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

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

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

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

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

  . ، تشكر ميكنيم هري پاتر كمك شاياني كردندچهارم ارائه كتاب  كه در

  
org.Jadoogaran.www://Http 
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  خانه ريدلخانه ريدل: 1 فصل 
  

  

  

  

  

جا را به نام خانه  هنوز آن 1هنگلتون دهكده ليتل اهالي
جا  ا از زمان سكونت خانواده ريدل در آنشناختند ام ريدل مي

اي مشرف به  هپي ريدل باالي ت خانه. ذشتگ ها مي سال
هاي آن تخته كوب شده و  نجرهپبعضي از . دهكده بود

هاي  ساقه. هاي شيرواني آن افتاده بود الفهايي از س قسمت
خانه ريدل . سترده بودگك از هر سو روي نماي ساختمان پيچ
ندين چا و باشكوهي بود و تا شعاع اري قصر زيبگروز

خورد  شم نميچاي با آن شكوه و عظمت به  كيلومتري خانه
  . بودوكاي نمور، ويران و متر كه اكنون خانه درحالي

ي لتون اين خانه قديمگنههكده ليتل د نظر همه اهالي از
وسته بود و هنوز اهالي پي عوي عجيب و وحشتناكي در آن به وق يش حادثهپ قرن نيم .آور بود ندشچترسناك و 

اين ماجرا را بارها . كشيدند يش ميپيافتند آن حادثه را  و نميگتگفموضوعي براي  اهگسالخورده دهكده هر 
. ه بوده استچكس اطمينان نداشت حقيقت امر  چر هيگنان كه ديچ داده بودند گو كرده و به آن شاخ و برگباز

ذير پده دم يكي از روزهاي دلپيش، در سپينجاه سال پ: شد جا آغاز مي ها ماجرا از يك با اين حال در همه روايت
ذيرايي رفت و با پ بود خدمتكاري به سالن منداري كه خانه ريدل هنوز با عظمت و شكوهگتابستان، در روز

  .رو شد هساد هر سه عضو خانواده ريدل روبجا

 و بدين ترتيب بسياري از اهالي دهكده را ايين دويد و به سوي دهكده شتافت،په پكنان از ت  شيونخدمتكار
  :تگف رسيد مي خدمتكار به هر كه مي. از خواب ناز بيدار كرد

وشيده بودن پهنوز همون لباسايي كه ديشب سر شام  !خ سردهيتنشون مثل ! شمان باز افتادن اونجاچبا  -
  !تنشونه

شان نمايان بود از روي كنجكاوي و هاي هرهچهمه اهالي دهكده كه آثار هيجان در .  را خبر كردندليسپ
ها بسيار   زيرا آندسف كنأداد كه براي خانواده ريدل ابراز ت كس به خود زحمت نمي يچه. تعجب جمع شدند

                                                           
١ Little Hangleton 
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سر ميانسالشان از آن دو پستاخ بودند و تام، گآقا و خانم ريدل بسيار ثروتمند، خودخواه و . ور بوندفمن
  . طبيعي مرده باشندگحيح و سالم بودند همه در يك شب به مرصر كه فامكان نداشت سه ن. بدتر بود

جا رفته بودند  ي اهالي دهكده به آن همه. يري داشتگشمچي دهكده، درآمد  ، كافه"مرد سربدار" شب آن
 ها رساند ز خانواده ريدل با شور و هيجان خود را به جمع آنشپوقتي آ. ردازندپي اين جنايت ب تا به بحث در باره

ز اعالم شپيني بر فضاي كافه حاكم شد و آگناگهان سكوت سن. رفتندگرم و نرمشان را گ دوري از خانه اداشپ
  :تندگفر يك صدا فند نچ. ير شده استگدست 2برايس به نام فرانك يكرد كه مرد

  ! فرانك؟ امكان نداره-

. ردك ي ميگ خانه ريدل زنداي در باغ  مخروبهه برايس باغبان خانواده ريدل بود كه تك و تنها در كلبفرانك
آمد و از همان زمان در خانه ريدل  ايش معلول بود و از شلوغي و سروصدا بدش ميپشت گ برگوقتي از جن

  .مشغول به كار شد

س از پز شپآ. ارش بدهند و جزييات واقعه را از زبان او بشنوندفز نوشابه سشپو بودند كه براي آپ در تكاهمه
  :فتگشابه رو به روستاييان مشتاق كرد و هارمين ليوان نوچنوشيدن 

كردم بايد صد  ايي تعارف ميچوقتي بهش .  بودسبچناز اون آدماي . كردم آدم عجيبيه  هميشه فكر مي-
  .خواست با آدم قاطي بشه  نمياصالً. كرد فتم تا قبول ميگ دفعه مي

  :يشخوان ايستاده بود گفتپ كه كنار زني

خواست در   براي همين هميشه دلش مي.يلي سختي كشيده بود خگي باشه فرانك توي جن چهر -
  ...دليلي نداره كه حاال. آرامش باشه

  :تگفز با ناراحتي شپآ

جايي كه يادمه يه كليد اضافي توي اتاق باغبون  شتي رو داشت؟ تا اونپكني كي كليد در  س فكر ميپ -
تونسته  قتي همه ما خواب بوديم فرانك مياما و!  كدوم از درها به زور باز نشدهيچديشب ه! يزون بودوآ
  ...ها بكشه باال لهپشلون خودشو از  نلوشَ

  :تگفداي خرناس مانند صمردي با . اه كردندگروستاييان با شك و ترديد به هم ن

  .د خالفكار باشهاوم شم مي هه، به قيافگ  راست مي-

  :تگف كافه صاحب

  .ب غريب بشهقدر عجي  باعث شده بود اونگ جن كه به نظر من-

  :اي گفت وشهگ شده بود از زده  كه هيجانزني

  ير بشم؟گياد با فرانك در فتم خوشم نميگ  يادته، دات، يادته بهت مي-

  :ييد تكان داد و گفتأ با حرارت سرش را به نشان تدات

                                                           
٢ Frank Bryce 
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  ...ه بودچ ب كهيادمه اون وقتا. ند بودگيلي اخالقش خ -

  .ك برايس ترديد داشته باشدانت فرسها به د ي قتل ريدل اره در دهكده نبود كه دربي روز بعد كسصبح

كرد كه   در مجاور دهكده، فرانك لجوجانه تكرار مي3لتونگنهريت گير شهر گ در كالنتري تاريك و دلاما
ي نوجوان را با موي مشكي و  سر غريبهپ خانواده ريدل فقط يك گ گفت كه در روز مرارهااو ب. ناه استگ يب
سري را نديده بودند و پنين چ يك از اهالي دهكده چهي. ها ديده است ريده در نزديكي خانه آنپ گ رني هرهچ
  .ك استنرداخته فراپ ساخته و موضوعليس اطمينان داشتند كه اين پموران أم

ي ريدل رسيد و  زارش اجساد خانوادهگرسيد   اتهام فرانك بسيار جدي به نظر ميهنگامي كه درست اما
  .يير داديز را تغچهمه 

س از معاينه اجساد به اين نتيجه پزشكان پروهي از گ. زارشي به آن عجيبي نخوانده بودندگ پليس مورينأم
لوله به قتل گاند، به ضرب   نشدهوحمجراقو چاند، با  ها مسموم نشده ك از ريدلي يچند كه هدرسيده بو
ونه گ يچها ه  از آنيك هيچ )زشكانپه روگو به تشخيص (زارش گ بر طبق اين .اند ه نشدهفاند و خ نرسيده

كرد نوشته بود كه  زشكان حكايت ميپفتي گزارش كه از حيرت و شگ، در ادامه عدر واق. آسيبي نديده بودند
ويي خود را موظف گكه (ن ازشكپ. اند حت بوده و فقط همه با هم مردهصخانواده ريدل در كمال سالمت و 

ر آثار ترس و في هر سه ن هرهچ اظهار داشته بودند كه در )ا كننددپيدانستند عيب و علتي در جسدها  مي
ر با هم از فه كس شنيده است كه سه نچليس پمورين ناكام أفته مگاما به . وحشت به خوبي مشهود است

  ند؟وحشت بمير

 اجساد .ار فرانك را آزاد كردندچها در دست نداشتند به نا  اثبات قتل ريدليمورين مدركي براأجا كه م  آناز
فرانك . ها مورد توجه افراد كنجكاو بود ها تا مدت لتون دفن كردند و قبر آنگنهها در حياط كليساي ليتل  ريدل

  .شت و باعث حيرت اهالي شدگها باز اش در باغ ريدل يز به كلبهگان ههبرايس در آن فضاي شب

  : در كافه مرد سربدار گفتدات

ر يه ذره ادب و نزاكت گا. م كار خودشهگ ن، من كه مي فتهگي چليس پمورين أندارم كه م  من كاري-
  .كنيم خودش اونا رو كشته دونه كه ما فكر مي ي باشه اون ميچرفت، هر جا مي شد از اين سرش مي

ها نقل مكان  لدري باشد كه به خانه ريگي دي اغبان خانوادهبجا ماند تا  همان. جا نرفت  از آنكنفرا اما
شايد تا . ار نشدندگاي مدت زيادي در آن خانه ماند  خانوادهچهي...  بعدي شدي انوادهس باغبان خپس. كردند

بدين ترتيب خانه . آمد جا بدشان مي حدودي به علت حضور فرانك بود كه همه صاحبان جديد خانه از آن
  .ذاشتگها خالي از سكنه ماند و رو به ويراني  ريدل

***  

ري گديه ادفجا سكونت داشت و نه از آن است ند بود نه در آن كنوني خانه ريدل كه مردي ثروتمصاحب
 درستيكس به  يچه داشته است اما هگ ن"امور مالياتي"فتند خانه را براي گ ه مياهالي دهكد. كرد مي
ه ين شدگش سنشوگ. ك نزديك بودني فراگت سالفتاد و هفروز هما. تواند باشد ه ميچ امور  ايندانست كه نمي

                                                           
٣ Great Hangleton 
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لكيد با اين پ ل ميگهاي   بوتهپايو آفتابي  در هواي خوب. تر از هميشه بود لش درناك معلو پايبود و
  .بود هم قد خودش بشونده يزي نماندچبودند كه ه نان رشد كردچهاي هرز  حال علف

ي خانه ريدل  نجرهپ به سمت گرتاب سنپ. طلبيدند هاي هرز نبودند كه او را به مبارزه مي  تنها علفالبته
شدند كه فرانك با  هايي رد مي منچرخه از روي چها با دو آن. هاي دهكده يك عادت شده بود هچبسرپبراي 

خانه شده   ساختمان قديميدارك يا دو بار وي. تشدا ه ميگها را مرتب و يكدست ن  آنپيگيركار و تالشي 
 از آزار و ،كند وليت ميئحساس مسدانستند كه او نسبت به خانه و باغ ا ها مي آن. بودند تا او را به مبارزه بطلبند

داد  هوا تكان مي را در كه عصايش رفت و درحالي شان مييان به سوگلن انگلن او. برند اذيت او لذت مي
ها نيز  ها اين بود كه آن هچك علت آزار و اذيت بني فرا اما به عقيده. كشيد س كنان بر سرشان فرياد ميخ سخ

ريد پهاي ماه اوت از خواب  بدين ترتيب وقتي در يكي از شب. نداشتندپ تل مي اجدادشان او را قامانند والدين و
ها براي مجازات  هچسربپش رسيد اين بود كه نحنه عجيبي در آن خانه روبرو شد تنها فكري كه به ذهصو با 

  .اند  فراتر رفتهقدماو يك 

يش گر در دوران سالخوردگان ديايش شديدتر از هر زمپدرد . ريدپايش از خواب پ در اثر درد شديد فرانك
ر كند و پايين رفت تا دوباره كيسه آب جوشش را پزخانه شپهاي آ لهپان از گلن گاز جايش برخاست و لن. بود

 سرش ريخت  و در كتري آب ميبود وقتي كنار ظرفشويي ايستاده. ذيرش را التيام بخشدپدرد زانوي انعطاف نا
فرانك بالفاصله . زد هاي بااليي خانه نوري سوسو مي نجرهپدر . داختاهي انگرا بلند كرد و به خانه ريدل ن

زد نشان  ها دوباره وارد ساختمان شده بودند و نوري كه از دور سوسو مي هچسربپ. يش آمده استپه چفهميد 
  .اند داد كه در آن جا آتش روشن كرده مي

ليس براي پمورين أاز همان وقتي كه م. مان بودگليس بدپمورين أذشته از آن به مگ تلفن نداشت اما فرانك
 كتري را كنار فوراً. مان شده بودگها بد نواده ريدل او را بازداشت كرده بودند به آنا خگبازجويي درباره مر

وشيد و دوباره پهايش را  اسها باال رفت، لب لهپداد از  اي معلولش اجازه ميپترين سرعتي كه  ذاشت و با بيشگ
س عصايش را كه به ديوار پس. اي را برداشت رفتهگار گ از قالب كنار در كلبه كليد زرن.شتگزخانه برشپبه آ

  .اش بيرون رفت رفت و از كلبهگتكيه داشت به دست 

ان خانه را دور زد و به در گلن گلن.  نشده بودندز يك به زور بايچهاي خانه ريدل ه نجرهپ ورودي و در
را در آورد و بي سروصدا در  كليد قديمي. ظر مخفي مانده بودن از ها كامالً كپيچشتي خانه رسيد كه در زير پ

  .را باز كرد

ذاشته گجا قدم ن ها به آن زخانه تاريك بود و با اين كه فرانك سالشپآ. ي غار مانند خانه شد زخانهشپ آوارد
تيز كرد بلكه هايش را  وشگ. ر كردپند مشامش را گبوي . شد كجاست دانست دري كه به هال باز مي بود مي

هاي  نجرهپوارد هال شد كه به دليل وجود . كورمال به سمت در هال رفت از طبقه باال صدايي بشنود و كورمال
رد و گخوشبختانه . ها باال رفت لهپاز . زخانه بودشپتر از آ روشن طرف در ورودي آن كمي  و مشبك در دوگبزر

  .كرد ه ميفها را خ لهپا و عصايش با پورد خري نشسته بود صداي بگهاي سن لهپخاك قطوري كه روي 

در انتهاي . اه كرد و بالفاصله فهميد مهاجمين كجا هستندگها رسيد به سمت راست ن لهپ به باالي وقتي
ي باريك و شتابيد بخ  راهرو ميف كگهاي آتش كه بر روي سن راهرو دري نيمه باز بود و از الي در نور شعله

 زد و آهسته به در گنچفرانك محكم به عصايش .  طاليي در آورده بودگ رنطويلي از زمين تيره را به
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 باريكي از شت توانست بخشند قدم با در ورودي اتاق فاصله داچوقتي هنوز . تر شد نزديك و نزديك
از . كشيد ديد كه در بخاري ديواري زبانه مي هاي آتش را مي اكنون شعله .اتاق را كه از الي در نمايان بود ببيند

. وش شدگا پحركت ايستاد و سرا ع به صحبت كرد و فرانك بيومردي در اتاق شر. ديدن آن صحنه متحير شد
  :فتگته بود فهنمرد با صدايي كه از هول و هراسي در آن 

  .ه تو بطري هست، سرورميگل دارين يه ذره ديه بازم مگ ا-

  :ري گفتگ ديصداي

  . باشه براي بعد-

حالتي كه در صداي  .ح بودور خراش نيز صداي يك مرد و بسيار سرد و بيوشگ صداي زير عجيب و اين
  :فتگمرد دوم . ردن فرانك سيخ شودگشت پدوم بود باعث شد موهاي 

  .تر باشم باريك منو ببر جلو كه به آتيش نزديك  دم-

وش گيزي به چورد يك بطري با سطح سخت خصداي بر. وش راستش را جلوتر برد تا بهتر بشنودگ فرانك
فرانك در يك . ايه صندلي روي كف اتاق بلند شدپس صداي خفيف و گوشخراش كشيده شدن پرسيد س

شت سرش پ. كشيد شتش به در بود و صندلي را به سمت بخاري ميپرا ديد كه  ك انداميچلحظه مرد كو
صداي . يد شددپاه دوباره مرد به كناري رفت و از نظر ناگ آن. طاس بود و شنل سياه و بلندي به تن داشت

  :ح گفتور بي

  كجاست؟ 4 نجيني-

  :راني گفتگ اولي با نمرد

  ...شتي بزنهگمثل اينكه رفت توي خونه يه . دونم، سرورم نمي...  ن-

  :گفت  دوميمرد

ر فاين س. كه صبح بشه بايد غذا بخورم قبل از اين. يريگ بايد قبل از خواب زهرشو برام ب دم باريك، حتماً-
  .ديلي منو خسته كرخ

واسش را جمع كرده بود كه ح. تركرد يني انداخت و گوش سالمش را به در نزديكچفرانك به ابروهايش 
  :فتگ صحبت كرد و بهع وباريك نام داشت شر اي سكوت برقرار شد و بعد مردي كه دم لحظه. بهتر بشنود

  ند وقت قراره اينجا بمونيم؟چين گشه ب  سرور من، مي-

  :ح گفتور  بيصداي

اجراي نقشه قبل . تونيم نقشمونو عملي كنيم  نميفعالً.  راحتيهاينجا جاي نسبتاً. شايدم بيشتر. تهف يك ه-
  .هاي ج كار احمقانهياز تموم شدن جام جهاني كوييد

بي ترديد ترشحات گوشش باعث شده بود . رخاندچاش را در گوشش فرو كرد و  ينه بستهپ دست فرانك

                                                           
٤ Nagini 



 

 

 -9- 

  

 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/ جادوگران         خانه ريدل                      /  فصل اول

  . كلمه نبود اصالًعقوا  را بشنود كه در"چكوييدي"كلمه 

  سرور من؟... چجام جهاني كوييدي...  جا-

  :باريك ادامه داد  دم).رخاندچش شتر در كو  را محكمششتگفرانك ان. (باريك بود  صداي دماين

  را بايد تا آخر جام جهاني كوييديج صبر كنيم؟چ... اما من سر در نميارم...  ببخشيد سرورم-

 هاي يي فضولباش ن همهن اينجا، احمق، اآل از همه جاي دنيا سرازير شدهرها گ براي اينكه همه جادو-
تمام مدت دارن دوباره و سه باره . يز غيرعادي ببيننچتظرن كه يه نم. وزارت سحر و جادو در حال آماده باشن

متوجه ها  گتمام فكر و ذكرشون برقراري امنيت و آرامشه تا يه وقت مشن. كنن ها رو كنترل مي رگ جادوويته
  .براي همين بايد صبر كنيم. يزي نشنچ

وزارت سحر و " و "ها گمشن"ي   كلمهضوحاو به و. كرد ر براي تميز كردن گوشش تالشي نميگ ديفرانك
روه گدانست فقط دو   روشن بود اين كلمات رمزي هستند و تا جايي كه فرانك ميكامالً.  را شنيده بود"جادو

ر عصايش را در دستش فشرد و دوباره گفرانك بار دي. ها و مجرمين جاسوس: كردند از افراد رمزي صحبت مي
  :باريك آهسته گفت  دم.ا گوش شدپسرا

  رفتين؟گه تصميمتونو گس ديپ عالي جناب، -

  :رفته بود گفتگ اكنون حالت تهديدآميزي به خود كهح ور  بيصداي

  .م هرفتگ معلومه كه تصميممو -

شد  كلمات با عجله از دهانش خاج مي. باريك شروع به صحبت كرد د دماي هر دو ساكت ماندند و بع لحظه
  :فتگاو . كه كنترل اعصابش بر هم بخورد حرفش را بزند يش از آنپخواست  ويي ميگ

  . عملي كنيم5اترپتونيم نقشه رو بدون هري   سرور من، مي-

  ...تر و بعد  هر دو ساكت شدند و اين بار مدتي طوالنيدوباره

  :فتگو آهسته  به نرمي  دوميمرد

  ...طور  بدون هري پاتر؟ كه اين-

  :شد گفت لحظه بلندتر مي به كه صداي جيغ مانند شده و لحظهباريك  دم

 برام مهم نيست، سره اصالًپ. سره برام اهميتي داشته كه اين حرفو زدمپ سرورم، يه وقت فكر نكنين -
ه گا... خواد باشه حاال هركي مي... هگر يا ساحره ديگشد از يه جادو ه ميگفقط براي اين گفتم كه ا! اصالً
ر فقط به من اجازه بدين كه مدت گا! شد يلي زودتر عملي ميخمون  هاده كنيم نقشفه استگشد از يكي دي مي

آخه خودتون . ردمگدا كنم و برپيتر باشه  تونم يكي رو كه مناسب كوتاهي از شما دور بشم در عرض دو روز مي
  ...تونم تغيير شكل بدم يلي خوب ميخن دونين م كه مي

  :گفت  اولي به نرميمرد

                                                           
٥ Harry Potter 



 

 

 -10- 

  

 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/ جادوگران         خانه ريدل                      /  فصل اول

  ...درسته. اده كنيمفه استگر ديگتونيم از يه جادو  مي-

  :ويي باري از دوشش برداشته شده بود گفتگكه باريك  دم

ون اون چكنه  يلي مشكل ميخ كارمونو تراپذاشتن روي هري گشت گان. طوري خيلي بهتره  سرورم، اين-
  ...افظت شديدهتحت مح

رستاري از پنكنه ... عجيبه دا كني؟پيه رو برام گخواي بري و به جاي اون يكي دي س براي همين ميپ -
  يشنهاد عوض كردن نقشه براي اينه كه بتوني منو بذاري و بري؟پيلي برات خسته كننده شده؟ نكنه خمن 

  ...اصالً... ش شما برمپيخواد از   دلم نميمن اصالً...  سرورم، من-

  : دوم آهسته زمزمه كردمرد

ندشت چاز ديدن من . شيمونيپ من شپيشتن گتو از بر! دونم دم باريك، من مي! وگغ نو به من در-
  ...بينم يزا رو ميچ اين ي لرزه، من همه  بدنت مييزن  وقتي بهم دست ميه؛ش مي

  ...عالي جناب، وفاداري من به شما!  نه-

ند ساعت يك چمن هر . اومدي ميجا ن اي رو داشتي اين هگه جاي ديگا. يه وفاداري تو فقط از روي بزدل-
  يره؟گه تو بري كي برام زهر نجيني رو بگتونم دوام بيارم؟ ا طوري مي هچبدون تو . بار بايد غذا بخورم

  ...تر شدين يلي قويخ ولي سرورم، به نظر من شما -

  :آهسته گفت  دوميمرد

هاي  اگه دوسه روز تنها بمونم همين يه ذره نيرويي كه در اثر مراقبت.  قوي نشدممن اصالً! وگ دروغ-
  !ساكت .ره رفتم از بين ميگمسخره تو 

ند لحظه چتا . له ساكت شدصكرد بالفا بريده بيان مي را بريده هوميفت جمالت نامحشك كه از ويبار دم
زحمت شنيده  وم با صدايي كه بهاه مرد دگ آن. ري نشنيدگداي ديصك جز صداي ترق و توروق آتش نبعد، فرا

  :شد زير لب گفت مي

اده كنم و امكان نداره از ستفسره اپخوام از اين  ي ميص هم بهت گفتم به داليل خاطوري كه قبالً  همون-
و اما در مورد اقدامات امنيتي ... م روش هگند ماه ديچبر كردم، صار گزده سال آزسي. اده كنمستفاي ا هگكس دي

يزي كه الزم چتنها . شه ام عملي مي نقشه نم كهئم كه مطمگسره وجود داره بايد بپظت از اين كه براي محاف
كه  ر اينگم. دي  ميرجخ دونم كه شجاعت به باريك، و مي  بدي، دمرجخ  بهتداريم اينه كه تو يه ذره شجاع

  ...چشيبخواي طعم شديدترين تنبيه لرد ولدرمورتو ب

  :زد گفت  ميوجيش مكه ديگر وحشت در صداباريك  دم

م گ... سرورم... يلي اين نقشه رو بررسي كردمخرمون فدر طول س! نمزذارين من حرفم را بگ سرور من، ب-
ه گاگه من يه طلسم دي... اگه به اجراي نقشه ادامه بديم. مونه دي مخفي نمييا مدت ز6شدن برتا جوركينز

  ...بكنم
                                                           

٦ Bertha Jorkins 
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  :صداي اول زمزمه كرد

م گر ديگه هم ففهمه كه يه ن ميري وزارتخونه هيج وقت نب پيشاگه مطالبق نقشه باريك،   اگه؟ اگه؟ دم-
 در هولي حيف ك... تونستم اي كاش خودم مي. كارو بكني بايد بدون جر و بحث و با آرامش كامل اين. شده

ريم هري اگه اين مانعم از سر راهمون بردا. باريك، فقط يه مانع ديگه مونده ه دمگبس كن دي... شرايط فعلي
تا اون موقع خادم وفادارم دوباره .  بديجاممن كه ازت نخواستم خودت به تنهايي اين كارو ان. مونهگنچپاتر تو 

  ...بهمون ملحق شده

  :اي از ناراحتيش در صدايش منعكس نشده بود گفت كه ذرهباريك  دم

  .دار شما منما خادم وف-

دار  اي خدشه  كنه، كسي كه وفاداريش به من ذرهخوام كه مغزش خوب كار باريك، من كسي رو مي  دم-
  .كدوم از اين خصوصياتو نداري يچانه تو هفسأاما مت. نشده باشه

  :كه اكنون ديگر ناراحتي در صدايش محسوس بود گفتباريك  دم

ش شما پياين من بودم كه برتا جوركينز رو .  كردمپيدااين من بودم كه شما رو ... دا كردمپي من شمارو -
  .ردمآو

  :خنديد گفت  ميمرد دوم كه ظاهراً

البته اگه .  بكنيينين كارچكردم كه بتوني  نمي فكرشم اصالً. نظير بود  بيباريك، كارت واقعاً  درسته، دم-
  خوره، درسته؟ قدر به درد مي چهدونستي  نميم وقتي برتا رو آوردي خودتم گراستشو بخواي بايد ب

  . بخوره سرورمدبه دردونستم كه اون  مي... من...  من-

  :خنديد گفت ح كه اين بار وحشيانه ميور  بيصداي

بدون اون اطالعات امكان نداشت .  ارزشمند بودكنم كه اطالعاتش واقعاً البته اقرار مي! وگ اي دروغ-
دم كه نقش بسيار  بهت اجازه مي. باريك يري، دمگ اداش ميپرح كنيم، براي همينم تو طمونو  هبتونيم نقش

  ...روانم حاضرن دست راستشونو از دست بدن و اين نقشو برام ايفا كننپيخيلي از ... رو برام ايفا كني يمهم

  :زده شده بود گفت  بار ديگر وحشتباريك كه دم

  ه نقشي؟چسرورم؟ ... گين  جدي مي-

هم مثل دم كه تو  قول مي... ست نقش تو در آخرين مرحله. ره م كه مزش از بين ميگباريك، اگه ب  دم-
  .برتا جوركينز اين افتخار رو داشته باشي كه به دردم بخوري

  :ه گفتگشك شده بود با صداي دورخويي دهانش ناگهان گكه باريك  دم

  بكشين؟... منم... خواين مي... شما...  شما-

  :گفت ح با ماليمت و نرميور  بيصداي

كه   اينازبعد . م برتا جوركينز رو بكشم شدري تورو بكشم؟ من مجبوچباريك، آخه براي  باريك، دم  دم-
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شت به گ اگه برمي. مصرف شد بود  بيخورد، كامالً نمي دردي هيچرسيدم ديگه به پاال رو ازش ؤاون س
آخه . كرد  كنجكاوي همه رو تحريك مي،گفت كه توي تعطيالت تو رو ديده وزارتخونه و به همه مي

هاي  هاي كنار جاده با ساحره كنن كه توي كافه ب جمع مين حواسشونو خو هرايي كه از نظر همه مردگجادو
  ...وزارت سحر و جادو روبه رو نشن

خنده  هيزي گفت كه فرانك صدايش را نشنيد اما با حرف خود مرد دوم را بچبسيار آهسته باريك  دم
  :مرد دوم گفت. روح بود ي صدايش سرد و بي شك و تصنعي كه به اندازهخاي  انداخت، خنده

ه گم. تونه طلسماي حافظه رو بشكنه ر قدرتمند ميگ ولي يه جادوكرديم؟ اك ميپشو  يد حافظهبا -
اده نكردن از اطالعاتي فباريك، است دم. كردم همين كارو كردم ال ميؤخودت نديدي؟ منم وقتي داشتم ازش س

  .ش بود  به حافظهتوهينش بيرون كشيده بودم  كه من از حافظه

 زده بود گنچا صتاده بود و وقتي به خود آمد متوجه شد آن دستش كه به عشت در ايسپ هنوز فرانك
شيماني پاي  او بدون ذره. روح داشت يك زن را كشته بود مردي كه صداي سرد و بي. خيس عرق شده است

... هر كه بود... سري كه هري پاتر نام داشتپ... كرد  صحبت ميعي اين موضو در نهايت خشنودي درباره
  ..خطر بودجانش در 

ليس مراجعه پمورين أاي از عمرش فرا رسيده بود كه بايد به م اكنون لحظه. ه بكندچدانست بايد   ميفرانك
اما صداي . رفت خزيد و يكراست به باجه تلفن دهكده مي بايد آهسته و بي سروصدا از خانه بيرون مي. كرد مي
جايش ميخكوب شده  ويي سرگا گوش شد پسرا. دجا ايستا ع به صحبت كرد و فرانك همانوروح دوباره شر بي
  .بود

تصميمم ... باريك، هري پاتر به خوبي خودمه دم... وارتزهگخادم وفادارم توي ها...  فقط يه طلسم ديگه-
  ...كه صداي نجيني رو شنيدم مثل اين... صبر كن، ببينم. ديگه با من جرو بحث نكن. قطعيه

او بي . يده بودن از آن نشپيش دهانش صداهايي در آورد كه فرانك اه صداي مرد دوم تغيير كرد و ازگ آن
  .ا سكته شده استي و صرعار نوعي حمله چمان كرد او دگفرانك . كرد فيس مي فش و فيس وقفه فش

شت سرش پشت و گبر. شت سرش شنيدپيزي را در راهرو تاريك چ همان وقت فرانك صداي حركت در
  .يخكوب شداه كرد و از ترس سر جايش مگرا ن

رو اه از رمتيتر شد و به قس وقتي نزديك. آمد خزيد و به سويش مي  روي زمين راهرو تاريك مييزيچ
كر است و طول آن پي رسيد كه از نور آتش بخاري ديواري روشن بود فرانك متوجه شد كه يك مار غول

آمد در مسير حركتش  لو ميخزيد و ج  زمين ميكه رويبدن موجي شكل مار . رسد مترونيم مي كم به سه دست
جايش خشك شده بود و  فرانك از وحشت سر. ذاشتگ هني به جا ميپرفته رد گروي كف راهرو خاك 

ريزش گكرد؟ تنها راه  ه بايد ميچ... شد تر مي لحظه به او نزديك به مار لحظه. داشت شم برنميچاي از مار  لحظه
ر هم سرجايش باقي گا. كردند  جنايتي را طراحي ميرفتن به داخل اتاقي بود كه آن دو مرد در آن نقشه

  ...شد ماند بي ترديد طعمه مار مي مي

آسايي از  يرد مار به او رسيد و به طور باورنكردني و معجزهگ آن كه فرانك بتواند تصميم بز اپيش اما
 و خالي ند لحظه انتهاي دمش كه خطچس از پفش مرد دوم رفت و  شف به دنبال صداي مار. ذشتگكنارش 
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  .ديد شدپشبيه به الماس داشت از الي در به درون اتاق خزيد و نا

  .لرزيد داشت مي ه ميگشاني فرانك نشسته بود و آن دستش كه عصا را نپ عرق بر روي قطرات

آن ... فش خود ادامه دارد و فكر عجيبي به ذهن فرانك خطور كرد روح در داخل اتاق به صداي فش  بيمرد
  ...به زبان مارها حرف بزندتوانست  مرد مي

توانست با كيسه آب جوش به   ميكرد در آن لحظه آرزو مي. ذردگ ه ميچدانست در اتاق   نميفرانك
طور كه با بدن لرزان ايستاده بود  همان. يش ياراي حركت نداشتپامشكلش اين بود كه . رددگتخواب برخر

  :حبت كرد و گفتصبان عادي شروع به روح بار ديگر به ز وشيد بر خود مسلط شود صداي بيك مي

  .باريك، نجيني يه خبر جالب برامون آورده  دم-

  ين سرورم؟گ  جدي مي-

  .شنوه ي حرفامونو مي  اتاق وايساده و همهدرشت پر درست پي گه يه مشنگ  نجيني مي-

.  باز شداي بعد در اتاق كامالً ايي به گوش رسيد و لحظهپصداي . نهان شدن نداشتپ فرصتي براي فرانك
هاي ريز و براق در مقابل  شمچندمي، بيني نوك تيز و گنقش با موهاي جو طاس قدكوتاه و ريز يك مرد

  .فرانك ايستاده بود

  باريك، ادبت كجا رفته؟  دعوتش كن بياد تو، دم-

توانست  فرانك نمي اما. كه جلوي بخاري ديواري بود آمد مي ره قديميفروح از طرف مبل يك ن  بيصداي
نبره چي جلوي بخاري ديواري  وسيدهپ ي هچيزي روي قاليگان موز هراسآ دست سگون چمار هم. او را ببيند
  .زده بود

تر  لرزيد عصايش را محكم ميا پفرانك كه هنوز سرا .با اشاره دست او را به داخل اتاق دعوت كردباريك  دم
  .ذشتگ ري د ان از آستانهگلن گكرفت و لن

فرانك به . انداخت  ميواريزي به در و ديگان هاي دراز و رعب  سايه ووشنايي اتاق بود آتش تنها منبع رنور
شت مبل پتر است زيرا حتي سرش از  روح از خادمش نيز كوتاه به نظرش رسيد كه مرد بي. اه كردگشت مبل نپ

  :روح گفت مرد بي. معلوم نبود

  ؟گ تو همه حرفامونو شنيدي، مشن-

كرد دل و  حساس ميا دهدار بود واكنشي از خود نشان بچد اتاق شده بود و نا اكنون كه ديگر وارفرانك
  :فرانك جسورانه گفت. يدگجن دا كرده است، درست مثل آن روزها شده بود كه در جبهه ميپيت بيشتري ئجر

  ي صدا كردي؟چ منو -

  :روح با خونسردي گفت  بيصداي

  .ر نيستيگمعنيش اينه كه تو جادو. گ بهت گفتم مشن-

  :تر از قبل گفت  با صدايي محكمفرانك
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م كه  دونم اينه كه امشب حرفايي شنيده يزي كه ميچتنها . يهچر گدونم منظورت از جادو  من نمي-
  .شيخواي آدم بك ازم ميبر رو كشتي و فتو يه ن. ليس خيلي جالبهپمورين أبراي م

  : فكري به ذهن فرانك رسيد و بالفاصله اضافه كردناگهان

  ...ردمگاگه من برن. دونه من اومدم اينجا م كه همسرم ميگذار اين هم بهت بگن ب در ضم-

  :گفت  به آراميوحر صداي بي

. جا خواي بياي اين كس نگفتي كه مي يچتو به ه. دونه تو اينجايي نميكسم  هيچ تو همسر نداري، -
  ...فهمه هميشه مي... فهمه ون اون ميچ... وگغ نوولدرمورت در مشنگ، به لرد

  : با عصبانيت گفتفرانك

دي و مثل يه مرد با من گر نميرا برچس پ. مسرورياد،  ي؟ تو لردي؟ ولي به رفتارت نميگ  راست مي-
  شي، هان؟ روبرو نمي

  :شد گفت  كه با وجود ترق و توروق آتش بخاري به زحمت شنيده ميوحر  بيصداي

. بايد باهات روبرو بشم.  با توستحق... ولي خب. من مافوق يك مردم.  من مرد نيستم، مشنگ-
  .ردونگبر باريك، بيا صندلي منو دم

  .اي كرد و از جايش تكان نخورد  نالهخادم

  ي گفتم؟چه نشنيدي گباريك، م  دم-

ويي حاضر بود هر كاري بكند غير از نزديك شدن به گاي در هم كشيده جلو رفت  هرهچ قد كوتاه با مرد
ايه مبل به پوقتي . رداندن مبل كردگع به برواه شرگ آن. نبره زده بودچروي آن اي كه مار بر  هچاربابش و قالي

  .فش كرد  باال آورد و آهسته فشاير كرد مار سر سه گوشش رگه چقالي

عصايش به زمين . يزي را كه بر روي آن نشسته بود ديدچرفت و او گسرانجام مبل روبروي فرانك قرار 
نان بلند بود كه چصداي فريادش .  دل فرياد كشيدتهانش را باز كرد و از فرانك ده. افتاد و شترقي صدا كرد

 ور سبزناه گ آن. ت فرانك صدايش را نشنيدگفيزي چاش را بلند كرد و زير لب  وبدستيچوقتي آن موجود 
ش از آن كه پي. خشي آمد و فرانك برايس بر روي زمين افتاد شخشمانش درخشيد، صداي چي جلوي گرن

  .ورد كند مرده بودخين بربدنش به زم

  .ريدپتر با تكان شديدي از خواب پام هري سسري به اپتر  كيلومتر آن طرفسيصد
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  جاي زخمجاي زخم: 2فصل 
  

  

  

  

  

هري به پشت روي تخت خوابش افتاده بـود و چنـان            
. كشـيد گـويي مسـافتي را دويـده بـود            بريده نفس مي    بريده

ب پريد  وقتي از خوا  . خواب بسيار روشن و واضحي ديده بود      
ديمي قـ جاي زخـم    . با هر دو دستش صورتش را گرفته بود       

روي پيشانيش كه شبيه به صاعقه بـود در زيـر انگشـتانش             
اي روي آن     سوخت كه انگار كسـي سـيم گداختـه          چنان مي 

  .فشرد مي

هنوز يـك دسـتش     . بلند شد و در رختخوابش نشست     
ش را از روي ميز كنار تختش برداشـت و بـه            دست ديگرش را دراز كرد و در تاريكي عينك        . روي پيشانيش بود  

تابيـد   الي پرده مي هاي خيابان كه از البه رنگ چراغ نور نارنجي كم. تصوير اتاقش واضح و روشن شد . چشم زد 
  .كمي فضاي اتاق را روشن كرده بود

 چراغ كنار تختش را روشن كـرد و چهاردسـت و پـا از             . هنوز دردناك بود  . هري جاي زخمش را فشار داد     
پسـر  . ي داخل كمد صورتش را نگـاه كـرد          از عرض اتاق گذشت، در كمد را باز كرد و در آينه           . تخت پايين آمد  

هـاي سـبز روشـنش در زيـر موهـاي مشـكي        چشم. اي در آن سوي آينه به او خيره شده بود      ساله  الغر چهارده 
حالـت  . ه مانندش را معاينه كرد    او در آينه با دقت به جاي زخم صاعق        . رسيد  نامرتبش گيج و مبهوت به نظر مي      

  .كشيد آن طبيعي بود اما هنوز تير مي

در خـواب سـه نفـر را        ... رسـيد   خيلي واقعي به نظر مي    . هري سعي كرد خوابي را كه ديده بود به ياد آورد          
فكـرش را كـامالً متمركـز كـرد و كوشـيد          ... شناخت اما ديگري ناشناس بود      ها را مي    ديده بود كه دو نفر از آن      

  .وابش را به ياد آوردخ

ي جلوي بخاري ديواري      يك مار روي قاليچه   ... هايش پديدار شد    نور اتاق تاريكي در برابر چشم       تصوير كم 
بـا  . صداي لردولدمورت ... روح  و يك صداي سرد و بي     ... باريك  مرد قدكوتاهي به نام پيتر با نام مستعار دم        ... بود

  ...در شكمش فرو افتاديادآوري آن صحنه گويي تكه يخي لغزيد و 

تنها چيزي كه به    ... اما غيرممكن بود  . ي ولدمورت را به خاطر آورد       هايش را بست و سعي كرد قيافه        چشم
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ياد داشت اين بود كه وقتي صندلي ولدمورت برگشـت و هـري او را روي صـندلي ديـد تمـام بـدنش از                   
  ...شده بود از خواب بپردشايد هم درد پيشانيش باعث ... وحشت منقبض شد و از خواب پريد

هـري او را هنگـام بـه زمـين          . آن پيرمرد كه بود؟ اطمينان داشت كه در خواب يك پيرمرد را ديده است             
هري با دست جلوي پيشـانيش را گرفـت بلكـه بتوانـد         . شد  تصوير در برابر چشمانش تيره و تار مي       . افتادن ديد 

كار درست مثل اين بود كه بخواهـد مشـتي آب را              اما اين تر در ذهنش نگه دارد        تصوير آن اتاق تاريك را بيش     
تـري از خـاطرش محـو         كوشيد جزئيات تصـوير بـا سـرعت بـيش           تر مي   هر چه بيش  . هايش نگه دارد    در دست 

زدند اما هري نـام آن شـخص    باريك و ولدمورت درباره شخصي كه به قتل رسانده بودند حرف مي          دم... شد  مي
  ... راهريي قتل  نقشه... كردند ي قتل ديگري را طرح ريزي مي ها نقشه آن... آورد را به خاطر نمي

هايش را باز كرد و به گوشه و كنار اتـاق خـوابش خيـره                 هري دستش را از روي صورتش برداشت، چشم       
يك صندوق . اتفاقاً اشياء غيرعادي متعددي در اتاقش بود    . جا چيز غيرعاديي ببيند     شد گويي انتظار داشت در آن     

بلند، چند رداي سياه  در صندوق باز بود و در آن يك پاتيل، يك جاروي دسته         .  بزرگ در پايين تختش بود     چوبي
ي بـزرگ و خـالي قـرار          روي ميز تحريرش يك قفس پرنده     . خورد  هاي جادويي جورواجور به چشم مي       و كتاب 

 كه توسط هـدويگ  در قسمتي از سطح ميز تحرير. نشست  داشت كه جغد سفيدش، هدويگ، هميشه در آن مي        
كنار تخـتش روي زمـين كتـابي كـه          . خورد  جا به چشم مي     جا و آن    هاي كاغذ پوستي اين     اشغال نشده بود حلقه   

. ي تصويرهاي كتاب متحرك بودنـد       همه. ديشب قبل از خواب سرگرم خواندن آن بود با صفحات باز افتاده بود            
رفتنـد    اروي پرنده از اين سو به آن سوي تصوير مي         افرادي كه رداهاي نارنجي پررنگ به تن داشتند سوار بر ج          

  .دادند و توپ سرخ رنگي را به هم پاس مي

يكـي از جادوگرهـا تـوپ را بـه درون        . را برداشت و به تصوير خيـره شـد          هري به طرف كتاب رفت و آن      
در . حكـم بسـت  هري كتاب را م. متري پرتاب كرد و يك گل تماشايي را به ثمر رساند         اي در ارتفاع پانزده     حلقه

كتـاب  . توانست حواس او را پرت كند       آن لحظه حتي كوييديچ كه از نظر هري بهترين ورزش دنيا بود هم نمي             
گاه به سمت پنجره رفت و پرده را كنار زد تا نگـاهي بـه    آن.  را روي ميز كنار تختش گذاشتپرواز با تيم كنونز   

  .خيابان بيندازد

ي   نـام ديگـر حومـه       اعت پريوت درايو درست مثل هر خيابان خـوش        دم روز يكشنبه بود و در آن س         سپيده
داد در    جا كه چشم هري در تاريكي تشخيص مي         تا آن . ها كشيده بود    ي خانه   ي همه   پرده. رسيد  شهر به نظر مي   

  .حتي يك گربه هم در خيابان نبود. زد خيابان پرنده پر نمي

دوبـاره انگشـتش را روي      .  رفـت و روي آن نشسـت       قراري به سمت تختش     هري دوباره با بي   ... اما... اما
يـك بـار    . هري با درد و جراحت نامأنوس نبود      . داد  اين درد پيشانيش نبود كه او را آزار مي        . جاي زخمش كشيد  

هاي دسـتش را در طـول         فرساي رويش استخوان    هاي دست راستش از بين رفت و او درد طاقت           تمام استخوان 
. متري زهرآلود در همان دستش فـرو رفـت          آن حادثه يك نيش سي سانتي     مدتي پس از    . يك شب تحمل كرد   

او بـه حـوادث و      . اش از ارتفـاع پـانزده متـري سـقوط كـرد             همين سال گذشته هنگام پرواز بـا جـاروي پرنـده          
ي علوم و فنون جادوگري هاگوارتز شده         براي كسي كه وارد مدرسه    . هاي عجيب و غريب عادت داشت       جراحت

