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    معجون به یاد آورندهمعجون به یاد آورندهمعجون به یاد آورندهمعجون به یاد آورنده: : : : فصل اولفصل اولفصل اولفصل اول

هـری  . بـه آسـمان مینگریسـت   4پسری باریک اندام با قدی کشیده و موهـای مشـکی رنـگ از پنجـره خانـه شـماره                 

پسرخاصی بود با قدرت فوق العاده که در یکی از عادی ترین خانه های پریوت درایو در نزد دورسلی ها زندگی مـی           

نبود،دو ماه از آغاز تعطیالت گذشته بود و حاال چهار هفته تا ترک کردن منزل        تابستان برای او هیچ فصل مناسبی       .کرد

بـرای دورسـلیها هـم رفـتن هـری خوشـایند مـی        .دورسلیها باقی مانده بود و این برای او معنای لذت بخشی داشـت        

واده جـادوگر رون    دورسلیها که اصال عالقه ای به نگه داشتن این پسر غیر عادی نداشتند بعد از مالقات با خـان                  .نمود

هـری در اتـاقش نشسـته بـود     . میل بیشتری برای بیرون کردن او داشتند ولی عللی مانع ارضای این میل آ نها می شد             

وهنوز از خالل پنجره به آسمان صاف و بی ابر نگاه می کردو در گوشه های آن به دنبال یک جغد سـفید رنـگ مـی                           

 .گشت

دورسـلی هـا مـی    .اد که می تواند برای خوردن ناهار از اتاقش بیـرون بیایـد            سه ضربه کوتاه به در به هری نشان می د         

خواستند تا جای ممکن از او دور بمانند ، در حقیقت مایل بودند وجود این پسر را مانند خیلی چیزهای دیگریکـه از                       

  .هری از پله ها پایین رفت و پشت میز کنار دورسلیها نشست.او و دوستانش می دیدند انکار کنند

عمو ورنون با اینکه ساکت بود ولی هری        .دادلی حریصانه ظرف غذایی که خاله پتونیا مشغول پر کردنش بود می پایید            

احساس می کرد زیر صورت سرخش در حال کشمکش با چیزی است،با این حال هری فکر میکرد اگر اتفاقی نیفتـد                  

 .ناهار مطلوبی خواهد بود

مدت به غیر از صدای نفرت انگیزی که دادلی موقع خوردن تولید می کرد و در واقع حدس هری درست بود در تمام     

 .رفتار آزار دهنده خاله اش همه چیز به نظر آرام می آمد

خاله پتونیا و شوهرش به طرز رقت باری هنگام برخورد با پسرشان احمق به نظر میرسیدند، خاله پتونیـا کـه دوسـت                 

ا خـوردن از خـودش صـدا در مـی آورد مرتـب بـه هـری چشـم غـره                    نداشت قبول کند دادلی مثل خوک موقع غـذ        

 می توانست خودش را با این فکر دلگرم  هری ترجیح میداد چیزی نگوید چیزی تا پایان تعطیالت نمانده بود     .میرفت

 .روشن شدن تلویزیون باعث شد دست از سر هری بر دارند  . کند
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کراوات قرمز رنگش به شدت توجه هری را جلب میکرد،          .  بود    میانسال با موهای قهوهای رنگ      گوینده اخبار مردی  

برای یک لحظـه هـری متوجـه شـد        . وقتی به لبخند مصنوعی اش نگاه می کرد احساس کرد مرد بسیار بدبختی است             

خنده اش به نظر تلخ ترین خنده ای بود که تا .موهای مرتبش آشفته است و صورتش شکسته و دردآلود به نظر میرسد

هری به سرعت پلک زد همه چیز به شکل اولش برگشت حاال تصـویر گوینـده از صـفحه تلـویزین       .دیده بود به حال   

محو شده بود و زن جوانی داشت در مورد شیوع بیماری جدیدی در مناطق ساحلی هشدار میداد وقتی شروع بـه بـر                       

 .شمردن عالئم بیماری کرد هری احساس کرد دلش می خواهد به اتاقش برگردد

ورت عمو ورنون نگاه کرد چهره درهم و اخم آلودش نشان می داد باالخره از نزاع درونیش بـه نتـایجی رسـیده            به ص 

این موضوع به نظر هری چندان مطلوب نمی آمد تصمیم گرفت کمی بیشتر صبر کند ، دوباره به صفحه پهن و                     . است

ین بار داشت در مورد یکی از موفق ترین سـرمایه  گوینده اخبار ا .تخت تلویزیون نگاه کرد اثری از آن زن جوان نبود  

 .داران کشور صحبت می کرد 

دوربین چرخید و روی صورت او قفل شد هری احساس خاصی نسبت به او داشت با اینکه هیچ لبخندی به صورت                     

چهره اش کـامال متفـاوت بـود    .نداشت ولی در صورت خشک و جدیش رضایت و اعتماد خاصی به چشم می خورد         

 .موهای پرپشتش مشکی رنگ بود با اینکه نشسته بود ولی به نظر بسیار بلند قامت و درشت هیکل می آمد.بود مسن ن

 "! سر چارلز پیترسون را ببین  پتونیا بیا":عمو ورنون ناگهان فریاد کشید

 تجـارت جـادو    هیچ کس تا به حال به پای او نرسـیده مـیگن تـو   ":بعد در حالی که آرزومندانه آه می کشید ادامه داد   

 ".چندتا از بزرگترین کمپانی های کشور رو اداره میکنه.میکنه 

صندلی را آهسته سر جایش برگرداند و روی پاشنه . هری فکر کرد این بهترین موقعیت برای برگشتن به اتاقش است           

امر کـرد سـر جـایش       چرخید تا به سمت پله ها برود ولی هنوز قدم اول را برنداشته بود که صدای عمو ورنون به او                     

صورت سرخ عمو . بماند هری به صفحه تلویزیون نگاه کرد دادلی کانال را برای دیدن برنامه دلخواهش تغییر داده بود       

 .ورنون باد کرده بود و لحنش آمیخته با تهدید بود
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 بهـش میگیـد   یکماه تا برگشتن تو به اون جایی که تو و دار و دسـتت .میخواهم باهات حرف بزنم  . سر جایت وایسا  _

 .مدرسه باقی مونده

 .صدایش کم کم باال می رفت و لحنش آزار دهنده می شد

چون فقط یکبار میگم اگه از اینجا خوشت نمیاد ، ازت میخواهم این افتخـار  ! خوب گوشهایت را باز کن آقای پاتر      _

 را با آوردن دوستان دیوانـه ات بـه   رو از سر ما کم کنی و از اینجا بری ولی بهت اجازه نمیدم امنیت من و خانواده ام               

 .این خانه به خطر بندازی

هری دستانش را مشت کرده بود  .عمو ورنون از صندلی بلند شده بود و دستش را در هوا به نشانه تهدید تکان می داد

 .و می فشرد، نمی خواست چیزی بگوید

می تونی از جلوی چشمم دور شی و        .نهاستلیاقت تو آدم هایی مثل هما     ": عمو ورنون صدایش را پایین آورد وگفت      

باید بدونی اگه ایندفعه یکی از اون موجودات چوب به دست اطراف این خونه ببینم خوب می دونم باید چـه بالیـی               

 ".سرش بیارم

هری بدون اینکه برگردد و به او نگاه کند به راهش ادامه داد و از جلوی چهره خوک مانند دادلی که به او پوزخند می                 

وقتی از پله ها باال می رفت خیلی دوست داشت بداند یک دورسلی در مقابل چوب جادو چه می توانـد                     .د گذشت   ز

با اینکه تهدید عمو ورنون به نظرش مسخره می آمد ولی الزم بود یک جغد برای رون بفرستد و تـا حـدودی                       . بکند  

 هدویگ هنوز از نزد رون بر نگشـته بـود و      برایش توضیح دهد که این اطراف آفتابی نشود ولی چطور می توانست؟           

 . این عجیب بود

 

 هری تمام بعدازظهر را در اتاقش ماند و خودش را با نوشتن مقاله پرفسور اسنیپ در مورد معجون به یـاد آورنـده                          

ونی  را جلویش باز کرده بود و سعی می کرد مطلب جالبی بیابد همه نوع معج"صد معجون برتر "کتاب  .مشغول کرد
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هری کتابی را کـه هرمیـون بـرای تولـدش فرسـتاده بـود بـا          . به نظر بی فایده می رسید       بود جز آنچه او می خواست     

 . را گشود"جادوی معجون ها"نام

 

ــده            ــته ش ــت نوش ــر درش ــا تیت ــاب ب ــط کت ــت در وس ــرد، درس ــدا ک ــار پی ــن ب ــت ای ــی خواس ــه م ــه را ک آنچ

                                                   : بود 

 معجون به یاد آورنده                                  

 سده سوم جادوگری:تاریخ تولید 

 پرفسور چخوف خایزرف : به وجود آورنده 

او کـه   . معجون مذکور اولین بار در سواحل شمالی دریای سیاه توسط جادوگری به نام چخوف خایزرف ساخته شـد                 

صرف تهیه و تکمیل این معجون فوق العاده کرده بـود سـرانجام در سـده سـوم          مدت های مدیدی از عمر خویش را        

 .جادوگری توانست محصول خود را به جامعه جادوگران دنیا عرضه کند

این معجون فوق العاده تاثیر بسیار قوی دارد و باعث می شود فرد کوچکترین خاطرات را از خفایای ذهنش به خاطر                      

 . بیاورد 

شایسته مدال مرلین درجه دو می دانستند ولی به علت پاره ای از ایرادات معجـونش بـه او مـدال    عده ای خایزرف را  

ذهن کسی که از معجون استفاده می کند به شدت آسیب مـی بینـد دو بـار یـا حتـی در            .مرلین درجه سه تعلق گرفت    

عمرش نتوانست معجونش را    خایزرف تا پایان    .بعضی موارد مصرف یکبار این معجون مرگ فرد را در پی داشته است            

به علت تاثیرات نامطلوب این معجون استفاده از آن توسط وزارت کل سحر وجـادو ممنـوع اعـالم شـده             .اصالح کند 

 . است 
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معجـون  .بعد از خایزرف تالشهای بسیاری برای از بین بردن تاثیرات منفی آن انجام شد که متاسـفانه بـی فایـده بـود                      

افزدن شیر  .ه شده وینتر گرین ، عصاره تصوفیه شده رازیانه و برگ درخت تب است             مذکور شامل گلهای جوشیده و ل     

 که خریـد  "شیمر"تک شاخ برای تاثیر فوری آن ضروری دانسته شده جادوگران دهه اخیر برای تاثیر مطلوبتر از تخم      

 .و فروش آن غیر قانونی است استفاده می کنند

موال تعداد اندکی از معجون های ساخته شده        مع. تهیه این معجون کار بسیار دشواری است        

 .تاثیر حقیقی خود را بر جای می گذارند

  

  

هری سرش را از روی کتاب بلند کرد مقاله جالب و کاملی می شد که برای بستن دهن اسـنیپ عـالی                 

 .هری عمیقا از هرمیون ممنون بود بدون این کتاب شاید هرگز چیزی پیدا نمی کرد. بود

عکـس سـیاه و      . لب بیشتری در مورد خایزرف نوشته بود در میان سطرها عکسی از او به چشم میخورد               در ادامه مطا  

سفید نامفهوم بود ، تصویر گویای مردی با سر طاس و ریشهای بسیار بلند و مشکی رنگ بود هری دستش را بر روی     

خـایزرف چشـمان    . به نظر می رسید    حاال کامال زنده  . تصویر کشید عکس سیاه سفید و نامفهوم ذره ذره رنگ گرفت            

تا عمـق وجـود هـری را          برگه دزدید و مستقیم در چشمان هری نگریست چشمان سبز رنگش              نافذش را از حاشیه   

معجون من هیچ عیبی نداره، اونها هیچی از یـه معجـون حسـابی نمـی                ": اخم گفت     سرفه کوتاهی کرد و با    .میکاوید

باخت ولی خنده ای موزییانه روی صورت خایزرف شکل گرفت و تصویر پس از آن تصویر کم کم رنگ می        "فهمند  

 .سیاه و سفید سریعا رنگی شد

 .تو نمی تونی انتخاب کنی.  پاتر تو قدرتشو رو نداری _
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ایـن مطالـب بـه قـدری       . خایزرف دوباره داشت به حاشیه صفحه نگاه می کـرد         . تصویر بیدرنگ ساکن وبیرنگ شد       

 او به تحت تـاثیر       هری حرفهای خایزرف را به حساب عالقه      . فرصت نکرد چیزی بگوید    سریع رخ داده بود که هری     

 .قرار دادن دیگران می گذاشت

وقتی سرش را از روی لوله ها ی کاغذ بلند کردسیاهی اتاق را پر کرده بـود،  . نوشتن مقاله زمان زیادی از هری گرفت  

 .د و نیمه شب را نشان می دادندسرش سنگین بود، عقربه های ساعت جلوی چشمانش می رقصین

قبل از اینکه .هدویگ باید تا صبح بر می گشت.  الی پنجره را باز کرد    هری خسته بود خود را به روی تخت کشید و         

 .بتواند به چیز دیگری فکر کند به خواب عمیقی فرو رفت

                                                       

 

 ساعت 5 یا 4تقریبا . مرتب کند  پتونیا به طور ناگهانی تصمیم گرفت که هری اتاق زیر شیروانی راصبح روز بعد خاله

کار هری جابجایی جعبه های سنگین خاطرات دورسلیها بود تا باالخره خاله پتونیا به این نتیجه رسید که جای همـه                      

ظاهر شد و اعالم کرد عمه مارج، خالـه پتونیـا را            وقتی تقریبا کار تمام شده بود دادلی در آستانه در           .آنها مناسب است  

 .رفتن دادلی و خاله پتونیا این شانس را به هری می داد که اندکی استراحت کند. پای تلفن می خواهد

.  آزار می داد با هر نفس احساس می کرد چیزی درون سینه اش آتش می گیرد اتاق مملو از ذرات غبار بود و سینه را

پنجره یا دریچه ای به چشم نمی خـورد  .تا شاید با بازکردنش اندکی هوای تازه وارد اتاق شود      گشتدنبال پنجره ای    

سرش تیر می کشید، بهترین راه برای رهـایی از  .در واقع تنها روشنایی اتاق المپ کوچکی بود که از سقف آویزان بود  

لباسـهای شـش   . ت دورسـلیها بیـرون بـرود   دوست داشت زودتر از میان خاطرا     .این دخمه تمام کردن سریعتر کار بود      

 .... ماهگی دادلی چرخ کهنه مادر بزرگ عمو ورنون، 

 ولی ناگهان جعبه از میان شکافت و بسته ای که در میان یک پارچه  هری جعبه ای راکه روی آن نشسته بود بلند کرد       

در .بـود کـه در چنـد جـا سـوخته بـود           بسته را برداشت ، پارچه مخملی سیاه رنگـی          . پیچیده شده بود به زمین افتاد       

 آن جعبه زیبایی بود که در روی آن ورقه طالیی به چشم می خورد ، به نظر مـی رسـید روی ایـن ورقـه بایـد                              میان
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هری خیره به جعبه نگاه کـرد ولـی علـت آن تنهـا زیبـایی                .چیزی حک یا نوشته شده باشد ولی چیزی دیده نمی شد          

جعبه هیچ دری ندارد، جعبه را دوباره بررسی کرد در هیچ جای آن حتی منفـذی  چشمگیر جعبه نبود بلکه متوجه شد   

 .به چشم نمی خورد

 . همیشه عادت داری به همه چیز فضولی کنی_

 این صدای عمو ورنون بود که احتماال برای غافلگیر کردن او بی صدا وارد اتاق شده بود

 ...و من.این جعبه روی زمین افتاد.من فضولی نمی کردم_

 .عمو ورنون به دستان هری نگاه کرد هری احساس می کرد دیدن این جعبه چیزی را به خاطر او می آورد

 ".جعبه را بده به من ":با لحن تندی گفت 

جعبـه بـه او احسـاس    .هری با اکراه جعبه را در دست می فشرد زیاد مطمئن نبود که باید جعبه را به او تحویـل دهـد               

بعالوه کنجکاوی بـی انـدازه اش را هـم نمـی توانسـت نادیـده                .  ت از آن چشم بپوشد    خاصی می داد که نمی توانس     

حاضر نبود از دورسلیها چیزی بخواهد، دستش را ذره ذره از جعبه جدا            . جعبه را به سمت عمو ورنون گرفت        .بگیرد  

 .وقتی دستش را از روی لوح برداشت این عبارت با خط زیبایی روی آن نقش بست.می کرد

               :این جعبه متعلق است به                  

 لی لی و جیمز پاتر                                                                                                                                                                    

  

عمو ورنون که صورتش سرخ شده بود با خشم به سمت او یورش برد تا جعبه را بگیـرد ولـی حـاال موضـوع کـامال           

جعبه را به سـختی  . اری را برای بدست آوردن جعبه می داد      متفاوت بود عبارت لی لی و جیمز پاتر به او قدرت هر ک            

با یک فشار ناگهـانی جعبـه را بیـرون کشـید     .  کشید تا از میان دستان گوشتالود عمو ورنون رها کند گرفته بود و می  
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سـریع روی پاهـایش ایسـتاد عمـو ورنـون میخواسـت جعبـه را        .جعبه روی زمین افتاد و هری بـه عقـب پـرت شـد        

 :در حالیکه چوبش را جلوی او گرفته بود فریاد کشیدهری .بردارد

 .نذار ازش استفاده کنم می دونی که باهاش میتونم چه کارهایی بکنم     ....یک قدم جلوتر نیایک قدم جلوتر نیایک قدم جلوتر نیایک قدم جلوتر نیا! ! ! ! نه نه نه نه _

 !پسره احمق :عمو ورنون درحالیکه از خشم به خود می پیچید گفت

هری که چوبش را به سمت شوهر او گرفته بـود  چند ثانیه ای نگذشت که خاله پتونیا در آستانه در ظاهر شد با دیدن            

 .ناباورانه جیغ کشید و با دو دستش دهانش را پوشاند

 تو داری چه کار می کنی؟_

 .ولی قبل از اینکه کسی توضیحی برایش دهد با دیدن جعبه همه چیز را دریافت

 !برش دار.خیلی خوب پس تو جعبه را پیدا کردی و حاال می خواهی آن را بدست آوری_

 !پتونیا: عمو ورنون غرید

دیدی که هر کاری کردیم نتونسـتیم       .من دیگه از دور انداختن اون جعبه مسخره خسته شدم         . بذار برش داره ورنون      _

شاید یـه روز بتـونی درش رو بـاز          .از دستش راحت شیم به عالوه دوست ندارم چیزی از اون دوتا اینجا باقی بمونه                

 .کنی

ه را برداشت و از کنار صورت برافروخته عمو ورنون گذشت ، وقتی بـه انـدازه کـافی از        هری با احتیاط خم شد جعب     

 !از لطفتون ممنونم: لبخند شیطنت باری به لبانش نشست و گفت. دسترس او دور شده بود 
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  پوسیده دورسلیها احساس کسی را داشت که از میان          هری از بدست آوردن چنین چیز با ارزشی در میان خاطرات            

به پشت روی تخت    . وقتی به اتاق برگشت باز هم به بررسی جعبه اش پرداخت          . قطعه ای طال یافته باشد      مشتی زباله 

 .دراز کشیده بود و جعبه را با دستانش باال گرفته بود

هری متوجه شد دستانش می لرزند، دوباره چیزی در سینه اش می سوخت، احساس کرد سقف روی سـرش خـراب                     

دستانش سست شد و جعبه از میـان  . برگشت و صورتش را در بالش فرو کرد. خس نفس می کشیدمی شود، با خس    

دیگر قدرتی نداشت آرام چشمانش را بست موجی عظیم از سیاهی    . پلکهایش سنگین شد  .دستانش به کف اتاق غلتید    

 . و بی معنامعلق بود.برای مدتی احساس می کرد درهیچ زمان و مکانی نیست. سراسیمه به سوی او شتافت

گلـویش حسـابی میسـوخت    .بلند شد نمی دانست چه مدت خوابیده است . چشمانش را باز کرد در اتاق خودش بود    

در را آهسته بست چون     . در اتاق را باز کرد که از پله ها پایین برود            .فکر کرد یک لیوان آب می تواند به او کمک کند          

 . دادلی به گوش نمی رسیدصدای خرخر. دوست نداشت دورسلیها را بیدار کند

وقتی بـه پـایین پلـه هـا رسـید متوجـه شـد گلـویش نمـی               . هری از پله ها پایین رفت و خود را به آشپزخانه رساند           

هری در خانه دورسلیها نبود اینجا منزل بزرگـی بـود کـه             .البته این تنها چیزی نبود که او را متعجب می ساخت          .سوزد

چند خدمتکار بـا سـرعت از    .ه بود مهمانان دسته دسته از کنار او می گذشتند         چیزی شبیه یک جشن در آن برگزار شد       

فکـر کـرد شـاید بـی        .کنار او گذشتند هری خوشحال بود در این شلوغی کسی متوجه حضور نگهانی او نشده است                 

 .صیدندحاال موسیقی تغییر کرده بود میهمانان دو به دو با هم می رق.اختیار غیب شده و سر از اینجا درآورده 

ناگهان مرد بلند قدی با عجله از کنار او گذشت ، درحالیکه از میان دیگران برای خود راه باز می کـرد از دیـد هـری                           

کسی که با عجله از کنارش گذشـته بـود     .هری برا ی چند لحظه خشک شد آنچه را می دید باور نمی کرد             . خارج شد 

آیا او مرده بود؟ یـا شـاید پـدرش         . که پدرش را زنده یافته بود     سعی کرد بهتر فکر کند او کجا بود؟ جایی          .پدرش بود 

هراسان جمعیت را کنار زد ولی .هری با عجله به سمتی رفت که پدرش را قبل از ناپدید شدن آنجا دیده بود ! زنده بود 

 .اثری از پدرش نبود
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نـارش در اتـاقی نیمـه بـاز     در ک.ایستاده بود که هری همیشه آرزوی دیدارش را داشـت  چند لحظه پیش کسی کنار او

او خالـه پتونیـا بـود ولـی بسـیار         .زن جوانی از اتاق بیرون آمد هری صورت اسبی شـکل او را خـوب شـناخت                  .بود

 .مستخدمه چاقی نزد آنها آمد.بالفاصله او را تعقیب کرد شاید او نزد پدرش می رفت.جوانتر 

 دوشیزه پتونیا به چیزی احتیاج ندارید؟_

 ست ؟نه مری پدرم کجا_

 .سر ریوس پیترسون نزد ایشون هستن . آقا تو اتاقشون هستند جلسه مهمی دارند _

 .پیترسون چیزی را به ذهن هری می آورد

 این پسره بلک اینجا چه کار می کنه؟_

 .پس خاله اش پدر خوانده او را می شناخت! سیریوس اینجا بود 

                .همراه آقای جیمز آمده اند_

 یمز کجاست؟ حاال ج_

 .این دقیقا سوالی بود که هری دنبالش می گشت

 .با دوشیزه لی لی تو باغ قدم می زنند_

 .هری لحظه ای درنگ نکرد اگر عجله می کرد می توانست پدر و مادرش را مالقات کند

 شما خیلی خوب می رقصید _

 حاضـر نبـود فرصـت دیـدار پـدر و            .هری نایستاد   .این صدای سیریوس بود که با زن جوان و آبی پوشی می رقصید            

 سمت دری که به باغ می رسید حرکت کرد اصال نمی دانست چگونه        با شوق بی وصفی به    .مادرش را از دست دهد      
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یک مـرد و یـک      .از میان پنجره ها تصویر دو نفر را دید که در زیر نور اندک مشعل ها قدم می زدند                  .راه را می شناسد   

هری .او مادرش بود که با پدرش قدم زنان از او دور می شدند   ! در لباس شیری رنگ     آن مرد پدرش بود و آن زن        .زن  

با سرعت به سمت آنها می دوید ولی هرچه بیشتر می دوید     . در شیشه ای را باز کرد و خودش را به بیرون پرت کرد              

 .آنها دورتر می شدند به قدری دور شدند که دیگر هیچ از آنها دیده نمی شد

دوبـاره  . ک شده بود حتی ساختمان اصلی هم دیده نمی شد هری در میـان تـاریکی مطلـق ایسـتاده بـود        همه جا تاری  

    .احساس می کرد در هیچ زمان و مکانی نیست

    جعبهجعبهجعبهجعبه: : : : فصل دوم فصل دوم فصل دوم فصل دوم 

. کسـی در سـرش فریـاد زد   . سینه اش دوباره می سوخت.به سختی نفس می کشید . هری خیره به سقف نگاه می کرد      

تالش کرد از جایش بلند شود ولی کـار  .  راحتی فرصت دیدن مادر و پدرش را از دست داده بود   به.آشکارا می لرزید    

با بالهـایی کـه   . هدویگ از میان پنجره ای که او باز گذارده بود به درون خزید       .اتاق دور سرش می چرخید    .آسانی نبود 

فقـط  . را از پـای هـدویگ بـاز کـرد          هری یادداشت .در هوا تکان می داد می خواست به هری بفهماند خبر مهمی دارد            

 :حاوی یک جمله بود ساده ومختصر

  صبح در منزل بمان صبح در منزل بمان صبح در منزل بمان صبح در منزل بمان10101010یکشنبه ساعت یکشنبه ساعت یکشنبه ساعت یکشنبه ساعت                                      

هری خط رون را می شناخت ولی منظـور او چـه بـود؟ او بایـد منتظـر چـه چیـزی مـی                 .اثری از نام فرستنده نبود          

آیـا  .به رویایش مـی اندیشـید     .خیلی زود همه چیز مشخص می شد      .  نمانده بود  فردا یکشنبه بود و تا صبح چیزی      .ماند

ولی او چگونـه بـه خـاطرات        ! ممکن بود چیزهایی که دیده بود بخشی از خاطرات کسی باشد؟ کسی مثل خاله پتونیا              

به یک خـواب  . به آرامش نیاز داشت   . فرد دیگری راه یافته بود؟هری سعی می کرد ذهنش را از این افکار خالی کند                

  عمیق ولی بدون رویا 
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آمـاده  . سرش تیر مـی کشـید  .تغییری در حالش ایجاد نشده بود. هری صبح تقریبا ساعت نه و نیم از خواب برخاست         

مجبور بود پایین بیاید پیغـام  . تمامی وجودش می سوخت . خود را روی پله ها می کشید    .شد و از پله ها پایین رفت      

دورسلی ها آماده بودند تا ماهیت اصلی شان    .اگر رون اینجا می آمد غوغایی برپا می شد        .داددیروز رون بوی خطر می      

هری پایین آمده بود تا در صورت الزم جلوی دورسلی هـا را             .را در برابر یک ویزلی مو قرمز تماما به نمایش بگذارند          

 .روی یک صندلی نشست و سرش را در میان دستانش فرو برد.بگیرد

. دادلی به سمت در رفـت ولـی هـری حرکتـی نکـرد     .  درست راس ساعت ده صدای زنگ در بلند شد .ساعت ده شد  

چند ثانیه بعد دادلی که تا باالی گوشهایش سرخ شده بـود در میـان   .اندیشید ویزلی ها از هر جا بیایند از در نمی آیند       

هری کـه انگـار   .ی می خواهد هری را ببینددادلی با کلمات بریده ای به خاله پتونیا فهماند دختر جوان    . سالن ظاهر شد  

تنها کسی که به ذهنش می    .با شنیدن اسم خودش بیدار شده بود به زحمت به خودش تکانی داد و از صندلی جدا شد                 

خوب می دونم سـر یکـی دیگـه از اون آدم هـای چـوب بـه                  : خاله پتونیا با خشم گفت    .رسید جینی خواهر رون بود    

 . چه بالیی بیارم دست

وقتی هری به پشت در رسید .ز کار گذشته بود قبل از اینکه هری حرکتی بکند او با شتاب به سمت در هجوم بردکار ا

خاله پتونیا جوری با او صحبت میکـرد گـویی         .از پشت هیکل دادلی و مادرش نمیتوانست هویت او را تشخیص دهد           

ظـاهرا مطالعـه آداب   . ، هرمیـون را شـناخت  هیکل گوشتالود دادلی کنار رفت و هری .یکی از همسایه ها پشت در بود      

هری از دیدن او واقعا خوشـحال بـود بـه       .رسوم موگل ها به او قدرت خاصی در رام کردن خشم خاله پتونیا داده بود              

وقتی آندو خانه را به قصد قـدم زدن تـرک کردنـد در اولـین پـیچ بـه       .قدری که سردردش را کامال فراموش کرده بود  

هری به هرمیون نگاه کرد از لباس و ردای جادوگری خبـری نبـود درسـت مثـل همـه                   .پیچیدندسمت خیابان مگنولیا    

همـانطور کـه راه   .موهایش را جمع کرده بود و لبخند شیرینی چهره اش را زیباتر می کرد  .دخترهای موگل دیگر بود

 .می رفتند هرمیون بی وقفه حرف می زد

مامان و بابا برای یک کنگره دنـدان پزشـکی در اتـریش مجبـور     . وداین بهترین موقعیت ب .باورت نمیشه ! هری! هری_

آنها یک نامه برای خانم ویزلی فرستادند واز او درخواست کردند اجازه دهد تا پایان تعطیالت نزد   . شدند زودتر بروند  

دلش می خواسـت    رون پیشنهاد اون پیغام را داد خودش هم         . من و رون تصمیم گرفتیم تو را غافلگیر کنیم        .آنها بمانم 
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یه مسیر عبوری جدیـد پیـدا   . وای هری نمی دونی.دورسلیها زیاد از دیدنش خوشحال نمی شوند بیاد، ولی حدس زد 

 هری تو حالت خوبه؟.کردیم از پودر فلو بهتره ، عالی و مستقیم از پریت درایو تا بارو

 .هرمیون تازه متوجه چهره او شده بود

رون چطوره؟ چه کار می کنه؟ فکر نمـی کـردم بـه    . م فقط کمی سرم درد میکنهآره ممنون:هری خوشحال بود و گفت  

 .این زودی ببینمت

 . هرمیون اصال حرفهای او رانشنیده بود

 .بیا یه جا بنشینیم. رنگت پریده پیشونیت عرق کرده _

با نگـاه   . اشتهرمیون هنوز شوق د   .نسیم مالیمی می وزید   .جای خلوتی بود  . روی یکی از صندلی های پارک نشستند      

 .دلم برای هاگوارتز خیلی تنگ شده: مشتاقی گفت

تمام قدرتی را که با دیدن هرمیـون بدسـت آورده بـود دوبـاره از دسـت داده                   . ولی هری اصال حال مساعدی نداشت     

تـو  :هرمیون با نگرانی گفت.چشمانش تطابق نداشت سینه اش به شدت می سوخت و سردردش شدیدتر شده بود            .بود

 . هر جور شده به خونه برسونم بیا بریم باید تو رو. داری می لرزی .  نیست حالت خوب

هرمیون بازوی . ترجیح می داد بمیرد ولی با این حال نزد دورسلی ها بازنگردد.  نبود خانه برای هری واژه خوشایندی  

رانی به بازوی او چنگ زد هری بلند شد ولی تعادل نداشت هرمیون با نگ. هری را گرفت و از او خواست تا بلند شود       

 .و او را با خودش راهی کرد

از میان کوچه ها مـی  .مدتی طول کشید تا هری تشخیص دهد جایی که هرمیون او را می برد منزل دورسلی ها نیست           

در مقابل چشمان حیرت زده عابران هرمیون بازوی هری را دور گردنش حلقه کرده بود و او را با خـود مـی                       .گذشتند

هرمیون ناگهان در یکی از خانه . میان کوچه های تاریکی می گذشتند که هری تا به حال پا به آنها نگذاشته بوداز  . برد

کوچه از هر دو طرف بسته بود و خانه های نیمه           .ها را باز کرد ولی بر خالف انتظار هری پشت در کوچه دیگری بود             



14 
 هری پاتر و جادوی خاطراتهری پاتر و جادوی خاطراتهری پاتر و جادوی خاطراتهری پاتر و جادوی خاطرات

http://www.aryany.com/harrypotter 

هرمیون در مقابل در خانه دیگری ایستاد .ه و دود می آمددر میان کوچه بوی چوب سوخت.ویرانه آن را احاطه کرده بود

کلیدی را از جیب درآورد اول سه دور در جهت عقربـه هـای سـاعت و بعـد دو دور                     .با احتیاط به اطرافش نگاه کرد     

درسـت در   .در با غژ غژ بلندی باز شد، پشت در فقط یک خانه معمولی ولی به شـدت آشـفته بـود                    . برعکس چرخاند 

 .ودی آیینه بلند و قدی بزرگی بود که هری تصویر خود و هرمیون را در آن می دیدبرابر در ور

 !ریفلکتا رییال : هرمیون چوبش را درآورد به آیینه زد و گفت 

مـا رو ببـر بـه    : هرمیون با صدای بسیار آرامی گفت . آیینه پر از امواج آبی رنگ شد ولی تصویری در آن دیده نمیشد          

 .بارو

چیـزی کـه   . ه تصویرش را در آیینه می دید ولی جایی درست پشت سرشان اثری از در ورودی نبود            حاال هری دوبار  

 .داشت در آیینه شکل میگرفت آشپرخانه ویزلی ها بود

 . آیینه گذاشت و بی درنگ پا به میان. بیا هری باید بریم: هرمیون گفت 

 

 از آیینـه بیـرون آمدنـد در آشـپزخانه ویزلـی هـا               وقتی در آن سـوی آیینـه      . از اتفاقات بعدی خاطرات مبهمی داشت     

تصاویر نامفهومی از خانم ویزلی ، رون ، بیـل ، جینـی و مـردی                .هرمیون او را روی یکی از صندلی ها رها کرد         .بودند

در اتاق کسی نبود، پنجره باز بود و .زمانیکه چشمانش را گشود خود را در اتاق رون یافت    .غریبه به ذهن هری می آمد     

ریه هایش را از هوای تـازه پـر کرد،سـینه اش نمـی     . هری احساس مطلوبی داشت .مطبوعی به درون می خزید هوای  

 . سوخت

فکر کـردم  :در اتاق باز شد و خانم ویزلی آهسته به درون خزید ولی وقتی هری را بیدار یافت خنده کوتاهی کردگفت              

هری سرش را به نشانه موافقت .  حالت خوب باشهحالت چطوره؟ به نظر می آید که.خوابی نمی خواستم بیدارت کنم

 .تکان داد

 .بله ممنونم_
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هـری  ! نباید این کار را میکردی حداقل به کسی خبر میدادی   : خانم ویزلی با چهره نگرانی در کنار او نشست و گفت            

دراز !  کـن   حاال دیگه فراموشـش   : خواست چیزی بپرسد که خانم ویزلی گفت        .منظور خانم ویزلی را درک نمی کرد        

 .بکش و فقط استراحت کن

هری دراز کشید و به پرده که هر از چند گاهی با وزش نسیم به حرکت در         . خانم ویزلی بی معطلی اتاق را ترک کرد         

