظه اي بدون اينك چهره خشمناكش تغيير  .دامبلدور ايستاد
سپس چوب دستي اش را در آن لحظه باال .كند به او نگاه كرد

طناب ها از آن بيرون آمدند و شروع به چرخيدن كردند و سپس .برد
سپس به طرف .بارتي كروچ پيچاندند خيلي محكم خودشان را اطراف

مينروا آيا مي توني اينجا )گفت.(فسور مك گوناگال برگشت پرو
  كشيك بدي تا هري را به طبقبه باال ببرم؟

او  كمي نامتعادل و ."البته":پروفسور مك گونا گال گفت
مظطرب به نظر مي آمد حتي مي شد گفت كه او كمي مريض 

ولي با اين وجود وقتي چوب دستي اش را بيرون آورد و به طرف .است
  .ي كروچ نشانه برد او استوار و محكم به نظر مي آمدبارت

سوروس  به خانم پامفري بگوييد پايين بيايد ما بايد آالستور مودي را ":دامبلدور رو به اسنپ كرد و گفت 
به بخش بيمارستان منتقل كنيم سپس به محوطه بيروني برو و كورنليوس فوج را پيدا كن و به دفتر بيار او 

به او بگو ما يك ونيم ساعت در بخش بيمارستان هستيم .ي خواهد ازكروچ باز پرسي كند بدون شك خودش م
  .اگر بخواهد به ما دسترسي داشته باشد

  .اسنپ به آرامي سرش را تكان داد و از اتاق بيرون رفت
درد پاهايش كه او در تمام مدتي كه با كروچ صحبت مي كرد به آن .هري بلند شد ولي دوباره ولو شد

دامبلدور دستش را گرفت وبه .او همچنين تشخيص داد كه تكان مي خورد.جهي نكرده بود حاال برگشته بودتو
از تو مي ":همان طور كه هري را به راهرو مي برد گفت.او كمك كرد كه با او به طرف راهرو تاريك بروند

نوعي بي حسي و احساسات .هري سرش را تكان داد".خوام ابتدا به دفتر من بياي سيروس آنجا منتظر ماست 
اودلش .او حتي از بابت آن خوشحال نيز بود.ولي او توجهي نمي كرد . واقعي او را در بر گرفته بود -كامال غير 

او نمي .نمي خواست به همه آن چيز هايي كه بعد از اولين تماسش با جام سه جادوگر روي داده بود فكر كند
مد اي .عكس دقيق و تازه بودند و حاالاز زهنش مي گذشتندخواست حافظه اش را بيازما يد كه مثل 

و رتمل محكم بيرون افتاده بود و انگشت دستش را گرفته ,در درون تنه درخت)؟!مودي چشم ديوانه(مودي
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خواسته شد به والدينش برگردانده ,سدريك...مرد....سدريك .ولدمورت از پس اين اتفاقات آمده بود.بود
  "فسور خانم وآقاي ديگوري كجا هستند؟–ور پ":هري زير لب گفت.شود

  :دامبلدور در حالي كه صدايش از زمان باز جويي از بارتي كروچ براي اولين بار آرام به نظر مي رسيد گفت
  .آنها با پروفسور اسپراوت هستند او رئيس خانه ديگوري بود و آنها را خيلي خوب مي شناخت"

و هري در پله مار پيچي .او تكاني خورد و كنار رفت.ررمز را گفت دامبلدو.آنها به گارگويل سنگي رسيدند 
چهره او سفيد والغر بود درست مثل همان . سيروس آن جا بود.دامبلدور آن را باز كرد.به طرف در بلوطي رفت

  .در يك چشم به هم زدن او عرض اتاق را طي كرد.لحظه اي از آزباكان فرار كرده بود
  " چه اتفاقي افتاده است؟- من بعضي چيز ها را فهميدم-نمهري آيا خوبي ؟ من ميدا"

او با اصرار دوباره .دستش هيجان زده بود وقتي كه به هري كمك مي كرد تا در صندلي جلوي ميز بشيند
  ".چه اتفاقي افتاده است"پرسيد 

ه بود خيلي خست.هري فقط نصف ونيمه گوش ميداد.دامبلدور شروع به گفتن تمام قصه بارتي كروچ كرد
او هيچ چيز نمي خواست جزآنكه ساعت ها روي صندلي بشيند بدون .وتمام استخوانهاي بدنش درد مي كرد

قفنوس فاوك .آنكه كسي مزاحم او شود تا وقتي كه به خوب رود و مجبور نشود به چيز بيشتري فكر كند
هري به آرامي .زانئي هري نشستبالهاي خود را به آرامي تكان داد و محل نشستن خود را تغيير داد و بر روي 

فاوك مودبانه چشمكي به او .او قفنوس زيباي قرمز رنگ با بالهاي طالئي را به  تكان داد."فاوك".گفت
  گرماي سنگيني اش .زد

به هري نگاه . مقابل هري پشت ميزش ايستاد. دامبلدور حرفهايش را تمام كرد. .آرام بخش بود)قفنوس(
او هري مجبور كرد تا . دامبلدور شروع به سوال كردن از هري كرد.ا برگرداندكرد كه مي خواست چشمهايش ر

من مي خواهم بدانم چه اتفاقي روي داد موقعي كه تو پورت كي را در ".دامبلدور گفت.خاطراتش را بازيابي كند
اين طور نيست بذار هري كمي .ما تا صبح وقت داريم".سيروس با تلخ خويي گفت".راه پيچ لمس كردي

هري احساس سپاس گذاري زيادي نسبت به سيريوس پيدا كرد ولي دامبلدور به ."بخوابد واستراحت بكند
دامبلدور به .هري با بي ميلي به دامبلدور نگاهي كرد .حرف هاي او توجهي نشان نداد و به طرف هري خم شد

و اجازه دهم كه تو وقت را اگر من فكر كنم كه مي توانم با با يك خواب جادويي به توكمك كنم "آرامي گفت
ولي من بهتر مي دانم درد هاي .تلف كني وقتي كه تو بايد به لحظات امشب فكر كني من اين كار را ميكنم

من .تو شجاعتي خارج از تصور مرا نشان دادي. بيشتري تو را دربر مي گيرد وقتي آن را در نهايت  حس كني
  ".من مي خواهم بگي چه اتفاقي روري داده است.از تو مي خواهم تا شجاعت خود را اثبات كني 

  هري احساس كرد كه يك مايع گرم از دهانش به گلويش سرازير شد.قفنوس يك نگاه آرام و لرزاني كرد
 آن شب از  او نفسش را گرفت و شروع به گفتن همه چيز در باره اتفاقاتي كه.او را قدرتمند ودلگرم كرد

او مرگ خوار ها را ديده بود كه در قبر . از ظهور دوباره ولدمورت ديده بوداو عالئمي.نظرش روي داده بود كرد
يك يا دو بار .او در مححوطه بيروني جسد سدريك را كنار جام ديده بود.هايي بين آنها سازمان دهي شده بودند

اال سيريوس مي خواست در حالي كه دستايش روي شانه هري بود حرف هايي بزند ولي دامبلدور دستش را ب
برد و او را متوقف كرد و هري به خاط آن خوشحال بود زيرا حاال راحتتر بود تا به چيز هايي كه شروع كرده 

اين به او .او احساس كرد بعضي از زهر ها از بدن او خارج شده است.اين حتي يك آرامش بود.بود بپردازد
لحظه اي كه حرف هايش را تمام احساس قوت قلب بيشتري براي ادامه صحبت هايش داد واو احساس كرد 
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 ,وقتي هري گفت ورتميل با دشنه بازويش را زخمي كرده است .كند  احساس بهتري پيدا ميكند 
دامبلدور در اطراف ميز قدم زد و به .سيريوس هيجان زده شد و دامبلدور به سرعت برخاست و هري شروع كرد

و هر دو را نشان داد و سپس آنها را پنهان هري ردايش را باال كشيد .هري گفت بازويش را نشان دهد
او گفت مي تواند از بقاياي مادرم در .او به من گفت خونم اورا قوي تر مي كند"هري به دامبلدور گفت .كرد

براي يك لحظه هري فكر .او توانست مرا لمس كند بدون آنكه به خودش آسيبي برساند.من محافظت كند
يند ولي دو ثانيه بعد هري مطمئن شد آن تصوري بيش نبوده و  نگاهش كرد اشكي در چشمان دامبلدور مي ب

  .خسته مثل يك پيرمرد بود وقبال آن را ديده بود
هري ادامه داد او گفت .ولدمورت بر آن مانع غلبه كردهري لطفا ادامه بده!بسيار خوب"او نشست و گفت

لدمورت را در ميان مرگ خوارها به ياد مي كه چطور ولدمورت از وقايع بيرون آمد و گفت كه چطور سخنراني و
اما وقتي كه او به جايي رسيد كه آن نور طاليي كلفت به چوب دستي او و ولدمورت رسيد دهانش بند .آورد
را ..مادرش..پدر ش...خاطره آنچه از چوب دستي ولدمورت پديدار شد او ظاهر شدن پيرمرد برتا جوركين.آمد
سيريوس رويش را از هري به دامبلدور برگرداند و .كوت را شكستاو خوشحال شد كه سيريوس س.ديد

چوب دستي به هم وصل شدند؟ چرا؟هري به دامبلدور كه به نظر مي رسيد صورتش متوقف شده باشد ":گفت
  .""Priori Incantatemاو زير لب گفت.نگاه كرد

سيريوس  به .د وبدل شدچشمانش به هري خيره شد ومثل اينكه نو عي ارتباط خاص مفهومي بين آنها ر
دقيقا چوب دستي هري و ولدمورت از يك هسته تشكيل شده ":دامبلدور گفت."اثر ورد معكوس؟":تندي گفت

و به پرنده طالئي و قرمز اشاره "اين قفنوس در حقيقت.هر يك از آنها شامل پري از دم يك قفنوس هستند.اند
پر چوب من از پر هاي فاوك است ":شگفتي پرسيدهري با .كرد كه با آرامش روي شانه هري ايستاده بود

اليواندر به من نوشت كه تو دومين چوب دستي را خريده اي موقعي كه تو مغازه اش را .بله":؟دامبلدور گفت
چه اتفاقي مي افتد وقتي دو چوب دستي برادر همديگر را ":سيريوس گفت"چهار سال پيش ترك كردي

ولي اگر در هر حال صاحبان آنها به . ه خوبي عليه هم كار نمي كنندآنها ب"دامبلدور گفت"؟.مالقات كنند
يكي از چوب دستي ها .خواهند از آنها عليه هم استفاده كنند در اين حالت يك اتفاق نادر روي مي دهد

و سپس آن يكي كه ... اغلب اولي.ديگري را مجبور مي كند تا ورد را معكوس كند و چيز متضادي انجام دهد
  .او پرسش وارانه به هري نگه كرد و هري سرش را تكان داد"....امه مي دهدآن را اد

كه اين معني ميدهد يك حالتي از "سپس دامبلدور در حالي كه به هري خيره شده بود به آرامي گفت 
  .هري دوباره سرش را تكان داد"سدريك دوباره ظاهر شده است
هيچ وردي ": دامبلدور با سنگيتني گفت"ه است؟يعني ديگوري دوباره زنده شد":سيريوس به تندي گفت

يك سايه اي از سيدريك زنده دوباره از چوب دستي  پديدار شده .نمي تواند مرده را دوبار ه زنده كند
روح ":سپس تكان سختي خورد وگفت"او با من حرف زد":هري گفت"هري آيا من راست مي گويم؟..است