  .گونه حوادث اجتناب ناپذير بود كرد مواجهه با اين دسرها را به خود جذب ميي در بود و همه

آزرد اين بود كه آخرين بار سوزش زخمش به دليل نزديك بودن ولدمورت ايجاد شـده                  چه هري را مي     آن
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امكان نداشت ولـدمورت در پريـوت درايـو كمـين           . جا باشد   امكان نداشت ولدمورت آن   ... اما اكنون ... بود
  .محال بود...  باشدكرده

خـش يـك شـنل را         آيا انتظار شنيدن صداي غژغژ پله يا خـش        . هري در سكوت اتاق گوشش را تيز كرد       
  .اش دادلي از اتاق مجاور از جا پريد داشت؟ با شنيدن صداي خروپف بلند پسرخاله

كـس   لـي هـيچ  غير از خودش و عمو ورنـون و خالـه پتونيـا و داد             . رفتارش احمقانه بود  . هري به خود آمد   
  .اي به خواب آرام و شيرين فرو رفته بودند ها نيز در آن لحظه بدون هيچ دغدغه آن. ديگري در خانه نبود

تر از ساير اوقات دوست داشت زيرا در زمان بيـداري هـيچ               ي دورسلي را هنگام خواب بيش       هري خانواده 
هـا مشـنگ    آن. ويشـاوندان هـري بودنـد   عمو ورنـون و خالـه پتونيـا و دادلـي تنهـا خ     . كردند  كمكي به او نمي   

ي  آمد و اين بدين معنـا بـود كـه هـري در خانـه      بودند و از جادو و جادوگري به شدت بدشان مي         ) غيرجادويي(
هاي طوالني هـري در      ها براي توجيه غيبت     آن. قدر ارزش و احترام داشت كه يك سبد پر از آشغال            ها همان   آن

ي   رتز به همه گفته بودند كه او به مركز امنيتي سـنت بروتـوس ويـژه               طول سه سال تحصيلي گذشته در هاگوا      
شود   ها به خوبي واقف بودند كه هري جادوگر زيرسن قانوني محسوب مي             آن. پسران مجرم ناسازگار رفته است    

او آمـد   ي استفاده از سحر و جادو را ندارد با اين حال هربار مشكلي در خانه پيش مي                و در خارج از مدرسه اجازه     
ي زندگيش در دنيـاي جـادويي    ها اعتماد كند يا درباره توانست به آن    وجه نمي   هيچ  هري به . دانستند  را مقصر مي  

ي سوزش جـاي    ها بيدار شدند به سراغشان برود و درباره         به فكرش رسيد كه وقتي دورسلي     . ها حرف بزند    با آن 
ها درميان بگذارد امـا حتـي از تصـور چنـين            آن ها صحبت كند يا نگرانيش از بابت ولدمورت را با           زخمش با آن  

اگر . ها زندگي كند    در واقع اين ولدمورت بود كه باعث شده بود هري ناچار شود با دورسلي             . كاري به خنده افتاد   
ولدمورت نبود جاي زخم صاعقه مانند هم روي پيشاني هري نبود، اگر ولدمورت نبود هري هنـوز پـدر و مـادر                      

  ...داشت

. سـاله بـود     ي پدر و مادر هري رفـت و آن دو را بـه قتـل رسـاند هـري يـك                      مورت به خانه  شبي كه ولد  
او پس از كشـتن     . روز نيرومندتر شده بود     سال روزبه   ولدمورت، قدرتمندترين جادوگر تبهكار قرن، در طول يازده       

گيري قدرتش   والدين هري چوبدستيش را به سمت هري نشانه گرفت و طلسمي را به كار برد كه در طول اوج                  
اما طلسم ولـدمورت بـه طـرز        . هاي بزرگسال را از پا انداخته بود        با استفاده از آن بسياري از جادوگران و ساحره        

هري زنده ماند و جز زخـم صـاعقه         . انگيزي خنثي شد و به جاي كشتن هري به سوي خودش بازگشت             اعجاب
. ديل به موجـودي شـد كـه بـه زور زنـده بـود      اما ولدمورت تب. ي ديگري نديد مانند روي پيشانيش هيچ صدمه  

ي مخفي    ها بر جامعه    ترس و وحشتي كه سال    . قدرتش از بين رفت، زندگيش رو به تباهي گذاشت و ناپديد شد           
  .پيروان ولدمورت پراكنده شدند و هري پاتر مشهور و سرشناس شد. جادوگران حاكم بود از ميان رفت

تـر ايـن    د كه جادوگر است مات و متحير شد اما از آن عجيـب وقتي هري در سالروز يازده سالگيش فهمي     
وقتـي وارد هـاگوارتز   . شـد   ي عذابش مي    بود كه در دنياي مخفي جادوگران همه با نام او آشنا بودند و اين مايه              

امـا  . شـنيد   آموزان را مي    پچ دانش   چرخيد و از پشت سرش صداي پچ        رفت سرها به سويش مي      شد به هر جا مي    
در پايان تابستان امسال قرار بـود چهـارمين سـال تحصـيلش در              .  به اين وضعيت عادت كرده بود      اكنون ديگر 

  .كرد هاگوارتز را اغاز كند و براي برگشتن به قلعه روزشماري مي

بار ديگر با نااميدي به گوشه و كنـار اتـاقش نگـاه كـرد و چشـمش بـه                    . اما هنوز دوهفته ديگر مانده بود     
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 نفر از بهترين دوستانش براي تبريك سالروز تولدش در آخـر مـاه ژوئيـه بـرايش                  هايي افتاد كه دو     كارت
  گفتند؟ نوشت چه مي ي درد و سوزش جاي زخمش مي ها درباره اگر براي آن. فرستاده بودند

جـاي زخمـت درد     «: گفـت    در گوشـش پيچيـد كـه مـي         7ي هرميون گرنجر    زده  بالفاصله صداي وحشت  
رم ببينم    منم مي ! براي پروفسور دامبلدور نامه بنويس    ... ها  و سرسري نگيري  كنه؟ هري يه وقت اين موضوع       مي

هـا چيـزي داشـته        ي اثر زخـم طلسـم       ممكنه درباره ...  چيزي نوشته يا نه    هاي جادويي رايج    انواع بيماري كتاب  
  »...باشه

ين ميـان بـه     ي هاگوارتز برو و در ا       يكراست به سراغ مدير مدرسه    : كرد  بله، هرميون چنين پيشنهادي مي    
. رنگ خيره شـد     ي نيلي   هري از پنجره بيرون را نگاه كرد و به آسمان تيره          . كتابي مربوط با موضوع مراجعه كن     

دانست خودش    جا كه مي    تا آن . اي به حالش داشته باشد      ها فايده   ي كتاب   شك داشت كه در آن وضعيت مطالعه      
بنـابراين پيـدا كـردن عـوارض        . در برده بود    الم به تنها كسي بود كه از طلسم جادوگري مانند ولدمورت جان س          

ي اطـالع دادن بـه         بسيار غيرمحتمل بود اما درباره     هاي جادويي رايج    انواع بيماري ناراحتيش در فهرست كتاب     
اي   لحظـه . رود  دانست دامبلدور در تعطيالت تابستان به كجا مي         جا بود كه هري نمي      مشكل اين ... مدير مدرسه 

ريش بلند سفيد، رداي بلند و كاله نوك تيز و جـادوگريش مجسـم كـرد كـه در سـاحل يكـي از       دامبلدور را با   
اي خنـده بـر       مالد و از تصور چنين صـحنه        اش كرم ضد آفتاب مي      درياها دراز كشيده و به بيني قوزدار و كشيده        

سـابقه نداشـت    . دكنـ    دامبلدور را، هرجا كه باشد، پيدا مي       ،البته هري اطمينان داشت كه هدويگ     . لبش نشست 
  نوشت؟ اما براي او چه بايد مي. هاي بدون آدرس، در مانده باشد ها، حتي نامه جغد هري در رساندن نامه

  پروفسور دامبلدور عزيز، ببخشيد كه مزاحمتان شدم
  خواستم به اطالعتان برسانم كه امروز صبح جاي ولي مي

  ارادتمند شما، هري پاتر. زخمم درد گرفت

  .رسيد  هرچند كه هنوز از ذهنش خارج نشده بود مضحك به نظر مياي چنين نامه

مك و    بالفاصله صورت پر كك   . هري سعي كرد واكنش دوست خوب ديگرش رون ويزلي را مجسم كند           
جـاي  «: گفت  كرد و مي    هاي هري پديدار شد كه مات و متحير به او نگاه مي             ي رون در برابر چشم      بيني كشيده 

اگـه نزديكـت بـود    ... كان نداره اسمشـونبر نزديكـت باشـه، نـه؟ منظـورم اينـه كـه            زخمت درد گرفت؟ ولي ام    
ممكنـه تيـر   . دونم چي بگـم، هـري     كرد يه جوري كلكتو بكنه، نه؟ راستش نمي         فهميدي، درسته؟ سعي مي     مي

  »...پرسم حاال من از بابام مي... گاه اثر زخم طلسما عادي باشه كشيدن گاه و بي

خص و كارآمدي بود كه در بخش سوءاستفاده از محصوالت مشـنگي در وزارت              آقاي ويزلي جادوگر متش   
در . ي انواع طلسم و نفرين تخصصي نداشت        دانست در زمينه    جا كه هري مي     اما تا آن  . كرد  سحر و جادو كار مي    

ي ويزلي بفهمنـد كـه او بـراي سـوزش چنـد               ي اعضاي خانواده    هر صورت، هري به هيچ وجه مايل نبود همه        
فـرد و جـرج،   . شد تر از هرميون دستپاچه مي خانم ويزلي بيش. قدر پريشان شده است اي جاي زخمش آن   دقيقه

ي   هري خـانواده  . كردند هري خودش را باخته است       ي دوقلوي رون نيز احتماالً گمان مي        ساله  برادرهاي شانزده 
كـي از همـين روزهـا هـري را بـه            ي ديگري در دنيا دوست داشت و قرار بـود ي            تر از هر خانواده     ويزلي را بيش  

                                                           
٧ Hermione Granger 
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خواست در تمـام مـدتي        نمي). ي جام جهاني كوييديچ گفته بود       رون چيزي درباره  (شان دعوت كنند      خانه
  .ي جاي زخمش جواب بدهد ها درباره هاي حاكي از نگراني آن ها بود به پرسش كه در نزد آن

و (چيز نياز داشت بـا كسـي حـرف بزنـد     در آن لحظه بيش از هر   . هايش را ماساژ داد     هري با بند انگشت   
نياز به جادوگر بزرگسالي داشت كه بتوانـد        ... ، با كسي مثل پدر و مادر      )آور بود   يادآوري اين موضوع برايش شرم    

كسـي كـه او را دوسـت داشـته باشـد و از              ... بدون خجالت مشكلش را با او در ميان بگذارد و نظرش را بپرسد            
  ...جادوي سياه سر در بياورد

كه بالفاصـله بـه يـادش         جوابش چنان ساده و بديهي بود كه هري از اين         . گاه جواب معمايش را يافت      آن
  .گشاي او سريوس بود مشكل... زده شد نيفتاده بود حيرت

يك حلقه كاغذ پوستي جلو كشيد، قلم       . هري از تختش پايين پريد و با عجله پشت ميز تحريرش نشست           
بـه دنبـال كلمـات      . اي درنـگ كـرد      گاه لحظـه    آن. »سيريوس عزيز «: و نوشت پرعقابيش را در مركب فرو برد       

كه از اول به ياد سـيريوس         هنوز از اين  . ها مشكلش را به روشني بيان كند        ي آن   گشت كه به وسيله     مناسبي مي 
اما چندان هم تعجب نداشت زيرا همـين دومـاه پـيش فهميـده بـود كـه سـيريوس                    . نيفتاده بود در حيرت بود    

  .اش است اندهپدرخو

. سـيريوس تـا دومـاه پـيش در آزكابـان بـود            . عدم حضور سيريوس در زندگي هري دليل خاصي داشـت         
اين موجودات خبيث و    . ساز نگهبان آن بودند     انگيز جادوگرها بود كه موجوداتي به نام ديوانه         آزكابان زندان رعب  

زندان فرار كرد بـراي يـافتن او بـه هـاگوارتز     ي روح بودند و وقتي سيريوس از         پليد فاقد قدرت بينايي و مكنده     
باريـك يكـي از طرفـداران         هايي زنداني شده بود كه دم       سيريوس به اتهام قتل   . گناه بود   اما سيريوس بي  . آمدند

امـا هـري و رون و هرميـون         . پنداشـتند   ها شده بود و در حال حاضر همه او را مـرده مـي               ولدمورت مرتكب آن  
هـا را   رو شده بودند اما تنها كسي كه حـرف آن        باريك روبه   ها سال گذشته با دم      آن. ستدانستند كه او زنده ا      مي

  .باور كرد پروفسور دامبلدور بود

شـود   ها جدا مـي  كرد كه براي هميشه از دورسلي در طول يك ساعت استثنايي و باشكوه، هري گمان مي         
ي او برود و تا ابد با         تواند به خانه    د هري مي  گناهيش ثابت شو    كه بي   زيرا سيريوس به او گفته بود به محض اين        

  .او زندگي كند

اگـر سـيريوس نبـود    . كه سيريوس نتوانست در كنار هري باشد وجودش براي هري مفيد واقع شـد             با اين 
اي بـه او   هـا چنـين اجـازه    پـيش از آن دورسـلي  . اش را به اتاق خوابش بياورد  توانست وسايل مدرسه    هري نمي 

هـاي    ي ترسشـان از قـدرت       ها به محـدود و محـروم نگـه داشـتن هـري بـه عـالوه                  ر دورسلي اصرا. دادند  نمي
ي هـري را در انبـار زيرپلـه           هاي گذشـته صـندوق مدرسـه        ي او باعث شده بود كه در تابستان سال          العاده  خارق

رفتارشان به  ي هري است      اما از زماني كه فهميدند يك جاني خطرناك پدرخوانده        . را قفل كنند    بگذارند و در آن   
  .گناه است ها بگويد كه سيريوس بي هري فراموش كرده بود به آن. كلي تغيير كرد

امـا  . وقت دو نامه از سيريوس به دستش رسـيده بـود            از زماني كه هري به پريوت درايو برگشته بود تا آن          
جادوگران براي فرستادن   ارسال نامه با جغدها روش عادي       (ها را با جغد نفرستاده بود         يك از نامه    سيريوس هيچ 

هـدويگ از ورود آن   . هاي بزرگ و رنگارنگ استوايي به دست هري رسانده بودند           هر دو نامه را پرنده    ). نامه بود 
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ها اجـازه داد كـه پـيش از بازگشـت از ظـرف آبـش          مهاجمين پرزرق و برق خشنود نشد و با اكراه به آن          
هـاي   آن دو پرنده او را به ياد درختـان نخـل و شـن    . دها خوشش آمده بو     هري برخالف هدويگ از آن    . بنوشند

جـا كـه ممكـن بـود       از آن (كرد سيريوس هرجا كه بود خوش و خرم باشـد             انداختند و آرزو مي     سفيد ساحلي مي  
  ).ها را بخواند سيريوس محل اقامتش را به هري نگفته بود كسي مخفيانه نامه

شايد سيريوس هـم بـه همـين        .  آفتاب شديد دوام بياورند    سازها بتوانند مدت زيادي در      بعيد بود كه ديوانه   
اي زير كفپوش شل اتـاق در زيـر تخـت هـري               هاي سيريوس كه اكنون در حفره       نامه. دليل به جنوب رفته بود    

او در هر دو نامه به هري يادآوري كـرده بـود كـه هرگـاه بـه        . داد كه او شاد و راحت است        پنهان بود نشان مي   
  ...او تماس بگيرد و هري اكنون به كمكش نياز داشتكمكش نياز داشت با 

رسـيد نـور      نظر مـي    تر كرده بود و به      شود اتاق را روشن     رنگي كه پيش از طلوع خورشيد پديدار مي         نور كم 
سرانجام وقتي خورشيد طلوع كرد و انوار طاليـيش بـر ديـوار اتـاق تابيـد و صـداي                . تر شده است    چراغ ضعيف 

ورنون و خاله پتونيا به گوش رسيد هري كاغذهاي پوستي مچاله شده را از روي ميـز  وجوشي از اتاق عمو      جنب
  .اش را خواند جمع كرد و بار ديگر نامه

  

  

  

  

  
  سيريوس عزيز،

چيـز مقـل    اينجـا همـه  . اون پرنده خيلي بزرگ بود و به زحمت از پنجـره وارد اتـاقم شـد            . اي كه برام نوشتي متشكرم      از نامه 
برد خاله مچشو    ديروز وقتي داشت چندتا پيراشكي رو دزدكي به اتاقش مي         . ره  م غذايي دادلي درست پيش نمي     ي رژي   برنامه. قبله

استيشنشـو از   خالصه دادلي عصباني شد و پلي. كنن شو قطع مي بهش گفتن اگه يه بار ديگه از اين كارها بكنه پول توجيبي           . گرفت
آخـه هنـوز قسـمت    ! س خيلـي مسـخره  . هاي مختلفـي داره  كامپيوتريه كه بازياستيشن يه جور دستگاه       پلي. پنجره بيرون انداخت  

هـا از ايـن وحشـت دارن كـه            آخـه دورسـلي   . مـن حـالم خوبـه و كـامالً راحـتم          . سوم بازي جديدشـو نگرفتـه كـه سـرش گـرم بشـه             
آخـرين  . وباره درد گرفـت جاي زخمم د. امروز صبح اتفاق عجيبي افتاد . شونو تبديل به خفاش كني      ي تو پيدا بشه و همه       سروكله

امـا گمـون نكـنم اآلن ايـن دورو اطـراف باشـه،              . باري كه جاي زخمم درد گرفت زمـاني بـود كـه ولـدمورت تـوي هـاگوارتز بـود                   
رو  ها بعد از چند سال به درد و سـوزش بيفتنـد؟ همـين كـه هـدويگ برگـرده ايـن نامـه             درسته؟ تا حاال شنيدي كه جاي زخم طلسم       

  .منقار برسون سالم منو به كج. رفته شكار و هنوز نيومدهآخه . فرستم برات مي

  .هري

خواست  نمي. دليلي نداشت خوابش را براي سيريوس بنويسد» .طوري بهتره آره، اين«: هري به خود گفت
كاغذ پوستي را تا كرد و روي ميزش گذاشت كه وقتي . سيريوس تصور كند كه او آشفته و نگران است

بار ديگر در كمدش را . گاه از جايش برخاست و كش و قوسي به بدنش داد آن. ستدرا بفر هدويگ برگشت آن
  .ي پايين برود كه به آينه نگاه كند لباس پوشيد تا براي صرف صبحانه به طبقه باز كرد و بدون آن
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  دعوتدعوت: 3فصل 
  

  

  

  

  

وقتي هري به آشپزخانه رفت هر سه عضو 
. خانواده دورسلي دور ميز نشسته بودند

امي كه هري وارد شد و نشست هيچ يك هنگ
صورت بزرگ و . ها به او نگاه نكردند از آن

» ميل ديلي«ي  سرخ عمو ورنون پشت روزنامه
هايش را  خاله پتونيا كه لب. پنهان شده بود

فشرد  هاي اسبيش مي محكم بر روي دندان
فروت را به چهار قسمت  داشت يك گريپ

  .كرد تقسيم مي

با توجه به . تري را اشغال كرده است رسيد نسبت به قبل جاي بيش  بود و به نظر ميدادلي ناراحت و عبوس
كرد كامالً مشخص بود كه در مدتي كوتاه بيش از اندازه  اين كه او قبالً يك طرف ميز آشپزخانه را اشغال مي

ي گذاشت و با اي شكر در بشقاب دادل فروت را بدون ذره وقتي خاله پتونيا يك چهارم گريپ. چاق شده است
از وقتي دادلي با گزارش پايان . چپ نگاه كرد دادلي به او چپ» . جونم8بفرمايين، ديدي«: حالتي عصبي گفت

  .سالش براي گذراندن تابستان به خانه برگشته بود آب خوش از گلويش پايين نرفته بود

خاله پتونيا .  پيدا كنندعمو ورنون و خاله پتونيا مثل هميشه موفق شدند براي نمرات بدش عذر موجهي
العاده با استعدادي است اما متأسفانه آموزگارهايش او را درك  هميشه اصرار داشت كه دادلي پسر فوق

هاي خرخون و  خواست پسرم از اون بچه وقت دلم نمي من كه هيچ«: گفت عمو ورنون نيز مي. كنند نمي
هاي دادلي اختصاص داشت اما عمو ورنون و   قلدريبخشي از گزارش پايان سال به انتقاد از» .نازنازي باشه

درسته كه «: هاي پر از اشك گفت  فقط خاله پتونيا با چشم.خاله پتونيا به اين قسمت توجه چنداني نشان ندادند
  ».رسه اين بچه يه ذره شلوغ و شاد و شنگوله اما آزارش به مورچه هم نمي

ين كرده بودند كه حتى چلگرستار مدرسه را پ از اظهارنظر  بسيار جالبىش بخگزارشبا اين همه، در انتهاى 
ت كه استخوان بندى گف يهق كنان م تونيا هق پخاله. را توجيه كنند تونيا هم نتوانستند آنپعمو ورنون و خاله 

                                                           
  .م–. مخفف دادلي 8
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 به شد است و بدنشت كه دادلى در سن رشاو اصرار دا. ف استپ فقط يشاقچت است و شدادلى در
ى يها اهشگيك از فرو چها، واقعيت اين بود كه در هي ى اين حرف ه از همهشتذگاما .  داردنياز مقدار زيادى غذا

رستار مدرسه فهميده بود خاله  پ.دش يدا نمپيى دادلى  لواركى به اندازهشفروختند  ياك مدرسه را مشوپكه 
ها  د همسايهشن آمد و رفتگام زير نظر گت روى ديوارهاى تميز خانه يا هنگشر انثام بررسى اگكه هن(تونيا پ
ى  ورزد و آن اين بود كه نه تنها دادلى نيازى به تغذيه يزى اجتناب مىچه  چ از ديدن)اندازه تيزبين بود يب

  .ده بودش آدمخوار گه نهنچى يك ب ت بلكه از نظر وزن و ابعاد بدن به اندازهشاضافى ندا

كه خاله پتونيا مثل  ا به لرزه درآورد و بعد از آنخالصه بعد از داد و بيداد و بگومگوهايي كه كف اتاق هري ر
ي دادلي را كه پرستار  ي غذايي روزانه برنامه. ابربهار اشك ريخت سرانجام رژيم غذايي جديد تصويب شد

هاي گازدار،  مثل نوشابه(هاي محبوب دادلي  خوراكي. مدرسه اسملتينگ فرستاده بود روي در يخچال چسباندند
را با انواع ميوه و سبزيجات يا به قول  را از يخچال درآوردند و در عوض آن) و همبرگركيك، انواع شكالت 

ي غذايي  ي خانواده طبق برنامه خاله پتونيا اصرار داشت كه همه. پركردند» غذاي خرگوش«عمو ورنون با 
هري . ز به هري دادفروت را ني خاله پتونيا يك چهارم گريپ. دادلي غذا بخورند تا دادلي احساس ناراحتي نكند

از قرار معلوم از نظر خاله . فروت دادلي است تر از گريپ فروتش خيلي كوچك بالفاصله متوجه شد كه گريپ
تر از  كم بيش ي دادلي اين بود كه دادلي مطمئن شود كه خودش دست پتونيا بهترين راه براي تقويت روحيه

  .خورد هري مي

او . ي باال چه چيزهايي پنهان شده است  زير كفپوش شل طبقهي دانست در حفره اما خاله پتونيا نمي
كه فهميد در  هري به محض اين. رود ي غذايي دادلي پيش نمي دانست كه هري طبق برنامه وجه نمي هيچ به

ها تقاضاي  شده زنده بماند هدويگ را نزد دوستانش فرستاد و از آن طول تابستان بايد با خوردن هويج رنده
ي بزرگ پر از غذاهاي  هدويگ با يك بسته. ها نيز به نحو احسن به تقاضاي او پاسخ گفتند آن. كمك كرد

هاگريد، شكاربان . ي هرميون برگشت از خانه) زيرا والدين هرميون دندانپزشك بودند(سبك و فاقد شكر 
ها لب  ناما هري به آ(ي بزرگ از كيك كشمشي دستپخت خودش را براي هري فرستاد  هاگوارتز، يك كيسه

خانم ويزلي همراه با اِرول، جغد خانوادگيشان، يك ). ي كافي دستپخت هاگريد را چشيده بود نزد زيرا به اندازه
پنج روز تمام طول كشيد تا خستگي سفر از تن . اي بزرگ و تعدادي پيراشكي جورواجور فرستاد كيك ميوه

) را ناديده گرفتند كلي آن ها به كه دورسلي(لدش هري در روز تو. ارول بيچاره كه پير و ضعيف بود بيرون رفت
هنوز دو كيك تولد دست نخورده . چهار كيك بزرگ از سوي رون، هرميون، هاگريد و سيريوس دريافت كرد

ي درست و حسابي بخورد بدون هيچ  ي باال برود و صبحانه خواست زودتر به طبقه مانده بود و هري كه مي
  .روت كردف شكايتي شروع به خوردن گريپ

فروت خودش  به ربع گريپ. اش را باال كشيد اش را كنار گذاشت و با دلخوري بيني عمو ورنون روزنامه
  :نگاهي انداخت و غرولندكنان به خاله پتونيا گفت

  ش همينه؟  همه-

خر فروت خودش را تا آ داري به او كرد و با سرش به دادلي اشاره كرد كه حاال گريپ خاله پتونيا نگاه معني
  .فروت هري چشم دوخته بود هاي ريز خوك مانندش با ناراحتي به گريپ خورده بود و با چشم

  .سپس قاشقش را برداشت. هاي پرپشتش به هم بريزد عمو ورنون آه عميقي كشيد و باعث شد سبيل
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دادلي همين كه . عمو ورنون از روي صندليش بلند شد و به سمت هال رفت. زنگ در به صدا درآمد
ي   حواس مادرش به كتري معطوف شده است فرصت را غنيمت شمرد و به سرعت برق باقيماندهديد

  .فروت عمو ورنون را كش رفت گريپ

ي كسي و بالفاصله جواب تند عمو ورنون به  بعد صداي خنده. هري صداي گفتگويي را از سمت در شنيد
  .ي را از سمت هال شنيدگاه در خانه بسته شد و هري صداي پاره شدن كاغذ آن. گوش رسيد

خاله پتونيا قوري را روي ميز گذاشت و با كنجكاوي به اطرافش نگاه كرد تا بفهمد عمو ورنون براي چه 
از شدت خشم . ي بعد عمو ورنون به آشپزخانه برگشت كنجكاويش ديري نپاييد و يك دقيقه. معطل شده است

  :با عصبانيت به هري گفت. اش كبود شده بود چهره

  .زودباش بيا توي اتاق نشيمن ببينم! اي، تو آه-

بار چه خطايي از او سر زده است مات و متحير از جايش برخاست و به دنبال عمو  دانست اين هري كه نمي
  .عمو ورنون در را محكم پشت سرش بست. ورنون به اتاق مجاور رفت

خواست حكم توقيف او  ميعمو ورنون به سمت بخاري ديواري رفت و چنان به سمت هري برگشت گويي 
  :او گفت. را اعالم كند

  !طور كه اين. طور  كه اين-

اما بهتر ديد كه صبح اول وقت اعصاب عمو » مگر چه شده است«هري خيلي مشتاق بود كه از او بپرسد 
بنابراين به اين نتيجه رسيد . برد خصوص كه در محدوديت غذايي شديدي به سر مي ورنون را تحريك نكند به

  .زده به خود بگيرد ي حيرت  مؤدبانه قيافهكه

  :عمو ورنون يك كاغذ نامه ارغواني را جلوي هري تكان داد و گفت

  .شه ست كه به تو مربوط مي  يه نامه. اين همين اآلن رسيد-

ي هري نوشته بود؟  كسي براي عمو ورنون نامه فرستاده و در آن درباره  چه.هري گيج و سردرگم شده بود
  ي پستچي بفرستد؟ اش را به وسيله شناخت كه نامه  ميكسي را چه

  :غره رفت و با صداي بلند شروع به خواندن نامه كرد عمو ورنون به هري چشم
  آقا و خانم دورسلي عزيز،

ي پسرم رون برايتان بازگو كرده  ام اما مطمئنم كه هري مطالب زيادي را درباره متأسفانه سعادت آشنايي با شما را نداشته
  .تاس

شود و شوهرم  ي آينده برگزار مي ي جام جهاني كوييديچ دوشنبه شب هفته شايد هري به اطالعتان رسانده باشدكه مسابقه
  .ي بليت شده است ي ورزش و تفريحات جادويي وزارت سحر و جادو موفق به تهيه آرتور از طريق يكي از دوستانش در اداره

تر پيش نيايد اميدوارم اجازه بدهيد كه هري را با  چنين فرصتي يك بار بيشجا كه ممكن است در طول عمر هركسي  از آن
ي بليت  سال اين اولين بار است كه انگلستان ميزبان جام جهاني كوييديچ است و تهيه بعد از سي. خود به تماشاي اين مسابقه ببريم

شويم و در پايان  نهايت خوشحال مي  ما بماند بياگر هري بتواند بقيه تعطيالت تابستان را در خانه. كار چندان آساني نيست
  .رسانيم تا به مدرسه بازگردد تعطيالت او را صحيح و سالم به ايستگاه مي
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ي ما  وقت به خانه ها هيچ اگر هري جواب اين نامه را در اسرع وقت به روش عادي برايمان بفرستد بهتر است زيرا پستچي مشنگ
  .اميدوارم هرچه زودتر بتوانيم هري را مالقات كنيم. مان اطالعي داشته باشد انهكنم از محل خ نيامده و گمان نمي

  ارادتمند شما
  مالي ويزلي

  .زنيم كافي باشد اميدوارم تعداد تمبرهايي كه به نامه مي: نوشت پي

  :عمو ورنون بعد از خواندن نامه چيز ديگري را از جيب پيراهنش درآورد و غرولندكنان گفت

  . اينو ببين-

غير . اش را بگيرد زحمت توانست جلوي خنده ي خانم ويزلي را باال گرفت و هري به عمو ورنون پاكت نامه
ها را با خط  ي دورسلي متر در روي پاكت نامه كه خانم ويزلي در آن آدرس خانه  سانتي5/2از مربعي به ضلع 

  .ي پاكت نامه پوشيده از تمبر بود بسيار ريز نوشته بود بقيه

  : حالتي كه گويي هركسي ممكن است مرتكب اشتباه خانم ويزلي شود گفتهري با

  .ي كافي تمبر زده  خوبه، به اندازه-

  :فشرد گفت هايش را برهم مي كه دندان هاي عمو ورنون برقي زد و درحالي چشم

 حتماً .براي همينم زنگ زد. خواست بدونه اين نامه از كجا اومده خيلي دلش مي.  پستچي تعجب كرده بود-
  .به نظرش مسخره بوده ديگه

ي عمو ورنون از ديدن آن همه تمبر روي پاكت نامه عجيب  شايد عصبانيت بيش از اندازه. هري حرفي نزد
ها از مشاهده  دانست كه چرا آن ها زندگي كرده بود به خوبي مي به نظر برسد اما هري كه مدتي با دورسلي

ها از اين وحشت داشتند كه  آن. شوند قدر ناراحت و عصباني مي ند آناي غيرعادي به نظر برس چيزهايي كه ذره
  .)هرچند كه اين ارتباط بسيار جزئي بود(ها با افرادي مانند خانم ويزلي ارتباط دارند  كسي بفهمد آن

اگر هري . كرد چپ نگاه مي اش عادي به نظر برسد و عمو ورنون همچنان به او چپ كوشيد قيافه هري مي
مند  ترين فرصت عمرش بهره كرد ممكن بود بتواند از لذتبخش زد و رفتار نابجايي نمي اي نمي انهحرف احمق

سرانجام هري . رفت غره مي او منتظر ماند تا عمو ورنون شروع به صحبت كند اما او فقط به هري چشم. شود
  :تصميم گرفت سكوت را بشكند و گفت

  تونم برم؟ باالخره مي...  پس-

توانست  هري مي. برافروخته عمو ورنون منقبض شد و موهاي سبيل پرپشتش تكان خوردصورت بزرگ و 
ي اساسي  كشمكش ناخوشايندي ميان دو خواسته. گذرد ي غضبناك چه مي حدس بزند كه در پشت آن چهره

و كرد و اين چيزي بود كه عم داد او را خوشحال مي ي رفتن مي اگر به هري اجازه. عمو ورنون درگرفته بود
ي تعطيالت را نزد  داد بقيه از سوي ديگر اگر به او اجازه مي. سال تمام با آن مبارزه كرده بود ورنون سيزده

عمو ورنون از حضور هري در . شد ي ويزلي بماند برخالف انتظارش دوهفته زودتر از شر او خالص مي خانواده
ي خانم ويزلي نگاه  اشته باشد بار ديگر به نامهتر فرصت فكر كردن د كه بيش شايد براي آن. اش متنفر بود خانه
  :با انزجار به امضاي خانم ويزلي در پايين نامه نگاهي انداخت و گفت. كرد
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   حاال اين زن كي هست؟-

  :هري گفت

  .مون اومده بود قطار مدرسه... همون كه آخر ترم پيش به ايستگاه هاگ. مادر دوستمه.  قبالً ديدينش-

در . از دهانش بپرد و همين براي عصباني كردن عمو ورنون كافي بود» هاگوارتز«مه چيزي نمانده بود كل
  .آورد ي هري را بر زبان نمي كس نام مدرسه ها هيچ ي دورسلي خانه

خاطر  كرد چيز ناخوشايندي را به اش درهم رفت گويي سعي مي عمو ورنون سرش را باال گرفت و قيافه
  :سرانجام با غرولند گفت. بياورد

  قد موقرمز داشت؟ ي قد و نيم  همون زن خپله؟ كه چندتا بچه-

كرد  خطاب مي» خپل«انصاف بود كه خانم ويزلي را  از نظر هري عمو ورنون خيلي بي. هري اخم كرد
كرد برسد و رشد  سالگي او را تهديد مي كه پسر خودش توانسته بود به وضعيتي كه از سن سه درحالي
  .رشد طوليش باشدتر از  اش بسيار بيش عرضي

  :عمو ورنون بار ديگر به نامه نگاهي انداخت و زيرلب زمزمه كرد

  اين ديگه چه كوفتيه؟... كوييديچ...  كوييديچ-

  :خاطر شد و بسيار كوتاه و مختصر گفت بار رنجيده هري براي دومين

  ...بازيكنا موقع بازي سوار جارو.  يه نوع ورزشه-

  :عمو ورنون با صداي بلند گفت

  !خيلي خب...  خيلي خب-

كامالً مشخص بود كه تحمل شنيدن . ديد ي او مي هري در كمال خرسندي آثار مبهم ترس را در چهره
هري از حركت . بار ديگر با خواندن نامه خود را مشغول كرد. را در اتاق نشيمنش ندارد» جاروي پرنده«كلمه 
. خواند را مي» وقت به روش عادي برايمان بفرستدجواب اين نامه را در اسرع «ي  هايش فهميد كه جمله لب

  :هايش را درهم كشيد و با بدخلقي گفت عمو ورنون اخم

   چيه؟عادي منظورش از روش -

  :هري گفت

  ... منظورش روش عادي خودمونه-

  :كه عمو ورنون حرفش را قطع كند ادامه داد و پيش از آن

  . يعني پست جغدي، پست عادي جادوگرها-

كه از خشم  درحالي. اي را بر زبان آورده بود چنان خشمگين شد كه گويي هري فحش زنندهعمو ورنون 
ي پنجره، فالگوش  ها پشت شيشه انگار انتظار داشت همسايه. لرزيد با نگراني نگاه سريعي به پنجره انداخت مي

  :اي برافروخته از خشمي ناگهاني آهسته گفت سپس با چهره. ايستاده باشند
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طوري  ي اين چيزهاي غيرعادي حرف نزن؟ اين  بايد بهت بگم كه توي اين خونه درباره چند دفعه-
  ...نشناس داديم همين لباسايي كه تنت كردي لباساييه كه من و پتونيا به توي نمك. به من نگاه نكن

  :هري با خونسردي گفت

  .كه براي دادلي كوچيك شد  البته بعد از اين-

ان برايش گشاد بود كه به ناچار آستينش را پنج بار تا زده بود تا دستش از بلوزي كه هري به تن داشت چن
  .پوشاند اش را مي رسيد و شلوار جين گشاد و گنده آن دربيايد و بلندي آن به زانويش مي

  :لرزيد گفت عمو ورنون كه از خشم مي

   اين چه طرز حرف زدنه؟-

ها  ي دورسلي تك دستورهاي مسخره د از تكديگر دوراني كه مجبور بو. هري ديگر تاب تحمل نداشت
داد  المقدور اجازه نمي خورد و حتي ي رژيم غذايي دادلي غذا نمي او طبق برنامه. اطاعت كند به سر رسيده بود

  .ي نهايي جام جهاني كوييديچ شود عمو ورنون مانع رفتنش به مسابقه

  :هري نفس عميق و آرامي كشيد و گفت

اي كه براي سيريوس  تونم برم؟ نامه حاال، مي. رو ببينم ي جام جهاني  مسابقهتونم  باشه، پس من نمي-
  ...شناسين مو كه مي پدرخونده. خوام زودتر برم و تمومش كنم مي. كاره مونده م نيمه نوشته

. كرد دويد مشاهده مي اكنون هري خوني را كه به صورت عمو ورنون مي. تيرش به هدف خورده بود
عمو ورنون سعي كرد خود را آرام نشان . را هم زده باشند توتي شده بود كه آن بستني شاهصورتش درست مثل 

  :عمو ورنون با آرامشي ساختگي گفت. ديد هاي ريزش مي دهد اما هري ترس و واهمه را در چشم

  نويسي؟ داري براش نامه مي...  داري-

  :هري با حالتي خودماني گفت

كنه  خبر باشه يه وقت فكر مي دونين اگه ازم بي  نداره، خودتون كه مي آره، آخه خيلي وقته كه ازم خبر-
  .مشكلي برام پيش اومده

دانست در زير موهاي  او كمابيش مي. هري ديگر چيزي نگفت و منتظر ماند تا از تأثير جمالتش لذت ببرد
شد امكان داشت  مياگر مانع نامه نوشتن هري به سيريوس . گذرد پرپشت و تيره و مرتب عمو ورنون چه مي
داد به جام جهاني كوييديچ برود او اين  اگر به هري اجازه نمي. اند سيريوس فكر كند با هري بدرفتاري كرده

عمو ورنون فقط يك . اند فهميد كه با هري بدرفتاري كرده نوشت و سيريوس مي موضوع را براي سيريوس مي
و را بخواند درست مثل اين بود كه صورت سبيلويش توانست فكر ا هري به خوبي مي. راه در پيش رو داشت

  ...گاه و آن... اش را حفظ كند هري سعي كرد لبخند نزند و حالت عادي چهره. شفاف شده باشد

دونم همين جام  چه مي... ي احمقانه بري مسابقه... ي مسخره دم كه به اين مسابقه بهت اجازه مي.  باشه-
ها نامه بنويس و بهشون بگو كه بايد بيان دنبالت، فهميدي؟ من وقت  ويزلي. ..اين... براي اين... جهاني ديگه

توني به  حاال مي. جا بموني ي تعطيالتم همون توني بقيه مي. ور مملكت ببرم ور مملكت به اون ندارم تورو از اين
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  .ري بگي كه داري مي... بگي كه... بگي... ت پدرخونده... پدر

  :هري با خوشحالي گفت

  .ه باش-

او . وخيز نكند برگشت و به سمت در اتاق نشيمن رفت كرد از خوشحالي جست كه سعي مي هري درحالي
ي نهايي جام جهاني كوييديچ را  توانست مسابقه مي. ها برود ي ويزلي توانست به خانه مي... توانست برود مي

  !تماشا كند

احتماالً دادلي به . ود كه به دادلي بخوردوقتي از اتاق نشيمن بيرون رفت و وارد هال شد چيزي نمانده ب
. داده است هايشان گوش مي كه عمو ورنون با هري دعوا خواهد كرد از پشت در اتاق دزدكي به حرف خيال اين

  :هري گفت. خنديد جا خورد او از ديدن هري كه به پهناي صورتش مي

  تو چي؟. تركم اي بود، من كه دارم مي العاده ي فوق  عجب صبحونه-

  .ها سه تا يكي باال رفت و خود را به اتاقش رساند خنديد از پله ي مات و مبهوت دادلي مي هري كه به قيافه

هاي درشت  روي قفسش نشسته بود و با چشم. پيش از هر چيز چشمش به هدويگ افتاد كه بازگشته بود
. كه از چيزي ناراحت شده استاز طرز باز و بسته كردن منقارش فهميد . كرد كهربايي رنگش به هري نگاه مي

  :هري گفت. آنچه موجب ناراحتي هدويگ شده بود بالفاصله خود را نشان داد

  ! آخ-

هري با . چيزي شبيه به يك توپ تنيس كوچك خاكستري به يك طرف سر هري برخورد كرده بود
 چشمش به يك .عصبانيت سرش را ماساژ داد و سرش را بلند كرد تا ببيند چه چيزي به سرش خورده است

هاي آتش بازي با شور و هيجان دور  گرفت و مثل جرقه جغد كوچك و ظريف افتاد كه در كف دستش جا مي
هري خم شد و . اي را جلوي پايش انداخته است هري متوجه شد كه جغد كوچك نامه. كرد اتاق ويژويژ مي
. در داخل پاكت يك يادداشت بود.  كردبالفاصله دستخط رون را شناخت و پاكت نامه را پاره. نامه را برداشت

  .را با عجله نوشته است از خطوط كج و معوج آن معلوم بود كه رون آن
ها نامه نوشته كه اجازه بدن پيش ما  مامان براي مشنگ. كنن دوشنبه شب ايرلند و بلغارستان بازي مي! بابا بليت گرفته! هري
دونم سرعت پست مشنگي چه قدره اين يادداشتو با خر برات  چون نمي... هشايد تا حاال نامه به دستشون رسيده باش. بموني
  .فرستم مي

چشم دوخت و بعد سرش را بلند كرد و به جغد كوچك نگاه كرد كه در آن لحظه » خر«ي  هري به كلمه
 شايد نتوانسته بود خط رون را درست. وجه به خر شباهت نداشت هيچ آن پرنده به. چرخيد دور چراغ سقف مي

  :او به خواندن ادامه داد. بخواند
مامان و بابام فكر كردن بهتره اول . حيفه كه جام جهاني رو از دست بدي. ها اجازه بدن چه اجازه ندن ما ميايم دنبالت چه مشنگ

بعدازظهر اگه جوابشون مثبت بود فوري يه نامه با خر برام بفرست كه ما ساعت پنج . ي اونا براشون مهمه وانمود كنن كه اجازه
در هر حال ما ساعت پنج بعدازظهر روز يكشنبه ميايم . اگه هم جوابشون منفي بود فوري خرو بفرست بياد. يكشنبه بيايم دنبالت

  .دنبالت

المللي كار  هاي جادويي بين توي سازمان همكاري. پرسي رسماً كارشو شروع كرده. رسه هرميون امروز بعدازظهر مي
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  .شي ي كشورهاي خارجي حرف نزني وگرنه از زندگي سير مي تي اينجايي يك كلمه دربارهيادت باشه تا وق. كنه مي

  به اميد ديدار
  رون

هري گمان . كرد وار باالي سر هري جيرجير مي جغد كوچك اكنون ارتفاعش را كم كرده بود و ديوانه
ند و از انجام كارش به كرد علت آن همه هيجان اين باشد كه توانسته است نامه را درست به مقصد برسا مي

  :هري گفت. بالد خود مي

  .رو ببري بايد جواب نامه. جا بيا اين!  آروم بگير، بابا-

هدويگ سرش را بلند كرد و با انزجار به آن نگاه كرد گويي . جغد پر زد و روي قفس هدويگ نشست
  .خواست بگويد اگر جرئت داري يك قدم جلوتر بيا مي

  : يك تكه كاغذ پوستي سفيد برداشت و روي آن نوشت،ش را به دست گرفتهري بار ديگر قلم پرعقابي
  .بينمت فردا ساعت پنج بعدازظهر مي. ها اجازه دادن كه بيام مشنگ. چي رو به راهه رون، همه