هنوز مدت زیـادی نگذشـته بـود کـه رون و جینـی بـا نـوک پـا بـه درون اتـاق                         . سرش تیر کشید  . می آمد نگاه کرد   

 .  هری نشست  ش روی بینیش گرفته بود و مرتب هیس هیس می کرد کنار تختجینی در حالیکه انگشت.آمدند

 این کارها برای چیه؟: هری با لبخند پرسید

 !مامان ممنوع المالقاتت کرده: جینی گفت

 تو که حالت خوبه ؟ نه؟: رون کمی جلوتر اومد آهسته گفت

 ومدم؟تو چطوری؟ چه اتفاقی افتاد؟ من چطوری به اینجا ا.  آره ممنون _

 . بیچاره هرمیون خیلی ترسیده بود. حالت خوب نبود  وقتی آوردت.هرمیون تو رو آورد _

 . همه ما ترسیده بودیم. هرمیون حق داشت: جینی گفت

 .ولی برای چی ؟ من فقط کمی احساس ضعف می کردم :هری پرسید  

 .ق بیهوش بودیفقط همین؟ میدونی چند وقته که تو این اتا: رون خنده کوتاهی کرد و گفت

بعـدهم کـه فقـط گـاهی        .چهار روز اول تو بیهوشی مطلق بودی      : رون ادامه داد  .هری سرش را بعالمت نفی تکان داد        

به نوبت باالی سرت کشیک میدادند و هر چند ساعت یک بار سـعی    مامان و پاپا   ,بیل  . اوقات به هوش می اومدی      

 نمیگذاشتند ما به این اتاق بیایم تا دیشب که مامان گفت خطـر از               اصال.میکردند بیدارت کنند تا برای همیشه نخوابی      

 .سرت گذشته
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هری نمی فهمید آنها از چه صحبت میکنند او احساس میکرد حداکثر یک روز خوابیده است احساسی که از بیمـاری      

 .ساده بود نه بیشتر داشت مثل احساس یک سرماخوردگی اش

 .ماخوردگی یا سردرد ساده باشهولی من فکر می کردم یک سر: هری گفت 

درست وقتی با هرمیون اومدی مثـل  .مامان هم اول همین حدس را می زد :جینی کمی روی تخت جابجا شد و گفت  

بعد کم کم نفس هات آرام تر شد همه فکر کردیم داره حالت خـوب میشـه            .کسی که دویده باشه نفس نفس می زدی       

 .که به ندرت نفس میکشیدیولی موضوع بدتر شد وضعیت به جایی رسید 

یک روزی درمانگر خوبی بـوده تـا        . بیل رفت و آقای آدامز پیر رو آورد اون خانه اش به اینجا نزدیکه               : رون ادامه داد  

بعد از اومدن اون دیگه نمیدونم . ما هنوز هم وقتی اتفاقی میافته اول از اون کمک میگیریم . اینکه دیگه باز نشسته شد

 !ار کرد ولی بعد از یکساعت بیرون اومد و گفت که زنده میمونیتو این اتاق چیک

 . ولی چرا ؟ منظورم اینه که چرا من این جوری شدم: هری گفت 

 .ظاهرا در استفاده از افسون رویا زیاده روی کرده بودی: رون پاسخ داد 

 در استفاده از چی؟:  پرسید هری

 .......افسو_

 !!!!رون ویزلیرون ویزلیرون ویزلیرون ویزلی_

مگه به شما نگفتم بودم حـق نداریـد بـه    :ه دستش به کمرش بود و در قاب در ایستاده بود غرید     خانم ویزلی در حالیک   

 ! سریع هردوتون ! بیرون! این اتاق بیاید

فکر کردم شما .هرمیون تو آشپزخانه داره همه کارها رو تنهایی انجام میده    : بعد در حالیکه به تخت نزدیک میشدگفت      

 .نجام بدیدسه نفر قراره با هم کارها رو ا
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خانم ویزلی باالی سر هری آمد دسـتش را بـه پیشـانی او گذاشـت و        .رون و جینی با دستپاچگی اتاق رو ترک کردند        

   چیزی می خوری برات بیارم؟.خوبه:دمای بدنش را اندازه گرفت بعد لبخندی زد و گفت 

 .هری احساس گرسنگی نمی کرد 

 . ممنوم خانم ویزلی. نه_

یعنـی در  ...افسون رویا ! خانم ویزلی : هری ادامه داد. تا از درون کشو چندتا ملحفه تمیز در بیاره   خانم ویزلی دوال شد   

 .حقیقت من اصال به یاد نمی آورم که از افسون یا چیز دیگری استفاده کرده باشم

 در کمد کرد     سرش را   خانم ویزلی نگاه متعجبی به او انداخت ولی بعد گویی چیزی را به خاطر آورد چون بالفاصله                

 .ولی باید چیزی بخوری :وقتی سرش را بیرون آورد بدون توجه به چیزی که شنیده بود گفت.و مشغول جستجو شد 

 .و بعد بالفاصله اتاق را ترک کرد و در را پشت سرش بست

سـر  تمام کوشش های هری بـرای  . حدود یکهفته پایین آمدن از تخت جز در موارد معدود برای هری قدغن شده بود 

در ایـن مـدت   . هیچکس حاضر نبود در این مورد چیـزی بـه هـری بگویـد     .در آوردن از افسون رویا بی نتیجه ماند        

در مدتی که هری .هرمیون و رون برای دیدن او می آمدند و از آنچه در تابستان برایشان رخ داده بود صحبت میکردند                

رسلی هـا از بیمـاری هـری و جمـع آوری وسـایلش بـه                بیهوش بوده هرمیون و چارلی برای در جریان قرار دادن دو          

 .پریوت درایو رفته بودند

هری . در بارو بماند    نه تنها هیچ برخوردی پیش نیامده بود بلکه دورسلی ها موافقت کرده بودند هری بقیه تابستان را                

کـه هـری در اولـین    اول قدرت خاص هرمیون در رام کردن دورسلی ها          : دو دلیل برای این برخورد آنها سراغ داشت       

دوم بیماری هری که مطمئن بود دورسلی ها ترجیح میدهند این دردسـر را از               .برخورد هرمیون و خاله پتونیا دیده بود      

 .سرشان رفع کنند



18 
 هری پاتر و جادوی خاطراتهری پاتر و جادوی خاطراتهری پاتر و جادوی خاطراتهری پاتر و جادوی خاطرات

http://www.aryany.com/harrypotter 

 دوستانش   به هر حال حاال هری اینجا بود و اگر این را لطف بیماری هم می دانست می توانست باقی تابستان را نزد                     

روزهـای  . دریج تمام نیروی از دست رفته اش را به دست آورده و سردردهایش فروکش کرده بـود                هری به ت  .بگذراند

. گهگاه به آنچه در نیمه شب در منزل دورسلی ها دیده بود می اندیشـید         .بسیار خوبی را در کنار دوستانش می گذراند       

 .ا مربوط به جعبه میدانستناخودآگاه همه چیز ر. یک خواب بوده است نمی توانست بخودش بقبوالند که فقط

هری از خالل پنجره به افق خیره مانده بود گویی در دور دست به دنبال دو نفر میگشت که قدم زنان از کنار درختـان   

 .بگذرند و محو شوند دو نفری که به تازگی فرصت دیدارشان را از دست داده بود

 به چی فکر می کردی؟_

درست نمی دانست آیا باید در مورد رویایش به او چیزی بگوید            .بخندی زد هری برگشت و ل   . این صدای هرمیون بود   

 .یا نه

 .هری چیزی هست که می خواستم در موردش ازت سوال کنم.در زدم ولی انگار متوجه نشدی: هرمیون گفت 

منظورم ....کهوقتی برای برداشتن وسایل تو به پریت درایو رفتیم در منزل دورسلی ها یعنی دقیقا در اتاقت چیزی بود                    

 .... من فکر کردم. خوب تو هیچ وقت در مورد اون چیزی نگفته بودی... اون جعبه بی دره

 تو اونو برداشتی ؟درسته؟: هری تازه به یاد جعبه افتاد با هراس گفت

وگل اون یه جعبه بی در بود یه جعبه بی در چطور می تونست مال م              ....آره....خوب: هرمیون با کلمات بریده ای گفت     

 ها باشه؟

 .چند وقت پیش اونو تو اتاق زیر شیروانی دورسلی ها پیدا کردم:هری نفس آسوده ای کشید وگفت

 ....خوب من دقیقا نمی دونم اون چیه فقط:بعد در حالیکه جعبه را از درون چمدانش بیرون می آورد گفت
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هرمیون جیغ کوتاهی کشـید و  .  بستهری دستش را روی لوح کشید عبارت جیمز ولی لی پاتر دوباره روی آن نقش         

خیلی در موردش خونده بودم ولی هیچ وقت یکی از اینها رو با چشم      ! پس این واقعا یک جعبه بی دره      : با وجد کفت  

 هری درش کو ؟ چطوری درش رو باز میکنی؟.خودم ندیده بودم

 .درست در همین موقع رون وارد اتاق شد

 رفتم   میدونی االن چه بالیی سر من آوردن؟      . فرد وجرج شورشو در آوردن    :با بد اخالقی کنار هرمیون نشست وگفت      

رون ویزلی چرا لباس نپوشیدی؟ نگاه کردم می بیـنم بـا لبـاس زیـر                : وسط آشپزخانه ایستاده ام و مامان ازم می پرسه        

یـک بـار    آخر سر معلوم شد فرد وجرج با طلسم غیب کن کاری کردن که هـر چنـد دقیقـه                    .وسط آشپزخانه ایستادم    

 .لباسهام به تنم غیب میشه

 خوب تو چی کار کردی ؟: هری خندید وگفت

 .مجبورشون کردم طلسمو باطل کنم_

 شما االن تن من لباس می بینید این طور نیست؟ : بعد در حالیکه با تردید به لباسهایش می نگریست گفت

رون با احتیـاط    . مونی که برات تعریف کردم    ه.آره نگران نباش ببین این همون جعبه است       : هرمیون لبخند زد وگفت     

بعـد بـا    . عبارت روی لوح داشت ناپدید میشـد      .جعبه را از هری گرفت گویی می ترسید جعبه در دستش منفجر شود            

 .درش؟ این که در نداره؟ وبعد دوباره به ارزیابی جعبه پرداخت: لحن مشکوکی گفت 

 !تعداد این جعبه ها از تعداد انگشتان دست تو کمترههری میدونی این جعبه چقدر ارزش داره؟:هرمیون گفت

 چطوری بازش می کنی ؟: رون پرسید

 .آره هری بازش کن: هرمین با شوق گفت 

 .من نمی تونم یعنی اصال نمی دونم چطوری باز میشه_



20 
 هری پاتر و جادوی خاطراتهری پاتر و جادوی خاطراتهری پاتر و جادوی خاطراتهری پاتر و جادوی خاطرات

http://www.aryany.com/harrypotter 

 .هری احساس کرد چهره هرمیون درهم رفت اول اخم کرد و بعد انگار مشغول فکر کردن شد

 ... جعبه را چطوری پیدا کردی؟ یعنی منظورم اینه که بعد از این همه سالاین: رون پرسید

 . هرمیون وسط حرفش پرید

 باز کردن این جعبه ها روشهای مختلفی داره که معموال هر دارنده ای برای باز کردن اون روش خاصی را انتخـاب                       _

صـی بـاز میشـوند جعبـه هـا هویـت افـراد              روشهایی مثل اسم رمز ولی بعضی از جعبه ها فقط توسط افراد خا            .میکنه

 .تشخیص می دهند

 تا حاال اسم رمزی رو امتحان کردی؟: رون پرسید

 .....من...نه : هری چیزی نداشت بگوید

 برای شروع شاخدار چطوره؟. هرمیون گفت خوب امتحان کن

 .دوک عسلی بهتره:رون لبخند زد

 .اسم خودت از همه چیز بهتره: هرمیون با چشم غره گفت

 .صبر کنید باید امتحان کنیم:هری گفت 

 .هرسه خسته بودند.بی فایده بود. تقریبا تمام بعد از ظهر اسم های رمز مختلف را امتحان کردند

نمیشه وادارش کنی باز بشه یا حداقل درش رو نشون بده؟ هرمیـون هـیچ وردی بـرای وادار کـردنش                     : پرسید   رون 

 وجود نداره؟

 .هیچ ورد یا قدرتی نمیتونه اونو وادار کنه اسرارش رو به غریبه ها نشون بده! ! ! ! چیچیچیچی هی هی هی هی:هرمیون قاطعانه گفت

 .ولی هری که غریبه نیست: رون گفت
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 .درش را فقط برای صاحبان اصلی اش باز کند ممکنه جعبه. باشه ولی هری صاحب واقعی اون نیست_

 ....صاحبان اصلی اون پدر و مادر هری هستند که: رون گفت

واین به این معنیه در این جعبه هیچ وقـت بـاز   . که حاال مرده اند : را ادامه نداد ولی هری به سردی گفت       رون حرفش   

 درسته؟! نمیشه 

هنـوز روش هـای     . من فقط گفـتم ممکنـه     . نه هری : رون که از حرفش پشیمان بود چیزی نگفت ولی هرمیون گفت            

 . اسم رمز جعبه باشهزیادی مونده به عالوه هنوز اسمهای زیادی هست که می تونه

 .جیمز و لی لی پاتر نقش بست. عبارت روی لوح محو شده بود دستش را روی لوح کشید 

بعدا راهی برای باز کردنش پیـدا       . شام تا به حال حاضر شده     . بهتره فعال فراموشش کنیم بیاین بریم پایین        : رون گفت 

 .می کنیم

 .نمون برسهآره بعدا شاید چیزهای بهتری به ذه: هرمیون گفت 

هری جعبه را روی میز گذاشت و همراه آندو اتاق را ترک کرد ولی قبل از اینکه در پاگرد بچرخـد چیـز تـازه ای بـه          

 .  دویدند  ذهنش رسید با سرعت به اتاق برگشت رون و هرمیون هم که تعجب کرده بودند دنبالش

 .هری خود را به جعبه رساند

 چی شده هری؟: رون پرسید

      که هنوز امتحان نکردیم.....یک اسم _

 .ولدمورت : هری دستش را روی جعبه گذاشت وگفت

 .چشمان هری درخشید.جعبه زیر دست هری لرزید
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 .دیگه تمومش کنید بریم پایین: رون باخشم بازوی هری را کشید وگفت. ولی جعبه باز نشد. بازشو دیگه. بازشو _

 

 باز کـردن جعبـه بـه صـورت یـک فعالیـت        حاال. بحث ها شده بودجعبه هری موضوع اول تمام. یک هفته گذشت   

همگانی در آمده بود هرکس پیشنهادی می داد و روش تازه ای را امتحان می کرد ولی در نهایت هیچکدام بـه نتیجـه                        

 .نرسید

ری بداند اگر این رازی بود که پدر و مادرش مایل نبودند هیچکس حتی ه    . هری جعبه را به چمدانش باز گردانده بود       

با این حال از اینکه بعد از سالها چیزی را بدست آورده بـود کـه کـه        . او هم اصراری نداشت به آن دسترسی پیدا کند        

 .خاطرات و اسرار پدر و مادرش را به خوبی حفظ کرده بودخوشحال بود

 شاید یک روز بتونی بازش کنی : به یاد جمله خاله اش افتاد 

 ......م مانده در عوض شاید هری یک روز میتوانست معلوم بود خاله اش هم ناکا

    کوتوله ای به نام ماکیتونکوتوله ای به نام ماکیتونکوتوله ای به نام ماکیتونکوتوله ای به نام ماکیتون: : : : فصل سوم فصل سوم فصل سوم فصل سوم 

وقتـی کتابهایشـان را از    . یک هفته بعد رون ، هری و هرمیون برای تهیه وسایل مدرسه سری به کوچه دیـاگون زدنـد                  

دور میـز کـوچکی حلقـه       . زننـد فلوریش وبالتز تهیه کردند ، تصمیم گرفتند سری به بستنی های فلورین فورتسکیو ب             

پیغام مختصری که هرسال قبل از شروع سال تحصیلی آنها را به مدرسه .زدند هرمیون نگاهی به نامه هاگوارتز انداخت  

ضمیمه نامه لیستی از کتابهـای مـورد نیـاز    .تاریخ مراجعت اول سپتامبر بود یعنی درست یک هفته دیگر    .فرا می خواند  

رون داشت کتابها را بررسی می کرد روی جلـد یکـی از کتابهـا نوشـته شـده بـود                     .وردبرای سال جدید به چشم میخ     

این مال چه درسیه؟ هرمیون بدون آنکـه نگـاهی بـه نامـه هـاگوارتز                : رون پرسید . اثر البرتو خوزینو   "قدرت ویرانگر "

 .دفاع در برابر جادوی سیاه: بیندازد گفت 

 یعنی یه معلم جدید؟_
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 .باید همین طور باشه_

کـی ممکنـه یـه      .هی اینجا رو نگاه کنید نویسنده این کتاب مال حداقل ده قرن پیشه تا حاال باید فسـیل شـده باشـه                     _

همچین کتابی رو برای تدریس پیشنهاد کنه ؟ یه روح دیگه مثل بینز؟ شرط می بندم معلم امسال از اون پیرهایی باشه                      

 .که به زحمت شاگرداشو از ستون دیوار تشخیص میده

به عالوه این اصال درست نیست که تو در مـورد اسـتادهای سـالخورده ایـن                . قدرت ویرانگر کتاب معروفیه    !  رون _

طور حرف بزنی دامبلدور هم سن زیادی داره ولی کفایت قدرت و تدبیرش رو هنوز هیچکدام از جوانتر ها ندارند و                     

 . نداری به خوبی تشخیص میدهبا وجود همه این حرفها اون تو رو که به نظر من با ستون هیچ فرقی

آفتاب روی موهای رون افتاده بـود و موهـای          . هری بدون توجه به گفتگوی آندو به رویایی که دیده بود می اندیشید            

شـدت  .هری احساس می کرد هوا به شدت گرم شـده اسـت   . قرمز رنگش زیر نور خورشید تاللوی خاصی یافته بود 

چیـزی  . چشمانش را تنگ تر کرد تا بتواند اطرافش را بهتر تشخیص دهد. آمدتابش خورشید به نظر چندین برابر می      

 .که می دید به نظر باور نکردنی می آمد

و آدمهایی را می دیـد کـه         درست در میان صحرای بی انتهایی ایستاده بود که در مسافتی دورتر چیزی شبیه یک هرم               

ولی او اینجـا  .  را تشخیص دهد حاال میتوانست رون.اندهری به سرعت خودش را به آنها رس. به درون هرم می روند   

چه می کرد؟ سعی کرد با حرکت دستش او را متوجه خود سازد ولی رون بی توجه به او با جینی وارد یکی از مقبـره                 

. یک فکر به سرعت از ذهـن هـری گذشـت          . هری متوجه شد عالوه بر رون تمام خانواده او هم آنجا هستند           . ها شد 

سال پیش با خانواده اش برای دیدن اهرام به مصر رفته بودند وحاال او هـم در کنـار آنهـا بـود و ایـن مـی                          رون چند   

پشت سر رون وارد هرم شد از تونل . هری داشت در میان خاطرات رون قدم میزد .توانست فقط یک معنی داشته باشد     

هر چی جلوتر میرفتند هری . نها توضیحاتی می دادپیرمرد خمیده ای به دنبال آنها می آمد و برای آ. تو در تو گذشتند 

بیشتر به این فکر می افتاد که دارند مسیر را گم می کنند ولی آنهـا بـا اطمینـان کامـل بـه دسـتور پیرمـرد جلـو مـی                                

تصـاویر مـردان بـا لباسـهای        . پیرمرد با صدای لرزانی به تصاویری که بر روی دیوار کشیده شده بود اشاره کرد              .رفتند
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 را نشان میداد که دستانشان را به شکل ضربدر جلویشان نگه داشته بودنـد انگـار چیـزی از نـوک انگشتانشـان           بلندی

 :هری صدای پیرمرد را شنید که با لحن قدرتمندی چنین می خواند.جریان داشت و به سمت بیننده میرفت

 .ین مرگ ودردنفرینی آسمانی نفر. نفرین بر آنانکه پای بر حریم مقدس می گذارند...نفرین

 هری منظورت چیه؟_

 چی؟_

 !داشتی نفرین می کردی:هرمیون ادامه داد

اونجـا چـی بـود کـه مـی خواسـتی       : رون به جایی که هری تا چند لحظه پیش به آن خیره شده بود نگاه کرد و گفت          

 نفرینش کنی؟

 .فکر کنم برای چند لحظه فقط خوابم برد. هیچ چیز :هری که به خودش آمده بود گفت

 .چیزهایی که می گفتی منو یاد حرفهای هرودت می انداخت: رون که اخمهایش را در هم کشیده بود گفت 

 هرودت؟_

بایـد مـال    .آره اون پیرمردی که ما رو تو مقبره ها راهنمایی می کرد درست یادم نمیاد کی اینها رو از دهنش شـنیدم                     _

   .وقتی باشه که ما تو کارناک بودیم

 کارناک کجا بود؟:رسیدهرمیون مشتاقانه پ

تـو کارنـاک    . خوب در حقیقت نخستین شهر دنیای باستان که یک زمانی جز بزرگتـرین شـهرها محسـوب میشـده                   _

 ...معبدی به اسم آمون بود
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آره در موردش خوندم حیرت انگیزه هری وسعتش به قدریه که میشه تـوش     :هرمیون به میان حرف رون پرید وگفت        

، نتردام در پاریس و میالن در ایتالیـای شـمالی را          کنونی یعنی دقیقا کلیسای سن پیتر درم       سه تا بزرگترین کلیساهای   

 ...جا داد بعالوه

نه رون و نه هری به ادامه حرفهای او گوش نمیدادند هری مطمئن بود رون چیزی در مورد وسـعت کلیسـاهایی کـه                         

زی در مورد آنچه چند دقیقه پیش رخ داده بود      هرمیون در موردش حرف میزند نمی داند و هری می اندیشید چرا چی            

 .در حقیقت از درون حس می کرد باید این مسئله را مخفی نگاه دارد.به آنها نگفت

سری به مغازه وسائل کوئیدیچ زدند هنور آذرخـش         . هری رون و هرمیون در کوچه دیاگون به گشت وگذار پرداختند          

ردای .هرمیون بـه یـک ردای جدیـد نیـاز داشـت           . خانم مالکین زدند  بعد سری به فروشگاه     .بهترین جاروی مغازه بود   

وقتی از مغازه بیرون می آمدنـد هرمیـون بـرای ششـمین بـار      .  سالم و نو بودن برایش کوتاه شده بود  قدیمی در عین  

جوری با وسواس پشت و روی آن را بررسی می کرد گویی مطمئن بود ایرادی دارد که نادیـده                   .ردایش را بررسی کرد   

 .رون ردا را از دست هرمیون گرفت و به درون بسته باز گرداند.گرفته شده

 .بس کن هرمیون مطمئن باش سالمه_

 .حق با آقای ویزلیه :صدای نا آشنایی گفت

پوسـت آفتـاب سـوخته اش را یـک الیـه از      . پشت سرشان کوتوله ای پنجاه سانتی متری ایستاده بود          .هری برگشت   

در کل میشد گفت اصال ظـاهر دلپـذیری   .لباس زرد رنگش کثیف و در چند جا پاره بود.ودچربی سیاه رنگ پوشانده ب   

 .نداشت

 توکی هستی ؟_

 .من ماگیتون هستم آقای پاتر:کوتوله که سعی می کرد با دستان پهن و انگشتان کوتاهش لباسش را مرتب کند گفت
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ی چشمانش می رسید از سر برداشت و تعظیم کـرد  بعد برای ادای احترام به هرمیون کاله گرد و بزرگش را که تا باال     

حقیقتا کاله چندین برابر از سر او بزرگتر بود جوری که هر از چند گاهی به یک سـمت سـر       .و دوباره به سر گذاشت    

 .او لیز می خورد وگاه صورتش را می پوشاند

 .رین پارچه دوخته شدهاون با بهت.مطمئن باشید ردایی که خریدید هیچ ایرادی ندارد. دوشیزه گرنجر _ 

ببینم مادام مالکین تو رو برای تبلیغ رداهاش استخدام کرده؟ متاسفم همین طـور کـه مـی بینـی مـا یکـی                  : رون گفت 

 .خریدیم و دیگه الزم نداریم

دوشیزه گرنجر تنها چیزی هست باید      .نه آقای ویزلی من هیچ وقت با مادام مالکین آشنا نمی شوم           : ماگیتون پاسخ داد    

 بیست روز دیگه یه لکه کوچیک از شام روی رداتون می ریزه نگران نباشید می تونید اونو با چند قطـره عصـاره                     بگم

زنبق سیاه پاک کنید بغیر از این تا سال آینده که اونو در منزل دوست پدرتون جا بگذارید براتون ردای خوبی خواهـد   

 .بود

 را تنگ کرد ظاهرش مانند کسی بود که داشـت چیـزی را   رون خندید بعد دستش را جلوی دهانش آورد و چشمانش      

چرا از اول به ذهنم نرسید؟ ببیـنم تـو بـرادرزاده پرفسـور تـره النـی خودمـون              ! من تو رو شناختم   : به خاطر می آورد   

 !نیستی؟ببین رفیق شاید تو برادرزاده گمشده اش باشی ها

بعـد  .اراندن موهایش کرد ظاهرا مشغول فکر کردن بودماگیتون دوباره کاله کاسه ای شکلش را برداشت و شروع به خ       

 .نه: قاطعانه کاله را روی سرش گذاشت وگفت 

چطوره شبهای یکشنبه یـک  . حیف این استعداده که این طوری به هدر بده ! چقدر بد شد  : رون پوزخندی زد و گفت    

 .از من بشنو رفیق پول خوبی به چنگ میاری برنامه تو هاگزمید بذاری

نه آقای ویزلی من هرگز در عمرم این کار را انجام نخواهم داد بعالوه با دوست شما  :  با خونسردی پاسخ داد      ماگیتون

 .پرفسور تره النی هم آشنا نخواهم شد
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 ..منظورت چیه که میگی آشنا نخواهی شد؟ تو که نمی خواهی بگی یه پیشگویی: هری پرسید 

 . خودم خبر دارمنه آقای پاتر من فقط از حال گذشته و آینده_

 چطور میتونی این کارو انجام بدی؟: هرمیون پرسید 

ما کوتوله ها از روزی که به دنیا می آییم به خوبی میدانیم چه آینده ای در انتظارمونه با  . من کار خاصی انجام نمیدم     _

 .چه کسی ازدواج می کنیم و کی از دنیا می ریم

 بیست روز دیگه لک می شه؟در این صورت تو از کجا می دونی ردای من _

 .من اینو از دابی خواهم شنید_

 تو دابی رو میشناسی؟: هری پرسید 

 . هنوز نه آقای پاتر ولی به زودی با او آشنا خواهم شد_

 هنوز نگفتی مارو از کجا می شناسی؟: هرمیون گفت

 . به زودی با شما آشنا خواهم شد_

 یب ما می شه؟و افتخار این آشنایی کی و کجا نص:رون پرسید

 .و اما در مورد جایش باید بگم فکر میکنم یک سلول کوچک باید باشه.تقریبا می تونم بگم بعد از کریسمس.امسال _

 منظورت از یه سلول کوچیک زندانه؟: هری گفت

اید پس قراره ما یه زندان دسته جمعی هم بریم نکنه یه سفر علمی آموزشیه؟ یـا شـ            ! عالیه! خوبه: رون خندید و گفت   

 هم قراره به گرین گوتز دست برد بزنیم؟ خوب دیگه چی؟

 .شما برای خداحافظی با آقای پاتر به زندان خواهید آمد.  نه آقای ویزلی این یه زندان دسته جمعی نخواهد بود _
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 فکر نمی کنی داری زیاده روی می کنی؟: رون که دیگر نمی خندید گفت

اگیتون اگه تو قراره تو زندانی باشی که آقای پاتر رو به اونجا میبرند پـس              م: هرمیون نگاهی به هری انداخت و گفت        

 حتما می دونی جرم ایشون چی خواهد بود؟

 من چیزی دراین مورد از ایشون نخواهم پرسید ولی می دونم قرار بر این خواهد بود که صبح روز بعد از مالقات                        _

 .شما ایشون رو به آزکابان منتقل کنند

 .شد صورت هرمیون درجاتی رنگ پریده تر به نظر می آیدهری متوجه 

 می تونی به من بگی آقای پاتر رو به آزکابان می برند یا نه؟_

 .نه دوشیزه گرنجر من همون شب از زندان خارج خواهم شد و چیزی در این مورد نخواهم فهمید_

یگه به این مهلت بـدی بـرات تعریـف          هرمیون معلومه چت شده ؟ اگه چند دقیقه د        .تمومش کن   : رون با خشم گفت   

 میکنه که طالع نحس رو تو صورت هری می بینه و احتماال قراره قبل از عید پاکم یکی جمع ما رو ترک کنه؟

ممنـون  :هرمیون چیزی نگفت و در حالیکه ردایش را به سینه می فشرد برگشت تـا بـرود و بـا صـدای آرامـی گفـت                  

 .ماگیتون

 .ون دوید ماگیتون چند قدم دنبال هرمی

 !دوشیزه گرنجر_

 .ماگیتون لبخندی زد و صورت شرمسارش را پایین آورد. هرمیون برگشت

به زودی روزی فرا خواهد رسید که باید بـین دو نفـر انتخـاب      ! دوشیزه گرنجر .  من دوست دارم به شما کمک کنم       _

 .کنید
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انتخابتـان درسـت    . اصال نترسـید  . مئن باشید   مط:ماگیتون سرش را باال آورد و با لحن گرم و امیدوار کننده ای گفت               

 . است

 .بی صبرانه انتظار دیدارتان را میکشم:سپس رو به هری کرد وگفت

 .کسی فرصت نکرد چیز دیگری بگوید چون ماگیتون این بار با برداشتن کالهش ناپدید شد

ه کم صبر کنی فقط یکـی بـاقی مـی    هر چند اگه ی. گرنجر انتخاب کردن بین دو تا اشغال نباید زیاد کار سختی باشه _

 .مونه

هـری  . هیچ کدام از آنها بشـود       مالقات با مالفوی چیزی نبود که باعث خوشحالی       .مالفوی درست پشت سرشان بود       

 :اندکی جلوتر رفت و گفت

 !چقدر از دیدنت خوشحالم مالفوی _

 .جدا ولی من اصال خوشحال نیستم: مالفوی پوزخندی زد و گفت

 پس چرا گورتو گم نمی کنی؟: هری اضافه کرد

 ؟.راستی به چه جرمی قراره بندازت گوشه ازکابان: مالفوی که جمله هری را نشنیده گرفته بود گفت

 واقعا دوست داری بدونی؟: هری لبخندی زد و گفت 

دو مثل تو به جرم از بین بردن یه اسلیترین بوگن: در کمتر از دو ثانیه هری چوبش را زیر گردن مالفوی گرفت و گفت           

 .مالفوی

ازکابـان  .به زودی کوتـاه میشـه     . زبون درازی داری پاتر   :مالفوی بعد از اینکه خودش را از چنگ هری نجات داد گفت           

 . کوتاهش میکنه
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اینطور نیست؟ سپس با لحـن متـاثری اضـافه    .بلک هم زبون درازی داشت پاتر:سپس در حالیکه دور میشد اضافه کرد      

 .د ازش استفاده کنهولی بیچاره فرصت نکر: کرد

چیزی درون رگهـای هـری      .رون مجبور بود برای جلوگیری از حمله هری به مالفوی بازوی هری را محکم نگاه دارد               

بهتـره  : رون در حالیکه هری را به دنبال خـود میکشـید گفـت   .می جوشید که گرمایش را زیر پوستش احساس میکرد   

بعد بـه هرمیـون نگـاه    .فات رو به دستور چه کسی سرهم کرده بود   دیگه بریم معلوم شد این کوتوله مسخره این مزخر        

ولی هرمیون چیزی نگفت فقط در سکوت به دنبال آنهـا مـی رفـت               .کرد گویی منتظر بود او هم حرفش را تایید کند           

هری که با   . مدتی در میان مغازه ها قدم زدند تا متوجه غیبت هرمیون شدند           .گویی در حال مرور چیزی در ذهنش بود       

 هرمیون کجا رفت؟:تعجب به اطرافش نگاه میکرد پرسید 

رون و هـری خودشـان را بـه او         .اونجاسـت : رون به چند متـر آنطرفتـر جلـوی ویتـرین یکـی از مغـازه اشـاره کـرد                   

 .فکر نمی کنید بهتر باشه ما یه هدیه برای هاگرید بگیریم:هرمیون به داخل ویترین اشاره کرد و گفت.رساندند

 . درون ویترین نگاه کردهری به محتویات

  ولی چی باید براش بخریم؟_

 یه شال گردن گرم ونرم برای کریسمس چطوره؟:رون گفت

 دقیقا رون منم به همین فکر می کردم: هرمیون با ذوق گفت 

 .فکر خوبیه پس بهتره بریم تو: هری گفت

پوشاکی بود که هـری در لنـدن دیـده          مغازه ای که وارد آن شده بودند درست مثل یکی از عادی ترین فروشگاه های                

چه کمکی  : ساحره با خوشرویی پرسید   .رون به سمت ساحره جوانی که پشت یکی از پیشخوانها ایستاده بود رفت            .بود

 از دستم بر میاد؟

 .ما به یه شال گردن خوب و نرم برای یکی از دوستانمان می خواستیم_
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         B1 ، B2، B3  …        ستونهایهمه :ساحره با چوبش ضربه ای به پیشخوان زد و گفت

هرمیـون نزدیـک   .در برابر چشمان هری رون وهرمیون سه دسته شال گردن در انواع طرح ها و رنگ ها ظـاهر شـدند             

 .بعضی از آنها واقعا نرم وزیبا بودند. رفت و آنها را با دقت بررسی کرد  تر

 کنید؟سپس یکی از شال گردن های قرمز رنـگ را برداشـت   چرا یکی از اونها رو امتحان نمی    :ساحره با لبخندی گفت   

کف دستش آن را لمس کرد سرش را نزدیک برد و در حالیکه با لبخند به رون نگاه می کرد نجوا کنان به شال گـردن                    

 گوش کن پاپی این آقای جوان بدشون نمیاد تو رو امتحان کنند چرا بهشون نشون نمیدی که چقدر نرم وگرمی؟ :گفت

ردن از کف دست او بلند شد در هوا چرخی زد و به نرمی روی شانه های رون نشست و با لطافت خاصی دور شال گ 

رون .  بیرون مانده بود پاپی خودش را باالتر کشید و و خود را حافظ گردن او کـرد                  کمی از گردن  . گردن رون پیچید  

 !خیلی نرمه: دستی به شال کشید و گفت

بله خیلی نرمه و خیلی قشنگ ولـی متاسـفانه بـه            : هرمیون گفت . مده بود اندکی لرزید   شال گردن که انگار غلغلکش آ     