پژواكي كه شامل ظاهر و شخصيت .يك پژواك":دامبلدور گفت.دسدريك يا هر چيز شبيه به آن با من حرف ز
هري در "..من حدس مي زنم كه ديگر قربانيان اخير چوب دستي ولومورت نيز ظاهر شده باشند.سدريك بود 

هري ."و والدينت":دامبلدور به تندي گفت "....پيرمرد وبرتا جوركين و"حالي كه دهنش بند آمده بود گفت
دامبلدور .حاال خيلي محكم شانه هاي هري را گرفته بود به طوري كه آنها درد مي كردندسيريوس ."بله":گفت

بدون شك اگر .آخرين قتل هايي كه چوب دستي انجام داددر ترتيبي معكوس"در حالي كه تاييد مي كرد گفت
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بسيار شما چوب دستي ها را بيشتر متصل نگاه مي داشتيد چيز هاي بيشتري از اين اتصال بيرون مي آمد
  ."خوب هري اين سايه ها و پژواك ها چه كاري كردند؟

هري توضيح داد  كه وقتي سايه ها از چوب دستي بيرون آمدند دور تار طالئي مي گشتند و به نظر مي 
رسيد ولدمورت از آنها مي ترسد و چطور سايه مادر هري با او حرف زد و چطور سايه سدريك آخرين در 

او به سيريوس .ر اين لحظه هري احساس كرد كه نمي تواند به حرف زدن ادامه دهدد.خواستش را از او كرد 
هري ناگهان آگاه شد كه قفنوس شانه اش را ترك .نگاه كرد وديد كه صورتش را با دستهايش گرفته است

سر بسيار زيبايش را روي پاي مجروح هري گذاشت و اشكهاي .او در كف اتاق بال بال مي زد.كرده است
دو باره پايش به شكل اول برگشت و . درد برطرف شد.درخشانش روي جراحت ناشي از عنكبوت افتادزخيم 

دامبلدور در حالي كه قفنوس را از روي كف اتاق بر ميداشت و او را روي نشيمنگاهش در نزديكي در .خوب شد
تو . هري ,يتو شجاعتي بيش از حد تصورات من امشب نشان داد.من دوباره مي گويم":مي گذاشت گفت

تو حاال مثل يك جادو گر .شجاعتي  همانند كسي نشان دادي كه با تمام قدرتش در مقابل ولدمورت مي جنگد
تو با .تو به ما همه حقيقت را بدون كم و كاستي گفتي..بالغ هستي و مي تواني خودت را معادل آن حساب كني

يك خواب جادويي .ه خواب گاه برويمن به بخش بيمارستان مي آيي و من نمي خواهم كه حاال تو ب
او دوباره به يك سگ .سيريوس سرش را تكان داد و ايستاد."سيريوس آيا تو مي خواهي با ما بماني؟.. وآرامش

سياه تغيير شكل داد وبا هري و دامبلدور از دفتر خارج شد و با همراهي آنها زير نور ستارگان به بيمارستان 
 رون و هرميون را ديد كه با نگاه كنجكا وانه اي  , بيل, زد هري خانم ويزلي وقتي دامبلدور در را كنار.رفت

آنها بنظر مي رسيد كه مي خواهند بدانند هري كجاست و چه .اطراف خانم مامدام پامفري جمع شده بودند
فريادي همه آنها دور هري و دامبلدور و سگ سياه جمع شدند و خان ويزلي با .اتفاقي براي آنها روي داده است

او در حالي دستش .او شروع به هول داده هري كرد ولي دامبلدور بين آنها ايستاد."هري اوه هري":گرم گفت
او فقط آن را براي .هري يك شب سخت وآزمايشي دشوار را پشت سر گذاشته است.مولي":را گرفته بود گفت

در حالي كه ."ر شما بخواهيد با اوبمانيداگ.تنها چيزي كه او نياز دارد صلح و آرامش است.من باز گو كرده است
شما مي توانيد ولي نبايد تا وقتي كهĤمادگي ندارد او مورد سوال ":به رون و هرميون و بيل نگاه مي كرد گفت
خان ويزلي سرش را تكان داد او موافق بود در حالي به رون و  ."و جواب قرار دهيد مخصوصا امروز عصر

خانم مادام پامفري در حالي كه به سگ سياه كه .به ارامش نياز دارد نشنيديد او ":هرميون نگاه مي كرد گفت
اين سگ ":دامبلدور به راحتي گفت."...ممكن است من بپرسم چه چيز.قربان":سيريوس بو نگاه مي كرد گفت

هري من با تو مي مانم .من اطمينان مي دهم اين سگ كامال تربيت شده است .براي مدتي با هري مي ماند
هري احساس غير قابل وصفي از سپاس گذاري در حق دامبلدور در وجود خود يافت ".ا تو به خواب برويت

نه به اين خاطر كه نمي خواست آنها آنجا باشند بلكه به .براي آنكه از ديگران خواست او را سوال پيچ نكنند
من خيلي زود ":دامبلدور گفت.دهداين خاطر كه خاطراتش را دوباره بازيابي نكند و آن را براي ديگران شرح ن

برمي گردم تا وقتي كه با فوج مالقات كنم و مي خواهم تو تا فردا اينجا باشي تا زماني كه من به مدرسه 
  .و او آنجا را ترك كرد"سخنراني كنم

زماني كه مادام پامفري هري را در تختي نزديك گذاشت چشم هري به مودي حقيقي  كه بدون حركت 
پاي چوبي اش و چشم جادويي او در ميز كناري .در آن سوي اتاق دراز كشيده بود نگاه كردو بي احساس 

مادام پافري در حالي كه به او پيژامه مي داد و ديواري دور او مي ."آيا او خوب مي شود؟":هري پرسيد.بود
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رون .رفت هري  ردايش را در آورد و پيژامه هايش را پوشيد و به تخت "او خوب مي شود":كشيد گفت
و هرميون وبيل وخانم ويزلي و سگ سياه به كنار ديوار  تخت هري آمدند و در صندلي هايي كنار تخت هري 

من ":او به آنها گفت.رون و هرميون طوري به هري نگاه مي كردند كه انگار از او مي ترسند.خود را جا دادند
  ".خوبم فقط كمي خسته ام

مادام پامفري در حالي كه براي .پوش تخت هري را در برگرفتچشما ن خام ويزلي پر از اشك شد ورو
هري تو بايد ":او گفت. با بطري كوچكي از يك معجون ارغواني و يك جام برگشت,كاري به دفترش رفته بود

هري جام را گرفت ويك قلپ از آن را ".اين معجون خواب بدون رويا است.همه اين معجون را بخوري 
المپ هاي بيمارستان به .همه چيز در اطرافش تار شد. ساس خواب آلودگي كردهري در آن لحظه اح.خورد

بدن او طوري احساس پيدا كرد كه انگار در گر ماي .نظر مي رسيد از پرده به او دوستانه چشمك مي زنند
اب قبل از آنكه بتواند حرفي ديگري بزند به خو,قبل از آنكه بتواند معجونش را تمام كند .خاصي فرو مي رود

  .رفت
چشمانش باز نمي .خيلي خواب آلود وسست بود ومي خواست دوباره به خواب رود.هري بيدار شد

او پچ پچ .او مطمئن بود كه هنوز شب هنگام بود و او نتوانسته مدت زيادي بخوابد.اتاق هنوز كم نور بود.شدند
  .هايي اطراف خود شنيد

  "اگه آنها ساكت نشوند او را بيدار مي كنند"
  " افتاده؟  ,ا در مورد چه چيز صحبت ميكنند؟اتفاق ديگري نيفتاده كه  آنه"

او مي توانست چهره تار ومبهم خانم .كسي عينكش را برداشته بود.  هري چشمانش را خيلي كم باز كرد
و آن يكي صداي مينروا مك گاناگا ل .اين صداي فوج بود":پچ پچ ميكرد) خانم ويزلي(او.ويزلي و بيل را ببيند 

  "اين طور نيست؟اما در مورد چه چيز بحث مي كنند؟
افرادي كه مقابل بخش بيمارستان مي دويدند و فرياد .حاال هري نيز مي توانست  صداي آنها را بشنود

پروفسور مك گوناگال "تاسف آور اما همه آنها يكي مينروا":كرنيلوس فوج با صداي بلندي گفت.مي زدند
هري صداي در را كه به شدت باز شد "...خل قلعه مي آورديد اگر دامبلدور بفهمدشما نبايد آن را دا":فرياد زد

بدون آنكه توجه افرادي را كه كنار تختش بودند و همه به در خيره شده بودند را جلب كند ايستاد و .شنيد
فوج .دند فوج با گام هاي بلندي وارد شد و پروفسور مك گوناگال واسنيپ پشت او بو.عينكش را دوباره گذاشت

فكر كنم اينجا بخش .او اينجا نيست":خانم ويزلي با عصبانيت گفت"دامبلدور كجاست؟":از خام ويزلي پرسيد
دامبلدور در حالي .اما در باز شد ودامبلدور وارد شد.".....بيمارستان است و شما نمي توانيد هر كاري كه بخواهيد
-چه اتفاقي افتاده چرا شما مزاحم اين افراد مي شويد":كه به مك گوناگال وفوج نگاه مي كرد به تندي گفت

ديگر احتياجي  به ":او غر غر زنان گفت"...مينروا من تعجب مي كنم به تو گفته بودم كه مواظب بارتي كروچ
هري قبال نديده بود كه پروفسور مك گوناگال اين طوري كنترلش "-آقاي وزير او را ديده است.اين كار نيست

نشانه هاي از رنگ عصبانيت بر روي گونه هايش ديده مي شد و دستايش رابراي اولين بار .را از دست بدهد
  ..او از خشم مي لرزيد.مشت كرده بود

وقتي كه ما گفتيم مرگ ":اسنيپ در حالي كه مي خواست وانمود كندبر اعصابش مسلط است گفت
ه يكي از ديوانه ساز ها را همراه خود به خواري را مسئول اين حوادث است را دستگير كرده ايماو اصرار كرد ك
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من به او گفتم كه دامبلدور ":مك گوناگال غريد"..او آن را به دفتري برد كه بارتي كروچ.قلعه بياورد
 "اما...من گفتم كه دامبلدور اجازه نمي دهد هيچ ديوانه سازي پايش را توي قلعه بذارد .موافقت نمي كند

ه هري تاحاال ديده بود خشمگين تر به نظر مي رسيد غرولند كنان فوج در حالي كه از هر زماني ك
من خودم تصميم مي گرم كه هر وقت دلم بخواهد برا ي مقابله با خطرات احتمالي محافظ !خانم عزيزم":گفت
ولي ":او درحالي كه بر روي فوج فرياد ميزد گفت.اما پروفسور مك گوناگال صداي فوج را قطع كرد"...بياورم

هري احساس كرد مك ."...ه تو او را به داخل اتاق كروچ آوردي او به روي كروچ شيرجه رفت ووقتي ك
هري مي .او احتياج نداشت كه خودش حرفش را تمام كند.گوناگال از گفتن چيزي كه روي داده عاجز است

تقريبا ..ا كرده بوديكي از مرگ خوارها با تماس پيدا كرده بود و با دهانش تماس پيد.دانست كه آنها چه ميكنند
او براي چند مرگ مسئول . اين كه ظايعه بدي نيست":فوج با خوشنت گفت.اين واقعه از مرگ بدتر بود