  قربان تو
  هري

را به پاي جغد بست كه از فرط هيجان باال و  هري كاغذ را تا كرد تا كوچك شد و با زحمت فراوان آن
از پنجره خارج شد و از نظر . كه يادداشت را محكم به پايش بست جغد پر زد و رفت پريد؛ همين ن ميپايي

  .ناپديد گشت

  :هري به طرف هدويگ برگشت و از او پرسيد

  ي يه سفر دور و درازو داري؟  حال و حوصله-

  :اش را برداشت و گفت هري نامه. هدويگ با غرور و متانت هوهو كرد

  .رو به دست سيريوس برسوني؟ پس صبر كن تا تمومش كنم نامهتوني اين   مي-

  :نوشت در پايين آن نوشت هري تاي نامه را باز كرد و با عجله يك پي
باباي رون برامون . اگر خواستي با من تماس بگيري اونجام. مونم ها و تا آخر تابستون اونجا مي ي ويزلي رم خونه من دارم مي

  !بليت جام جهاني روگرفته

تر از هميشه ايستاده بود گويي  هدويگ آرام. را به پاي هدويگ بست نامه به پايان رسيد و هري آن
  :هري به او گفت. گونه بايد رفتار كند رسان واقعي چه خواست نشان بدهد كه يك جغد نامه مي

  .جا  وقتي برگشتي بيا اون.ي رون ويزلي رم خونه  من دارم مي-

هاي بزرگش را باز كرد و پروازكنان از پنجره بيرون  ري نوك زد، سپس بالهدويگ با مهرباني به دست ه
  .رفت

سپس به زير تختش خزيد، كفپوش شل زير تختش را . را نگاه كرد تا از نظرش ناپديد شد قدر آن هري آن
ناپذير شروع  جا روي زمين نشست و با لذتي وصف همان. ي بزرگ از كيك تولدش را كند برداشت و يك تكه
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فروت براي خوردن  كه دادلي چيزي جز گريپ توانست كيك بخورد درحالي او مي. ه خوردن آن كردب
نداشت، آن روز روز تابستاني دلپذيري بود، فردا قرار بود از پريوت درايو برود، جاي زخمش بدون هيچ درد و 

توانست  چيز نمي  لحظه هيچدر آن. سوزشي كامالً عادي بود و قرار بود به تماشاي جهام جهاني كوييديچ برود
  . حتي لرد ولدمورت،او را نگران و ناراحت كند
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  بازگشت به پناهگاهبازگشت به پناهگاه: 4فصل 
  

  

  

  

  

ا ساعت دوازده بعدازظهر روز بعد هرى وسايل ت
از جمله شنل (وسايل ارزشمندش  مدرسه و ساير

درش به ارث برده بود، جاروى پى كه از ئنامر
ي  بود، نقشهاي كه سيريوس برايش خريده  پرنده

سحرآميز هاگوارتز كه فرد و جرج ويزلي سال گذشته 
او . را در صندوقش گذاشته بود) به او داده بودند

ي مخفي زير كفپوش شل  ي غذاها را از حفره همه
هاي  ي سوراخ سنبه اتاقش برداشته و چند بار به همه

هاي جادويي يا  اتاقش سرك كشيده بود كه كتاب
جدول روزهاي . ته باشدقلم پري را جا نگذاش

  .زد نيز از ديوار كنده بود ها را خط مي روز با عالقه آن مانده تا اول سپتامبر را كه روزبه باقي

ي  تصور ورود يك گروه جادوگر به خانه. ي چهار پريوت درايو بسيار پرتنش بود ي شماره فضاي خانه
ها در ساعت پنج  عمو ورنون اطالع داد كه ويزليوقتي هري به . ها را نگران و عصبي كرده بود ها آن دورسلي

زده شد و بالفاصله با صداي خرناس مانندي  آيند عمو ورنون حسابي وحشت بعدازظهر روز بعد به دنبالش مي
  :گفت

جوري  م كه شماها چه آخه من خودم ديده.  اميدوارم بهشون گفته باشي كه لباس درست و حسابي بپوشن-
  .همين. رم محبت كنن و لباس عادي بپوشناميدوا. پوشين لباس مي

ها  هايي ديده باشد كه از نظر دورسلي به ياد نداشت كه آقا يا خانم ويزلي را با لباس. دل هري به شور افتاد
پوشيدند اما آقا و خانم ويزلي هميشه رداهاي  فرزندانشان گاهي اوقات در تعطيالت لباس مشنگي مي. اند عادي

كردند اصالً  ها چه فكر مي كه همسايه اين. رنگ و رو بودند كه همگي كمابيش كهنه و بيبلندي به تن داشتند 
شدند و كابوس  ها با لباس جادوگري ظاهر مي ناراحتي او اين بود كه اگر ويزلي. براي هري اهميتي نداشت

  .خورد كندها بر پيوست ممكن بود عمو ورنون بسيار گستاخانه با آن ها به حقيقت مي وحشتناك دورسلي

ها تصور كنند كه او براي خوشامدگويي به  شايد خيلي. عمو ورنون بهترين كت و شلوارش را پوشيد
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. خواهد با ابهت و ترسناك به نظر برسد دانست كه عمو ورنون مي ميهمانان آماده شده بود اما هري مي
نجام اثر كرده بود بلكه از شدت رسيد نه به اين علت كه رژيم غذاييش سرا دادلي الغرتر از قبل به نظر مي

رو شد يك دم فردار خوكي  دفعه قبل كه دادلي با يك جادوگر بزرگ جثه روبه. رسيد ترس چنين به نظر مي
عمو ورنون و خاله پتونيا ناچار شدند او را به يك . درآورد كه پشت شلوارش را سوراخ كرد و بيرون آمد

خالصه تعجبي نداشت كه دادلي . را بردارند ي عمل جراحي آن هبيمارستان خصوصي در لندن ببرند و به وسيل
رفت تا هدف قبلي را  وري از اين اتاق به آن اتاق مي دويد و يك كه با دو دست باسنش را گرفته بود مي درحالي

  .در معرض ديد دشمن قرار ندهد

شكايتي ) كرفس خرد شده بودكه پنير دلمه و (دادلي از نهار آن روز . آن روز در سكوت كامل نهار خوردند
فشرد انگار  هايش را طوري برهم مي دست به سينه نشسته بود و لب. خاله پتونيا كه اصالً غذا نخورد. نكرد

جويد   مي،خواست نثار هري كند اي را كه دلش مي جويد، انگار داشت جمالت تند و گزنده داشت زبانش را مي
  :سوي ميز به هري گفت  آنعمو ورنون با بداخالقي از. داد و فرو مي

   با ماشين ميان ديگه، نه؟-

  :هري گفت

  ... اِ-

ها ديگر اتومبيل  آمدند؟ آن جا مي طور به آن ها براي بردن او چه ويزلي. هري به اين موضوع فكر نكرده بود
اما در سال . زد اتومبيل فورد آنجلياي سابقشان اكنون در جنگل ممنوع هاگوارتز آزاد و رها پرسه مي. نداشتند

هري . شايد امروز هم چنين قصدي داشت. گذشته آقاي ويزلي اتومبيل وزارت سحر و جادو را امانت گرفته بود
  :گفت

  . به گمانم بله-

برو برگرد از هري  در شرايط عادي عمو ورنون بي. عمو ورنون با خشم و غضب نفسش را بيرون داد
شود زيرا عادت داشت از روي مدل و قيمت اتومبيل  ر ميپرسيد كه آقاي ويزلي چه نوع اتومبيلي سوا مي

اما حتي اگر آقاي ويزلي يك فراري داشت هري ترديد داشت كه عمو ورنون . ي صاحبش قضاوت كند درباره
  .نسبت به او نظر خوبي پيدا كند

 لحظه يك بار تحمل ديدن خاله پتونيا را نداشت زيرا او هر چند. تر بعدازظهر را در اتاقش گذراند هري بيش
سرانجام در ساعت . كرد انگار يك كرگدن فراري آن اطراف بود ي توري طوري به خيابان نگاه مي از الي پرده

  .يك ربع به پنج هري به طبقه پايين رفت و وارد اتاق نشيمن شد

خواند اما  يكرد كه روزنامه م عمو ورنون وانمود مي. كرد ها را صاف و مرتب مي اختيار كوسن خاله پتونيا بي
هايش را تيز كرده و منتظر  هري اطمينان داشت كه او گوش. چشمش روي يك نقطه از آن ثابت مانده بود

هاي  ها نشسته بود و دست دادلي روي يكي از مبل. شان است شنيدن صداي اتومبيل از پشت در خانه
از اتاق بيرون رفت و . ا نداشتهري تاب تحمل آن فضاي پراضطراب ر. گوشتالويش را زير باسنش گذاشته بود

چشمش به ساعتش بود و قلبش از شدت هيجان و اضطراب تندتند در سينه . هاي هال نشست روي پله
  .تپيد مي
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عمو ورنون كه با آن كت و شلوار كمي عرق كرده بود در ورودي را . ساعت پنج شد و از پنج گذشت
غرولندكنان به هري . انداخت و فوراً سرش را به داخل آورداز الي در به باال و پايين خيابان نگاهي . باز كرد
  :گفت

  ! اينا كه دير كردن-

  :هري گفت

  .ن بندون گير كرده شايد توي راه...  آره، شايد-

در ساعت پنج و نيم صداي . افتاد كم دل هري داشت به شور مي كم... پنج و ربع شد... پنج و ده دقيقه شد
  :گفتند كردند و مي پچ مي شنيد كه در اتاق نشيمن پچخاله پتونيا و عمو ورنون را 

  . يه ذره مالحظه ندارن-

  .خواستيم جايي بريم  شايد ما مي-

  . اگر دير برسن ممكنه توقع داشته باشن شام نگهشون داريم-

  . هيچم از اين خبرا نيست-

هري صداي . زدن كرد معمو ورنون بعد از گفتن اين جمله از جايش برخاست و در اتاق نشيمن شروع به قد
  : عمو ورنون ادامه داد.شنيد هايشان را مي گام

حتماً اشتباه . البته اگه بيان. جا معطل بشن نبايد اين. ديم كه برن رو تحويلشون مي  وقتي اومدن پسره-
ل قراضه شايدم سوار يه هتُ. دن شناسي اهميت نمي جور افراد اصالً به وقت باور كن اين. ن و امروز نميان كرده

  .شدن كه وسط راه زهوارش در رفته

  !خ......آ

گاه  آن. دويدند آمد كه با دستپاچگي مي ها مي ي دورسلي زده از اتاق نشيمن صداي وحشت. هري از جا پريد
  :هري گفت. زده در را باز كرد و خود را به درون هال انداخت ي وحشت دادلي با چهره

   چي شده؟ چه خبره؟-

طور كه با دو دست باسنش را نگه داشته بود مثل اردك دويد و به  همان. به حرف زدن نبوداما دادلي قادر 
  .هري با عجله به اتاق نشيمن رفت. آشپزخانه رفت

ي  يك كنده. آمد گرمپ و تلق تولوق مي ي بخاري ديواري صداي گرمپ از داخل دودكش مسدود شده
  .كرد ايي ميي مصنوعي بر روي منقل بخاري ديواري خودنم گداخته

  :عقب رفته و به ديوار چسبيده بود با هول و هراس به بخاري نگاه كرد و گفت خاله پتونيا كه عقب

   اين صدا چيه؟ ورنون اين صدا چيه؟-

از درون دودكش مسدود بخاري ديواري . اي ديگر با شك و ترديد به همان حال باقي ماندند ها لحظه آن
  .آمد صداي حرف مي
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. جا جا نيست جرج، اين! آخ.. به جرج بگو نـ... كه اشتباهي پيش اومده ا، برگرد، مثل اينفرد، ني!  آخ-
  ...زود برگرد و به رون بگو

  .جا دربياره  بابا، شايد هري صدامونو بشنوه، شايد بتونه مارو از اين-

  .آمد از پشت منقل برقي بخاري ديواري صداي مشت كوبيدن مي

  ي؟شنو  هري، هري، صدامونو مي-

عمو ورنون با . خاله پتونيا و عمو ورنون مثل يك جفت گرگ زخم خورده برگشتند و به هري نگاه كردند
  :عصبانيت گفت

  جا چه خبر شده؟  اين چه وضعيه؟ اين-

  :ي شديدش را گرفت و گفت هري به زحمت جلوي خنده

... ولي شما راه دودكشو بستين. شنجا ب تونن از طريق آتيش جابه آخه اونا مي. ن  اونا با پودر پرواز اومده-
  ...صبر كنين

  :هري به بخاري ديواري نزديك شد و فرياد زد

  شنوين؟  آقاي ويزلي، صداي منو مي-

  .»هيس«: يك نفر از داخل دودكش گفت. گرمپ قطع شد صداي گرمپ

  .جا وارد خونه بشين تونين از اين نمي. راه دودكش بسته است... ام  آقاي ويزلي، من هري-

  :صداي آقاي ويزلي به گوش رسيد كه گفت

  ن؟ آخه براي چي راه دودكشو بسته!  لعنت به اين شانس-

  .منقل الكتريكي. ن  آخه منقل برقي خريده-

  :آقاي ويزلي با شور و هيجان گفت

بذارين فكر كنم ... م داره؟ واي خداجون، بايد حتماً ببينمش گي؟ گفتي اكلكتريكي؟ دو شاخه  جدي مي-
  تويي رون؟... اَي... مببين

  :او گفت. صداي رون نيز به صداهاي ديگر اضافه شد

  كنين؟ مشكلي پيش اومده؟ جا چي كار مي  اين-

  :صداي فرد به گوش رسيد كه با نيش و كنايه گفت

  .خواستيم به اين روز بيفتيم ما خودمون مي.  نه، نه، هيچ مشكلي پيش نيومده-

  :اش به ديوار دودكش فشرده شده است گفت رسيد بيني  به نظر ميصداي جرج كه تو دماغي شده بود و

  .گذره قدر داره بهمون خوش مي دوني چه  نمي-
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  :اي گفت آقاي ويزلي با صداي خفه

  .عقب وايسا هري... تنها راهش همينه... آره... كار بايد بكنيم ها، بذارين فكر كنم ببينم چه ها، بچه  بچه-

  :اما عمو ورنون جلو رفت و نعره زد. ناپه رسيدعقب رفت تا به كا هري عقب

  ...خواي بكني كار مي چي!  صبر كن ببينم-

  !بوم

آقاي ويزلي و فرد و جرج و رون با . ي دودكش منفجر شد ديواره. منقل برقي به آن سوي اتاق پرتاب شد
 پشت روي ميز چايخوري خاله پتونيا جيغ زد و از. سنگ به درون اتاق پرتاب شدند كوهي از پاره آجر و خرده

ها كه همگي از دم موي  كه به زمين بيفتد عمو ورنون او را گرفت و با دهان باز به ويزلي افتاد اما قبل از آن
آقاي ويزلي عينكش را صاف . قرمز داشتند و به فرد و جرج كه مثل سيب از وسط نصف شده بودند خيره شد

  : پاك كرد و سپس عينكش را باال زد و گفتهاي نشسته بر رداي سبز بلندش را كرد و دوده

  !ي هري باشين شما بايد خاله و شوهرخاله. طوري بهتر شد  اين-

آقاي ويزلي كه مردي الغر و بلندقامت و طاس بود به طرف عمو ورنون رفت و دستش را دراز كرد تا با او 
زبان عمو ورنون بند . د كشيد و برددست بدهد اما عمو ورنون چند قدم عقب رفت و خاله پتونيا را نيز با خو

بهترين كت و شلوارش خاكي و كثيف شده بود، گرد و خاك بر مو و سبيلش نشسته بود و به نظر . آمده بود
  .سال پيرتر شده است رسيد سي مي

  :سرش نگاهي انداخت و گفت ي پشت آقاي ويزلي دستش را پايين آورد و به بخاري ديواري منفجر شده

ور در  اصالً فكرشو نكرده بودم كه ممكنه نتونيم از اين. ش تقصير منه همه. طور شد سفم كه اين واقعاً متأ-
تا ... ي پرواز كردم، البته فقط براي امروز بعدازظهر دونين، من بخاري ديواري شمارو وارد شبكه آخه مي. بيايم

اما ... ها نبايد وارد شبكه بشه  مشنگآخه اگه راستشو بخواين بخاري ديواري. رو با خودمون ببريم بتونيم هري
توي يك چشم به هم زدن براتون . من با هيئت نظارت بر پرواز تماس گرفتم و اونا كارو برام رديف كردن

بعد بخاري . هارو بفرستم خونه اما بايد آتيش روشن كنم و بچه. كنم، اصالً نگران نباشين درستش مي
  .كنم يكنم و خودمو غيب م ديواريتونو درست مي

ها  آن. اند هاي آقاي ويزلي را نفهميده ها معني يك كلمه از حرف هري حاضر بود شرط ببندد كه دورسلي
خاله پتونيا تولوتلو خورد و پشت سر عمو . كردند هنوز هاج و واج بودند و با دهان باز به آقاي ويزلي نگاه مي

  :آقاي ويزلي با خوشرويي به هري گفت. ورنون ايستاد

  ست؟  هري، صندوقت آماده سالم-

  :اي كرد و گفت هري خنده

  .ي باالست  آره، طبقه-

  :فرد بالفاصله گفت

  .ريم صندوقتو مياريم  پس ما مي-
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دانستند اتاق هري كجاست  دو مي آن. گاه چشمكي به هري زد و همراه با جرج از اتاق بيرون رفت آن
خواهند  زد كه فرد و جرج مي هري حدس مي. ه بودندهاي شب او را از اتاق فراري داد بار در نيمه زيرا يك

  .دادلي را ببينند چون هري خيلي از او برايشان حرف زده بود

  :هايش را كمي تكان داد و گفت خواست آن سكوت وحشتناك را بشكند دست آقاي ويزلي كه مي

  .ي قشنگي دارين خونه... عجب... عجب...  خب-

سنگ بود و به همين دليل تعريف آقاي  زد اكنون پر از آجرپاره و خرده آن اتاق كه هميشه از تميزي برق مي
صورت عمو ورنون بار ديگر از خشم سرخ شد و خاله پتونيا بار ديگر . ها قابل هضم نبود ويزلي براي دورسلي

  .دو چنان ترسيده بودند كه جرئت حرف زدن نداشتند آن. شروع به جويدن زبانش كرد

ي آقاي ويزلي  هري از قيافه. ها بود ي مشنگ او عاشق اسباب و اثاثيه.  نگاه كردآقاي ويزلي به اطرافش
  :آقاي ويزلي با زيركي گفت. خواهد جلو برود و به تلويزيون و ويديو نگاهي بيندازد قدر دلش مي فهميد كه چه

  .شو ديدم ان؟ بله، بله، دوشاخه  ايناهم الكتريكي-

  :سپس رو به عمو ورنون كرد و گفت

. م خيلي زياده هايي كه جمع كرده تعداد باتري. كلكسيون باتري هم دارم. من كلكسيون دو شاخه دارم -
  .شه كرد چه مي... م اما خب كنه من ديوونه همسرم فكر مي

او آهسته خود را كمي به سمت چپ . كند او ديوانه است كامالً مشخص بود كه عمو ورنون هم فكر مي
 در پشتش پنهان باشد گويي گمان كرده بود هر لحظه ممكن است آقاي ويزلي به كشيد تا خاله پتونيا كامالً

  .ور شود ها حمله آن

ها را شنيد و بالفاصله متوجه شد كه  هري صداي برخورد صندوقش با پله. ناگهان دادلي وارد اتاق شد
تداد ديوار جلو رفت و بدون دادلي در ام. جا آمده است دادلي از شنيدن اين صدا ترسيده و از اشپزخانه به آن

كه هيكل  با اين. اش را از آقاي ويزلي بردارد سعي كرد پشت پدر و مادرش پنهان شود زده كه نگاه وحشت آن
عمو ورنون براي پنهان كردن خاله پتونياي استخواني كافي بود براي پنهان كردن دادلي كوچك به نظر 

  .رسيد مي

  :بار باب صحبت را بگشايد و گفت  بلكه اينآقاي ويزلي بار ديگر دل به دريا زد

  ت باشه، نه؟ اين بايد پسرخاله... هري...  اِ-

  :هري گفت

  . بله، اين دادليه-

ي خنده  هر لحظه ممكن بود قهقهه. هري و رون نگاهي ردوبدل كردند و فوراً به جاي ديگري نگاه كردند
كامالً مشخص . ترسيد باسنش بيفتد بود انگار ميدادلي هنوز با دو دستش به باسنش چنگ زده . را سر بدهند

طور  هاي بعديش معلوم بود همان ي رفتار دادلي متعجب شده است و از صحبت بود كه آقاي ويزلي از مشاهده
كرد دادلي ديوانه است با اين تفاوت  پنداشتند آقاي ويزلي نيز گمان مي ها آقاي ويزلي را ديوانه مي كه دورسلي
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  :او با مهرباني به دادلي گفت. احساس ترحمش برانگيخته شده بودكه به جاي ترس 

  گذره، دادلي؟  تعطيالت بهت خوش مي-

تر گرفته  هري متوجه شد كه دادلي باسن بزرگش را محكم. دادلي صدايي شبيه به زوزه از خود درآورد
  .است

به اطراف نگاهي كردند و همين كه وارد اتاق شدند . فرد و جرج صندوق هري را به اتاق نشيمن آوردند
آقاي . هاي يك شكلشان نشست اي شيطاني بر لب گاه خنده آن. اي روي دادلي متوقف ماند نگاهشان لحظه

  :ويزلي گفت

  .بهتره زودتر كارمونو شروع كنيم...  بسيار خب-

ه با هم به ها افتاد كه هر س چشم هري به دورسلي. هاي ردايش را باال زد و چوبدستيش را درآورد او آستين
  .عقب رفتند و به ديوار پشت سرشان چسبيدند

هاي آتش  بالفاصله شعله» !بيفروز«: سرش گرفت و گفت ي پشت آقاي ويزلي چوبدستيش را به طرف حفره
اي از جيبش  آقاي ويزلي كيسه. را روشن كرده بودند در بخاري ديواري زبانه كشيد گويي چند ساعت بود كه آن

هاي آتش زبانه  بالفاصله شعله.  باز كرد و مقداري پودر از داخل آن برداشت و در آتش ريخترا درآورد و بند آن
  :آقاي ويزلي گفت. كشيد و به رنگ سبز درآمد

  . بيا، فرد، اول تو برو-

  ...يه لحظه صبر كنين... اي واي...  اومدم-

 بزرگ درون آن كه كاغذهاي هاي تافي. يك بسته شكالت از جيب فرد درآمده و بر روي زمين افتاده بود
ها را از روي زمين جمع كرد و در جيبش  فرد با عجله تافي. رنگارنگ داشتند روي زمين پخش شده بودند

: ها دست تكان داد و يكراست به درون آتش رفت و فرياد زد گاه لبخندزنان براي دورسلي آن. ريخت
سپس صداي ويژي به گوش رسيد و فرد . حبس شدخاله پتونيا بر خود لرزيد و نفسش در سينه » !پناهگاه«

  :آقاي ويزلي گفت. ناپديد شد

  . خب، حاال تو برو، جرج، صندوقم با خودت ببر-

. را نگه دارد را برگرداند تا جرج بهتر بتواند آن هري در بردن صندوق به درون آتش به جرج كمك كرد و آن
  .دو بالفاصله ناپديد ش» !پناهگاه«: جرج نيز فرياد زد

  :آقاي ويزلي گفت

  . حاال نوبت توست، رون-

: سپس به هري خنديد و وارد آتش شد و فرياد زد. ها خداحافظي كرد رون با خوشرويي از دورسلي
  .او نيز بالفاصله ناپديد شد» !پناهگاه«

  :ها گفت هري به دورسلي. اكنون فقط آقاي ويزلي و هري باقي مانده بودند

  . پس فعالً خداحافظ-
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ي جلوي بخاري  هري به سمت آتش رفت اما همين كه به انتهاي قاليچه. ا جوابش را ندادنده آن
  :ها نگاه كرد و گفت او با تعجب به دورسلي. اش را گرفت و او را نگه داشت ديواري رسيد آقاي ويزلي شانه

   مگه نشنيدين؟. هري با شما خداحافظ كرد-

  :هري زيرلب به آقاي ويزلي گفت

  . باور كنين اصالً برام مهم نيست. مهم نيست-

  :ي هري را رها نكرد و با اندكي رنجش گفت اما آقاي ويزلي شانه

  .خواد باهاش خداحافظي كنين مطمئنم كه دلتون مي! ها گرده تون تابستون سال ديگه برمي  خواهرزاده-

خواست  ان كرده بود ميمردي كه نيمي از ديوار سالن نشيمنشان را وير. عمو ورنون از خشم بر خود لرزيد
  .به او ادب و نزاكت بياموزد و اين براي عمو ورنون خيلي گران تمام شد

  :اما عمو ورنون نگاه سريعي به چوبدستي آقاي ويزلي انداخت كه هنوز در دستش بود و با انزجار گفت

  . فعالً خداحافظ-

در .  نفس گرم و مطبوع بودو پايش را به درون آتش گذاشت كه همچون» به اميد ديدار«: هري گفت
همان لحظه صدايي شبيه استفراغ كردن كسي را از پشت سرش شنيد و بالفاصله خاله پتونيا شروع به جيغ 

  .كشيدن كرد

او كنار ميز چايخوري روي زمين . دادلي ديگر پشت سر والدينش نايستاده بود. ي پا چرخيد هري روي پاشنه
. كرد متري لزج و جگري كه از دهانش بيرون آمده بود استفراغ مي يزانو زده بود و روي يك شيء سي سانت

در كنار . متري زبان دادلي است اي بعد متوجه شد كه آن شيء سي سانتي هري كه هاج و واج مانده بود لحظه
  .دادلي كاغذ مچاله شده و خوشرنگ يك تافي افتاده بود

. و نوك زبان متورم و دراز دادلي را در دست گرفتخاله پتونيا خود را بر روي زمين كنار دادلي انداخت 
ي بلندي زد، كلمات نامفهومي از دهانش خارج شد و سعي كرد مادرش را  رفت دادلي نعره چنان كه انتظار مي

زد به همين دليل آقاي ويزلي  داد و نعره مي هايش را تكان مي عمو ورنون با دستپاچگي دست. از خود دور كند
آقاي ويزلي به سمت دادلي رفت و چوبدستيش را به سمت او گرفت . بزند تا او حرفش را بشنودناچار شد فرياد 

  :و فرياد زد

  .كنم  نگران نباشين، خودم درستش مي-

كشيد خود را روي دادلي انداخت تا بدين وسيله او را از دسترس  اما خاله پتونيا كه بلندتر از قبل جيغ مي
  :ي ويزلي با درماندگي گفتآقا. آقاي ويزلي دور نگه دارد

خيلي ... پسرم فرد... ش در اثر اون تافيه همه. ست ي خيلي ساده  چيزي نيست، باور كنين اين يه مسئله-
... تونه باشه به نظر من كه غير از اين نمي... ست كننده نگران نباشين اين فقط يه افسون بزرگ... طبعه شوخ

  ...م درستش كنمتون من مي... كنم اجازه بدين خواهش مي

كرد  وار گريه مي خاله پتونيا ديوانه. تر شدند زده ها كه كارشان از دلگرمي دادن گذشته بود وحشت اما دورسلي
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رسيد دادلي  به نظر مي. را از حلقومش بيرون بكشد خواست آن كشيد گويي مي و چنان زبان دادلي را مي
عمو ورنون كه كنترلش را . تونيا با آن در حال خفه شدن استي زبانش و كندوكاو خاله پ اندازه در اثر بزرگي بي

را با قدرت به طرف آقاي ويزلي  ي چيني را از روي بوفه برداشت و آن به كلي از دست داده بود يك مجسمه
  :اما آقاي ويزلي با عصبانيت چوبدستيش را در هوا تكان داد و گفت. پرتاب كرد

  .كنمخوام كمكتون   بس كنين ديگه، من مي-

آقاي ويزلي كه چوبدستيش را به . ي چيني ديگري را برداشت عمو ورنون مثل يك ببر زخم خورده مجسمه
  :سمت عمو ورنون گرفته بود فرياد زد

  !كنم من خودم درستش مي!  هري تو برو، برو ديگه-

پرتاب اي كه عمو ورنون  ي جالب محروم شود اما دومين مجسمه خواست از تماشاي آن صحنه هري نمي
هري . كرد از كنار گوش چپش رد شد و براي همين ترجيح داد كه كار را به آقاي ويزلي بسپارد و زودتر برود

اي كه  آخرين صحنه. برگشت و پشت سرش را نگاه كرد» !پناهگاه«: كه بگويد به درون آتش رفت و قبل از آن
تش منفجر كرد، خاله پتونيا همچنان فرياد ي عمو ورنون را در دس ديد اين بود كه آقاي ويزلي سومين مجسمه

ي دادلي خم شده بود و زبان دادلي همچون يك اژدر مار بزرگ و چسبناك روي زمين  تنه زد و روي نيم مي
هاي  ها در ميان شعله اي بعد با سرعت زيادي به دور خود چرخيد و تصوير اتاق نشيمن دورسلي لحظه. غلتيد مي

 .سبزرنگ آتش تيره و تار شد
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  جيب برهاي جادويي ويزليجيب برهاي جادويي ويزلي: 5فصل 
  

  

  

  

  

سبانده بود و چهايش را به دو طرف بدنش  هرى دست
تصوير . يدچرخ ترى به دور خود مى لحظه با سرعت بيش به لحظه

هايش  شمچهاى ديوارى متعدد با سرعت از جلوى  تار بخارى
هايش  شمچار شد چيدا كرد و ناپع وكم حالت ته كم. ذشتندگ مى

هايش را   دست.تر شد سرانجام وقتى سرعتش كم و كم. درا ببند
ها روى زمين  ى ويزلى زخانهآشپجلو برد تا با صورت از بخارى 

  .تدفني

فرد دستش را دراز كرد تا هري را از جايش بلند كند و با شور 
  :و شوق پرسيد

   خوردش؟-

  :هري صاف ايستاد و گفت

   آره، حاال اون چي بود؟-

  :تفرد با شوق و ذوق گف

گشتيم كه  از اول تابستون تا حاال دنبال يكي مي. من و جرج اختراعش كرديم. بود» تافي زبون درازكن «-
  ...امتحانش كنيم

هري سرش را برگرداند و چشمش به رون و جرج افتاد . ي كوچك پيچيد صداي شليك خنده در آشپزخانه
ها را نديده بود بالفاصله  كه قبالً آن ري با اينه. كه همراه با دو جوان مو قرمز ديگر پشت ميز نشسته بودند

  .ي ويزلي بودند تر خانواده دو بيل و چارلي دو پسر بزرگ آن. دو چه كساني بايد باشند حدس زد آن

  :تر بود خنديد و دستش را دراز كرد تا با هري دست بدهد و گفت جوان مو قرمزي كه به هري نزديك

  طوري، هري؟  چه-

دست داد متوجه شد كه كف دستش پر از پينه و تاول است و بالفاصله فهميد آن جوان، وقتي هري با او 
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چارلي از رون و پرسي كه هر دو دراز و ديالق بودند . كند چارلي است كه در روماني با اژدها كار مي
مك بود كه  سوخته و پر از كك صورت پهن و مهربانش چنان آفتاب. هيكل دوقلوها بود تر و هم تر و چاق كوتاه

هيكلش عضالني بود و روي يكي از بازوهايش اثر سوختگي وسيع و برّاقي به چشم . رسيد برنزه به نظر مي
  .خورد مي

هري . زده شد ي او شگفت هري از ديدن قيافه. بيل نيز لبخندزنان از جايش برخاست و با هري دست داد
آموزان بوده است به   در هاگوارتز سرپرست دانشكند و قبالً دانست كه بيل براي بانك گرينگوتز كار مي مي

كرد او هم مانند پرسي  تصور مي. مجسم كرده بود» تر پرسيِ چندسال بزرگ«همين دليل هميشه بيل را يك 
اما در آن لحظه بهترين عبارتي كه براي توصيف بيل پيدا . رئيس مĤب و مخالف هرگونه قانون شكني است

هايش  در يكي از گوش. د بلندي داشت و موي بلندش را از پشت بسته بوداو ق.  بودآرام و خونسردكرد 
هايي كه به تن  اگر با همان لباس. خورد كه چيزي شبيه دندان نيش از آن آويزان بود اي به چشم مي گوشواره

كه  رسيد جز اين وجه غير عادي به نظر نمي رفت به هيچ هاي جوانانه مي داشت به يك كنسرت آهنگ
  .يش به جاي چرم از پوست اژدها درست شده بودها چكمه

كه كسي حرف ديگري بزند صداي پاقّ خفيفي به گوش رسيد و آقاي ويزلي كنار جرج ظاهر  پيش از آن
  :او فرياد زد. گاه او را چنان خشمگين نديده بود هري هيچ. شد

  دادي؟اون چه كوفتي بود كه به اون بچه مشنگ . اي نكردي، فرد  اصالً كار بامزه-

  :اي شيطاني بر لب فرد نشست و گفت بار ديگر خنده

 من كه .تقصير خودش بود. خودش ورش داشت و خوردش... فقط انداختمش...  من كه اونو بهش ندادم-
  .نگفته بودم اونو بخوره

  :آقاي ويزلي با عصبانيت فرياد زد

  .خوره اونو ميبرو برگرد  دونستي رژيم داره و بي مي!  تو مخصوصاً اونو انداختي-

  :جرج مشتاقانه پرسيد

   زبونش چه قدر دراز شد؟-

  : آقاي ويزلي با خشم و غضب گفت-

  . وقتي باالخره پدر و مادرش رضايت دادن كه زبونشو كوچيك كنم يه متر و يه چارك شده بود-

  :آقاي ويزلي فرياد زد. بر شدند هري و برادران ويزلي از خنده روده

من نصف عمرمو صرف مبارزه . زنه ها رو به هم مي ي جادوگرها و مشنگ رها رابطهاين كا! خنده نداره -
  ...هاي خودم كه بچه م درحالي با مشنگ آزاري كرده

  :فرد با عصبانيت گفت

  ! براي مشنگ بودنش نبود كه اونو بهش داديم-
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  :جرج گفت

   هري؟كنه، مگه نه ي اين بهش داديم چون خيلي عوضيه و زيادي قلدري مي  واسه-

  :هري با حالتي جدي گفت

  .گه، آقاي ويزلي  راست مي-

  :آقاي ويزلي با عصبانيت گفت

  ...حاال صبر كنين، اگه به مامانتون نگفتم...  موضوع اين نيست-

  :صدايي از پشت سر آقاي ويزلي گفت

  رو به من نگفتي؟  چي-

ي  به و كوتاه قامتي بود كه چهرهاو زن فر. وقت وارد آشپزخانه شد اين صداي خانم ويزلي بود كه همان
هايش به هري  همين كه چشم. هايش را تنگ كرده بود بسيار مهرباني داشت و در آن لحظه با سوءظن چشم

  :افتاد لبخند زد و گفت

  . سالم هري جون-

  :سپس دوباره نگاهش متوجه شوهرش شد و گفت

  خواستي به من بگي، آرتور؟ رو مي  چي-

دانست كه آقاي ويزلي با وجود عصبانيت شديش نسبت به فرد و جرج   هري مي.آقاي ويزلي مردد ماند
كرد و ساكت  آقاي ويزلي با نگراني به همسرش نگاه مي. خيال نداشت ماجرا را براي خانم ويزلي بازگو كند

پشت ها كه موهاي پر يكي از آن. گاه دو دختر وارد آشپزخانه شدند و پشت سر خانم ويزلي ايستادند آن. بود
دختر ديگر كه . هاي پيشينش كمي بزرگ بود، هرميون گرنجر، دوست هري و رون بود اي داشت و دندان قهوه

هر دو به هري لبخند زدند و او نيز در جواب . موي قرمزي داشت و ريزنقش بود جيني، خواهر كوچك رون بود
ي  ي او شده بود با مشاهده اه شيفتهجيني كه از زمان اولين مالقاتش با هري در پناهگ. ها لبخند زد به آن

  .لبخند او سرخ شد

  :خانم ويزلي با حالتي تهديدآميز تكرار كرد

  رو نگفتي، آرتور؟  چي-

  :آقاي ويزلي من من كرد و گفت

  ...من خودم دعواشون كردم... فرد و جرج...  چيز مهمي نبود، مالي-

  :خانم ويزلي گفت

  ...ها نباشه كه برهاي جادويي ويزلي قط اميدوارم مربوط به جيب اين دفعه چه دسته گلي به آب دادن؟ ف-

  :ي در آشپزخانه ايستاده بود گفت هرميون كه در آستانه
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  رو بهش نشون بدي؟ خواي محل خواب هري  رون، نمي-

  :رون گفت

  ...پارسال توي اتاق خودم. دونه كجا بايد بخوابه  خودش مي-

  :داري كرد و گفت هرميون نگاه معني

  .مون بريم بياين همه -

  :دوزاري رون افتاد و گفت

  . آهان، باشه بريم-

  :جرج گفت

  . آره، مام ميايم-

  :خانم ويزلي با بدخلقي گفت

  .جا تشريف داشته باشين شما همين -

هري و رون آهسته از آشپزخانه بيرون آمدند و همراه با هرميون و جيني از راهروي باريك گذشتند و از 
هنگام باالرفتن از . ي خانه باال رفتند كه به شكل زيگزاگي تا باالترين طبقه ادامه داشت فتهپلكان زهوار در

  :ها هري پرسيد پله

  ايه؟ ها ديگه چه صيغه برهاي جادويي ويزلي  جيب-

  :رون آهسته گفت. رون و جيني خنديدند اما هرميون نخنديد

يه فهرست بلندباال از . ي سفارش پيدا كرد رگهكرد يه عالمه ب  مامانم وقتي اتاق فرد و جرجو تميز مي-
. ن شناسي، وسايل شوخي اختراع كرده خودت كه اونا رو مي... ن و قيمت هر كدوم چيزايي كه ختراع كرده

من فكرشم نكرده . كارشون حرف نداره. ساز و خيلي چيزاي ديگه هاي مشكل نبات هاي تقلبي و آب چوبدستي
  .ن جور چيزا بوده غول اختراع اينبودم كه اونا توي اين مدت مش

  :جيني گفت

ياد ولي توي اين مدت ما اصالً   اآلن چندساله كه هميشه از توي اتاقشون صداي انفجار و تق و توق مي-
كرديم از سروصدا درآوردن  هميشه فكر مي. كنن به فكرمون نرسيد كه اونا دارن يه چيزايي درست مي

  .ياد خوششون مي

  :رون گفت

فرد و جرج تصميم داشتن اين . شون خطرناكن اشكالش اينه كه بعضي از اين وسايل، يعني همه تنها -
زدي  قدر عصباني شد كه كارد مي وسايلو توي هاگوارتز بفروشن و پول دربيارن ولي وقتي مامانم فهميد اون

هاي سفارشو  گهي بر بهشون گفت ديگه حق ندارن از اين چيزا درست كنن و بعدشم همه. اومد خونش درنمي
آخه توي امتحانات سمج اون امتيازي رو كه مامانم توقع داشت . خالصه خيلي از دستشون شاكيه. سوزوند
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  .نگرفتن

آموزان هاگوارتز در سن  سمج عالمت اختصاري امتحانات سطوح مقدماتي جادوگري بود كه دانش
  .كردند سالگي در آن شركت مي پانزده

  :جيني گفت

گفت اونام مثل بابام بايد توي وزارت سحر و  كه مامان مي نجال حسابي راه افتاد سر اين بعدشم يه جاروج-
  .ي وسايل شوخي باز كنن جادو كار كنن ولي فرد و جرج گفتند كه قصد دارن يه مغازه

ي عبوس از الي در  در همان وقت دري در پاگرد دوم باز شد و سر پرسي با عينك قاب شاخي و چهره
  :ري گفته. بيرون آمد

  . سالم، پرسي-

  :پرسي گفت

كنم، بايد زودتر گزارش  جا دارم كار مي كنه؟ من اين قدر صروصدا مي ببينم كيه كه اين.  سالم، هري-
تونم كارمو انجام  ها باال و پايين برين كه من نمي اگه بخواين يكسره تاالپ و تولوپ از پله. رو تموم كنم اداره
  .بدم

  :رون با دلخوري گفت

هاي فوق سري وزارت  حاال اگه مزاحم فعاليت. رفتيم ها باال مي داشتيم از پله.  نكرديمتاالپ و تولوپما  -
  .سحر و جادو شديم مارو ببخشين

  :هري گفت

  ي چيه؟  گزارشت درباره-

  :پرسي با غرور و تكبر گفت

كنيم كه معياري  ش ميداريم تال. نويسم المللي گزارش مي هاي جادويي بين  دارم براي سازمان همكاري-
ها  موارد نشتي پاتيل. هاي خارجي وارداتي خيلي نازكند بعضي از اين پاتيل. ها تعيين كنيم براي ضخامت پاتيل

  ...افزايش داشته و به ميزان سه درصد در سال رسيده

  :رون گفت

پيام ي   روزنامهها خبر دست اول به نظر من كه نشت پاتيل. كنه  باور كن اين گزارش دنيارو متحول مي-
  .شه  ميامروز

  :پرسي رنگ به رنگ شد و با حرارت گفت

شه از  المللي در اين زمينه تدوين نشه بازار مي دار باشه، رون، ولي اگه يه قانون بين  ممكنه به نظر تو خنده-
  ...هاي زپرتي خطرناك پاتيل

  .گي  آره، آره باباجون تو راست مي-
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وقتي هري و هرميون و . پرسي هم در اتاقش را به هم كوبيد. اال رفتها ب را گفت و از پله رون اين
. سر گذاشتند صداي داد و فرياد بلندي از آشپزخانه به گوش رسيد جيني به دنبال رون سه پاگرد ديگر را پشت

  .ها را به خانم ويزلي گفته بود از قرار معلوم آقاي ويزلي ماجراي تافي

ي خانه بود و با آخرين باري كه هري به آن رفته بود فرق چنداني نكرده  هاتاق خواب رون در باالترين طبق
همان پوسترها از تيم كوييديچ محبوب رون كه چادلي كنونز نام داشت پهلو به پهلوي هم تمام ديوارهاي . بود

ي پنجره  در تنگ ماهي روي لبه. خوردند دار اتاق نيز به چشم مي اتاق را پوشانده بودند و حتي روي سقف شيب
خالي، موش سابق رون  خال. ي بسيار بزرگ نشسته بود كه زماني پر از تخم قورباغه بود حاال يك قورباغه

ي رون را به پريوت درايو آورده بود در يك  جا نبود و به جاي آن جغد خاكستري كوچكي كه نامه ديگر در آن
وري از ميان دو تخت از چهار  وري يك رون يك. كرد پريد و جيرجير مي وار باال و پايين مي قفس كوچك ديوانه

  :تختي كه درون اتاق جا داده بودند رد شد و گفت

  .شو، خر  خفه-

  :سپس رو به هري كرد و گفت

ده  كسو تو اتاقش راه نمي پرسي هيچ. خوابن چون بيل و چارلي توي اتاق اونان  فرد و جرجم پيش ما مي-
  .كار دارهچون 

  :هري از رون پرسيد

  كني؟ رو خر صدا مي استي، چرا اين جغده ر-

  :جيني گفت

  .9اسم كاملش خرچاله. بازي درمياره  مسخره-

  :رون به طعنه گفت

  .اي نيست  خرچال اصالً اسم مسخره.بازي درميارم  اين منم كه مسخره-

  :سپس رو به هري كرد و گفت

ستم اسمشو عوض كنم ديگه دير بعدش كه من خوا. ايه گفت اسم بامزه مي. كرد  جيني خرچال صداش مي-
 از بس ارول و هرمسو اذيت .كنم براي همين خر صداش مي. كرد كردم اعتنا نمي هرچي صداش مي. شده بود

  .كنه بدبختي اينه كه خود منم اذيت مي. كنه مجبور شدم بيارمش باال مي

خوبي   را بههري ديگر رون. خرچال با خوشحالي دور قفسش چرخي زد و با صداي زيرش هوهو كرد
ناليد اما زماني  خالي هم مي رون دائم از موشش خال. گرفت گونه حرف زدنش را جدي نمي شناخته بود و اين
ي هرميون  پا گربه كج. اندازه ناراحت و افسرده شد خالي را خورده است بي پا، خال كردند كج كه همه فكر مي

  :هري از هرميون پرسيد. بود

  پا كجاست؟  كج-

                                                           
  .م) فرهنگ فارسي محمدمعين. (خرچال به معني مرغابي بزرگ، غاز و هوبره است 9
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  :فتهرميون گ

  .آخه تا حاال جن خاكي نديده بود. هاي خاكي بدوه خيلي دوست داره دنبال جن.  حتماً توي باغه-