 .درد ما نمی خوره

 .شال گردن با ناراحتی از دور گردن رون رها شد و روی شانه او افتاد

 رنگش نظرتون رو جلب نکرد؟: ساحره با همدردی پرسید

 .موضوع اینه که این واقعا کوچیکه.  نه موضوع رنگش نیست_

فقـط بـه مـن    . ما شال های بزرگتری هم داریـم . البته حق با شماست:ساحره که لبخند از چهره اش محو نمیشد گفت     

 بگید دوست شما چند سال دارند و قدشون چقدره؟

 .خوب اون تقریبا دو برابر شما قدشه و پهنایش هم شاید به چهار برابر شما برسه_

 . نشستB3  ه سرعت در هوا تا شد و روی دستهپاپی با هراس از روی شانه رون بلند شد ب
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 باشه که بـه      ولی خوب من فکر میکنم هنوز یکی      . پس شما واقعا دوست بزرگی دارید     : ساحره با لبخند لبش را گزید     

 . درد شما بخوره

راشـل تـو   : ردیف تقریبا به سقف چسبیده بود سپس با صدای بلندی گفت      . ساحره نگاهی به باالترین ردیف انداخت     

 .حاال مثل یک دختر خوب بیا پایین.که شنیدی دوست این آقایون و این خانم کامال برای تو مناسبند

راشل تـو کـه نمـی تـونی تـا ابـد منتظـر اون آقـا                  :ساحره با لحن جدی تری گفت       . اندکی گذشت ولی اتفاقی نیفتاد    

 .حاال خیلی سریع بیا پایین و مجبورم نکن از چوبم استفاده کنم.بمونی

شال گردنی بزرگ پشمی و سـفید        . پتری پانتا پتری پانتا پتری پانتا پتری پانتا : م اتفاقی نیفتاد ساحره با چوبش به ردیف آخر اشاره کرد و گفت            بازه

همراه با پایین آمدن او مـوج عظیمـی از گـرد و     .رنگ از درون قفسه به پایین پرتاب شد و در میان پیشخوان پهن شد             

خـوب ایـن    : ستش گرد و خاک را دور کنـد گفـت         ساحره که سعی می کرد با حرکت د       .خاک نیز به پایین کشیده شد     

هری دسـتش را   .شال گردن به قدری بزرگ بود که فضایی معادل یک کت بزرگ را روی میز اشغال کرده بود                   !راشله

سپس عقب .جلو برد تا او را لمس کند شال گردن عقب کشید اندکی در هوا بلند شد و محکم روی دست هری کوبید

 .راشل رفتارت خیلی بد بود: ساحره با بدخلقی گفت.گرفتتر رفت و از آنها فاصله 

 خوش خلق ترشو ندارین؟: رون گفت

ولی اگه شما بخواید تخفیف قابل توجهی به        .  نه متاسفانه این آخرین دونه است که از این سری برامون باقی مونده             _

 .شما می دیدم

 چرا اینطوری میکنه؟: هرمیون پرسید

 .میخواهد شما نخریدش_

 ی چرا؟ول_

 .... خوب حقیقتش اینه که دو سال پیش یه مرد خیلی بزرگ_
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تقریبـا تـو همـین انـدازه هـای دوسـت       : ساحره که داشت سعی میکرد با دستانش بزرگی مرد را نشان دهد ادامـه داد         

راشل هم کامال راضی به     . اون مرد قصد داشت راشل رو بخره در حقیقت خیلی هم از راشل خوشش اومده بود               .شما  

دو سـال   .نظر میرسید ولی متاسفانه پولش خیلی کم بود در نتیجه رفت تا بعدا برگـرده و راشـل رو بـا خـودش ببـره                        

گذشت همه دوستان راشل به فروش رفتند راشل تنها و اخمو اون باال موند و با همه مشتری ها همین کـارو کـرد تـا         

 ....این کارش ادامه بده نمیدونم تا کی می خواهد به .کسی خیال بردن اون به سرش نزنه

: هری که می دانست رون و هرمیون هم به چیزی که او می اندیشد فکر می کنند گفت .  از ذهن هری گذشت چیزی

 اون مرد چه شکلی بود؟

اون خیلی بزرگ بود و ریش خیلی بلنـد و پرپشـتی داشـت و               :ساحره که سعی می کرد همه چیز را به یاد آورد گفت           

 .فکر کنم کسی او را هابرید صدا کرد.مثل ریشش مشکی بود موهاش هم فکر کنم 

 !هاگرید: هری مشتاقانه گفت

ولی ببینید اگه شما راشل رو بخواهید فکر کنم بتونم تا پنجـاه درصـد هـم بهتـون                   . بله، بله، فکر می کنم همین بود       _

 ....فکر نمی کنم با این قیمت بتونید . تخفیف بدم

 .ما راشل رو می بریم:  پرید و گفت هری به میان صحبت های ساحره

 .پس براتون می بندمش: ساحره با لبخند رضایت بخشی گفت

راشل به هیچ قیمتی حاضر نمی شد او را بسته بندی کنند، مرتب کاغذ ها رو پـاره مـی        . ولی این تازه اول دردسر بود     

پتری : وبش را به سمت راشل گرفت     هرمیون چ .اینطوری فایده نداره همه برید عقب     : هرمیون عقب رفت وگفت     .کرد

 .فیکوس توتالوس

 .ساحره با وحشت به هرمیون نگاه کرد.راشل در هوا ساکن شد و بعد به نرمی یک پر روی میز پهن شد

 . نترسید افسون دست و پا قفل کن بود_
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 .بعد از بسته بندی راشل ، هری به قدری خسته بود که فقط به برگشتن به خانه می اندیشید

    چشم عقیقیچشم عقیقیچشم عقیقیچشم عقیقی: : : : چهارم چهارم چهارم چهارم فصل فصل فصل فصل 

هـوا آفتـابی و     .هری با احساس خاصی از خواب برخاست احساسی که توام با دلهره بود            .دوشنبه روز اول سپتامبر بود    

در منزل ویزلی ها روز اول سپتامبر برابر بـود          .بسیار لذت بخش بود این می توانست نوید بخش یک روز خوب باشد            

 . با یک جنب وجوش عظیم

بخشی از وسائل هری را رون در چمدانش گذاشته بود تا هری            . همه چیز آماده بود   .دانش انداخت هری نگاهی به چم   

هنگامی که در چمدان را با زحمت می بسـت صـدای غرغـر    .توانسته بود راشل را با هر زحمتی که می شد جای دهد  

هرمیون که . راهرو را پر کرده بوددر اتاق را که باز کرد متوجه صدای خانم ویزلی شد که  . نامفهومی از آن بلند می شد     

هنوز حرف هرمیـون    .چیزی نیست جینی اصرار داره خودش کارهاشو رو انجام بده         : داشت به هری می پیوست گفت     

تمام نشده بود که خانم ویزلی در حالیکه اتاق مجاور را ترک می کرد با انگشت تهدید آمیزی که در هوا تکان می داد                    

سـپس  .ا خوب جمع کن چیزی جا نگذاری بعد هم سریع برای صـبحانه بیـا پـایین             بسیار خوب پس حواست ر    :گفت

سـالم بچـه هـا    : همانطور که از جلوی هری و هرمیون می گذشت بدون اینکه به آنها فرصت سالم کردن بدهد گفت    

 نمی رسه؟چند روزه خانم ویزلی عصبی به نظر : پس از رفتن او هری گفت.صبحانه آماده است می تونید بیایید پایین

 .هفته ای می رسه  بیشتر از چند روزه تقریبا به دو: هرمیون سرش به عالمت موافقت تکان داد وگفت

چـارلی  .هری پشت میز کنار آقای ویزلی نشست      . پایین در آشپزخانه به غیر از جینی تمامی افراد خانواده ویزلی بودند           

بق معمول مشغول آماده کـردن صـبحانه بـود روی میـز            خانم ویزلی مطا  .با حرارت مشغول صحبت با آقای ویزلی بود       

جلوی هر نفـر یـک لیـوان        .تعدادی نان تست از باالی سر هری روی ظرف نان ها نشستند           . تقریبا همه چیز آماده بود    

نوشیدنی گرم بود که بخار مطبوعی از آن برمی خاست، فرد و جرج در حالیکه به بخار خیره مانده بودند به طرز مالل 

بیل که تـازه    . احتماال هنوز به طور کامل از خواب برنخاسته بودند        . با انگشتانشان روی میز ضرب گرفته بودند       انگیزی

هـری  .جایی در کنار چارلی یافته بود برای هرمیون چیزی را تعریف می کرد که ظاهرا او را تحت تاثیر قرار داده بـود                     

ی هم در حالیکه کج پا را بغل کـرده بـود وارد آشـپزخانه               جین.دوباره به چارلی که هنوز مشغول صحبت بود نگاه کرد         
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بـدون  . به چارلی نگاه کرد اینبار چارلی چیزی نمـی گفـت            . هری وزش باد خنکی را در آشپزخانه حس می کرد         .شد

پشت سر چارلی حفـره بزرگـی       .وزش باد شدیدتر شده بود      . اینکه قدرتی داشته باشد نگاهش به چارلی برمی گشت          

هری که می خواست دیگـران را از  . وجود آمده بود که باد با شدت از میان آن به درون آشپزخانه می وزیددر دیوار به 

 .حفره درون دیوار آگاه کند متوجه شد او تنها است 

تنها بود بلکه در میان چمنزار بزرگی ایستاده بود که تا دور دست ها به جز چمنزار هـای دور دسـت هـیچ                  ,او نه تنها    

 احساسـی بـه او مـی گفـت بـه زودی بـه آن نیـاز خواهـد             .چوبدستی اش را از جیـب شـلوارش در آورد         . نمی دید 

کمی جلوتر چیزی شبیه به یک دره به        .آسمان تیره و آماده باریدن بود، وزش باد وحشیانه او را عقب می کشید             .داشت

 ....با آن برخورد کرد نزدیک تر رفت تا شاید آنجا کسی را بیابد ولی چیزی که در آنجا .چشم می خورد

 . آتش سرخ رنگ و گرمی از درون دره تا نزدیکی صورتش آمد و بعد محو شد 

هری می توانست به خـوبی چـارلی را از   . یک اژدهای نه متری به همراه سه جادوگر مشغول نزاع در درون دره بودند    

فلـس هـای صـدفی و    . رواز می کردنـد میان سایرین تشخیص دهد، دو جادوگر دیگر همراه چارلی در اطراف اژدها پ     

 ....هفت رنگ اژدها،چشمان عقیق مانندی که ظاهرا هیچ مردمکی نداشتند

یکـی از آنهـا    اژدها با خشم بـه سـمت  . شاید اگر فرصت دیگری بود هری زیبایی اژدها را مورد تحسین قرار می داد

سـاحره بـا    . او حمله کرده بود به آتش کشید      نفس های آتشینش بخشی از ردای ساحره ای را که اژدها به             . حمله کرد 

حالت خوبه : چارلی فریاد کشید .چابکی از تیر رس اژدها خارج شد و ردایش را با افسون آتش سرد کن خاموش کرد

 کنستانت؟ 

ظاهرا ساحره اصال صدای او را نمی شنید چون تمام توجه اش به جادوگر دیگری بود کـه از غفلـت اژدهـا اسـتفاده                        

 و خود را به پشت اژدها رسانده بود به نظر میرسید نقشه ای در سر دارد که باعث شده بود آثـار نگرانـی در          کرده بود 

اسـتفان داره چـه   : چارلی که متوجه او شده بود خود را به ساحره رساند و گفـت      . چهره ساحره به خوبی نمودار شود     

 غلطی میکنه؟
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من نمی دونم ولی بهتره سرشو گرم کنیم و سپس بـه            : داشت گفت ساحره در حالیکه چشم از اژدها و استفان بر نمی           

اژدها که او را چون یک مگس مزاحم مـی پنداشـت بـا           .سرعت از جلوی صورت اژدها به سمت پایین خیز برداشت           

جادوگری که استفان نام داشت سعی می کرد بدون جلب توجه اژدها از عقب              .یک نفس آتشین دیگر او را بدرقه کرد       

چارلی بـا افسـونهای نـیش دارش حسـابی          .جائی پشت گردن اژدها مورد هدف او بود       .ه پشت سر او برساند    خود را ب  

استفان تقریبا داشـت موفـق   .  را کالفه کرده بود و در حقیقت به او فرصت نگریستن به پشت سرش را نمی داد  اژدها

 . می شد چند متر دیگر باالتر با یک افسون بیهوشی کار اژدها تمام بود

ساحره که همه حواسش به استفان بود با یک ضربه ناگهانی پرت شد ومحکم به تنه          .اژدها به سمت ساحره یورش برد     

 !!!!!!!!!!!!کنستانتکنستانتکنستانتکنستانت: استفان فریاد کشید. یک درخت خورد و بیهوش نقش زمین شد

پرتاب اژدها که متوجه وجود استفان در پشت سرش شده بود باحرکت شالغی دمش او را از روی جارویش به پایین                 

اژدهـا بـه سـمت    .استفان چنان با دیواره های سنگی دره برخورد کرد که هری در زنده بودنش کامال شک داشت      . کرد

چارلی چوبش را بـه سـمت اژدهـا گرفـت و            .استفان برگشت تا برای نابودی این مزاحم ریز نقش کارش را تمام کند            

 ....استوپفیاستوپفیاستوپفیاستوپفی: فریاد کشید

چوب چارلی به سمت اژدها کشیده شد ولی اژدها که به سمت او برگشته بـود                نور سفید رنگ و درخشانی از انتهای        

چارلی برای دور کردن حواس اژدها از استفان به قدری به او نزدیک شـده بـود      .از تیر رس افسون بیهوشی خارج شد      

 .انده بودکه حاال حتی در صورت کوچکترین حمله اژدها زنده ماندش دور از ذهن بود، راهی برای فرارش باقی نم

این صدای ساحره بود که با تمام دردی که در         .استوپفی پاشیوس : فریاد ضعیف و درد آلود دیگری در هوا طنین افکند         

نور نقره ای رنگی از انتهای چوبش خارج شد و به . چهره اش نمودار بود چوبش را در مسیر افسون چارلی گرفته بود

با پیوستن افسون ساحره افسون چارلی دوباره به سمت اژدها         . ود پیوست افسون چارلی که از کنار سر اژدها رد شده ب         

اژدها بدون توجـه بـه آنچـه در         . برگشت ولی قدرت آن به اندازه کافی نبود تا بتواند آن را در مسیر درست قرار دهد                

ر بی فایده بود استفاده از یک تغییر جهت دیگ    .کنار سرش رخ می داد تصمیمش را مبنی بر سوزاندن چارلی گرفته بود            

 .چون افسون کامال از مسیر خارج شده بود
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 ....پاشیوس سانتی استوپفیپاشیوس سانتی استوپفیپاشیوس سانتی استوپفیپاشیوس سانتی استوپفی: صدای دیگری فضای دره را شکافت

استفان که خون چون جویبار کوچکی از گوشه سـرش بـه روی صـورتش               . این صدای استفان از پشت سر اژدها بود       

پـای چـپش کـامال شـکافته بـود و بـدن             . اردجاری شده بود سعی می کرد با همراهی دستش خودش را سرپا نگاه د             

 .لرزانش را پای راستش می کشید

استفان با صـدایی  .نور طالئی ای رنگی از چوبش خارج شد و فضا را با سرعت شکافت تا به دو افسون دیگر بپیوندد         

 .کاره توئه چارلی:که سعی می کرد دردش را زیر آن مخفی کند گفت

 .عالی بود: چارلی گفت

اژدها از فرصت استفاده کـرد و بـه سـمت    .ان به دو افسون دیگر پیوست و نور خیره کننده ای را ساخت              افسون استف 

  !!!!حاالحاالحاالحاال:استفان فریاد کشید.چارلی با مهارت جا خالی داد.چارلی یورش برد

: فـت چارلی در حالیکه می کوشید برای بار دوم از زیر حمله اژدها رهایی یابد چوبش را به سمت باالی سر اژدها گر               

 .ایکسپلوتا

چیـز نـامرئی از   .هری متوجه شد سه افسونی قبل حاال به صورت گوی بزرگ و نورانی باالی سر اژدهـا رسـیده بـود                 

گوی نورانی منفجر شد و در حالیکه به رشته های باریک و نورانی تبدیل شده بـود از       .انتهای چوب چارلی خارج شد    

با افتادن . ناله آرامی کرد و نقش زمین شد.اژدها بی حرکت ماند .د آمد باالی سر اژدها چون بارانی از نور بر سرش فرو         

چارلی درحالیکه دسـتش را بـر بـازوی خـون     .بدن سنگینش به روی زمین چیزی شبیه به زلزله دره را به لرزه درآورد         

ه آخـر رهـایی   ظاهرا نتوانسته بـود از حملـ  .آلودش نهاده بود از جارویش پایین آمد تا از بی هوشی اژدها مطمئن شود      

 .یابد

 چی شده هری؟: خانم ویزلی با نگرانی پرسید.هری که جا خورده بود به عقب پرید.دستی بر روی شانه هری خورد
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بغیـر از او  . همه صبحانه خورده بودند و آشپزخانه را تـرک کـرده بودنـد   . هری به اطرافش نگریست در آشپزخانه بود  

 حالت خوبه؟: خانم ویزلی با همان لحن نگرانش پرسید .دفقط خانم و آقای ویزلی در آشپزخانه بودن

 .فقط خوابم برده بود بله،فکر کنم : هری بدون توجه به احساس ضعف شدیدی که می کرد پاسخ داد 

. صـبحانتو بخـور  : آقای ویزلی بدون اینکه به او نگاه کند گفت   .بی اختیار در میان آشپزخانه به دنبال چارلی می گشت         

ممنونم فکر کنم بهتره برم و برای رفتن : آهسته بلند شد و گفت .لیوانش انداخت، میلی به غذا نداشت     هری نگاهی به    

 .آماده شم

وقـت بـه انـدازه کـافی      :آقای ویزلی در حالیکه از جایش برمی خاست دستش را بر روی شانه هری گذاشت و گفت

 .داریم صبحانتو بخور

بی صدا مشغول خوردن شد و مـی اندیشـید   .اومت را از هری میگرفتچیزی در صدای آقای ویزلی امکان هرگونه مق  

بعـد از  .در صورت تعریف کردن آنچه دیده بود برای رون وهرمیون چه برخوردی را باید از آنها انتظـار داشـته باشـد               

یلـی  آخرین لقمه ای که فرو برد متوجه شد خانم ویزلی در تمام مدت با نگرانی مشغول پاییدن او بوده اسـت ولـی خ    

داره . دیگه بهتره عجله کنی عزیزم: سریع نگاهش را دزدید و در حالیکه سعی می کرد کامال طبیعی برخورد کند گفت          

سـپس آقـای    .آقای ویزلی برگشت هری مطمئن بود نگاه معنا داری بین او و خانم ویزلی رد و بـدل شـد                   .دیرت میشه 

 . منتظرتهرون. اگه صبحانتو تموم کردی میتونی بری هری: ویزلی گفت

بـا اینکـه در بسـته بـود هـری صـدای       . آقای ویزلی در را پشت سر هـری بسـت   . هری بلند شد و مودبانه تشکر کرد      

 .گفتگوی آندو را تا میان راهرو می شنید

 . سعی کن رفتارت طبیعی تر باشه.عزیزم تو داری همه چی رو خراب میکنی! مالی_

 . داره انتخاب کنهاون حق. آرتور ما باید همه چی رو بهش بگیم_

 .بله عزیزم اون حق داره ولی اگه بفهمه دیگه چیزی برای انتخاب باقی نمی مونه_
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 اگه رون بود بازهم همین حرف رو می زدی؟....خودتم دوست نداری که اون .تو خودت هم راضی نیستی_

مـا حـق نـداریم    ... ایـن موضـوع  مالی باور کن منم به اندازه تو بهش عالقـه دارم ولـی   .  نه، این حرف رو نمی زدم   _

   .دخالت کنیم

 به این فکر کردی؟. اون ممکنه کشته بشه _

 ........ تو خودتم خوب می دونی که_

 .صدای آقای ویزلی در میان همهمه سایرین که از پله ها پایین می آمدند گم شد

 چی شده چرا خشکت زده؟:رون که به سمت هری می آمد پرسید

 . باالهیچی داشتم می آمدم_

 ببینم به غیر از چمدون چیز دیگه ای هم داشتی ؟ _

 .نه فکر نکنم فقط قفس هدویگ_

بایـد عجلـه کنـیم چیـزی تـا سـاعت یـازده             . اونم برداشتیم دیگه الزم نیست بری باال همه چی رو آوردیـم پـایین             _

  مامان و پاپا نمیان؟ چرا.نمونده

 چرا در بسته است؟:د گفترون در حالیکه به در بسته آشپزخانه اشاره می کر

آقای ویزلی دستانش   .نیازی نبود هری توضیحی دهد چون در همین موقع آقا و خانم ویزلی از آشپزخانه بیرون آمدند                

 خوب پسرها و دخترها همه آماده اید؟: را بهم زد و گفت

بـه  .اس هری چیـزی نگفـت  تا رسیدن به ایستگاه کینز کر.چهره خانم ویزلی رنگ پریده ولی متقاعد به نظر می رسید           

سه رویا که ظاهرا سه خاطره از گذشته بود خاطراتی که در آن هـیچ               .اتفاقاتی که در اطرافش رخ داده بود می اندیشید        
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چه معنی می توانست داشته باشد او باید چه چیزی را انتخـاب  ... نقشی نداشت و بعد صحبت های آقا و خانم ویزلی     

  های اخیر تا این حد آشفته به نظر می رسید؟ می کرد؟ چرا خانم ویزلی در هفته

 .حواست کجاست؟ بازهم که تو فکری: رون پرسید

 .چیزی نیست_

هری اینبار هم چیزی به رون نگفت ولی چرا؟ اگر قرار بود در اینباره بـا کسـی مشـورت کنـد او و هرمیـون از همـه        

کند ولی هر بار که پیش می آمد ناخودآگاه سرباز می دانست که می خواهد در اینباره با رون صحبت           .نزدیک تر بودند  

 .شاید االن وقت مناسبی نباشد، بعدا به او می گفت.می زد

 ببخشید شما می دونید سکوی نه و سه چهارم کجاست؟_

 شما به هاگوارتز می رید درسته؟ :این صدای دختر بلوندی بود که در حالیکه به قفس هدویگ نگاه می کرد گفت

 ...اید از بین اون ستون رد بشی ولی بله ب:رون گفت

 .ولی او بدون اینکه به رون مهلت تمام کردن جمله اش را بدهد با خوشحالی تشکر کرد و دور شد

 . قبال ندیده بودمش  رون پرسید این دیگه کی بود؟_ 

ا از پریـت درایـو ، از   قطاری که هر سال هری ر.بعد از گذشتن از دیوار ، قطار قرمز رنگ هاگوارتز دوباره نمایان شد   

 .منزل دورسلیها دور می کرد و به هاگوارتز که هری عمیقا دلش برای آن تنگ شده بود می برد

جرج و فرد در باال بـردن چمـدانها کمـک مـی کردنـد ولـی       . خانم ویزلی تک تک همه را می بوسید و روانه می کرد    

هری به من قـول بـده   : نم ویزلی به هری رسید گفت وقتی خا.هاگوارتز بدون آندو چقدر ساکت به نظر خواهد رسید 

 ... همه چیز رو تنهایی به دوش بکشی سعی نکن. هر اتفاقی افتاد دیگران رو در جریان بگذار. مواظب خودت هستی

 .مالی کافیه تو داری اونو میترسونی_



41 
 هری پاتر و جادوی خاطراتهری پاتر و جادوی خاطراتهری پاتر و جادوی خاطراتهری پاتر و جادوی خاطرات

http://www.aryany.com/harrypotter 

 ... ولی آرتور _

 !مالی_

 .خانم ویزلی دیگر چیزی نگفت

  صحبت می کنید؟ شما درباره چی: هری پرسید 

 .حاال بیا می خواهم چند کلمه باهات حرف بزنم. چیزی نیست هری مالی همیشه نگرانه: آقای ویزلی گفت

شـاید بعضـی   .تو خیلی جوونی هری: وقتی اندکی از سایرین دور شدند آقای ویزلی سرش را نزدیک تر آورد و گفت           

 ....چطور می تونم بگم....ولی.ور بکنیشاید تو احساس غر.  تو جامعه ارزش به حساب بیاد چیزها

 .هری متوجه دست گرم آقای ویزلی شد که شانه اش را می فشرد

خدای من چطور مـی تـونم بـه ایـن     .....سعی کن به قلبت مراجعه کنی سعی کن بفهمی خودت واقعا دوست داری؟  _

هری خوب گوش کن هر وقـت     .....نی  چیزی درگذشته پوسیده وجود نداره ،می تونی اونو تو آینده پیدا ک           ....پسر بگم 

 .حاال برو پسر قطار داره حرکت می کنه.به کمک نیاز داشتی از درخواست اون دریغ نکن

 ولی،من نمی فهمم برای چی باید به کمک نیاز داشته باشم؟:هری پرسید 

 . هری خدا به همرات برو_

 ...ولی_

 .برو پسر_

 .منتظریم تا برگردی. ما منتظریم هری: غض آلود گفتخانم ویزلی هری را در آغوش کشید و با لحنی ب

 مگه قرار بود برنگرده؟: رون که سرش از شیشه قطار بیرون بود گفت
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همتـون برمـی گـردین      .نه البته کـه برمیگـرده       : خانم ویزلی که اشک از چشمانش به روی گونه اش می ریخت گفت            

 .خونه

 دور شدن قطار، هری آقای ویزلی را می دید کـه شـانه هـای      در حال .قطار شروع به حرکت کرد بود       . هری سوار شد  

 .همتون برمی گردین : خانم ویزلی با لبخندی آمیخته با اشک اضافه کرد .خانم ویزلی را می فشارد

 قطار دورتر از آن شده بود که کسی از خانم ویزلی چیزی بپرسد

 جرالد و جولیا جانسونجرالد و جولیا جانسونجرالد و جولیا جانسونجرالد و جولیا جانسون: : : : فصل پنجم فصل پنجم فصل پنجم فصل پنجم 

رون در  . ه زحمت از میان سایرین می گذشتند ولی سـرانجام یـک کوپـه خـالی یافتنـد                 قطار به قدری شلوغ بود که ب      

 این اولین بار نیست که ما به هاگوارتز می ریم این چه معنی داره؟: حالیکه در کوپه را می بست گفت

. دندرون االن دو هفته ای می شه که خانم ویزلی نسبت به همه چی حساس ش         : هرمیون در حالیکه می نشست گفت       

 .وقتی آدم از چیزی ناراحت یا نگران چیزی باشه ممکنه تحمل سایر شرایط محیطی را نداشته باشه

درسته االن دو هفته ای میشه که مامان مرتب با همه دعوا می کرد من فکر می کردم نگران پرسیه ولی باید    : رون گفت 

 .  یکی اتفاقی بیفتهجوری حرف می زد انگار قراره برای. اتفاق جدیدی پیش اومده باشه

 ... خوب شاید من یه چیزهایی بدونم: هری گفت 

رون کـه  .هری تمام آنچه را که آن روز در آشپزخانه شنیده بود به همراه حرفهای آقای ویزلی برای آندو تعریـف کـرد     

 پاپـا از  ولی تو بایـد چـی رو انتخـاب کنـی ؟ منظـور         : آمیخته ای از هراس و تعجب در چهره اش نمودار بود پرسید           

 گذشته پوسیده چیه؟

 ....چیزهایی مثل آنچه امروز صبح در آشپزخانه دیده بود ولی. چیزهای دیگری هم هری برای تعریف کردن داشت 

 !هری صدای خودش را شنید که گفت من نمیدونم 
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 !ی دانستچرا ؟ نم.او می دانست ولی مایل نبود به زبان آورد.او نمی فهمید برای چی چنین دروغی گفته بود

همه نـاراحتی  .چیزی که هست معلومه اتفاقی افتاده یا داره می افته باید حواسمون رو بیشتر جمع کنیم           : هرمیون گفت 

 های خانم ویزلی از دو هفته پیش شروع شد باید بفهمیم دو هفته پیش چه اتفاقی افتاده؟

می کنم این موضوع باعـث نـاراحتی   دو هفته پیش درست وقتی بود که هری حالش خوب شد ولی فکر ن     : رون گفت 

 .مامان بشه

 .نه البته که نمی شه باید چیز دیگه ای باشه: هرمیون در حالیکه چین برپیشانی اش افتاده بود گفت

درست چند شب بعد از اینکه تو و هری اومدیـد، نیمـه هـای               . چیز دیگری هم هست که شاید کمک کنه       : رون گفت 

 گوشـهای گسـترش پـذیر فـرد و    . پاپا و بیل افراد دیگری هم در آشپزخانه هستندشب متوجه شدیم بغیر از مامان و 

وقتی ازشون پرسیدیم گفتند مهمانهای کاری . ظاهرا مامان قبال پیش بینی الزم رو انجام داده بود. نتیجه ای نداد جرج 

 .به هر جهت این کمک زیادی نمی کنه چون هویت آنها را نمی دانیم. پاپا بوده اند

 .ی جینی از بیرون کوپه می آمدصدا

 .اون متوجه اشک های خانم ویزلی نشد بهتره چیزی هم ندونه.بهتره جلوی جینی چیزی نگید: هرمیون آهسته گفت

 در طفـره زن تعجبی نداشت که لونا این بار هم یک شـماره از    . در کوپه باز شد جینی به همراه لونا الوگوود وارد شد          

 .دست داشت

 شما ناگهان کجا غیبتون زد؟:  را به داخل می کشید گفتجینی که چمدانش

همچنان حالت رویا گونه اش را حفظ کرده بود بی توجه به اطرافیانش کنـار رون و در برابـر هـری و هرمیـون                          لونا  

رفتارش هری را به یاد پرنسسی می انداخت که برای صرف چای بعد از ظهر در ایوان قصرش نشسته است و            .نشست

در حالیکه مجله را برای یافتن مطلب خاصی ورق می زد بدون اینکه به رون               .د عالقه اش را مطالعه می کند      مجله مور 

 .خانم ویزلی خیلی ناراحت بود ظاهرا اشک می ریخت: نگاه کند گفت
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 ؟؟؟ جداجداجداجدا: هرمیون با خشم گفت

 .بودمامان؟ ولی برای چی؟ اون که تا وقتی من سوار شدم حالش خوب : جینی با هراس گفت

چیزی نیسـت جینـی   : هرمیون بازویش را دور شانه او حلقه کرد و در حالیکه او را به خودش نزدیک می کرد گفت     

حتما دلش بـرای پرسـی تنـگ    . فکر کنم خانم ویزلی یاد موقعی افتاده بوده که پرسی با این قطار به هاگوارتز می رفته  

 .شده

 .ری نپرسدتوضیح آنقدر قانع کننده بود که جینی چیز دیگ

لونا مطابق معمول مجله اش را برعکس گرفته بود و مشغول مطالعه شده بود ، جینی سرانجام کج پا را از سبد بیـرون                

قطار از مراتع سر سبز و پهناور می گذشت و وارد جنگلهای انبوه و مـه آلـود مـی                   .آورده بود و مشغول نوازش او بود      

 .شد

ز شد، دختر بلوندی که در ایستگاه دیده بودند بدون اینکه به درون کوپه نگاه        در کوپه با صدای بلندی کشیده شد و با        

 .کند در حالیکه به جایی در بیرون از کوپه می نگریست داخل شد

با کلمات بریده .بعد از اینکه در را پشت سرش بست،برگشت و تازه متوجه پنج نفری شد که خیره به او می نگریستند

 .می بخشید....آخه هیچ صدایی ازش نمی اومد..... دم این کوپه خالیهفکرکر...من...من: ای گفت

 .بی درنگ برگشت تا برود

 .می تونید بنشینید.نه صبر کنید ما هنوز برای یک نفر دیگه جای داریم: هرمیون گفت

 من مزاحمتون نیستم؟: او با پرسش به سایرین نگاه کرد و گفت

 .س به پنجره نزدیک شد و بین خودش و لونا جایی برای نشستن او خالی کردسپ. نه میتونید اینجا بنشینید: رون گفت
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او درحالیکه کنار لونا می نشست لبخند زد و        .لونا به سمت رون رفت و در سمت دیگرش جایی برای نشستن باز کرد             

 .مودبانه تشکر کرد

می بایست حـدودا همسـن      . دچیزی که در ظاهرش کامال مشخص بود این بود که شاگرد سال اول نمی توانست باش               

 شما به هاگوارتز می رید؟: جینی گفت. آنها باشد 

البتـه  .این اولین باریه کـه بـه هـاگوارتز میـرم    .  بله ببخشید باید خودم رو معرفی می کردم من جولیا جانسون هستم     _

 .ما چند سال گذشته در کینگز ویزارد درس خوندیم. شاگرد سال اول نیستم

 شما؟: لونا پرسید

  . ما هر دو در کینگز ویزارد درس می خوندیم.آه بله نگفتم؟ من و برادر دوقلوی من جرالد: جولیا پاسخ داد

 .به هاگوارتز خوش آمدید کسی که کنارت نشسته لونا الوگووده : هرمیون گفت 

 الووگوود؟ شما سردبیر طفره زن رو می شناسید؟: جولیا گفت

 .اون پدر منه: میان مجله اش بیرون می آورد گفتلونا که برای اولین بار سرش را از 

 جدا؟:جولیا با شوق گفت

 !خیلی بدیهیه: لونا بدون توجه به او دوباره سرش را درون مجله فرو برد گوئی می خواست بگوید

 .خوب این خیلی جالبه..... من...اه:جولیا که جا خورده بود گفت

 .گرنجر رون ویزلی و اینم هری پاتره، جینی ویزلی،خودم هرمیون : هرمیون ادامه داد

درسـته کـه مـی گوینـد تـو هـاگوارتز            : ولی سپس با لبخنـد گفـت      .برای لحظه ای چشمان جولیا روی هری قفل شد        

 گروهبندی می شیم؟
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لونا عضـو ریـونکالوه و بقیـۀ همـه          .گریفندور، ریونکالو، هافلپاف و اسلیترین    . آره چهار گروه داریم   : هری پاسخ داد  

 . دورعضو گریفن

 اشکالی نداره بپرسم چرا مدرستو عوض کردی؟: جینی گفت

ولی عمه من اصرار داشت بـه مدرسـه         . در حقیقت به نظر من کینگز ویزارد بی ماننده        . نه مهم نیست  : جولیا پاسخ داد  

پرفسـور  . راستی اگه اشتباه نکرده باشم پدر مـن هـم عضـو گریفنـدور بـوده               .ای که پدرمون توش درس خونده بریم      

هفته گذشته یک نامـه از      . ودمن، مدیر کینگز ویزارد برای مدیر هاگوارتز نامه نوشت و ازش خواست تا ما رو بپذیره               ب

تـا  . هاگوارتز رسید توش یک لیست از وسائل و کتابهای مورد نیاز به عالوه تاریخ دقیق مراجعت بـه هـاگوارتز بـود                     