اما ":دامبلدور در حالي كه خيلي ناراحت به فوج اشاره مي كرد و به نظر مي رسد نقشهاي دارد گفت."....است
چرا آنها ":فوج غرولند كننان گفت".. آنها را كشته استاو نگفت كه چرا او.تو به او اجازه گواهي  دادن ندادي
او  .از مينروا تا سوروس همه به من گفته اند.او شخصيت ديوانه اي داشت.را كشته است؟اين راز پنهاني نيست

ولدومورت به او اطالعات داده ":دامبلدور گفت.ميكند...بهنظر  ميرسيد همه اين كارها تحت فرمان اسمشونبر
فوج به نظر مي .او حاال به بدنش رسيده است.نها نقشه بوده تا لورد ولدومورت قدرتش را بگيردهمه اي.است

فوج چپچپبه دامبلدور نگاه .رسيد كه همچون شخصي است كه سنگيني خاصي بر روي صورتش است
يد كه او آيا شما هم مي دان":او من من كنان گفت.او به نظر مي رسيد كه آنچه را شنيده باور نمي كند.ميكرد
همان طور كه مينروا و سوروس به شما گفته اند ما ":دامبلدور گفت".دامبلدورپريپستروس حاال برگشت.برگشته

تحت تاپيرورتاثريوم او به ما كفت چطور قاچاقي خارج از آزباكان بودو چطور او .ديوانگي بارتي كروچ را شنيديم
اين نقشه موثر بود وخوب كار كرد .رد تا هري راگير بيندازداز وجود بارتي كروچ به وسيله برتاجوركين استفاده ك

فوج در حالي كه به نظر ميرسيد هري از .وبارتي كروچ به ولدومورت كمك كرد تا دوباره به زندگي برگردد
بارتي كروچ باور مي كرد كه تحت فرمان او .آيا شما باور ميكنيد او برگشته":ديدن لبخند او محروم است گفت

وقتي هري به جام تماس پيدا كرد او به ":دامبلدور خيلي محكم گفت."... چيزي شبيه به آن بودهشايد.بوده
من همه ماجرا به تو شرح مي دهم .او تولد دوباره ولدومورت را شهادت مي دهد.طرف ولدومورت راهنمايي شد

وانم اجازه دهم از هري من متاسفم كه نمي ت":چشم دامبلدور به هري افتاد و گفت.اگر با من به دفتر بيايي
شما ميتوانيد هري براي گفتن كلمات آماده كنيد :فوج لبخند تسنعي كرد وگفت".امشب پرس وجو كني

او در حالي بلند ميشد غريد و دهانش را به فوج نشان . سخنانش به وسيله سيريوس قطع شد"دامبلدور؟
من داستان بارتي . قطعا اطمينان دارممن به  هري ":دامبلدور در حالي كه چشمانش مي درخشيد گفت.داد

اين داستان همه وقايع بعد از گم شدن برتاجوركين در . كروچ و هري را بعد از تماس او با جام شنيدهام
شما ":دامبلدور ناگهان خشمگينانه اي به هري كرد و او فهميد دامبلدور گفت.تابستان گذشته را شرح مي دهد

هيچ يك از آنها .رون و هرميون و خانم ويزلي ناگهان پريدند."آقاي فوجحتما ريتا اسكيلر را خوانده اي 
او ":ولي همچنان خشمگين به نظر ميرسيد گفت.فوج كمي آرامتر شد.تشخيص نداده بودند كه هري بيدار است

اگر من فرض كنم كه شما چيزي از من پنهان مي كنيد وچيز هاي سرگرم كننده اي روي ":به دامبلدور گفت
  "..داده و
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من فرض مي كنم كه شما درد هاي هري ناشي از اين تجربه دردناك را ":دامبلدور به سردي گفت
  "...سردرد .آيا شما تاييد ميكنيد كه اين موضوعرا در نظر ميگيريد":فوج به سرعت گفت"..در نظر ميگيريد

بود به فوج نزديك شد دامبلدور در حالي كه باخشم وقدرت خاصيكه قبال هري ان را در مقابل فوج نديده 
ترس ناشي از برخورد نزديك . ترس از مغز او بيرون نيامده است.هري همان طوري است كه ميبينيد":وگقت

او .فوج يك قدم عقبتر گذاشت و ديگر نگاه او قدرت كمتري داشت".با ولدومورت او را ناراحت ميكند
  .".ين وضوح دريافت نكردمولي من قبال همچين هشداري با ا. دامبلدور مرا ببخشيد":گفت

ولدومورت .نگاه كن ":هري در حالي كه خانم ويزلي مانع از بلند شدن او از تخت مي شد گفت
اسنيپ يك حركت ناگهاني كرد ولي هري چنان "...او لوسيوس مالفوي بود.من مرگ خوار را ديدم .برگشته

يك حانواده .مالفوي پاك است ":فوج توهين آميز گفت.نگاهي كرد كه او نگاهش را به فوج برگرداند
—"او نيز پاك است و براي وزارت كار ميكند"-"مكنير".هري ادمه داد"...بخشش به دليل خوب..قديمي

تو اسم هايي تكرار ميكني كه اين سيزده سال از مرگ خواري تبرئه شده " ---"-گويل-كراب-نات-آوري"
 كه قبال به دزدي متهم شده اند اين پسر به خاطر حوادث تو اسمهايي پيدا كرده"فوج با عصبانيت ادامه داد.اند

اين پسر با مار حرف ميزند و دامبلدور تو هنوز از او حمايت مي .زياد ديوانه شده ونحسيتش دنباله دار شده 
آفاي كروچ و سدريك ديگوري !خودت ابلهي"پورفسور مك گوناگال فريادزد"..كني و دم از اطمينان ميزني

فوج در حالي كه به نظر ميرسيد چهره اش برافراخته شده "في ناشي از يك ديوانگي نيستاينها مرگ تصاد
 سال فعاليت وزارت خانه را يك باره بر باد 13شما مي خواهيد همه نتايج .شما شاهدي نداريد": گفت است
  ".دهيد

مي عصباني و او قبال فكر ميكرد كه فوج شخصيت دوستداشتني و ك.هري آنچه را ميشنيد باور نمي كرد
ولي حاال ميد يد كه يك جادوگر عصباني خيلي بيشتر از قبل .ولي در كل ساختار خوبي دارد. ناراحت است

دامبلدور .است و سعي دارد با همه عالئم و انتقاداتي كه در مورد ظهور دوباره ولدومورت مي شود مقابله كند
اولين و .ر كني ما مي توانيم موقعيت را حفظ كنيماگر شما اين واقعيت را باو.ولدومورت برگشته".تكرار كرد

من .مسخره":دوباره فوج گفت.اساسيترين قدم فعلي اين است كه مرگ خوارها را از كنترل آزباكان باز داريم
نصف ما به اين دليل در آرامش به سر مي بريم كه .بيرون از دفتر به خاطر اين تصميم مورد انتقاد قرار ميگيرم

  "!ز آزباكان محافظت مي كنندمرگ خوار ها ا
مي داني كه خطرناك ترين حمايت كنندگان ولدومورت را در .همه ما در خواب بوديم":دامبلدور گفت

آنها به تو وفادار نميمانند .محافظت كساني گذاشته اي كه هر آن با دستور ولدومورت به او مي پيوندند
با وجود مرگ خوار ها و حمايت . آن به آنها اعطا كندولدومورت مي تواند قدرت و لذت بيشتري  ناشي از.فوج

كنندگان سرسخت ولدومورت و حوادث ناشي از آن شما خيلي سخت مي توانيد قدرت ناشي  شده از اين 
دامبلدور ادامه .فوج دهنش را باز كرد ولي نمي توانست اظهاراتي بيان كند".سيزده سال را حفظ كنيد

فوج كه به  نظر مي رسيد توانايي حرف زدن را ".م هايي را به غول بفرستيدومين قدم اين است كه پيا".داد
تا آنها را به حفظ ":دامبلدور گفت"چه دليلي بر اين ديوانگي است؟. ارسال پيام به غول":بازيافته است گفت

ان را به و تنها كسي بود كه حقوق و قدرتش. حتما ولدومورت قبال اين كار را كرده است.دوستي سان وادار كنيد
اگر مردم بفهمند كه من . شما جدي نيستيد":فوج در حالي كه آب دهنش را قورت مي داد گفت".آنها مي دهد

دامبلدور در حالي صدايش ".غول ها را آرام كردم و مي خواهم آنها را دوست نگاه دارم آنها مرا نخواهند بخشيد
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به خاطر عشق به دفتر و اينكه تنها .تو كور شدي":را بلندتر مي كرد و چشمانش مي درخشيد گفت
تو از درك حقايق اطرافت باز ماندي ولي آنها .موضوع مهم تو حفظ مكانت است تو از هر حركتي باز ماندي

اگر !مرگ خوارهاي تو باقيمانده خانواده هاي دورگه و هر كسي كه به آنها نزديك است را ميكشند.رشد ميكنند
اگر .تو قويترين وزير جادويي خواهي بود كه تا حاال ديده شده استتو همه كارهايي كه من ميگم بكني 

شكست بخوري دنيا تو را شخصي فرض خواهد كرد كه نتوانسته كاري كند و به ولدمورت امكان داده تا 
فوج در حالي كه عقب عقب مي رفت ".دوباره دنيايي كه ما ميخواهيم به زحمت درست كنيم خراب كند

خانم . مادام پامفري در اين لحظه به نظر ميرسيد كنار تخت خشك شده است ."يبي عقل.ديوانگي":گفت
بيل و رون وهرميون با تعجب به فوج نگاه .ويزلي همچنان مانع از آن ميشد كه هري از روي تخت بلند شود

 از كلنليوس اگر تو بخواهي كاري غير از اين انجام دهي در اين صورت راههاي ما":دامبلدور گفت.مي كردند
صداي دامبلدور تهديد آميز ."..تا بايد طبق دستور خودت كار كني و ما هم طبق رفتار خودمان.هم جدا ميشود

ولي به نظر ميرسيد كه دامبلدور فوج را با اين كلمات به دوئل . اين بيان يك گفتار ساده به نظر مي رسيد.نبود
من به تو آزادي .حاال دامبلدور گوش كن":فوج درحالي كه انگشتش را تكان مي داد گفت.دعوت كرده است

ولي آرام .من شايد با خيلي از تصميمات تو موافق نباشم.من براي تو احترام زيادي قائل هستم.عمل داده ام
خيلي افرادي وجود ندارند كه به خواهند از گرگينه ها استفاده كنند يا هاگريد را براي تدريس بكار .ميمانم

اما اگر بخواهي برضد وزارت عمل .زان خود بدون اطالع وزارت آموزش بدهندگيرند و يا به دانش آمو
اگر بخواهي با . تنها عامل مشتركي كه ما مي خواهيم با او مقابله كنيم ولدومورت است":دامبلدور گفت"..كني

ري در ه. اسنيپ به جلو رفت واز دامبلدور گذشت"...او مقابله كني با ما در يك طرفي در غير اين صورت
يك ساعت قبل .آنجا عالمت سياه است. آنجا":دستش را دراز كرد و چيزي را به فوج نشان مي داد فرياد زد

اين نشانه .هر مرگ خواري يك عالمت داغ شده آن را بوسيله ولدومورت دارد.واضح نبود و ديده نمي شد
اين عالمت سياه .ياسي بازي ميكنيمما در اين جا داريم س.ظهور يكي از آنها است وما را براي مبارزه مي طلبد