ها نشست و به بازيكنان تيم چادلي كنونز نگاه كرد كه در پوستر روي سقف از  هري روي يكي از تخت
  :هري پرسيد. كردند سو پرواز مي سو به آن اين

  .ت دارهكه پرسي خيلي كارشو دوس  مثل اين-

  :ي رون درهم رفت و گفت چهره

خدا نكنه كه حرف . وسواس داره. برد باور كن ديگه خونه هم نميومد  دوست داره؟ اگه از بابام حساب نمي-
من به ... جور، آقاي كرواچ به من گفت جور، آقاي كرواچ اون آقاي كرواچ اينگه  يكسره مي. رئيسش بياد وسط
  .كنن ها نامزديشونو اعالم مي همين روز...آقاي كرواچ گفتم

  :هرميون گفت

  ها به دستت رسيد؟  هري، تابستون بهت خوش گذشت؟ خوراكي-

  .ها جونمو نجات دادن اون كيك.  آره، دستتون درد نكنه-

  ... راستي، چه خبر از-

 خواهد دانست كه رون مي هري مي. غره رفته بود رون حرفش را ناتمام گذاشت زيرا هرميون به او چشم
رون و هرميون براي فراري دادن سيريوس از چنگ وزارت سحر و جادو تالش . ي سيريوس سؤال كند درباره

ي سيريوس در  اما گفتگو درباره. اش عالقه داشتند ي خود هري به پدرخوانده فراواني كرده بودند و به اندازه
دانست  گناه نمي كس او را بي لدور هيچغير از هري و رون و هرميون و پروفسور دامب. حضور جيني عاقالنه نبود

كه حواس  كرد و هرميون براي اين جيني با كنجكاوي به هري و رون نگاه مي. و از ماجراي فرار او خبر نداشت
  :او را پرت كند گفت

  .طوره بريم پايين و براي آماده كردن شام به مامانت كمك كنيم چه. كه دعواشون تموم شده  مثل اين-

  :رون گفت

  .باشه، بريم -

وقتي به آشپزخانه رسيدند خانم ويزلي كه . ي پايين رفتند هر چهار نفر از اتاق رون بيرون آمدند و به طبقه
  :رسيد گفت پكر به نظر مي

برين توي باغ؟ چارلي و  ها رو مي دخترها بشقاب. خوريم توي باغ شام مي. شيم جا جا نمي نفري اين  يازده-
  .هارو ببرين شما دو تا هم لطفاً كارد و چنگال. كنن جور ميبيل دارن ميزهارو جفت و 

خواست به  كه مي تر از آن ي آخر را به هري و رون گفت و چوبدستيش را كمي محكم خانم ويزلي جمله
ي تفنگ از پوستشان درآمدند و  ها مثل گلوله زميني سيب. هاي داخل ظرفشويي تكان داد زميني طرف سيب

و بالفاصله چوبدستيش را به » !اي داد بيداد«: خانم ويزلي گفت. و ديوار كمانه كردندپس از برخورد به در 
. ها از روي زمين كرد زميني آوري سيب انداز بالفاصله جلو پريد و شروع به جمع خاك. انداز گرفت سمت خاك
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امان از دست «: گفتآورد با خشم و ناراحتي  تابه را از كابينت درمي كه قابلمه و ماهي خانم ويزلي درحالي
  :خانم ويزلي ادامه داد. كند ي فرد و جرج صحبت مي دانست كه خانم ويزلي درباره هري مي» !اين دو تا

نه هدفي دارن نه هيچي تنها كاري كه خوب بلدن اينه كه . دونم آخرش چه باليي به سرشون مياد  نمي-
  ...دردسر درست كنن

يز آشپزخانه گذاشت و شروع كرد به چرخاندن چوبدستيش در ي بزرگ را روي م خانم ويزلي يك قابلمه
او با ناراحتي قابلمه را روي اجاق . سس غليظي از انتهاي چوبدستي به درون قابلمه ريخت. باالي قابلمه

  :را روشن كند و گفت گذاشت و بار ديگر چوبدستيش را تكان داد تا آن

اگه به خودشون نيان يكي . كنن ارن عمرشونو تلف ميطوري د همين. شون نيست  اصالً انگار مغز تو كله-
ي  رو كه هاگوارتز براي خطاهاي بقيه ي جغدهايي اگه همه. افتن از همين روزها بدجوري توي دردسر مي

. فرستن رسه كه واسه كارهاي اين دوتا مي ها برام فرستاده حساب كني تعدادشون به پاي جغدهايي نمي بچه
  .ي نامناسب از سحر و جادو سر درميارن ي استفاده آخرش از ادارهجوري پيش برن  اگه همين

كشو به سرعت باز شد و . ها گرفت و تكان داد خانم ويزلي چوبدستيش را به سمت كشوي كارد و چنگال
. وقتي چندين كارد از آن بيرون پريدند و به آن سوي آشپزخانه به پرواز درآمدند هري و رون جاخالي دادند

ها را دوباره در ظرفشويي انداخت و كاردها با سرعت به سمت آن رفتند و شروع به خرد  زميني سيبانداز  خاك
ي ديگر را از كابينت درآورد و  خانم ويزلي چوبدستيش را روي كابينت گذاشت و چند قابلمه. ها كردند كردن آن

  :گفت

آخه اصالً به حرف آدم . همين كاسهاآلن چندساله كه همين آشه و . دونم كجاي كارمون اشتباه بوده  نمي-
  !عجب گيري افتادم... اَه... گوش

همين كه خانم ويزلي چوبدستيش را برداشت صداي سوت بلندي از آن درآمد و تبديل به يك موش 
  :خانم ويزلي فرياد زد. پالستيكي گنده شد

  ارو جلوي دست من نگذارين؟چند دفعه بايد به اين دوتا بگم اين. شونه هاي تقلبي  اينم از اون چوبدستي-

ي روي اجاق رفت متوجه شد كه  خانم ويزلي چوبدستي خودش را برداشت و همين كه به سراغ قابلمه
  .سس سوخته است

  :رون با عجله از كشوها يك مشت كارد و چنگال برداشت و به هري گفت

  .بريم به بيل و چارلي كمك كنيم.  بيا بريم-

  .اشتند و از در پشتي به حياط رفتنددو خانم ويزلي را تنها گذ آن

ي حنايي هرميون افتاد كه پاهايش منحني و  پا، گربه هنوز چند قدم پيش نرفته بودند كه چشمشان به كج
دم پهن و پشمالويش را باال گرفته بود و با سرعت دنبال چيزي . پا به سرعت از باغ بيرون دويد كج. كج بود

هري بالفاصله آن موجود را كه يك جن . آلود پادار باشد زميني گل برسيد يك سي دويد كه به نظر مي مي
تاپ  رسيد و پاهاي كوچك و شاخ مانندش هنگام دويدن تاپ قد آن به يك وجب هم نمي. خاكي بود شناخت

ي بلند الستيكي انداخت  جن خاكي مثل برق از حياط رد شد و خود را به داخل يك لنگه چكمه. كرد صدا مي
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وار  ي ديوانه اش را به داخل چكمه فرو كرد هري صداي قهقهه پا پنجه وقتي كج.  افتاده بودكه جلوي در
وقتي وارد . در اين ميان صداي بلند برخورد دو چيز در سمت ديگر ساختمان به گوش رسيد. جن خاكي را شنيد

ها دو ميز رنگ و رو رفته  ا آنهايشان را درآورده بودند و ب بيل و چارلي چوبدستي. باغ شدند منبع صدا را يافتند
كوشيد ميز ديگر  خوردند و هر يك مي ميزها با خشونت به هم مي. را در هوا به صورت معلق نگه داشته بودند

خنديد و هرميون كه از قرار  پريدند؛ جيني مي فرد و جرج با خوشحالي باال و پايين مي. در كند را از ميدان به
  .پلكيد ي باغ كنار پرچين مي ا بايد نگران باشد در حاشيهدانست بايد بخندد ي معلوم نمي

در همان وقت صداي تلق و تولوقي از باالي . ي آن شكست ميز بيل محكم به ميز چارلي خورد و يك پايه
ي دوم بيرون  اي در طبقه پرسي سرش را از الي پنجره. سرشان به گوش رسيد و همه سرشان را بلند كردند

  :آورد و نعره زد

  شه تمومش كنين؟ مي -

  :خنديد گفت بيل كه به پهناي صورتش مي

  ره؟ طور پيش مي ها چه ضخامت ته پاتيل.  ببخشيد، پرسي-

  . افتضاحه-

بيل و چارلي كركر خنديدند و ميزها را پهلو به پهلو روي . را گفت و محكم پنجره را به هم كوبيد پرسي اين
ي ميز را چسباند و با سحر و افسون يك روميزي  تيش پايهبيل با يك حركت چوبدس. هاي باغ گذاشتند چمن

  .از غيب ظاهر كرد و روي ميزها انداخت

آسمان . در ساعت هفت ميزها لبريز از انواع و اقسام غذاهاي رنگين و خوش آب و رنگ خانم ويزلي بود
براي كسي كه . دندي ويزلي با هري و هرميون دور ميز نشسته بو  عضو خانواده9صاف و الجوردي بود و هر 
تر  داد بيش هري كه ترجيح مي. هاي بيات تغذيه شده بود اين ميز مثل بهشت بود در طول تابستان با كيك

پز و ساالد كشيد و مشغول خوردن  زميني آب شنونده باشد تا گوينده براي خود پيراشكي گوشت و مرغ، سيب
  .شد

  :گفت كرد و مي ها با پدرش صحبت مي لي گزارش ضخامت ته پاتي پرسي در انتهاي ميز درباره

انتظار نداره به اين زودي بتونم تمومش كنم ولي من . كنم ش مي شنبه آماده م تا سه  به آقاي كرواچ گفته-
آخه اين روزها كارهاي اداره . شه م خيلي خوشحال مي وقتي بفهمه به موقع تمومش كرده. از پسش برميام

ي ورزش و تفريحات  اداره. مو براي برگزاري مسابقه جام جهاني آماده كنيمخيلي زياده چون بايد مقدمات الز
  ...لودو بگمن. كنه طور كه بايد و شايد حمايتمون نمي جادويي اون

  :آقاي ويزلي با ماليمت گفت

ي نهايي  هاي به اون خوبي رو براي تماشاي مسابقه اون بود كه بليت.  من لودو رو خيلي دوست دارم-
يه بار برادرش، اوتو، . خواست جبران كنه آخه يه بار من يه لطفي در حقش كردم اونم مي. رفتمون گ واسه

رو براش  خالصه من قضيه... اي داشت العاده زني بود كه نيروهاي خارق يه ماشين چمن. توي دردسر افتاده بود
  .مالي كردم ماست
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  :پرسي با حالتي تحقيرآميز گفت

اونو با آقاي ... طوري تونسته رئيس اداره بشه فهمم چه اشتنيه ولي من نمي آره، درسته كه بگمن دوست د-
امكان نداره كه يكي از كارمندهاي اداره گم بشه و آقاي كرواچ براي پيدا كردنش تالش ! كرواچ مقايسه كنين

 گذروندن دونستين براي تر از يه ماهه كه از برتا جوركينز هيچ خبري نشده؟ مي دونستين اآلن بيش مي. نكنه
  تعطيالت رفته به آلباني و ديگه هيچ خبري ازش نشده؟

  :هايش را درهم كشيد و گفت آقاي ويزلي اخم

با اين حال اگه يكي از .  آره، اتفاقاً از بگمن سراغشو گرفتم ولي اون گفت برتا قبل از اينم چندبار گم شده-
  ...شدم شد نگران مي كارمندهاي من گم مي

  :پرسي گفت

. دن م اآلن چندساله كه از اين اداره به اون اداره پاسش مي شنيده. ايه عرضه بيارم كه برتا آدم  قبول د-
بگمن بايد بگرده ... كنه اما خب چه فرقي مي... ده تر از كاريه كه انجام مي كنه بيش دردسري كه درست مي

كرده و به گمونم آقاي   كار ميي ما يه زماني توي اداره. ي خاصي داره آقاي كرواچ بهش عالقه. پيداش كنه
رو اشتباه خونده و به جاي  گه حتماً نقشه مي. رو شوخي گرفته ولي بگمن قضيه... كرواچ بهش عالقمند شده

  .آلباني رفته استراليا

  :اش نوشيد و ادامه داد اي از نوشابه پرسي آه عميقي كشيد، جرعه

تونيم دنبال كارمندهاي   ديگه نمي.ي كافي كار داريم زهالمللي به اندا ي همكاري جادويي بين  ما توي اداره-
ي  ي جام جهاني يه پروژه دونين، بعد از برگزاري مسابقه خودتون كه مي. هاي ديگه بگرديم ي اداره گمشده

  .عظيم ديگه رو بايد سروسامون بديم

ز نگاهي انداخت و سوي مي او با حالتي خودنمايانه صدايش را صاف كرد و به هري، رون و هرميون در آن
  :گفت

  .سرّيه هموني كه فوق. دونين كه منظورم چيه، بابا  خودتون مي-

  :چپ نگاه كرد و آهسته به هري و هرميون گفت رون به پرسي چپ

. سرّي چيه ي فوق خواد كاري كنه كه ما ازش بپرسيم اين مسئله ش مي  از وقتي رفت سر كار تا حاال همه-
  .شون زياده در معرض ديد عموم بگذارن  رو كه ضخامت تههايي خوان پاتيل حتماً مي

او . ي جديدي بود كرد كه ظاهراً پديده اش جر و بحث مي ي گوشواره در وسط ميز خانم ويزلي با بيل درباره
  :گفت

  گن؟ بيل، توي بانك بهت هيچي نمي! با اون نيش وحشتناكي كه ازش آويزونه... -

  :بيل با شكيبايي گفت

ي گرانبها ميام خونه كاركناي بانك ديگه كاري به لباس  تي من هرشب با يه عالمه گنجينه مامان، وق-
  .پوشيدنم ندارن



 

 

 -49- 

  

 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/     جادوگران       ي ويزلي  دويجيب برهاي جاو/ فصل پنجم

  :خانم ويزلي با مهرباني چوبدستيش را چرخاند و گفت

  ...اگه بذاري يه ذره مرتبش كنم.  موهاتم خيلي مسخره شده عزيزم-

  :جيني كه كنار بيل نشسته بود گفت

  ...تازه، مگه موهاي دامبلدور از اينم بلندتر نيست. امل بازي درنيار، مامان. مياد من از موهاش خوشم -

چارلي كه . كردند ي جام جهاني گفتگو مي فرد و جرج و چارلي، در كنار خانم ويزلي با شور و حرارت درباره
  :زميني بود گفت دهانش پر از سيب

  .رو سوراخ كردنهايي پرو  ي نيمه توي مرحله. شه  ايرلند برنده مي-

  :فرد گفت

  . ولي بلغارستان ويكتور كرامو داره-

  :چارلي مختصر و مفيد گفت

. آبروريزي كردن. اومد باال اي كاش انگليسم مي.  كرام يه بازيكن خوبه، ايرلند هفت تا بازيكن خوب داره-
  .افتضاح بود

يادماندني بيش از   آن روزهاي بههري كه از محبوس ماندنش در پريوت درايو و جدايي از دنياي جادويي در
  :هميشه در حسرت بود با شور و شوق گفت

   مگه چي شده؟-

وجوگر در تيم كوييديچ  هري از سال اولي كه وارد هاگوارتز شد در مقام جست. هري عاشق كوييديچ بود
 در جهان ي آذرخش داشت كه يكي از بهترين جاروهاي مسابقه او يك جاروي پرنده. كرد گريفندور بازي مي

  .بود

  :چارلي با ناراحتي گفت

لوزامبورگم . ولز هم به اوگاندا باخت. خيلي بد بازي كردن. سيصد و نود به ه.  به ترنسيلونيا باختن-
  .اسكاتلندو لوله كرد

آقاي ويزلي با سحر و افسون چندين شمع برفراز ) كه بستني توت فرنگي خانگي بود(قبل از خوردن دسر 
پت  ها كوتاه شده بودند و باالي ميز پت نگامي كه از خوردن غذا و دسر فارغ شدند شمعه. ميز روشن كرد

هري كه . الدوله فضاي اطرافشان را عطرآگين كرده بود انگيز پيچ امين ي دل بوي چمن باغ و رايحه. كردند مي
 كه از الي حسابي غذا خورده بود و احساس آرامش سراپاي وجودش را فرا گرفته بود به چند جن خاكي

  .خنديدند وار مي ها ديوانه دويد و آن ها مي پا با سرعت دنبال آن كج. هاي گل سرخ بيرون پريدند نگاه كرد بوته

اش نگاه كرد و وقتي مطمئن شد همه سرگرم گفتگو هستند بسيار آهسته به هري  رون به اعضاي خانواده
  :گفت

   راستي، از سيريوس چه خبر؟ ازش خبري شده؟-
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  :هري آهسته گفت. ن به اطرافش نگاهي انداخت و گوشش را تيز كردهرميو

ممكنه تا وقتي . شو فرستادم همين پريروز جواب نامه. كه رو به راهه مثل اين.  آره، دوبار نامه فرستاده-
  .ش برسه جام نامه اين

 او را برآشفته خواست درد پيشانيش و خوابي كه هري علت نامه نوشتنش به سيريوس را به ياد آورد و مي
ها را نگران و دلواپس كند به خصوص  خواست در آن شرايط آن اما نمي... بود براي رون و هرميون بازگو كند

  .كه خودش هم در آن لحظات خوشحال و لبريز از آرامشي ژرف بود

  :مقدمه گفت اش نگاه كرد و بي خانم ويزلي به ساعت مچي

خواين پيش از سحر بيدار  مگه فردا نمي. ن بايد خواب باشينتون اآل همه!  واي، ببينين ساعت چنده-
ها رو بخرم اگه تو هم  ي دياگون كه وسايل بچه رم كوچه هري، من فردا مي. زود باشين برين بخوابين. بشين

. ممكنه بعد از جام جهاني ديگه فرصتي باقي نمونه. خرم فهرست وسايلتو به من بدي وسايل تو رو هم مي
  .ابقه نهايي پنج روز طول كشيددفعه قبل مس

  :هري با شور و هيجان گفت

  .قدر طول بكشه كاشكي اين دفعه هم همين!  اووه-

  :پرسي با حالتي مĤبانه گفت

  .شه قدر پر مي م چه دونه كازيه اگه من پنج روز سر كارم نرم خدا مي!  خدا نكنه-

  :فرد گفت

  ازه، درسته؟ي اژدها توش بند  آره، ممكنه يكي دوباره تاپاله-

  :پرسي كه تا بناگوش سرخ شده بود گفت

  !مسئله اصالً شخصي نبود.  اون يه نمونه كود بود كه از نروژ فرستاده بودن-

  :وقت همه از سر ميز بلند شدند و فرد زيرلب به هري گفت در همان

  .ما براش فرستاده بوديم.  اتفاقاً كامالً شخصي بود-
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انم ويزلي هري را كه روي تختي در اتاق وقتي خ
رون خوابيده بود تكان داد و از خواب بيدار كرد هري 

كرد هنوز درست و حسابي به خواب نرفته  گمان مي
خانم ويزلي به سمت رون رفت كه او را نيز بيدار . است

  :كند و گفت

  . هري جون، وقت رفتنه-

هري كورمال كورمال عينكش را برداشت و به 
. هنوز هوا تاريك بود. زد و در رختخواب نشستچشم 

وقتي خانم ويزلي رون را بيدار كرد رون كلمات 
هري در پايين . جويده بر زبان آورد نامفهومي را جويده

  :فرد با موي ژوليده گفت. اش دو هيكل پيچيده در مالفه را ديد كه از جايشان برخاستند مالفه

   وقت رفتنه؟-

كشيدند و به  آلود بودند كه بدون هيچ حرفي در حالي كه پشت سر هم خميازه مي هر چهارنفر چنان خواب
  .هايشان را پوشيدند و به آشپزخانه رفتند  لباس،دادند بدنشان كش و قوس مي

خانم ويزلي مشغول هم زدن ديگ بزرگي بر روي اجاق بود و آقاي ويزلي سر ميز نشسته بود و طومار 
هايش را انداخت و طوري ايستاد  همين كه چشمش به پسرها افتاد دست. كرد ميها را وارسي  بلندباالي بليت

او چيزي شبيه به ژاكت گلف به تن داشت با يك شلوار جين گشاد و . هايش را ببينند خوبي بتوانند لباس كه به
  :يدبا دلواپسي پرس. زد و با يك كمربند چرمي آن را به كمرش نگه داشته بود بزرگ كه به تنش زار مي

  م؟ ها شده هري، من شبيه مشنگ.  چه طوره؟ قراره با لباس مبدل بريم-

  :هري لبخندي زد و گفت

  . آره، خيلي شبيه اونا شدين-

  :اش را بگيرد گفت جرج كه نتوانست جلوي خميازه



 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/     جادوگران               رمزتاز                  / فصل ششم

 

 -52- 

  پرسي كجان؟... پر...  پس بيل و چارلي و پر-  

  :ها حليم ريخت و گفت ر كاسهخانم ويزلي ديگ بزرگ را روي ميز گذاشت و با يك مالقه د

  .تر بخوابن تونن بيش براي همين مي. كنن  اونا خودشونو اونجا ظاهر مي-

شدند و بالفاصله  براي اين كار بايد در يك جا غيب مي. دانست كه ظاهر شدن كار مشكلي است هري مي
  :خلقي گفتي حليمش را جلو كشيد و با بد فرد كاسه. كردند در مكان ديگري خود را ظاهر مي

  تونيم خودمونو ظاهر كنيم؟  پس هنوز خوابن؟ چرا ما نمي-

  :حوصلگي گفت خانم ويزلي با بي

  ن؟ پس اين دخترها كجا مونده.  براي اين كه شما هنوز سنتون كمه و هنوز امتحانشو ندادين-

. ها شنيدند ن از پلهها صداي پايش را هنگام باال رفت خانم ويزلي با دستپاچگي از آشپزخانه بيرون رفت و آن
  :هري پرسيد

   كسي كه بخواد ظاهر بشه بايد امتحان بده؟-

  :ها را تا كرد و در جيب شلوار جينش گذاشت و گفت آقاي ويزلي بليت

سازمان حمل و نقل جادويي ديروز مجبور شد دو نفرو كه بدون گواهينامه ظاهر شده بودن جريمه .  آره-
همين . نيست اگه كسي نتونه اين كارو درست انجام بده فاجعه به بار ميادغيب و ظاهر شدن كار آسوني . كنه

  .ن دوتايي كه گفتم خودشونو تيكه كرده بوده

  :هري پرسيد. ي كساني كه دور ميز نشسته بودند درهم رفت غير از هري ي همه چهره

   چي؟ تيكه كرده بودن؟-

  :ريخت گفت آقاي ويزلي همان طور كه روي حليمش شيره مي

ناچار . خالصه افتاده بودن تو هچل، نه راه پس داشتن نه راه پيش.  يعني نصف بدنشونو جا گذاشته بودن-
با وجود . پذير بيان و به دادشون برسن ي حوادث جادويي برگشت شدن منتظر بمونن تا مسئولين كميته

  ...شد هاي بدون اونا رو ديده بودن كلي كار دفتري بايد انجام مي هايي كه نصفه مشنگ

روي پريوت درايو مجسم كرد و با حيرت  ناگهان هري يك جفت پا و يك چشم از حدقه درآمده را در پياده
  :پرسيد

   حاال حالشون خوبه؟-

  :اي بوده است گفت آقاي ويزلي چنان كه گويي موضوع پيش پاافتاده

.  عجله اين كارو انجام بدنكنم بعد از اين با فكر نمي. ي سنگيني بپردازن  آره، ولي مجبور شدن جريمه-
جارو . گذرن خيلي از جادوگرهاي بزرگسال از خير اين كار مي. غيب و ظاهر شدن با سمبل كاري جور درنمياد

  .تره تره اما امنيتش بيش دن، درسته كه سرعتش كم رو ترجيح مي سواري

   يعني بيل و چارلي و پرسي از پس اين كار برميان؟-
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  :فرد خنديد و گفت  

تر  بار اول قبول نشد چون از جايي كه قرار بود ظاهر بشه هشت كيلومتر پايين. لي دوبار امتحان داد چار-
  كرد، يادتونه؟ رفت و درست روي سر پيرزن نازنيني ظاهر شد كه داشت خريد مي

  :همه هرهر خنديدند و در همان وقت خانم ويزلي به آشپزخانه برگشت و گفت

  . آره، ولي بار دوم قبول شد-

  :جرج گفت

شه كه  از اون وقت تا حاال هر روز صبح توي آشپزخانه ظاهر مي.  پرسي همين دوهفته پيش امتحان داد-
  .بگه بلده اين كارو انجام بده

آلود و رنگ  هاي خواب اي بعد هرميون و جيني با چهره گاه صداي پايي از راهرو به گوش رسيد و لحظه آن
  :ماليد روي صندلي نشست و گفت هايش را مي كه چشمجيني . پريده وارد آشپزخانه شدند

   براي چي اين قدر زود بيدارمون كردين؟-

  :آقاي ويزلي گفت

  . آخه يه مقداري از راهو بايد پياده بريم-

  :هري گفت

   پياده؟ يعني ما بايد پياده به جام جهاني بريم؟-

  :آقاي ويزلي لبخند زد و گفت

موضوع اينه كه دورهم جمع شدن جادوگرها . ريم سافت كوتاهو پياده ميفقط يه م. جا خيلي دوره  نه، اون-
ما هر وقت بخوايم از جايي به جاي ديگه بريم بايد حواسمونو جمع . ها خيلي سخته بدون جلب توجه مشنگ

  ...العاده پيش اومده كنيم چه برسه به حاال كه براي جام جهاني وضعيت فوق

  :او گفت. رج فرياد كشيد و همه را از جا پراندناگهان خانم ويزلي با خشونت سر ج

  ! جرج-

  :داد گفت جرج با معصوميتي كه هيچ كس را فريب نمي

   بله؟-

   اون چيه توي جيبت؟-

  ! هيچي-

  ! به من دروغ نگو-

بالفاصله چند شئ كوچك » !برس به دست«: خانم ويزلي چوبدستيش را به سمت جيب جرج گرفت و گفت
ها با سرعت به دست  ها را در هوا بقاپد اما نتوانست و آن جرج سعي كرد آن. يرون آمدرنگارنگ از جيب جرج ب
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ها را كه از قرار معلوم تافي زبان درازكن بودند باال گرفت و  خانم ويزلي با غضب آن. خانم ويزلي رسيدند  
  :گفت

ر؟ جيباتونو خالي كنين، زود رو بندازين دو  مگه بهتون نگفته بوديم اينا رو از بين ببرين؟ مگه نگفتيم همه-
  .گم باشين، هردوتاتونو مي

توانند دزدكي  ها را كه مي كامالً معلوم بود كه دوقلوها قصد داشتند هرقدر از تافي. ي ناخوشايندي بود صحنه
او پشت . ها را از چنگشان درآورد ي آن آوري همه از منزل خارج كنند اما خانم ويزلي با استفاده از افسون جمع

ها يكي پس از ديگري از جاهاي عجيب و  و تافي» !برس به دست! برس به دست«: كشيد ر هم فرياد ميس
ها را  هنگامي كه خانم ويزلي تافي. آمدند غيرقابل تصور مثل آستر كت جرج و تاي شلوار جين فرد بيرون مي

  : فرد با عصبانيت بر سر او فرياد كشيد،انداخت دور مي

  !م تا اونارو درست كرديمماه زحمت كشيدي  شيش-

  :زنان گفت خانم ويزلي جيغ

  !زد خود نبود كه امتحانات سمجتون چنگي به دل نمي بي!  چه جالب-

ي آقاي ويزلي را  خانم ويزلي هنگامي كه گونه. رسيد هنگام خداحافظي جو خانه چندان صميمي به نظر نمي
هايشان را پشتشان  آن دو كوله پشتي. تر بودند او عصبانيبوسيد هنوز ناراحت و برافروخته بود اما دوقلوها از  مي

  :خانم ويزلي گفت. انداختند و بدون خداحافظي با مادرشان به سمت در حياط رفتند

  . اميدورام بهتون خوش بگذره-

  :شدند و گفت سپس رو به دوقلوها كرد كه از او دور مي

  .آهاي، مواظب رفتارتون باشين -

  :خانم ويزلي به آقاي ويزلي گفت. طور به راهشان ادامه دادند ه هم نكردند و هماندوقلوها حتي به او نگا

  .فرستم  بيل و چارلي و پرسي رو نزديك ظهر مي-

. آقاي ويزلي همراه با هري، رون، هرميون و جيني پشت سر دوقلوها راه افتادند و از عرض حياط گذشتند
رنگي كه در سمت راستشان در خط افق به  نور كم. كرد يهوا خنك بود و هنوز ماه در آسمان نورافشاني م

هري كه تمام فكرش به جادوگرهايي معطوف شده بود كه . داد كه سحر نزديك است خورد نشان مي چشم مي
  :شدند خود را به آقاي ويزلي رساند و از او پرسيد ي جام جهاني سرازير مي از سراسر دنيا براي تماشاي مسابقه

  جا برسونن؟ ها خودشونو به اون تونن بدون جلب توجه مشنگ گر چه طوري مي اين همه جادو-

  :آقاي ويزلي آهي كشيد و گفت

مسئله اينه كه حدود يكصدهزار جادوگر براي تماشاي جام جهاني .  اين يه مشكل سازماني عظيم بود-
ه اين همه جادوگر متأسفانه ما يك مكان جادويي بزرگ براي سروسامون دادن ب. شن يكدفعه سرازير مي

ها باشه اما فكرشو بكن اگه صدهزار جادوگر بريزن توي  البته جاهايي داريم كه دور از دسترس مشنگ. نداريم
براي همين مجبور شديم يه زمين باير و . وسه چهارم چه وضعي پيش مياد ي دياگون يا سكوي نه كوچه
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ي  اآلن چند ماهه كه همه. ن انجام بديمرو در حد امكا دورافتاده پيدا كنيم و اقدامات ضد مشنگي  
ريزي  قبل از هر چيز بايد براي ورود جادوگرها برنامه. كنن كاركنان وزارتخونه دارن روي همين مسئله كار مي

ي محدودي هم از وسايل  عده. اومدن ن بايد دوهفته قبل مي ترو خريده هاي ارزون كساني كه بليت. كرديم مي
. بندون درست كنيم هاي اتوبوس و قطار راه كنن چون نبايد با تجمع توي ايستگاه ه ميها استفاد ي مشنگ نقليه

شن و ما بايد محل  ها ظاهر مي بعضي. دوني جادوگرها از كشورهاي مختلف دنيا دارن ميان خودت كه مي
ت كه براي يه جنگل در اون نزديكي هس. ها باشه كرديم كه دور از چشم مشنگ رو براي اين كار پيدا مي امني

تونن غيب و ظاهر بشن بايد از  خوان يا نمي كساني كه نمي. ن غيب و ظاهر شدن جادوگرها در نظر گرفته
از پيش تعيين شده جادوگرهارو از محلي به محل ايه كه در يك زمان خاص  رمزتاز وسيله. رمزتاز استفاده كنن

دويست تا رمزتاز در .  رو با رمزتاز جا به جا كنيمي زيادي تونيم عده در صورت لزوم مي. كنه اي منتقل مي ديگه
. تره  از همه به ما نزديك10ي استاوتزهده ن و رمزتازي كه باالي تپه نقاط مهم و استراتژيكي بريتانيا گذاشته

  .ريم اآلنم داريم به همون جا مي

هري از روي .  اشاره كرد11ي اوتري سنت كچپل ي بلند و باريكي در پشت دهكده آقاي ويزلي به تپه
  :كنجكاوي پرسيد

   رمزتاز چه جور چيزيه؟-

  :آقاي ويزلي گفت

اي  هارو جلب كنه چون ممكنه ورش دارن و يه گوشه فقط نبايد توجه مشنگ. تونه باشه  هر چيزي مي-
  ...ها آشغال و به درد نخوره معموالً چيزيه كه از نظر مشنگ... بندازنش

تنها صدايي كه سكوت . رفت باال رفتند يكي كه به سمت دهكده ميي مرطوب و تار ها به زحمت از جاده آن
آرام رو به روشني  كردند هوا آرام وقتي از دهكده عبور مي. هايشان بود شكست صداي قدم پيرامونشان را مي

آقاي ويزلي . دست و پاي هري يخ كرده بود. داد گذاشت و تيرگي شب جاي خود را به آسماني نيلگون مي مي
  .كرد  ساعتش نگاه ميمرتب به

گاه پايشان در سوراخ ناپيداي  گاه و بي. رفتند ديگر نا و رمقي براي حرف زدن نداشتند وقتي از تپه باال مي
هري با هر . خوردند هاي علف برهم انباشته ليز مي گاهي نيز از روي كپه. افتادند كرد و مي خرگوشي گير مي

وقتي باالخره به زمين صاف رسيدند پاهاي . كرد هايش حس مي دهكشيد درد شديدي را در زير دن نفسي كه مي
نفس افتاده بود عينكش را از چشم برداشت تا  آقاي ويزلي كه به نفس. هري ديگر توانايي حركت نداشت

  :ي آن پاك كند و گفت قطرات عرق را از سطح شيشه

  ... ده دقيقه ديگه مونده، به موقع خودمونو رسونديم-

آقاي ويزلي عينكش را . ويش را محكم گرفته بود آخرين نفري بود كه به باالي تپه رسيدهرميون كه پهل
  :كرد گفت دوباره به چشم زد و در حالي كه با دقت به اطراف نگاه مي

  ...بياين بگرديم... احتماالً زياد بزرگ نيست.  حاال فقط بايد رمزتازو پيدا كنيم-

                                                           
١٠ Stoatshead 
١١ Ottery St Catchpole 
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اما هنوز چند دقيقه نگذشته بود كه صدايي . جو پرداختندها پراكنده شدند و در هر سو به جست آن  
  :سكوت را شكست و گفت

  !ما پيدايش كرديم. جاست جاست، آرتور، اين  اين-

آقاي ويزلي لبخندزنان به سمت مردي كه . ي دو شخص بلند قامت در آن سوي تپه نمايان شد پيكر تيره
  .نبالش رفتندها نيز به د بچه» !آموس«: فرياد زده بود رفت و گفت

يك . اي دست داد پشت قهوه آقاي ويزلي جلو رفت و با جادوگري كه با صورت سرخ و سفيد و ريش كم
  :آقاي ويزلي گفت. آلود در دست مرد بود لنگه پوتين گل

ي ساماندهي و نظارت بر امور موجودات جادويي كار  توي اداره. ها، ايشون آقاي آموس ديگوريه  بچه-
  سرشه، بايد سدريكو بشناسين، نه؟اينم پ. كنه مي

او كاپيتان و جستجوگر تيم كوييديچ هافلپاف . قيافه بود ساله و بي اندازه خوش سدريك ديگوري هفده
  :ها نگاه كرد و گفت سدريك به بچه. درهاگوارتز بود

  . سالم-

ها هنوز سدريك  آن. ها جواب سالم او را دادند غير از جرج و فرد كه فقط سرشان را تكان دادند ي بچه همه
پدر سدريك . ي كوييديچ سال گذشته نبخشيده بودند را براي شكست دادن تيم گريفندور در اولين مسابقه

  :پرسيد

   خيلي پياده روي داشتين؟-

  :آقاي ويزلي گفت

  شما چي؟. س ي ما درست اون طرف دهكده خونه. ، خيلي زياد نبود نه...  اي-

باوركن موقعي كه سدريك امتحان ظاهر شدن بده . نيمه شب بيدار بشيم مجبور شديم ساعت دو بعد از -
دادن حاضر نبودم جام  اگه يه گوني پر از گاليونم بهم مي... البته زيادم بد نبود. كشم من يه نفس راحتي مي
 اما مثل اين كه من. البته قيمت بليتش دست كمي از يك گوني پر از گاليون نداشت. جهاني رو از دست بدم

  ...تر از تو بوده بارم سبك

  :آموس ديگوري با خوشرويي به هري، هرميون و فرزندان آقاي ويزلي نگاه كرد و گفت

  هاي خودتن، آرتور؟ شون بچه  همه-

  :آقاي ويزلي به فرزندانش اشاره كرد و گفت

  ...دوست ديگهاينم هريه، يه . اين هرميون، دوست رونه. هاي منن نه، فقط اونايي كه موهاشون قرمزه بچه

  :هاي آموس ديگوري گرد شد و گفت ناگهان چشم

  ؟هري پاترگي؟ هري؟   جدي مي-

  :هري گفت
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  . بله-  

ها به زخم  هاي سريع آن او به نگاه. هاي كنجكاو مردم در اولين مالقاتشان با او عادت داشت هري به نگاه
  :آموس ديگوري گفت. شد روي پيشانيش نيز عادت كرده بود اما هنوز در چنين مواقعي معذب مي

من بهش ... مون گفته كه پارسال با تيم شما بازي كرده براي همه.  سدريك خيلي ازت تعريف كرده-
آخه تو هري پاترو شكست ... هات تعريف كني سدريك، اين از اون خاطراتيه كه بايد براي نوه... گفتم
  !دادي

هاي فرد و جرج دوباره  اخم.  دليل ساكت ماندهري در جواب او هيچ حرفي براي گفتن نداشت و به همين
  :رسيد زيرلب گفت سدريك كه شرمنده به نظر مي. درهم رفت

  ...اتفاق بدي پيش اومده بود... بهتون كه گفته بودم.  بابا، هري از روي جاروش افتاد-

  :آموس با مهرباني به پشت سدريك زد و گفت

كسي كه بهتر بازي ... خيلي آقاست. كنه كسته نفسي مي آره، ولي تو نيفتادي، درسته؟ سدريك خيلي ش-
گم هري؟ وقتي يكي از روي جاروش ميفته،  مطمئنم خود هري هم اينو قبول داره، درست نمي. ست كنه برنده

الزم نيست آدم نابغه . تونه پرواز كنه  كامالً مشخصه كه كدومشون بهتر مي.مونه يكي ديگه روي جاروش مي
  .و تشخيص بدهباشه تا بتونه اين

  :آقاي ويزلي نگاهي به ساعتش انداخت و گفت

  اي هم هست كه براش صبر كنيم؟ آموس، كس ديگه.  ديگه وقت رفتنه-

  :آقاي ديگوري گفت

كنم جادوگر  فكر نمي. فاوسيت هم بليت گيرش نيومده. س كه اونجان الوگودها اآلن يه هفته.  نه، ديگه-
  ؟اي اين دور و اطراف باشه، نه ديگه

  :آقاي ويزلي گفت

بهتره براي ... خب، يه دقيقه ديگه مونده. اي اين اطراف نيست دونم جادوگر ديگه  تا جايي كه من مي-
  ...رفتن آماده بشيم

  :آقاي ويزلي به هري و هرميون نگاه كرد و گفت

  ...كافيه تنها كاري كه بايد بكنين اينه كه به رمزتاز دست بزنين، حتي اگه انگشتتونم بهش بزنين -

هاي بزرگي با خود آورده بودند به سختي توانستند همه با هم دور لنگه  پشتي از آن جا كه هر نه نفر كوله
  .اي كه در دست آقاي ديگوري بود جمع شوند ي كهنه چكمه

ناگهان اين . زد كس حرفي نمي هيچ. خورد باد خنكي به صورتشان مي. سرانجام همه دور چكمه جمع شدند
ها را در آن وضعيت  آمد و آن هن هري خطور كرد كه اگر مشنگي در آن لحظه به باالي تپه ميفكر به ذ

ي كهنه چنگ زده  نه نفر كه دونفرشان بزرگسال بودند به يك لنگه چكمه... كرد ديد چه قدر تعجب مي مي
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  ...حركت ايستاده بودند بودند و بي  

  :آقاي ويزلي كه به ساعتش چشم دوخته بود گفت

  ... دو، سه يك،-

پاهايش . گويي يك قالب نامرئي به دور كمر هري افتاد و او را به سمت جلو برد. بالفاصله جا به جا شدند
ها با سرععت  آن. هاي رون و هرميون را كه در دو طرفش بودند احساس كرد از زمين جدا شد و برخورد شانه

. هاي مبهم و چرخان تبديل شده بود رافشان به لكهتصاوير اط. شنيدند ي باد را مي رفتند و صداي زوزه جلو مي
ي هري چنان محكم به چكمه چسبيده بود كه گويي نيرويي مغناطيسي آن را به خود جذب  انگشت اشاره

  ...كرد و سرانجام مي

سپس لنگه . رون تلوتلو خورد و روي هري افتاد و هر دو با هم به زمين افتادند. پاهايش به زمين خورد
  . سر هري افتاد و گرمپي صدا كردچكمه كنار

. هري سرش را بلند كرد و چشمش به آقاي ويزلي، آقاي ديگوري و سدريك افتاد كه هنوز ايستاده بودند
  .غير از آن سه نفر، بقيه روي زمين افتاده بودند. موهايشان در اثر حركت سريع به هم ريخته و آشفته شده بود

  :يك نفر گفت

  .ي استاوتزهد رسيدند  تپه پنج و هفت دقيقه، از-
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  بگمن و كرواچبگمن و كرواچ: 7فصل 
  

  

  

  

ها در  آن. هري دست و پاي رون را كنار زد و برخاست
آلود فرود آمده  آب و علف وسيع و مه يك صحراي بي

در برابرشان دو جادوگر خسته و عبوس ايستاده . بودند
ها ساعت طاليي بزرگي در دست داشت  يكي از آن. بودند

ي بزرگ كاغذپوستي و يك قلم پر به  لقهو ديگري يك ح
ها لباس پوشيده  ي مشنگ هردو به شيوه. دست گرفته بود

مردي كه ساعت داشت . و بسيار ناشيانه عمل كرده بودند
هاي بلندي پوشيده بود كه  كت و شلوار فاستوني و چكمه

رسيد و همكارش يك دامن  هايش مي تا باالي ران
  .وشيده بود پ12اسكاتلندي را با يك پانچو

ي بزرگي  را در جعبه آقاي ويزلي لنگه چكمه را به دست مردي داد كه دامن اسكاتلندي پوشيده بود و او آن
هري به درون جعبه نگاهي انداخت و چشمش به . در كنارش انداخت كه جاي رمزتازهاي مصرف شده بود

پوش  آقاي ويزلي به مرد دامن. افتادي خالي و يك توپ فوتبال پاره  ي كهنه، يك قوطي نوشابه يك روزنامه
  :گفت

  .13 سالم، باسيل-

  :باسيل با درماندگي گفت

بهتره . جاييم ما از ديشب تا حاال اين... در حال انجام وظيفه نيستي، نه؟ خوش به حالت.  سالم، آرتور-
 جاتون صبر كن ببينم.  برسن14ي زيادي از بلك فارست قراره ساعت پنج و ربع عده. زودتر برين كنار

  ...ويزلي... ويزلي... كجاست

  :او به طوماري كه در دست داشت نگاه كرد و گفت

اسم مسئول اون قسمت آقاي . حدود چهارصدمتر جلوتر وارد اولين قسمت بشين. طرف برين  بايد از اين-

                                                           
  .نوعي باالپوش ضخيم، متداول در آمريكاي جنوبي 12

١٣ Basil 
١٤ Black Forest 
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  .16اسم مسئولش آقاي پاينه. ديگوري، جاي تو توي دومين قسمته. 15رابرتزه

  :آقاي ويزلي گفت

  .ونم، باسيل ممن-

. رفتند ها در صحراي وسيع پيش مي آن. ي دست او بقيه به دنبالش رفتند آقاي ويزلي حركت كرد و با اشاره
ي سنگي در  روي روي يك كلبه بعد از بيست دقيقه پياده. ديدند آلود درست جلويشان را نمي در آن هواي مه

ي را كه در پهناي افق كشيده شده بود در آن هري جنگل تيره و تار. ي بزرگ پديدار شد جلوي يك دروازه
شد صدها چادر را ديد كه  داري كه به جنگل منتهي مي بر روي زمين وسيع و شيب. سوي دروازه تشخيص داد

ها با آقاي ديگوري و سدريك خداحافظي كردند  آن. رسيدند آلود به نظر مي هاي تيره و مه از دور همچون شبح
  .و به سوي در كلبه رفتند

هري با يك نگاه دريافت كه او تنها . كرد ي در كلبه ايستاده بود و به چادرها نگاه مي مردي در آستانه
. ها نگاه كرد ها را شنيد سرش را برگرداند و به آن همين كه صداي پاي آن. مشنگ واقعي در آن منطقه است