 . رون و هری اونجا آشنا شدماینکه امروز به ایستگاه اومدیم و اگه اشتباه نکنم با

 راستی برادرت کجاست؟:رون به نشانه موافقت سرش را تکان داد وگفت

حقیقـتش مـن زیـاد    .تـو کوپـه بغـل بـا چنـدتا از بچـه هـا صـحبت مـی کنـه          : اخم های جولیا اندکی در هـم رفـت      

گـه حـرف مـن موجـب        ا. ظاهرا اونها جـزء اسـلیترین بودنـد         . برخوردشون رو دوست نداشتم و اومدم بیرون        نحوه

 .رنجشتون نمی شه باید بگم اعضای اسلیترین اصال به نظر دوست داشتنی نمی آیند

 !از یک اسلیترین انتظار خیلی زیادیه! دوست داشتنی: رون خندید و گفت

یک اسلیترین اگـه بتونـه فقـط قابـل     : رون ادامه داد. ظاهرا جولیا نمی فهمید که چرا دیگران به حرف رون می خندند   

 .تحمل باشه یک شاهکار به حساب میاد

 .یعنی اینقدر بدند؟ خدا کنه ما جزء اسلیترین نشیم: جولیا لبخند کم رنگی زد و گفت

 ...نه، نه، همشون بد نیستند فقط بعضی ها : هری جلوی خنده اش را گرفت و گفت

 .درسته فقط بعضی ها، میشه گفت اکثریت قریب به اتفاق: رون گفت

 .فراموشش کن جولیا از کینگز ویزارد برامون بگو! رون: گزید و گفتهرمیون لبش را
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 .گوئی به دور دستها خیره شده بود. چشمان آبی رنگ جولیا ثابت ماند

هر روز صبح با صدای امواج دریا از خواب بلند می           . اون قشنگ ترین جائی که تو عمرم دیدم       ....  از کینگز ویزارد؟   _

اوایـل بهـار گـاهی      .سبزی که معموال نوک اونها رو مه گرفته بود همیشـه دلپـذیر بـود              منظره کوه های همیشه     . شدیم

تشکیل یه گروه می دادیم و همراه استاد گیاه شناسی داوطلبانه برای جمع کردن جوانه هایی که تازه از خاک درآمدند                     

اهی ما رو تو باال های کوه مـی  استاد گیاه شناسی مون ساحره جوان وسرحالی بود که گ       . به دامنه کوهستان می رفتیم      

می گویند یک جادوگر پیر اون باال زندگی می کنه، هـیچ کـس تـا بـه حـال      . متاسفانه هیچ وقت نشد تا قله بریم  .برد

کسی مطمئن نیست اون هنوز زنده مونده باشه ولی از اونجایی که تمام افرادی که               . نتونسته از بخش مه آلود باالتر بره      

ارند راهشون رو گم میکنند به این نتیجه رسیدند اون جادوگر نه تنهـا زنـده اسـت بلکـه اصـال                      سعی در صعود قله د    

 .دوست نداره کسی خلوتشو بهم بزنه

 خوب مگه اون کیه؟: جینی پرسید 

ولی بدون اینکه هـیچ  .  یک روزی جادوگر بزرگی بوده سابق بر این خیلی خیلی سال پیش مدیر کینگز ویزارد بوده            _

 پیش بیاد یک روز یک پیغام کوچیک برای معاونش مبنی بر ترک مدرسه میزاره و اونو جانشین خودش                   اتفاق خاصی 

 .بعد از اون دیگه کسی اونو ندید. معرفی می کنه

 پس از کجا می دونید این همونه؟: هرمیون پرسید 

 . این فقط یه شایعه است_

چرا از جارو استفاده نمی کنند یا حتی می تونند غیـب     راههای زیادی برای رفتن به نوک قله وجود داره          : هری گفت   

 .شوند و اونجا ظاهر شوند

 خوب یکی از علت هایی که معتقدند اون جادوگر هنوز زنده است همینه چون هیچ جارویی نتونسته خودشـو بـه                      _

موگلهـای  .  آوردنـد تمام کسانی هم که غیب شدند تا در اونجا ظاهر بشند سر از جاهای دیگه در             . اون ارتفاع برسونه    
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به هر جهت سالهاست که این مطلب معمای کینگز ویزارد بشـمار            .بومی اونجا اون کوهستان رو نفرین شده می دونند        

   .شاید از زمانی که مادرم تو اون مدرسه درس می خونده. می ره

ال مـک گونگـال رو      جالبه تصور کن یک روز دامبلدور بره وسط جنگل ممنوعه و هرگز برنگـرده احتمـا               : رون گفت   

 . جانشین خودش می کنه

 ..ولی به نظر من اصال جالب نمی آید: هرمیون گفت

ولـی در   ...... آره اصال جالب نیسـت    : لبخند از روی لبهای رون محو شد گوئی چیز تلخی را خورده بود سپس گفت                

 .حقیقت اگه اسنیپ بره خیلی جالب میشه

 می کردید؟شما اونجا کوئیدیچ هم بازی : جینی پرسید

اون بهترین جوینده کینگز ویزارد بود در تمام سالهای گذشته هرگز تیمشـون             .  کوئیدیچ ورزش مورد عالقه جرالده     _

 .این چیزیه که اون از پدرم به ارث برده.نباخت

 جولیا جانسون کدومتونه؟: ساحره چرخ دستی دار گفت. در کوپه بار دیگر باز شد

 من هستم چی شده؟_

 ه رو چمدونت بود مال توئه؟ اون سبد ک_

  بله مگه چی شده ؟_

 چی توش داری؟.  بد جوری داره بی قراری می کنه_

 . من آرخیب رو فراموش کردم!  وای خدای من _

 .به هر جهت بهتره یک سر بهش بزنی: ساحره با بی حوصلگی گفت
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 آرخیب دیگه چیه؟: جینی پرسید 

 .یه کم فقط سنش زیاده.سفید و مشکیه ولی دوست داشتنیه. نیستالبته مثل گربه تو حنائی .  یک گربه است_

 .کج پا گربه من نیست اون مال هرمیونه: جینی گفت

بد خلق نیست با همه کنار . بگذریم دوست داری با من بیای اونو ببینی...راستی ؟ ولی من فکر کردم    ...آه  : جولیا گفت 

 .میاد

ونا که ظاهرا به جزء خواندن طفره زن به چیز دیگری عالقه نداشت ،بقیـه               بغیر از ل  .جولیا و جینی کوپه را ترک کردند      

در سـکوت مـی خوردنـد و هـر از     . مشغول خوردن کلوچه کدو حلوائی شدند که خانم ویزلی برایشان تهیه دیده بود    

ره جلوی گاهی به هم نگاه می کردند کامال مشخص بود هر سه به خانم ویزلی می اندیشند ولی صحبت کردن در اینبا   

 .لونا اصال کار عاقالنه ای به نظر نمی رسید

جینـی ،  .درختان در تاریکی غلیظی فـرو مـی رفتنـد   . با گذشتن از میان جنگل های بارانی هوا کم کم تاریک می شد     

باعث تعجب بود که باالخره لونا دست . هرمیون و باالخره لونا برای دیدن عکس های جولیا کوپه را ترک کرده بودند           

 . خواندن طفره زن برداشته بود و به چیز دیگری عالقه نشان می داداز

 .داریم می رسیم بهتره حاضر شیم: هری در حالیکه خمیازه بلندی می کشید و دستانش را در هوا کش می داد گفت

هری  ! من واقعا گرسنمه: رون که همچنان دستش زیر چانه اش مانده بود و غرق در تماشای سیاهی بیرون بود گفت 

 تو که فکر نمیکنی اتفاقی برای مامان و پاپا افتاده باشه؟ نه؟

نه فکر نمی کنم هر چی هست دو نکته       : هری چشمانش را که در اثر خمیازه مملو از اشک شده بود پاک کرد و گفت               

 می گفتند ، اول اینکه هر اتفاقی باشه هنوز رخ نداده چون آنها در صحبت هاشون از انتخاب چیزی در آینده: مشخصه

 .اینکه اونها بیشتر نگران ما بودند نه خودشان:دوم 
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هری جدا از اینکه استفاده از من به جای ما را خودخواهانه می دانست ترجیح می داد تا وقتی همه مـاجرا را تعریـف         

بـود ولـی ممکـن    با اینکه دور از ذهن     .بعالوه می دانست که ممکن است اشتباه کرده باشد        . نکرده از من استفاده نکند    

 ...بود همه چیز اتفاقی باشد سه رویا شاید اتفاقی و بعد صحبت های آقای ویزلی

 ولی آیا واقعا ممکن بود؟ :هری در حالی که ردایش را می پوشید اندیشید

آقای ویزلی به طور واضح به گذشته پوسیده اشاره کرده بود آیـا ممکـن بـود                 . هری نمی توانست خودش را قانع کند      

 ! چیزی در مورد آنچه هری می دید فهمیده باشند؟ یا شاید آنها هم همه چیز را می دیدندآنها

هـری در حالیکـه   .دانش آموزان با هیاهو دسته دسته از قطار خارج می شـدند .قطار با صدای سوت بلندی متوقف شد    

 :چمدانش را پایین می کشید صدای هاگرید را می شنید

 !!!!ل منل منل منل منکالس اولی ها همه بیایید دنباکالس اولی ها همه بیایید دنباکالس اولی ها همه بیایید دنباکالس اولی ها همه بیایید دنبا_

 !اینجا هاگوارتز است به هاگوارتز خوش آمدید: چه قدر شنیدن این صدا لذت بخش بود گوئی به او می گفت

 !!!! هری چمدونتو نگاه کن : رون گفت

چمدان از درون به جوشش در آمده بود و انگار چیزی محکـم             . هری به چمدانش که کف کوپه گذارده بود نگریست        

ظاهرا هدویگ از دیدن این صحنه به شوق آمده بود چون مرتب در قفسش بال و پر می                  . به دیواره های آن می کوبید     

 .زد و هو هو می کرد

 !ظاهرا یکی از شنیدن صدای هاگرید به ذوق اومده: هری گفت

 اوه نه هری اگه بیاد بیرون همه جـا رو بهـم             !!!راشل: رون در حالیکه با ناباوری چهره اش را در هم کشیده بود گفت            

 اون چطوری ؟ منظورم اینه که مگه هرمیون طلسمش نکرده بود؟.  ریزهمی

باید قبل از اینکه چمدون رو پـاره کنـه از اینجـا    .حتما تا بحال اثرش از بین رفته  : هری شانه اش را باال کشید و گفت       

 .ببریمش چاره ای نداریم باید چمدان را با خودمون ببریم
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هری چمدان را که مرتب به اطراف ضـربه مـی زد بلنـد کـرد و از کوپـه                .  بود حاال خرچال هم به هو هو کردن افتاده       

با هر ضربه راشل به یک سمت، هری بخشی از کنترلش را از دست می داد و به اون سـمت کشـیده مـی                  .بیرون رفت 

دنـد،هوهوی  در حالیکه هری و رون از میان راهرو می گذشتند همه به کناری ایستاده بودند و آنها را تماشا می کر      .شد

خرچال و هدویگ را می شد در میان هیاهوی جمعیت نادیده گرفت، ولی چمدانی که به اطراف ضربه مـی زد توجـه    

اینجا چه خبره ؟ : هرمیون گفت. جینی و هرمیون جلوی یکی از کوپه خیره مانده بودند. همه را به خود جلب می کرد

 هری چه بالیی سر چمدونت اومده؟ 

 ! راشله: و قفس و یک چمدان را می کشید گفترون که با زحمت د

 .هری به سرعت راهش را از میان سایرین باز می کرد، هر لحظه ممکن بود راشل چمدان را تکه تکه کند

 حاال می خوایند چی کارش کنید؟ :هرمیون که با عجله خودش را به آنها رسانده بود گفت

باید قبل از اینکه چمدون رو تیکه تیکه کنه از اینجا :یین ببرد گفتهری که سعی می کرد چمدان را از پله های قطار پا

 .ببریمش

قفـس هـدویگ و خرچـال از دسـت رون رهـا شـد و در         .چمدان ضربه محکمی زد و درست وسط شکم رون خورد         

 .حالیکه خم شده بود صورتش ورم کرده و سرخ شده بود

 ه رون؟حالت خوب: هرمیون در حالیکه قفس ها را بر می داشت گفت 

 .سالم بچه ها: صدای قوی و مردانه ای گفت

 !!!!!!!!نهنهنهنه............اوه اوه اوه اوه : : : : هری و هرمیون با صدای فریاد مانندی گفتند

 اتفاقی افتاده؟: هاگرید با نگرانی پرسید.هاگرید درست باالی سرشان ایستاده بود

 .نه،نه، در حقیقت ما از دیدنت خیلی خوشحال شدیم : هرمیون که سعی می کرد لبخند بزند گفت
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 تو حالت خوبه پسر؟: هاگرید که نگاهش روی رون متمرکز شده بود گفت

سرش را با شدت تکان می داد تا هاگرید را در مورد سالمتیش . رون که ظاهرا قدرت حرف زدن از او سلب شده بود         

 .سیدصدای جر خوردن یکی از درزهای چمدان هری به گوش ر. راشل بار دیگر ضربه دیگری وارد کرد.متقاعد کند

 !مثل اینکه چمدونت یه چیزیشه: هاگرید پرسید

چیزی نیست فکـر کـنم      : هری که برای مهار کردن ضربات وحشیانه راشل چمدان را با دو دست بغل کرده بود گفت                

 ... زیادی پرش کردم آخه پوسیده

 .بگذار یه نگاه بهش بندازم: هاگرید دستش را به سمت چمدان دراز کرد و گفت

 !!!!نهنهنهنه:  با جیغ بلند تری گفتهرمیون اینبار

رون مـی  .....چـون ....یعنی ما عجله داریم چـون  .....نه یعنی...یعنی ... نه:سپس در برابر چشمان بهت زده هاگرید گفت    

 .خواست بره دستشوئی

هرمیون که فرصـت را غنیمـت مـی دانسـت زیـر      .رون که تا کمر خم شده بود ناگهان برگشت و به هرمیون نگاه کرد          

 .خوب ما دیگه می ریم بعدا می بینیمت:  را گرفت و گفتبازوی رون

رون که صورتش از کبودی به صورتی تبدیل شـده    . اندکی بعد وقتی سوار کالسکه شدند، هری نفس آسوده ای کشید          

 بهانه بهتری سراغ نداشتی؟: بود گفت

 . ی بود که به ذهنم رسیدمتاسفم، تنها چیز: هرمیون در حالیکه سعی می کرد لبخندش را مخفی نگاه دارد گفت

 !باز جای شکرش باقیه: هری به دور شدن هاگرید با دانش آموزان سال اول می نگریست 

 .حداقل یک چیزی رو خیلی خوب می دونم اصال دلم نمی خواهد یکی از این شال گردنها داشته باشم: رون گفت

 .هم نکن منظوری نداشتمواقعا؟ اینجوری نگا:هرمیون که از شدت خنده لبش را می گزید گفت
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به نظر نمی رسید نویل از پارسال تا به حال تغییر چندانی کرده باشد،      .چند ثانیه بعد نویل النگ باتم سوار کالسکه شد        

 .صورتش از کودکی رنگ باخته بود و نوجوانی را تجربه می گرفت

 .سالم نویل_

 حالتون چطوره؟.سالم هری، رون ، هرمیون_

  چطور به نظر می آییم؟خیلی خوشحال؟:رون با دلخوری گفت

 .در حقیقت به نظر آشفته می یاید...نه..اوه :نویل ابرو هایش را باال برد

 .فکر کنم چمدونت پاره شده: سپس به درزی که هری دستش را روی آن گذاشته بود اشاره کرد و گفت

 .آره فکر کنم باید بدوزمش: هری نگاهی به درز زیر دستش انداخت و گفت

 .بدوزیش ؟ شوخی می کنی؟دستت رو بردار: رمیون خندید و گفته

 ریپرووا:سپس چوبش را از ردایش را درآورد و به سمت درز گرفت

 .کامال فراموش کرده بودم: هری لبخند زد وگفت. درز دوباره بسته شد

 امسـال هـیچ اتفـاق بـدی     امیدوارم: نویل آرزومندانه آه کشید و گفت.حاال دروازهای هاگوارتز به خوبی دیده می شد  

 .نیفته

 .هیچ اتفاق بدی: هری در صندلیش فرو رفت و زمزمه کرد

 . به جزء مرگ_

 کسی چیزی گفت؟: هری به اطرافش نگاه کرد و با تعجب پرسید

 ...نویل آرزو کرد: رون در حالیکه به بیرون نگاه می کرد گفت
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 ... نه، اونو که خودم می دونم بغیر از اون_

 . فکر کنم تو گفتی هیچ اتفاق بدی:هرمیون گفت

 ...و بعد از اون: هری گفت

 کسی پرسید که کسی چیزی گفت؟: نویل گفت 

 .اینو که خودم گفتم: هری گفت 

 ....بعد رون گفت: نویل ادامه داد

 .متشکرم نویل مثل اینکه کسی چیزی نگفت: هرمیون لبخند زد وگفت

 !گوارتز ها!رسیدیم: رون که به بیرون می نگریست گفت

: رون بـا امیـدواری گفـت   .نور مرموزانه از پنجره های سرسرای بزرگ به بیرون کشیده و در میان تاریکی گم می شـد         

 .امیدوارم زودتر به شام برسیم

 .چقدر دلم تنگ شده بود: وقتی با از کالسکه پیاده شدند هرمیون با عالقه گفت

 .قور میکنهمنم همین طور ولی االن بیشتر قارو : رون پاسخ داد

قرص درخشان ماه باالی بلندترین برج بود       . هری با رون موافق بود ولی دیدن هاگوارتز به او آرامش دلپذیری می داد             

هاگوارتز در زیر نور نقره ای ماه فریبنده و اسرار آمیز می . و انوار نقره ای رنگش را به روی برج و بارو ها می ریخت     

 .نمود

در اصـلی و بـزرگ بـا صـدای بلنـدی روی پاشـنه               . یاچه به بسترش به گوش می رسید      صدای نشستن امواج آرام در    

از .چرخید و باز شد، راهرو های طوالنی و تو در توی هاگوارتز که روزی برای هری خوف انگیز می نمود نمودار شد
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و مسـیر را بـه       بزرگ و سنگی می سـوخت         آتش در مشعلهای  . پله ها باال رفتند و قدم به سرسرای ورودی گذاشتند         

 . تازه واردان نشان می داد

همه با شور هیجان از تابستانی که پشت سر گذارده بودند با هم صحبت              . سرسرای بزرگ غرق در شادی و سرور بود       

 .اثری ازش نیست:هرمیون در حالیکه در برابر هری می نشست گفت.می کردند

 اثری از کی نیست؟:رون پرسید

 .جادوی سیاهمعلم جدید دفاع در برابر _

ولی سه تا صندلی خالیه یکـی از آنهـا          : رون پرسید .حق با هرمیون بود سه تا از صندلی ها پشت میز اساتید خالی بود             

 باید مال مک گونکال باشه ولی دو تای دیگه مال کیه؟

 . رفته باشدامیدوارم از اینجا: رون امیدوارانه اضافه کرد.یکیش باید مال اسنیپ باشه اثری ازش نیست: هری گفت

متاسفم کـه  : شبح سر نیکالس دومیمسی پارپینگتن از باالی سر هری فرود آمد و در حالیکه کنارش می نشست گفت        

و تا اون جایی که من می دانـم االن هـم            . پرفسور اسنیپ همچنان مشغول تدریس در این مدرسه هستند        .ناامیدت کنم 

   .مشغول انجام کار مهمی هستند

د دانش آموزان سال اول به همـراه پرفسـور مـک گونگـال تـاالر در سـکوت فـرو رفـت و مراسـم                  اندکی بعد با ورو   

وقتی آخرین نفر به ریونکالو پیوست همه منتظر بودند تا مدیر مدرسه بعد از خوش آمـد گـویی               .گروهبندی آغاز شد  

 .همه را به یک شام مفصل دعوت کند

ردای سرخ رنگی به تن داشت که صورتش .  را روشن تر می کرد     دامبلدور ایستاد نور شمع ها معلق در هوا چهره اش         

همگی به هاگوارتز خوش : سرفه کوتاهی کرد و در حالیکه لبخند بر صورتش نشسته بود گفت       . را شادتر نشان می داد    

ولی قبل از اینکه شام خوش مزه مون رو شروع کنیم الزمه دو نفر را به شـما معرفـی کـنم امسـال دو مهمـان                           . آمدید

 ..... جدید داریم
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اسـنیپ بـه همـراه    .همگام با آخرین جمله دامبلدور درهای ورودی سالن باز شد و سه نفر در آستانه در ظـاهر شـدند        

 .این باید جرالد باشه برادر جولیا: هرمیون گفت.جولیا و یک پسر دیگر

ـ         چشـمانش بـرخالف جولیـا    . ودجرالد بلند قدتر از جولیا با موهای قهوه ای و خوش حالت و چهره ای بسیار سرد ب

با اشاره دامبلدور هر سه نفر به سمت جلوی تاالر حرکـت کردنـد،              . قهوه ای تیره بود و مستقیم به جلو می نگریست         

هیچ تغییری در او مشـاهده نمـی شـد همـان بینـی              .اسنیپ پشت میز اساتید رفت و در کنار پرفسور سینسترا نشست          

 . شه مشگیعقابی با موهای روغن زده و ردای همی

گرچه این اتفاق هر سال رخ نمی دهد ولی امسال دو میهمان از مدرسه عالی جادوگری کینگز ویـزارد                   :دامبلدور گفت 

 . داریم 

جولیا تقریبا سرخ شده بود ولی در چهره جرالـد هـیچ تغییـری      .با اتمام جمله دامبلدور همه شروع به کف زدن کردند         

 .ه نامعلومی نگاه می کرد گوئی غیر از او کس دیگری در سال نیستمشاهده نمی شد همچنان مستقیم به نقط

 ..این فکر کرده برای مراسم تاجگذاری اومده که اینقدر قیافه می گیره: رون گفت

 حاال از کاله گروهبندی می خواهم که بگه چه گروهی برای این دو نفر بهتره؟: دامبلدور ادامه داد 

 اشاره پرفسور مک گونگال ابتدا جولیـا روی صـندلی نشسـت و بـا نگرانـی بـه                 با. سالن دوباره در سکوت فرو رفت     

 .کالهی که بر سرش گذاشته بودند نگریست

بـذار  ... بـی سـابقه اسـت   ! یه شاگرد جدیـد ..هوم:نوک کاله در هوا تاب خورد و شکاف نزدیک به آن باز شد و گفت           

 !!!!گریفندورگریفندورگریفندورگریفندور.... خواهیهمونی که خودت می!..باشه! باشه...آره حق با توئه...ببینم 

صدای کف زدن های اعضای گریفندور بلند شد جولیا که حاال صـورتش کـامال سـرخ شـده بـود بـا تشـویق هـای                           

کاله برای ثانیه ای : اینبار جرالد روی صندلی نشست. گریفندور به آنها پیوست و کنار جینی جائی برای نشستن یافت         

 !!!!اسلیتریناسلیتریناسلیتریناسلیترینباه نمی کنم ولی اشت.باور نکردنیه : سکوت کرد و بعد گفت
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 .اعضای اسلیترین با اشتیاق شروع به کف زدن کردند

 !مالفوی رو نگاه کن: رون گفت

مالفوی به نظر کامال راضی و خشنود می رسید و در حالیکه در کنار خودش جائی برای جرالد باز می کرد با او دست   

 .بگیرهسابقه نداشته مالفوی کسی رو اینقدر تحویل : رون گفت.می داد

 !بفرمائید.خوب حاال می تونیم شروع کنیم: دامبلدور ایستاد و گفت

 . ظرفها مثل گذشته مملو از غذاهای رنگین شد

یـک خـواهر بـرادر دو قلـو یکـی تـو اسـلیترین و یکـی تـو                    : هرمیون در حالیکه یک تکه استیک برمی داشت گفت        

 .خیلی عجیبه. گریفندور

 .واهر برادر ها از هم جدا می افتند پاتیل ها هم همین طورنداین اولین بار نیست که خ: هری گفت

رون تو داری خودتـو  .باور کردن اینکه اونها باهم خواهر برادر باشند یه کم سخته     ! .... آره ولی اسلیترین و گریفندور     _

 . خفه میکنی یه کم صبر کن

در جهره جرالد هـیچ حسـی مبنـی بـر     جولیا به نظر راضی می رسید و مشغول صحبت کردن با دین توماس بود ولی         

 .رضایت یا عدم رضایت دیده نمی شد

هیچ متوجه شدید دامبلدور هیچی در مورد یک        : رون در حالیکه سعی می کرد لقمه اش را به زحمت فرو دهد گفت               

 . استاد جدید نگفت

 

 بگذرد می توانسـت بعـد از      ساعتی بعد هری در میان تختش نشسته بود و می اندیشید اگر همه چیز به همین منوال                 

خوابگاه در سکوت خواب فرو رفته بود و هری آخرین بازمانـده بیـدار آن بـه شـمار مـی        .مدتها آرامش را تجربه کند    
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در چمدان را باز کرد راشل آرام و ساکت بود ، در حقیقـت              . پرده تختش را کشیده بود تا لباسش را عوض کند         . رفت

ی رسید قبل از اینکه هری او را از روی لباسش کنار بزند خودش را به آرامی عقب            به نظر م    بیشتر افسرده و ناراحت   

کوچک و مچاله شده بود و در گوشه چمدان خـودش را جمـع     .کشید تا هری بتواند لباس خوابش را از زیر او بردارد          

 می دادند ولی ممکن نبود      کرده بود،هری با دیدن او احساس گناه می کرد شاید باید در همان ایستگاه او را به هاگرید                 

هاگرید بدون هیچ دلیلی از آنها هدیه ای قبول کند بعالوه چون موقع خرید او با مشـکل مـالی رو بـه رو شـده بـود                            

راشل بی توجه بـه     .هری برای نوازش دستش را بر راشل کشید       . ممکن بود با این کار به غرورش صدمه ای وارد شود          

هـری لباسـش را پوشـید و قبـل از اینکـه در              . را از زیر دست او کنار کشید      او بیشتر در خودش فرو رفت و خودش         

 . متاسفم راشل: چمدان را ببندد گفت

    خاطرات تلخخاطرات تلخخاطرات تلخخاطرات تلخ: : : : فصل ششم فصل ششم فصل ششم فصل ششم 

 .اولین کالس درسی صبح روز سه شنبه در گلخانه پرفسور اسپروت تشکیل می شد

انـدکی بعـد    . ی خاک به چشـم مـی خـورد        دور میز بزرگی حلقه زده بودند در برابر هر کدام از آنها یک گلدان محتو              

جرالد با غـرور سـرش را       .پرفسور اسپروت وارد کالس شد و قبل از شروع به کار به جولیا و جرالد خوش آمد گفت                 

پرفسور اسپروت که از برخورد جانسون راضی به نظر نمی رسید .تکان داد ولی اثری از جولیا در کالس دیده نمی شد 

 .با گیاهان زیبایی که جلو مونه کارمون رو شروع می کنیم.....ر امروزمون و اما کا: با لحن جدی گفت

هری بار دیگر به درون گلدانش نگاه کرد تردیدی نداشت هیچ چیز جز خاک ساده نبود حتی یک جوانه کوچک هـم                    

 بـاال  تو چیزی می بینی ؟ هری شـانه هـایش را  : رون باتعجب گلدان هری را بررسی کرد و گفت    .به چشم نمی خورد   

 !!!ولی پرفسور توی گلدان ها که چیزی نیست: سیموس فینیگان با تعجب گفت. کشید

 .آقای فینیگان وقتی چیزی رو نمی بینی نگو که وجود نداره: پرفسور اسپروت اخمهایش را درهم کشید و گفت
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ونها رو لمس کنیـد بـا   خوب حاال دستاتون رو جلو ببرید و ا       : سپس در حالیکه سعی می کرد دوباره لبخند بزند گفت         

دقت اینکارو انجام بدید نمی خواهم بهشون آسیب برسونید حواستون باشه باید آخر کالس یک تصـویر از اونهـا بـه        

 .من ارائه بدید

 چطور باید از چیزی که نمی بینیم تصویر بکشیم؟: مالفوی با اخم گفت

حاال کی می تونه به من بگه اسـم ایـن           . بکشیدباید لمسش کنید و آنچه را که حس می کنید           : پرفسور اسپروت گفت  

 گیاه چیه؟ 

تردیدی نبود که دست هرمیون بی درنگ باال می رود همه کالس برای شنیدن توضیحاتش با بی حوصلگی به سـمت            

 .او برگشتند

 .....دوشیزه گرنجر _

یکـی از نایـابترین انـواع       :قبل از اینکه پرفسور اسپروت بتواند جمله اش را تمام کند صدای جانسون به گوش رسـید                

 ولی  شبدر سرخ که فقط در زیر قرص کامل ماه دیده می شونوعی از اون که چهار پره دارد خیلی به ندرت دیده شده

با اینکه بوته کوچکی دارد ولی میوه های طالئـی          . برعکس نوع سبزش نشانه بدشانسی و مرگ زودرس خوانده میشه         

رویش آن را اصالتا در زیر پای مردان به دار   . . ی است و باعث مرگ می شود      رنگی به نام سیب عشق می دهد که سم        

 .آویخته می دانند

جولیا که در آستانه در ایستاه بود با شرمساری لبش را گزید . صدای باز شدن در گلخانه حرفهای جانسون را قطع کرد     

 .کردم من متاسفم پرفسور تو راه پله ها راهم رو گم : و نزدیکتر آمد و گفـت 

 مگه شما راه را نمی دانستید؟: پرفسور اسپروت پرسید 

ولـی ظـاهرا اشـتباه مـی     . ولی شبحی به نام بد عنق به من گفت مسیر صـحیح از راهـروی جنوبیـه               . آه چرا پرفسور  _

 .چون سر نیکالس دومیمسی پارپینگتن گفتند که این مسیر به دستشوئی دخترانه ختم می شود.کرد
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بسـیار خـوب عزیـزم حـاال بهتـره کنـار       : اه با صدای ریز ریز خنده شاگردان لبخند زد و گفـت       پرفسور اسپروت همر  

 .دوشیزه گرنجر جلوی آن گلدان بایستی

 .جولیا که موهای بلوندش روی صورتش ریخته بود و چهره اش را آشفته تر می کرد لبخند زد و کنار هرمیون ایستاد

 .اهرا از اینکه او توضیحاتش را قطع کرده بود خشمگین بودجرالد نگاه غضب آلودی به جولیا انداخت، ظ

دوشیزه گرنجر شـما چیـزی   . متشکرم آقای جانسون پنج امتیاز برای اسلیترین: پرفسور اسپروت با لحن سردی گفـت     

 برای اضافه کردن دارید؟

 .....هرمیون دهانش را باز کرد تا بگوید

در سرخ برای تهیه معجون عشق استفاده می شه و شـاید بـه همـین             از میوه شب  :صدای جرالد بار دیگر به گوش رسید      

. از عصاره اون به عنوان تب بر استفاده می شه.در ماه مه گل و در جوالی میوه می دهد         .دلیل اونو میوه عشق می نامند     

 ......از مخلوط عصاره شبدر سرخ و شبدر زرد برای

 باید   دم آقای جانسون حاال جوانه های شبدرهاتون بچینید ،        از شما تشکر کر   : پرفسور اسپروت با صدای بلندی گفت     

جوانـه هـا را تـوی ظـرف هـای شیشـه ای کـه کنـار دسـتتونه          . برای کالس معجون سازی ازشـون عصـاره بگیریـد    

برگهای مسن تر خشن ترند و کرک هـای گزنـده دارنـد         . حواستون رو جمع کنید که فقط جوانه ها رو بچینید         .بریزید

 .نه باعث گزش دستتون بشهلمس اونها ممک

اگه این گیاه زیر پای مردان به دار آویخته رشد می کنه چند نفر را دار زدند تا اینهمه جمـع                     : رون آهسته زمزمه کرد      

 کردند؟

 

بعد از یک روز خسته کننده استراحت معنای لذت بخشی دارد هری هنوز دستش از گـزش شـبدر هـای سـرخ مـی                         

یپ، الزم به ذکر نبود که گرفتن عصاره شبدر های سرخ و تهیه معجون رضـایت کـار     سوخت و پس از آن کالس اسن      
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معجـون هرمیـون و   . در انتها فقط دو شیشه از معجونها جال و شفافیت معجون واقعی رضایت را داشـتند      . آسانی نبود 

پ اعـالم کـرد کـه       برای حسن ختام اسنی   ) در حقیقت اگر نخواهیم بگوییم معجون جانسون بهتر بود        !(جرالد جانسون 

سال آینده مسابقات سراسری معجون سازی در آتن برگزار خواهد شد و از آنجایی که بـه نظـر او هیچکـدام قـدرت                     

 .شرکت در چنین مسابقه ای را ندارند ، هنوز کسی را معرفی نکرده است

ون برای افزودن نکاتی کـه  در انتها هم کالس مالل انگیز پرفسور بینز و قطع کردن مکرر صحبتهای او به وسیله جانس        

 .به نظر او پرفسور بینز آنها را از یاد برده، با صدای زنگ پرفسور با خشم از میان تابلو عبور کرد و رفت

 ! هزار گوی برفی: وقتی جلوی تابلوی بانوی چاق رسیده بودند رون با خستگی گفت

 پس دوستتون کو؟: ت گفتتابلوی بانوی چاق در حالیکه که از جلوی مدخل ورودی کنار می رف 

 .حق با او بود هرمیون در میان راه آنها را ترک کرد و طبق گفته خودش به کتابخانه رفت

جولیا روی کناپه کنار آتش نشسته بود و در حالیکه یک گربه سفید و مشکی را نوازش می کرد خیره بـه درون آتـش           

جینی به طرز   .ل قمر های پرفسور سینسترا بود نشستند      هری و رون کنار جینی که مشغول پر کردن جدو         . نگاه می کرد  

 .مشکوکی ساکت بود و از نگاه کردن به آنها پرهیز می کرد، به نظر می رسید سعی دارد چیزی را مخفی نگاه دارد

 چیزی شده جینی؟ : هری پرسید 

ت نفی تکان مـی داد  جینی یک تکه کاغذ را با سرعت تا کرد و در جیب ردایش گذاشت و در حالیکه سرش به عالم                

 .نه، فکر نمی کنم، اتفاق؟ من،من می رم بخوابم: گفت

 .میری بخوابی؟ االن؟ ساعت هنوز هشت نشده: رون با تعجب پرسید

 .آره، آره می دونم ولی فکر می کنم یه کم خستم_

 مطمئنی حالت خوبه؟: هری پرسید 
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 آره . آره _

حس نمی کنی داشت چیزی رو مخفی می کرد؟چـی تـو            : ن پرسید رو. وقتی جینی در پاگرد خوابگاه دخترانه گم شد       

 اون کاغذ نوشته شده بود که اینطوری قایمش کرد؟

هری سرش را تکان داد و در حالیکه از خالل پنجره به فضای تقریبا تاریک بیرون می نگریست می اندیشید که چقدر 