شما فكر ميكنيد چرا كراكوف امشب فرار كرد؟ما هردو .همين طور كراكوف.دارخشانتر از هر سالي شده است
او .كراكوف از انتقام جويي ولدومورت مي ترسيد.عالمت را حس كرديم ما هردو مي دانيم كه او برگشته است

فوج از اسنيپ خودش را عقب ".طمئن شود راحت به جامعه برميگرددبه خيلي از مرگ خوارها خيانت كرد تا م
او به عالمت سياه روي بازوي اسنيپ اشاره مي كرد و در حالي كه به .او دستش را تكان مي داد. كشيد

ولي من به حد .دامبلدور من نمي دانم كه تو مي خواهي چه نقشي بازي كني ":دامبلدور زمزمه مي كرد گفت
من با تو دوباره فردا تماس مي گيرم و از تو درباره آنچه . من ديگر تحمل بيش از اين را ندارم.كافي شنيدهام

در حالي كه به در رسيده بود ومي خواست ".من حال به وزارت برميگردم. در مدرسه مي گذرد صحبت مي كنم
 يك كيسه پول را كنار در حالي كه.آن را باز كند دوباره به خوابگاه برگشت و در كنار تخت هري متوقف شد

اين مي توانست يك جشن باشد در شرايطي .يك هزار گالون طال. پيروزي تو":تخت هري مي گذاشت گفت
در لحظه اي كه او .او كالهش را برداشت و در دستش گذاشت و از خوابگاه خارج شد و در را بست"...كه

من درست .همه چيز به خوبي انجام شد":تناپديد شد دامبلدور به كساني كه اطراف هري جمع شده بودند گف
در هري مولي دهنش را باز كرده بود و لي ".فكر كرده بودم كه مي توانم روي تو و آرتور حساب باز كنم

ما مي دانيم كه آرتور به دليل آنكه فوج او را از ميان ماگل .البته كه شما مي توانيد":مصمم نگاه مي كرد گفت
فوج فكر مي كند اعتبار قبلي اش را ميان جادوگران از دست داده . ا دوست داشتها به وزارت برگرداند او ر
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همه آنهايي كه ما فكر مي كنيم قابل .من مجبورم كه يك پيام به آرتور بفرستم":دامبلدور گفت"است
 ".من پيش پدر مي رم. من مي رم":بيل در حالي كه ايستاده بود گفت".اعتمادند و مثل فوج كوته بين نيستند

اگر فوج فكر كند ما با وزارت . به اوبگو محتاط باشد. به او بگو چه روي داده است..بسيار عالي":دامبلدور گفت
خانم ويزلي را بوسيد .او دستش را بروي شانه هري گذاشت".اين را به من بسپار ":بيل گفت"...جنگ مي كنيم

به هاگريد بگو به دفتر ":ل برگشت و به او گفتدامبلدور به مك گوناگا.و ردايش را پوشيد و از اتاق خارج شد
آيا تو مي ..پوپي":دامبلدور به مادام پامفري گفت".اگر ممكن است مادام ماكسيم را همراه خود بياور.من بيا 

تواني خيلي مهربان باشي و به دفتر مودي بروي و وينكي يك كارگر خانگي را پيداكني؟او االن رنجور گوشه 
مادام پامفري خيره "..مطمئن ام كه بابي آنجا مواظبش خواهد بود. و را به آشپزخانه ببرا.اي ايستاده است 

دامبلدور مطمئن شد مادام پامفري آنجا را ترك كرده و قدم .و آنجا را ترك كرد"بسيار خوب ":كنان گفت
 هم ديگر را و حاال وقت آن است كه ما":او گفت.هايش ديده نمي شود قبل از اين كه او بخواهد حرف بزند

سگ سياه لحظه اي به دامبلدور نگاهي كرد و ".سيريوس مي تواني به شكل قبلي ات برگردي. بشناسيم
او فرياد كشيد در حالي كه به او اشاره مي .خانم ويزلي جيغ كشيد و از تخت پريد.دوباره به شكل مردي در آمد

اسنيپ جيغ نكشيد و به عقب ".ت استهمه چيز درس.مامان خفه شو".رون فرياد زد".سيريوس بالك":كرد
برنگشت ولي با نگاه پر از خشم و تعجب او را برانداز كرداو با بي ميلي در حالي كه به سيريوس نگاه  مي كرد 

او اينجا به خاطر ":دامبلدور در حالي كه به آنها نگاهي مي كرد گفت"او اينجا چكار مي كند؟ !اوم":گفت
حاال بهترين زمان .به تو سوروس اطمينان مي كنم به او نيز اطمينان دارمهمان طور كه من .دعوت  من هست

هري فكر كرد كه دامبلدور منتظر ".است كه شما دو نفر اختالف هايتان را كنار بگذاريد و به هم اطمينان كنيد
ري در دامبلدور با تا كيد كمت.سيريوس و اسنيپ چشم در چشم با عصبانيت به هم نگاه مي كردند.معجزه است

براي تحكيم دوستي شما بايد دستايتان را به هم . من حرف خود را خالصه مي كنم":حرف هايش گفت
  .حاال شما در يك طرف هستيد.بفشاريد

خيلي ."هيچ يك ازما وقايع بيرون را پيش بيني نمي تواند بكند و اميدي براي ما نيست.زمان كوتاه است 
كردند كه انگار براي يكديگر آرزوي مرگ مي كنندبه يكديگر آهسته در حالي كه طوري به هم نگاه مي 

در حالي كه دامبلدور به طرف .آنها خيلي زود دستشان را رها كردند. نزديك شده اند و دستهايشان را فشردند
فوج رفتاري غيرقابل .من حاال براي هر دوي شما كار مي كنم.حاال كار ي ميشود كرد":آنها قدم برداشت گفت

سيريوس تو بايد حاال خارج شوي و رموس لوپين و آرابال فيج .ا نشان داد وهمه چيز  را عوض كردانتظار ر
هري .زود به سمت لوپين برو من با تو تماس مي گيريم. وموندونگوس فليچر وجمعيت قديمي را آگاه كن

او برگشت و سيريوس به .او مي خواست سيريوس با او بماند و به اين زودي خداحافظي نكند."اما":گفت
ولي من حاال بايد هركاري كه ميتوانم . من به تو قول مي دم.من تو را به زودي مي بينيم ":گفت
سيريوس دستش را باال برد و براي دامبلدور تكان داد و دوباره به "!بله!اوه":هري گفت"موافقي؟.فهميدي.بكنم

دامبلدور در حالي كه به .ه باز كرد و رفتسگ سياه تبد يل شدو در طول اتاق به طرف در رفت و آن را با پنج
اگر آماده اي اگر مشكلي ..تو مي داني چه كاري بايد بكني ..سوروس ":طرف اسنيپ بر ميگشت گفت

چشمان او سردي كمتري از حد معمول داشت وچشمان سياه و سرد او ".من آماده ام":اسنيپ گفت"...نيست
خوش شانسي ":بعد از سيريوس ميرفت نگاه ميكرد گفتدامبلدوردر حالي كه به اسنيپ كه .مي درخشيد
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من بايد با .من بايد به طبقه پايين بروم":او گفت.چند دقيقه گذشت تا دامبلدور دوباره صحبت كند."باشي
  "من تو را خواهم ديد.هري راحت باش.ديگوري حرف بزنم 

هيچ يك .  به او نگاه مي كردندهرميون و رون وخانم ويزلي هر دو.هري دوباره به متكاي خود فرو افتاد 
خانم ويزلي در حالي كه كيسه طال را داخل كابينت مي گذاشت و جام .از آنها براي مدت طوالني حرف نزدند

تونبايد به چيزي فكر كني جز آنكه .تو بايد اين را بنوشي .تو بايد راحت باشي":را برمي داشت بالخره گفت
شما هم مي توانستيد اين كار را . من آنها را نمي خواهم":رارت گفتاو با ح.چطور از طالهايت استفاده كني
  "اين طالها را بايد سدريك مي برد.انجام دهيد هركسي مي توانست

حاال او نيز در ".من به او گفتم جام را با من بردارد":هري گفت"اين تقصير تو نبود": گفتويزليخانم 
او معجون را روي كابينت گذاشت و . رويش را برگردانداو آرزو مي كرد رون.گلويش احساس سوزش مي كرد

او .هري قبال احساس مادرانه اي مثل اين را نديده بود.دستش را خم كرد وبازوهايش را دور هري گرفت
چهره مادرش و پدرش و منظره سدريك  كه .سنگيني هر چيزي را قبال ديده بود با عمل خانم ويزلي از ياد برد

مغزش نمي توانست همه اين وقايع را تحمل كند و از جنگ رويداده شده .تاده بود مرده بر روي زمين اف
معجونت ":در حالي كه چشمش را پشت دستهايش پنهان مي كرد گفت"متاسفم":او زمزمه كرد.منحرف شود

او بر .يك خواب  سنگين مقاومت او را درهم شكست. اثر آن فوري بود.هري آنرا در يك لحظه نوشيد ."هري
  .  متكايش افتاد و چيز ديگري به ذهنش خطور نكردروي
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  جدايي راه هاجدايي راه ها: 37فصل 
  
  
  
  
  
  
  
 به گذشته يك ماه بعد از آن حادثه هرگاه هري يحت
 از چند روز بعد از آن در ي واضحي كرد خاطره يفكر م

ا ذهنش چنان پر شده بود كه يگو. افتي يذهنش نم
.  را نداشت خاطرات چند روز بعدي همه يش نگهداريگنجا

ار دردناك ي بسي كه در ذهن داشت خاطراتيتنها خاطرات
د دردناك تر از همه مالقاتش با آقا و خانم يبودند و شا

  .             در صبح روز بعد بوديگوريد
 كه افتاده بود سرزنش ي اتفاقيآن ها او را برا    

 در تمام مدت يگوري ديآقا. ردند كيك از او قدرداني برگرداندن جسد سدرينكردند و در عوض، برا
ات يشان جزئي براي هريوقت.  فراتر از اشك و آه بوديگوريست اما اندوه خانم دي گريشان هق هق ميگفتگو

  : گفتيگوريح داد خانم ديك را توضيمرگ سدر
ه كه درست بعد از برنده شدن در مسابقه ي شكرش باقيموس باز جايا. دهي پس معلومه كه درد نكش-    

  . خوشحال بودهيليحتماً خ. ردم
  :    گفتي به هريگوري برخاستند كه بروند خانم ديوقت
  . ي مواظب خودت باشيليدخيگه باي حاال د-    
  :ز كنار تختش برداشت و گفتي مي پر از پول را از رويسه ي كيهر    

  … .نشيريد به جام بگياون اول رس. كهين مال سدريا. نينم ببريا
  : عقب رفت و گفتيگورينم داما خا -     
  .ش تو باشهيپ... م ي تونيما نم... زم ين مال توست، عزي اوه، نه، ا-    

  
ون به او گفتند كه دامبلدور صبح آن روز يرون و هرم. ندور بازگشتيفيك شب بعد به برج گري يهر     

 را به حال خود يود كه هراو فقط از همه خواسته ب. هنگام صرف صبحانه با دانش آموزان صحبت كرده است
 را يدن آنچه در هزارتو گذشته هري فهميا براي سوال كند يد از هريچ كس نباياو گفته بود كه ه. بگذارند