  :آقاي ويزلي با خوشرويي گفت

  ! سالم-

  :مشنگ گفت

  . سالم-

  قاي رابرتز باشين، درسته؟ شما بايد آ-

  :آقاي رابرتز گفت

  اسم شما چيه؟.  بله، درسته-

  .م چند روز پيش دوتا چادر رزرو كرده. ام  من ويزلي-

  :آقاي رابرتز به فهرستي كه روي در كلبه چسبيده بود نگاه كرد و گفت

  مونين؟ فقط يه شب مي.  شما يه جا كنار جنگل، اون باال خواسته بودين-

  :زلي گفتآقاي وي

  . بله-

  خواين همين اآلن پولشو بدين؟  مي-

  :آقاي ويزلي گفت

  . بله، حتماً-

يك دسته اسكناس مشنگي لوله . آقاي ويزلي كمي از كلبه فاصله گرفت و هري را به سمت خود كشيد

                                                           
١٥ Roberts 
١٦ Payne 
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  :كرد به هري گفت ها را از هم جدا مي طور كه پول شده از جيبش درآورد و همان

پس حتماً اين پنج ... ي كوچيكشو ديدم ده پونديه؟ آره، آره، شماره... يه...  يهاين.  كمكم كن، هري-
  پونديه، آره؟

شنود معذب شد و  ها را مي هاي آن ي حرف دانست آقاي رابرتز گوشش را تيز كرده و همه هري كه مي
  :بسيار آهسته گفت

  . بيست پونديه-

  ...فهمم اين كاغذهاي كوچيك نمي...  آره، آره، درسته-

  :هاي جدا شده به سمت آقاي رابرتز برگشت او گفت وقتي آقاي ويزلي با اسكناس

   خارجي هستين؟-

  :آقاي ويزلي كه گيج شده بود گفت

   خارجي؟-

  :كرد گفت آقاي رابرتز كه با حالتي موشكافانه آقاي ويزلي را ورانداز مي

ي پيش اومده بودن و  دونفر ده دقيقه. دين هارو از هم تشخيص نمي  شما اولين كسي نيستين كه اسكناس-
  .ي قالپاق ماشين بهم بدن هاي طاليي به اندازه خواستن سكه مي

  :آقاي ويزلي كه دستپاچه شده بود گفت

  گين؟  جدي مي-

سپس . ي پول آقاي ويزلي را بدهد هاي درون يك قوطي حلبي را زير و رو كرد تا بقيه آقاي رابرتز سكه
  : كه چادرها را در آن افراشته بودند نگاه كرد و گفتطور ناگهاني به زميني به

معموالً مردم يكهو از راه . ن صدها نفر از قبل جا رزرو كرده. قدر شلوغ نشده بود وقت اين جا هيچ  اين-
  ...كنه كسي جا رزرو نمي. رسن مي

  :ي پولش را بگيرد گفت آقاي ويزلي كه دستش را دراز كرده بود تا بقيه

  گين؟  جدي مي-

  :كه به فكر فرو رفته بود گفت ي پولش را نداد و درحالي اما آقاي رابرتز بقيه

يه يارو هست كه . اند خيلي اجق وجقي. شون خارجي هستن همه. جا ن اين ن اومده جا پا شده  مردم از همه-
  .گرده با دامن اسكاتلندي و پانچو مي

  :آقاي ويزلي با نگراني گفت

  پوشيد؟ جوري لباس مي  نبايد اين-

  :آقاي رابرتز گفت
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شون  كه همه مثل اين. جور گردهمايي بزرگه مثل يه... دونم چي بگم نمي... جور يه... جور  انگار يه-
  .جا انگار همه با هم قرار گذاشتن كه بيان اين... شناسن رو مي همديگه

بالفاصله . تز سبز شدي آقاي رابر وقت جادوگري كه شلوار گلف پوشيده بود درست كنار در كلبه در همان
  »!بفراموش«: چوبدستيش را به سمت آقاي رابرتز گرفت و گفت

خيالي در  هايش باز شد و آثار سرخوشي و بي اي خيره ماند، اخم هاي آقاي رابرتز به نقطه بالفاصله چشم
ي رابرتز آقا. آيند شان اصالح شده به چه حالتي درمي هري متوجه شد كساني كه حافظه. اش نمايان شد چهره

  :با خونسردي به آقاي ويزلي گفت

  .ي پولتون ي اردوگاه، اينم بقيه  بفرماييد، اين نقشه-

  :آقاي ويزلي گفت

  . متشكرم-

آثار خستگي . ي بزرگ اردوگاه حركت كرد ها به سمت دروازه جادوگري كه شلوار گلف پوشيده بود همراه آن
قدري  وقتي از آقاي رابرتز به. هايش گود افتاده بود صورتش ته ريش داشت و چشم. اش مشهود بود در چهره

  :شنيد جادوگر خسته به آقاي ويزلي گفت دور شدند كه صدايشان را نمي

روزي ده دفعه بايد با افسون فراموشي جادوش كنيم تا آروم و قرار داشته .  با اين يارو خيلي مشكل داريم-
ره و با صداي بلند  ور مي ور به اون يكسره از اين. ستاين لودو بگمن هم كه انگار هيچي حاليش ني. باشه
كاشكي زودتر . اصالً به فكر امنيت ضدمشنگي نيست. ده هاي بازدارنده داد سخن مي ي سرخگون و توپ درباره

  .فعالً خداحافظ، آرتور. تموم بشه كه من يه نفسي بكشم

  .بالفاصله غيب شد

  :جيني كه تعجب كرده بود گفت

ي ورزش و تفريحات جادويي نيست؟ اون بايد بهتر از هر كسي بدونه كه  ن رئيس اداره مگه آقاي بگم-
  هاي بازدارنده حرف بزنه، درسته؟ ها نبايد از توپ جلوي مشنگ

  :گاه لبخندزنان گفت آن. آقاي ويزلي كه جلوتر از همه بود از دروازه گذشت و وارد اردوگاه شد

ولي در عوض خيلي . خياله يه ذره بي... ي اقدامات امنيتي يه ذره  زمينهاما لودو هميشه در.  آره، بايد بدونه-
تيم ويمبورن وسپز تا حاال . كرده دونين كه يه زماني توي تيم كوييديچ انگلستان بازي مي مي. پرشور و هيجانه

  .مدافعي به خوبي لودو نداشته

كه تمام چادرها به نسبت عادي  با اين.  رفتندآلود باال دار و مه ها از ميان چادرها گذشتند و از زمين شيب آن
ها شبيه كنند متأسفانه با اضافه كردن  ها را در حد امكان به چادرهاي مشنگ اند آن بودند و معلوم بود كوشيده

خورد  اما در گوشه و كنار چادرهايي به چشم مي. ي ورودي يا بادنما به راه خطا رفته بودند دودكش يا زنگوله
ي  ي محوطه در ميانه. داد كه مشكوك شود رسيد و هري به آقاي رابرتز حق مي ادويي به نظر ميكه كامالً ج

رسيد و  راه گرانبها ديدند كه همچون يك قصر مينياتوري به نظر مي دار چادري از جنس ابريشم راه شيب
رفتند از مقابل يك كمي كه جلوتر . كردند دار جلوي در ورودي آن خودنمايي مي ي قالده چندين طاووس زنده
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ي كمي از آن، چادر ديگري بود كه  در فاصله. ي كوچك داشت طبقه گذشتند كه چندين مناره چادر سه
آقاي ويزلي كه لبخندي برلب داشت . حياطي با حوضچه و فواره و ساعت آفتابي در جلوي آن قرار داشت

  :گفت

! جا رو نگاه كنين اين! آهان. كنيم ميمون يه جا جمع بشيم خيلي جلب توجه   طبق معمول، وقتي همه-
  .جا جاي ماست اين

اي خالي بود و در آن  جا محوطه در آن. ي جنگل رسيده بودند دار در حاشيه ي شيب ها به انتهاي محوطه آن
  :آقاي ويزلي با شوق و ذوق گفت. »ويظلي«: تابلوي كوچكي نصب كرده بودند كه روي آن نوشته بود

  .تره جاي ما از همه به ورزشگاه نزديك. طرف جنگله ورزشگاه درست اون. هترهجا ب جا از همه  اين-

  :بارش را به زمين گذاشت و با شور و اشتياق گفت آقاي ويزلي كوله

تا وقتي توي . بگذارين براتون اين مسئله رو كامالً روشن كنم. جا از سحر و جادو خبري نيست  خب، اين-
بايد آستينارو باال بزنيم و با . يم اجازه نداريم از سحر و جادو استفاده كنيمها هست دار مشنگ هاي شماره زمين

طوري چادرشونو  ها هميشه همين مشنگ... كنم كار سختي باشه گمون نمي. دستامون اين چادرهارو برپا كنيم
  طوري بايد كارمونو شروع كنيم؟ هري، به نظر تو چه. كنن درست مي

بردند و  وقت در تعطيالت او را با خود نمي ها هيچ دورسلي. گاه نرفته بودگاه در عمرش به اردو هري هيچ
ها  تر ميخ با اين حال هري و هرميون جاي بيش. ، پيرزن همسايه بگذارند17دادند او را نزد خانم فيگ ترجيح مي
به جاي كمك، خود شده بود كه  آقاي ويزلي هنگام استفاده از چكش چنان از خود بي. ها را پيدا كردند و تيرك

ي رنگ و رورفته را  گرفت با اين حال سرانجام توانستند دو چادر دونفره ها را مي تر جلوي دست و پاي آن بيش
  .برپا كنند

امكان . همه عقب ايستادند تا از دور به حاصل تالششان نگاه كنند و به تحسين و تمجيد آن بپردازند
ها متوجه شد كه  ي آن ان تعلق دارد اما هري با مشاهدهنداشت كسي گمان كند كه اين چادرها به جادوگر

هرميون كه . رسيد ها به نفر مي چادرها بيش از اندازه كوچكند زيرا با رسيدن بيل، چارلي و پرسي تعداد آن
اما در همان هنگام آقاي ويزلي روي زمين . متوجه اين موضوع شده بود با حيرت و شگفتي به هري نگاه كرد

  :دست و پا وارد يكي از چادرها شد و گفتنشست و چهار 

  .بياين يه نگاهي بهش بندازين. شيم جون جا مي  درسته يه ذره جامون تنگه ولي همه-

ي  ي سه خوابه داخل چادر مانند يك خانه. هري خم شد و به درون چادر رفت و دهانش از تعجب باز ماند
.  وسايل خانه مشابه وسايل خانم فيگ بودكه عجيب آن. قديمي بود كه هم حمام داشت هم آشپزخانه

. آمد را آراسته بود و در تمام خانه بوي گربه مي ي آن لنگه به هاي ناجور و لنگه دوزي شده مبل هاي قالب رومبلي
كرد نگاهي به چهار تختخواب سفري  كه قسمت طاس سرش را با دستمال خشك مي آقاي ويزلي درحالي

  :داخل اتاق خواب انداخت و گفت

بيچاره كمردرد گرفته . مونه قرض گرفتم اين چادرو از پركينز كه توي اداره. مونيم جا مي  فقط يه شب اين-

                                                           
١٧  Figg 
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  .و ديگه نمياد اردو

  :آلود را برداشت و به داخل آن نگاه كرد و گفت گاه كتري خاك آن

  ...كه احتياج به آب داريم  خب، مثل اين-

هاي غيرعادي داخل چادر تعجب نكرده  ود و از ديدن قسمترون كه به دنبال هري به داخل چادر آمده ب
  :بود گفت

  .ست طرف محوطه اون. اي كه مشنگه داد يه جايي شير آب كشيده  توي نقشه-

  :آقاي ويزلي كتري و دو قابلمه را به دست او و هري و هرميون داد و گفت

  .كنيمريم براي آتيش چوب جمع  ما هم مي. تا برين آب بيارين  پس شما سه-

  :رون گفت

  ... آخه براي چي؟ ما كه اجاق داريم-

  :زد گفت هايش برق مي آقاي ويزلي كه از خوشحالي چشم

زنن غذاشونو بيرون چادر  هاي واقعي وقتي چادر مي مشنگ.  رون، امنيت ضدمشنگي رو فراموش نكن-
  .م من خودم ديده. كنن روي آتيش درست مي

داد كتري قابلمه  تر بود اما بوي گربه نمي ر دخترها كه كمي كوچكهري، رون و هرميون پس از ديدن چاد
  .را برداشتند و به راه افتادند

كردند دريايي از چادر  اكنون كه خورشيد طلوع كرده و مه صبحگاهي ناپديد شده بود به هر سو نگاه مي
تازه در آن لحظه بود . كردند گذشتند و با كنجكاوي به اطرافشان نگاه مي آهسته از كنار چادرها مي. ديدند مي

او هرگز به اين فكر نيفتاده . تواند زياد باشد قدر مي ها در دنيا چه كه هري متوجه شد تعداد جادوگرها و ساحره
  .كنند بود كه در كشورهاي ديگر هم جادوگراني زندگي مي

ي كوچك داشتند  چههايي كه ب در خانواده. همسايگانشان در اردوگاه تازه از خواب بيدار شده بودند
يك پسر . ي خردسال نديده بود هري پيش از آن جادوگر يا ساحره. شد تري مشاهده مي وجوش بيش جنب

رسيد جلوي يك چادر هرمي شكل خم شده بود و يك چوبدستي در دست  نظر مي كوچك كه دوساله به
صدف بزرگ و  حلزون بي. زد ها مي الي علف صدفي در البه با شور و شوق چوبدستي را به حلزون بي. داشت
تر شدند مادر پسرك شتابان از چادر بيرون آمد و  وقتي نزديك. كرد شد و مثل يك سوسيس باد مي تر مي بزرگ
  :گفت

  !آخ...  نزن– دست – چوبدستي بابا – به – كوين، چند دفعه بايد بهت بگم، هان؟ چند دفعه؟ ديگه -

صداي داد و فرياد ساحره همراه با صداي فرياد . لزون تركيدساحره پايش را روي حلزون متورم گذاشت و ح
  :گفت شنيدند كه مي كودك را از پشت سرشان مي

  !حلزونو تلكوندي!  حلزونو تلكوندي-
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بازي  ي اسباب سن و سال كوين را ديدند كه سوار جاروي پرنده ي خردسال هم كمي جلوتر دو ساحره
هاي زمين چند  كرد كه شست پاي دو كودك با علف  از زمين پرواز مياي باالتر جاروي پرنده به اندازه. بودند
در همان لحظه يكي از جادوگرهاي وزارتخانه آن دو كودك را ديد و هنگامي . تر فاصله نداشت متر بيش سانتي

  :پرتي زيرلب گفت گذشت با حواس كه از كنار هري، رون و هرميون مي

  !اً پدر و مادرشون هنوز خوابن؟ حتم!توي روز روشن!  نگاه كن توروخدا-

بعضي از . شان را آماده كنند آمدند تا صبحانه ها از چادرهايشان بيرون مي جا جادوگرها و ساحره جا و آن اين
اي ديگر با  عده. افروختند كردند و با استفاده از چوبدستي آتش جادويي مي ها دزدكي به اطرافشان نگاه مي آن

. كشيدند گويي ترديد داشتند كارشان به نتيجه برسد ي كبريت مي ي را به جعبهترديد و بدگماني چوب كبريت
سه جادوگر آفريقايي كه رداهاي سفيد بلند به تن داشتند گرم صحبت بودند و چيزي شبيه به يك خرگوش را 

اي كه مابين  دوزي شده ي پولك چند ساحره آمريكايي زير پارچه. كردند روي آتش سرخي كباب مي
هري . هاي سالم انجمن ساحره: روي پارچه نوشته بود. يشان نصب كرده بودند سرگرم گپ زدن بودندچادرها

كه  شنيد و با اين اي بود مي هنگام عبور از كنار چادرها بخشي از گفتگوهاي درون چادرها را كه به زبان بيگانه
  .هيجانندفهميد متوجه شد كه همه سرشار از شور و  ها را نمي حتي يك كلمه از حرف

  :رون گفت

  بينه؟ هاي من عوضي مي جا بكهو سبز شد يا چشم  همه-

ي چادرهايش  ها وارد قسمتي از محوطه شده بودند كه روي همه آن. ديد هاي رون درست مي چشم
در چادرهايي كه . رسيد هر چادر خرمني از شبدر انباشته شده است شبدرهاي بلندي روييده بود و به نظر مي

  :ها را صدا زد ناگهان يك نفر از پشت سر نام آن. ديدند هاي خندان افراد را مي بود صورتدرشان باز 

  !هرميون! رون!  هري-

او جلوي چادر . ها در گروه گريفندور بود كالس سال چهارمي آن  هم18اين صداي سيموس فينيگان
و دوست صميميش، دين زني با موي بلوند روشن كه ظاهراً مادرش بود . شان نشسته بود شبدرپوش شده

  . كه او نيز در گروه گريفندور بود كنارش نشسته بودند19توماس

ها احوالپرسي كنند سيموس به پهناي صورتش خنديد و  وقتي هري و رون و هرميون جلو رفتند تا با آن
  :گفت

  . از تزئين چادرمون خوشتون اومد؟ كاركنان وزارتخونه كه زياد خوششون نيومده-

  : گفتخانم فينيگان

ها رو ببينين چي  مونو به تيم محبوبمون نشون بديم؟ پس اگر چادرهاي بلغاري  چه اشكالي داره كه عالقه-
  .ن دونين باالي چادرهاشون چي آويزون كرده نمي. گين مي

  :هاي سياه ريز و برّاقش به هري و رون و هرميون نگاه كرد و گفت او با چشم

                                                           
١٨  Seamus Finnigan 
١٩  Dean Thomas 
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   شما طرفدار ايرلندين ديگه؟-

  .ها نيز طرفدار تيم ايرلندند دوباره به راه افتادند كه به او اطمينان دادند كه آن ز آنپس ا

  :رون گفت

   اگه هم طرفدار ايرلند نبوديم مگه با اون تبليغاتشون جرئت داشتيم بگيم؟-

  :هرميون گفت

  .ن ها باالي چادرهاشون چي آويزون كرده خواد بدونم بلغاري  خيلي دلم مي-

 از باالي محوطه اشاره كرد كه پرچم سرخ و سفيد و سبز بلغارستان به اهتزاز درآمده بود و هري به قسمتي
  :گفت

  . بياين بريم يه نگاهي بندازيم-

باالي تك تك چادرها تصوير بزرگ يك جادوگر . چادرهاي آن قسمت را با گياهان زنده تزئين نكرده بودند
تصوير متحرك بود اما غير از چشمك . كرد ودنمايي مياي مصمم خ اخمو با ابروهاي پرپشت مشكي و چهره
  :رون آهسته گفت. داد زدن و اخم كردن كار ديگري انجام نمي

  . اين كرامه-

  :هرميون گفت

   كي؟-

  :رون جواب داد

  !وجوگر تيم بلغارستان ويكتور كرام، جست!  كرام-

  :هي انداخت و گفتكردند نگا زدند و اخم مي ي تصاوير كرام كه چشمك مي هرميون به همه

  . انگار خيلي اخمو و بداخالقه-

  :رون سرش را رو به آسمان بلند كرد و گفت

. خيلي داشته باشه هيجده سال. خيلي هم جوونه.  اخمو و بداخالقه؟ چه اهميتي داره؟ بازيش حرف نداره-
  .حاال صبر كن تا امشب خودت ببيني. س نابغهاون 

هري و رون و هرميون ته صف . خورد وي شير آب به چشم ميي محوطه صف كوتاهي در جل در گوشه
ها جادوگر پيري بود  يكي از آن. كرد ها ايستاده بود با مرد ديگري جر و بحث مي مردي كه جلوي آن. ايستادند

او يك . ي مرد ديگر مشخص بود كه مأمور وزارتخانه است از قيافه. كه پيراهن شب بلند گلدار به تن داشت
  :مأمور وزارتخانه گفت. راه در دست داشت و نزديك بود از ناراحتي به گريه بيفتد شلوار راه

  ...شه ها س داره مشكوك مي اون مشنگه كه جلوي دروازه! شه جوري كه نمي اين.  آرچي، اينو بپوش-

  :جادوگر پير با لجاجت گفت
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  . ديگهپوشن ها از همينا مي مشنگ. م ها خريده ي مشنگ  من اين لباسو از مغازه-

  .پوشن مردهاي مشنگ از اينا مي. پوشن، آرچي هاشون از اينا مي  زن-

  :آرچي با نارضايتي گفت. راه را جلوي جادوگر پير گرفت و تكان داد مأمور وزارتخانه شلوار راه

  .ديگه به زندگي خصوصي آدم كه نبايد كار داشته باشين. پوشم  من اينو نمي-

شد از صف خارج شد و زماني برگشت كه آرچي ظرفش را پر از آب   ميهرميون كه داشت از خنده منفجر
  .جا رفته بود كرده و از آن

در راه بازگشت به . رفتند تري به سمت چادرهايشان مي هايشان پر از آب بود با سرعت كم اكنون كه ظرف
اوليور . هايشان ديدند ادهآموزان هاگوارتز را در كنار خانو بسياري از دانش. هاي آشناي ديگري برخوردند چهره
التحصيل شده بود هري را به داخل  ، كاپيتان سابق تيم كوييديچ گريفندور كه تازه از هاگوارتز فارغ20وود

اوليور با شور و هيجان گفت كه به تازگي با تيم پادلمير . چادرشان برد تا او را به پدر و مادرش معرفي كند
آموز   دانش22ميالن سپس ارني مك. شود هاي آن محسوب مي ز ذخيره قراردادي امضا كرده و يكي ا21يونايتد

او دختري زيبا و بازيكن .  را ديدند23كمي جلوتر چوچانگ. ها خوشامد گفت سال چهارمي گروه هافلپاف به آن
هري نيز براي چو دست تكان . چو به هري لبخند زد و برايش دست تكان داد.  بود24وجوگر تيم ريونكال جست
كه رون را از پوزخند زدن  هري فقط براي اين. كار مقداري از آب داخل ظرف روي لباسش ريخت  اينداد و با

  :اي نوجوان ناشناس اشاره كرد و گفت بازدارد با عجله به عده

  هاي هاگوارتز نيستن، نه؟ شناسي؟ از بچه  اونارو مي-

  :رون گفت

ي ديگه هست اما  غير از هاگوارتز چند تا مدرسهدونم كه  مي. رن هاي خارجي مي  حتماً به يكي از مدرسه-
اي توي  اي داشت كه به يه مدرسه بيل يه دوست مكاتبه. ها بره م كه به اون مدرسه رو نديده تا حاال كسي

خواست براي ديدن دوستش به سفر بره اما پدر و  بيل مي. البته اين مال خيلي سال پيشه... رفت برزيل مي
تونه به ديدنش بره خيلي بهش  وقتي بيل براش نوشت كه نمي. سفرشو تأمين كنندتونستن خرج  مادرم نمي

  .هاي بيل كوچيك و مچاله بشه كالهه باعث شد گوش. برخورد و يه كاله نفرين شده براي بيل فرستاد

اكنون كه . زده شده بود ابراز تعجب نكرد كه از وجود مدارس جادويي ديگر شگفت هري خنديد اما با اين
ديد در عجب بود كه چرا پيش از آن به فكرش نرسيده است كه هاگوارتز  هاي گوناگون را مي ادي با مليتافر

خوبي معلوم بود كه او از شنيدن  هري به هرميون نگاهي انداخت اما به. ي جادوگري دنيا نيست تنها مدرسه
 اخبار مربوط به ساير مدارس هاي مختلف به ي كتاب ترديد هنگام مطالعه بي. اين اخبار تعجب نكرده است

  .جادوگري برخورده بود

  :ها رسيدند جرج گفت وقتي سرانجام به چادرهاي ويزلي

                                                           
٢٠  Oliver Wood 
٢١  Puddlemer United 
٢٢  Ernie Mcmilan 
٢٣  Cho Chang 
٢٤  Ravenclaw 
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  .قدر دير كردين  چه-

  :رون ظرف آب را زمين گذاشت و گفت

  هنوز نتونستين آتيش روشن كنين؟. ها رو ديديم  چندتا از بچه-

  :فرد گفت

  .كنه ها بازي مي  بابا داره با كبريت-

تعداد زيادي چوب كبريت روي . اش موفق نشده بود آتش روشن كند اندازه ي ويزلي با وجود تالش بيآقا
وقتي باالخره توانست يكي . برد رسيد از فعاليتش لذت فراوان مي نظر مي زمين جلويش پراكنده شده بود اما به

  :هرميون گفت. نداخترا به زمين ا ها را روشن كند دستپاچه شد و با شگفتي و حيرت آن از كبريت

  . آقاي ويزلي، اجازه بدين كمكتون كنم-

سرانجام آتش روشن كردند اما يك . را نشان داد هرميون قوطي كبريت را از او گرفت و طرز استفاده از آن
هاي  البته در اين مدت صحنه. قدر كافي گرم شود هاي آن براي پختن غذا به ساعت تمام طول كشيد تا شعله

هاي عمومي محوطه برپا شده بود كه به  ها درست در كنار يكي از گذرگاه چادرهاي آن. ماشا كردندجالبي را ت
اعضاي وزارتخانه دائم در اين گذرگاه در آمد و رفت بودند و هر بار صميمانه با آقاي . شد ورزشگاه منتهي مي

اين . كرد د را بازگو ميآقاي ويزلي در تمام اين مدت شرح حال اين افرا. كردند ويزلي خوش و بش مي
ي وزارتخانه اطالعات زيادي  اطالعات فقط براي هري و هرميون تازگي داشت زيرا فرزندان خودش درباره

  :گفت آقاي ويزلي مي. داشتند و اين گفتگوها برايشان هيچ جذابيتي نداشت

 توي .26 گيلبرت ويمپلهكه داره مياد اين... ست رئيس سازمان ارتباطات اجنه.  بود25 اون كاتبرت ماكريج-
. 28اين آرنولد پيزگوده... 27سالم، آرني... ها روي سرشه اآلن چند وقته كه اون شاخ. ي وردهاي تجربيه كميته

... 30 و كراوكره29اون دوتا اسمشون باود... پذيره ي حوادث جادويي برگشت عضو كميته. متخصص فراموشيه
  .هردوتاشون نگو و نپرسند

   گفتين چي؟-

  ...خوان بكنن كار مي دونم چي نمي. اند كنن، مأمورهاي فوق سرّي زمان اسرار كار مي توي سا-

وقت بيل و  در همان. مرغ و سوسيس را روي آن گذاشتند تا بپزند وقتي باالخره آتش آماده شد مقداري تخم
  :پرسي با صداي بلند گفت. آمدند سويشان مي زنان از جنگل به چارلي و پرسي را ديدند كه قدم

  !به، چه نهاري به.  بابا، همين اآلن ظاهر شديم-

وخيزكنان به  هنوز غذايشان را تمام نكرده بودند كه آقاي ويزلي از جايش برخاست و براي مردي كه جست

                                                           
٢٥  Cuthbert Mockrige 
٢٦  Gilbert Wimple 
٢٧  Arnie 
٢٨  Arnold Peasegood 
٢٩  Bode 
٣٠  Croaker 
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  :آمد دست تكان داد و گفت سويشان مي

  !لودوي عزيز، مرد روز! به  به-

كرد حتي از آرچي كه لباس  تر جلب توجه مي لودو بگمن از تمام افرادي كه هري آن روز ديده بود بيش
هاي افقي زرد و مشكي  بگمن يك رداي كوييديچ بلند پوشيده بود كه راه. ي گلداري به تن داشت شب زنانه

مردي درشت هيكل و عضالني بود كه پا به . كرد اش خودنمايي مي عكس يك زنبور درشت روي سينه. داد
شد ردايش كمي كشيده شود اما مطمئناً زماني كه بازيكن   مياش باعث شكم برجسته. سن گذاشته بود

ي توپ  احتماالً در اثر ضربه(اش كج بود  بيني. كوييديچ انگلستان بود شكمش به اين بزرگي نبوده است
هاي آبي روشن، موي كوتاه بلوند و پوست سرخ و سفيدش او را همچون يك  اما چشم) بازدارنده شكسته بود

از ظاهرش معلوم بود كه . رفت گويي زير پايش فنر داشت طوري راه مي. پيكر كرده بود لاي غو بچه مدرسه
  :با خوشحالي گفت. زده است بيش از اندازه هيجان

معلومه كه امشب هوا . شد از اين بهتر نمي! عجب روزي! طوري پيرمرد؟ عجب روزيه  سالم، آرتور، چه-
  !كاري براي من نمونده ديگه هيچ... ره پيش ميچيز درست طبق برنامه  همه... ابره صاف و بي

اي اشاره  پريده بودند به نقطه در پشت سر بگمن گروهي از جادوگرهاي وزارتخانه كه خسته و رنگ
ها با عجله به  آن. رفت هاي بنفش آن شش متر به هوا مي ور بود و جرقه كردند كه نوعي آتش جادويي شلعه مي

  .ندسمت آثار آتش جادويي حركت كرد

اش از روش كار بگمن او را از  از قرار معلوم نارضايتي. پرسي از جايش برخاست و دستش را دراز كرد
  :آقاي ويزلي خنديد و گفت. اش بازنداشته بود خودنمايي

... اون فرده... نه، ببخشيد اين جرجه... اينم فرده. تازه جذب وزارتخونه شده.  راستي، اين پسرم پرسيه-
  .اينم هري پاتره. اين دوست رون، هرميون گرنجره... اينم دخترم جينيه... رون.. .چارلي... بيل

بگمن با شنيدن اسم هري اصالً جا نخورد فقط مثل اكثر افراد نگاهش به پيشاني هري و جاي زخمش 
  :آقاي ويزلي ادامه داد. معطوف شد

هاي به اين خوبي  ه كرد كه بليتشناسينش كه؟ لودو خيلي مارو شرمند ها، اينم لودو بگمنه، مي  بچه-
  .برامون گرفت

سپس جيبش . خواست بگويد كار مهمي نكرده است بگمن لبخند زد و دستش را در هوا تكان داد گويي مي
بگمن به آقاي . ي طال در آن است جيرينگ آن نشان داد كه مقدار زيادي سكه را تكان داد و صداي جيرينگ

  :ويزلي گفت

اما . زنه كني؟ رادي پانتز با من شرط بسته كه اولين گل بازي رو بلغارستان مي يبندي م  آرتور، شرط-
آگاتاتيمز سر . م اند كه تا حاال ديده هايي هاي ايرلند بهترين مهاجم تا مهاجم تره چون سه شانس بردن من بيش
  .كشه ي مارماهيش شرط بست كه مسابقه يك هفته طول مي نصف سهام كارخونه

  :تآقاي ويزلي گف

  .بره بندم كه ايرلند مي پس منم سر يه گاليون شرط مي.  خيلي جالبه-
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  :خوبي حفظ ظاهر كرد و گفت لودو بگمن كه نااميد شده بود به

  بندي كنه؟ اي نيست كه بخواد شرط كس ديگه هيچ.  يه گاليون؟ باشه، باشه-

  :آقاي ويزلي گفت

  ...در ضمن مالي خوشش نمياد. ن  اينا هنوز بچه-

  :هايشان را درآوردند و بالفاصله فرد گفت ي پول و جرج همهفرد 

بره ولي ويكتور كرام گوي زرينو  بنديم كه ايرلند مي كل و سه نات شرط مي  سي15 ما سر سي گاليون و -
  .ديم ها يه چوبدستي تقلبي هم بهتون مي در ضمن اگه ببازيم عالوه بر پول. گيره مي

  :پرسي آهسته گفت

  .هارو به آقاي بگمن نشون بدين آشغال نكنه از اون -

كه از هيجان  درحالي. وجه آشغال نبود هيچ ها از نظر بگمن به اما از قرار معلوم چوبدستي تقلبي آن
وقتي چوبدستي قدقد كرد و تبديل به يك . زد چوبدستي را از دست فرد گرفت ها برق مي هايش مثل بچه چشم

  :و گفتقاه خنديد  مرغ پالستيكي شد بگمن قاه

! هاي واقعي باشه قدر شبيه به چوبدستي چندسال بود كه نديده بودم يه چوبدستي تقلبي اين!  خيلي عاليه-
  !حاضرم پنج گاليون براش بدم

  .اش نمايان بود پرسي كه انگار از تعجب خشكش زده بود آثار نارضايتي و مخالفت در چهره

  :آقاي ويزلي آهسته گفت

  ...مامانتون... اندازتونه ي پس اين پول، همه... بندي كنين دم شرط ها، من اجازه نمي  بچه-

  :لودو بگمن لبخندي زد و دوباره جيبش را تكان داد و گفت

بره  گين ايرلند مي شما مي! كنن كار مي دونن دارن چي مي. ن اينا بزرگ شده! گيري نكن ديگه  آرتور، حال-
ها اگه من بردم عالوه بر  پس بچه... امكان نداره... نده بشينگيره؟ امكان نداره بر ولي كرام گوي زرينو مي

دين و اگه شما بردين من پنج گاليون اضافه بهتون  بندين چوبدستي تقلبي رو هم مي مقداري كه شرط مي
  خوبه؟. دم مي

  :رسيد به سمت آقاي ويزلي برگشت و گفت نظر مي تر از هميشه به آقاي ويزلي كه خوشحال

همتاي بلغاريم از يه چيزي . گردم در دنبال بارتي كرواچ مي چايي به من بدي؟ دارم دربهخواي يه   نمي-
اون صد و پنجاه تا . شه اگه بارتي بياد مشكلمون حل مي. هايش سر در نميارم ناراحته منم يك كلمه از حرف

  .زبون بلده

  :ناخشنودي پرسي جاي خود را به هيجان داد و ناگهان تكاني خورد و گفت

زبون مردم دريايي، زبون اجنه، زبون . تره هايي كه بلده از دويست تا هم بيش آقاي كرواچ؟ تعداد زبون -
  ...هاي غارنشين غول
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  :فرد با حالتي تحقيرآميز گفت

  ...تنها كاري كه آدم بايد بكنه اينه كه اشاره كنه و خرناس بكشه! هاي غارنشينو كه همه بلدن  زبون غول-

.  نگاه كرد و سعي كرد آتش را روشن نگه دارد تا آب كتري دوباره به جوش بيايدچپ پرسي به فرد چپ
  :آقاي بگمن در كنار سايرين روي چمن نشست و آقاي ويزلي از او پرسيد

   راستي از برتا جوركينز چه خبر؟-

  :بگمن در كمال آرامش گفت

يابي  تونه جهت ي داره نه درست ميي درست و حساب بيچاره برتا نه حافظه. شه باالخره پيداش مي.  هيچي-
گه من فكر كردم  شه و مي ش پيدا مي يكي از روزهاي ماه اكتبر سروكله. بيني گم شده، حاال خودت مي. كنه

  .هنوز ماه ژوئيه تموم نشده

  :آقاي ويزلي با شك و دودلي گفت. پرسي چاي آقاي بگمن را به دستش داد

  دنبالش بگرده؟رو بفرستي كه  نظرت بهتر نيست يكي  به-

  :هايش را گرد كرده بود گفت بگمن كه با حالتي معصومانه چشم

ولي باور كن تو يه همچين وضعيتي يه نفر هم براي ما يه . گه  بارتي كرواچ هم دائم داره همينو بهم مي-
  !زاده بود چه حالل... اينم بارتي! ايناهاش. نفره

اش روي چمن ولو   بگمن كه با رداي زنبوري قديميجادوگري كه درست در كنار آتش ظاهر شد با لودو
بارتي كرواچ مرد ميانسال خشك و شق و رقي بود كه كت و شلوار . شده بود زمين تا آسمان فرق داشت

فرقي كه موي كوتاه و جو گندميش را به دو قسمت . تن داشت و كروات زده بود عيب و نقص نويي به بي
را صاف  كش آن  سبيل پرمو و باريكش چنان مرتب بود كه انگار با يك خطاندازه صاف بود و كرد بي تقسيم مي
او قانون . هري فوراً علت تحسين و تمجيد پرسي را فهميد. هايش واكس خورده و برّاق بود كفش. كرده بود

ديد گمان  ها را چنان خوب و كامل رعايت كرده بود كه هركس او را مي لباس پوشيدن به روش مشنگ
توانست هويت واقعي او  ديد نمي حتي عمو ورنون هم اگر او را با آن لباس مي. يس يك بانك استكرد رئ مي

  .را تشخيص بدهد

  :هاي كنارش را صاف كرد و گفت لودو با خوشرويي چمن

  . بيا روي چمن بشين و يه استراحتي بكن-

  :قراريش در صدايش منعكس شده بود گفت آقاي كرواچ كه بي

هاي لژ  ها اصرار دارن كه دوازده تا صندلي ديگه به صندلي بلغاري. جا دنبالت گشتم همه. و نه، ممنونم، لود-
  .مخصوص اضافه كنيم

  :بگمن گفت

شون  لهجه. خواد خواستن اينو بگن؟ من فكر كردم يارو از من موچين مي  پس از اون وقت تا حاال مي-
  .خيلي غليظه
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  ! آقاي كرواچ-

  :نان جلوي كرواچ تعظيم كرد كه مثل يك گوژپشت شد و ادامه دادپرسي كه نفسش بند آمده بود چ

   چاي ميل دارين؟-

  :كرواچ كه از ديدن پرسي تعجب كرده بود گفت

  .31 آره، خيلي ممنونم، ودربي-

پرسي كه تا بناگوش سرخ شده بود خود را . فرد و جرج كه سرگرم نوشيدن چاي بودند آهسته پوزخند زدند
  :هاي تيزبينش به آقاي ويزلي نگاه كرد و گفت آقاي كرواچ با چشم.  كردبا كتري آب جوش مشغول

ي ممنوعيت استفاده  خواد باهات درباره مي. زنه علي بشير خيلي داره چونه مي.  آرتور، با تو هم كار داشتم-
  .هاي پرنده حرف بزنه از قاليچه

  :آقاي ويزلي آه عميقي كشيد و گفت

م  تر بهش گفته تا حاالم صد دفعه بيش. ين موضوع يه جغد براش فرستادمي ا ي پيش درباره  همين هفته-
ياد  پذير ممنوع، قاليچه جزو محصوالت مشنگي به حساب مي ي ثبت اجناس افسون ي اداره نامه كه طبق آيين

  ولي مگه گوشش بدهكاره؟

  :آقاي كرواچ فنجان چاي را از دست پرسي گرفت و گفت

  .هاشو صادر كنه ده قاليچهخواد هرطور ش مي!  نه بابا-

  :بگمن گفت

  .كنن  مردم بريتانيا از جاروي پرنده دل نمي-

  :آقاي كرواچ گفت

يادمه پدربزرگم يه قالي پرنده داشت كه . ي خانوادگي توي بازار خاليه ي نقليه گه جاي يه وسيله  علي مي-
  .اي پرنده تحريم نشده بوده البته اين موضوع مال زمانيه كه قاليچه. شدن نفر روش جا مي دوازده

خواست همه بدانند كه اجداد او نيز مانند خودش مطيع قانون  كرد گويي مي آقاي كرواچ طوري صحبت مي
  :بگمن با خوشرويي گفت. اند بوده

   سرت خيلي شلوغه، بارتي؟-

  :آقاي كرواچ با حالت خشكي گفت

  .اي نيست رسن كار ساده جا مي اره به اينلودوي عزيز، سازماندهي به رمزتازهايي كه از پنج ق.  خيلي-

  :آقاي ويزلي گفت

  .خواد زودتر قال اين قضيه كنده بشه  به گمونم هردوتون دلتون مي-

                                                           
٣١  Weatherby 
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  :بگمن كه جا خورده بود گفت

م هست،  البته يه چيز ديگه... قدر بهم خوش نگذشته بود گي؟ من تا حاال توي عمرم اين  چي داري مي-
  راهه؟ چي روبه مگه نه بارتي؟ نه؟ همه

  :آقاي كرواچ به بگمن نگاه كرد و ابروهايش را باال برد و گفت

  . قرار شد وقتي جزئيات انجام شد خبرشو اعالم كنيم-

  :ها را براند و گفت خواست پشه بگمن دستش را در هوا تكان داد گويي مي

؟ سر هر چي كه بخواي ن ن؟ مگه موافقت نكرده قطعيه ديگه، مگه نيست؟ مگه امضا نكرده!  جزئيات-
  ...آخه قراره توي هاگوارتز. فهمن كه چه خبره ها خيلي زودتر از موعد مي بندم كه بچه شرط مي

  :ي بحث بازدارد گفت خواست لودو را از ادامه آقاي كرواچ كه مي

  .از بابت چاي ممنونم، ودربي. ها  لودو، بايد بريم به ديدن بلغاري-

. را به پرسي داد و منتظر ماند تا بگمن از جايش بلند شود  لب نزده بود آنآقاي كرواچ كه به فنجان چاي
آخرين . كردند جيرينگ صدا مي ها در جيبش جيرينگ سكه. بگمن خود را جمع كرد و از جايش برخاست

  :ي چايش را نيز نوشيد و گفت جرعه

  .كنم رو گزارش مي آخه خودم بازي. تون توي لژ مخصوص پيش خودمه جاي همه!  فعالً خداحافظ-

  .بگمن برايشان دست تكان داد و كرواچ مؤدبانه سرش را خم كرد و هردو ناپديد شدند

  :فرد بالفاصله پرسيد

  زدن؟ ي چي حرف مي  بابا، قراره توي هاگوارتز چه اتفاقي بيفته؟ اونا درباره-

  :آقاي ويزلي لبخندزنان گفت

  .فهمين  وقتش كه برسه خودتون مي-

  : خشك و رسمي گفتپرسي با حالت

آقاي . شه  تا زماني كه وزارتخونه صالح نديده و خبرشو اعالم نكرده جزو اطالعات محرمانه محسوب مي-
  .كرواچ كار خوبي كرد كه توضيح نداد

  :فرد گفت

  .شو، ودربي  اَه، خفه-

رسيد هواي  نظر مي هنگام غروب آفتاب به. از بعدازظهر به بعد موج هيجان بر فضاي اردوگاه حاكم شد
اي بر  سرانجام وقتي سياهي شب همچون پرده. حركت درآمده است كرده و ساكن تابستاني هم از شرق به دم

ظاهراً وزارتخانه . هاي احتياطي از ميان رفت راه گسترده شد آخرين نشانه فراز سر هزاران جادوگر چشم به
آشكار سحر و جادو كه در هر سو نمايان بود هاي  تسليم سرنوشت شده بود و ديگر براي از ميان بردن نشانه

  .كرد تالشي نمي
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هر يك گاري دستي يا طبقي با خود داشتند كه . شدند گرد ظاهر مي هاي دوره قدم فروشنده به قدم
هاي درخشاني داشتند براي طرفداران دو تيم كه به سينه بزنند و حمايت  مدال. لبريز از اجناس غيرعادي بود

مدال طرفداران تيم بلغارستان قرمز بود و مدال طرفدارهاي تيم ايرلند . بوبشان نشان بدهندخود را از تيم مح
تيز سبز رنگي  هاي نوك كاله. كرد مدال هر تيم با صداي گوشخراشي نام بازيكنان آن تيم را اعالم مي. سبز

هاي  روي روسري. قصيدندر زدند و مي ها موج مي شبدرهاي روي كاله. ها شبدر روييده بود داشتند كه روي آن
فروختند كه  هاي دو كشور را مي پرچم. كرد ي طرفداران بلغارستان تصوير شيري بود كه واقعاً غرش مي ويژه

هاي كوچك و طريفي از جاروي  نمونه. نواختند دادند سرود ملي كشور خود را مي ها را تكان مي وقتي آن
هاي كوچكي به شكل بازيكنان دو تيم داشتند كه وقتي  عروسك. كردند آذرخش داشتند كه واقعاً پرواز مي

ها براي كساني  اين عروسك. كردند زدند و سر و وضعشان را مرتب مي گذاشتند قدم مي ها را كف دست مي آن
  .مناسب بود كه به گردآوري كلكسيون عالقمند بودند

 رون به هري و هرميون ،خرندرفتند كه براي خود يادگاري ب ها مي سالنه به طرف فروشنده وقتي سالنه
  :گفت

  .كه امروز بتونم يه خريد درست و حسابي بكنم م براي اين  از اول تابستون تا حاال پولمو جمع كرده-

رون براي خودش يك كاله با شبدرهاي رقصان، يك مدال بزرگ سبزرنگ و يك عروسك ظريف به 
زد و  كوچك كرام كف دست رون قدم ميعروسك . وجوگر تيم بلغارستان خريد شكل ويكتور كرام، جست

  .كشيد هايش را درهم مي افتاد اخم كه چشمش به مدال سبز رون مي همين

  !اونارو ببينين! ها  واي، بچه-

اي كه به دوربين دوچشمي شباهت داشت  هري با عجله به سمت يك گاري دستي رفت كه پر بود از وسيله
گرد با شور و  جادوگر دوره. خورد  متعدد و عجيبي به چشم ميهاي ها و پيچ با اين تفاوت كه روي آن دكمه