 .دلش می خواهد با آذرخش پرواز کند

 گاهی چطوری؟با یک پرواز شبان: هری گفت

 چرا که نه؟: رون که گوئی انتظار این پیشنهاد را نداشت ابروهایش را باال برد و بعد گفت 

وقتی برفراز آسمان غروب گرفته پرواز می کردند هری به هیچ نمی اندیشید جز حس مطلـوبی کـه از پـرواز بـا               

هری وزش نسـیم    .همه جا حکم فرما می شد     خورشید رفته رفته غروب می کرد و تاریکی ذره ذره بر            .آذرخش داشت 

معرکه : رون که خودش را به او رسانده بود گفت.شبانگاهی را بر پوستش حس می کرد،دوباره اوج گرفت و باال رفت       

 است نه؟

 .عالیه: هری نفس عمیقی کشید و گفت

رد به زیگـزاگ رفـتن از میـان سـتون     هری بازهم اوج گرفت و شروع ک .رون لبخند زد و به سمت پایین شیرجه رفت        

............. کشـته ......... او :باد در گوش هایش می پیچید و وز وز کنان چیزهای نامفهومی به زبـان مـی آورد                 . های خیالی 

 .شد.......... خواهد

تـر شـده بـود    این صدای باد بود؟آیا باد واقعا با او حرف زده بود؟هری به سمت رون که بارهـا از او دور         .هری ایستاد 

 تو چیزی گفتی؟: فریاد کشید

 چی گفتی؟: رون که ظاهرا صدای او را نمی شنید از میان تاریکی فریاد کشید
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نه ممکن نبود این صدای رون باشد او به قدری دور بود که صدای هری را به خوبی نمی شـنید، صـدایی کـه هـری                           

 .شنید با اینکه در میان باد می پیچید ولی واضح بود

 .شاید صدای منو شنیدی پاتر:  از میان تاریکی گفتصدایی

ماه از پشت ابر بیرون آمد و هری چهار نفر را سوار بر جـارو در  .هوا به قدری تاریک شده بود که هری هیچ نمی دید       

 .کراب ،گویل،مالفوی و جرالد جانسون.دو متری سمت چپش یافت

 رس می لرزی؟چی شده پاتر چرا داری از ت: مالفوی پوزخندی زد و گفت

 !!!!هرگزهرگزهرگزهرگز: هری نزدیک تر رفت و با خشم گفت

با اشاره مالفوی کراب و گویل خودشـان را بـه دو   .رون که متوجه حضور آنها شده بود با شتاب به سمت آنها می آمد            

نمیدونستم شما دو تا : رون با تعجب نگاهی به آندو که محاصره اش کرده بودند انداخت و گفت       . سوی رون رساندند  

 .ز هم بلدیدپروا

ولی متاسفانه ما امشب اصال حوصله خـوش مزگـی          . خیلی خوش مزه ای ویزلی    : مالفوی به سمت رون رفت و گفت      

 . های تو رو نداریم

 .مواظبش باشید فضولی نکنه: سپس با اشاره به کراب و گویل گفت

 شما این باال چه غلطی می کنید؟: هری با خشم گفت

شـنیده ام شـما جسـتجوگر خـوبی         .  خواهیم با مهارت شما آشنا شویم آقـای پـاتر          می: جانسون نزدیکتر آمد و گفت    

 چطوره نشونمون بدی؟. هستید

 .باشه برای یک وقت مناسبتر. نه فکر نمی کنم عالقه ای داشته باشم: هری با بی حوصلگی گفت

 .االن مناسبه پاتر خیلی هم مناسبه: مالفوی نگاه نفرت باری به هری انداخت و گفت
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مـالفوی ابروهـایش را بـاال کشـید و       .قدرت هر حرکتی از او سلب شده بـود        .اب و گویل دو بازوی رون را گرفتند       کر

فکر می کنی اگه جاروشو ازش بگیریم از این جا تا اون            .تو که نمیخواهی بالیی سر این دوست مو قرمزت بیاد         : گفت

 پایین چقدر براش طول می کشه؟

 خوب؟خوب؟خوب؟خوب؟: فشرد و گفتهری با خشم دندانهایش را بر هم 

 به من نشون بده چقدر در موردت راست می گند؟: جانسون دستش را جلو آورد و گفت

 . به نرمی حرکت می کرد بالهای ظریف گوی زرین از میان مشت جرالد در هوا 

 .حاضری؟ راستی من زیاد پای بند اخالق نیستم: سپس ادامه داد

وی از میان دسـتش رهـا شـد و بـه سـرعت در میـان تـاریکی ناپدیـد                   با آخرین کلمه ای که از دهان او خارج شد گ          

جانسون که هنوز به هری می نگریست پوزخندی زد و با سرعت باور نکردنی از برابر هری گذشـت و بـه دنبـال             .شد

 .گوی در تاریکی گم شد

ر نمی رسـید حاضـر بـه        ابرهای غلیظی سطح ماه را پوشانده بودند که به نظ         . هری به دنبال او به عمق تاریکی رفت          

اثری از جانسون دیده نمی شد و همین طور از گوی زرین و البته حاال دیگـر نمـی توانسـت رون و                  .کنار رفتن باشند  

 .پاتر دو تا عینک بزن مثل اینکه یکی فایده نداره: سایرین را ببیند صدای مالفوی از دور به گوش می رسید

هری تالش می کرد تمام حواسـش را متمرکـز یـافتن گـوی     .ش رسید صدای خنده نفرت انگیز کراب و گویل به گو        

ولی چشمانش با دقت همه جـا را از  . وزش باد قدرت شنیدن را از او می گرفت    .  به جلو حرکت کرد     با سرعت . کند

جانسـون را کـه بـا        در چند متری زیر پایش نقطه طالیی رنگی باال و پایین مـی رفـت ، میتوانسـت                   .نظر می گذراند  

هری بی درنگ . جانسون تقریبا همسطح گوی بود و فاصله زیادی با گوی نداشت          . ت به سمت او می رفت ببیند      سرع

هری در برابر فشار هوا     . به سمت پایین شیرجه رفت اگر عجله می کرد می توانست قبل ازاو گوی را به چنگ بیاورد                 

این همـه فاصـله ای بـود کـه          ! دو متر دیگر  .نفسش را در سینه حبس کرده بود باد با شدت به صورتش سیلی می زد                

 ....!دستش را دراز کرد تا لمس کردن گوی فقط چند سانتی متر .هری باید طی می کرد
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 ......هری لرزش پره های گوی را حس کرد و بعد

 مرگ برایش شیرین خواهد بود

هـری بـه سـختی    . خش شـد قدرت یک ضربه و دردی که از یک نقطه از پهلویش آغاز شد و در نیمه راست بدنش پ         

درست نمی دانست در اثر ضربه چند متر به عقب پرت شده بود ولی گوی . دوباره کنترل جارویش را به دست گرفت    

با وجودی که با هر نفس درد در پهلویش می پیچید سعی کرد درست بیندیشد جانسـون بـا لبـه        . را از دست داده بود    

جانسون که در اطراف هری پرواز می کرد   . را بر روی بدنش حس می کرد       جارویش به او حمله کرده بود اثر لبه جارو        

گفتم کـه مـن زیـاد    : با گوی زرینی که در دستش بال و پر می زد به او نزدیک شد و با صدای اکنده به غروری گفت                     

یلـی  فکـر میکنـی خ   : هری با خشم به سمتش یورش برد و در حالیکه یقه او را می فشرد گفت               .پای بند اخالق نیستم   

 بامزه ای؟ منظورت از این مزخرفاتی که درباره کشته شدن یک نفر می گی چیه؟

 .پوزخند از روی لبهای جانسون محو شد، چهره اش متعجب به نظر می رسید

 :صدای سوت بلندی فضا را شکافت و به دنبال آن صدای خانم فریاد هوچ

 . خیلی سریع.ون بیایید پایینمعلوم هست شما این موقع شب اون باال چه کار می کنید؟همت_

جانسون یقه اش را از دست هری بیرون کشید و در حالیکه گوی زرین را در جیبش مخفی می کرد به سـمت زمـین               

 .رفت

می تونید به من بگید شما شش نفر این موقع شب : وقتی به پایین رسیدند خانم هوچ همچنان مشغول فریاد زدن بود         

 اون باال چی کار می کردید؟

 !یک پرواز آرام شبانگاهی: جانسون بعد از یک فرود بسیار نرم با خونسردی گفت

 پرواز شبانگاهی؟ اونم با این قیافه ها؟:  گفت خانم هوچ با خشم
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حق با خانم هوچ بود بغیر از جانسون که در اثر وزش باد اندکی موهایش به هم ریخته بود وضعیت سـایرین چنـدان               

 از بینی کراب پایین می آمد، یقه گویل پاره شده بود و دسـت رون روی چشـم چـپش               جذاب نبود، یک باریکه خون    

 .ثابت مانده بود ظاهرا دوست نداشت کسی زیر آن را ببیند

پس یک پرواز شبانگاهی درسته؟ و اصال هم دعوا نمی کردیـد؟ بسـیار خـوب گـزارش پـرواز                   : خانم هوچ ادامه داد     

دفعه بعـد کـه خواسـتید در چنـین          . داده میشه و ده امتیاز از هر گروه کم میشه         شبانگاهیتون به مسئولین گروه هاتون      

 مفهوم شد؟.ساعتی پرواز شبانگاهی انجام بدید برای همیشه از پرواز در هاگوارتز محروم خواهید شد

 .بله پرفسور_

مـی کشـید رو بـه رو     وقتی از تابلوی بانوی چاق گذشتند با چهره نگران هرمیون کـه در کنـار آتـش انتظـار آنهـا را                       

 .هری در حالیکه با دست چپش پهلوی راستش را گرفته بود روی کاناپه کنار بخاری نشست.شدند

هیچ وقت :هرمیون در حالیکه از رون می خواست تا دستش را از روی چشمش بردارد با نگرانی آمیخته با خشم گفت

 .دار دیگه ببینم چه بالیی سر چشمت اومدهنمی شه شما پسرها رو به حال خودتون رها کرد؟ رون دستت رو بر

اگه مالفوی از طلسم بازدارنده اسـتفاده نمـی کـرد اون    : رون در حالیکه دستش را از روی چشمش بلند می کرد گفت       

 .کراب احمق نمی تونست این کارو بکنه

صدای آمیخته با درد وقتی هرمیون می خواست آن را بررسی رون با . زیر دست رون ، دورتا دور چشم رون کبود بود     

 .صورتش را از زیر دست هرمیون بیرون کشید

 .همین جا بنشینید فکر کنم یه چیزی دارم که کمک می کنه: هرمیون اخم هایش را درهم کشید و گفت

در درون شیشه چیزی شبیه یک کرم قرمز رنگ بود که           .مدت زیاد نگذشت که هرمیون با یک شیشه کوچک برگشت           

 .ی سیر می دادبوی تندی شبیه بو

 این دیگه چیه؟: هری پرسید
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 .خوردنش باعث سردرد و سر گیجه و اختالالت روانی میشه.عصاره آزافتیدا، بهش میگند مدفوع شیطان_

 و حاال کدوم یک از این کاربردها به درد ما میخوره؟: رون در حالیکه می خندید گفت

فکر مـی   . ا اونو بخورید قراره اونو روی کبودی بمالید       هیچکدوم چون قرار نیست شم    : هرمیون با حالتی جدی گفت      

 .کنم تا صبح درد و کبودی از بین بره

هری نمی خواهی بگی بـه چـی فکـر مـی     : سپس در حالیکه دستمالی را آغشته به آن می کرد و به رون می داد گفت           

 کنی؟

 .............ی فهممچیزی هست که من معنی شو نم: هری با سختی اندکی در صندلی جابه جا شد و گفت

 .سپس تمام آنچه را که آنشب در میان صدای باد شنیده بود تعریف کرد

 چرا جانسون باید یک چنین چیزی بگه؟: رون گفت

اگـه اینطـور بـود وقتـی هـری      . فکر نمی کنم کار جانسون بوده باشه     : هرمیون در حالیکه در قوطی را می بست گفت        

 .موضوع رو بهش گفت تعجب نمی کرد

 .در اینصورت کار کی میتونه باشه؟ اون تنها کسی بود که به هری نزدیک بود و میتونست: ون گفت ر

ظاهرا اون تنها کسی بوده که می تونسته ولی ما در این مورد زیاد مطمـئن  : هرمیون که چهره اش درهم رفته بود گفت    

چند بـرای دیـده نشـدن راه هـای زیـادی            هر. هوا تاریک بوده هرکس میتونسته خودشو تو تاریکی مخفی کنه         .نیستیم

 .وجود داره

 !یعنی می خواهی بگی کس دیگری هم در اطراف ما بوده که ما نمی دیدیمش: هری گفت

چیزهای مثل نبودن اسـتادی کـه کتـاب و          . یک چیزهایی تو هاگوارتز مشکوک به نظر می رسه        ! ممکنه: هرمیون گفت 

 .مروز تمامی اساتید در دفتر دامبلدور جلسه داشتندو چیزهای مثل اینکه ا.ساعت درسیش تعیین شده
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سـال دوم هـم اون      . این اولین بار نیست که هری چنین چیزهای را می شنوه          .ولی ممکنه واقعا کسی نباشه    : رون گفت 

 .صدای باسیلیسک رو میشنید

  بشنوه؟درسته ولی چطور ممکنه هری وقتی سوار بر جارو و تو آسمون بوده صدای یک مارو: هرمیون گفت

ولی مـن هنـوز   . چیزی وجود داره که خانم ویزلی رو تا اون حد نگران کرده بوده    :هرمیون بعد از اندکی سکوت گفت     

هرمیـون بـا   . چطور ممکنه آدم چیزی رو انتخاب کنه که حق نداشـته باشـه چیـزی در مـورده اون بدونـه             ! نمی فهمم 

اونطور که هری شنیده خـانم ویزلـی معتقـد    .ی ساده است ببینید خیل: مشاهده چشمان متعجب رون و هری ادامه داد     

در حالیکه آقای ویزلی پاسخ داده که اگه هری چیـزی  . بوده باید همه چی به هری گفته بشه چون اون حق داره بدونه     

 .بفهمه چیزی برای انتخاب باقی نمیمونه

چیزی این وسط . ر من خیلی بی معنیهبه نظ. خوب این یعنی اینکه هری در صورتی حق انتخاب داره که چیزی ندونه   

 .ناقصه

 .چیزی که شاید گفته نشده: سپس در حالیکه قوطی را به هری می داد با لحن معنی داری گفت

 چرا اینو به من می دی؟: هری در حالیکه قوطی را از هرمیون می گرفت گفت

 .صال درد نمی کنهنمی خواهد بگی جای چوب جانسون ا. مسخره بازی در نیار: هرمیون پاسخ داد

 جای چوب جانسون؟: رون با تعجب پرسید

 ولی تو از کجا می دونی؟: هری پرسید

کتابخانه هاگوارتز پنجره های زیادی داره که با وجود تاریکی میشه خیلی چیزها رو از پشـت اونهـا   :هرمیون پاسخ داد  

 .دید

ایـن اصـال    : که چهره اش درهم رفته بود گفـت       وقتی هری مبارزه اش با جانسون را برای رون شرح داد رون در حالی             

 . اگه اسلیترین اونو به عنوان جستجو گر جدیدش معرفی کنه تو بد دردسری می افتیم. خبر خوبی نیست
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به هر جهت امشب ظاهرا قصد داشته به شما نشون بده برای رسیدن به اهدافش حاضر دست                 :هرمیون به سردی گفت   

 .شنیده که اون هرگز در هیچ چیز نباخته و این تنها چیزیه که بهش اهمیت می دهجینی از جولیا .به هر کاری بزنه

 .راستی امشب جینی داشت چی رو مخفی می کرد؟به نظرم نگران بود: رون پرسید 

اعضای اسلیترین تعداد زیـادی از  . احتماال باید این بوده باشه: هرمیون تکه کاغذی را از جیب ردایش درآورد و گفت      

 . تو مدرسه پخش کردنداینها رو

تکه کاغذ پوستی کوچکی بود که روی آن این عبارت . هری تکه کاغذی را که در دست هرمیون بود گرفت و باز کرد      

 .به چشم می خورد

 ....برای پاتر روزهای خوبی را در آزکابان آرزومندیمبرای پاتر روزهای خوبی را در آزکابان آرزومندیمبرای پاتر روزهای خوبی را در آزکابان آرزومندیمبرای پاتر روزهای خوبی را در آزکابان آرزومندیم

 .عبارت روی کاغذ بعد از اندکی محو می شد و جای خود را به این عبارت می داد

 ....ی صبرانه انتظار دیدارتان را می کشمی صبرانه انتظار دیدارتان را می کشمی صبرانه انتظار دیدارتان را می کشمی صبرانه انتظار دیدارتان را می کشمبببب

 ماگیتونماگیتونماگیتونماگیتون::::امضاامضاامضاامضا

 

پیغام روی کاغذ برای اکثریت دانش آموزان به قدری نا مفهوم بود که خیلی زود از خاطره ها رفـت ولـی در عـوض                         

دو .جانسون ها به قدری بحث برانگیز بودند که در انتهای هفته اول تقریبا همه با خصوصیات آندو آشـنا شـده بودنـد      

سون تازه وارد در دو جبهه متفاوت حرکت می کردند، به همان اندازه ای کـه جرالـد در بـین سـایرین بـه عنـوان             جان

 . موجود منفوری شناخته شده بود جولیا محبوب بود

همه در برخورد با جرالد حس می کردند بـه          . رفتار جرالد سرد و آزار دهنده و رفتار جولیا گرم و دوست داشتنی بود             

جرالد را به سادگی می شـد  .  ناپذیری خود را از دیگران برتر می داند و جولیا با همه صمیمی و مهربان بود    طرز انکار 

در میان حلقه اسلیترین ها یافت در سایر مواقعی که همراهان اسلیترینی خود را نداشت یا در کتابخانـه بـود و یـا در                         
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ییدیچ لذت خاصی نمی برد چون برای تمرین زمانهـای را           ظاهرا از نمایش دادن توانایی هایش در کو       . زمین کوییدیچ 

جولیا هر کجا بود تنها نبود دراین مدت کوتاه دوستان بسیار متفاوتی از .انتخاب می کرد که زمین خالی و خلوت باشد

 .شاد بود و سرزنده و معموال روی صورتش لبخند شیرینی می نشست.گروه های مختلف یافته بود

و این درست در زمانی بود که جولیا در .  بود لبخند تحسین را بر لب پرفسور مک گونگال بیاورد         جولیا حتی توانسته   

پاسخ به پرفسور مک گونگال مبنی بر نشان دادن تواناییش تمام شیشه های دوات موجود در کالس را به لیـوان هـای       

 .کوچک حاوی گلهای صحرای تبدیل کرد

رج شمالی و کالس پیشگوئی داشتند در راهرو قدم می زدند کسی در گوش              وقتی در مدت کوتاهی که تا رسیدن به ب        

 . آزکابان خوش بگذره:هری زمزمه کرد

هـری بـا   .اینبار اثری از جانسون به چشم نمی خـورد        .هری برگشت مالفوی به همراه کراب و گویل پشت سرشان بود          

 .دهنتو ببند: بیحوصلگی گفت

اینقدر رنگت پریده نکنه شبها از تـرس آزکابـان نمـی خوابی؟کـاش از بلـک مـی                   پاتر چرا   : مالفوی بی اعتنا ادامه داد    

 .پرسیدی آزکابان چطوریه 

 .ببینم چطوره از بابات بپرسم؟ اونکه خوب می دونه: هری با خشم گفت

. امسال نمی گذارم یک نفس راحـت بکشـی        : مالفوی در حالیکه با نفرت به هری می نگریست نزدیک تر آمد گفت               

 .باشمطمئن 

 .صدای آرگوس فیلیچ از پشت سرشان به گوش رسید

بـا ورود شـما موشـهای       . بازهم کثیفـی  . بازهم بی نظمی  ! شما می خواستید با هم دوئل کنید      . خوب گیرتون آوردم    _

 .از جلوی چشمام دور شید. فضول دوباره همه جا کثیف و بی نظم شده
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نکه فیلیچ او را در یـک دردسـر جدیـد بینـدازد از مهلکـه دور      هری ترجیح می داد از فرصت استفاده کند و قبل از ای 

هرمیـون بـی   .  می رفـت  اندکی بعد قبل از جدا شدن از هرمیون که به کالس ریاضیات جادویی پرفسور وکتور   . شود

 !به نظر من حق با مالفویه: مقدمه گفت

 چی؟:هری با تعجب گفت

تـو  . چهره ات مثل مریض هـا شـده       .رنگت پریده هری  : هرمیون در حالیکه به هری می نگریست با لحن جدی گفت          

هفته گذشته چند دفعه صدا کسی رو شنیدی که باهات حرف می زنه؟ فکر نمی کنـی بهتـر باشـه موضـوع رو کمـی                  

هـر دفعـه هـم یـک بهانـه          . جدی تر بگیری؟ تو مرتب صدای کسی رو می شنوی که با تو درباره مرگ حرف میزنه                  

طور بگم؟ فکر نمی کنی بهتره یک کم استراحت کنی؟ بعـد از مـرگ سـدریک و بعـد از     چ. مسخره براش پیدا کردیم  

 ...اون

 .....چرا یک سر به مادام پامفری نمی زنی؟ اون میتونه با معجون های آرامش بخشش آرومت کنه.تو خسته ای هری

 .....ن تو چی می خواهی بگی ؟ که م: هری که حس می کرد درست متوجه حرفهای هرمیون نشده گفت

هرمیــون بــا دلواپســی بــه میــان حــرف هــری پریــد و در حالیکــه بــه رون مــی نگریســت گــویی از او کمــک مــی  

 .....من فقط گفتم بهتره یک سر به .... نه، نه، من اصال نگفتم که:گفت خواست 

 .نه متشکرم نیازی ندارم: هری با خشم به میان حرفش پرید و گفت

من فکر می کنم ضـرری کـه   ..... هری.... خوب: ی کرد به هرمیون کمک کند گفت    رون که با کلمات بریده ای سعی م       

 !نداره

هری با خشم به رون نگریست یعنی هردو آنها به یک نتیجه رسیده بودند،رون بـا اصـرار بـازوی هـری را گرفـت و                          

بین رفیق ممکنه ب.گوش کن هری از دست ما ناراحت نشو منظور هرمیون اصال این نبود که تو داری خل میشی   : گفت

 .....منظورم اینه که....یعنی منظورم اینکه هرکس جای تو بود. برای هرکس پیش بیاد 
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 .ولی من به کمک کسی احتیاج ندارم.منظورت خیلی واضحه:هری بازویش را از دست رون بیرون کشید و گفت

ون هـم تـا رسـیدن بـه نردبـان      هرمیون چیز دیگری نگفت و مسیرش را به سمت کالس پرفسور وکتور تغییر داد ، ر           

هری حس مسخره ای داشت،خوشحال بود که در مورد آنچه که در رویا دیده بود         . کالس تره النی کامال خاموش بود     

درست قبل از باال رفتن از نردبان هری به یادآورد که کتاب پیشگوییش را هنگام روبـه رو                 .با آنها صحبت نکرده است    

سنگی کف راهرو رها کرده بود تا در صورت نیاز به استفاده از چوبش دستش خـالی     شدن با مالفوی روی کناره های       

 .سریع برگرد: وقتی با عجله از پله ها پایین می آمد صدای رون را شنید که می گفت.باشد

کتاب درست جایی بود که هری گمان می کرد در آنجا رها کرده است،خم شد تا کتاب را بردارد، صدای عجیبـی بـه                   

 .سید، صدایی مثل صدای گریه یک نوزادگوش ر

پشت یکی از درها ایسـتاد، صـدا از       . هری جلوتر رفت ،صدای گریه ها بلندتر می شد ولی اثری از صاحب صدا نبود              

جلوتر رفت و سرش را به در چسباند صدا بلند و کشیده تر شده بود، هـری دسـتگیره را چرخانـد                 . پشت در می آمد   

هیچ کس پشت در نبود، درست در وسط اتاقی که     .نوزاد باشد او حتما به کمک نیاز داشت       اگر این صدا متعلق به یک       

هری آرخیب .هری پا به درون آن گذارده بود یک موجود سیاه و پشمالو ایستاده بود که با دیدن هری به سمت او آمد                 

لـویش برمـی خاسـت،گوئی از    آرخیب در میان پاهای هری می پیچید و صدایی ناله مانند از گ    .گربه جولیا را شناخت   

چهره آرخیب دوستداشتنی بود، دور . چیزی ترسیده بود با چشمان زرد رنگش به هری می نگریست و ناله سر می داد

هری در حالیکه گربه را از روی زمین بلند می کرد به آرامـی              .گردنش خط سفیدی مثل یک گردنبند به چشم میخورد        

 . فکر کنم بهتره برگردونمت به داخل برجتو اینجا چی کار می کنی؟: زمزمه کرد

اثری از دری کـه از آن وارد اتـاق شـده بـود بـه      .وقتی هری به اطرافش نگریست حس عجیبی وجودش را فرا گرفت  

هری با دقت بیشتری اطرافش را جستجو کرد درست باالی سرش یک پنجره یـا دریچـه در سـقف                   .چشم نمی خورد  

تاق می تابید، اتاق خالی خالی بود کمی جلوتر در بخش تاریک اتاق چیز دیگری وجود داشت که نور از آن به درون ا    

آنجا یک در بود هری نگاهی به آرخیـب کـه بـا شـدت بـه او چسـبیده بـود                      .به چشم می خورد، هری نزدیکتر رفت      

 .پس احتماال باید از همین در هم برگردیم. تو باید از این در اومده باشی: انداخت و گفت
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دکوراسـیون  . هری از در باز کتابخانه گذشت و پا به درون سالن دیگـری گذاشـت              .  کتابخانه بزرگ بود   پشت در یک  

صـدای  .با اینکه تا بحال پا به چنین جائی نگذاشته بود جلوتر رفـت           .داخلی حکایت از یک خانه اشرافی و زیبا داشت        

 او شـده بودنـد بـا انگشـت او را بـه         تابلوهای روی دیوار که متوجه حضور     . گفت و گوی دو نفر به گوش می رسید        

هـری از کنـار یـک شـومینه     . آرخیب از میان دستان هری به پایین پرید و با سرعت دور شد     . یکدیگر نشان می دادند   

آتـش بـه    . ناگهان آتش با شعله های سرخ رنگ و بلندی زبانه کشید و شروع به سوختن کرد               .خاموش و سرد گذشت   

ناگهان هری به یاد کالس تره النی افتـاد بایـد هرچـه             .هاست در این جا می سوزد     قدری قوی و طبیعی بود گوئی سال      

صدای گفت و گو ها بلند تر شده بود باید صاحبان صدا را می یافت و راه خروجـی را                .زودتر راه خروج را می یافت     

ده بود که آرامـش     چیزی که هری گفت و گوی دونفر نامیده بود حاال تبدیل به صدای فریادهای بلندی ش               . می پرسید 

چیزی روی دیوار توجه هری را به خودش جلب کرد، با اینکه بغیر از         . را حتی از تابلوی های روی دیوار دزدیده بود        

هری کسی در اتاق نبود ولی سایه دونفر بر روی دیوار درست پشت سر او جایی که باید سایه خود را می یافت نقش            

ند سانتی متر از جا پرید، درست پشت سر او جایی که که تابـه حـال کسـی       هری برگشت، تقریبا حدود چ    . بسته بود   

یک مرد که در کنار پنجره ایستاده بود و مرتب با فریاد حـرفش را               .نبود،منبع صداها ایستاده بودند و فریاد می کشیدند       

 نشسـته بـود و   تکرار می کرد و دیگری یک زن که در فاصله چند سانتی متری او روی یـک کاناپـه و در کنـار آتـش        

 .من نمی گذارم. تو حق نداری:مرد برگشت و باخشم فریاد کشید .مشغول نوازش آرخیب بود

تنهـا  . همان چشمان قهوه ای رنگ ، همان موهای پر پشت و خوش حالت و همان قد بلنـد                 .چهره مرد بسیار آشنا بود    

می : هری جلوتر رفت و گفت    .  خورد تفاوت این بود که سرمای موجود در صورت جرالد در چهره مرد به چشم نمی              

 ....بخشید می تونید به من بگید چطور میتونم 

 .این تمام چیزیه که میتونم بهت بگم. برات متاسفم اندرو: زن با آرامش گفت

. موهای بلوند جولیا و چهره سرد جرالد زیبـای آمیختـه بـا سـرمایی سـوزنده ای را در چهـره زن پدیـد آورده بـود                        

 . ز اعتماد به نفس و آرامش بودصورتش سرشار ا
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بـرای رسـیدن بـه    . زیاد بـه خـودت مطمـئن نبـاش    : مرد بدون توجه به حضور هری به سمت زن یورش برد و گفت           

     . آرزوهات باید زنده بمونی

 منو می ترسونی اندرو؟:زن لبخند ظریفی زد و در حالیکه از روی کاناپه بلند می شد گفت

بجای تهدید کردن مـن     : ا روی زمین نهاد و در حالیکه از پله ها باال می رفت گفت             سپس با ظرافت خاصی آرخیب ر     

 .اگه اون کلوپ شبانه مسخره بهت فرصت می ده کمی به فکر جولیا باش روز به روز داره حالش بدتر می شه

 . رو دیددیشب دوباره خواب اون سایه ها: سپس درحالیکه با نگرانی به در یکی از اتاق ها می نگریست گفت 

 .چرا نمی فهمی اون نمی تونه تو داری بهش آسیب می زنی: مرد با خشم خودش را به لبه پله ها رساند و گفت

اون میتونـه  .اون می تونه فقـط اولـش کمـی سـخته     :زن که برای اولین بار آثار خشم در چهره اش دیده می شد گفت   

ببینم میتونه کـاری انجـام   . بینسکی مسخره رو بیار اینجاحاال به جای این حرفها برو اون سود .چون جرالد هم تونست   

 .بده

اگـه مـن تونسـتم اگـه تـو و      .اینطوری جولیا آسیب می بینه. لیدینکا خواهش می کنم دست بردار  : مرد با نرمش گفت   

    . ارهاون ضعیفه خیلی ضعیفتر از اینکه بتونه زیر اون حمله ها دوام بی.جرالد تونستید دلیل نمیشه جولیا هم بتونه

هری کم کم احساس می کرد تصویر زنی که باالی پله ها بود محو و تار مـی شـود اطـرافش رفتـه رفتـه در سـیاهی                     

غلیظی که همچون مه در اطرافش پراکنده میشد فرو می رفت هری حرکت لبهای مرد را مـی دیـد ولـی نمیتوانسـت                        

 .... اندکی بعد همه جا ساکت و سیاه شد. صدای او را بشنود

    کسی که نمی خواهد به او آسیب برسدکسی که نمی خواهد به او آسیب برسدکسی که نمی خواهد به او آسیب برسدکسی که نمی خواهد به او آسیب برسد: : : : صل هفتم صل هفتم صل هفتم صل هفتم فففف

چشمانش را باز کرد، آرخیب در کنارش نشسـته   .هری حس می کرد چیز نمناک و زبری پوست دستش را می خراشد            

 . لیدینکا این کارو نکن:صدای مرد هنوز به گوش می رسید.بود و مشغول لیسیدن دست او بود
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. به درونش نفوذ کرده بود و لرزش محسوسی بـدنش را پوشـانده بـود   هری سعی کرد برخیزد سرما از کفپوش سنگی   

بغیر از صدای زن و مردی که حاال مطمـئن بـود والـدین    .تاریکی با سرعت به میان چشمانش می دوید و دور می شد       

تصـاویری از جـام جهـانی کوییـدیچ     . جرالد و جولیا بودند صداهای دیگری هم می شنید، صـداهای دور و نزدیـک    

 .چشمانش می آمد و بعد صدای خنده دوقلوهای ویزلیجلوی 

هری با تمام قدرتی که داشت ایستاد قدرت تشخیص اطرافش را نداشت تصاویر چون موج از جلوی چشـمانش دور        

. باید خود را به خوابگاه می رساند نیاز به خوابیدن داشت این تمام چیزی بود که می توانست تشخیص دهد                   . می شد 

برای رسیدن به خوابگاه باید راهرو را تا انتهـا مـی          .خاله پتونیا بخاطر لکه روی دیوار آزارش می داد        صدای فریادهای   

چو چانـگ و    . رفت و بعد باال رفتن از آن پله ها ، به نظر غیر ممکن می رسید، پیمودن این همه راه باور نکردنی بود                      

دیوار گرفت یکبار دیگر هم با چنین وضعیتی رو هری دستش را به لبه . سدریک دیگوری با رقص از برابرش گذشتند

سعی کرد با دقـت بیشـتری       . به رو شده بود و آن درست شبی بود که در منزل دورسلی ها پدر و مادرش را دیده بود                   

با آخرین قدرتی که در خودش مـی شـناخت          . به اطرافش نگاه کند تصاویر مواجی از هزاران در به چشمانش می آمد            

  کسی صدای منو می شنوه؟: را صدا بزند فریاد ضعیفی از گلویش برخاستسعی کرد تا کسی 

 !استراحت! به استراحت.هری تو به استراحت نیاز داری: صدای هرمیون از دوردستها به گوش می رسید

خیلی ساده است و خیلی . چشماتو ببند هری: سیاهی بار دیگر جلوی چشمان هری را گرفته بود هرمیون ادامه می داد

 .فقط چشماتو ببند ،هیچ اتفاقی نمی افته. یرینش

باید راه خروج را می یافت    ! هری اندیشید، او کجا بود در هاگوارتز ؟ او هرگز چنین داالنی را در هاگوارتز ندیده بود                

 ولی کدام در؟

. باید انتخاب کنـد کف راهرو زانو زد باید می اندیشید کدام در را   . حس غریبی او را از باز کردن درها باز می داشت          

شاید اگر همین جا اندکی    . هری خسته بود خسته تر از آنکه قدرت اندیشیدن داشته باشد او فقط می خواست بخوابد               

خودش را با زحمـت  .  همه چیز درست می شد حق با هرمیون بود او به استراحت نیاز داشت     چشمانش را می بست   

 .ار تکیه می داد چشمانش را بست به کناره های راهرو رساند و در حالیکه به دیو
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 .تاریکی با حس مطلوبی به میان چشمانش می دوید با حس گرم خواب 

در میان یک اتاق خالی و تاریک نشسته بود که در باز شد کم کم حس می کرد تنها نیست سـایه هـای سـیاه     ............ 