 كنند و نگاهشان را از او ي مي از دانش آموزان در راهروها از او دورياري متوجه شد كه بسيهر. كالفه كند



 

 

 -280- 

  

 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/     جادوگران            آغاز                /سي و هفتم فصل

 يهر.  كردندي شد در گوش هم پچ پچ مي كنارشان رد م ازي كه هريگر هنگامي دياريبس.  دزدنديم
 يتر را باور كرده باشند كه نوشته بود هريتا اسكي از دانش آموزان گزارش ريادي زي زد كه عده يحدس م

ده ي رسيگريج ديك به نتاي علت مرگ سدريد آن ها درباره يشا.  و احتماالً خطرناك استيمار روانيك بي
ون بود احساس ي در كنار رون و هرميوقت.  دهديت نمين مسائل اهميگر به ايشد كه د متوجه ياما هر. بودند

 كردند و ي ميز با هم شطرنج بازي نيگاه.  كردنديگر صحبت مي مسائل ديآن ها درباره .  كرديآرامش م
 آن ياز قرار معلوم هر سه .  آن ها باشدي دادند كه در سكوت و آرامش شاهد بازين فرصت را مي ايبه هر

 يا كالمين بود كه منتظر بمانند تا خبر يده بودند؛ و آن ايجه رسيك نتي بزنند به يها بدون آن كه با هم حرف
 يده بودند كه گفتگو درباره يجه رسين نتيآن ها به ا. ع خارج از هاگوارتز به گوششان برسدي وقايدرباره 

 كه به يتنها زمان. افته باشندينان ي آن اطمياره ن كه دربيهوده است مگر اي بس بينده كاري آيع احتماليوقا
او .  صحبت كردير مادرش با دامبلدور با هري مالقات اخي بود كه رون درباره ين مسائل اشاره داشتند وقتيا

  :                                                             گفت
 دامبلدور يول.  ماي خونه يايكراست بي تابستون رهيش دامبلدور كه ازش اجازه بگي مامانم رفته پ-

  .  هايش دورسلي پياصرار داره كه الاقل اول بر
  : گفتيهر    

   چرا؟-
  : سرش را تكان داد و گفتيرون با ناراحت

م، يد بهش اعتماد كنيما هم با...  داره يليه دليحتماً .  زنهي حرف نميخودي گه دامبلدور بي مامانم م-
  درسته؟

از .  توانست با او صحبت كندي ميون به راحتي عالوه بر رون و هرمي بود كه هريد تنها كسيگرها    
آن ها از . ل شده بودياه نداشتند كالسشان تعطي سيس دفاع در برابر جادوي تدري برايگر استاديآن جا كه د

 يآن روز هوا صاف و آفتاب. د رفتندي هاگريوقت آزادشان در بعد از ظهر پنجشنبه استفاده كردند و به كلبه 
 كرد از در باز ي داد و پارس ميوانه وار دمش را تكان مي كه ديدند فنگ در حاليك كلبه رسي به نزديوقت. بود

  : رون آمد و گفتيز از در بيد نيهاگر. ديرون دويكلبه ب
 !يهر اومده؟ ي ك-

خت و يش را به هم ريموسپس .  را در آغوش گرفتيك دستش هريشان آمد و با يد به سويهاگر    
  :گفت

  .ي كردي كار خوبيليخ. قي، رفي با اومدنت خوشحالم كرد-
 سطل ي دو فنجان به بزرگيواري دي بخاري جلويز چوبي ميد شدند بر روي هاگري وارد كلبه يوقت

  :                                                               د گفتيهاگر. دنديد
  .قبل از اومدن شما رفت. مي خوردي مييم و چايمپ نشسته بودي با آل-    

  :رون كنجكاوانه گفت
  ؟ ي با ك-

  :د گفتيهاگر
  !گهيم دي خانم ماكس-    
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  :رون گفت    
  ن؟ي كردي باالخره با هم آشت-

  : گفتيالي خي آورد با بيگر در مين فنجان ديد كه از كشو چنديهاگر    
  م؟يم؟ مگه قهر بودي كردي آشت-

 آن ها تعارف يت را به هر سه ييسكوي درست كرد و پس از آن كه ظرف بي همه چايد برايهاگر    
 گرفته ي نگاه كرد وبا صداياهش با دقت به هريز و سي ريبا چشم ها. ش نشستي صندليكرد برگشت و رو

  : به او گفت
  ست؟ي حالت خوب ن-

  : گفتيهر    
  . چرا، خوبم-
  .ي شي خوب ميول. ستيومه كه حالت خوب نمعل. ستي نه، حالت خوب ن-
  . نگفتيزي چيهر

  . گردهي دونستم برمي م-    
  :د ادامه داديهاگر. د جا خوردند و به هم نگاه كردندين حرف هاگريدن ايون از شني و رون و هرميهر

ه ن كردي كمييه جاي دونستم يم.  گردهي برميه روزي دونستم يش مي، از همون چند سال پي هر-    
 باهاش كنار يه جوريحاالم كه اتفاق افتاده ما باهاس .  افتادين اتفاق ميباهاس ا. و منتظر فرصت مناسبه

 دامبلدور ينقشه . رميم جلوشو بگين كه كار از كار بگذره بتونيممكنه قبل از ا. مي جنگيباهاش م. ميايب
  .ميم غم نداري اونو داريتا وقت. هيدامبلدور واقعاً مرد بزرگ. نهيهم

  : پر پشتش را باال برد و گفتي آن ها ابروهاي شگفت زده يدن چهره هايد با ديهاگر
ه ي شد ي شه و وقتي بخواد بشه، ميهرچ.  كنهي رو دوا نميچ دردي نشستن و غصه خوردن ه-    

  .ي كار كرديف كرد كه چي، دامبلدور برام تعريهر. مي كني باهاش دست و پنجه نرم ميجور
  :نه اش را جلو داد و گفتي نگاه كرد و سيد به هريهاگر

  . كردي كه اگه پدرت بود مي رو كردينه كه تو همون كاري تونم بگم اي كه ميزين چي بهتر-
  :دي پرسيهر.  نشستي بود كه بر لبش مين لبخندين روز اوليبعد از چند.  به او لبخند زديهر    
ون شب كه پروفسور مك گوناگولو فرستاد دنبال تو ؟ اي كار بكنيد، دامبلدور ازت خواست چي هاگر-    

   گفت؟ يم بهتون چيو خانم ماكس
  :د گفتيهاگر
چ كس بگم يد به هينبا. تمو انجام بدميد مأموريتابستون با.  بكنم كه محرمانه استيه كاري گفت -    

  م هم ممكنه با يا به قول شما خانم ماكسيمپ، يآل.  به شما سه تايحت
  .  اديش كنم كه بي كنم تونستم راضيفكر م. اديمونم مبه گ. اديمن ب
   شه؟ين كارم به ولدمورت مربوط مي ا-    
  :او گفت. د و جواب سرباال دادين نام صورتش را در هم كشيدن ايد با شنيهاگر    
  م؟يني رو ببين موجود دم انفجاريم و آخري دوست داره با هم بريخب حاال ك...  ممكنه -    
  : آن ها بالفاصله گفتيافه ي قيد با مشاهده يهاگر    
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  ! كردميشوخ.  كردميشوخ...  نه بابا -
   

 يدلش نم. و دلش گرفته بوديوت دراي هنگام بستن صندوقش در شب قبل از بازگشت به پريهر     
  آن ها هر سال به .  شركت كنديليان سال تحصيخواست در جشن پا

 مدرسه ي گروه هاي جام قهرمانين جشن برنده يرفتند و در ا گي جشن ميليان سال تحصي پايبهانه 
   ي پس از مرخص شدن از درمانگاه در مواقعيهر.  كردنديرا اعالم م

با همه از ي تقري داد وقتيح مياو ترج.  بزرگ شلوغ و پر از دانش آموز بود به آن جا نرفته بوديكه سرسرا
  انش آموزان در امان رون رفتند به آن جا برود تا از نگاه ديسرسرا ب

  .بماند
 بزرگ را مثل هر يون وارد سرسرا شدند بالفاصله متوجه شدند كه سرسراي و رون و هرمي هريوقت
  ني چهار گروه تزئيهر سال سرسرا را با رنگ ها. ن نكرده انديسال تزئ
د كه آن ها ي فوراً فهميخته بودند و هريد آويز اساتياه پشت مي سين پرده ي كردند اما آن شب چنديم
  .خته انديك آوي ابراز احترام به سدريرا برا

ش هر دو سر ي چوبيز و پايچشم سحر آم. د نشسته بوديز اساتي سر مي واقعي چشم باباقوريمود
   با او شروع به صحبت ي بود و هر وقت كسي اندازه عصبياو ب. شان بودنديجا

  زش ي در صندوق سحرآمك به ده ماه محبوس ماندنينزد. دي پري كرد از جا ميم 
ندور يفيز گري سر مي وقتيهر.  بودي پروفسور كاركاروف خاليصندل. د كرده بودي او را تشديحالت دفاع

  ا ولدمورتيآ. ن فكر بود كه در آن لحظه كاركاروف كجاستينشست در ا
  دا كند؟ي توانسته بود او را پ

.  كردنديته بود و هر دو آهسته با هم صحبت مد نشسياو كنار هاگر. د بوديز اساتيم سر ميخانم ماكس    
  . پ كنار پروفسور مك گوناگول نشسته بودي آن طرف تر اسنيكم

ص حالت يتشخ.  او متوقف ماندي رويز چند لحظه يپ ني كرد نگاه اسني به او نگاه مي هريوقت
  شه عبوس ويافه اش مثل همياما ق. دي رسيصورتش دشوار به نظر م

  .ره مانديپ خي به اسني چشم برداشت او مدتيپ از هريپس از ان كه اسن. ند بودي نا خوشا
چرا دامبلدور ...  انجام داد؟ و چرا يپ به دستور دامبلدور چه كاري كه ولدمورت بازگشت اسنيشب    

  پ طرفدار خودشان است؟ دامبلدور در قدحينان كامل داشت كه اسنياطم
ان يو در م» جانش را به خطر انداخته بود«پ ياسن. ه استپ جاسوسشان بوديشه گفته بود كه اسنياند 

  نيا دوباره هميآ.  كردي مي دامبلدور جاسوسيطرفداران ولدمودت برا
چ گاه با دامبلدور ي كرد كه هيد وانمود ميشا. د با مرگ خواران تماس گرفته بوديفه را داشت؟ شايوظ 

  .متحد نشده و مثل خود ولدمورت منتظر فرصت بوده است
دانش آموزان كه در جشن .  پاره شدي افكار هريش برخاست و رشته يدر همان وقت دامبلدور از جا    

   كردند باي قبل سر و صدا نمي سالهايآخر امسال به اندازه 
  : كرد و گفتيدامبلدور به دانش آموزان نگاه. برخاستن دامبلدور بالفاصله ساكت شدند 
  .ديان رسيگه به پاي ديليك سال تحصي -
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ش از برخاستن دامبلدور دانش آموزان يپ. ز هافلپاف چشم دوختي درنگ كرد و به ميلحظه ا    
  شان از همه رنگيگر آرام تر بودند و چهره هايهافلپاف از دانش آموزان د

  . ن تر بوديده تر و غمگيپر 
  :دامبلدور گفت

 حرف يدر مورد دانش آموز ممتاز خوام يز مي گفتن دارم و و قبل از هر چي برايادي امشب مطالب ز-
  ... نشست ين جا ميد ايبزنم كه االن با