  :شوق گفت

تونين  مي... رو كه بخواين دوباره ببينين تونين هر قسمتي از بازي باهاش مي... چيزبينه  اين دوربين همه-
 براتون رو با حروف روشن لحظه بازي به اگر هم بخواين گزارش دقيق و لحظه... رو با حركت آهسته ببينين بازي
  .اي ده گاليونه دونه... درد بخوريه دوربين به... بخرين... نويسه مي

  :چيزبين زل زده بود به كاله شبدري رقصانش اشاره كرد و گفت رون كه با حسرت به دوربين همه

  . كاشكي اينو نخريده بودم-

  :گرد گفت هري با حالتي مصمم به جادوگر دوره

  . سه تا دوربين به من بدين-

  : سرخ شد و گفترون

  زحمت ميندازي؟ چرا خودتو به.  نه، هري-

تر از  كه هري بيش ي كوچك از پدر و مادرش به ارث برده بود و رون هميشه از اين هري يك گنجينه
چيزبين را به دست رون و هرميون داد و  هري دوربين همه. شد خاطر مي خودش پول در اختيار داشت رنجيده
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  :گفت

  .خرم ي كريسمس نمي  براتون هديه عوضش تا ده سال-

  :رون به پهناي صورتش خنديد و گفت

  . باشه، قبوله-

  :هرميون گفت

  .خرم رو مي ي بازي پس منم برنامه.  واي، دستت درد نكنه هري-

بيل و چارلي . تر از قبل شده بود اي سبك طور قابل مالحظه وقتي به چادرهايشان برگشتند كيف پولشان به
ي  فرد و جرج كه همه. هاي سبز خريده بودند و آقاي ويزلي يك پرچم ايرلند در دست داشت الو جيني نيز مد

  .پولشان را به بگمن داده بودند يادگاري نخريده بودند

الي  هاي سبز و سرخي در البه گوش رسيد و بالفاصله فانوس گاه صداي ناقوسي از اعماق جنگل به آن
آقاي ويزلي كه مثل .  به ورزشگاه را در سرتاسر جنگل روشن كردنددرختان جنگل روشن شدند و راه رسيدن

  :زده شده بود گفت بقيه هيجان

  !راه بيفتين! بياين بريم! ديگه وقت رفتنه -
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رفت و بقيه  آقاي ويزلي جلوتر از همه مي
همراه با اجناسي كه خريده بودند به دنبالش به 

هاي  فانوس. رفتند جنگل پيش ميسمت اعماق 
. را روشن و نوراني كرده بود راه آن دو طرف كوره
طور همزمان به سوي ورزشگاه در  هزاران نفر به

حركت بودند و صداي خنده و فريادهاي پرشور و 
نظيري كه بر فضا حاكم بود همه را  شور و هيجان بي. رسيد گاهي صداي آوازي از گوشه و كنار به گوش مي

بيست دقيقه در جنگل پيش رفتند و در تمام اين . خنديد اختيار مي هري بي. داشت  جنبش و تكاپو واميبه
سوي جنگل ورزشگاه عظيم و پهناوري در مقابلشان  سرانجام در آن. مدت با صداي بلند حرف زدند و خنديدند

توانست  ديد به جرئت مي را مي نكه هري از دور فقط بخشي از ديوارهاي طاليي و درخشان آ با اين. پديدار شد
  :ي مات و متحير هري گفت آقاي ويزلي با ديدن چهره. گيرد بگويد كه ده كليساي بزرگ در آن جا مي

ساله دارن روش كار  ي وزارتخونه يك پونصد نفر از مأمورين ويژه. ست  يه ورزشگاه صد هزار نفره-
از اول سال تا حاال هر مشنگي كه . ن جادو كرده» ركندو مشنگ«مترشو با افسون  متر به ميلي ميلي. كنن مي

... جا دور شده جا نزديك شده يكهو ياد يك قرار مالقات مهم يا يك كار ضروري افتاده و فوراً از اين به اين
  !ها بيچاره مشنگ

جلوي آن در نيز مانند . ترين در ورودي ورزشگاه حركت كرد آقاي ويزلي جلوتر از همه به سوي نزديك
  .زدند هاي زيادي جمع شده بودند و فرياد مي ها جادوگرها و ساحره اير وروديس

  :ها گفت هاي آن كرد با ديدن بليت ها را بازرسي مي اي كه جلوي در ايستاده بود و بليت ساحره
  .آرتور، بايد مستقيم بري باال، باالترين جاي ورزشگاهه! لژ مخصوص...  بهترين جاي ورزشگاه-
ها همراه با جمعيت به سختي از  آن. هاي ارغواني رنگ آراسته بودند ي ورزشگاه را با فرشهاي ورود پله

هاي سمت  شد زيرا مردم دسته دسته وارد جايگاه تر مي رفتند جمعيت كم هرچه باالتر مي. رفتند ها باال مي پله
رفتند تا  ها باال مي پلهآقاي ويزلي و همراهانش همچنان از . نشستند شدند و سر جايشان مي راست و چپ مي

ها اتاقك كوچكي بود كه در باالترين قسمت ورزشگاه و درست  در باالي پله. ها رسيدند سرانجام به انتهاي پله
حدود بيست صندلي ارغواني طالكاري شده در . ي طاليي دو طرف زمين قرار داشت در وسط تيرهاي دروازه
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اي كه هري به  هاي رديف جلو نشستند و منظره يهري و بقيه روي صندل. دو رديف چيده شده بود
  .خواب هم نديده بود در برابر چشمانشان قرار گرفت

گرفتند  هاي پيرامون زمين بيضي شكل جاي مي شمار صندلي هاي بي صد هزار جادوگر و ساحره در رديف
از . نبع آن خود ورزشگاه بودي اسرار آميزي همه جا را دربر گرفته بود و ظاهراً م نور خيره كننده. نشستند و مي

در هر يك از دو سوي . رسيد نظر مي آن باال زمين ورزشگاه همچون مخمل سبزرنگي صاف و يكدست به
ها در  درست در مقابل آن. خورد متري به چشم مي ي دروازه بر روي تيرهاي طاليي رنگ پانزده زمين سه حلقه

ها قرار داشت كه بر روي آن خطوط طاليي رنگي به   آنطراز با جايگاه آن سوي زمين تخته سياه عظيمي هم
. كرد نوشت و پس از چند لحظه پاك مي ها را مي پيكر نامرئي آن شدند گويي يك دست غول سرعت ظاهر مي

  .جا محلي براي تبليغات بازرگاني است هاي روي آن فهميد كه آن هري با خواندن نوشته
دستمال ...  افراد خانواده، جارويي راحت و مطمئن با دزدگيري ي خرمگس، مناسب براي همه جاروي پرنده

؛ لندن، پاريس، 33پوشاك جادوگري گلدرگز... چرا درد؟ چرا لك؟: 32ي سحر آميز خانم اسكاور همه كاره
  ...هاگزميد

هري از تابلوي تبليغاتي چشم برداشت و به پشت سرش نگاه كرد تا ببيند غير از خودشان چه كساني به لژ 
موجود عجيب و كوچكي . غير از خودشان فقط يك نفر ديگر به لژ مخصوص آمده بود. اند  آمدهمخصوص

. رسيد پاهايش چنان كوتاه بود كه به زمين نمي. روي صندلي يكي مانده به آخر رديف پشتي نشسته بود
ود با دو دستش آستين روميان باستان به خود بسته ب اي را مانند رداي بي موجود عجيب كه دستمال آشپزخانه

  ...رسيد نظر مي هاي دراز و خفاش مانندش بسيار آشنا به گوش. صورتش را پوشانده بود
  :هري با ناباوري گفت

  ! دابي-
هايش درشت و  چشم. هايش به هري نگاه كرد موجود عجيب سرش را باال گرفت و از الي انگشت

ترديد او نيز مانند  او دابي نبود اما بي. ودي يك گوجه بزرگ ب اش درست به شكل و اندازه اي و بيني قهوه
ي مالفوي، آزاد كرده  هري دابي را از اسارت ارباب قديميش، خانواده. دوست هري، دابي، يك جن خانگي بود

  .بود
  :جن خانگي با صداي جير جير مانندي كنجكاوانه گفت

   ببخشيد آقا، شما به من گفت دابي؟-
تر بود و هري احتمال داد كه او يك جن خانگي مؤنث  وشخراشصداي نازك و زيرش از صداي دابي گ

رون و . رسيد شان بسيار دشوار به نظر مي هاي خانگي از قيافه هر چند كه تشخيص نر و مادگي جن. باشد
ي دابي از زبان هري  ها مطالب زيادي را درباره آن. هايشان چرخيدند كه او را ببينند هرميون روي صندلي

  .حتي آقاي ويزلي نيز با كنجكاوي به پشت سرش نگاه كرد. ما هيچ وقت او را نديده بودندشنيده بودند ا
  :هري به جن خانگي گفت

  .خونگي ديگه عوضي گرفتم  ببخشيد، من شما رو با يه جن-

                                                           
٣٢  Skower 
٣٣  Gladrags 
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هايش كرده  هايش را سايبان چشم خانگي چنان دست كه لژ مخصوص چندان روشن نبود جن با اين
  :جن خانگي با صداي زير و جيرجير مانندش گفت. آزرد اي او را مي نندهبود انگار نور خيره ك

  اسم شما چي، قربان؟. ، قربان34اسم من وينكيه!  ولي قربان، من دابي رو شناخت-
خوري  هاي ميوه ي بشقاب هايش به اندازه خانگي به جاي زخم پيشاني هري افتاد چشم همين كه چشم جن
  :بزرگ و گرد شد و گفت

  !، شما بايد هري پاتر بود قربان-
  :هري گفت

  . آره، درسته-
  :تر آورد و گفت هايش را كمي پايين ي مات و مبهوت دست جن خانگي با چهره

  ! دابي هميشه از شما حرف زد، قربان-
  :هري گفت

   حالش چه طوره؟ از آزاديش راضيه؟-
  :جن خانگي با تأسف سرش را تكان داد و گفت

 جسارت نداشت اما قربان، به نظر وينكي شما با آزاد كردن دابي به او محبت  واي، قربان، اصالً قصد-
  .نكرد

  :هري كه از شنيدن اين حرف جاخورده بود گفت
   چرا؟ مگه چي شده؟-

  :زده گفت ي غم وينكي با چهره
ولي . تر از موقعيتش شد سطح فكر دابي خيلي باال. ي دابي جاخوش كرد، قربان  قربان، فكر آزادي تو كله-

  .اون نتونست جايگاهشو عوض كرد، قربان
  :هري گفت

  تونه جايگاهشو عوض كنه؟  براي چي نمي-
  :وينكي صدايش را پايين آورد و آهسته زمزمه كرد

  .كنه دستمزد بگيره خواد براي كاري كه مي  قربان، اون مي-
  :هري كه گيج شده بود گفت

   دستمزد؟ خب مگه چه اشكالي داره؟-
  :اي گفت  جيرجير خفهوينكي با صداي

قربان، من به دابي گفت . نه، قربان، نه، قربان، اصالً نگرفت. هاي خونگي دستمزد نگرفت، قربان  جن-
ولي اون تمام فكر و ذكرش شده . ي خوب پيدا كرد و سروسامون گرفت كه رفت براي خودش يه خانواده

                                                           
٣٤  Winky 
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بعد من فهميد ... ين چيزها خوش كرددابي دلشو به ا. هاي خونگي شگون نداشت كارهايي كه براي جن
  .ي ساماندهي و نظارت بر امور موجودات جادويي كه خودش تك و تنها مثل يه جن معمولي رفت به اداره

  :هري گفت
  .تونه آزاد و راحت باشه  خوبه ديگه، حاال مي-

  :هايش با قاطعيت گفت وينكي كه هنوز دستش را پايين نياورده بود از الي انگشت
رو كرد كه ارباب  هاي خونگي همون كاري جن. اي خونگي نتونست آزاد و راحت بود، هري پاتره  جن-

  ...هري پاتر، من اصالً از بلندي خوشش نيومد... بهش گفت
  :ي لژ مخصوص پايين را نگاه كرد و آب دهانش را قورت داد و گفت وينكي از لبه

  .جا فرستاد و من اومد  ولي ارباب منو به اين-
  :خم كرد و گفتهري ا

  ترسي؟ دونه تو از بلندي مي  پس چرا اربابت تورو فرستاده اين باال؟ مگه نمي-
  :وينكي با حركت سر به صندلي خالي كنارش اشاره كرد و گفت

تونست به چادر اربابش  اي كاش وينكي مي... سر ارباب خيلي شلوغ.  ارباب خواست من جاشو نگه داشت-
  .وينكي جن خونگي خوب هست. رو كرد كه اربابش گفت كي همون كاريبرگشت، هري پاتر، ولي وين

هري . هايش صورتش را گرفت ي لژ انداخت و دوباره با دست وينكي با ترس و لرز نگاه ديگري به لبه
  :رون زير لب گفت. رويش را برگرداند و صاف روي صندليش نشست

  ؟اند، خيلي عجيب غريبند، نه هاي خونگي اين شكلي  پس جن-
  :هري با حرارت گفت

  .تر بود  دابي از اينم عجيب-
با آن به جمعيت تماشاگراني كه در آن سوي . را امتحان كند رون دوربين همه چيزبينش را برداشت كه آن

  :گاه پيچ مخصوص تكرار دوربين را چرخاند و گفت آن. ورزشگاه نشسته بودند نگاه كرد
يه بار ... م كه اون يارو كه اون پايينه دوباره دماغشو بگيرهتونم كاري كن مي! عجب دوربيني!  هي پسر-
  !هر چند بار كه بخوام... ديگه

  :او با صداي بلند خواند. دارش بود ي مخملي منگوله در اين ميان هرميون سرگرم بررسي برنامه
  .شود هاي دو تيم برگزار مي  پيش از مسابقه نمايش شگونه-

  :آقاي ويزلي گفت
هاي ملي موجوداتي از كشورشون ميارن و به نمايش  تيم. ها هميشه ارزش ديدنو داره يش اين جور نما-
  .گذارن مي

ي اين افراد جادوگران سرشناس و مهمي  همه. در طول نيم ساعت افراد ديگري نيز به لژ مخصوص آمدند
پريد و   از جا ميپرسي نيز دائم. كرد داد و احوالپرسي مي ها دست مي ي آن بودند و آقاي ويزلي با همه

وقتي كورنيلوس فاج، وزير سحر و جادو وارد شد پرسي چنان تعظيم كرد . ايستاد انگار صندليش ميخ داشت مي
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اندازه شرمنده شده بود فوراً عينكش را  پرسي كه از اين اتفاق بي. كه عينكش به زمين افتاد و شكست
سپس دوباره روي صندليش نشست و با حسرت . را به شكل قبلش در آورد برداشت و با حركت چوبدستيش آن

كورنيلوس فاج كه از . كرد به هري نگاه كرد زيرا كورنيلوس فاج همچون يك دوست قديمي با او صحبت مي
گاه او را به جادوگراني كه در  آن. قبل با هري آشنا بود با حالتي پدرانه با هري دست داد و حالش را پرسيد

فهميد  ها را نمي و با صداي بلند به وزير بلغاري كه ظاهراً يك كلمه از حرفا. دوطرفش بودند معرفي كرد
  :گفت
همون پسري كه از طلسم اسمشو ... شناسينش  حتما مي...هري پاتر... بايد بشناسينش.  اين هري پاتره-

  ...گم دونين كه كي رو مي مي... نبر جون سالم به در برد
ري افتاد و بالفاصله با انگشتش به آن اشاره كرد و با شور و ناگهان چشم وزير بلغاري به جاي زخم ه

  :فاج با حالتي درمانده به هري گفت. هيجان چيزهايي بلغور كرد
اين جور . دوني من توي يادگيري زبان زياد استعداد ندارم آخه مي. فهمه دونستم باالخره منظورمو مي  مي-
اين ... چه كار خوبي كرده... كه جن خونگيش براش جا گرفته  اينمثل... اِ. رسه ها بارتي كراوچ به دادم مي وقت
  !لوسيوسم اومد! به به... ي جاهاي خوبو براي خودشون بگيرن خواستن همه هاي بلغاري مي فالن شده فالن

لوسيوس مالفوي، ارباب سابق دابي به همراه پسرش دراكو و . هري و رون و هرميون بالفاصله برگشتند
رفتند كه درست پشت سر آقاي   مادر دراكو بود به طرف سه صندلي خالي در رديف دوم ميزني كه احتماالً

  .ويزلي بود
دراكو پسري رنگ . هري و دراكو مالفوي در همان اولين سفرشان به هاگوارتز با هم دشمن شده بودند

 مادرش نيز بلوند موي. اندازه به پدرش شبيه بود پريده بود كه صورت مثلثي شكل و موي بور داشت و بي
اش را طوري نكرده بود كه انگار بوي بدي به مشامش  او زني قدبلند و الغر بود و اگر قيافه. روشن بود

آقاي مالفوي دستش را دراز كرد كه با وزير سحر و جادو . رسيد اي به نظر مي رسد زن زيبا و خوش قيافه مي
  :دست بدهد و گفت

اين همسرم . كنم قبالً با همسر و پسرم آشنا شده باشي نمي سالم، فاج، حالت چه طوره؟ گمان -
  . و اين پسرم دراكوست35نارسيساست

  :فاج لبخندزنان به خانم مالفوي تعظيم كوتاهي كرد و گفت
ايشون وزير . نه، اوبالونسك معرفي كنم... اجازه بدين شمارو به آقاي اوبالنسك.  از آشناييتون خوشوقتم-

بگذارين ببينم ... مهم نيست... شن هاي من نمي  هستند و متوجه يك كلمه از حرفسحر و جادوي بلغارستان
  شناسين؟ رو كه مي آهان، آرتور ويزلي... جاست ديگه كي اين

رو شدند هري آخرين مالقات آن  هنگامي كه آقاي ويزلي و آقاي مالفوي با هم روبه. ي پرتنشي بود لحظه
رو  مين ديروز بود كه آن دو در كتابفروشي فلوريش و بالتز با هم روبهانگار ه. دو را به روشني به ياد آورد

روحش سرتاپاي  هاي خاكستري و بي آقاي مالفوي با چشم. شدند و مالقاتشان به درگيري سختي منجر شد
  :هاي رديف اول انداخت و آهسته گفت آقاي ويزلي را ورانداز كرد و بعد نگاهي به صندلي

  .ارزه ت اين قدر نمي هاي لژ مخصوصو بگيري؟ مطمئنم خونه  تونستي بليت آرتور، چي فروختي تا-
                                                           

٣٥  Narcissa 



 

 -81- 

  

 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/جادوگران           جام جهاني كوييديچ            / فصل هشتم

  :فاج حرف او را نشنيد و گفت
مانگو كرده و مهمون  اي به بيمارستان سوانح و امراض جادويي سنت  لوسيوس كمك مالي سخاوتمندانه-
  .منه

  :آقاي ويزلي با لبخندي كامالً تصنعي گفت
  !چه جالب...  اِ-

هاي  فوي به هرميون افتاد و بالفاصله صورت هرميون سرخ شد اما او نيز مستقيم به چشمچشم آقاي مال
هايش را برهم  دانست كه چه چيزي باعث شد آقاي مالفوي لب هري به خوبي مي. آقاي مالفوي نگاه كرد

ساني كه مانند ي ك ها به همه در واقع آن. كردند ي مالفوي هميشه به اصالتشان افتخار مي خانواده. فشار بدهد
با اين حال آقاي مالفوي در حضور وزير سحر و . نگريستند ي حقارت نگاه مي تبار بودند به ديده هرميون مشنگ

سپس در . او پوزخندي زد و به آقاي ويزلي سر تكان داد. جادو جرئت نكرد به هرميون نيش و كنايه بزند
ه تحقير آميزي به هري، رون و هرميون انداخت و دراكو نگا. ها جلو رفت تا سر جايش بنشيند رديف صندلي

  .روي صندلي بين پدر و مادرش نشست
  :وقتي هري، رون و هرميون رويشان را به سمت ورزشگاه برگرداندند رون زيرلب گفت

  .اند  خيلي عوضي-
زد  هايش از خوشحالي و هيجان برق مي كه چشم اي بعد لودو بگمن وارد لژ مخصوص شد و درحالي لحظه

  :گفت
   همه حاضرين؟ شروع كنم آقاي وزير؟-

  :فاج با وقار و طمأنينه گفت
  . هر وقت تو حاضر باشي ما هم حاضريم-

بالفاصله با صدايي بلندتر از » !بطنين«: اش گرفت و گفت لودو چوبدستيش را در آورد و به سمت حنجره
ي زوايا و گوشه و كنار  ه به همهصدايش چنان بلند بود ك. ي تماشاچيان شروع به صحبت كرد صداي هلهله
  :او گفت. رسيد ورزشگاه مي

ي نهايي چهارصدوبيست و دومين جام جهاني كوييديچ خوش  به مسابقه! خوش آمديد... ها و آقايان خانم
  !آمديد

هزاران پرچم در هوا به اهتزاز در آمد و صداي . آوردند زدند و فرياد شوق برمي تماشاگران دست مي
با خوردن هر مشت ... بات هاي متنوع برتي دانه(آخرين پيام بازرگاني . دهاي ملي فضا را پر كردناهماهنگ سرو

از روي تابلوي تبليغات كه در مقابلشان بود پاك شد و اين عبارت بر روي آن پديدار ) !آن دل را به دريا بزنيد
  :بگمن ادامه داد. صفر: صفر، ايرلند: بلغارستان: شد

  ...رو بهتون معرفي كنم هاي تيم بلغارستان وضيحي اجازه بدين شگونه حاال بدون هيچ ت-
هاي سرخ به تن داشتند فرياد شادي سردادند و به  تماشاگران سمت راست ورزشگاه كه همگي لباس

  :آقاي ويزلي كمي به جلو خم شد و گفت. تشويق پرداختند
  ...ن؟ آهان ها چي آورده  يعني بلغاري-
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  :را تميز كرد و گفت كش را برداشت و با ردايش آنآقاي ويزلي فوراً عين
  ! پريزاد-
  ... پريزاد ديگه چيه-

هايي بودند كه در  پريزادها زن. در همان لحظه يكصد پريزاد وارد زمين شدند و به سؤال هري پاسخ دادند
انست چه نوع د هاي معمولي نيستند اما نمي ها زن هري بالفاصله متوجه شد كه آن... زيبايي همتا نداشتند

موهاي طالييشان بلند و درخشان . صورتشان مثل قرص ماه و پوستشان سفيد و شفاف بود. موجوداتي هستند
در همان وقت صداي موسيقي به گوش رسيد و هري ... زد وزيد پشت سرشان موج مي كه باد نمي بود و با اين
  . هري از هر فكر و خيالي فارغ شده بوددر واقع،. كه پريزاد چه جور موجودي است درآورد را از فكر اين

تنها . پريزادها شروع به رقصيدن كردند و مغز هري همچون كاغذ سفيدي از هر نوع فكري پاك شد
ها رقصشان را متوقف  كرد اگر آن ها را تماشا كند زيرا گمان مي خواست اين بود كه رقص آن چيزي كه مي

  ...آيد ي بدي پيش مي كنند حادثه
اي در ذهن مغشوش هري  تر كردند افكار نصفه نيمه تر و بيش ادها سرعت رقصشان را بيشوقتي پريز

پريدن از لژ مخصوص به . برانگيزي بزند خواست دست به كار تحسين درست در همان لحظه مي. جان گرفت
  برانگيز بود؟ كه بايد و شايد خوب و تحسين اما اين كار چنĤن... زمين ورزشگاه فكر بدي نبود

  :گفت ي بسيار دور شنيد كه مي اي هرميون را از فاصلهصد
  كني؟ كار مي  هري، هيچ معلومه داري چي-

ي لژ مخصوص  ي ديواره او ايستاده بود و يك پايش را روي لبه. هري پلك زد. صداي موسيقي قطع شد
خواست از روي  حالت بدنش طوري بود كه انگار مي. حركت ايستاده بود در كنار هري، رون بي. گذاشته بود

  .ي پرش به داخل استخر شيرجه بزند تخته
كردند و خواهان  تماشاگران اعتراض مي. آلود در فضاي ورزشگاه طنين افكند صداي فريادهاي خشم

هري ترديدي نداشت كه طرفدار تيم بلغارستان است . هري نيز مانند بقيه معترض بود. برگشتن پريزادها بودند
ي گيج و  در اين ميان رون با قيافه. كرد اش سنجاق شده بود تعجب مي كه به سينهو از ديدن شبدر بزرگي 

آقاي ويزلي كه لبخندي بر لب داشت خم شد و كاله را از دست . كند مبهوت شبدرهاي روي كالهش را مي
  :رون بيرون كشيد و گفت

  .كني  همين كه نمايش ايرلند شروع بشه به كالهت احتياج پيدا مي-
: ها خيره مانده بود گفت زادها در يك سوي زمين صف كشيده بودند و رون كه با دهان باز به آناكنون پري

اي «: سپس از جايش بلند شد و هري را سرجايش نشاند و گفت. نچ كرد هرميون با صداي بلندي نچ» هان؟«
  »!اين چه كاريه! بابا

  :گفت صداي لودو بگمن به گوش رسيد كه مي
  !هاتونو باال بيارين هاي تيم ملي ايرلند چوبدستي  به افتخار شگونه و حاال لطف كنيد و-

كه  دار طاليي و سبز پروازكنان وارد زمين شد و پس از آن ي دنباله اي بعد چيزي شبيه به يك ستاره لحظه
هر يك به سوي يكي از . دار تشكيل داد ي دنباله يك بار دور ورزشگاه چرخيد از وسط نصف شد و دو ستاره
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ناگهان رنگين كماني بر فراز ورزشگاه پديدار شد و دو توپ نوراني را به . هاي دوطرف زمين رفتند وازهدر
گاه رنگين كمان  آن. بازي بودند كردند كه گويي شاهد آتش جمعيت چنان هلهله و شادي مي. هم وصل كرد

شبدر عظيم . يم در آمدندمحو شد و دو توپ آتشين بار ديگر درهم آميختند و به شكل يك شبدر درخشان عظ
رسيد باران طاليي رنگي بر سر و روي  به نظر مي. كم به هوا رفت و بر فراز سر تماشاگران به پرواز در آمد كم

  ...ريزند تماشاگران مي
هاي درشت طال را بر سر و رويشان انداخت رون  وقتي شبدر عظيم از باالي لژ مخصوص گذشت و سكه

گاه متوجه شد  آن. هايش را تنگ كرد و با دقت به شبدر عظيم خيره شد هري چشم» !چه عالي! به به«: نعره زد
دار تشكيل شده كه هر يك فانوسي به دست دارند كه  شماري مرد ريزنقش ريش كه شبدر عظيم از تعداد بي
  :آقاي ويزلي گفت. سبز يا طاليي رنگ است

  .36 اسم اينا لپركانه-
اي از مردم هنوز خم شده بودند  عده. افكند اي ورزشگاه طنين ميصداي تشويق و هياهوي جمعيت در فض

ي طال در دست هري  رون يك مشت سكه. كردند ها جمع مي هاي طال را از زير صندلي و با عجله سكه
  :ريخت و گفت

  !هاهاها ! ي كريسمس بخري حاال ديگه بايد برام هديه! چيزبين اينم پول دوربين همه!  بفرمايين-
ها به زمين فرود آمدند و درست  ي نوراني پراكنده تبديل شد و لپركان در عظيم به هزاران نقطهناگهان شب

  .ي مقابل پريزادها به حالت چهارزانو روي چمن نشستند و منتظر شروع مسابقه ماندند در نقطه
  :صداي بگمن در ورزشگاه پيچيد

... ملي كوييديچ بلغارستان خوشامد بگينكنم به اعضاي تيم  خواهش مي... ها و آقايان  و حاال، خانم-
  !37ديميتروف

. بازيكن سرخپوشي سوار بر جاروي پرنده از يكي از درهاي ورودي پايين ورزشگاه با سرعت بيرون آمد
  .صداي تشويق و هياهوي طرفداران تيم بلغارستان بلند شد

  .38 ايوانوا-
  .بازيكن سرخپوش ديگري وارد ورزشگاه شد

  !كرام... و! 42والكف! 41ولكانف! 40لوسكي! 39 زوگراف-
  :رون با دوربينش به كرام نگاه كرد و گفت

  !خودشه!  خودشه-
  .بالفاصله هري نيز دوربينش را برداشت و به كرام نگاه كرد

                                                           
  .م. دهد دار كه جاي طالهاي نهفته را به هر كسي كه بتواند او را بگيرد نشان مي  پيرمرد ريشجن كوچكي به شكل 36

٣٧  Dimitrov 
٣٨  Ivanova 
٣٩  Zograf 
٤٠  Levski 
٤١  Vulchanov 
٤٢  Volkov 
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اش عقابي و ابروهايش  بيني. ي رنگ پريده ويكتوركرام جوان الغري بود با موي سياه و چهره
  .كرد كه او فقط هيجده سال دارد كس باور نمي هيچ. پيكر بود درست شبيه يك عقاب غول. پرپشت بود

  :گفت بار ديگر صداي بگمن به گوش رسيد كه مي
! 46ماليت! 45تروي! 44رايان! 43كانلي... گيم  و حاال به بازيكنان تيم ملي كوييديچ ايرلند خير مقدم مي-
  !49لينچ... و! 48كوييگلي! 47مورن

هاي  هري يكي از پيچ.  سبز رنگ پروازكنان وارد زمين شدندي چون هفت لكه هفت بازيكن ايرلندي هم
ي آذرخش را روي  را به قدري كند كرد كه بتواند واژه چيزبينش را چرخاند و حركت بازيكنĤن روي دوربين همه

اي درخشان  را با حروف نقره نام هر يك از بازيكنĤن. ي جارويشان و نام هر يك را پشت ردايشان بخواند دسته
  :صداي بگمن دوباره در ورزشگاه پيچيد. داهايشان دوخته بودندپشت ر
  !المللي كوييديچ  و اين هم داور شايان تقدير مسابقه، حسن مصطفي، رئيس انجمن بين-

يك جادوگر ريزنقش و الغراندام كه سرش كامالً طاس بود اما سبيل بلند و پرپشتش با سبيل عمو ورنون 
او رداي طاليي رنگي پوشيده بود تا با ديوارهاي ورزشگاه .  وارد زمين شدهاي بلند كرد با قدم برابري مي

با يك دستش صندوق چوبي بزرگي . اي رنگي از زير سبيلش بيرون زده بود سوت نقره. هماهنگي داشته باشد
وقتي مصطفي سوار جاروي پرنده شد و . اش را نگه داشته بود كرد و با دست ديگرش جاروي پرنده را حمل مي

همين كه . در صندوق را باز كرد هري سرعت دوربينش را به حالت عادي برگرداند و با دقت به داور نگاه كرد
ي  سرخگون قرمز رنگ، دو بازدارنده: در صندوق باز شد چهار توپ از داخل آن بيرون آمدند و به هوا رفتند

واز كند و از نظر ناپديد شود يك كه گوي زرين پر هري قبل از آن(سياه رنگ و گوي زرين ظريف و بالدار 
  .ها به هوا پرواز كرد مصطفي در سوتش دميد و به دنبال توپ). را ديد لحظه آن

  :بگمن فرياد زد
! تروي! حاال باز برگشت به دست ماليت! ديميتروف! مورن! تروي! سرخگون در دست ماليته!  شروع شد-

  !مورن! لوسكي
او دوربينش را چنان محكم . ديد هري براي اولين بار در عمرش ميي كوييديچي بود كه  اين اولين مسابقه
سرعت بازيكنان باور نكردني . اش فرو برود داد كه نزديك بود عينكش در باالي بيني به چشمش فشار مي

دادند كه بگمن فرصتي براي گزارش دادن  مهاجمين با چنان سرعتي سرخگون را به هم پاس مي... بود
هري بار ديگر پيچ سمت راست دوربينش را چرخاند تا بازي را با . آورد ها را بر زبان مي ننداشت و فقط نام آ

بالفاصله دور بازي كند شد و كلمات . دوربين را فشار داد» لحظه به گزارش لحظه«ي  بعد دكمه. دور كند ببيند
: روي لنز نوشته بود. زردآ صداي جمعيت گوشش را مي. ارغواني رنگ درخشان بر روي لنز دوربين پديدار شدند

ي بسيار كمي از يكديگر پرواز  هري سه مدافع ايرلندي را ديد كه با فاصله. »وار ي شاهين گيري حمله شكل«

                                                           
٤٣  Connolly 
٤٤  Ryan 
٤٥  Troy 
٤٦  Mullet 
٤٧  Moran 
٤٨  Quigley 
٤٩  Lynch 
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تروي، بازيكن وسطي، كمي از ماليت و مورن كه در دو طرفش بودند جلوتر بود و يكراست . كردند مي
وي قصد دارد با سرخگون اوج بگيرد ايوانوا، مهاجم رسيد تر وقتي به نظر مي. رفت ها مي به سمت بلغاري

در همان وقت كلمات ديگري روي لنز دوربين پديدار . بلغاري را جا گذاشت و سرخگون را به مورن پاس داد
اي كه از كنارش  والكوف، يكي از مدافعان بلغارستان با چماق كوچكش به بازدارنده. »ي پورسكوف حقه«: شد
لوسكي . مورن جاخالي داد و سرخگون از دستش افتاد. را به مسير مورن راند د و آنگذشت محكم ضربه ز مي

  ...را گرفت كرد آن كه درست زير پاي او پرواز مي
  :ناگهان بگمن فرياد زد

  ! صفر به نفع ايرلند-ده ! تروي گل زد... گل...  گل-
ري با دوربينش به سرعت گوشه و ه. صداي تشويق و فرياد شادي تماشاگران استاديوم را به لرزه درآورد

  :كنار زمين را از نظر گذراند و نعره زد
  ! ولي سرخگون دست لوسكيه-

  :هرميون گفت
  .دي ها رو از دست مي رو با سرعت معمولي تماشا نكني خيلي از صحنه  هري اگه بازي-

وي از خوشحالي دور تر. پريد داد و باال و پايين مي هايش را در هوا تكان مي هرميون از خوشحالي دست
ها افتاد كه از كنار زمين بار ديگر به  هري دوربين را پايين آورد و چشمش به لپركان. كرد استاديوم پرواز مي

هاي اخمو به  پريزادها در آن سوي زمين با چهره. هوا پرواز كردند و دوباره به شكل يك شبدر عظيم درآمدند
 خشمگين بود پيچ سرعت دوربين را چرخاند تا به سرعت معمولي هري كه از كار خود. كردند ها نگاه مي آن

  .ي بازي پرداخت برسد و به تماشاي ادامه
قدر عالي بازي  داد كه مهاجمين ايرلندي چه هري با بازي كوييديچ آشنايي كامل داشت و تشخيص مي

رسيد   بود كه به نظر ميهايشان چنان مناسب ها هم چون يك روح در سه كالبد بودند و جايگيري آن. كنند مي
ي هري بود نام تروي، ماليت و مورن را با صداي بلند و  مدالي كه روي سينه. قادر به خواندن فكر يكديگرند

 صفر رساند -پس از ده دقيقه ايرلند با به ثمر رساندن دو گل ديگر نتيجه را به سي . كرد گوشخراش اعالم مي
  .ند ورزشگاه را به لرزه درآوردو غريو شادي طرفداران سبزپوش تيم ايرل

والكف و ولكانف، مدافعين بلغارستان با تمام نيرو . تر شده بود تري يافته و خشن بازي سرعت بيش
هاي  گيري بسياري از حركت كم مانع شكل كردند و كم ها را به سمت مهاجمين ايرلندي پرتاب مي بازدارنده
 از هم جدا كردند و سرانجام ايوانوا موفق شد به خط حمله نفوذ كند؛ ها را كامالً دوبار آن. شدند ها مي زيباي آن

  .را به ثمر برساند بان ايرلند را فريب دهد و اولين گل بلغارستĤن رايان دروازه
  :همين كه پريزادها شروع به رقص و پايكوبي كردند آقاي ويزلي گفت

  ! گوشتونو بگيرين-
. هايش سرش را نيز باال گرفت د عالوه بر گرفتن گوشخواست فكرش از بازي منحرف شو هري كه نمي

پس از چند لحظه نيم نگاهي به زمين بازي انداخت و متوجه شد كه رقص پريزادها پايان يافته، بازي شروع 
  .شده و سرخگون در دست تيم بلغارستان است

  :زد بگمن فرياد مي
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  ...كه ببينم، مثل اين! ايوانوا! ديميتروف! لوسكي!  ديميتروف-
وجوگر دو تيم با چنان سرعتي از ميان مهاجمين گذشتند و پايين آمدند كه به  كرام و لينچ، بازيكنان جست

ها را در  هزاران هزار تماشاگر با نفس صداداري نفس. اند رسيد بدون چتر نجات از هواپيما پايين پريده نظر مي
  ...وجو پرداخت بلكه گوي زرين را ببيند تها به جس هري با دوربينش در مسير سقوط آن. سينه حبس كردند

  :هرميون كه كنار هري نشسته بود فرياد زد
  !كنن  اآلن به زمين برخورد مي-

ويكتور كرام در آخرين لحظات دوباره اوج گرفت و در مسيري مارپيچي باال . تا حدودي حق با هرميون بود
طرفداران ايرلند داد و .  به زمين برخورد كردرفت اما لينچ با صداي گرمپي كه در تمام ورزشگاه شنيده شد

  :آقاي ويزلي غرولندي كرد و گفت. كردند بيداد مي
  !كرام فريبش داد!  اي احمق-

  :بگمن فرياد زد
  .ن كه آيدن لينچ رو معاينه كنن  بازي متوقف شده و پزشكان متخصص وارد زمين شده-

كه او را  چارلي براي آن. كرد و پايين را نگاه ميي لژ مخصوص خم شده بود  جيني با دلواپسي روي ديواره
  :از نگراني درآورد گفت

  !خواست كرام هم همينو مي! فقط زمين خورده... چيزي نشده كه! شه  نگران نباش حالش خوب مي-
ي دوربينش را فشار داد، پيچ دور كند را  لحظه به ي گزارش لحظه ي تكرار و دكمه هري با دستپاچگي دكمه

حروف ارغواني . بار ديگر تصوير كرام و لينچ را با دور كند تماشا كرد.  چرخاند و از داخل آن نگاه كردنيز كمي
 تغيير مسير انحرافي بازيكن -ي دروغين ورانسكي  حمله«: رنگ دوباره روي لنز پديدار شدند و نوشتند

او نگاه كرد و از حالت وقتي كرام به موقع تغيير مسير داد و اوج گرفت هري به صورت . »وجوگر جست
اش متوجه شد كه كامالً متمركز است و بالفاصله فهميد كه كرام اصالً گوي زرين را نديده و فقط لينچ  چهره

كس را نديده بود كه بتواند با مهارت كرام  هري پيش از آن هيچ. را به تقليد از خودش واداشته است
چنان مسلط و تيز پرواز بود كه انگار جارويش . ار جاروسترسيد كه او سو اصالً به نظر نمي. جاروسواري كند

هري سرعت حركت دوربينش را به حالت معمولي برگرداند و با آن . تبديل به يكي از اعضاي بدنش شده بود
پزشكان با خوراندن معجوني به او سعي داشتند . زد او درست باالي سر لينچ در هوا چرخ مي. به كرام نگاه كرد

سو را  سو و آن هاي سياهش اين كرام با چشم. ي كرام نگاه كرد هري با دقت به چهره. وش آورنداو را به ه
اكنون كه لينچ بيهوش شده بود كرام فرصت را . گشت كاويد و در ارتفاع سي متري به دنبال گوي زرين مي مي

  .وجوي گوي زرين بود غنيمت دانسته بود و بدون مزاحمت او در جست
ي پرشور جمعيت سبزپوش سوار جاروي آذرخشش شد و  ز جايش بلند شد و در برابر هلهلهسرانجام لينچ ا

. رسيد بازگشت لينچ به ميدان باعث قوت قلب طرفداران ايرلند شده است به نظر مي. به سرعت اوج گرفت
ند كه نظيري بازي را ادامه داد همين كه مصطفي در سوتش دميد و بازي ادامه يافت مهاجمين با مهارت بي

  .براي هري كامالً تازگي داشت
ها با  آن. پس از پانزده دقيقه بازي سريع و بحراني، ايرلند با به ثمر رساندن ده گل ديگر خود را باال كشيد

  .شد آميزتر مي لحظه خشونت به امتياز صد و سي به ده پيشتاز بودند و بازي لحظه
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رفت تا گل ديگري  ي بلغارستان مي وازهماليت سرخگون را در دست داشت و با سرعت به سمت در
بان بلغارستان با سرعت به سمت او پرواز كرد و صداي  را به ثمر برساند اما در همان هنگام زوگراف، دروازه
هري نديد چه اتفاقي افتاد اما صداي سوت بلند و ممتد . فرياد و اعتراض طرفداران ايرلند در ورزشگاه پيچيد

  .طايي انجام شده استداد كه خ مصطفي نشان مي
  :بگمن به گزارش خود ادامه داد و گفت

ي نامناسب از آرنجش اونو سرزنش  ده و براي استفاده بان بلغاري تذكر مي  و حاال مصطفي به دروازه-
  .گيره يك پنالتي به نفع ايرلند شكل مي... بله... كنه و مي

ي عظيم زنبور خشمگين به هوا رفته  دهها كه بعد از خطاي زوگراف روي ماليت همچون يك تو لپركان
سوي زمين  پريزادها در آن. را شكل دادند» ها هاها«بودند بار ديگر به زمين فرود آمدند و با آرايش خود عبارت 

  .با خشم و غضب از جا پريدند و با عصبانيت مويشان را عقب زدند و شروع به رقصيدن كردند
هرميون كه تحت تأثير پريزادها قرار . هم گوششان را گرفتندي ويزلي و هري همه با  پسرهاي خانواده

هرميون انگشت هري را از . هري برگشت و به او نگاه كرد. اي بعد به هري سقلمه زد گرفت لحظه نمي
  :خنديد گفت كه كركر مي گوشش درآورد و درحالي

  ! داورو ببين-
ان فرود آمده بود و رفتار عجيبي حسن مصطفي درست جلوي پريزادهاي رقص. هري به زمين نگاه كرد

  :اش گرفته بود لودو بگمن كه خنده. داد او بازو گرفته بود و با شور و هيجان سبيلش را تاب مي. داشت
  !يك نفر بايد به داور سيلي بزنه! همينو كم داشتيم!  اي بابا-

هايش را گرفته بود با پا  جا كه با دو دستش گوش يكي از پزشكان به سرعت خود را به داور رساند و از آن
اكنون او به حالت عادي برگشته بود و . كرد هري با دوربينش به داور نگاه مي. لگدي به ساق پاي او زد

رقصيدند از  پريزادها كه ديگر نمي. كشيد با عصبانيت سر پريزادها فرياد مي. رسيد شرمنده و ناراحت به نظر مي
  :بگمن گفت. دستور داور سرپيچي كردند

حاال شاهد حركتي ... هاي تيم بلغارستانو از زمين اخراج كنه خواد شگونه  اگر اشتباه نكرده باشم داور مي-
  ...كنه واي، كار داره بيخ پيدا مي... هستيم كه سابقه نداشته

والكف و ولكانف، مدافعين تيم بلغارستان به زمين فرود آمده بودند و . در واقع موضوع كامالً جدي شده بود
كردند كه اكنون عبارت  ها اشاره مي ها با دست به لپركان آن. كردند  خشم و غضب با داور بگومگو ميبا
ي انگشتش رو به  كرد و با اشاره اما مصطفي به جروبحث آن دو اعتنا نمي. را شكل داده بودند» هي هي هي«

طاعت نكردند دوبار در سوتش خواست كه زودتر پرواز كنند و وقتي آن دو از دستورش ا ها مي آسمان از آن
  :بگمن گفت. دميد

  ! دو پنالتي به نفع ايرلند-
  :ها بلند شد و بگمن ادامه داد آميز بلغاري صداي فرياد و هياهوي اعتراض

... كه باالخره پرواز كردند بله مثل اين...  بهتره والكف و ولكانف هر چه زودتر سوار جاروهاشون بشن-
  ...ست دارهحاال تروي سرخگون رو در د
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مدافعين هر دو تيم بدون هيچ رحم و انصافي به . آميز شده بود اكنون بازي وحشيانه و خشونت
دادند و برايشان اهميتي  والكف و ولكانف با خشونت چماقشان را در هوا تكان مي. زدند ها ضربه مي بازدارنده