چه حس مطلـوبی     پوش در اطراف می گشتند،       رنگی را در اطرافش می دید، سایه هایی که در قامت یک انسان سیاه             

 ..........سایه ها نزدیک تر آمدند هری از آنها خواست تا بنشینند.نسبت به آنها داشت گوئی آنها را می شناخت

بار دیگر چشمانش را باز کرد و به درهای زیادی که در برابرش بود نگریست تا انتهای راهرو که به نظر بی انتها می                          

ی متفاوتی بود نباید هر دری را باز می کرد نمی دانست چه چیز پشت درها انتظـارش را مـی کشـد ولـی                  رسید درها 

 .هرچه بود نسبت به آن احساس خطر می کرد

. و از برابر درها می گذشت ، ناگهـان ایسـتاد   در حالیکه کشان کشان در طی راهرو بدن خسته اش را جلو می کشید 

کستری رنگ و پوسیده بود نمی دانست چگونه می دانـد ولـی او بایـد همـین در را         در برابرش یک در خا    ! همین بود 

انتخاب می کرد نزدیک تر رفت فرصت اندیشیدن بیشتر نداشت باید از ایـن مخمصـه رهـایی مـی یافـت در را بـاز                          

 ..........کرد

رش نگاه کرد هیچ دری حدسش درست بود با گذشتن از در قدم به خوابگاه پسران گذاشته بود برگشت و به پشت س           

 روی دیواری که هری از آن عبور کـرده بـود بـه چشـم مـی      )(kenmare kestrelsپوستر تیم شاهین کن میر ! نبود 

 .خورد

 !هری پاتر حالش خوب نیست: صدای نگرانی گفت

 .دابی در کنار هری ایستاده بود و با نگرانی او را می پایید

 دابی تو اینجا چی کار می کنی؟: اند گفتهری در حالیکه خودش را به تختش می رس

دابی می .دابی منتظر هری پاتر بود: دابی تا نزدیک تخت او را همراهی کرد و در حالیکه از لبه تخت باال می آمد گفت        

 .دابی برای هری پاتر چیزی آورده که هری پاتر حتما باید اونو بخوره. دونست که هری پاتر به خوابگاه می یاد
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هـری پـاتر    :  و گفت     می لرزید قطره اشک کوچکی از کنار چشمان سبز رنگش به روی صورتش لغزید             صدای دابی   

 .حالش خوب نیست، هری پاتر به کمک نیاز داره

ولی دابی تو از کجا می دونستی من به اینجـا میـام؟             : هری برای اینکه دابی را از نگرانی بیرون بیاورد نشست و گفت           

 .من چی رو باید بخورم

اون اومد و به دابی گفـت کـه   . دابی تو کار دیگران دخالت نمی کنه  ! دابی جن خوبیه  :  با صدای موشی اش گفت     دابی

اربابش یعنی هری پاتر به کمک دابی نیاز داره بعد یک شیشه به دابی داد و گفت که هری پاتر باید اینو بخوره، وقتـی      

دابی درنگ نکرد اومد ! ه هری پاترو تو خوابگاه پیدا کنهدابی ازش پرسید که هری پاتر کجاست ؟ گفت که دابی میتون      

 !!!!هری پاتر تا از این نخورده نباید بخوابههری پاتر تا از این نخورده نباید بخوابههری پاتر تا از این نخورده نباید بخوابههری پاتر تا از این نخورده نباید بخوابهاون به دابی گفت که . اینجا و منتظر هری پاتر موند

 .دابی جمله آخرش را با چنان فریادی به زبان آورد که خواب را از چشمان هری ربود

 اون؟ اون کی بود؟: هری پرسید 

اون گفت اگه هری پاتر سوالی پرسید دابی    . دابی نباید اینو به زبون بیاره     : نانه سرش را پایین آورد و گفت      دابی شرمگی 

 . جواب بده اون کسیه که نمی خواهد به هری پاتر آسیبی برسه

 دابی من اونو می شناسم؟: هری پرسید

این فقط بـه خـاطر خـود هـری     : مزمه کرددابی در حالیکه سرش را پایین نگه داشته بود و لبهایش را بهم می فشرد ز              

 .اون کسیه که نمی خواهد به هری پاتر آسیب برسه. پاتره

باشه دابی ازت ممنونم من فقط باید کمی بخوابم بعد دوباره حالم خوب : هری سرش را درون بالشت فرو برد و گفت

 .می شه

 !!!!بهبهبهبه هری پاتر تا از این نخورده نباید بخوا هری پاتر تا از این نخورده نباید بخوا هری پاتر تا از این نخورده نباید بخوا هری پاتر تا از این نخورده نباید بخوا:دابی بار دیگر فریاد کشید
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 .باشه دابی اونو به من بده ازش می خورم: هری که قدرت بحث کردن با دابی را نداشت گفت

 .دابی می خواهد حال اربابش خوب بشه: دابی با خوشحالی شیشه ای را که در دست داشت به هری داد و گفت

د نداشـت از آن بنوشـد در   هری با اینکه اصـال قصـ  .بطری حاوی معجون آبی رنگ و لغزنده ای مثل پارافین مایع بود 

 .بطری را باز کرد و آن را به لب برد اندکی بعد آن را پایین آورد و وانمود کرد که خورده است

 !هری پاتر حالش خوب می شه: دابی با خوشحالی گفت 

 .آره دابی خوب می شه حاال بزار من کمی بخوابم: هری آهسته زمزمه کرد 

اون .. هری پاتر به استراحت نیـاز داره      . هری پاتر باید بخوابه   : دور شد و گفت   دابی پاورچین پاورچین از تخت هری       

 ......گفت هری پاتر باید استراحت کنه

بعد از رفتن دابی، در میان خواب و بیداری هری حس می کرد در نادانی آزار دهنده ای دسـت و پـا مـی زنـد ، اول                             

لی سپس صدایی که می شنید حاال داالنی که هزاران در دارد            ورود به خاطرات دیگران بعد حرفهای خانم و آقای ویز         

و در آخر کسی که نمی خواهد به هری پاتر آسیبی برسد و یک بطری نوشیدنی آبی رنگـی کـه دابـی بـا اصـرار مـی             

 !چه حس مطلوبی.هری بار دیگر نزدیک شدن سایه ها را حس می کرد...خواست به خورد او بدهد

ق تاریکی می شدند که هری در آن تنها و ساکت نشسته هـری در جمـع سـایه هـا آرامـش                       سایه ها به گرمی وارد اتا     

 . گوئی آنها را چون اعضای یک خانواده می شناخت.مطلوبی را لمس می کرد

 تو زنده ای؟ صدای منو می شنوی؟ هری؟تو زنده ای؟ صدای منو می شنوی؟ هری؟تو زنده ای؟ صدای منو می شنوی؟ هری؟تو زنده ای؟ صدای منو می شنوی؟ هری؟! ! ! ! هری هری هری هری ! ! ! ! هری هری هری هری _

 . صدای رون مثل آوار بر سرش خراب می شد و سایه ها را دور می کرد

کمر روی او خم شده بود هری ناخودآگاه نسبت به او احساس خشم می کرد، خشمی که شاید به خاطر راندن رون تا 

 . سایه ها بود
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 صدای منو می شنوی؟: رون در حالیکه شانه های او را با شدت تکان می داد گفت 

چه خبر شده ؟   .رگ ترسوندی تو منو تا سر حد م     : هری سرش را به نشانه مثبت تکان داد ، رون او را رها کرد و گفت               

 تو این جا چی کار می کنی؟ چرا اینطوری شدی؟

تـو  ! ! ! ! تـو تـو تـو تـو ! ! ! ! هری هری هری هری .... هیچ جا نبود یعنی چی شـ    !!!!رونرونرونرون: هرمیون با هراس وارد خوابگاه شد و گفت       .هری سعی کرد بنشیند   

  اینجایی؟ خدای من چه بالئی سرت اومده؟ چرا این شکلی شدی؟ 

 ....د، و با چشمهای باز به سقف خیره شده بوداینجا افتاده بو: رون با هراس گفت

هرمیون لبه تخت کنار هری نشست چهره اش عصبی بود دست هـری را لمـس کـرد و                   .رون ادامه حرفش را فرو برد     

 ! چقدر سرده: گفت

هنوز هم می خواهی سکوت کنی؟ چرا بـه مـا    : هرمیون برای چند ثانیه سکوت کرد سپس با لحن سرد و جدی گفت            

 گی؟چیزی نمی 

قبل از اینکه هری چیزی بگوید صدای باز شدن در خوابگاه به گوش رسید ولی به دنبال آن کسی وارد اتاق نشد رون     

 .چیزی نیست حتما باد بوده: که برای بستن در می رفت گفت

صـدای  تو داری چیزی رو پنهان می کنی چیزی بیشـتر از اون        . هری نمی تونی اینطوری ادامه بدی     : هرمیون ادامه داد  

 .مسخره، چیزی که داره تو رو ضعیف می کنه

هری هنوز هم مایل نبود آنها را در جریان بگذارد ولی برخالف میل درونیش شـروع  .  بی درنگ سکوت کرد    هرمیون

 .با آخرین کلمه ای که از دهان هری خارج شد سکوت خوابگاه را فرا گرفت. کرد

ذهن جویی به این راحتی ها      . می تونه دست به چنین کاری بزنه      چطور ممکنه؟ هیچ کس ن    : پس از اندکی رون گفت     

 .نیست
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هـری هرگـز از چـوبش اسـتفاده     . این نمـی تونـه ذهـن جـویی باشـه رون     : هرمیون که متفکر به نظر می رسید گفت  

 بعالوه ذهن جوئی کاری نیست که هرکسی بخواهد بتونه به سادگی از پسش بربیاد و تازه هری در تمام مـوارد                .نکرده

 .نا خواسته وارد گذشته دیگران می شده

برگشتیم و ) بارو(همه چیز از شبی شروع شد که ما به پناهگاه    . داره کم کم همه چیز معنا پیدا میکنه       : هرمیون ادامه داد  

اون درست بعد از اولین باری بوده که تو وارد گذشته دیگران شده بودی هرچی هست از همون موقع شـروع شـد و                      

 ......امز اومد بعد اونشب آد

  استفاده کردی؟افسون رویاولی پس چرا به ما گفتند که همه چیز برای این بوده که تو از : رون با تعجب گفت

  دیگه چیه؟ افسون رویا: هری پرسید 

افسون رویا هری،استفاده ازش خیلی .فکر می کنم حاال دیگه می تونیم بگیم       : رون نگاهی به هرمیون انداخت و گفت        

یـک افسـون خیلـی قـدیمی و تقریبـا پیچیدسـت کـه بوسـیله اون شـخص مـی تونـه رویاهاشـو                          . ممنوع شده وقته  

خیلی ها از ایـن راه بـین رویاهاشـون غـرق            . در حقیقت حس می کنه اونها واقعا حقیقی هستند          .  واقعی ببینه   خیلی

 .شدند

 غرق شدند؟: هری با تعجب پرسید

اسیر رویاهاشون شدن و هرگز به زندگی .ی واقعی رو دیگه باور نمی کردند یعنی دنیا ! غرق شدند : هرمیون پاسخ داد   

 .طبیعی برنگشتند

در حقیقت اونها طعـم چیزهـای را همیشـه از           . ولی خوب این زیادم نباید بد باشه        : هری بعد از مکث کوتاهی گفت     

 .این به اونها کمک می کنه تا شاد باشند. داشتنش محروم بودند می چشند
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اونها دل به چیزی می بندند که هرگز وجود نداشته و بعالوه ایـن شـادی   . این یه شادی کاذبه هری: اسخ دادهرمیون پ 

زیاد دوام نمی یاره ، عمر این حس مطلوب اونها به باقی عمرشون محدود می شه که اونهـم بـه خـاطر تـاثیر مـداوم                           

 .افسون مدت بسیار کوتاهیه چیزی شاید حدود یک ماه

 ی چی باعث شد فکر کنید من از چنین چیزی استفاده کردم؟ول: هری پرسید

خوب شواهد ظاهری کسی که در اثر استفاده از افسون دچار حمله می شه با اون چیـزی کـه در تـو مـی                        : رون گفت 

 .دیدیم یکسان بود

 ولی چرا به خودم چیزی نمی گفتید؟: هری بار دیگر پرسید

 .راین موردت هیچ وقت باهات صحبت نکنیممن نمی دونم مامان خواست د: رون پاسخ داد

حقیقت چیز دیگریه که دارند اونـو از مـا          .به نظر من این چیزی بود که اونها می خواستند ما باور کنیم            : هرمیون گفت 

 .چیزی که به هری چنین قدرتی رو می ده.مخفی نگه می دارند

 بار نیست که من چیزی رو می بینم که متعلـق بـه      این اولین :هری چیزی رو که مدتها به آن می اندیشید به زبان آورد           

زمانی که قبل از ورود به سازمان اسرار اونو تو رویا دیدم یا زمانی که به پـدر رون                   .این اتفاق قبال هم افتاده    .من نیست 

 ....حمله شد یا 

تباط ذهنـی بـود     درسته ولی تمام مواردی رو که تعریف کردی مربوط به ار          : هرمیون به میان حرف هری پرید و گفت       

که بین تو و ولدمورت ایجاد شده بود ، تو چیزهای رو می دیدی که اون می دید و چیزی رو حس می کردی کـه در                 

اون لحظه اون حس کرده بود ولی این بار فرق می کنه تو داری گذشته افراد مختلف رو می خونی مگه اینکـه تصـور        

 ایجاد شده افرادی مثل رون ، چارلی ، خاله ات و پدر و مادر جرالد و کنیم این ارتباط ذهنی بین تو و همه این آدم ها       

 .چیزی مثل یک حلقه گمشده. این به نظر غیر ممکن می یاد چیز دیگه هست که ما هنوز ازش اطالع نداریم....جولیا

 گند؟ولی این موضوع چرا باید باعث نگرانی مامان و پاپا بشه؟ چرا اونها باید به ما دروغ ب: رون گفت
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چه چیز قراره بـه هـری       ... چرا اونها نگرانند؟؟ چون می ترسند هری آسیب ببینه ولی           : هرمیون لبش را گزید و گفت     

 آسیب برسونه؟ 

این بطری حاوی چیه ؟ و      . هنوز یک سوال باقی می مونه     : هری در حالیکه بطری را از کنار تختش بلند می کرد گفت           

 چه کسی اونو فرستاده؟

چه کسی نمی خواهد به هری آسیب برسـه؟ مسـلما           ! کسی که نمی خواهد به هری پاتر آسیب برسه        : رون زمزمه کرد  

 . چرا که نه ؟ درسته خوده اسنیپ.. شاید مک گونگال و شاید . هرکی هست اسنیپ نیست

 .چی ؟ منظورت چیه؟ یعنی اسنیپ اون بطری رو فرستاده: هرمیون با تعجب گفت

من نمی دونم کی اون بطری رو فرستاده ولی کسی که باعث این اتفاقات شده مـی                 .که نه نه البته   : رون با هیجان گفت   

 تونه چه کسی غیر از اسنیپ باشه؟ چه کسی با هری تمرین چفت شدگی می کرد؟

 خوب این چه ربطی داره؟: هری گفت

اق می افتاد یعنی هری     وقتی اسنیپ با چوبش به ذهن هری حمله می کرد درست همین اتف            ! فکر کنید   : رون ادامه داد  

و از اون مهمتر چه کسی از آزار دادن هری لـذت مـی بـره؟ چـه کسـی      . خاطرات دور و نزدیکش رو به یاد می آورد       

 میتونه قصد آسیب رسوندن به هری را داشته باشه؟

تمـرین  اوال چیزی که تو اونو حمله پرفسور اسنیپ به ذهن هری مـی دونـی   : هرمیون در حالیکه اخم کرده بود گفت      

دوما هری اون موقع فقط خاطرات خودشو به یاد می آورد در حالیکه   . چفت شدگی و به دستور پرفسور دامبلدور بود       

سوما می تونی به من بگی فرضا پرفسور اسـنیپ          . این بار هیچ کدوم از چیزهای که دیده جز خاطرات خودش نبودند           

چند بار تا به حال به پرفسور اسنیپ شک کـردی و متوجـه              با این کارش داره چه آسیبی به هری می رسونه؟ چهارما            

 اشتباهت شدی؟
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کالس پیشگوئی را مسلما از دست داده بود ولی کالس پس از آن معجون سازی بود کـه در             . هری به یاد اسنیپ افتاد    

 .دخمه اسنیپ تشکیل می شد ، نباید با غیبت بهانه ای به دست اسنیپ می داد

 کجا می ری؟: ن پرسید در حالیکه بلند می شد رو

 .برای رسیدن به کالس اسنیپ باید عجله کنیم: هری در حالیکه به دنبال کتابش می گشت پاسخ داد

 .باید عجله کنی خونسرد باش پسر االن دیگه برای خوردن شام: رون روی لبه تخت نشست و گفت

 منظورت چیه؟: هری نگاهی به آن دو انداخت و گفت

 .س اسنیپ مدتهاست تموم شدهکال: هرمیون پاسخ داد 

ولی من فکر کردم حـداکثر  : هری با تعجب از میان پنجره ها به هوای تاریک بیرون پنجره ها نگاهی انداخت و گفت     

 !یک ساعت گذشته

خیلی طبیعی جوری که انگـار تـو   . اون که به نظر از غیبتت اصال ناراضی نمی رسید    . نگران اسنیپ نباش    : رون گفت 

ت می کنی گفت بهت بگیم صد بار از روی مقاله چخوف خایزرف در مورد تهیه معجون به یاد آورنـده      هر جلسه غیب  

 .چون به نظرش تو تقلب کردی و مقالتو از روی هرمیون نوشتی.بنویسی

: هری که به یاد آورد آن شب چند ساعت روی مقاله اش کار کرده بود با خشم ناسزایی زیر لب زمزمه کـرد و گفـت                         

بیست بار از روی اون نوشتن میشه هشتاد لوله کاغذ و همه اینها به خاطر اینکه اون فکـر                   .ه چهار لوله کاغذه     اون مقال 

 !می کنه من مقالمو از روی هرمیون نوشتم

اون کتاب نایابیـه  . متاسفم هری تقصیر من بود ، من اون کتابو برات فرستادم: هرمیون سرش را پایین انداخت و گفت      

ه و از اونجایی که مقاله من و تو هر دو از روی اون کتاب نوشته شده بود پرفسـور اسـنیپ بـه ایـن                      که هر کسی ندار   

 .نتیجه رسید که تو مقالتو از رو من نوشتی

 .خوبیش اینه که برای نوشتن اون دو هفته فرصت داری: رون که سعی می کرد نکته مثبتی پیدا کند گفت
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احساس خشم دوباره . تگی می کرد تحمل شنیدن چنین چیزی را نداشتهری که بعد از اتفاقات آن روز احساس خس

شـبی چندتاشـو میشـه     ! خوبه می شه هفتـه ای چهـل لولـه کاغـذ           : در درونش شعله می کشید، پوزخندی زد و گفت        

 نوشت؟

 انگار این موضوع اصال بـراش جالـب       .چیزی که عجیبه اینه که اون چیزی در مورد غیبت تو از ما نپرسید             : رون گفت 

 !اون حتی بخاطر غیبت امتیاز هم کم نکرد. نبود در صورتی که می تونست بخاطر غیبت جریمه بیشتری بده

 خوب ، چطوره این موضوع رو بهش یاد آوری کنی؟: هری با خشم گفت

 .اوه، نه، من منظوری نداشتم، فقط گفتم کمی عجیبه: رون که جا خورده بود گفت

 

 صبحانه خاموش بود و با حالتی عصبی اجزای موجود در بشقابش را از هـم جـدا                  دو روز بعد هرمیون در تمام مدت      

 تو حالت خوبه؟: رون که متوجه رفتار غیر عادی او شده بود گفت.می کرد

 .هرمیون فقط لبش را گزید

 را  دسته جغدهای نامه بر با هیاهو وارد سرسرای بزرگ شدند، هریک بر دیگری پیشی می گرفتند تا زودتر بسته خود                   

یک جغد خاکستری با دست و پا چلفتگی وسط میز صـبحانه و جلـوی رون پهـن شـد رون کـه از                 .به مقصد برسانند  

: برگشتن لیوان شیر بر روی ردایش عصبی به نظر می رسید در حالیکه ارول را از روی میز بلند می کرد با خشم گفت

 کی این جغد احمقو فرستاده؟

 و از کار افتاده بودن ارول نگفت ، در حقیقت تمام حواسش متوجه نامه ای بود کـه                   هرمیون اینبار چیزی در مورد پیر     

 .رون از پای ارول باز می کرد
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درون پاکت کاغذ پوستی کوچکی بود که با خـط  .به محض باز کردن نامه ، ارول پر زنان از میان پنجره ها بیرون رفت    

مامان و پاپا بـه هـاگوارتز       : ره به آن دو نگریست و گفت      رون پس از خواندن خی    .خرچنگ قورباغه ای نوشته شده بود     

 !اومدند

 چی؟ برای چی؟: هری پرسید

 :رون تیکه کاغذ را با صدای بلند برای آن دو خواند

  

 :سالم داداش کوچولو

بـرای  بعد از رفتنتون چیزهای بیشتری دستگیر ما شد که شنیدنش جالبه چیزهایی مثل اینکه دیشب یک جغد از طرف دامبلدور   

پاپا رسید و بعد مامان تا نیمه های شب با پاپا بحث می کرد که اونها نباید می گذاشتند و اگه اتفاق بدتری بیفتـه مامـان هرگـز                             

مامان و پاپا امروز صبح زود به سمت هاگوارتز حرکت کردند و البته سفارش کردند که چیزی در این مورد                    . خودشو نمی بخشه  

 چیـزی بدونیـد معلـوم     نم در این باره پرس و جو نکنید، چون کامال واضح بود که دوست نداشـتند           پیشنهاد می ک  .به شما نگیم  

 .ارول چند روز دیگه پیش شما برسه ولی امروز سه شنبه است. نیست

 .مواظب خودت باش داداش کوچولو! فعال چیز دیگری نداریم 

 فرد و جرج                                                                                                    

 !دیگه معنی شو نمیدونم. مامان که خیلی ازش می ترسید! راستی یک نکته رو فراموش کردیم به هری بگو از سایه اش بترسه

  

 یعنی چه اتفاقی افتاده؟؟ :هری با تعجب پرسید

 آخرش چی نوشته بود؟: ای لرزانی گفتهرمیون که به نظر می رسید از چیزی ترسیده باشد با صد

 مواظب خودت باش داداش کوچولو؟: رون نگاهی به نامه انداخت و گفت 



86 
 هری پاتر و جادوی خاطراتهری پاتر و جادوی خاطراتهری پاتر و جادوی خاطراتهری پاتر و جادوی خاطرات

http://www.aryany.com/harrypotter 

 .خط آخر.نه بعدش بعدشو بخون: حالتی عصبی گفت هرمیون با

 .به هری بگو از سایه اش بترسه مامان که خیلی ازش می ترسید...نوشته....نوشته! آهان منظورت اونه: رون گفت

 .باید یکی از اون شوخی های بی معنی فرد و جرج باشه: مه دادرون ادا

بـا  . چهره هرمیون شبیه افرادی شده بود که خبر بسیار بدی را دریافت کرده اند ولی قادر بـه بـاور کـردن آن نیسـتند                        

هرمیـون در حالیکـه   . جامی کـه در دسـتش بـود انـدکی مـی لرزیـد      . چشمانی مبهوت به چیز نامعلومی می نگریست  

 .کهایش را برهم می فشرد جام را روی میز گذاشت و با عجله بلند شدپل

 چی شده؟ مگه تو این چی نوشته بود؟: هری پرسید

 .چیزی نشده، من می رم خودمو برای کالس آماده کنم_

 چه اتفاقی افتاده؟ اگه چیزی هست پس چرا حرفی نزد؟: پس از رفتن او رون که به نظر آزرده می رسید گفت 

نامه روز سه شنبه توسط فرد و جـرج         .چنگالش را به میان پیراشکی گوشت فرو برد و اندیشید         . سخی نداشت   هری پا 

و این به این معنی بود که نامه دامبلدور روز دوشنبه به دست اونها رسیده ، دوشنبه روزی بود کـه بـا           . نوشته شده بود  

هری بـرای لحظـه ای اندیشـید کـه اگـر بـرای       . دتره النی کالس پیشگوئی داشتند و هری سر کالس حاضر نشده بو 

چه کسی حرفهای او را باور می کرد؟ رون هنـوز بـا   .غیبتش از او توضیحی بخواهند او چگونه می تواند توضیح دهد         

 .تردید در مورد وقایع آنشب صحبت می کرد

ولین کالس دفـاع در برابـر       هری چنگالش را درون پیراشکی رها کرد و بلند شد، هرمیون اشتباه کوچکی کرده بود ، ا                

جادوی سیاه بود و بعلت نبودن استاد دانش آموزان می توانستند از این فرصت برای انجام کارهای خودشـان اسـتفاده      

 تو دیگه کجا می ری؟: رون پرسید. کنند

 .باید جریمه های اسنیپ رو بنویسم! کتابخونه: هری پاسخ داد

 .صبر کن هری باهات کار دارم: آنجلینا از پشت سرش شنیده شداز رون دور شود صدای  قبل از اینکه هری
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 !یه جانسون دیگه: هری با بی حوصلگی اندیشید

شـنبه اولـین جلسـه    : آنجلینا جانسون کاپیتان تیم کوئیدیچ گریفندور در حالیکه به هری و رون نزدیک می شد گفت           

. تمرین ها از هفته آینده شروع می شـه        . شرکت کنند تیمه می خوایم در مورد برنامه های تیم صحبت کنیم، همه باید             

در ضمن اسلیترین جستجوگرشو عوض کرده ، جرالد جانسون رو که می شناسین اونو         . اولین مسابقمون با ریونکالوه   

 !معرفی کرده ، نمی تونم بفهمم چطور مالفوی حاضر به کناره گیری شده

 .  کنیباید امسال رو سفیدمون: سپس رو به رون کرد و گفت

چو چانگ جستجوگر تیم ریونکالو رو که می شناسی می دونم به پای تـو نمـی                 : آنجلینا به سمت هری آمد و گفت        

 .میخواهم حواستو بیشتر جمع کنی.رسه ولی جستجوگر قابلیه

 !چشم قربان: هری لبخندی مصنوعی زد سپس در حالیکه از آنجلینا دور می شد زیر لب زمزمه کرد

     از خاکستر از خاکستر از خاکستر از خاکسترردیردیردیردی: : : : فصل هشتم فصل هشتم فصل هشتم فصل هشتم 

هـیچ نشـانی در     .هفته دوم سپتامبر با سرعت می گذشت و جای خود را به هفته های بعدی و روزهای سردتر می داد                   

کم کم زمزمه های تدریس دفاع در برابر جادوی سیاه به وسیله استاد .هاگوارتز خبر از ورود یک استاد جدید نمی داد 

گرچه این خبر را هیچ کس تائید نکرده بود ولی ایـن            . ه می شد  درس معجون سازی ، پرفسور سوروس اسنیپ، شنید       

 .موضوع از هیچ طریقی رد هم نشده بود

وقتی از دخمه اسنیپ بیـرون مـی        . روز دوشنبه یک هفته از شبی که هری به رویای جانسون ها وارد شد می گذشت               

بت به اسنیپ داشت، این اولین بار       آمدند باران چون شالق به پنجره های راهرو می خورد ، هری احساس عجیبی نس              

حتی وقتی بر اثر اشتباهش بخار تند و غلیظی از باالی پاتیلش .بود که اسنیپ وجود او را در کالس نادیده می گرفت          

بر خاست برخالف انتظار او اسنیپ بدون اینکه چیزی بگوید از باالی سرش گذشت ، با این حال برق نفرت و خشم    

 .می شد گوئی کسی یا چیزی مانع بروز آن می شدهنوز در چشمانش دیده 
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هـری و رون    . وقتی برای خوردن شام به سرسرای بزرگ می رفتند هرمیون مسیرش را به سـمت کتابخانـه تغییـر داد                   

بدون ابراز تعجب به راهشان ادامه دادند در یک هفته گذشته مراجعه مکرر هرمیون بـه کتابخانـه تقریبـا بـه صـورت                        

 .عادت درآمده بود

 .سرسرای بزرگ مملو از دانش آموزان شده بود

 می دونی چی باعث حیرت من میشه؟:رون در حالیکه همراه با هری پشت میز بزرگ گریفندور می نشست گفت

 چی؟: هری گفت

هرمیون حتی یکبارم ازت نخواست در مورد : رون که موشکافانه بخشی از بوقلمون سوخاری شده را جدا کرد و گفت

 !به قول خودش با یکی از اساتید! ش اومده با کسی صحبت کنیاتفاقات پی

 ولی چرا؟. اون چیزی می دونه که از ما مخفی می کنه: هری جرعه ای از عرق گل یخ نوشید و گفت

: رون چند سیب زمینی سرخ شده را با حرکتی ماهرانه بوسیله چنگالش بلند کرد و برای کامل کردن جمله هری گفت              

 !از همون موقع پناهنده کتابخونه شد. کنه که از پیغام فرد و جرج فهمیدچیزی رو مخفی می

 .اون روز به نظر نمی رسید از چیزی که فهمیده راضی باشه: هری آنچه خورده بود فرو برد و گفت

اگـه نظـر منـو    . قیافش شبیه کسی شده بود که نمی تونه مرگ عزیزترین کسشو بـاور کنـه   : رون تصدیق کرد و گفت      

اون . اسـت بـرای فـرار     اون مقاله مجهولی که هرمیون مرتب بخاطرش سر از کتابخونه در میاره فقط یک بهانهبخوای

 .ترجیح میده از ما دور بمونه تا ازش چیزی نپرسیم

 .ولی من فکر می کنم تو داری اشتباه می کنی: جینی که تازه به آنها پیوسته بود بی مقدمه گفت

هرمیون داره رو چیز مهمی کار می کنه و البتـه ایـن فقـط هرمیـون                 : نشست ادامه داد  سپس در حالیکه کنار هری می       

 ... نیست که داره روی اون مطلب کار می کنه
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 منظورت چیه؟: رون پرسید

 !هیچ دقت نکردین جرالد اصال سر تمرین های کوئیدیچ حاضر نمی شه:جینی پاسخ داد

 اره؟خوب چرا ولی این چه ربطی به هرمیون د: هری گفت

ولی به موضوع تحقیق هرمیون ربط داره چـون         . به هرمیون شاید ربطی نداشته باشه     : جینی بشقابش را پر کرد و گفت      

 .اونها دارند هردو روی یه موضوع کار می کنند

   ولی از کجا می دونی هردوتاشون دارند رو یه چیز تحقیق می کنند؟: رون دست از خوردن کشید و گفت 

خـوب  :  جامش نوشید و در حالیکه با ظرافت و احتیاط قاشقش را به میان سوپ فرو می برد گفتای از جینی جرعه

ساده است چون تمام کتابهای رو که هرمیون از خانم پینس می خواست قبال توسط جرالد جانسـون بـه امانـت رفتـه         

 .بود

 ؟اونها در مورد چی تحقیق می کنند: هری که با دقت به جینی گوش می داد پرسید

ولی اکثر .هرمیون دوست نداشت در این مورد چیزی به من بگه: جینی ابروهایش را باال کشید کمی اخم کرد و گفت      

 .کتابهایی که می خواست در مورد معجونها بود

 معجونها؟؟؟ : رون با تعجب گفت

 

ی امیدی به قطع این بارش سطح آب دریاچه به طرز چشم گیری باال آمده بود ول          . بارش باران تا سه شنبه ادامه داشت      

هری، رون و هرمیون که برای کالس مراقبت از موجودات جادوئی به سمت کلبـه هاگریـد              .های پی در پی نمی رفت     

 .می رفتند، کتابهایشان را باالی سرشان گرفته بودند و شلپ شلوپ کنان در زیر باران می دویدند
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هایی که سطح چمنها را چون دریاچه کم عمقی پوشانده بود خـیس             تقریبا تا سر زانو هایشان در اثر دویدن در میان آب          

 .شده بود

آخه کدوم آدم عاقلی تو ایـن هـوا      : سیموس در حالیکه با سرعت از کنار آنها رد می شد با صدای فریاد مانندی گفت               

 کالس مراقبت از موجودات جادویی تشکیل می ده؟

ه دانش آموزان رسیده بودند ولی اثری از هاگرید به چشـم نمـی              وقتی به جلوی کلبه هاگرید رسیدند پیش از آنها هم         

نویل که از سرما می لرزید در حالیکه همراه با کلماتش بخار از دهانش   . هری نزدیکتر رفت ، در کلبه بسته بود       . خورد

 ! سردهخیلی: باید همین جا وایسیم؟ سپس در حالیکه دستانش را به هم می مالید اضافه کرد: بیرون می آمد گفت

بـاران بـا بـی    .هری به اطراف نگاه کرد ، همه دورتادور کلبه زیر شیروانی پناه گرفته بودند و کم و بیش مـی لرزیدنـد            

رون . رحمی به روی برگهای درختان جنگل ممنوعه می خورد و گاه بعضی از آنها را با خود به سطح زمین می کشید               

  دنبالش؟یعنی هاگرید کجا رفته؟ بهتر نیست یکی بره: گفت

 !نه داره میاد: هرمیون کتابش را از باالی سرش پایین آورد و گفت

 .هیکل بزرگی در میان انبوه باران به آنها نزدیک می شد. او درست می گفت

سـالم  : چهره هاگرید سرحال بود و با اینکه آب از نوک ریش هایش به پایین می چکید با لبخند و صدایی رسا گفت                     

 نه؟. لیهبچه ها عجب هوای عا

 هاگرید نمی شد کالس امروزو تعطیل کنی؟: دین که دستهایش را داخل آستینش مخفی کرده بود گفت

 راستی شما برای چی اومدین اینجا؟   تعطیل کنم ؟ برای چی؟: هاگرید لبخند گشادی زد و گفت 

 مگه باید کجا می رفتیم؟: پرواتی با صدای لرزانی گفت

 یعنی هیچکس برگه ای رو که صبح به تابلو اعالنات چسبوندم نخونده؟: ید و گفتهاگرید ابروهایش را باال کش
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 من یک برگه دیدم ولی آنقدر بد خط بود که هیچی ازش نفهمیدم حاال ببینم مگه اون برگه چی بود؟: سیموس گفت 

همتـون  .  شـه کالس امروزتون تو کالس طبقه دوم تشکیل مـی : هاگرید که اندکی سرخ شده بود غرشی کرد و گفت         

 .بیاید دنبال من

رون ، هـری و هرمیـون بـه همـراه     . برگشتن به داخل قلعه در چنین هوای سرد و مرطوبی به راستی لذت بخش بـود           

:  کنجکاوی به هاگرید نزدیک شد و گفت        رون با .سایرین به دنبال گام های بلند هاگرید به سمت قلعه حرکت کردند           

 هاگرید موضوع درس امروز چیه؟

 !  ببینم چطوری؟ دفعه قبل که دیدمت ظاهرا یه مشکلی داشتی :ید لبخند گشادی زد و گفت هاگر

 .چیزی نبود حل شد: رون چشم غره ای به هرمیون رفت و با تته پته گفت 

پـرده هـای   .جایی که هاگرید آن را کالس طبقه دوم نامیده بود در حقیقت اتاق کوچکی بود که ظاهر نامطلوبی داشت     

ملی که الیه ضخیمی از خاک سطح آن را پوشانده از ورود کوچکترین پرتـو بـه کـالس جلـوگیری مـی                  کلفت و مخ  

 . کردند

هاگرید در اتاق چرخی زد و به سمت بخاری دیواری رفت آتش به آرامی می سوخت و هوای اتاق را گرم و مطلوب            