  :ز هافلپاف را نشان داد و گفتيدامبلدور با دست م
ن و ي كنم كه از جاتون بلند شيمن از همه تون خواهش م.  كرديان سال شركت مي و در جشن پا-    

  . نيقه سكوت كنيك دقي يگوريك ديبه افتخار سدر
پس از . شان برخاستنديد و همه از جاين سرسرا به گوش رسي زمي ها رويده شدن صندلي كشيصدا    

  :ن گفتندي آرام و پر طنييقه سكوت همه باصدايك دقي
  .يگوريك دي سدر-
 يوقت. ر شده بوديش سرازي اشك آهسته از چشم هايقطره ها. ديان دانش آموزان چو را دي در ميهر

  دامبلدور ادامه. ن انداختييپا سرش را يهمه دوباره نشستند هر
  :داد 

 گروه هافلپاف رو در خود ي برجسته ي هايژگي از وياري بود كه بسيك دانش آموز نمونه اي سدر-    
   بود، سخت كوش بود و عدالت ويدوست خوب و وفادار. داشت
 يو چه كسان شناختند ي كه او را مي غم و اندوه همه شد، چه كسانيه يمرگش ما.  ستوديانصاف رو م 

  ن حق يل معتقدم كه اين دليبه هم.  نداشتندييكه با او آشنا
  . ك اومدين واقعاً چه بر سر سدريشماست كه بدون

     :دامبلدور گفت. ره شدي سرش را بلند كرد و به دامبلدور خيهر     
  .دي به دست لردولدمورت به قتل رسيگوريك دي سدر-    
  يهمه با وحشت و ناباور. ديچيآموزان در سرسرا پ دانش ي وحشت زده يهمهمه      

 ين كه زمزمه ي كرد و ساكت بود تا ايز به دانش آموزان نگاه ميدامبلدور ن.  كردندي به دامبلدور نگاه م
  :سپس ادامه داد. افتيآن ها خاتمه 

 و مادر ها  از پدريليد خيشا. ت به دانش آموزان بودين واقعي وزارت سحر و جادو مخالف گفتن ا-    
  ينه كه باور نميعلتش هم ا. ن مطلبو به شما گفتميناراحت بشن كه من ا

اما .  رو به شما بگميتين واقعيد چنيد من نبايا معتقدند كه چون شما جوان هستيكنن ولدمورت برگشته  
  به نظر من اگه. ت بهتر از دروغ گفتنهيشه گفتن واقعيبه نظر من هم

ن كار به ي نامناسب خودش مرده با ايا طلسم و جادويك در اثر تصادف يم سدريم وانمود كنيبخوا 
  .ميك اهانت كرديسدر

 مبهوت و متوحش به ي دانش آموزان با چهره هايباً همه ي تقريا به عبارتي دانش آموزان، يهمه     
  نيتريز اسالي را سر مي دراكو مالفويهر. ره شده بودنديدامبلدور خ
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 را فرا ي وجود هريخشم و غضب سراپا.  گفتيل مي به كراب و گويزير لب چيد كه زيدي  م
  . گرفت و خود را مجبور كرد كه از آن ها چشم بردارد و دوباره به دامبلدور نگاه كند

  :دامبلدور ادامه داد
 شه هم صحبت يك مربوط مي كه به مرگ سدريد از كسيك شد باي حاال كه صحبت از مرگ سدر-

  .  پاتر صحبت كنمياتون در مورد هر خوام باهيم... م يكن
 ي به هريم نگاهي سرها را برگرداندند و نيعده ا. ديچي دانش آموزان در سرسرا پيگر همهمه يبار د
  : دامبلدور گفت. انداختند

اون جون خودشو به خطر انداخت تا جسد .  پاتر موفق شد از چنگ لردولدمورت فرار كنهي هر-    
   با ولدمورتيياروياون در رو. وارتر برگردونه رو به هاگيگوريك ديسدر

 ين ازتون مي همي شه و برايافت ميگه به ندرت ي دي از خود نشان داد كه در جادوگرهايشجاعت 
  .ني احترام كني پاتر هم ادايخوام كه به هر

 كه در ي كسانيبًا همه يتقر.  گرفتي هرين جامش را به سوي اندوهگيدامبلدور با چهره ا    
  قه ساكتيك دقيشان بر خاستند و ي بزرگ بودند بالفاصله از جايراسرس

اما . ز بر زبان راندنديك را بر زبان آورده بودند آهسته نام او را ني كه نام سدررسرانجام همان طو.  ماندند
  گري دياريل و بسي، كراب، گويستاده بودند مالفوي كه ايتيان جمعي از ميهر

دامبلدور كه . شان نشسته بودنديمكت هاي ني رويد كه با حالت تدافعي را دنيتري از دانش آموزان اسال
  .   ندي توانست آن ها را ببيت نميان جمعيز نداشت ازميچشم سحر آم

  :گر همه نشستند دامبلدور گفتي بار ديوقت
با توجه به .  شما بوديينش و درك جادويت بي مسابقات سه جادوگر گسترش و تقوي هدف از برگزار-
  .ش شدهيش تر از پي بين گونه روابط حتيت اياهم... به توجه به بازگشت لردولدمورت ... ش اومده يآن چه پ

 ي كرد سپس به فلور دالكور و دانش آموزان بوباتون نگاهيد نگاهيم و هاگريدامبلدور به خانم ماكس
ن يتريز گروه اساليگ سر مر دانش آموزان دورمشترانيكتور كرام و سايانداخت و سرانجام نگاهش متوجه و

 ييد گوي رسي هراسان به نظر ميد حتي اندازه نگران و شاياو ب. دي دي كرام را از دور مي چهره يهر. شد
 دانش ينگاه دامبلدور رو. ان كندي را خطاب به آن ها بي كرد دامبلدور قصد دارد سخن تند و زننده ايگمان م

  :آموزان دورمشترانگ متوقف شد و گفت
ما با . اني تونن به هاگوارتز بيل باشند مين سرسرا هستند هر زمان كه ماي كه در اي مهمانانيه  هم-

حاال كه لردولدمورت برگشته ...  گم يگه هم به همتون ميك بار ديمن . مي كنيآغوش باز ازشون استقبال م
م و يري از هم فاصله بگم بود اما اگريم در اوج قدرت خواهيم و متحد باشياگه هممون دست به دست هم بد

نه و ي و رواج كي در تفرقه افكنيلردولدمورت مهارت فوق العاده ا. مي شيف و عاجز ميم ضعيمتفرق بش
اگر هدف . ميم به جنگش بري تونيگه ميق به همديمانه و اعتماد عمينان صميما فقط با اطم. خصومت داره

چ ي زبان هامون هيختالف آداب و رسوم و گوناگونم ايي هم بگشايكسان باشه و قلب هامونو به روي ما يها
چ يم و هيش رو داري در پياهيك و سي كنم كه همه مون دوران تاري مينيش بيمن پ.  نخواهد داشتيتياهم
ن سرسرا ي كه در اي از افراديبعض. ديايم اشتباه از آب در بينيش بي در عمرم مثل امروز آرزو نداشتم كه پيزمان

.  كردهي از شما رو متالشياري بسيخانواده . ده ني ديري ولدمورت خسارات جبران ناپذحضور دارند از شخص
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اگر . دياد نبريكو از يسدر... ن ما برده، پس ي از دانش آموزان رو از بيكي گذشته ين هفته يو در هم
ك ياد سدرين به ي رو انتخاب كنيكي يقت و راحتين حقين از بين كه ناچار بودي قرار گرفتيتي در وضعيروز
ن كه در سر راه ولدمورت ي اي خوب و مهربون و شجاع فقط براين كه پسريچ وقت فراموش نكنيه... ن يفتيب

  .ني رو به خاطر داشته باشيگوريك ديسدر.  محكوم شديقرار گرفت به چه سرنوشت
  
  و رون ويهر.  قفسش جا خوش كرده بوديز برگشته و رويگ نيهدو.  صندوقش را بسته بوديهر

 شلوغ منتظر بودند تا كالسكه ها از راه ي ورودير دانش آموزان سال چهارم در سرسرايون در كنار سايهرم
 ي ميهر. ر تابستون بودي دلپذيگر از روزهاي ديآن روز روز. د ببرنديستگاه هاگزميبرسند و آن ها را به ا
 درشت و يخرم است و گل هاو برسد هوا گرم و همه جا سبز و يوت دراي به پريدانست كه آن شب وقت

  .ند نبودير و خوشايچ وجه دلپذيش به هين فكر براياما ا.  كنندي مييشان خودنمايرنگارنگ بر بوته ها
  !ي ار-
 در آن يهر.  آمد تا وارد قلعه بشودي قلعه باال مي سنگيفلور دالكور با عجله از پله ها.  برگشتيهر

.  كرديم به او كمك ميكر خانم ماكسي غول پيراق اسب هاي و د كه در بستن افساريد را دي قلعه هاگريسو
  :ك شد دستش را دراز كرد و گفتي نزدين كه به هريفلور هم.  بوباتون در حال حركت بوديكالسكه 
 يسين جا استخدام بشم تا زبان انگلي خوام اياگه بشه م. مينيگه رو ببيم امدي زود بتونيليدوارم خي ام-

  .ميرياد بگي يرو به خوب
  : گرفته گفتيرون با صدا

  .ي حرف بزنيسي انگلي تو كه خوب بلد-
  : خواست برود گفتيگر ميفلور كه د. ون در هم رفتي هرمياخم ها.  فلور به رون لبخند زد

  ! خوشحال شدميلي با تو خيياز آشنا! ي خداحافظ، ار-
 حالش ي رفت اندكيم ميس خانم ماكي كرد كه دوان دوان به سوي كه فلور را تماشا مي هنگاميهر

  : رون گفت. بهتر شده بود
 ي خوان برگردن به نظر تو اونا بدون كاركاروف مي مي دورمشترانگ چه جوري دونم بچه هاي نم-

  ت كنن؟ي رو هدايتونن كشت
  :ك نفر گفتي
 ي كارها رو مي موند و ما خودمون همه ينش مي كابياون تو.  كرديت نمي رو هداي كاركاروف كشت-

  .ميدكر
  :ون گفتياو به هرم. ون به آن جا آمده بودي از هرمي خداحافظين كرام بود كه برايا

  ؟ياي شه چند لحظه بي م-
  :ون كه دستپاچه شده بود گفتيهرم

  .اميحتماً م... آره ...  آره -
  :دياد كشي بلند فريرون پشت سرش با صدا. ت گم شديان جمعيون همراه با كرام در ميهرم

  . رسنياآلن كالسكه ها م! يه كن بهتره عجل-
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ت سرك يان جمعيدند او را صدا كند و خودش در مي گفت كه هر وقت كالسكه ها رسيرون به هر
ون ي به هرميرون با كنجكاو.  زود برگشتنديليآن دو خ. ون و كرام كجا رفته انديند هرميد كه ببي كشيم
  : گفتي مقدمه به هريكرام ب. ره شده بوديخ

 دورمشترانگ و شاگرد كاركاروف بودم اون ين كه من از مدرسه يبا ا.  اومدي خوشم ميورگي من از د-
  . داشتيشه احترام منو نگه ميهم

  : گفتيهر
  ه؟يدتون كير جديست مدي معلوم ن-

 و يز مثل فلور دستش را دراز كرد و با هرياو ن.  كردي اطالعيش را باال انداخت و اظهار بيكرام شانه ها
  .درون دست دا