تروف يكراست به سمت مورن كه سرخگون ديمي. نداشت كه چماق به بازدارنده برخورد كند يا با سر بازيكنان
  .را در دست داشت حمله ور شد و نزديك بود او را از جارويش پايين بيندازد

  :طرفداران تيم ايرلند همچون موج سبزرنگي به پا خاستند و همه با هم فرياد زدند

  !خطا -
  :افكند فرياد زد صداي بگمن كه به كمك سحر و جادو در ورزشگاه طنين مي

و اين حركت يك پنالتي ! خواست اونو سرنگون كنه ي عمدي به مورن مي ديميتروف با يك حمله!  خطا-
  !داور هم سوت زد... بله... كنه ديگه رو براي تيم ملي ايرلند فراهم مي

آميزي داشت و به سمت  بار به شكل دستي درآمدند كه حال توهين ها بار ديگر پرواز كردند و اين لپركان
با سرعت به سمت . پريزادها با ديدن اين صحنه كنترل خود را از دست دادند. ار گرفته بودپريزادها قر

چيزبينش اين  هري كه با دوربين همه. ها پرتاب كردند هاي آتشيني را به سوي آن ها رفتند و گلوله لپركان
هايشان  صورت. اند  دادهناپذيرشان را از دست كرد متوجه شد كه پريزادها ديگر زيبايي وصف صحنه را تماشا مي

شان بيرون  داري از شانه هاي دراز و فلس ناگهان بال. آمد شد و سرشان به شكل سر عقاب درمي تر مي كشيده
  ...زد

  :آقاي ويزلي كه در آن جار و جنجال ناچار بود فرياد بزند گفت
  !ها، براي همين چيزهاست كه كسي نبايد تنهايي به ديدن مسابقه بياد  بچه-

ها و پريزادها را از هم جدا كنند  وگرهاي وزارتخانه چون سيل عظيمي به زمين سرازير شدند تا لپركانجاد
در اين ميان جنگ و جدال زمين بازي در برابر جنگ و جدالي كه در . اما در اين كار چندان موفق نبودند

چرخيد و  سو مي سو و آن هري با دوربينش به اين. ميدان مسابقه بر فراز سرشان جريان داشت هيچ بود
  ...كرد شد تعقيب مي ي توپ با سرعت دست به دست مي سرخگون را كه مثل گلوله

  :گفت داد و مي بگمن همچنان گزارش مي
مورن سرخگونو ... گل... مورن... باز هم مورن... ايوانوا... ماليت... تروي... مورن... ديميتروف...  لوسكي-

  !ي بلغارستان كرد وارد دروازه
ها  آلود بلغاري اما صداي جيغ گوشخراش پريزادها، صداي انفجارهاي مأمورين وزارتخانه و فريادهاي خشم

اكنون لوسكي سرخگون . بالفاصله بازي از سر گرفته شد. صداي هلهله و تشويق طرفداران ايرلند را خفه كرد
  ...را به ديميتروف پاس داد را در دست داشت و آن
كرام . را به سمت كرام پرتاب كرد اي ضربه زد و آن ندي با تمام نيرو به توپ بازدارندهكوئيگلي، مدافع ايرل

  .نتوانست به موقع خود را عقب بكشد و توپ بازدارنده محكم به صورتش خورد
رسيد  صورت كرام غرق خون بود و به نظر مي. آلود جمعيت در ورزشگاه پيچيد صداي غرش غضب

حواس حسن مصطفي پرت بود و هري كامالً به او . مصطفي در سوتش ندميداش شكسته است اما حسن  بيني
  .ي آتشين به سويش پرتاب كرده و دم جارويش را آتش زده بود يكي از پريزادها يك گلوله. داد حق مي
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كه طرفدار تيم ملي  با اين. كس متوجه مجروح شدن كرام نشده بود ناراحت بود كه هيچ هري از اين
كامالً مشخص بود كه رون نيز احساس . دانست ترين بازيكن ميدان مي م را بهترين و شايستهايرلند بود كرا
  :رون گفت. مشابهي دارد

  !نگاش كن. تونه بازي كنه كرام نمي... اَه...  بازي رو متوقف كنين ديگه-
  :هري فرياد زد

  !لينچو نگاه كن -
هري اطمينان داشت كه . كرد ن پرواز ميوجوگر ايرلندي شيرجه زده بود و با سرعت به سمت زمي جست

  ...ي دروغين ورانسكي در كار نيست و لينچ واقعاً گوي زرين را ديده است بار حمله اين
  :هرميون جيغ زد و گفت

  !خورن زمين  اآلن جفتشون مي-
  :رون فرياد زد

  !خورن كدومشون زمين نمي  هيچ-
  :هري نعره زد

  !خوره زمين  لينچ مي-
 لينچ براي دومين بار محكم به زمين خورد و گروهي از پريزادهاي خشمگين را فراري .حق با هري بود

  :ها پرسيد چارلي از بچه. داد
   پس گوي زرين كو؟-

  :هري فرياد زد
  !بازي تموم شد! كرام گرفتش!  گرفتش-

 و رداي سرخ رنگش در اثر خونريزي خيس. كرد كرام دستش را باال گرفته بود و به آرامي پرواز مي
  .زد ي طاليي رنگي در مشتش پروبال مي آلود بود و لكه خون

جمعيت . صد و هفتاد: صد و شصت، ايرلند: بلغارستان: روي تابلوي تبليغاتي ورزشگاه نوشته بود
گاه به تدريج صداي جمعيت اوج گرفت  آن. دانستند چه اتفاقي يپش آمده است مات و متحير بودند و هنوز نمي

صداي غرش طرفداران تيم ملي . شود تر مي لحظه نزديك به تور هواپيمايي كه لحظهدرست مثل صداي مو
. ي پرشورشان ورزشگاه را به لرزه درآورد تر شد و سرانجام صداي فرياد شادي و هلهله تر و بيش ايرلند بيش

  :ي مسابقه جاخورده بود فرياد زد ها از پايان غيرمنتظره بگمن كه مانند ساير ايرلندي
  .كس انتظار چنين پاياني رو نداشت هيچ. كرام گوي زرينو گرفت ولي ايرلند برنده شد. لند برد اير-

  :داد گفت هايش را در هوا تكان مي پريد و دست رون كه از خوشحالي باال و پايين مي
  !عجب احمقيه. تر بود  براي چي گوي زرينو گرفت؟ امتياز تيم ايرلند صد و شصت امتياز بيش-

  : آن جنجال و هياهو ناچار بود فرياد بزند گفتهري كه در
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كرام ... كردن مهاجمين ايرلند خيلي خوب بازي مي. تونن خودشونو برسونن دونست كه نمي  مي-
  .رو تموم كنه و خودي نشون بده، همين خواست خودش بازي فقط مي

  :ا كند گفتكرام در حال فرود آمدن به زمين بود و هرميون كه خم شده بود تا او را تماش
  ... ولي اون خيلي شجاعت به خرج داد، نه؟ بيچاره انگار خيلي درب و داغون شده-

درپي در ميان  همين كه كرام به زمين فرود آمد گروه پزشكان به سويش شتافتند و با انفجارهاي پي
. و نگاه كردهري بار ديگر دوربينش را جلوي چشمش گرفت . ها و پريزادها راه خود را باز كردند لپركان
گذرد اما هري توانست كرام را در  و معلوم نبود در زمين چه مي. ها در سرتاسر زمين پخش شده بودند لپركان

خواستند صورتش را  اش از هميشه اخموتر بود و هنگامي كه مي چهره. ميان گروهي از پزشكان تشخيص بدهد
. دادند  و با يأس و نااميدي سرشان را تكان مييارانش دورش جمع شده بودند. خشك و تميز كنند اجازه نداد

شماري در  هاي بي پرچم. كردند ها پايكوبي مي تر بازيكنان ايرلندي در زير باران طاليي لپركان طرف كمي آن
ناپذيرشان را به دست  پريزادها دوباره زيبايي وصف. رسيد اهتزاز بود و سرود ملي ايرلند از هر سو به گوش مي

  .رسيدند نظر مي و به شكل قبلشان بازگشته بودند اما غمگين و افسرده بهآورده بودند 
  :آلودي از پشت سر هري گفت صداي حزن

  . خب، خب، ما شجاعانه جنگيد-
  :فاج از كوره در رفت و گفت. صداي وزير سحر و جادوي بلغارستان بود. هري برگشت

  اال با علم اشاره باهاتون حرف بزنم؟پس چرا گذاشتين كه من از صبح تا ح!  شما انگليسي بلدي؟-
  :هايش را باال انداخت و گفت وزير بلغارستان شانه

  .كه خيلي بامزه بود  خب براي اين-
  :بگمن فرياد زد

هاشون به دور ورزشگاه جام جهاني كوييديچ به لژ   بعد از چرخيدن پر افتخار تيم ايرلند و شگونه-
  !شه مخصوص منتقل مي

اي روشن كرده  كننده لژ مخصوص را با نور سحرآميز خيره. اي چشم هري را زد نندهناگهان نور خيره ك
باز كرده بود به در لژ  هايش را نيمه هري كه چشم. را تماشا كنند بودند تا تمام جمعيت بتوانند داخل آن

 نفس زنان جام طاليي بزرگي را به لژ مخصوص آوردند و به دست دو جادوگر نفس. مخصوص نگاه كرد
  .فاج هنوز ناراحت بود كه تمام روز بيهوده با علم اشاره حرف زده بود. كورنليوس فاج دادند

  :بگمن گفت
  ! حاال به افتخار بازندگان دالور و شجاع مسابقه يك كف بلند بزنين، به افتخار تيم بلغارستان-
جمعيت . د لژ مخصوص شدندها باال آمدند و وار ي تيم بلغارستان از پله گاه هفت بازيكن شكست خورده آن

هري انعكاس نور را در هزاران دوربين . ها قدرداني كردند ها پرداختند و از آن با شور و هيجان به تشويق آن
  .سو به سمت آنان چرخيده بودند ديد كه از همه چيزبين مي همه

 بلغارستان و فاج ها عبور كردند و با وزير بازيكنان تيم بلغارستان يكي پس از ديگري از رديف صندلي
كرام كه آخرين نفر . كرد را هنگام دست دادن با دو وزير اعالم مي بگمن نام هر يك از بازيكنĤن. دست دادند
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گوي زرين را هنوز در . هايش متورم بود آلود و چشم صورتش خون. بود به سختي مجروح شده بود
هنگام رفتن مثل اردك . ت چنداني نداردهري متوجه شد كه كرام بر روي زمين ابه. مشتش نگه داشته بود

يا اين حال هنگامي كه بگمن نام كرام را اعالم كرد صداي تشويق . هايش باريك بود داشت و شانه قدم برمي
  .پرشور جمعيت ورزشگاه را به لرزه درآورد

سقوط دوم . دهاي مورن و كانلي انداخته بو هايش را روي شانه آيدن لينچ دست. گاه تيم ايرلند وارد شد آن
اما هنگامي كه تروي و كوييگلي جام را باالي . هايش هنوز حالت عادي نداشت او را گيج كرده بود و چشم

هري از بس كف . ي جمعيت به اوج خود رسيد سرشان نگه داشتند به پهناي صورتش خنديد و صداي هلهله
  .حس شده بودند هايش بي زده بود دست

يرلند از لژ مخصوص خارج شدند تا بار ديگر سوار بر جاروهايشان ورزشگاه را سرانجام وقتي بازيكنان تيم ا
خنديد پشت جاروي كانلي نشست و محكم كمرش را  ي گيج و حيران مي لينچ كه هنوز با چهره(دور بزنند 

  »!بيارام«: اش گرفت و زير لب گفت بگمن چوبدستيش را بار ديگر به سمت حنجره.) گرفت
  :اي گفت سپس با صداي دورگه

... آره... حيف كه خيلي زود تموم شد... اي رو نداشت كس انتظار چنين نتيجه هيچ! اي بود  عجب مسابقه-
  قدر بايد بدم؟ چه. من بهتون بدهكارم... آره... آره

هر دو به پهناي  .هاي دراز كرده جلوي او ايستاده بودند فرد و جرج خود را به بگمن رسانده و با دست
  .خنديدند صورتشان مي
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  عالمت شومعالمت شوم: 9فصل 
  
  
  
  
  
  

واني رنگ غهاي مفروش ار وقتي آهسته از پله
  :ند آقاي ويزلي به فرد و جرج گفتترف پايين مي
ها، به مامانتون نگين كه شرط بندي  بچه
  .كردين

  :فرد با شوق و ذوق گفت
ما براي خرج . خيالتون راحت باشه، بابا -

ذاريم  مگه مي. كردن اين پول كلي نقشه كشيديم
  !اين پول توقيف بشه

ال كند اما بالفاصله به اين نتيجه رسيد ؤشان س ي نقشه خواهد درباره اي به نظر رسيد آقاي ويزلي مي لحظه
  .كه مايل نيست از آن چيزي بداند

هنگامي كه . رفتند شدند و به سوي اردوگاه مي چندي بعد به سيل جمعيتي رسيدند كه از ورزشگاه خارج مي
هاي دو طرف روشن شده بود صداي آوازهاي گوشخراشي را از  راه جنگلي رسيدند كه با نور فانوس ه كورهب

خنديدند  كه كركر مي گذشتند و درحالي ها پروازكنان از باالي سرشان مي لپركان. ندشنيد پشت سر مي
جا كه از  ت بخوابد و از آنكس دوست نداش وقتي به چادرهايشان رسيدند هيچ. دادند هايشان را تكان مي فانوس

رسيد آقاي ويزلي قبول كرد كه همه قبل از رفتن به چادرها يك  اطرافشان سروصداي زيادي به گوش مي
آتش اين بحث و گفتگو . كردند ي مسابقه گفتگو مي شوق درباره همه با شور و. ليوان كاكائوي داغ بنوشند

هنگامي . ي نامناسب از آرنج در مسابقه با چارلي مخالف بود ادهي استف او درباره. دامن آقاي ويزلي را نيز گرفت
كه جيني سر ميز كوچك به خواب رفت و كاكائوي داغش به زمين ريخت آقاي ويزلي از همه خواست مرور 

هرميون و جيني به چادر مجاور رفتند و بقيه پس از . لحظات تماشايي مسابقه را متوقف كنند و زودتر بخوابند
هنوز از آن سوي اردوگاه صداي آوازهاي . هاي سفري خوابيدند  تختخوابياس راحت بر روپوشيدن لب

  :لب گفت آلودي زير بآقاي ويزلي با حالت خوا. رسيدند بنگ عجيبي به گوش مي گوشخراش و صداي بنگ
كه بايد ها بگم  هيچ خوشم نمياد برم و به ايرلندي. خدا رو شكر كه اآلن من در حال انجام وظيفه نيستم -

  .جشن و پايكوبي رو متوقف كنن
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 نور هي چادر ب خواب سفري باالي سر رون دراز كشيده بود و از پشت پارچهتختي دوم  هري در طبقه
هاي ديدني  كردند و برخي از حركت  باالي چادرشان عبور ميزگاه ا شد كه گاه و بي ها خيره مي فانوس لپركان

خواست هر چه زودتر بتواند سوار بر جاروي آذرخشش بشود و  لش ميد. آورد و جالب كرام را به خاطر مي
اوليور وود با تمام نمودارهاي متحركش نتوانسته بود به خوبي و ... ي دروغين ورانسكي را تمرين كند حمله

هري خود را در ردايي تصور كرد كه نامش بر پشت آن نقش ... دهدبوضوح چگونگي آن حركت را نشان 
: اي تشويق صدهزار نفر جمعيت و صداي گزارش لودو بگمن در گوشش طنين افكند كه گفتبسته بود و صد

  »...اينم پاتره«
كه روزي بتواند به خوبي ويكتور كرام پرواز كند تبديل به  تصور اين. ميد به خواب رفته است يا نهههري نف

  .دروياهاي شيرين پرواز شده بود كه ناگهان صداي فرياد آقاي ويزلي را شني
  !طراريهضوضعيت ا... بلند شين.  رون، هري، زود باشين-

  :ي باالي چادر خورد و گفت سرش به پارچه. هري فوراً بلند شد و در رختخوابش نشست
  چي شده؟ -

صداهايي كه از اردوگاه به گوش . كرد كه اتفاقي پيش آمده است آلودگي احساس مي با وجود خواب
هري از تختخواب سفري پايين پريد و . شنيد هاي بلندي را مي ويدن و جيغصداي د. رسيد تغيير كرده بود مي

  :اش پوشيده بود گفت هايش رفت اما آقاي ويزلي كه شلوار جينش را روي پيژامه به سمت لباس
  ! زود باش!فقط يك ژاكت بردار و از چادر بيا بيرون. براي لباس عوض كردن وقت نداريم.  نه، هري-

در نور ضعيف . بالفاصله رون نيز از چادر بيرون آمد. رد و با عجله از چادر خارج شدهري همين كار را ك
كردند و به سمت جنگل  ديدند كه با وحشت از چيزي فرار مي هايي كه هنوز روشن مانده بود مردم را مي آتش
بيه به صداي كرد و صدايي ش  خارج ميدهاي عجيبي از خو رفت جرقه ها مي چيزي كه به سمت آن. دويدند مي

تر  ها نزديك لحظه به آن به هاي مستانه لحظه آميز و نعره هاي جنون صداي خنده. آورد شليك توپ به وجود مي
ها را به  اي جادوگر كه همه با هم چوبدستي عده. گاه نور سبزي روشن شد و صحنه را روشن كرد آن. شد مي

. آمدند ي اردوگاه پيش مي و آهسته در محوطهكردند  پشت هم حركت مي به سوي آسمان گرفته بودند پشت
بالفاصله متوجه شد ... ها صورت نداشتند يك از آن هيچ... ها خيره شد هايش را تنگ كرد و به آن هري چشم

بر فراز سر اين گروه، چهار . اند دهنشاود و با نقاب صورتشان را پنا هايشان را روي سرشان انداخته كه كاله شنل
پيكرهاي شناور در هوا . كردند  را تداعي مي50كسدند و آثار گروتز در هوا دست و پا ميپيكر كج و معوج 

هايي كه با چوبدستي  ناگرد چون عروسك بازي بودند و جادوگران نقابدار هم شب هاي خيمه چون عروسك مه
تر  يه بسيار كوچكدر ميان پيكرهاي شناور دو پيكر از بق. آوردند ها را به حركت درمي هايي نامرئي آن خود نخ
  .بودند

رفتند  هرچه جلوتر مي. پيوستند كردند و به گروه نقابدار مي كنان به باال اشاره مي اي از جادوگرها خنده عده
هري يكي دو بار جادوگرهاي نقابدار را هنگام . كردند تري را زير دست و پايشان لگدكوب مي چادرهاي بيش

صداي جيغ و . تعدادي از چادرها آتش گرفته بودند. ن قرار داشتندمنفجر كردن چادرهايي ديد كه سر راهشا
  .شد فرياد بلندتر مي

                                                           
 .م. اند ميختهآطور عجيب و غريبي درهم  ها به كه در آن انسان و حيوان با گل و شاخ و برگ ميوه... سازي و نوعي سبك در نقاشي و مجسمه 50
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ي افراد شناور در آسمان  گذشتند چهره ور مي هنگامي كه گروه نقابدار از كنار يكي از چادرهاي شعله
د كه سه نفر ديگر رسي به نظر مي. او آقاي رابرتز، مدير اردوگاه بود. ها را شناخت روشن شد و هري يكي از آن

وابش خلباس . ا چوبدستيش خانم رابرتز را سروته كردبيكي از جادوگرهاي نقابدار . همسر و فرزندان او باشند
زن تقال كرد كه خود را بپوشاند و جمعيتي كه . اش در معرض ديد قرار گرفت نهالواري زنشپايين افتاد و زير

  .ا سر دادندي خنده ر پايين روي زمين ايستاده بودند قهقه
چرخيد و  متري مثل فرفره به دور خود مي كرد كه در ارتفاع هيجده تر نگاه مي ي مشنگ كوچك رون به بچه

  :رون گفت. سرش در دو طرف بدنش در نوسان بود
  .زنن حال آدمو به هم مي... هه، اَاَ... خوره  از اين كارها حالم به هم مي-

. پوشيدند با عجله از چادرشان بيرون آمدند  لباس خوابشان ميكه ژاكتي را روي جيني و هرميون درحالي
هايشان را پوشيده بودند و  در همان هنگام بيل و چارلي و پرسي كه لباس. ها بود آقاي ويزلي نيز همراه آن

 كه آقاي ويزلي درحالي. آوردندرهايشان را د هايشان را باال زده بودند از چادر بيرون آمدند و چوبدستي آستين
  :زد فرياد كشيد ميهايش را باال  آستين

 جنگل و از هم جدا يتو شما هم زودتر برين .ريم به مأمورين وزارتخونه كمك كنيم  ما داريم مي-
  !وقتي سروصداها خوابيد خودم ميام دنبالتون. نشين

. سرشان رفتبيل و چارلي و پرسي زودتر از آقاي ويزلي به سمت گروه نقابدار دويدند و آقاي ويزلي پشت 
ي رابرتز جمع شده  جميعتي كه زير خانواده. سو به سمت منبع آشوب روان بودند نه از همهامأمورين وزارتخ

كشيد  طور كه او را به سمت جنگل مي فرد دست جيني را گرفت و همان. شدند تر مي بودند نزديك و نزديك
ي  جمعيت زير پاي خانواده. ردندكها حركت   هري، رون، هرميون و جرج نيز به دنبال آن».بيا بريم«: گفت

الي جمعيت عبور كنند  كوشيدند از البه ديدند كه مي ها مأمورين وزارتخانه را مي آن. تر از پيش بود رابرتز بيش
ي  كه خانواده ظاهراً از ترس اين. رسيد نظر مي ها دشوار به  را به گروه نقابدار برسانند اما رسيدن به آن و خود
  .كردند به زمين سقوط كنند از اجراي هر طلسم و افسوني خودداري ميرابرتز 

مردم در تاريكي به . كردند ديگر خاموش شده بودند راه جنگلي را روشن مي هاي رنگارنگي كه كوره فانوس
زده در  صداي فريادهاي هراسان و وحشت. كردند كودكان گريه مي. شدند الي درختان رد مي زحمت از البه

هايشان نبود با عجله با  افرادي كه هري قادر به ديدن صورت. رسيد د شبانه از هر سو به گوش ميهواي سر
 ي ناگهان چنانهرميون.  رون به گوش رسيددي دردآلو گاه صداي نعره آن. گذشتند زدند و مي ها تنه مي آن

  :هرميون چوبدستيش رو درآورد و گفت.  هري به او برخورد كردكهمتوقف شد 
  !روشن شو... عجب وضعيه... هد؟ رون، تو كجايي؟ اَ چي ش-

رون كمي جلوتر . راه جنگلي را روشن كند رهورا باال گرفت تا ك چوبدستي هرميون روشن شد و هرميون آن
  :شد گفت كه با خشم و ناراحتي از زمين بلند مي روي زمين ولو شده بود و درحالي

  .ها ي درخت  پام گير كرد به ريشه-
  : صداي كشدار و خرسندي از پشت سرشان گفتيك نفر با

  . با پاهاي به اين گندگي بايدم بيفتي-
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ها تكيه داده بود و  دراكو مالفوي به يكي از درختان نزديك آن. هري، رون و هرميون فوراً برگشتند
رون . كرد ه ميالي درختان به اردوگاه نگا دست به سينه ايستاده يود و از البه. رسيد آرام و خونسرد به نظر مي

 .را در حضور خانم ويزلي بر زبان بياورد به مالفوي ناسزايي گفت كه هري اطمينان داشت جرئت ندارد آن
  :زد گفت هاي روشنش برق مي مالفوي كه چشم

  خواي اونو پيدا كنن؟ تو كه نمي.  بهتره زودتر راه بيفتين-
اي انفجاري از سمت اردوگاه به گوش رسيد در همان لحظه صد. مالفوي با حركت سر هرميون را نشان داد

  :جويانه گفت هرميون با حالتي ستيزه. ها را روشن كرد نگي چند لحظه درختان اطراف آنرو نور سبز
  اين حرف چي بود؟  منظورت از-

  :مالفوي گفت

طرف ت كنن؟ دارن ميان  خواد توي هوا سروته نكنه تو هم دلت مي. گردن  ميمشنگا گرنجر، اونا دنبال -
  .ي سيري بكنيم تونيم خنده مي... اگه زودتر نزني به چاك. ما

  :هري با عصبانيت گفت
  .ست  هرميون ساحره-

  : به لب داشت گفتاي انهي موذي مالفوي كه خنده
  .جا بموني توني همين دن مي هارو تشخيص نمي كني اونا گندزاده اگه فكر مي. دوني پاتر  ديگه خودت مي-

آميزي است كه به   فحش ركيك و اهانت»گندزاده«دانستند  جا حضور داشتند مي  آن كساني كه دري همه
  :رون فرياد زد. شود ها اطالق مي زاده مشنگ

  !ثيفتو ببند، مالفويك دهن -
  :ور شود و گفت بالفاصله هرميون آستين رون را گرفت و نگذاشت به سمت مالفوي حمله

  . ولش كن، رون-
ي صداهاي قبلي بلندتر و  از سمت اردوگاه به گوش رسيد كه از همههمان هنگام صداي انفجاري 

مالفوي كركر خنديد و با لحن . ها بودند از وحشت جيغ زدند اي از افرادي كه اطراف آن عده. تر بود وحشتناك
  :كشدارش گفت

ته نكنه رف... ببينم، باباتون بهتون گفته توي جنگل قايم بشين؟ خودش كجاست! ترسن  چه زود مي-
  مشنگارو نجات بده؟
  :شد گفت تر مي لحظه خشمگين به هري كه لحظه

  زنن؟ ن و توي اردوگاه پرسه مي ه پدر و مادر خودت كجان؟ به صورتشون نقاب زد-
  :زد به سمت هري برگشت و گفت مالفوي كه هنوز لبخند مي

  .گم، پاتر  خب اگر هم اين كارو بكنن، من كه به تو نمي-
  : مالفوي نگاه كرد و گفتهرميون با نفرت به

  .رو پيدا كنيم بايد بقيه. ها بياين بريم  بچه-
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  :گفت. مالفوي پوزخندي زد
  .دار كه پيدات نكنن ي وزوزيتو پايين نگه هگرنجر، كلّ -

  :لي كشيد و گفتگراه جن هرميون، هري و رون را به زور در كوره
  . بياين بريم ديگه-

  :رون با حرارت خاصي گفت
  .ندم باباش يكي از اون نقابداراسب شرط مي -

  :هرميون مشتاقانه گفت
  ن؟ هپس بقيه كجا رفت! اي بابا... كنن  اگه شانس بياريم، مأمورين وزارتخونه دستگيرش مي-

كردند  گرداندند و به آشوب و بلواي اردوگاه نگاه مي راه پر از جمعيت بود و همه با نگراني سرها را برمي كوره
  .ها نبودند جرج در ميان آناما جيني، فرد و 

ساله كه لباس خواب به تن داشتند با صداي بلند با هم  ها چند جوان شانزده هفده كمي جلوتر از آن
ها نزديك شدند دختري با موهاي پرپشت فرفري  همين كه هري و رون و هرميون به آن. كردند جروبحث مي

  :برگشت و گفت
  ...51 مادام ماكسيم؟ نولوون پغدو او اِ-

  :رون گفت
  چي گفتين؟... ببخشيد

  ! اوه-
گذشتند صدايش را  ها كرد و وقتي كه از كنارش مي ها صحبت كرده بود پشتش را به آن دختري كه با آن

  :هرميون زير لب گفت. »آگوارتز«: شنيدند كه گفت
  .52بوباتون -

  :هري گفت
  چي؟ -

  :هرميون گفت

ارزيابي من توي كتاب ... ي عالي سحر و جادوي بوباتون مدرسه. هاي بوباتون هستن  به گمونم اينا بچه-
  ...م هش يه چيزايي خوند  دربارهآموزش جادوگري در اروپا

  :هري گفت
  .آهان، فهميدم -

  :رون گفت

                                                           
  ...خانم ماكسيم كجاست؟ ما گمش گرديم 51

Ou est Madame Maxime? Nous L'avonos Perdue… 
٥٢  Beauxbatons 
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  .اها اومده باشنج تا اينكنم فرد و جرج  گمون نمي -
هري . راه نگاهي انداخت كورهرا روشن كرد و به باال و پايين  سپس چوبدستيش را درآورد و مثل هرميون آن

تنها چيزي . نيز دستش را در جيب ژاكتش كرد تا او نيز چوبدستيش را درآورد اما چوبدستيش در جيبش نبود
  :هري گفت. يزبينش بودچ كه پيدا كرد دوربين همه

  !م هچوبدستيمو گم كرد! شه باورم نمي!  واي، نه-
   جدي ميگي؟-

هري دور و . جلو آوردند و روي زمين دنبال چوبدستي هري گشتندهايشان را  رون و هرميون چوبدستي
  :رون گفت. اطرافش را با دقت نگاه كرد اما اثري از چوبدستي نبود

  . شايد تو چادر مونده-
  .نكنه وقتي دويديم از جيبت افتاده باشه: هرميون با نگراني گفت

  :هري گفت
  ... بعيد نيست-

اكنون كه . برد رفت چوبدستيش را با خود مي ادويي بود به هر جا ميهري در تمام مواقعي كه در دنياي ج
  .كرد در چنين وضعيت نابساماني چوبدستي را خود نداشت احساس ناامني مي

هاي انبوهي  الي بوته وينكي، جن خانگي، با تالش و تقال از البه. خشي هر سه را از جا پراند صداي خش
طرز راه رفتنش بسيار عجيب و غيرعادي بود و كامالً مشخص . كرد باز ميها بود راه خود را  كه در نزديكي آن

طور كه  او همان. كشد درست مثل اين بود كه شخصي نامرئي او را عقب مي. بود كه دچار مشكل شده است
  :پرتي گفت كوشيد به دويدن ادامه بدهد با حواس به جلو خم شده بود و با زحمت و تالش مي

  !وينكي از اونا دوري كرد!  توي هوا رفتباالهامردم اون باال! اطراف هست ن دور و جادوگرهاي بدي او-
كرد برخالف جهت نيرويي حركت كند كه او را از رفتن باز  زد و سعي مي نفس مي كه نفس همچنĤن

 و رون با كنجكاوي وينكي را نگاه كرد. الي درختان سمت ديگر ناپديد شد راه گذشت و البه داشت از كوره مي
  :گفت
  دوه؟ چرا درست و حسابي نمي. ش شده  معلوم نيست چه-

  :هري كه به ياد دابي افتاده بود گفت
  .شه اجازه داره قايم مي بندم بي  شرط مي-

ي مالفوي بود  داد كه بر خالف ميل خانواده هر بار دابي كاري انجام مي. وينكي او را به ياد دابي انداخته بود
  :رميون با دلخوري گفته. زد بايد خودش را مي

اون آقاي كراوچ ! اين بردگيه ديگه! كنن انصافي مي هاي خونگي خيلي بي دونين چيه؟ با جن مي -
همچين جادوش كرده كه نتونه ! ترسيد قدر مي بيچاره چه. ي ورزشگاه مجبورش كرده بود بياد باالترين طبقه

كس فكري به  چرا هيچ! تونه درست و حسابي بدوه كنن نمي كه دارن چادرها رو داغون مي با اين. جايي بره
  كنه؟ حالشون نمي
  :رون گفت
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 ورزشگاه يمگه يادت نيست وينكي پير تو. اند هاي خونگي از زندگيشون راضي  خب آخه خود جن-
دوست داره دائم بهش . جوري راحته  خودش اين»...هاي خونگي نتونست آزاد و راحت بود جن«گفت؟  چي مي

  ...نامر و نهي كن
  :هرميون با ناراحتي و عصبانيت گفت

قدر تنبل و تن پرورن  كه اون فقط براي اين... دن عدالتي رو توي جامعه رواج مي  رون، آدمايي مثل تو بي-
  ...كه

هري رون را ديد كه با دلخوري و نگراني . ي جنگل صداي انفجار مهيب ديگري به گوش رسيد از حاشيه
  :گفتبه هرميون نگاهي انداخت و 

  جا دور بشيم؟  از اين وشه راه بيفتيم  مي-
هري با . راه افتادند دوباره به. ها در خطر بود تر از آن شايد جان هرميون بيش. شايد مالفوي راست گفته بود

  .كرد وجو مي هايش جست دانست چوبدستيش در جيبش نيست بيهوده در جيب كه مي اين
از كنار چند . گشتند رفتند و هنوز به دنبال فرد، جرج و جيني مي ميراه تاريك به عمق جنگل  ها از كوره آن

ي طال را در  ترديد كسيه خنديدند، بي ي طال خم شده بودند و كركر مي جن گذشتند كه روي يك كيسه
ثير نگذاشته أها ت وجه روي آن بندي مسابقه برنده شده بودند و از قرار معلوم ناآرامي در اردوگاه به هيچ شرط

اي رنگي قسمتي از جنگل را روشن كرده  راه پيش رفتند به جايي رسيدند كه نور نقره كمي كه در كوره. دبو
 درختان با آن قسمت نگاه كردند سه پريزاد زيبا و قد بلند را ديدند كه در يال وقتي با دقت از البه. بود

ته بودند كه با صداي بلند صحبت دورشان را جادوگران جواني گرف. ي خالي از درخت ايستاده بودند محوطه
  :ها گفت يكي از آن. كردند مي

  .ي انهدام موجودات خطرناكم ش كميتهمن اژدهاكُ.  من سالي صد كيسه طال در ميارم-
  :دوستش فرياد زد

. آشامم من خودم شكارچي خون! شوري بيخودي دروغ نگو تو كه توي پاتيل درزدار ظرف مي.  دروغ نگو-
  ...آشام كشتم نتا حاال نودتا خو

عيف بدن پريزادها معلوم بود به ميان حرف او پريد و ضهاي صورتش حتي در نور  جادوگر سوم كه جوش
  :گفت
  !بينين شم، حاال خودتون مي ترين وزير سحر و جادو مي  همين روزا من جوون-

يك و كمك نامش استن شانپا. هري زد زير خنده زيرا جادوگري را كه صورتش جوش داشت شناخته بود
هري برگشت كه اين موضوع را به رون بگويد اما . س شواليه بودبوي يك اتوبوس سه طبقه به نام اتو راننده

  :ي رون تغيير كرد و فرياد زد بالفاصله حالت چهره
  ره؟ ي مشتري مي م كه تا سياره اي درست كرده دونين من جاروي پرنده  هيچ مي-

  :هرميون گفت
  !اي داد بيداد -

وقتي از پريزادها و . جا دور كردند هاي رون را محكم گرفتند و او را از آن و هرميون دستهري 
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همه جا . در آن جا ديگر تنهاي تنها بودند. شيفتگانشان كامالً دور شدند به اعماق جنگل رسيده بودند
  :هري گفت. ساكت و آرام بود

جا  ورتر كسي تكون بخوره از اين ومتر اوناگه يك كيل. جا منتظر بمونيم تونيم همين كه مي  مثل اين-
  .تونيم بشنويم مي

هري حتي در نور . اش تمام نشده بود كه لودو بگمن از پشت درختي در مقابلشان بيرون آمد هنوز جمله
ها  ديگر صورتش مثل بچه. ي بگمن تغيير كرده است داد كه حالت چهره ها تشخيص مي ضعيف چوبدستي

كرد، صورتش رنگ پريده و  وخيز نمي ديگر هنگام راه رفتن جست. رسيد ر نميسفيد و شاد به نظ سرخ و
  :او گفت. ها را درست ببيند ي آن زد تا چهره با نگراني پلك مي. منقبض شده بود

  كنين؟ كار مي جا چي  كي اونجاست؟ شما تك و تنها اين-
  :رون گفت. ها با تعجب به هم نگاه كردند آن
  . شلوغ پلوغ شده-

  :به رون زل زد و گفتبگمن 
   چي شده؟-
  .ن ي مشنگو گرفته ند نفر يه خانوادهچ...  توي اردوگاه-

  :بگمن با صداي بلندي گفت
  !ها  اي لعنتي-
  .ه گوش رسيدبكه حرف ديگري بزند غيب شد و صداي ترقه مانندي  آن گاه با حواس پرتي بي آن

  :هرميون اخم كرد و گفت
  ز مرحله پرته، نه؟ي بگمن ا كه اين آقا  مثل اين-

  :هاي خشك در زير درختي نشست و گفت ي خالي از درخت رفت و روي چمن رون به طرف محوطه
وقتي توي تيم ويمبورن وسپز بود تيمشون سه دور پشت سر هم قهرمان . اي بوده هكعرم يه زماني مدافع -
  .هاي باشگاهي شد بازي
فتن آن خيره رو روي زمين گذاشت و مدتي به راه گاه رون عروسك ظريف كرام را از جيبش درآورد  آن
هايش باريك و افتاده  داشت و شانه عروسك نيز مانند كرام واقعي موقع راه رفتن مثل اردك قدم برمي. شد
. رسيد العاده به نظر نمي ي و خارقيبر روي زمين صاف مثل زماني كه سوار بر جاروي پرنده بود استثنا. بود

جا را فرا گرفته بود و به  اما سكوت همه. آمد يا نه  تا ببيند از سمت اردوگاه صدايي ميهري گوشش را تيز كرد
  :رسيد جنجال و آشوب پايان يافته باشد، چند دقيقه بعد هرميون گفت نظر مي

  . خدا كنه بقيه حالشون خوب باشه-
  :رون گفت

  .حالشون خوبه -
هاي  هاي فرو افتاده از روي برگ شد كه با شانههري كنار رون روي زمين نشست و به عروسك كرام خيره 
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  :گاه گفت آن. شد خشك رد مي
خواد يه خالفي  گفت دلش مي هميشه مي. ممكنه بابات لوسيوس مالفوي رو گرفته باشه!  فكرشو بكن-

  .ازش ببينه
  :رون گفت

  .ره اون وقت مالفوي پوزخند زدن يادش مي -
  :هرميون با دلسوزي گفت

  اگه نتونن بيان پايين چي؟! هاي بيچاره طفلكي اون مشنگ -
  :رون به او اطمينان خاطر داد و گفت

  .كنن يه راهي پيدا مي. باالخره ميارنشون پايين -
  :هرميون گفت

. جان  مأمورين وزارت سحر و جادو امشب ايني دونستن همه واقعاً ديوونگي كردن چون باالخره مي -
  ...شايد هم... ن گ مأمورين فرار كنن؟ نكنه نوشيدني خوردهخوان از چن طوري مي منظورم اينه كه چه

هري و رون نيز بالفاصله همان سمت را . تمام گذاشت و پشت سرش را نگاه كرد هرميون حرفش را نيمه
يشان را تيز كردند ها شهر سه گو. آيد ها مي خورد و به سمت آن  تلوتلو مي كسيرسيد به نظر مي. نگاه كردند
هاي غير عادي  اما صداي قدم. ي پشت درختان خيره شده بودند منتظر ماندند ه فضاي تيرهكه ب و درحالي

  :هري گفت. ناگهان متوقف شد
  ! آهاي-

هوا چنان تاريك بود كه فقط تا . هري از جايش بلند شد و با دقت به پشت درختان نگاه كرد. جوابي نيامد
  :او پرسيد. تان پنهان شده استكرد كسي پشت درخ ديد اما احساس مي چند قدمي را مي

  جاست؟  كي اون-
اما فريادش هراسان و . مقدمه سكوت را شكست  بيندناگهان صدايي كه پيش از آن در جنگل نشنيده بود

  .رسيد يك ورد جادويي باشد زده نبود و به نظر مي وحشت

  !مورس موردر -

 بزرگ نوراني و سبزي به آسمان يء ش چيزي ببيندنكوشيد در آ ي تاريكي كه هري مي گاه از محوطه آن
هري در ابتدا تصور كرد بار ديگر . چه پديد آمده بود خيره ماند رون با وحشت از جايش برخاست و به آن. رفت

پيكر  ي غول چه به هوا رفته يك جمجمه اند اما بالفاصله فهميد آن ها با تجمع خود شكلي درست كرده لپركان
ي زمردي كنار هم قرار گرفته و  رسيد هزاران ستاره به نظر مي. رج شده استاست كه يك افعي از دهانش خا

را احاطه  رنگي آنزبخار سب. رفت تر مي ها باال و باال ه در برابر چشمان آنمجمج. اند آن تصوير را به وجود آورده
  .درخشيد ي آسمان مي كرده بود و همچون صورت فلكي نوظهوري در پهنه

دانست  هري علت جيغ و فرياد مردم را نمي.  گوشخراشي سكوت جنگل را شكستهاي گهان صداي جيغان
 لوقدري در آسمان باال رفته بود كه مانند يك تاب  علت آن ظهور جمجمه بود كه در آن لحظه بهاما احتماالً

ه گشت كه اسكلت را پديد آورد هري در تاريكي به دنبال كسي مي. كرد نئون عظيم تمام جنگل را روشن مي
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  .ديد بود اما كسي را نمي
  :دوباره پرسيد

  جاست؟  كي اون-
  :عقب دنبال خود كشيد و گفت هرميون پشت ژاكت هري را گرفت و او را عقب

  !بجنب ديگه.  بيا بريم، هري-

  :ي هرميون هاج و واج مانده بود پرسيد زده پريده و وحشت ي رنگ هري كه از ديدن چهره
   چي شده؟-

  :كشيد غرولندكنان گفت نيرويش او را به دنبال خود ميهرميون كه با تمام 
  !عالمت اسمشونبر!  اين عالمت شومه، هري-
  ؟ولدمورت عالمت -
  ! هري، بيا بريم-

اما ... ي بدون درخت پيش رفتند رون با عجله عروسك كرام را برداشت و هر سه در محوطه. هري برگشت
ها  مانندي پشت سر هم به گوش رسيد و بيست جادوگر آن ههنوز چند قدمي جلو نرفته بودند كه صداهاي ترق

  .را محاصره كردند
ي آن جادوگرها چوبدستي به  بالفاصله متوجه شد كه همه. هري چرخي زد و به اطرافشان نگاهي انداخت

هري كه . اند هايشان خودش، رون و هرميون را نشانه گرفته دست دارند و همه بدون استثناء با چوبدستي
  :فكر كردن نداشت فرياد زدفرصت 

  !ها  خم شين، بچه-
  .انداخت رون و هرميون را نيز كشيد و به زمين انداخت هري در همان لحظه كه خودش را روي زمين مي

. اي پديدار شد كننده هاي نوراني خيره  و بالفاصله اشعه»!بگيج«: هر بيست جادوگر با هم فرياد زدند
هاي  اي سرش را بلند كرد و جرقه هري ذره. وزيد  انگار باد شديدي ميخورد كه موهاي هري چنان تكان مي

ي درختان كمانه  شدند و پس از برخورد با يكديگر و تنه قرمزرنگي را ديد كه از چوبدستي جادوگران خارج مي
  :ناگهان صداي آشنايي فرياد زد. شدند كردند و در تاريكي شب ناپديد مي مي

  ! پسر منه اون!صبر كنين!  صبر كنين-

. هايشان را پايين آورده بودند جادوگران چوبدستي. كردبلند موهاي هري از حركت باز ايستاد و سرش را 
با صداي . آمد زده به سمتشان مي ي وحشت هري كمي جلوتر رفت و چشمش به آقاي ويزلي افتاد كه با چهره

  :لرزان گفت
  حالتون خوبه؟... هرميون...  رون، هري-

  :سردي گفتصداي خشك و 
  . برو كنار آرتور-

هري از جايش برخاست و . كردند تر مي ي محاصره را تنگ او و مأمورين حلقه. اين صداي آقاي كراوچ بود
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ها نگاه كرد و  او با عصبانيت به آن. صورت آقاي كراوچ از خشم منقبض شده بود. ها نگاه كرد به آن
  :گفت
   شومو درست كردين؟ كدومتون اين كارو كردين؟ كدومتون عالمت-

  :پيكر نگاهي كرد و گفت ي غول هري به جمجمه
  .كارو نكرديم  ما اين-

  :ماليد با دلخوري به پدرش نگاه كرد و گفت رون كه آرنجش را مي
  خواستين به ما حمله كنين؟ براي چي مي! كاري نكرديم  ما هيچ-

ن از حدقه بيرون زده بود كه مثل هايش چنا چشم. آقاي كراوچ با چوبدستي رون را نشانه گرفته بود
  :با عصبانيت فرياد زد. ها شده بود ديوانه
  !شما در حين ارتكاب جرم دستگير شدين!  دروغ نگو-