! خوبه: بخند رضایت بخشی زد و گفتهاگرید ل.می کرد ، باعث تعجب بود که در چنین اتاق متروکی آتش روشن بود

 .چرا نمی شنید؟ سپس خودش روی یکی از کاناپه ها نشست، کاناپه از وسط تا کف زمین خم شد ! عالیه

دیـن در حالیکـه بـا دسـتش خـاک را از      . با نشستن هاگرید به روی کاناپه موجی از خاک در هوای اتاق پراکنده شـد    

 شینیم ؟؟؟ اینجا ب: جلوی چشمانش دور می کرد گفت

 !اینجا رو: نویل ناگهان گفت

امتداد انگشتان نویل خطوط خاکستری رنگی را نشان می دادند .همه با هراس به نقطه ای که او اشاره می کرد برگشتند

 .که چون یک خط باریک تا زیر کتابخانه می رفت
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 ک از خاکستر گیر دادی؟بین این همه گرد و خاک و آشغال تو به یک خط باری: سیموس با بی حوصگی گفت 

 !هاگرید هر لحظه ممکنه این جا آتش بگیره: هرمیون با هراس گفت

حاال بغیر از هرمیون و نویل کی می دونه کـه         .عالیه فکر نمی کردم اینقدر زود پیداشون کنید       : هاگرید با رضایت گفت   

 این خطوط خاکستری رنگ اثر چیه؟

خیلی خوب حاال بیاین بشینید هنـوز یـه کـم وقـت     : کث کوتاهی گفت  هاگرید پس از م   . همه به یکدیگر نگاه کردند    

 .داریم

هاگرید با اشاره از نویل .صدای غژ غژ کاناپه به نظر تهدید آمیز می رسید.هری به آرامی روی یکی از کاناپه ها نشست     

 .خواست تا برای همه توضیح دهد

 اد مطمئن نیستم ولی اینها باید رد خاکستر گردانزی من؟ خوب من : نویل کمی سرخ شد و بعد با صدایی لرزان گفت

)Ashwinder) یکبار که فراموش کردم آتش رو خاموش کنم از اینها تو خونه پیدا شد چیزی نمونده بـود کـه   .باشه

   .همه خونه آتیش بگیره

 هرمیون تو چیز بیشتری داری؟. درسته ممنونم: هاگرید سرش را به نشانه موافقت تکان داد و گفت

خاکستر گردان افعی باریک طوسی رنگی با چشمان قرمزه که معموال از آتـش جـادوئی بلنـد مـی                    : رمیون پاسخ داد  ه

تخم های سرخ رنگی می ذاره که اگه پیدا و منجمد نشن باعث آتش سوزی می شه چـون تخمهـا از خودشـون            . شه  

 .گرمای زیادی ساطع می کنند

ان ما دو ساعت پیش متولد شده و از اون جائی کـه عمـر ایـن موجـود         خاکسترگرد. عالی بود هرمیون    : هاگرید گفت 

فقط یکساعته متاسفانه از دیدن اون محروم شدیم احتماال می تونید جسد اونو به شکل یک کپه خاک یک گوشه پیدا                     

ای تهیـه   تخم ها رو از بین نبرید چون بر       . ولی چیزی که االن مهمه پیدا کردن تخم ها و منجمد کردن اونهاست            . کنید
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کی می تونه بگه عمده مصرف تخم این جانور در تهیه کدوم معجون به کـار            . معجون های مختلف ارزش زیادی داره     

 می ره؟

هری که در هفته گذشته حداقل چندین بار از روی روش تهیه معجون به یاد آورنده نوشته بود بیدرنگ و همزمان بـا                   

 !معجون به یاد آورنده: هرمیون گفت

حاال می تونیم کارمون رو شروع کنیم باید قبل از اینکه اون تخمها این .خیلی عالی بود! دقیقا  : ا هیجان گفت  هاگرید ب 

همه جا رو بگردید و فراموش نکنید خاکستر گـردان هـا معمـوال بـرای تخـم                  . اتاق رو به آتش بکشند پیداشون کنید      

   . گذاری جاهای تاریک و خلوت رو انتخاب می کنن

بعد پس از بررسی زیر تک تک کاناپه ها هری به کمک رون آخرین کاناپه رو بلند می کرد تا هرمیون زیر  نیم ساعت    

. پس از به زمین گذاشتن آخرین کاناپه رون روی آن پهن شد و عرق روی پیشانی اش را پاک کـرد . آن را بررسی کند  

هـری کنـار رون روی      . ست نیافتنی می رسـید    با وجود گرمای خفقان آور داخل اتاق حاال هوای سرد بیرون به نظر د             

در مورد  . هیچ فکر کردی صدایی که به تو درباره مرگ یک نفر هشدار می ده             : هرمیون بی مقدمه گفت   .کاناپه نشست   

 مرگ چه کسیه؟

 .فکر می کردم معتقدی این صدا زاییده ذهن هریه: نگاه هری بی اختیار به سمت رون برگشت ، رون گفت

در هر صورت حتی اگر هری ناخود آگاه هم انتظار مرگ کسی رو می              : ا از هری دزدید و پاسخ داد      هرمیون نگاهش ر  

 .کشه باید بفهمه اون یه نفر کیه

از آنها دور شد و به سمت پنجره رفت تا انـدکی هـوای تـازه                . احساس گناه می کرد   . هری بار دیگر به رون نگاه کرد      

ست، در یک هفته گذشته بارها آن صدا را شنیده بود ولی به دفعات قـوی  استنشاق کند، هری پاسخ هرمیون را می دان   

برخالف دفعات گذشته که صدا چیزی نامفهوم در میان باد یا صداهای اطـراف بـود هـر بـار صـدا              . تر و مشخص تر   

گـر  بار آخر حس می کرد که این صدا را قبال شـنیده اسـت ا              . درحقیقت برای هری بسیار آشنا بود     . واضح تر می شد   
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ولـی  .فقط کمی واضح تر یا حداقل اگر یکبار دیگر آن را می شنید شاید مـی توانسـت هویـت او را تشـخیص دهـد                         

 .محتوای پیغام های چیزی نبود که او بخواهد بار دیگر آن را بشنود

 مرگ کسی که او خوب می شناسد، مرگ کسی که بـه  . محتوای پیغام ها هر بار از مرگ یک نفر با او صحبت می کرد             

هری در حالیکه به رون نگـاه مـی کـرد فکـر مـی کـرد او خیلـی خـوب آن یـک نفـر را مـی                           .او بسیار نزدیک است   

 . گرچه صداها هرگز نام او را به زبان نیاورده بود ولی هری خیلی خوب می توانست این موضوع را حس کند.شناسد

وحشت آن دو خواهد شـد و در نهایـت          می دانست این موضوع باعث      . دراین مورد چیزی به رون و هرمیون نگفت         

دوست نداشت بیش از این نزد آن دو عصبی و غیر طبیعی به         .هرمیون به او خواهد گفت که باید بیشتر استراحت کند         

در تمام مدتی که مشغول نوشتن جریمه های اسنیپ بود صدا با او .نظر بیاید ولی این صداها آرامش را از او ربوده بود

 . این موضوع را نمی توانست نادیده بگیرد. ر بی پرواترحرف می زد و هر با

چیزی که او را آزار می داد این بود که زمزمه ها هر بار به او هشدار عجیبی می دادند گوئی کسی که کشته مـی شـد                            

با اینکه احمقانه بود ولی حس می کرد خطـر از           . چندان اهمیتی نداشت مهم این بود که چه کسی او را خواهد کشت            

 .انب اوستج

زیـاد طـول نکشـید تـا متوجـه شـد       . سعی کرده بود موضوع را با کسی در میان بگذارد ولی خیلی سریع پشیمان شد           

قبل از اینکه هری موضوع را با کسی در میان بگذارد، درسـت چنـد روز بعـد از                   .دیگران هم با هرمیون هم عقیده اند      

هری انتظار مواخذه سختی را داشت بایـد بـرای غیبـتش            . ردپیغام فرد و جرج مک گونگال او را به دفترش احضار ک           

 .توضیح می داد

مک گونگال بـدون اینکـه چیـزی در مـورد غیبـت او بپرسـد بـا                . وقتی وارد دفتر شد مادام پامفری را هم آنجا یافت         

 لبخندی غیر طبیعی ای حالش را پرسید و اینکه آیا همه چیز خوب پیش می رود؟

 . ادام پامفری که به نظر بی نهایت احمقانه می رسید شروع شدو بعد از اون سواالت م 

 .اولین سوال مادام پامفری هری را در جایش میخکوب کرد
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  اسمت چیه؟_

اگه به خاطر نمی یـاری مهـم        : وقتی هری با تردید به مادام پامفری نگاه کرد او بالفاصله و با لحن دلسوزانه ای گفت                

 .بعدا ازت می پرسم. نیست

 .پاتر ، هری پاتر:  دهانش را فرو برد و با حیرت گفت هری آب

: لبخند غیر طبیعی دیگری درست مانند لبخند پرفسور مک گونگال روی صورت او نقش بست سپس به آرامی گفت                   

 خوب حاال به من بگو قهرمان من در پنج سالگی کی بود؟! تو ذهن فوق العاده ای داری هری! عالیه! خوبه

یک شوخی بوده است ولی مک گونگال با نگاه مشتاقی  ک گونگال نگاه کرد، منتظر بود تا او بگوید هری این بار به م

 اینجا چه خبر بود؟ آیا آن دو سالمت عقلی خود را از دست داده بودند؟ . از او خواست جواب مادام پامفری را بدهد

 .نمی دونم... من: هری با تردید گفت

 . د شدچشمان مادام پامفری از حیرت گر

 !تو خوب می دونی.تو نمی دونی؟ مطمئنی نمی دونی؟ کمی فکر کن_

 .هری به در نگاه کرد شاید کسی برای رهایی او از این مخمصمه از راه می رسید

 .من نمی دونم: هری بار دیگر تکرار کرد 

 .تو می دونی پاتر این خیلی ساده است: با پافشاری گفت پرفسور مک گونگال این بار

من نمی دونم پرفسور من هرگز چیزی در اینباره نشنیدم اگه اجازه بدین باید خودمو به کالس   : لند شد و گفت   هری ب 

 .تاریخ جادوگری برسونم

 !تا وقتی جواب مادام پامفری رو ندادی هیچ جا نمی ری: پرفسور مک گونگال با خشم گفت
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کاش از او می پرسـیدند چـرا        ! ای گیر کرده بود   در چه مخمصه    . هری نشست و با استیصال به مک گونگال نگاه کرد         

برای این سوال حداقل جوابی داشت هرچند ممکن بود حرفش را باور نکنند ولی . در کالس پیشگوئی شرکت نکرده  

هری شک داشـت اصـال کسـی در پـنج     . او از کجا باید می دانست قهرمان مادام پامفری در پنج سالگی چه کسی بود             

 .اگر او در آن سن پدر یا مادر داشت احتماال آنها را قهرمان خودش می دانست. باشدسالگی قهرمان داشته 

 .تو حتما می تونی به این سوال جواب بدی. ما منتظریم هری : مادام پامفری گوشه لبش را گزید و با اضطراب گفت

 .پدرتون: هری باید جوابی می داد تا او رها کنند بی اینکه فکر کند پاسخ داد

 .گوئی خبر بسیار بدی را به او داده اند. مادام پامفری درهم رفتچهره 

باور کنید من تا بحال چیزی . من نمی دونم همین طوری گفتم     : هری که مطمئن بود اشتباه گفته است بی درنگ گفت         

 .در این مورد نشنیدم

د که تصادفا پاسخ درسـتی داده  نگاه مرموزی که بین مادام پامفری و پرفسور مک گونگال رد و بدل شد به هری فهمان      

 .ولی نمی تونست بفهمد چرا این موضوع باعث ناراحتی آنها شده

هـر  . هرشب از این می خوری: مادام پامفری شیشه آبی رنگی را از درون کیفش در آورد و به دست هری داد و گفت              

 .می تونی با شامت بخوری ولی نخورده نمی خوابی. شب یک قاشق پر

ولی این :ناگهان با صدای تقریبا بلندی پرسید. گاه کرد درست شبیه معجونی بود که دابی به او داده بودهری به شیشه ن

 چیه؟

شبها .آرومت می کنه. یه آرام بخش ساده است   . خونسرد باش چیز خاصی نیست    : مادام پامفری با خونسردی پاسخ داد     

هیچ مشـغله ذهنـی     .  هیچ چیز خاصی فکر نمی کنی      به. زود می خوابی نباید کمتر از هشت ساعت در شبانه روز بشه           

 .ای برای خودت درست نمی کنی و می ذاری یک کم ذهنت نفس بکشه
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مینروا مـن پیشـنهاد مـی کـنم چنـد روز            : سپس در حالیکه در کیفش را می بست و برای رفتن بلند می شد ادامه داد               

 . ببهش کمک میکنهچند قاشق شربت خواب بدون رویا. بذاری بیاد درمانگاه بستری شه

 .برای چی ؟ من کامال حالم خوبه: هری که احساس می کرد کامال گیج شده پرسید

 فکر می کنی واقعا الزمه؟: پرفسور مک گونگال نگاه مرموز دیگری به مادام پامفری انداخت و گفت

 . ندان ضروری نیستنه هنوز چ: مادام پامفری بار دیگر گوشه لبش را گزید و با لحن متفکرانه ای اضافه کرد

ولی در صورت اینکه کوچکترین چیز غیر عادی که حس کردی بیـا             : سپس بار دیگر نگاهی به هری انداخت و گفت        

 .و ذهنتو درگیر هیچی نمی کنی. یادت نره هر شب یه قاشق از این می خوری. پیش من

د به آنها بگوید سریعا جواز انتقال او را به          با رفتن مادام پامفری هری اندیشید که اگر کلمه ای در مورد آنچه می نشنو              

 .سنگ مانگو صادر کرده و یک تخت در کنار الکهارت برایش در نظر می گیرند

  

هری که در میان منظره باران غرق شده بود سرش را بـاال آورد و           . دست گرم و سنگینی روی شانه هری نشست             

 .به هاگرید لبخند زد

 هوا عالیه نه هری؟: گفتهاگرید نفس عمیقی کشید و 

 .هری اندکی سرش را به نشانه موافقت پایین آورد

 ببینم هری اتفاقی افتاده؟ : هاگرید پرسید

 .هاگرید یک سوال دارم: هری پرسید

 .سوال؟ خوب بپرس_
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  در هاگوارتز داالنی وجود داره که هزاران در داشته باشه؟_

البته که هست . خوب شاید منظورت تاالر هزار در باشه: اخت و گفت هاگرید با بی توجهی نگاهی به منظره باران اند       

 ... همیشه بوده ولی صبر کن

صبر کن ببینم تو از کجـا    :هاگرید نگاهش را از باران برگرداند و در حالیکه با چشمانی کامال باز به هری نگاه می کرد                 

 تو که توش نرفتی؟!... می دونی؟ تو

پس : رت هاگرید را پوشانده بود با صدایی که از بین افکارش بر می خاست گفت              هری بدون توجه به هراسی که صو      

 .پس این یه رویا نبوده! وجود داره

دلم می خواد بفهمم این چه رمزیه که تو همیشه سر           : هاگرید صدایش را پایین آورد و با لحنی آمیخته با خشم گفت             

حاال به من بگو چطوری از وجود این تاالر سـر  . ی می دونیاز جاهای ممنوعه در میاری و چیزهای رو که نباید بدون          

 در آوردی؟

نمی دونم چطوری ولی چند روز پیش از وسطش سـر           . من از وجودش سر در نیاوردم     : هری لبخند تلخی زد و گفت     

 .در آوردم

 !این غیر ممکنه: چشمان هاگرید کامال گرد شده بود، صدایش را پایین تر آورد و با لحن مرموزی گفت

  چرا غیر ممکنه؟_

 .... چون فقط محارم_

 محارم؟ محارم دیگه چیه؟: هری به اطرافش نگاه کرد و سپس گفت.هاگرید ادامه حرفش را برید

 .هاگرید نگاهش را از هری دزدیده بود
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 هیچی ، نمی دونم همین ها رو هم از کجا فهمیدی ولی محض رضای خدا هم شده در ایـن یـه مـورد کنجکـاوی              _

 .نکن

 . ولی من باید بفهمم اطرافم چه خبره_

 .هیچ خبر خاصی نیست فقط سعی کن آروم باشی.  خبر خاصی نیست هری _

کی گفته من   . آروم باش،این تنها چیزیه که تو این چند وقت شنیدم         : با خشم گفت  . هری طاقت شنیدن آن را نداشت      

 آروم نیستم؟

ببینم اصال چطوره امروز بعد از کالسـات  . منظوری نداشتم  : هاگرید سعی کرد لبخند بزند سپس با لحن گرمی گفت           

 .یه سر بیای پیش من اونجا می تونیم بیشتر حرف بزنیم 

 .نه ممنونم باید جریمه هایی که اسنیپ داده رو بنویسم: هری با لحنی تالفی جویانه گفت

 . منع می کردجریمه اسنیپ هرگز نمی توانست مانع او شود، ولی لجبازی کودکانه ای او را 

 کی؟  جریمه؟؟ اسنیپ به تو جریمه داده؟: چین های روی پیشانی هاگرید عمیق تر شد و پرسید

 .هفته گذشته: هری با بی تفاوتی پاسخ داد

سپس در حالیکه بـه سـمت   .هاگرید با صدای غرش مانندی چیزی را زیر لب زمزمه کرد که هری معنای آن را نفهمید  

 .ر خوب هر وقت فرصت داشتی یه سر به من بزنبسیا: کالس برمی گشت گفت

 وقتی موقع خوردن ناهار هری بازهم صدای هشدارها را شنید به این نتیجه رسید هیچ چیز نمـی توانـد مـانع او                 

برای چنـد لحظـه   . این بار صدا بسیار واضح بود، در یک لحظه صاحب صدا را شناخت      .شود تا سر از این راز درآورد      

 !نه حبس کرده بود آیا او اشتباه می کرد؟ حتما اشتباه می کرد این امکان نداشتنفسش را در سی
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هری حس می کرد یک پارچ آب یخ . درست وقتی که رون از هری پرسید آیا فردا سر تمرین حاضر خواهد شد یا نه 

 .بر سرش ریخته اند

ز بـازی جدیـد چـادلی کنـونز در     رون که سکوت او را یک جواب مثبت می دانست ، شروع کرد به تعریـف کـردن ا          

هری با اینکه به شدت مایل بود آنجا را ترک کند ولی بی آنکه چیزی بگوید سر                 .مسابقات باشگاههای ایرلند و بریتانیا    

 .این بار حتی خودش قدرت باور کردن چیزی را که شنیده بود نداشت . جایش نشست

 

پرفسور سینسترا در طـول کـالس راه    .بحال تشکیل شده بود   کالس نجوم یکی از طوالنی ترین کالس های بود که تا            

 :می رفت و در حالیکه به تصویر روی تابلو اشاره می کرد با صدای بلند برای همه توضیح می داد

 ...........دب اکبر همسر زئوس خوانده می شود که...........

. ارهای مشخصی در درون آن چرخ می زدند       یک کره شیشه ای بزرگ روی میز پرفسور سینسترا بود که سیارها در مد             

ده دقیقه فرصت داشتند تا نمودار کامل گردش دب اکبر را با در نظر گرفتن موقعیت نسبی آن رسم کنند، بـه محـض                        

 .اینکه پرفسور سینسترا کالس را ترک کرد صدای زمزه ها و پچ پچ بلند شد

تقریبـا در  . روش تهیه معجون به یـاد آورنـده بـود     هری پشت سر رون و در ردیف آخر نشسته بود و مشغول نوشتن              

میان نقطه نظرهای خایزرف درباره نحوه تابش ماه بر سطح معجون گم شده بود که صدای جیغ پانسی پارکیسون همه     

پانسی با وحشت و با نـوک       .تمام کالس برگشته بودند و با حیرت به پانسی پارکینسون نگاه می کردند              .را از جا پراند   

 .به میز کناریش اشاره می کردانگشتش 

 . جولیا درست جلوی رون روی میز خم شده بود و صورتش به یک سمت کج شده بود

پرفسور سینسسترا با عجله خودش را به داخل کالس رساند و در حالیکه با خشم بـه پانسـی پارکینسـون نگـاه مـی             

  جیغ کشیدید؟دوشیزه پارکینسون ممکنه توضیح بدید برای چی وسط کالس: گفت کرد 
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پانسی پارکینسون که از وحشت با یک دستش جلوی دهانش را محکم گرفته بود با نوک انگشتش به جولیا اشاره کرد  

 اون مرده : و گفت

 .نفس نمی کشه: سپس از میزش دور شد و با صدای جیغ مانندی گفت

 . دوشیزه جانسون!دوشیزه جانسون : پرفسور سینسترا با نگرانی سر جولیا را بلند کرد و گفت

 .اون مرده. اون مرده : پانسی جیغ بلندتری کشید و گفت

 .بس کن دیگه مگه نمی بینی اون داره پلک می زنه: هرمیون که در سمت دیگر جولیا نشسته بود با خشم گفت

نبـار  جولیا ظاهرا بین خواب و بیداری دست و پا می زد و نمی توانست سرش را بر روی گردنش نگـاه دارد چـون ای      

 .موهای بلوندش از پشت گردنش تا کمرش آویزان شده بود. سرش از عقب روی شانه اش افتاد

 .ویزلی سریع برو دنبال مادام پامفری: پرفسور سینسترا سر جولیا را بلند کرد و گفت 

یقا پاتر می ری پیش پرفسور دامبلدور و براشون تعریف می کنی که دق     : سپس نگاهش به سمت هری برگشت و گفت       

 !گرنجر و بروان بیاین به من کمک کنید بقیه همه بیرون. چه اتفاقی افتاده

پرفسور سینسترا رو به جرالـد کـه در حـال تـرک کـردن      . با آخرین جمله پرفسور سینسترا همه کالس را ترک کردند      

 نمی خواهی پیش خواهرت بمونی؟: کالس بود کرد و گفت

ازوهای هرمیون از هوش رفته بود انداخت و سپس سرش را تکان داد و بدون جرالد اول نگاهی به جولیا که در میان ب

 .اینکه چیزی بگوید بیرون رفت

رون . درست پشت سر او مادام پامفری دوان دوان وارد کالس شـد . هری آخرین نفری بود که کالس را ترک می کرد      

 حالش چطوره؟: که پشت در کالس نفس نفس می زد گفت
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اون از یک چیـزی رنـج       . فکر نمی کنم خوب باشه    : ه به سمت دفتر دامبلدور می رفتند پاسخ داد        هری زمانیکه با عجل   

 . می بره که باعث نگرانی پدر و مادرش بود

  تو از چی رنج می بری؟_

 . هری به رون نگاه کرد ولی چیزی نگفت می دانست که این صدای او نیست

خوب حاال چی ؟ ما که اسم رمـزو نمـی         :  هری انداخت و گفت    درست جلوی دفتر دامبلدور ایستادند رون نگاهی به       

 .دونیم

 .پنگوئن های خواب آلود: صدایی از پشت سرشان گفت 

این صدای بد عنق روح مزاحم و دردسر ساز هاگوارتز بود که به مالیمت در هوا باال و پایین می رفت سپس در هـوا      

 .عصرتون بخیر آقایون: ز جلوی آنها می گذشت گفتتابی خورد و در حالیکه چون پارچه ای مواج در باد ا

 بیش از حد مودب نبود؟: رون که با تردید به او نگاه می کرد گفت

 .پنگوئن های خواب آلود: هری سرش را تکان داد و گفت 

 

هری حس مسخره ای داشت گـوئی  .وقتی دیوار پشت پیکر نقش برجسته از میان به دو نیم می شد و کنار می رفت   

 .تظار دیدن کسی را در دفتر دامبلدور می کشید یا چیزی مثل اینکه کسی او را به آنجا فرا خوانده بودان

سر انجام به در چوبی با کوبه ی برنـزی کـه بـه           .به روی پله های متحرک قدم گذاشتند و به سمت باال حرکت کردند            

 .شکل یک شیردال بود رسیدند

فضای اتاق به طـرز  .در خود به خود باز شد و آن دو وارد دفتر دامبلدور شدند            هری کوبه را بلند کرد و آهسته در زد،          

هری نمی توانست صـورت  . دو مرد و یک زن    . محسوسی سنگین بود تمام توجه تابلوها به میهمانان عجیب مدیر بود          
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لی ادامـه   زن را ببیند چون درست پشت به او نشسته بود ولی موهای مشکی رنگ و صافش چون آبشاری تا زیر صند                    

 .داشت

از جایی که او ایستاده بود نیم رخ مردها را دیده می شد یکی از آنها پیرمـردی بـود بـه ظـاهر سـالخورده کـه ردای                           

نارنجی رنگی به تن داشت ولی چیزی که باعث جلب توجه می شد موهای پرپشت و فرفری او بود که گـوئی چـون      

پیرمرد بر عصای عجیبی تکیه زده بود که چـون پیکـر یـک           . ده بودند یک کاله پنبه ای دور تا دور سر او را احاطه کر           

ظاهرا ورود دو نفر باعث اختالل در صحبت های او نشده بود چون همچنان داشت با جدیت . انسان تراشیده شده بود

 .ولی با صدایی بسیار آرام مطلبی را توضیح می داد

 سمت دیگر زن نشسته بود بسیار جالب بود بقـدری کـه   برخالف پیرمرد حضور رون و هری برای مرد دیگری که در         

 . صحبت را رها کرده بود و مشغول بررسی آن دو بود

 . بیاید تو _

 ردای ارغوانی رنگی به تن داشت و پشت میز تحریرش نشسته بود با اشاره او پیرمرد که موهایی پنبه گونـه            دامبلدور

 از روی لوله کاغذ بلندی کـه در دسـت داشـت گذشـت و                چشمان آبی رنگ دامبلدور   .داشت دست از صحبت کشید    

 .روی رون و هری متوقف ماند

هر سـه میهمـان دامبلـدور بـا دقـت بـه       .هری مکث کوتاهی کرد و سپس آنچه را که رخ داده بود برای او توضیح داد          

   .حرفهای هری گوش می دادند

کت و شلوار قهوه ای رنگـی پوشـیده     . همراه نداشت ظاهر مرد دوم با دیگران بسیار متفاوت بود هیچ ردا یا چوبی به              

در حالیکه یکی از پاهایش را به روی دیگری انداختـه بـود کفشـهای واکـس     . بود که بسیار به رنگ کراواتش می آمد       

آرایش موهایش طبق آخرین مدل لندن بود و بوی .خورده و براقش حکایت از اهمیت او به وضعیت ظاهریش می کرد

گوئی او را درست از وسط یکی از بوتیک های لندن بلند کرده بودند و به آنجا کشـیده    . پر کرده بود  ادوکلنش فضا را    
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هری وقتی برای بار دوم به او نگاه کـرد          .تضادی که بین او و فضای جادوئی آنجا بود کامال به چشم می خورد             . بودند

 .متوجه شد که او را قبال دیده است

یک تجارت انگلستان، صاحب بزرگترین کمپانی های کشور ، مردی بـود کـه هـری              او سر چارلز پیترسون مرد درجه       

مردی که به خاطر اعتماد بنفس سرشاری کـه در چهـره            . تابستان گذشته از تلویزیون و در منزل دورسلی ها دیده بود          

 . اش دیده می شد در یاد هری مانده بود

س چیزی زیر لوله کاغذی که در دست داشت نوشت و به پس از شنیدن این مطالب دامبلدور مکث کوتاهی کرد و سپ

 می دونید از شما چی می خواهم؟ سود بینسکی : دست پیرمرد داد و گفت

 .هری به یاد آورد مادر جولیا از کسی به نام سودبینسکی صحبت کرده بود که می توانست به جولیا کمک کند

 . می رم بهش یه سر بزنم: خورد و گفت پیرمردی که ردای نارنجی رنگی به تن داشت تکان اندکی 

 ممکنه ایشون رو راهنمائی کنید؟ : نگاه دامبلدور به سمت هری و رون برگشت و گفت

 ....سر چارلز پیترسون خم شد و به آرامی چیزی در گوش زن زمزمه کرد

    سگی سیاهسگی سیاهسگی سیاهسگی سیاه: : : : فصل نهم فصل نهم فصل نهم فصل نهم  

سـبز و بـد    ن پاتیل بزرگی است کـه بخـار  هری در خواب می دید که در میان دخمه اسنیپ ایستاده و مشغول هم زد

ریشهای بلند و سیاه رنگش که تا پایین کمرش می رسید از پاتیـل دور نگـه داشـت ، تنهـا      .بوئی از آن بلند می شود

 .صدایی که شنیده می شد صدای له له زدن سگ سیاه رنگ و بزرگی بود که در کنار پاتیل نشسته بود

هری مقـداری عصـاره   . شغول هم زدن معجون شد ، سگ با عالقه او را می پایید           با چیزی شبیه به یک مالقه بزرگ م       

به من نگاه کن سیریوس من برترین معجون جهـان رو مـی سـازم، معجـونی کـه      :سیاه رنگ به معجون افزود و گفت   

 .باهاش میشه بین گذشته و حال غوطه ور موند
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صدای گامهـای سـنگینی در میـان    . ارهایش را می پایید سگ سیاه رنگ نزدیک پاتیل نشسته بود و با عالقه هری و ک  

حس . کسی با خشم از پله ها پایین می آمد گوشهای سگ به سمت در برگشت و شروع به غریدن کرد                   . دخمه پیچید 

خطر چون هوائی مه آلود در دخمه پخش می شد و به وجود هری نفوذ می کرد سگ سیاه رنـگ چـون یـک مـدافع                           

و صورتش را به سمت در گرفته بود و در حالیکه دندانهای بزرگش را نشان می داد با خشـم   جلوی هری ایستاده بود     

 .می غرید

هری حس آزار دهنده ای را در بند بند وجودش تجربه می کرد ترس از دست دادن سگ سیاهی که اکنون در برابرش     

. ز ایـن هـم او را از دسـت داده اسـت         و برای دفاع از او ایستاده بود چنان زنده و عمیق بود که حس می کرد پـیش ا                  

. از اینجا برو سـیریوس    : هری با نگرانی سگ را از خود دور کرد و گفت          .صدای گامها بلندتر و تهدید آمیزتر شده بود       

 .از اینجا فرار کن

هـری بـار دیگـر بـا لحنـی          .سگ حرکتی نمی کرد و همچنان با غرش و خشم به در نگاه می کرد و منتظر حمله بـود                   

 .از اینجا برو خواهش می کنم: آمیز گفت التماس 

بخشی از گچ دیوار کنده شد و از محل برخورد در به دیـوار       .در دخمه با صدای مهیبی باز شد و به دیواره کوبیده شد           

اسنیپ با صورتی به برافروختگی صورت عمو ورنون و هیبتی چندین برابر هاگرید با گامهایی بلند و . به زمین ریخت 

 فکر کردی داری چی غلطی می کنی پاتر؟: دخمه شد و با خشم نعره زدسنگین وارد 

 . شیشه های موجود در قفسه ها را می لرزاند فریادهای غرش مانند اسنیپ

 .هری آرزو داشت کاش می توانست سگ را مخفی کند ولی او با غرش بلندی به اسنیپ حمله کرد

  ! ! ! !ایمپپدیمنتاایمپپدیمنتاایمپپدیمنتاایمپپدیمنتا _

 سـگ دسـت از       .کت کرد و او را در چند سانتی متری خودش متوقف ساخت           افسون بازداری اسنیپ سگ را بی حر      

  . حمله برداشته بود و به اسنیپ نگاه می کرد ، برق خشم همچنان در چشمان سگ می درخشید
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 ...سگ احمق : اسنیپ چوبش را پایین آورد و گفت

 تو خوندن بلدی پاتر؟  : سپس نگاهی به هری و معجونش انداخت و گفت

 .....از اینجا برو ...از اینجا برو: سگ نگاهی کرد و با صدای آرامی زمزمه کردهری به 

 .ولی سگ همچنان مستقیم به اسنیپ خیره شده بود و منتظر فرصتی برای حمله بود

  گفتم خوندن بلدی پاتر؟_

 .بله بلدم: هری آهسته گفت

  بلدی ؟ پس اون اشغالی که به معجونت اضافه کردی چی بود؟_

 .ه جوشیده و له شده وینتر گرین عصار_

اسنیپ کتاب بزرگ و قطوری درست هم قد هری بود از زیر ردایش بیرون کشید و تـه آن را روی زمـین و در یـک                           

بر اثر شدت ضربه بخشی از گرد و خاک کف دخمه بلنـد شـده       . سانتی متری پای هری کوبید سگ غرش بلندی کرد        

 .ر شدن ذرات خاک را در هوا می دید، گوئی حرکت آنها ساعتها ادامه داشتهری شناو.بود و در هوا پراکنده شده بود

 .بخون : اسنیپ صفحه ای از کتاب را باز کرد و گفت 

 . روی صفحه سفیدی که تا باالی سر هری می رسید هیچ نوشته نشده بود صفحه کامال سفید بود

 .بخون پاتر: اسنیپ فریاد کشید 

 . ولی این صفحه سفیده_

صـد  . تو نمی تونی بخونی پاتر ؟ نمی تونی ؟ مجـازات مـی شـی    :ای تیز و آزار دهنده آمبریج را می شنید          هری صد 

 .هزار بار دیگه باید از روش تهیه معجون به یاد آورنده بنویسی
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اینجـا  :اسنیپ نگاه شرارت باری به سگ انداخت و سپس انگشتش را روی یک نقطه سفید از کتاب گذاشت و گفت                   

 ره له شده و جوشیده شده وینتر گرین و تو چی به معجونت اضافه کردی؟نوشته عصا

 .عصاره جوشیده شده و له شده وینتر گرین : هری که سعی می کرد توجه او را از سگ دور کند گفت

 .و این یعنی تو اول اون برگها رو جوشوندی و بعد له کردی: اسنیپ نگاهش را به سمت هری برگرداند و گفت 

 ولی چه فرقی می کنه پرفسور؟:  هرمیون را از گلوی خودش شنیدهری صدای

 .حاال می بینی فرقش چه بالیی سر سگ سیاهت می یاره: اسنیپ با شدت و خشم کتاب را بست و گفت  

 .با اون کاری نداشته باشبا اون کاری نداشته باشبا اون کاری نداشته باشبا اون کاری نداشته باش! ! ! ! ، نه، نه، نه، نه!!!!نه نه نه نه : هری فریاد کشید 

از اینجـا  از اینجـا  از اینجـا  از اینجـا  : هـری نعـره زد   . به سمت سگ رفتچهره اسنیپ را رضایت نفرت آلودی پوشانده بود ، بی توجه به هری         

 !!!! برو سیریوس از اینجا فرار کنبرو سیریوس از اینجا فرار کنبرو سیریوس از اینجا فرار کنبرو سیریوس از اینجا فرار کن

اسنیپ با نفرت به سمت سگ می رفت و لبخند چندش باری روی لبهایش شـکل                . ولی سگ قدرت حرکت نداشت      