ن كه كرام برگشت كه برود رون يهم.  برپا بودي درونش كشمكشيي شده بود گوي رون طوريافه يق
  :گفت

  ؟يه امضا برام بكني شه ي م-
 آمدند و ي بدون اسب كرد كه تلق تولوق كنان از جاده باال مي كالسكه هايش را به سويهرمون رو

 در ي كه آثار قدرداني امضا كرد و در حالي پوستك تكه كاغذي ي شگفت زده رويكرام با چهره ا. لبخند زد
  .ان بود آن را به دست رون داديچهره اش نما

نگزكراس بودند هوا يستگاه كي رفتن به هاگوارتز عازم ايآن روز بر خالف سپتامبر سال گذشته كه برا
ون توانستند ي و رون و هرميهر.  خورديك ابر كوچك هم در آسمان به چشم نمي يحت.  بوديصاف و آفتاب

 مداوم و ي قفس خرچال افتاده بود تا از هوهوي شب رون رويگر ردايبار د. رندي خودشان بگيك كوپه براي
 از يكي يز رويكج پا ن.  زدير بالش برده بود و چرت ميگ سرش را زيهدو.  كنديري آن جلوگي وقفه يب

 رنگ به نظر يي حناي كوسن پشمالوكيده و چنان خود را جمع كرده بود كه مثل ي خوابي خالي هايصندل
 گذشته با يون نسبت به تمام هفته ي و رون و هرميهر.  رفتيقطار با سرعت به سمت جنوب م. دي رسيم

 ي كرد كه سخنراني احساس ميهر.  كردندير صحبت ميع اخي وقاي درباره يش تري بي و راحتيآزاد
گر مثل قبل ير اكنون دي اتفاق اخي گفتگو در باره .دامبلدور در جشن آخر سال او را از خود در آورده است

 در همان لحظه انجام يد حتي كردند كه دامبلدور شاي صحبت مي اقداماتيآن ها درباره . ش دردناك نبوديبرا
شان را قطع يد گفتگوي ناهار به كوپشان رسي كه چرخ دستي داد تا ولدمورت را متوقف كند و تنها زمانيم

  .كردند
ف مدرسه اش يف پولش را در كيد و برگشت كي خريزي ناهار چين كه از چرخ دستيز اون پس ايهرم

  .ام امروز را كه باخود آورده بود درآوردي پيگذاشت و روزنامه 
اما .  به خواندن آن داشته باشدينان نداشت كه عالقه اي اطمييد به آن نگاه كرد گوي با شك و ترديهر

  : گفتيه آرام شد بيون متوجه نگاه هري هرميوقت
 توش يز بخصوصيچ چي باور كن كه هي ولي بهش بندازيه نگاهي خودت ي تونيم.  ننوشتهيچي ه-
ه مطلب مختصر داشت كه ي سوم ي مرحله ي برگزاريفقط فردا. من هر روز روزنامه ها رو خوندم. ننوشته

 ننوشته يگه ايز ديچ چي ه.كم اشاره نكرده بودنياصالً به اسم سدر. ي مسابقه شدينوشته بود تو برنده 
  .سني ننويزيبه نظر من حتماً فاج مجبورشون كرده كه چ. بودن
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  : گفتيهر
  .ون باشهي در ميزين چيي چني پاياونم وقت. سهي ننويزيتا رو مجبور كنه چي تونه ري اون نم-

  :ش محسوس بود گفتي در صدايبي عجيون كه آرامش ساختگيهرم
  ...در واقع . ك كلمه هم ننوشتهي ي سوم حتيتا بعد از مرحله ي ر-

  :او گفت.  كرديت مي بود كه از وجد و سرور نهفته اش حكايفيون لرزش خفي هرمياكنون در صدا
  .سهي بنويزي تونه چيزم نميد براش غذا بري كه من بايتا وقت. سهي نوي نميزيتر فعالً چيتا اسكي ر-

  :رون گفت
  ه؟ي منظورت چ-

  :ون تندتند گفتيهرم
 به ي قلعه رو نداشته چه طوري ورود به محوطه ين كه اجازه يدم اون با اياالخره فهم من ب-
  . كردهي همه گوش مي خصوصيگفتگوها
ن مطلب را به آن ي خواسته زودتر اير چه قدر دلش ميون در چند روز اخيد كه هرمي بالفاصله فهميهر
 مشتاقانه يهر. ق انداخته بودين كار را به تعوير ا آن به ناچايامد هاي آن شب و پيد اما بعد از حادثه يها بگو
  :ديپرس

   كرده؟ين كارو مي اي چه طور-
  :ديره شده بود پرسيرون كه به او خ

  ؟ياري از كارش سر در بي تونستي چه طور-
  : گفتيون به هريهرم

  .فتمين فكر بي من به اي در واقع تو باعث شد-
  : كه هاج و واج مانده بود گفتيهر
  ؟ي طور من؟ چه-

  : گفتيون با خوشحاليهرم
 رو به شكل يكروفون مخفي ممكنه مي گفتي كردي استراق سمع صحبت مي روش هاي درباره يوقت
  .ز درآورده باشهيحشرات ر

  ...كنن ين جا كار نمينا اي اي تو كه گفت-
  :ون گفتيهرم

  ...ن يني بيحاال خودتون م... ست ي ني برقيكروفون مخفي نه، منظورم م-
  :او ادامه داد. دي لرزيون از شور و شعف مي هرميصدا

  .ارهي تونه خودشو به شكل سوسك دربياون م.  ثبت نشده ستيه جانورنمايترم يتا اسكي ر-
  :رون گفت

  ... اون يعني... امكان نداره ! ي كني مي شوخ-
  : آن ها تكان داد و گفتي دهن گشاد را جلويشه يك شي يون با خوشحاليهرم

  . خودشه-
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ك سوسك بزرگ ي.  خورديز به چشم مي ري برگ و شاخه ي دهن گشاد مقداريشه ير داخل شد
  :شه را گرفت و با دقت به آن نگاه كرد و گفتيرون ش. چاق و چله در آن بود

  ...ت گرفته يحتماً شوخ...  امكان نداره -
  :ون لبخند زنان گفتيهرم

. رش كردمي درمونگاه دستگي پنجره ي لبه يروم ي درمونگاه بودي تويوقت.  كنمي نمي باور كن شوخ-
  .شه به چشمشهيه كه همينك زشتيه به اون عيز دور شاخكش درست شبيخطوط ر... ن يبا دقت بهش نگاه كن

 افتاد و يگري دياد نكته ي به يهر. ون درست گفته استي به دقت نگاه كرد و متوجه شد كه هرميهر
  :گفت

ه سوسك از يم يدي شني زد و ما حرفاشو مي مامانش حرف ميد داشت درباره ي اون شب كه هاگر-
  !  رفتيمجسمه باال م

  :ون گفت يهرم
ه يكتور ين كه حرفمون تموم شد ويم بعد از اياچه بوديكتور كنار دري هم كه من و وياون موقع.  درسته-

 درد گرفت ييشگوي زخمت سر كالس پي كه جاياگه اشتباه نكرده باشم اون روز. دي موهام ديسوسكو ال
  .  گشتهي زده و دنبال سوژه مي مدرسه پرسه مي توين طورياز اول سال هم. تا لب پنجره نشسته بودهير

  :رون آهسته كفت
  ...ستاده بود ير درخت واي زيادتونه اون روز مالفوي -

  :ون گفتيهرم
ن موضوع خبر يا از يمالفو.  كردهي بوده و داشته باهاش صحبت مي دست مالفويتا توي اون روزم ر-
ت داشته كه اون ين براشون اهمي كرده اونا فقط اين مصاحبه ميتري اسالي با بچه هاين جوريتا همير. داشته
 ير قانونيگه براشون مهم نبوده كه اون داره كار غيتا بگذارن ديار ريد در اختي ما و هاگرياتو درباره يچرند

  . دهيانجام م
سپس .  كرد لبخند زديت وزوز ميشه با عصباني سوسك كه پشت ششه را از رون گرفت و بهيون شيهرم

  :گفت
ه افسون ين، من با ي دونيآخه م. ارميشه درش ميم از شيدي بهش گفتم كه هروقت به لندن رس-

ك سال تموم يد ينم بهش گفتم كه بايا. ر شكل بدهييشه رو قفل كردم كه نتونه تغير در شيشكست ناپذ
ن ي اي دروغ درباره يگه از نوشتن گزارش هايفته و دي عادتش از سرش بين طوريد ايشا. قلمشو غالف كنه
  .و اون دست بكشه

  .ف مدرسه اش گذاشتي لبخند زد و سوسك را دوباره در كيون با آرامش خاصيهرم
  : گفتيدر كوپه باز شد و دراكو مالفو

  .، گرنجري زرنگيلي كه خي راست راست-
 خشنود و متكبر و يگريش تر از هر زمان دي آن ها بيهر سه . بودندستاده يل پشت سر او ايكراب و گو

  : اش گفتيشگي به آن ها انداخت و با پوزخند همي آهسته جلو آمد و نگاهيمالفو. دندي رسيد به نظر ميپل
. ن دامبلدور شدهين و پاتر دوباره شاگرد نازنيچاره رو گرفتيپس اون خبرنگار ب... ن طور ي كه ا-

  .ا، دستخوشدستخوش باب
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 به هر سه يمالفو.  كردنديلنه نگاه ميل موذيكراب و گو. ع تر شديزش وسيشخند آمي ريخنده 
  : آن ها نگاه كرد و گفتي

  ! يدي، نديديم، هان؟ شتر دي چه طوره اصالً درباره ش فكر نكن-
  : گفتيهر
  .روني برو ب-
د يگر ديكدي آن ها را مشغول پچ پچ با  دامبلدور به آن ها كرد وي كه هنگام سخنراني بعد از نگاهيهر

ش ي ردايش را از رويچوبدست.  كرد و گوش به زنگ بودي احساس خطر ميهر. ده بودي را نديگر مالفويد
  : گفتيمالفو.  فشردي كرد و ميلمس م
د يبهت گفته بودم كه با! من كه بهت هشدار داده بودم!  كه بازنده استيدي چسبي پاتر، تو به طرف-
ده يگه رو ديم و تازه همدي رفتين بار به هاگوارتز مي اوليادته؟ اون روز كه براي، يتو با دقت انتخاب كندوستان

  !ينا بگردي مثل ايي هايد با عوضيادته؟ اون روز بهت گفتم نبايم يبود
  :ون اشاره كرد و ادامه دادي با سرش به رون و هرميمالفو

 هستن كه كلكشون ين كسانينا اولياه برگشته اي كه لرد سحاال! ر شده، پاتري ديليگه خي حاال دي ول-
  ...  بود يگوريش دي نه، اوليول! فته هاستياول نوبت گندزاده ها و مشنگ ش.  شهيكنده م

 طلسم يره كننده ي كه نور خيهر.  در كوپه شان منفجر كرديل آتش بازيك جعبه وسايك نفر يانگار 
 شد چند بار ي پشت سر هم كر مي انفجارهايش داشت از صدا داد و گوشي متعدد چشمش را آزار ميها

  .ن نگاه كرديپلك زد و به زم
. ستاده بودنديون ايرون و هرم. هوش افتاده بودندي در كوپه بيل هر سه در آستانه ي، كراب و گويمالفو

ون در يرون و هرم و ياما هر.  گو ناگون آن ها را جادو كرده بودندي آن ها با استفاده از طلسم ها يهر سه 
  .ن كار تنها نبودنديانجام ا

  :ل گذاشت و وارد كوپه شد و گفتي گويش را روي پايار عادي بسي فرد با حالت
  . كار دارنيم اون سه تا باهاتون چينيم ببي خواستي م-

ش ي كرد كه پاي كه دقت مياو در حال. ش را درآورده بوديز چوبدستيجرج ن.  فرد در دستش بوديچوبدست
  :جرج به كراب نگاه كرد و گفت.  بگذارد وارد كوپه شدي مالفويا حتماً رور

  ن؟ين سوزاننده استفاده كرديكدومتون از نفر.  داشتير جالبي تأث-
  : گفتيهر
  . من-

  : گفتييجرج با خوشرو
به د به طور همزمان ين دو تا جادو رو نباين كه ايمثل ا.  استفاده كردميبه، من از طلسم پاژله اي عج-
  .ون كوپه رو خراب كرده نيدكوراس. رونيمشون بين زودتر ببريايب. تمام صورتش پر از شاخك شده. ميكار ببر

، رون و يهر.  نداشتنديخته حال و روز خوبي در هم آمير طلسم هايل تحت تأثي، كراب و گويمالفو
كوپه بازگشتند و در را پشت سرشان سپس دوباره به . رون انداختنديجرج با لگد آن ها را غلتاندند و از كوپه ب

  :بش درآورد و گفتيك دسته كارت از جيفرد . بستند
   كنه؟ي مي انفجاري كارت بازي كس-
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  :ديا زد و از جرج پرسي دل را به دري هري انفجارين دور كارت بازيدر اواسط پنجم
  ا نه؟ين يرين باج بگي خواستي مين از كي گين به ما مي خواي باالخره م-

  : گرفته گفتيبا چهره جرج 
  ؟ي گي آهان، اونو م-

  : سرش را تگان داد و گفتي قراريفرد با ب
  . ندارهيتيگه اهمي اآلن ديعني. ت نداشتياصالً اهم.  نبوديز مهمي چ-

  :ش را باال انداخت و گفتيجرج شانه ها 
  .ميگه ولش كردي د-

  : گفتون آن قدر اصرار كردند تا سرانجام فردي و رون و هرمياما هر
  . لودو بگمن بود.  گمين بهتون مي خواد بدوني دلتون ميلي باشه، باشه، اگه خ-
  : بالفاصله گفتيهر
  ... اون شب يه ي قضينه كه اونم توي بگمن؟ منظورتون ا-

  : گفتيجرج با ناراحت
  .ن حرف هاستيخنگ تر از ا. ستيه ها نين ماي ايتو!  نه بابا-

  :رون گفت
   بود؟يه چي پس قض-

  : مردد ماند و بعد گفتي لحظه افرد
  ره؟ي گينو مي زري كرام گوي شه وليرلند برنده ميم ايادتونه گفتيم؟ يادتونه ما باهاش شرط بستي -
  : و رون آهسته گفتنديهر
  . آره-
ختن سكه ها رو جمع كرده بود و آخر ي ريرلند سكه مي اي كه شگونه هاي مسخره، موقعيكه ي مرت-

  .ان ها رو داد بهمون پول لپركيباز
   شد؟ي بعدش چ-
  .ب شده بودني پول ها غي اون روز همه يفردا. ب شدني پول ها غي، بعدش همه يچي ه-

  :ون گفتيهرم
  .ن كارو نكرده باشهيد عمداً اي شا-

  : كرد و گفتي تلخيجرج خنده 
 كه اشتباه ميم و بهش بگيسيم اگه براش نامه بنوي كرديفكر م. مين فكرو كردي آره، ما هم اول هم-

 ي هاگوارتز كه بود چند بار سعيتو. اصالً جواب نامه هامونو نداد.  نداشتيده اياما فا.  كنهيكرده پولو اِخ م
  . شديم ميد و جي تراشي ميه عذر و بهانه ايم اما هر دفعه يم باهاش صحبت كنيكرد

  : فرد گفت
بعدشم بهمون گفت كه . مي كنيرط بندد شيم و نباي كرد و بهمون گفت ما هنوز بچه اي آخر سر نامرد-

  . دهي بهمون نميچ پوليه
  : نازك كرد و گفتيجرج پشت چشم
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  .م كه اقالً پول خودمونو پس بدهي ما هم بهش گفت-
  :نه حبس كرد و گفتيون نفسش را در سيهرم

   حتماً قبول نكرده، آره؟-
  : فرد گفت

  . آره-
  :رون گفت

  ! پس اندازتون بودي اون همه ي ول-
  :ج گفتجر
 ي جردن هم برايپدر ل. مياريم از كارش سر در بي آخرش تونستيول.  زخممون نپاشيگه نمك روي د-

 هچل و با اجنه ي افتاده تويخالصه معلوم شد كه بگمن حساب. گرفتن پولش از بگمن دچار مشكل شده بود
رش انداخته ي جنگل گيها توه دسته از جن ي يبعد از جام جهان.  طال ازشون قرض كرده بوديكل. مشكل داره
اونا تا هاگوارتز . ن حال بازم قرضش صاف نشده بوديبا ا.  پول همراهش بوده ازش گرفته نين و هرچ

گه آه يد.  دار و ندارشو باخته بودهيبگمن تو قمار همه . ه وقت از چنگشون در نرهيدنبالش اومده ن كه 
  خواست قرضشو به جن ها بپردازه؟ ي مين چه طوري دونيم. نداشت كه باناله سودا كنه

  : گفتيهر
  ؟ي چه طور-

  :فرد گفت
با جن ها . ي شي مسابقه مي شرط بست كه تو برنده يادي زيلي مبلغ خيرو.  تو شرط بستي اون رو-

  .شرط بست
  : گفتيهر
خب حاال كه من !  خواست به من كمك كنه كه حتماً برنده بشمين بود كه دائم مي همي پس برا-

  ! تونه پولتونو بدهيگه ميد! مبرنده شد
  :جرج با تأسف سرش را تكان داد و گفت

 يدر حال. ني با هم برنده شديگوري گن تو و دياونا م. جن ها هم مثل خودش بدجنس و بدذاتن!  نچ-
درست بعد از . ن بگمن پا به فرار گذاشتي هميبرا! ي شي برنده مييكه بگمن شرط بسته بود تو به تنها

  .م شدي مسابقه ج سوميمرحله 
  .ي بازيع ورق هايد و دوباره شروع كرد به توزي كشيقيجرج آه عم
ان تابستان به ي خواست سفرشان تا پاي دلش ميهر.  را گذراندندي سفرشان اوقات خوشيدر ادامه 

 كه ياما آن سال در طول دوران دشوار و بغرنج... نگزكراس نرسند يستگاه كيچ گاه به ايطول انجامد و ه
ش رو باشد زمان ي در پيندي ناخوشايده بودكه هر گاه واقعه ي فهمين نكته را به خوبيشت سر گذاشته بود اپ

 رفت شروع به كم كردن سرعتش كرد و يز زودتر از آن چه انتظارش ميقطار هاگوارتز ن.  گذردي نميبه كند
 راهرو را يشگي هميدند و سر و صدارون آميدانش آموزان از كوپه ها ب. ستگاه نه و سه چهارم متوقف شديدر ا

 از يهر. ل رد شدندي، كراب و گوي مالفويشان را برداشتند و از رويون صندوق هاي، رون و هرميهر. پر كرد
  :ه عقب ماند و گفتيبق
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  .نيقه صبركنيه دقي فرد، جرج، -
سه يك. آن درآورد سه جادوگر را از ي مسابقه يزه ي در صندوقش با باز كرد و جايهر. دوقلوها برگشتند

  :را در دست جرج گذاشت و گفت
  .رشي بگ-

  :فرد كه مات و مبهوت مانده بود گفت
  ؟ي چ-
  : ت حرفش را تكرار كردي با قاطعيهر
  . خوامينو نميمن ا. نشيري بگ-

  : پس بدهد گفتيسه را به هري كرد كي ميجرج كه سع
  !يوونه شدي د-
  : گفتيهر
 فروشگاه ين پول برايا. نين پول به اختراعتون ادامه بديبا ا. ما باشهن پول مال شيا. وونه نشدمي نه، د-
  .تونهيشوخ

  : گفتيرت و شگفتيفرد با ح
  !ه سرشين زده ي بابا ا-
  : قاطعانه گفتيهر
ن ي شما بعه اي خوام ولين پولو نميمن ا.  چاه فاضالبي اندازم توين پولو مين من اي اگه قبول نكن-
ك همه به ي نزدينده يمطمئنم در آ. اج به خنده دارنيهمه احت. اج به خنده دارميحتمنم ا. نياج داريپول احت
  .از دارنيخنده ن

  : گفتي كرد با درماندگين ميسه و پول را در دستش سبك سنگي كه كيجرج در حال
  ! ونه هاين هزار گالي، اي هر-
  :د و گفتي خنديهر
  .نين درست كني توني مي قنادياز اون خامه هان پول چه قدر يفكرشو بكن كه با ا.  دونمي آره، م-

  : گفتيهر. ر به او نگاه كردنديدوقلوها مات و متح
ده مامانتون اصرار كنه شما يگه بعيهرچند، حاال د... ن ين پولو از كجا آوردين اي فقط به مامانتون نگ-

  ...ن ي وزارت خونه كار كنيتو
   ...ي هر-
  :او با صراحت گفت. جال صحبت كردن ندادش را درآورد و به فرد مي چوبدستيهر
 يادي زيگه طلسم هايحاال د.  كنمين اآلن جفتتونو طلسم مين كه هميا اين يا زود تر قبول كني -

  باشه؟. نيدين كه خودتون براش خرين و بگي رون بخري شب برايه رداي. ه خواهش ازتون دارميفقط . بلدم
ل رد ي و كراب و گوي مالفويرون رفت و از روي از كوپه ب بزننديگريش از آن كه آن دو حرف دي پيهر

  .ان بوديشد كه هنوز كف راهرو افتاده بودند و عوارض طلسم ها بر سر و صورتشان نما
ك شد ي نزدين كه هريهم. ستاده بوديز كنار او اي نيزليخانم و. عمو ورنون پشت نرده منتظرش بود

  : آهسته زمزمه كرد او را در آغوش گرفت و در گوششيزليخانم و



 

 

 -293-

  

 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/     جادوگران            آغاز                /سي و هفتم فصل

س تا يحتما برامون نامه بنو.  ماي خونه يايگه بي ده كه چند وقت دي به گمونم دامبلدور اجازه م-
  .مي خبر نمونياز هم ب

  : زد و گفتيمي مالي ضربه يرون به پشت هر
  .  فعالً خداحافظ-

  :ز گفتيون نيهرم
  . خداحافظ-

  : گفتير لب به هريجرج ز
  .يازت ممنونم، هر

  . سر تكان دادي هري از كنار جرج مشتاقانه برافرد
 به يهر. رون دفتيستگاه بي زد و به سمت عمو ورنون برگشت و به دنبالش از اي به آن ها چشمكيهر

  . ها نشستيل دورسلي عقب اتومبي صندليسپس رو.  وجود نداردي نگراني برايليخود گفت كه هنوز دل
 .د با آن مواجه شودي بايد هريايش بيو هر گاه آن اتفاق پ... د  شويد هرچه بخواهد بشود ميبه قول هاگر
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