 .می گرفت

ذره ذره ولی به نظر می آمـد سـگ   . چشمان سیاه رنگ سگ روی اسنیپ قفل شده بود و با خشم منتظر دریدن او بود    

دست های اسنیپ پهن و خشن با فلس های درشت و سـگ تبـدیل بـه تولـه سـگ      .کوچک می شد و اسنیپ بزرگتر     

اسنیپ می توانسـت او  .  قورباغه نویل شده بود سرانجام کل هیکل سگ به کوچکی جثه.کوچک چندماهه ای می شد 

حس تلخ و آزار .  خواست بیش از این ببیندقلب هری وحشیانه در سینه اش می کوبید او نمی       . را زیر پاهایش له کند    

هری کف دخمه و پشت پاتیل زانو زد او نمی توانست بار دیگر شاهد              . دهنده ای در سراسر وجودش پراکنده می شد       

این فقط کابوس بود . با اینکه هیچ افسونی او را از حرکت باز نمی داشت ولی هری حرکتی نمی کرد. این صحنه باشد

 ....نهنهنهنه: هری فریاد کشید . ی شد؟ کسی قلب او را در میان مشتهایش گرفته بود و با شدت می فشردپس چرا بیدار نم
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نفرت چون جویباری با شـدت و سـرعت         . صدای جیغ پیروزمندانه بالتریکس لسترج حس دردآلود هری را شکست         

 .به میان رگهایش می دوید

ضای دخمه منعکس می شد و مثـل سـوزن هـای        صدای بالتریکس که با لحن کودکانه ای صحبت می کرد در میان ف            

چرا نمی یـای انتقـام پسـر عمـه عزیزمـو            ! بیا بیرون، بیا بیرون، هری کوچولو     : ریزی به میان ذهن هری فرو می رفت       

 بگیری؟ 

 !نه هری: هری صدای لوپین را شنید که فریاد می کشید

:  گوشه و کنار دخمه فریاد مـی کشـید   و سپس بدون اینکه چیزی بگوید صدای خودش را می شنید که چون شبح از      

 .خودم می کشمش! اونو کشت! اون سیریوس رو کشت

 نفرت در بند بند سلولهایش فریاد می کشید، چرا بیدار نمی شد؟

 .اونو می کشم!  اونو می کشم_

 .کروشیو: هری بدون اینکه چوبی در دست داشته باشد بی اختیار فریاد کشید 

صـدای لسـترج بـار      . نفرت همچنان در میان رگهای هری می جوشـید        . اتیل شنیده شد  صدای جیغ مانندی از پشت پ     

 .دیگر با سوزش دردناکی به ذهن هری فرو می رفت

 .دوستش داشتی، پاتر کوچولو؟ بیا بیرون و به جسدش نگاه کن_

 .... کروشیـو کروشیـو کروشیـو کروشیـو:هری با قامتی افراشته از پشت پاتیل بیرون آمد و فریاد کشید

 . انش روی جایی که دنبال پیکر سیریوس می گشت باقی مانده بودهری ادامه نداد، چشم

 .رون دمر روی زمین دراز افتاده بود و به خود می پیچید
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جلـوتر  . هری به پیکری که بین خاکها کف دخمه غلت می زد نگاه کرد، نفرت هنوز در میان رگهـایش مـی جوشـید                     

 . رفت تا از نزدیک درد کشیدن او را ببیند

 .برگرداند صورت خاک آلودش از درد سفید شده بودرون سرش را 

  اون داره می میره: کسی گفت

 چه اهمیتی داره؟ : هری بی تفاوت به آنچه می دید با لحن سردی گفت

 

از تختش پایین افتاده بود دستش را در تاریکی کورکورانه به سمت میز کنار تختش برد تا           هری چشمانش را باز کرد      

هـری مالحفـه ای را روی شـانه    .فضای داخل خوابگاه تاریک و ساکت بـود     .عینکش را به چشم زد      . عینکش را بیابد  

پرده های تخت کنار رفته بودند، به نظر می رسید در خـوابی  . هایش انداخت و برخاست و به سمت تخت رون رفت         

   .رده بود و می فشردگوشه ای از بالشت را در میان مشتش مچاله ک. عمیق ولی نه چندان شیرین فرو رفته است

 .اون راحت می میره تو اینو خوب می دونی_

صدا را از درون و از عمق وجودش می شنید، در حقیقت مدتها بود که نفـرت و خشـم پنهـان شـده در میـان        هری

یک کـابوس   . یک کابوس بود  .نگاهش را از رون برگرداند و به سمت پنجره رفت          .  کلمات را از درون حس می کرد      

    .انه، ممکن بود هرکسی چنین کابوسی ببینداحمق

 .کابوسها آیینه احساسات ما در زمان بیداری اند_

هری از خالل پنجره به بیرون نگاه می کرد، نیاز داشت تا با کسی صحبت کند ولی چه کسی؟ با اینکه از نیمـه شـب                          

 کند در حقیقت او تنها کسی بـود کـه           هاگرید می توانست به او کمک     . گذشته بود ولی درون کلبه هاگرید روشن بود       

 .پیشنهاد استراحت بیشتر یا معجون آرام بخش به او نمی داد

 .با اتفاقاتی که آن روز سر کالس نجوم رخ داده بود هری به طور کامل مالقات با هاگرید فراموش کرده بود
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راشل آرام و بی حرکت     . ن کشید هری با عجله لباس گرمتری روی پیژامه اش پوشید و چمدانش را از زیر تخت بیرو               

وقتی شنل را می پوشید بار دیگر بـه رون  .بود، شنل نامرئی را از گوشه چمدان بیرون کشید و در آن را به آرامی بست    

نویل در میان رختخـوابش غلـت     . انقباض صورتش از بین رفته بود به نظر می رسید خواب بهتری می بیند             . نگاه کرد 

هری نفس عمیقی کشید و وقتی از نامرئی بودنش مطمئن .کرد که برای هری بی مفهوم بودزد و چیزی زیر لب زمزمه     

 .شد به سمت در رفت

از پله های خوابگاه پایین رفت ولی چیزی در میان راه پله ها تـوجهش را جلـب کـرد ، بـرخالف انتظـارش سـالن                          

 خود به خود باز و بسته می شد برای هر دری که. وجود هرکس در سالن نقشه او را به هم می زد      . عمومی روشن بود  

کسـی در  . هـیچ صـدایی بـه گـوش نمـی رسـید      . کسی ممکن بود وحشت زا باشد، هری با احتیاط نزدیک تر رفـت           

 آتش به به خواب رفته بود انبوهی از کتابها روی میز کنار آتش به چشم می خورد کـه چـون برجـی روی هـم                            کنار

کامال واضح بـود کسـی موشـکافانه آنهـا را     . و در الی بعضی کاغذهای کوچکی بودبعضی از آنها باز بود . ریخته بود 

 .هری فقط یک نفر را می شناخت که بتواند این چنین با دقت و عالقه این همه را بررسی کند. بررسی کرده است

 از کاغـذها بـه   روی میز و جلوی او یک دسته قطـور .  یکی از کاناپه های کنار آتش به خواب رفته بود        هرمیون روی 

زیر این سـربرگ لیسـت      . علل نقص معجون خایزرف   : روی سربرگ یکی از کاغذها نوشته شده بود       . چشم می خورد  

 . بلند باالیی از نکاتی بود که ازجادوگران مختلف جمع آوری شده بود

نچه که باعث ناکـامی     روی اکثر کتابهایی که روی میز بود کلماتی از قبیل معجون به یاد آورنده، چخوف خایزرف یا آ                 

 . خایزرف شد و از این قبیل به چشم می خورد

ظاهرا در حین مطالعه به خواب رفته بود چـون کتـاب            . سر هرمیون کج شده بود و روی لبه کاناپه به خواب رفته بود            

 .بخواندکنار دست هرمیون تیتر کوتاهی توجه هری را به خود جلب کرد، هری سعی کرد آن را . هنوز در دستانش بود

  

 مرگ خایزرفمرگ خایزرفمرگ خایزرفمرگ خایزرف



111 
 هری پاتر و جادوی خاطراتهری پاتر و جادوی خاطراتهری پاتر و جادوی خاطراتهری پاتر و جادوی خاطرات

http://www.aryany.com/harrypotter 

. بی تردید مرگ خایزرف تاثیر عمیقی بر جامعه جادوگری جهان گذاشـت           

او در حالی چشم از جهان فرو بسـت کـه معمـای بـزرگش همچنـان بـی                   

معمایی که پس از او و تا امروز هنوز کسی نتوانسته است . جواب مانده بود

 .ر نباشدشاید تفسیر مرگ او نیز در حل این مطلب بی اث. حل کند

خایزرف در جمع دوستان، شاگردان، خانواده و در غربت کامل از میان مـا              

شاید این جمله باعث حیرت بسیاری شده باشد ولـی ایـن حقیقتـی              .رفت

است تلخ و انکار ناپذیر خایزرف که دچار آشـفتگی ذهنـی شـده بـود در                 

واپسین روزهایی زندگی خود در شرایطی به سر می برد که هـیچ کـس را                

طبـق گفتـه هـای    . می شناخت او حتی درک کاملی از زمان هـم نداشـت           ن

گاه خود را در گذشـته      . نزدیکانش او بین گذشته و حال دست و پا می زد          

می دید و یا از چیزهایی صحبت می کرد که در گذشته رخ داده اند و هـم             

باعث حیـرت و شـگفتی بـود کـه او           . اکنون از برابر چشمانش می گذرند     

ه خاطر می آورد که سـالمترین افـراد هـم از بـه یـاد آوردن آن             مطالبی را ب  

. عاجز بودند ولی در حین گـاهی سـاده تـرین چیزهـا را از یـاد مـی بـرد                    

خایزرف پیش از مرگ از سایه های سیاهی صحبت می کرد که بـه گرمـی                

در اطراف او حلقه می زنند و از او دعـوت مـی کننـد تـا بـا آنهـا همـراه                       

کـه پـیش از سـرد شـدن جسـمش از دهـان ایـن           آخـرین جملـه ای      .شود

 . من با آنها می روم : جادوگری عالی رتبه شنیده شد این بود که 

شایان ذکر است خـایزرف ذهـن و جـان خـود را در گـرو حـل معمـایی                    

گذاشت که شاید اگر اندکی بیش فرصت داشت می توانسـت آن را پایـان               

 ..... دهد

  

چـرا هرمیـون تـا ایـن حـد بـه        . هری به آرامی به سمت در برگشت      . ن شده بود   بقیه مطلب زیر دستان هرمیون پنها       

 معجون به یاد آورنده عالقه نشان می داد؟ 
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 .پس از گذشتن از تابلوی بانوی چاق هری به سرتا پای خود باردیگر نگاه کرد تا مطمئن شود دیده نمی شود

ن سایه ها چه معنایی داشـت؟ هـری بادیـدن آنهـا      ولی دید ! پس خایزرف هم پیش از مرگ سایه ها را می دیده است           

راهش را به سمت کلبه هاگرید کج کـرد و          .حس آرامش بخشی داشت و هیچ احساس خطری نسبت به آنها نمی کرد            

غوطه ور شدن بین گذشته و حال، دیدن سایه های سیاه و گرم، سواالت بـدیهی و پیچیـده مـادام پـامفری،     : فکر کرد 

 ...ن با شنیدن نام سایه ها دیده بودترسی که در چهره هرمیو

 :هری در بین سطرهایی که خوانده بود به دنبال یک جمله می گشت

 . خایزرف دچار آشفتگی ذهنی شده بود_

 آیا او هم دچار آشفتگی ذهنی شده بود؟ 

 .وش رسیدصدای پارس کردن های فنگ و به دنبال آن صدای هاگرید به گ.هری پشت در کلبه هاگرید ایستاد و در زد

  بیا کنار فنگ بزار ببینم کیه این موقع شب؟_

 . منم بازکن هاگرید_

در کلبه با کمی تردید باز شد، هاگرید جلوی نوری که با شتاب به میان تاریکی بیرون می دوید ایستاد و در حالیکه به 

 تویی هری؟: فضای خالی نگاه می کرد با صدای آرامی پرسید 

هاگریـد بـا نگرانـی بـه اطـراف نگـاهی       .انه در شنل را کنار زد تا هاگرید بتواند او را ببیند هری جلوتر رفت و در آست     

تو رو به ریش مرلین قسم مـی دهـم مگـه    ! هوای بیرون سرده. بیا تو پسر: انداخت سپس او را با سرعت تو برد گفت 

 .عقل از سرت پریده که این موقع شب و تو این سرما اومدی اینجا

بشـین  : هاگرید به سمت آتش رفت و کتری مسی را روی آن قـرار داد و گفـت                . ور هری می چرخید   فنگ با عالقه د   

خوب حاال بگو چی شـده کـه        . فکر کنم به زودی برف بیاد     . سرمای امسال بی سابقه است    . باید یه چایی داغ بخوری    

 این موقع شب اومدی اینجا؟
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 شبها نمی خوابی؟ببینم پسر مگه تو : سپس با حالتی پرسشگرانه ادامه داد

مـی خواسـتم دربـاره اون تـاالر     : هری که مشغول نوازش فنگ شده بود بار دیگر به یاد خواب آن شب افتاد و گفـت   

 .بپرسم

آهان یادم اومد امروز : هاگرید به سمت قفسه ها رفت و دو لیوان بزرگ دسته دار در آورد سپس با حواس پرتی گفت           

شنیدم سود بینسکی قراره اینجا بمونه، قراره تو        . جولیا همه چی رو شنیدم       راستی در مورد  . درموردش صحبت کردیم  

 ! ظاهرا قبال تو سنت مانگو کار می کرده، بخش آسیبهای جادویی. درمانگاه به مادام پامفری کمک کنه

   .بین خودمون بمونه مادام پامفری اصال از این موضوع راضی نیست: هاگرید چشمکی زد و گفت

ولی اون برای : هری جرعه ای نوشید و پرسید.ری الکهارت و پدر و مادر نویل را در این بخش دیده بود      آخرین بار ه  

 چی به اینجا اومده؟

 .نمی دونم شاید برای اون دختر: هاگرید شانه هایش را باال کشید و گفت

از صحبت کردن دربـاره اون     هری که دوباره به یاد اون تاالر افتاده بود حس می کرد هاگرید به هر نحوی می خواهد                   

          .سرباز زند

 ممکنه به من بگی اون درها به کجا ختم می شند؟ ... در مورده اون تاالر : هری با لحن قاطعی گفت

میدونی مادام پـامفری حضـور در   : هاگرید لیوان دوم را هم پر کرد و در برابر هری گذاشت سپس با بی توجهی گفت 

 . دهکالسها رو براش قدغن کر

 بقیه اش چی ؟.  می رفت من از یکی از آنها گذشتم که به خوابگاه: هری بار دیگر پرسید

 .ظاهرا مشکلش جدیه: هاگرید جرعه ای نوشید و گفت
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اون بـه  . هاگرید من کامال از وضعیت جسمی جولیـا بـا خبـرم   : هری لیوانش را کنار زد به جلو خیز برداشت و گفت          

اون گـاهی کنتـرل اعضـای بـدنش رو از     .ذشته داشته دچار یه نوع آسیب ذهنی شدهعلت حمالت پی در پی که در گ   

 ....دست می ده یا بیهوش می شه ولی 

چی شده؟ ...چی:هری زمانی دست از گفتن برداشت که متوجه شد هاگرید با چشمانی گرد و متحیر به او نگاه می کند

 چرا اینطوری به من نگاه می کنی؟

 تو اینها رو از کجا می دونستی؟: هم کشید و گفتهاگرید ابروهایش را در

 از کجا می دانستم؟. هری کمی به سوال هاگرید فکر کرد

 . حتما امروز از کسی شنیدم ... خوب من: هری با تته پته پاسخ داد

 فکر نمی کنم از کسی شنیده باشی چون این یه مطلب کامال محرمانه  : هاگرید یکی از چشمهایش را تنگ کرد و گفت        

 .هیچ کس حق نداشتند در این مورد با کسی صحبت کنند.بود

 .ولی به هر جهت من باید اینو از جایی شنیده باشم: هری به پشتی صندلی تکیه داد و گفت

گوش کن هری این داره بـرای  : هاگرید جرعه ی دیگری از لیوانش که بخار گرمی از آن برمی خاست نوشید و گفت               

 .د که تو همیشه بیش از چیزی که باید بدونی می دونیمن به صورت یه عادت در میا

بهتـره در مـورده   : صورت هاگرید جدی و خشن شده بود، لیوانش را تا ته نوشید و آن را به کناری گذاشت و گفـت                   

. فکر نمی کنم هیچ کس از شنیدن اینکه تو از اون گذشتی خوشـحال بشـه         . اون تاالر دیگه از کسی پرس و جو نکنی        

طوری پاتو اونتو گذاشتی و سالم بیرون اومدی ولی از اونجایی که نمی خـواهم جنـازتو تحویـل بگیـرم                     نمی دونم چ  

 ...دیگه پاتو اونتو نمی گذاری، دنبالش نمی گردی و حتی در موردش فکر هم نمی کنی

 .هری به بخاری که از لیوانش برمی خاست نگاه می کرد
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گوش کن هـری در ایـن مـوارد بـا کسـی      : لت اتماس آمیزی ادامه دادهاگرید که لحن گفتارش آرام تر شده بود با حا  

 ...صحبت نکن 

 .هاگرید به طرز مرموزی نگاهش را از او می دزدید

 ....خوب شاید حق داشته باشند.... اونها_

 کی حق داشته باشه؟: هری پرسید

 .ال قصد ندارم حرفشونو تایید کنمببین من اص... فکر می کنند: هاگرید در حالیکه به سمت قلعه اشاره می کرد گفت

 اونها چه فکر می کنند؟: هری با بی صبری پرسید

 . هاگرید لیوانش را بلند کرد و به سمت آتش رفت

صحبت کردن در مورد تاالر هزار در یا        .  من حرفاتو باور می کنم ولی اونها نگرانند که تو دچار آشفتگی شده باشی              _

 . عریف کردی میتونه اونا رو نسبت به حدسشون مطمئن کنهچیزهایی که برای رون و هرمیون ت

 .هری حس می کرد درونش خالی شده است

  این یعنی این که اونها فکر می کنن من دارم دیوونه می شم؟_

.... معنیش اینه که . نه دقیقا آشفتگی معنیش دیوونگی نیست: هاگرید همچنان به شعله های آتش نگاه می کرد و گفت

 . ه که تو مثل گذشته قدرت کنترل ذهنتو نداریمعنیش این

کم کم معنی سـواالت  .هری حس می کرد در فضای داخل کلبه معلق و شناور است گوئی همه جا را آب پوشانده بود   

مادام پامفری و پرفسور مک گونگال را می فهمید، آنها میخواستند بفهمند که او تا چه حد در این آشـفتگی پیشـرفت               

 .کرده است

 ولی اونها چطور به این نتیجه رسیدند؟:  از زیر آب و دور دستها صدای خودش می شنید هری
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 . کسی ریز ریز در ذهن هری می خندید

 

کلبـه هاگریـد را   .فضای بیرون سرد و تاریک بود هری زیر شنل نامرئی پنهان شده بود و در حاشیه قلعه قـدم مـی زد                  

 به خوابگاه نداشت می توانست همین طور قدم بزند چیزی تـا صـبح               ترک کرده بود ولی عالقه ای هم برای برگشتن        

 .با هر نفس بخار از دهانش برمی خاست و در میان فضای سرد و بی حس بیرون گم می شد. نمانده بود

کسـی او  . کاش به احساسش اطمینان می کرد و چیزهایی را که می دید و می شنوید را با کسی در میان نمی گذاشت                     

هری موضوع را با رون و هرمیون در میان گذاشته بود، هرمیون ی کرد این همه حقیقت بود، بعد از شبی که    را باور نم  

برای درخواست کمک نزد مک گونگال رفته بود و او را در جریان قرار داده بود و نتیجه این عمل خیرخواهانه جلسه              

خیر اسنیپ کامال مشخص شده بـود، دامبلـدور طبـق    علت رفتار ا. احمقانه ای بود که در حضور مادام پامفری داشتند       

کامال واضح بـود کـه اسـنیپ        . جلسه ای که با همه اساتید داشت از آنها خواسته بود تا شرایط جدید او را درک کنند                 

 .نتوانسته بود بر عالقه اش مبنی بر جریمه کردن هری غلبه کند

 باره او چه فکری می کردند؟در.حس تلخ و غیر قابل تحملی سرما را از یاد هری می برد

 .حتما خیلی زجر کشیده که اینطوری به هم ریخته... پسره طفلک _ 

 .کسی غش غش می خندید

موج بزرگتری از بخار جلوی صورتش را پوشاند و محو شد، نـور کـم رنگـی از                  . هری نفسش را با قدرت بیرون داد      

ه هایی شناور در هوا و درمیان درختان دیده می شـود،      برای لحظه ای به نظرش رسید که شعل       .صبح افق را می پوشاند    

شاید اشتباه کرده بود چون حاال اثری از هیچ شـعله ای بـه چشـم    . راهش را به سمت حاشیه جنگل ممنوعه تغییر داد 

 .هری مدتی در بین چمن های نمناک و در هوای سرد قدم زد، هنوز در میان کلبه هاگرید غرق بود. نمی خورد

صدای جنب و جوش کم کم در میـان راهروهـا         . خل قلعه برمی گشت قلعه کم کم از خواب برمی خاست          وقتی به دا  

بعد از شنیدن حرفهای هاگرید چقدر احساس خسـتگی       . هری کند و بی هدف به سمت خوابگاه می رفت         . می پیچید 
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می تواند شنل را زا سر بـردارد  اندکی پشت تابلو ایستاد تا با خروج کسی وارد شود، با اینکه می دانست حاال     .می کرد 

کمی بعد دو نفر از شاگردان سال سوم از داخل حفره بیرون آمدند، یکی از آنها               . ولی ترجیح می داد مخفی باقی بماند      

 .نمی تونه در برابر جانسون مقاومت کنه شرط می بندم : سرش را نزدیک سر دیگری برد و گفت 

 .هست داری چی می گی؟ تو عضو اسلیترینی یا گریفندورمعلوم : نفر دوم سرش را عقب کشید و گفت

 .هری بدون توجه به ادامه گفتگوی آنها از کنارشان عبور کرد و به سمت خوابگاه رفت

 

هری لبخند ساده  .وقتی به سرسرای بزرگ رسیدند هرمیون روی یک دسته کاغذ خم شده بود و چیزهایی می نوشت

:  مشغول جمع کردن دسته کاغذها شده بود اندکی چشمانش را مالید و گفـت              هرمیون که .ای زد و در برابرش نشست     

 پس رون کو؟. صبح بخیر هری

 .رون که تازه پشت سر هری وارد می شد، اندکی بعد به آنها پیوست وکنار هری نشست

 .موهای رون آشفته و درهم بود دکمه یقه اش باز بود و قیافه اش طوفان زده می نمود

 چت شده؟ : یکه خیره به رون نگاه می کرد گفتهرمیون در حال 

رون با بی حوصلگی دستهایش را الی موهایش فرو برد تا کمی به آنها نظم ببخشـد و سـپس مشـغول بسـتن دکمـه                          

 .دیشب همش کابوس دیدم: پیراهنش شد و با صدایی خسته و خواب آلود گفت

 کابوس؟ چه کابوسی؟: هرمیون کاغذها را دسته کرد و پرسید

: ن با بی اشتهایی نگاهی به آنچه سر میز بود انداخت و درحالیکـه بـار دیگـر صـورتش منقـبض شـده بـود گفـت             رو

وحشتناک بود خواب می دیدم یکی با طلسم شکنجه گر به من حمله کرده، احساس می کردم تـک تـک اسـتخونهام                       

    . دارن از هم جدا می شن و میسوزن
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یکی به مـن نزدیـک شـد و    : نش به غلیان درآمد، رون داشت ادامه می داد        هری تکه نان تستی برداشت چیزی در درو       

 ..... کشم فریاد زد اونو می

بعد به سمت من اومد هیچ چوبی تو دستش نداشـت ولـی فریـاد کشـید                 : هری گاز محکمی به نان زد، رون ادامه داد        

 ...... کروشیو

رون ادامـه   . د شدن آن حس عجیبی به او مـی داد         هری با شدت نان تست را زیر دندانهایش خرد می کرد، صدای خر            

 .صورتشو نمی تونستم ببینم صورتش تو تاریکی گم شده بود : داد

هری نان دیگری برداشت و مشغول خرد کردن آن زیر دندانهایش شد، هرمیون نیم نگـاهی بـه او انـداخت و سـپس                        

 خوب بعدش چی شد؟: گفت

 بعدش؟؟؟: هری اندیشید

 آره بعدش، بعدش چی شد؟: انندی گفتسپس با صدای فریاد م

هری تـو امـروز حالـت خوبـه؟ چـرا اینجـوری             : رون به سمت هری برگشت و نگاه مشکوکی به او انداخت و گفت            

 شدی؟

بگـو بعـدش   : هری خرده های نان تست را از دور دهانش پاک کرد و با صدایی که سعی می کرد خونسرد باشد گفت 

 چی شد؟

 ...پدید شد ولی بعد نا. اون یهو رفت: رون گفت

 بعد چی؟: هرمیون پرسید

 .اون اومد و منو با خودش برد! یه سگ: رون اخمهایش را درهم کشید و با تردید گفت

 .به نظر می رسید رون مایل نیست سگ را بیش از این توصیف کند
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 یک سگ سیاه و بزرگ؟ اون زنده بود؟: هری بی اختیار پرسید 

 .دونم هری من فقط خواب می دیدم نمی... من ... من : عذب می رسید گفترون که به نظر دست پاچه و م

 اون تو رو کجا برد؟ : هری بدون توجه به واکنش رون پرسید

رون آب دهانش را قـورت     . رون و هرمیون با هراس به هری نگاه می کردند گوئی می ترسیدند هر لحظه منفجر شود                

 .....بیش از صدها دریه جایی بود که پر از در بود : گفت داد و

شبی که هری موضوع ورود خود به خاطرات دیگران را برای رون و هرمیون تعریف کرده بود فرصتی نشده بود تا در          

 .مورد چگونگی برگشتنش به خوابگاه چیزی بگوید

 . بیش از هزاران در: هری با پوزخند اضافه کرد

ید بیش از هزار تا در بود، یک داالن دراز که انگار تا ابـدیت               آره شا : رون سرش را به نشانه موافقت تکان داد و گفت         

در فاصله چند سانتی متر به چند سانتی متر یک در بود ، درهای مختلـف و                 ... ادامه داشت هیچ انتهایی دیده نمی شد      

 ....جور واجور چوبی، فلزی، سبز، زرد، سرخ

 های مختلفی وجود داشت ولی بعدش چی شد؟آره اونجا در: هری با بی حوصلگی به میان حرفش پرید و گفت

هری تو چیـزی در  : قبل از اینکه رون بتواند پاسخی به او دهد هرمیون به میان حرفش پرید و با لحن مشکوکی گفت               

 مورد این داالن شنیدی؟

ه بـه  در حالیکـ  هری ابتدا دهانش را باز کرد تا بگوید او این داالن را در واقعیت دیـده ولـی مکـث کوتـاهی کـرد و     

 .نه فقط حدس زدم که باید درهای زیادی داشته باشه حاال بگو بعد چی شد: گفتگویش با هاگرید می اندیشید گفت

هیچی اون از یکی از درهـا رد شـد و   : رون که داشت لیوان شیرش را سر می کشید آن را سرجایش برگرداند و گفت    

یرت من شد این بود که وقتـی سـرم رو بلنـد کـردم     چیزی که باعث ح  . من بعد از مدتی خودمو تو جای خودم دیدم        

 درست نفهمیدم هنوز خواب بودم یا واقعا اون از پنجره بیرون پرید؟. دیدم که از پنجره بیرون پرید
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همش .حاالم بهتره صبحونتو بخوری. خواب بودی : هرمیون با لحنی بینهایت شبیه به خانم ویزلی و با قاطعیت گفت       

 .یه کابوس ساده بوده

هری بقایای نان تستش را داخل بشقاب برگرداند ، هاگرید از او خواسته بود تا در این موارد با کسـی صـحبت نکنـد           

 ولی حاال چی ؟ 

چیزهایی که رون تعریف می کرد بدون شک با کابوس دیشب هری تطابق داشت،می بایست ارتباطی بین آندو وجود  

  .داشته باشد

 .هیچ کس حرفتو باور نمی کنه:کردصدایی آرام در ذهن هری زمزمه  

خوب حاال به من بگید اون چیزهایی که دیشب در : صدای هرمیون از دوردستها هری را از میان افکارش بیرون کشید

 مورد مهمونهای پرفسور دامبلدور می گفتید چی بود؟

یک پیرمرد با موهای پنبه ای و       ! یکی از یکی غیر عادی تر     : رون با اشتیاق کارد کره ایش را روی نانش مالید و گفت             

 ... پیکر یک انسان، یک مرد مشنگ و  یک عصا به شکل

 ...شاید دامبلدور حرف او را باور می کرد :هری به ادامه آن گوش نمی داد 

 حمله کـردی؟ اونـم نصـفه      نچ، نچ، نچ، تو با طلسم شکنجه گر به یک نفر          : صدا پوزخندی زد و با لحن کنایه آمیزی گفت        

 ونم بدون چوب؟شب؟ ا

 !!!!و البته در خواب: صدا خنده قهقهه آمیزی کرد و با تمسخر ادامه داد

فکر ! مسخره است: هری سعی کرد روی حرفهای رون تمرکز کند تا کمتر صدا را بشنود ولی صدا همچنان ادامه داشت                

 نمی کنی داری زیادی خودتو جدی می گیری؟

 .مردی که ظاهر مشنگها را داشت چطور خیره به آنها نگاه می کردرون داشت برای هرمیون تعریف می کرد که 
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 .ممکن نیست کسی بتونه چنین کاری بکنه _

 ....اسمش سر چارلز پیترسونه مرد درجه اول تجارت انگلستان:  هری در انتهای جمله رون درباره اون مشنگ گفت 

 ر چارلز پیترسون؟؟؟ س: هنوز جمله هری تمام نشده بود که هرمیون با جیغ کوتاهی گفت

 هری تو مطمئنی؟ 

: هرمیون بار دیگر جـوری کـه انگـار مـی خواسـت آنچـه را مـی شـنود بـاور کنـد بـا کلمـاتی بریـده بریـده گفـت                   

 ؟!اونم تو هاگوارتز.باور کردنی نیست! پیترسون.....چارلز ....سر

 مگه اون کیه؟: رون پرسید

: لیکه صورتش حالت رویا گونه لونا را به خود گرفته بود گفت           هرمیون هنوز به نظر شوک زده می رسید سپس در حا          

فکر . اون یه چیزی ماورای انسانهای عادیه     . سر چارلز پیترسون نیمی از قدرت اقتصادی ایرلند و بریتانیا به شمار میره            

 .نمی کنم ممکن باشه اون در زندگی اراده کنه چیزی رو بدست بیاره و کمی بعد اونو تو دستاش نبینه

 آه جدی؟ تو از کجا می شناسیش؟: رون که تحت تاثیر قرار گرفته بود ابروهایش را درهم کشید و گفت

تو دنیای مشنگها : هرمیون نگاهی به رون انداخت و با لحنی که انگار دارد یک مطالب واضح را توضیح می دهد گفت

 .ولی من اصال نمی دونستم که اون یه جادوگره. همه اونو می شناسند

 .االن هم زیاد مطمئن نباش به قیافش نمی اومد که یک جادوگر باشه: ن گفترو

 ولی اون تو هاگوارتز چی کار می کنه؟: هری پرسید 

 .ولی بزارین ببینم نکنه اون قراره استاد دفاع در برابر جادوی سیاهمون باشه.نکته همین جاست! دقیقا: هرمیون گفت

فکـر نمـی کـنم چـون اون جـادوگر      : گوش کسی نرسیده با لج بازی گفت  رون که گویی حس می کرد آنچه گفته به          

 بعالوه دو نفر دیگه چی؟. نیست
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اون پیرمرد اسمش سود بینسکیه واصال فکر نمی کنم قرار باشه چیزی درس بده چون قراره تو درمانگـاه                   : هری گفت 

 .به مادام پامفری کمک کنه

 ی؟جدا؟ ولی از کجا می دون: هرمیون با تعجب پرسید

 .اون برام تعریف کرد، امروز صبح یه سر بهش زدم! هاگرید: هری به اختصار داد

 .ولی اون زن چی ؟ شما از یک زنم حرف زدید: هرمیون گفت

اون پشتش به ما بود ما چیزی از اون ندیدیم فقط اون موهای بلند و صـاف         : رون آنچه خورده بود را فرو برد و گفت        

 .و اون دستمال سفید

 دستمال سفید؟؟: ید هری پرس

آره متوجه نشدی؟ یک دستمال سفید دور سرش بسته بود چیزی که برای من عجیب بود این بود که اون                    : رون گفت 

 .دستمال خیلی پایین بود یه جورهایی به نظر می رسید جلوی چشماشو گرفته باشه

 .نمی دونم شاید هم اشتباه کرده باشم: رون ابروهایش را درهم کشید و گفت 

کالین کریوی که یکسال پس از هری وارد هاگوارتز شده بود در حالیکه صورتش گل انداخته بود به آنهـا پیوسـت و                       

:  با صدای بلند و آمیخته با هیجـانی گفـت      سپس در حالیکه تکه نانی برمی داشت      . کمی آنطرف تر کنار رون نشست     

 .صبح بخیر

 .ظر می یایچی شده؟ هیجان زده به ن.صبح بخیر کالین: رون گفت

کالین نانش را داخل بشقاب رها کرد و به سمت آنها برگشت گوئی دقیقا منتظر بود تا کسی از او چنین سوالی بپرسد، 

 من به همشون گفتم که هـیچ         هری من مطمئنم تو موفق می شی،      : نفس عمیقی کشید و سپس با رضایت کامل گفت        

 .کس نمی تونه تو رو شکست بده
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  کی قراره منو شکست بده؟:هری با حیرت پرسید

یعنی تو چیزی نمی دونی؟ تقریبا تمـام هـاگوارتز از موضـوع    : کالین که حاال به نظر بیشتر از هری متعجب بود گفت         

 .خبر داره

 کدوم موضوع؟: هرمیون اخمهایش را درهم کشید و گفت

 .  رو شکست بدهجانسون ادعا کرده میتونه خیلی راحت هری: کالین شانه هایش را باال کشید و گفت

گفته گوی زرینو از    .......اون گفته : کالین نگاهی به هری انداخت و سپس نگاهش را متمرکز نقطه دیگری کرد و گفت              

 .جلوی دماغ هری می قاپه

 خوب؟؟: رون گفت

سر اندرو  به خاطر اینکه اون پ    .....فقط به خاطر اینکه   . خوب خیلی ها حرفشو باور کردند     ! همین دیگه   : کالین ادامه داد  

 .جانسونه 

 اندرو جانسون؟؟ خوب مگه اندرو جانسون کیه؟: هرمیون با حیرت پرسید