  :اي كه پيراهن پشمي بلندي به تن داشت آهسته گفت ساحره
  ...اصالً بلد نيستن. ن اينا بچه!  بارتي-

  :آقاي ويزلي گفت
  متو درست كرد؟ها، بگين ببينم كي اون عال  بچه-

  :ود اشاره كرد و گفتبلرزيد به سمتي كه صداي ناشناس از آن سو بلند شده  هرميون كه مي
  ...كلماتش شبيه ورد بود... فرياد زد و يه چيزي گفت... ها بود يكي پشت اون درخت!  اونجا بود-

اش نمايان  ري در تمام چهرهكه ناباو اش به هرميون نگاه كرد و درحالي هاي ورقلمبيده آقاي كراوچ با چشم
  :بود گفت

دوني كه عالمت شوم   پس يكي اونجا وايساده بود، آره؟ بعدشم يه ورد خوند، آره؟ دختر خانم تو خوب مي-
  ...شه طوري درست مي چه

ظاهراً غير از آقاي كراوچ ساير مأمورين وزارتخانه انجام چنين عملي را از سوي هري، رون يا هرميون بعيد 
هايشان را به سمتي كه هرميون اشاره كرده بود  ها همين كه حرف هرميون را شنيدند چوبدستي آن. ستنددان مي

اي كه پيراهن پشمي به تن داشت با ناراحتي سرش را  ساحره. جا پرداختند نشانه گرفتند و با دقت به بررسي آن
  :تكان داد و گفت

  . خودشو غيب كردههر كي بوده حتماً.  دير رسيديم-
  :ادوگري كه ريش كم پشت قهوه اي رنگي داشت گفتج
شايد ... مون درست به همون طرف رفت ي بيهوشي اشعه. كنم خودشو غيب كرده باشه  گمون نمي-

  .بيهوش شده باشه و بتونيم دستگيرش كنيم
ي تاريك پشت  او آموس ديگوري، پدر سدريك بود كه چوبدستيش را باال گرفته بود و به سمت محوطه

  :چند مأمور با هم به او هشدار دادند و گفتند. رفت ان ميدرخت
  . خيلي مواظب باش، آموس-
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چند لحظه . هرميون او را ديد كه از حيرت دستش را روي دهانش گذاشت و در تاريكي ناپديد شد
  :گفت بعد صداي فرياد او را شنيدند كه مي

  ...خداي بزرگولي، واي ! بيهوش شده! جاست ه نفر ايني.  بله، موفق شديم-
  :آقاي كراوچ با ناباوري فرياد زد

  جاست؟ كيه؟ يه نفر اون -
ي بعد آقاي ديگوري  ها را شنيدند و لحظه خش برگ ها و خش هاي بوته قهها صداي تكان خوردن سا آن

اي را كه به بدن آن  نهاهري بالفاصله دستمال آشپزخ. او پيكر سست و بيهوشي را با خود آورده بود. برگشت
  .او وينكي بود. وجود بسته شده بود شناختم

آقاي كراوچ نه حرفي زد و نه از . آقاي ديگوري جن خانگي آقاي كراوچ را جلوي پايش روي زمين گذاشت
آقاي كراوچ مات و مبهوت . ي مأمورين وزارتخانه به آقاي كراوچ خيره شده بودند همه. جايش تكان خورد

پس از . زد هايش از شدت خشم برق مي  وينكي نگاه كرد چشمهاش ب يدهي رنگ پر مانده بود و وقتي با چهره
  :بريده گفت اي به خود آمد و بريده لحظه
  ...نه... نداره... امكان...  اين-

هاي بلند خود را به محلي رساند كه آقاي ديگوري وينكي را پيدا  از كنار آقاي ديگوري گذشت و با گام
  :بلندي به او گفتآقاي ديگوري با صداي . كرده بود

  .جا نيست اي اون كس ديگه هيچ. اي نداره، آقاي كراوچ  فايده-
زد و  ها را كنار مي شنيدند كه بوته هايش را مي صداي قدم. اما آقاي كراوچ به حرف او توجهي نداشت

 و آهسته ي گرفته به بدن بيهوش وينكي نگاه كرد آقاي ديگوري با چهره. كرد وجو مي ها را جست  آنيال البه
  :گفت
  ...يعني... جن خونگي آقاي كراوچ... آوره  شرم-

  :آقاي ويزلي آهسته گفت
كني كار اين جن خونگي بوده؟ عالمت شوم مخصوص  تو واقعاً فكر مي.  بس كن ديگه، آموس-

  .درست كردنش احتياج به چوبدستي داره. جادوگرهاست
  :آقاي ديگوري گفت

  .م داشت چوبدستي هاتفاقاً.  آره، درسته-
  :آقاي ويزلي گفت

   چي گفتي؟-
  :آقاي ديگوري دستش را جلو آورد و يك چوبدستي را به آقاي ويزلي نشان داد و گفت

هيچ . كارگيري چوبدستي رو نقض كرده ي سوم اصول به اوم ماده... اين توي دستش بود!  ايناهاش-
  .موجود غير انساني مجاز به حمل يا استفاده از چوبدستي نيست

نفسش .  ويزلي ظاهر شدي بگمن كنار آقا لودومانندي به گوش رسيد و ظه صداي ترقهحست در همان لدر
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هاي از حدقه درآمده به  چرخيد و با چشم دور خودش مي. بند آمده بود و جهتش را گم كرده بود
  :زد گفت نفس مي كه نفس درحالي. كرد ي آسمان نگاه مي پيكر در پهنه ي غول جمجمه

  !وم عالمت ش-
با نگاهي پرسشگر . چيزي نمانده بود وينكي را لگد كند. گاه تلوتلو خورد و به سمت همكارانش برگشت آن

  :به همكارانش نگاه كرد و گفت
  جا چه خبر شده؟ اين!  كي اين كارو كرد؟ دستگيرش كردين؟ بارتي-

 و منقبض به نظر صورتش هنوز مثل گچ سفيد بود و هنوز گرفته. آقاي كراوچ با دست خالي بازگشت
  :بگمن گفت. رسيد مي

بيچاره .  كجا رفته بودي، بارتي؟ چرا براي تماشاي مسابقه نيومدي؟ جن خونگيت برات جا گرفته بود-
  ...شد ترك مي هرهاز ترس زداشت 

  :در همان لحظه چشمش به وينكي افتاد كه روي زمين افتاده بود و ادامه داد
   چه باليي سرش اومده؟-

  :خورد گفت هايش هنگام صحبت به ندرت تكان مي زد و لب بريده حرف مي چ كه هنوز بريدهآقاي كراو
  ...در ضمن اينم بيهوش شده...  كار داشتم، لودو، سرم شلوغ بود-
  ؟...ن؟ آخه چرا  بيهوش شده؟ منظورت اينه كه همكاران خودت بيهوشش كرده-

سپس به وينكي و . پيكر باالي سرشان نگاه كرد لي غو ناگهان صورت گرد بگمن باز شد و ابتدا به جمجمه
  :بعد به آقاي كراوچ خيره شد و گفت

در ضمن اون براي اين كار احتياج به ! وينكي؟ عالمت شومو اون درست كرده؟ اون كه بلد نيست!  نه-
  .چوبدستي داشته

  :آقاي ديگوري گفت
آقاي كراوچ، اگر موافق . ين توي دستش بودلودو، وقتي پيداش كردم ا.  اون يه چوبدستي هم داشت اتفاقاً-

  .گه باشين بهتره ببينيم خودش چي مي
آقاي كراوچ هيچ واكنشي از خود نشان نداد كه معلوم شود حرف آقاي ديگوري را شنيده است اما آقاي 

: دانست چوبدستي خودش را به سمت وينكي گرفت و گفت ي رضايتش مي ديگوري كه سكوت او را نشانه
ي گيج و منگ چند بار  با چهره. اي رنگش را باز كرد هاي درشت قهوه  وينكي تكاني خورد و چشم»!بسست«

. پلك زد و در برابر جادوگراني كه به او زل زده بودند با بدن لرزان از جايش بلند شد و روي زمين نشست
گاه به آسمان نگاه   آن.لرزيد هنوز بدنش مي. چشمش به پاي آقاي ديگوري افتاد و آهسته سرش را بلند كرد

به محض ديدن آن نفسش . ديد هاي درشت و براق او مي ي غول پيكر را در چشم هري انعكاس جمجمه. كرد
آقاي ديگوري با . هق گريه را سر داد را در سينه حبس كرد و هراسان به جمعيت پيرامونش نگاه كرد و هق

  :لحن خشكي گفت
  !ي ساماندهي و نظارت بر امور موجودات جادوييم اعضاي ادارهدوني من كي هستم؟ من يكي از  مي!  جن-

اش را روي زمين به جلو و عقب تاب   باالتنه نوسانيهايش صدادار شده بود با حالتي وينكي كه نفس
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كرد همين حركت را انجام  هري به ياد دابي افتاد كه هرگاه از دستور اربابش سرپيچي مي. داد مي
  :آقاي ديگوري گفت. داد مي

چند دقيقه بعد از ظهور . بيني  جن، چند دقيقه پيش عالمت شوم توي آسمون پديدار شد، خودتم داري مي-
  !كنم توضيح بده خواهش مي! عالمت شوم تورو درست زير عالمت پيدا كرديم
  :وينكي نفسش را در سينه حبس كرد و گفت

  !ايد اين كارو كرد، قربانطوري ب من ندونست چه! كارو نكرد، قربان من اين... من...  من-
  :آقاي ديگوري چوبدستي را در هوا تكان داد و با عصبانيت و خشونت گفت

  ! وقتي پيدات كردم اين توي دستت بود-
  :را شناخت و گفت پيكر بر چوبدستي افتاد هري آن ي غول زرنگ جمجمهبهمين كه نور س

  ! اون چوبدستي منه-
آقاي ديگوري با ناباوري . ت حضور داشتند به هري نگاه كردنددرخ ي بي ي كساني كه در آن محوطه همه
  :گفت
   چي گفتي؟-

  :هري گفت
  !از دستم افتاده بود!  اون چوبدستي مال منه-

  :آقاي ديگوري گفت
  كني؟ يعني بعد از درست كردن عالمت از دستت افتاد؟  از دستت افتاده بود؟ داري اقرار مي-

  :آقاي ويزلي از كوره در رفت و گفت
 ممكنه هري پاتر عالمت شومو درست كرده  توزني؟ يعني به نظر دوني داري با كي حرف مي  مگه نمي-
  باشه؟

  :آقاي ديگوري به لكنت افتاد و گفت
  .گم يه لحظه نفهميدم چي دارم مي... ببخشين... البته كه نه... ـال...  نه-

  :كرد و گفتپيكر اشاره   غولي هري با انگشت شستش به درختان زير جمجمه
  .كه وارد جنگل شديم فهميدم كه چوبدستيم گم شده درست بعد از اين.  در هر حال من اونجا ننداختمش-

  :آقاي ديگوري با حالت غضبناكي به وينكي نگاه كرد و گفت
   پس تو اينو پيدا كردي، جن؟ بعدشم از زمين ورش داشتي و خواستي يه كار جالبي باهاش بكني، درسته؟-

اش سرازير بود با ناله و جيغ و ويغ  ه قطرات اشك همچون جويباري از دو طرف بيني گرد و قلنبهوينكي ك
  :گفت
من بلد نبود ! من فقط اونو از زمين برداشت، قربان... من... من! من با اون جادو نكرد...  قربان، من-

  !عالمت شومو درست كرد
  :هرميون گفت
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  !ه اون اين كارو نكرد-
ب و عصبي بود با ذكه ناچار شده بود جلوي جادوگران وزارت سحر و جادو صحبت كند مع هرميون از اين
  :اين حال ادامه داد

  . ماننده ولي اون صدايي كه ورد جادويي رو فرياد زد خيلي بم بودرجير صداي وينكي نازك و جي-
  :ها گفت هرميون بالفاصله به هري و رون نگاه كرد و براي جلب حمايت آن

  ها؟ شبيه صداي وينكي نبود، درسته بچه اصالً -
  :ي جواب منفي سرش را تكان داد و گفت هري به نشانه

  .هاي خونگي نبود مثل صداي جناصالً .  نه، اصالً شبيه نبود-
  :رون گفت

  . صداي يك انسان بود-
  :ها قرار نگرفته بود گفت هاي آن ثير حرفأآقاي ديگوري كه چندان تحت ت

دونستي كه براي پيدا كردن آخرين طلسم يك چوبدستي راه  جن، هيچ مي. شه  خب، حاال معلوم مي-
   داره؟داي وجو ساده

هاي بزرگش مثل بادبزن  گوش. ي جواب منفي تكان داد وار سرش را به نشانه وينكي بر خود لرزيد و ديوانه
 هري چسباند و را به نوك چوبدستي آقاي ديگوري چوبدستي خودش را درآورد و نوك آن. خورد تكان مي
  »!جادوي قبلي پيش«: فرياد زد

اي كه زبانش يك افعي  جمجمه. هري صداي هرميون را شنيد كه از وحشت نفسش را در سينه حبس كرد
اي است كه از دود غليظ  رسيد سايه آمد اما به نظر مي ميالجثه بود از محل تماس دو چوبدستي بيرون  عظيم

  . طلسم بودشبح. خاكستري رنگي تشكيل شده است
آقاي . فاصله جمجمه تبديل به نوارهايي از دود شد و از بين رفتالب» !محو شو«: آقاي ديگوري فرياد زد

  :لرزيد نگاه كرد و گفت شدت مي آميز بود به وينكي كه هنوز به ديگوري كه سر شار از وجدي جنون
  خب؟ -

  : گفتچرخيد با ناله و زاري هايش از وحشت در حدقه مي وينكي كه چشم
من از ! من جن خونگي خوبي بود! كارو كرد طور بايد اين چه... ندونست... من ندونست!  من اين كارو نكرد-

  !بودنشو بلد  من طرز استفاده! چوبدستي استفاده نكرد
  :آقاي ديگوري نعره زد

  !چوبدستي خطاكار در دست تو بوده! جن تو در حين ارتكاب جرم دستگير شدي، -

  :بلندي گفتا صداي آقاي ويزلي ب
او اين ...  انگشت شماري از جادوگرها طرز اجراي اين طلسم رو بلدني فقط عده. كنآموس، درست فكر  -

  طلسم رو از كجا بلده؟
  :آقاي كراوچ با خشمي كه در صدايش منعكس شده بود خونسردانه گفت
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 وجوري بايد عالمت شوم م كه چه ه ياد دادهام خدمتكاري شايد منظور آموس اينه كه من به همه -
  .ددرست كنن

  :ي دستپاچه شد و گفتورآموس ديگ. سكوت سنگيني بر فضا حاكم شد
  ...وجه هيچ من به... نه... آقاي كراوچ -

  :آقاي كراوچ با عصبانيت و بدخلقي گفت
 تو انگشت اتهامت رو به دو نفر در اين محوطه نشونه گرفتي كه درست كردن عالمت شوم از هردوشون -
 ،دوني  اشتباه نكرده باشم تو داستان زندگي اين پسرو ميهآموس، اگ! يكي هري پاتر و يكي خود من. بعيده
  نه؟

  :ب شده بود گفتذاندازه ناراحت و مع آقاي ديگوري كه بي
  ...ندون همه ماجراشو مي... البته... بله -

  :د زدهايش از حدقه بيرون زده بود با خشم فريا آقاي كراوچ كه دوباره چشم
اينم بايد بدوني . خاطر داري هم بدمطمئنم مدارك زيادي رو كه در طول يك عمر كار و مأموريت ارائه دا -

  . كساني كه با اين امور سر و كار دارند بيزارمي كه من از جادوي سياه و شيطاني و همه
او . كرد پنهان نميپشتش نيز اين موضوع را  كمآقاي ديگوري صورتش مثل لبو سرخ شده بود و حتي ريش 

  :گفت
  !نوجه منظورم اين نبود كه شما با اين مسئله ارتباط داري هيچ به... من... آقاي كرواچ، من -

  :آقاي كراوچ فرياد زد
ونگيه من غير از خجن ! كني، ديگوري كني، در واقع داري منو متهم مي وقتي جن خونگي منو متهم مي -

  ؟درست كردن عالمت شوم رو ياد گرفته باشهتونسته طرز  اي مي من از چه كس ديگه
  ...جايي پيداش كرده باشهه ممكنه ي... خب... خب -

  :آقاي ويزلي گفت
  ؟وينكي. .. پيداش كرده باشهييجاه ممكنه ي.  كه گفتي، آموسهطور  هميندقيقاً -

او نيز سرش فرياد  اما وينكي چنان خود را جمع كرد كه انگار ردآقاي ويزلي با مهرباني رو به جن خانگي ك
  :آقاي ويزلي ادامه داد. زده بود

  ي؟بگو ببينم، چوبدستي هري رو از كجا برداشت -
هايش چروك   آن زير انگشتي اش را چنان محكم چنگ زده بود كه پارچه نها دستمال آشپزخي وينكي لبه

  :با صداي جيرجير مانندش گفت. شده بود
  ...زير اون درخته... دا كرد قرباناينو اونجا پي... من اينو... من... من -

  :آقاي ويزلي گفت
رده و چوبدستي هري كديدي آموس؟ اون كسي كه عالمت شومو درست كرده بالفاصله خودشو غيب  -
چون ممكن بود . خيلي ذكاوت به خرج داده كه از چوبدستي خودش استفاده نكرده.  گوشه انداختههرو ي
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كار چوبدستي رو  اره بدشانسي آورده كه چند دقيقه بعد از اينوينكيه بيچ. چوبدستيش بهش خيانت كنه
  . برداشتهاونوپيدا كرده و 

  :قراري گفت آقاي ديگوري با بي
   نديدي؟روجن؟ تو كسي . طور باشه اون چند قدم با مجرم واقعي فاصله داشته  اينهاگ -

. س به لودو بگمن نگاه كردشتش به آقاي ديگوري و سپرهاي د با چشم. لرزش وينكي شديدتر از قبل شد
  :گاه متوجه آقاي كراوچ شد و آب دهانش را قورت داد و گفت آن

  ...كسي هيچ... كسي رو نديد، قربان من هيچ -
  :آقاي كراوج با حالت خشكي گفت

. توني وينكي رو براي بازجويي به دفترت ببري دونم كه در شرايط عادي تو مي آموس، من اينو خوب مي -
  .كار رو به من بسپري خوام اين  مياما من ازت

دانست كه   نداشته است اما هري به خوبي مياكامالً مشخص بود كه آقاي ديگوري انتظار چنين چيزي ر
آقاي . ت مخالفت با او را نداردئوري جرگچون آقاي كراوچ در وزارتخانه شخصيت با نفوذي است آقاي دي

  :كراوچ با لحن سردي اضافه كرد
  .كنم كه اونو تنبيه ميمطمئن باش  -

  :هاي پر از اشك به آقاي كراوچ نگاه كرد و با لكنت گفت وينكي با چشم
  ...تو رو خدا... ارباب... ا... ارباب... ا... ا -

. تر شده بود به وينكي نگاه كرد هاي آن عميق آقاي كراوچ كه از خشم و غضب زواياي صورتش تيز و چين
  :آهسته گفت. ش نبودههيچ رحم و شفقتي در نگا

گفته بودم . بهش گفته بودم توي چادر بمونه. وينكي امشب رفتاري كرد كه من هيچ انتظار نداشتم -
اين . هبينم كه از دستور من سرپيچي كرد حاال مي. برسممده اوجا باشه تا من برم و به مشكلي كه پيش  همون
  !لباسيعني 

  :د و گفتقاي كراوچ افتاآوينكي جيغ بنفشي كشيد و به پاي 
  ! لباس نه!لباس، نه! نه، ارباب! نه -

وينكي . زاد كردن يك جن خانگي هديه كردن لباس مناسب به اوستآدانست كه تنها راه  هري مي
طور كه به پاي آقاي كراوچ افتاده بود چنان به دستمال آشپزخانه چنگ زده بود كه هركس او را در آن  همان

كرد نتوانست جلوي خود را  چپ به آقاي كراوچ نگاه مي رميون كه چپه. مدآ لش به رحم مي دديد حال مي
  :عصبانيت گفت با و بگيرد
اون جادوگرهاي نقابدار هم چند ... ترسه ونگي شما از ارتفاع و بلندي ميخجن ! هولي اون ترسيده بود -

 دور راه اونات از جلوي خواس اون فقط مي. نشما نبايد اونو سرزنش كني. نفرو توي هوا شناور نگه داشته بودن
  !بشه
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اي بود  كرد انگار او چيز كثيف و گنديده طوري به وينكي نگاه مي. آقاي كراوچ يك قدم عقب رفت
آقاي كراوچ سرش . را از خود دور كند خواست آن كرد و او مي هاي واكس خورده و براقش را آلوده مي كه كفش

  :بلند كرد و با حالت خشكي به هرميون گفت را
كنه نسبت به اربابش چه  خدمتكاري كه فراموش مي. خوره جني كه از من سرپيچي كنه به هيچ درد نمي -

  خوره؟ كنه به چه دردم مي اي داره و با آبروي اربابش بازي مي وظيفه
زد و جو  كس حرفي نمي هيچ. پيچيد درخت مي  بيي هحوطهقش در م زد كه صداي هق وينكي چنان زار مي

  :نجام آقاي ويزلي گفتاسر. اي برقرار شده بود  كنندهسنگين و ناراحت
داد  آموس، اون چوبدستي هر چه بايد نشونمون مي. هارو به چادر برسونم  اشكالي نداره من بچههخب، اگ -

  ...شه لطف كني و اونو به هري پس بدي مي... نشون داد
  :آقاي ويزلي به آهستگي گفت. را در جيبش گذاشت آقاي ديگوري چوبدستي را به هري داد و هري آن

  .، بياين بريمها بياين بچه -
آقاي ويزلي كه . حركت ايستاد و به جن خانگي زل زد جا بي همان. ن نخوردااما هرميون از جايش تك

  :قراريش در صدايش مشخص بود گفت بي
  !هرميون -

تداد درختان حركت درخت بيرون رفت و در ام  بيي وطهحمهرميون برگشت و به دنبال هري و رون از 
  :درخت خارج شدند هرميون گفت همين كه از محدوده بي. كرد
   سر وينكي مياد؟ بهحاال چه باليي -

  :آقاي ويزلي گفت
  :هرميون با خشم و غضب گفت. دونم نمي -
آقاي كراوچ با ... »جن«گفت  كردن؟ آقاي ديگوري بهش مي  رفتار مييطور ديدين با وينكيه بيچاره چه -
قدر  اصالً براش مهم نيست كه وينكي چه! خواد اخراجش كنه دونه وينكي كاري نكرده بازم مي  ميكه اين

  :رون گفت! كردند كه انگار وينكي آدم نيست باهاش طوري رفتار مي... قدر ناراحته هال چاترسيده بوده و ح
  .خب اون آدم نيست ديگه -

  :هرميون سرش را برگرداند و به رون نگاه كرد و گفت
  .رفتارشون نفرت انگيزه... درسته كه آدم نيست ولي اونم احساسات داره -

  :رد و گفتكها اشاره  آقاي ويزلي با دست به آن
 بايد .نگي نيستوهاي خ ن فرصت مناسبي براي تشريح حقوق جن ولي اآل.هرميونموافقم، منم باهات  -

  ؟ن  بقيه كجا رفته.زودتر برگرديم به چادرهرچه 
  :رون گفت

  زده شدن؟  چرا همه از ديدن اون جمجمه عصباني وحشت،بابا. توي تاريكي گمشون كرديم -
  :آقاي ويزلي با حالتي عصبي گفت
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  .دم چيز رو براتون توضيح مي وقتي به چادر رسيديم همه -
 زيادي از جادوگران و ي عده.  جنگل رسيدند ناچار شدند به كندي راه بروندي اما وقتي كه به حاشيه

  : ديدند جلو آمدند و پرسيدندازده جمع شده بودند و همين كه آقاي ويزلي ر هاي وحشت ها با چهره ساحره
  جا چه خبر بود، آرتور؟ اون -
  كي اونو درست كرده؟ -
   كه برنگشته؟اون... آروتور -

  :آقاي ويزلي با نگراني گفت
خب ديگه . ه خودشو غيب كردههر كي بود. كارو كرده دونيم كي اين  هنوز نمي.معلومه كه برنگشته -

  . بخوابيمخوايم بريم مي. بگذارين بريم
.  از ميان جمعيت رد كرد و همه با هم به سوي اردوگاه رفتندا رون و هرميون ر،گاه آقاي ويزلي هري آن

خاست اثري از جادوگران   دود برميهكه هنوز از چندين چادر سوخت با اين. ديگر همه جا ساكت و ارام شده بود
  :چارلي كه سرش را از الي يكي از چادرها بيرون آورده بود فرياد زد. خورد نقابدار به چشم نمي

  ...ن ولي بقيه بابا چي شده؟ فرد و جرج و جيني برگشته -
  :كه خم شده بود تا وارد چادر شود گفت آقاي ويزلي درحالي

  .آوردمشون -
  .هرميون پشت سر او وارد چادر شدند  رون و،هري
. داد آلودش فشار مي اي را روي دست مجروح و خون  كوچك نشسته بود و مالفهي نهاشپزخآنار ميز بيل ك

فرد و جرج و جيني . كرد آلودش را تميز مي پرسي نيز بيني خون. پيراهن چارلي از باال تا پايين شكافته بود
  .رسيدند زده به نظر مي بهتا آسيبي نديده بودند ام

  :بيل پرسيد
  ؟ن رو درست كرده بود دستگير كرديهالمتاوني كه ع -

  :آقاي ويزلي گفت
دونيم كي عالمت شومو  ولي هنوز نمي. فقط جن خونگي بارتي كراوچو با چوبدستي هري پيدا كرديم. نه -

  .درست كرده
  :بيل و چارلي و پرسي با هم گفتند

  ؟نچي گفتي -
  :فرد گفت

  چوبدستي هري؟ -
  :نده بود گفتاپرسي كه هاج و واج م

  جن خونگي اقاي كراوچ؟ -
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. چه را كه در جنگل پيش آمده بود برايشان بازگو كرد آقاي ويزلي با كمك هري، رون و هرميون آن
  : پرسي با ناراحتي بادي به غبغب انداخت و گفت،در پايان

كه بهش دستور اكيد داده  با اين. خواد از شر اون جن خونگي خالص بشه آقاي كراوچ حق داره كه مي -
 هاگ... باعث شرمندگي و آبروريزي جلوي مأمورين وزارت خونه شده... بوده كه توي چادر بمونه فرار كرده

  شد؟ قدر ناجور مي ه چندوني  جادويي چي؟ مي موجودات امورر ساماندهي و نظارت بي بردنش به اداره مي
  :هرميون با بدخلقي به پرسي گفت

  !جا رسيده بود س بدش بدموقعي به اونفقط از شان... كاري نكرده بود اون هيچ -
تر از بقيه به او  كم بيش دست. ي داشتا انهدبؤاو هميشه با پرسي رفتار م. پرسي از رفتار هرميون جا خورد

  :پرسي خود را جمع و جور كرد و گفت. گذاشت ترام ميحا
 تحمل  قابلخونگيآميز يك جن  قاي كراوچ رفتار جنونآهرميون، براي جادوگري در مقام و موقعيت  -
  .نيست

  :هرميون فرياد زد
  !او فقط چوبدستي رو از روي زمين برداشته بود! آميز نبود رفتارش هيچم جنون -

  : صبرش لبريز شده بود گفتي رون كه كاسه
  كنن؟ ش مي هقدر گند اينچرا ... اون كه به كسي كاري نداشت. بابا يكي به من بگه اون جمجمه چي بود -

  : كسي جواب رون را بدهد هرميون گفتكه قبل از آن
 ظهور و سقوط جادوي سياهمن توي كتاب . رون، بهت كه گفتم، اون عالمت مخصوص اسمشو نبره -
  .ش خوندم هدربار

  :آقاي ويزلي آهسته گفت
ترسيدن مبادا  همه مي... كنن معلومه كه مردم وحشت مي. سيزده سال بود كه از عالمت شوم خبري نبود -
  .هر برگشته باشنبو اسمش

  :رون اخم كرد و گفت
  ...توي آسمون بود  چيزيه فقط يناو... من كه سر در نميارم -

  :آقاي ويزلي گفت
تو خيلي بچه . فرستادن هوا كشتن عالمت شومو مي  ميورون، اسمشو نبر و پيروانش هربار كسي ر -

ش و  همد خونا  وقتي كه كسي ميمثالً. قدر وحشت داشتن هدوني مردم از ديدن اين عالمت چ بودي، نمي
رو  اي روبه فهميد كه وقتي وارد خونش بشه با چه صحنه ديد بالفاصله مي عالمت شومو باالي خونش مي

  ...بدترين اتفاق ممكن... هكس تحمل ديدنشو ندار اي كه هيچ صحنه. ..شه مي
ا از روي دست مجروحش گاه بيل مالفه ر اي سكوت برقرار شد آن لحظه. آقاي ويزلي بر خورد لرزيد

  :برداشت تا ببيند خونش بند آمده است يا نه و گفت
خوارها   مرگ.دونم كي اين عالمتو درست كرد ولي هركي بود با اين كارش هيچ كمكي به ما نكرد نمي -

كه بهشون برسيم و نقاباشونو برداريم  شون قبل از اين ههم. به محض ديدن عالمت ترسيدن و فرار كردن
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نم اآل . رابرتز به زمين سقوط كنن گرفتيمشوني هادكه خانو البته ما قبل از اين. و غيب كردنخودشون
  .كنن دارن حافظشونو اصالح مي

  :هري گفت
  خوارها ديگه كي هستن؟ خوارها؟ مرگ گفتي مرگ -
  : گفتلبي
البته اينا ... ن هم چند نفرشون مونديامشب ديد. اين لقبيه كه پيروان اسمشو نبر به خودشون داده بودن -

  .اون كساني بودند كه پاشون به آزكابان نرسيد
  :آقاي ويزلي با دلسردي گفت

  .تونيم اينو ثابت كنيم ن اما ما نمي هدرسته كه به احتمال زياد اونا بود -
  :ناگهان رون گفت

بهمون گفت ما توي جنگل به دراكو مالفوي برخورديم و خودش . بندم خودشون بودند  شرط مي،آره، بابا -
 ها طرفدار پروپاقرص اسمشو نبر  مالفويي دونن كه همه همه مي!  يكي از اون نقابدارهاي احمقهپدرشكه 
  !ن بوده

  :هري گفت
  ... ولدمورتهايولي طرفدار -

 ويزلي نيز مثل اكثر ي خانواده.  از دهان هري خارج شد همه بر خود لرزيدند»ولدمورت«همين كه كلمه 
  : هري ادامه داد.كردند ي از گفتن نام ولدمورت پرهيز ميي جادوديگر افراد دنياي

ها رو به هوا برده بودند؟ منظورشون از اين كار چي  اي اسمشو نبر براي چي مشنگهطرفدار... ببخشيد -
  اي براشون داشت؟ بود؟ آخه چه فايده

  : تصنعي كرد و گفتي آقاي ويزلي خنده
تر   قدتمند بود نصف بيشاسمشو نبركه  اون زمĤن. كنن يطوري تفريح م  اونا اين، هري؟فايده -

ه  ين هخواست  گيالس باال انداخته بودن و مي چندبه نظر من كه امشب. خاطر تفريح بود هها فقط ب كشي مشنگ
  .امشب تجديد ميثاق جالبي كردند. هاشون هنوز آزادن جوري به مردم بگن كه خيلي

  :رون گفت. ار بودقاي ويزلي آشكآ ي آثار نفرت بر چهره
ا بودن پس چرا وقتي كه عالمت شومو ديدن خودشون رو غيب كردن؟ بايد از هخوار  اونا واقعاً مرگهاگ -

  بردن، نه؟ ديدنش لذت مي
  :بيل گفت

خوارها باشن همون كساني هستند كه بعد از زوال   اونا همون مرگهاگ.  رون،ندازي كار نمي ه بوت هچرا كلّ -
همونايي بودن كه . هزار و يك دروغ سر هم كردن تا از رفتن به آزكابان در امان موندنقدرت اسمشو نبر 

 نبر و روزي اسمشهمطمئنم اگ. گفتن اسمشو نبر مجبورشون كرده كه آدم بكشن يا مردمو شكنجه بدن مي
اطشون با وقتي كه اسمشو نبر قدرتشو از دست داد اونا ارتب. شن زده مي تر از همه وحشت برگرده اونا بيش
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 كنم كه اسمشو نبر ازشون دل گمون نمي... گي عاديشونو از سر گرفتند انكار كردن و زنواسمشو نبر
  .خوشي داشته باشه

  :هرميون آهسته گفت
خواسته اونا  خوارها حمايت كنه يا مي خواسته از مرگ مي... پس اون كسي كه عالمت شومو درست كرد -

  رو بترسونه و فراري بده؟
  :لي گفتآقاي ويز

 خوارها طلسم عالمت شومو بلد اما اينو بدونيد كه فقط مرگ. تونيم حدس بزنيم ما هم مثل تو فقط مي -
البته ممكنه حاال . خوار بوده مطمئنم اون كسي كه امشب عالمت شومو به هوا فرستاد يه روزي مرگ. بودن

 چه اتفاقي افتاده از ترس جا اين كه يده باشهشن اگر مادرتون . ديگه خيلي ديره،ها بچه ...ديگه جزو اونا نباشه
  .جا بريم بهتره چند ساعتي بخوابيم و فردا با اولين رمزتاز از اين. شه ترك مي زهره

 او نزديك سه نصف شب بود وساعت . برگشتهري با فكري مغشوش و ناراحت به تختخواب سفريش 
  .ار بود، بيدار و نگراناما كامالً بيدار و هوشي. كرد بايد احساس خستگي شديد مي

 با درد و سوزش ناگهاني جاي زخمش از )رسيد، همين سه روز پيش بود كه نظر مي گرچه به (سه روز پيش
اين حوادث .  شدديدارولدمورت در آسمان پ سال عالمت لرد  از سيزدهپس اولين بار رايو امشب ب. خواب پريد

  چه معنايي داشتند؟
دست سيريوس  هآيا نامه ب.  از ترك پريوت درايو براي سيريوس فرستاده بوديشپاي افتاد كه  به ياد نامه

 چادر خيره نگاه ي ارچهرسيد؟ هري به پشت دراز كشيده بود و به پ اش مي وقت جواب نامه رسيده بود؟ چه
 از ها پس مدت. اي بياسايد و به خواب فرو رود  ديگر روياي پروازي در كار نبود تا ذهنش لحظهاام. كرد مي
  .كه صداي خروپف چارلي در چادر پيچيد هري نيز به خواب رفت آن
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  ناتواني وزارت خانهناتواني وزارت خانه: 10فصل 
  
  
  
  
  
  

به . چند ساعت بعد آقاي ويزلي همه را از خواب بيدار كرد
ترين سرعتي كه  كمك جادو چادرها را پايين آوردند و با بيش

رابرتز كنار آقاي . ي اردوگاه بيرون رفتند توانستند از محوطه مي
ها دستي تكان داد و سال نو   ديدن آنبا. اش ايستاده بود در كلبه

  .را تبريك گفت
  :گذاشتند آقاي ويزلي گفت ي باير پا مي كه به منطقه درحالي

ي كسي  ها كه روي حافظه بعضي وقت. شه  حالش خوب مي-
اين اتفاق مهمي بود كه بايد از . شه كنن تا مدتي گيج مي كار مي
 .شد ش پاك مي هحافظ

جمعيت فراواني از جادوگرها بازيل را . ها رسيدند سروصداي زيادي بود ي استقرار پورتكي وقتي به محوطه
آقاي ويزلي صحبت سريعي با آقاي . خواستند كه هر چه زودتر از محل دور شوند احاطه كرده بودند و مي

  .بازيل كرد و بعد در صف ايستادند
پياده . آفتاب هنوز طلوع نكرده بود. ي استاوتزهد رسيدند ي اتومبيلي به تپه  كهنهكمي بعد سوار بر الستيك

تازه وارد كوچشان . همه منتظر صرف صبحانه بودند. زد كسي حرفي نمي. شان حركت كردند به سمت منزل
  .شده بودند كه صداي فريادي بلند شد

 !متشكرم.  آه خدايا متشكرم-
هاي  هنوز دمپايي. ها به سمتشان دويد كشيد و حاال با ديدن آن ها را مي ار آنخانم ويزلي جلوي در خانه انتظ

  .ي صبح را در دست داشت روزنامه. رسيد نظر مي صورتش رنگ پريده به. اتاق خوابش پايش بود
  ...خيلي ترسيدم...  آرتور خيلي نگران شدم-

  .ستش به زمين افتادروزنامه از د. هايش را به دور گردن آقاي ويزلي انداخت بعد دست
هاي وحشت در مسابقات  صحنه: ي اولش را خواند ي روي زمين نگاه كرد و عنوان صفحه هري به روزنامه

ها شناور بود چاپ كرده  عكس سياه و سفيدي از عالمت شوم را هم كه بر فراز درخت. جام جهاني كوييديچ
  .بودند
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  :ها شد حاال خانم ويزلي متوجه بچه
  ...اين  شما زنده آه، خداي من،-

  .و در ميان حيرت ديگران فرد و جرج را طوري در آغوش كشيد كه سرشان بهم خورد
 كني؟ كار مي  مامان داري چي-

  :خانم ويزلي گفت
كار  تمام اين مدت نگران بودم كه اگر اسمشونبر شمارو بگيره من چي. رفتين سرتون داد كشيدم  وقتي مي-
 ...جرج... آه فرد. كنم

  :يزلي به آرامي گفتآقاي و
  .ي ما كامالً خوبه حال همه.  ديگه بسه مالي-

  .و همه را به سمت خانه هدايت كرد
 .خوام نگاهي بهش بندازم مي.  راستي بيل اون روزنامه رو براي من بردار-

ي كوچك دور هم جمع شدند و هرميون براي خانم ويزلي يك فنجان چاي  وقتي همگي در آشپزخانه
پرسي هم از روي دوش او به . آقاي ويزلي به روزنامه نگاه كرد.  بيل روزنامه را به پدرش دادپررنگ ريخت،
  .كرد روزنامه نگاه مي

  :آقاي ويزلي گفت
. اهمال در حفظ امنيت... مجرمان شناخته نشدند... اشتباه بزرگ وزارتخانه. زدم دونستم حدس مي  مي-

  !!بله ريتا اسكيتر... آه... كي اين مطلبو نوشته... عنان گسيخته آبرو ريزي ملي... جادوهاي سياه
  :آقاي ويزلي حاال به انتهاي مقاله رسيد

 .ن ي من هم نوشته  درباره-
  :خانم ويزلي گفت گفت

 .اي فهميدم كه حداقل زنده ديدم مي  كجا؟ اگه اونو مي-
  :آقاي ويزلي گفت

ها  ي درخت زده در حاشيه جادوگرهاي وحشت. تهخب ببين چي نوش. ن  البته مستقيماً به اسمم اشاره نكرده-
يكي از مقامات وزارتخانه بعد از . خواستند اما اطمينان خاطري در كار نبود از وزارت جادو اطمينان خاطر مي

اما اين مقام حاضر نشد . ديده شدن عالمت شوم در محل حادثه بود و اطالع داد كه كسي آسيبي نديده
شود ساعتي بعد، چندين جسد را از  رمان بگذارد و اين در حالي است كه گفته ميتري در اختيا اطالعات بيش

  !طوره بله همين. اند جنگل بيرون برده
  :آقاي ويزلي با عصبانيت روزنامه را به پرسي داد و گفت

گن چندين جسد رو از  ست كه مي اي بگم؟ اين شايعه مگه قرار بود چه مطلب ديگه. كس صدمه نديد  هيچ-
  .ن ه بيرون بردهمحوط

  .سپس نفس عميقي كشيد
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 .ها رو بخوابونم شايد بتونم كمي از سرو صدا.  مالي بايد يه سري به اداره بزنم-
  :پرسي گفت

  .آقاي كراوچ احتماالً به گزارش من احتياج داره.  بابا من هم با شما ميام-
  .و از آشپزخانه بيرون رفت

  .رسيد نظر مي خانم ويزلي ناراحت به
تونن كارشون  مطمئناً بدون تو هم مي. اين مسئله ربطي به اداره نداره. تور مثالً قراره تو مرخصي باشي آر-

 .انجام بدن
  :آقاي ويزلي گفت

 ...بايد همين حاال لباس بپوشم و برم. من اوضاع رو بدتر كردم.  مجبورم برم، مالي-
  :هري ناگهان رو به خانم ويزلي كرد

 رنگشته؟ هدويگ هنوز با نامه ب-
  :خانم ويزلي گفت

 .نه، هيچ پستي نيومده...  هري عزيزم؟ نه-
  :هري گفت. رون و هرميون كنجكاوانه به هري نگاه كردند

 ؟!تونم وسايلمو تو اتاقت بزارم  خب رون مي-
  :رون گفت

  . آره خودم هم بايد همين كارو بكنم-
  .ها برود و به هرميون هم گفت با آن

  .وارد شدند و در را بستند. راه افتادندهر سه به طرف اتاق به 
  :رون بالفاصله پرسيد

  موضوع چيه هري؟-
  :هري گفت

ي روي  روز شنبه وقتي از خواب بيدار شدم جاي زخم كهنه.  يه چيزي هست كه هنوز به شما نگفتم-
 .سوخت پيشونيم مي

الفاصله چند پيشنهاد رديف هرميون ب. كرد بيني مي واكنش رون و هرميون دقيقاً هماني بود كه هري پيش
  .كه با مسئول بهداشت هاگوارتز صحبت كند و غيره كه به فالن كتاب مراجعه كند، اين اين. كرد

  .رون كه تا آن لحظه سكوت كرده بود نظر ديگري داشت
منظورم اينه كه آخرين باري كه زخم پيشونيت . گم جا نبود مگه نه؟ اسمشو نبرو مي  اما اون كه اون-

 اون تو هاگوارتز بود، مگه نه؟سوخت 
  :هري گفت

. گم رو مي دوني ورميتل  مي-خواب اون و پيترو . ديدم اما خوابشو مي.  مطمئنم كه توي پريوت درايو نبوده-
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 .بكشن... كشيدن يكيو ش يادم نيست اما داشتن نقشه مي حاال همه
هرميون همين حاال هم به . رفي نزداما ح. كردند داشتند نقشه قتل مرا طراحي مينزديك بود كه بگويد 

  .شدت هول كرده بود
  :رون گفت

 .يه كابوس.  يه رؤيا بيشتر نبوده-
رن و ولدمورت  خوارا رژه مي گيره و سه روز بعد مرگ محل زخم من درد مي.  بله ممكنه، اما كمي عجيبه-

 .شه دوباره تو آسمون پيداش مي
  :ران گفت

 !اسمشو به زبون نيار!  هيس-
  :فتهري گ

  يادته تريالني آخر پارسال چي گفت؟-
 !هاي اون توجه كني قرار نيست به حرف!  آه هري-
و گفت . بهت گفتم كه تو خلسه فرو رفت. اين بار حرفش متفاوت بود. جا نبودي، حرفاشو نشنيدي  تو اون-

ش بر بياد چون  عهدهتونه از  و مي. تر از گذشته تر و وحشتناك بزرگ... كنه كه لرد سياه دوباره ظهور مي
 .اون شب ورم تيل فرار كرد... خدمتكارش پيششه
  .سكوتي حاكم شد
  :هرميون پرسيد

 اي هستي؟  چرا پرسيدي هدويگ برگشته يا نه، هري؟ منتظر نامه-
  :هري گفت

 .منتظرم جوابشو بده.  به سيريوس راجع به سوزش زخمم گفتم-
  :ران گفت

 .كار بايد كرد دونه چي ميمطمئنم كه سيريوس .  كار خوبي كردي-
  :هري گفت

 . اميدوارم هر چي زودتر باهام تماس بگيره-
  :هرميون گفت

معلوم نيست چند روز طول . يا هر جاي ديگه. شايد تو آفريقا باشه. دونيم سيريوس كجاست  اما نمي-
 .كشه تا هدويگ پيداش كنه مي

  :هري گفت
 .دونم  بله مي-

  :ران گفت
بيل و چارلي و فرد و جرج هم بازي . سه به سه. ين بريم كمي كوييديچ بازي كنيم خب حاال اگه موافق-
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 .كنن مي
  :هرميون گفت

 .ايم، بهتره بخوابيم مون خسته همه. ي بازي نداره  رون، هري اآلن حوصله-
  :هري گفت

 .يه لحظه صبر كن آماده بشم. خواد كوييديچ بازي كنم  نه دلم مي-
  : و به نظر رسيد زير لب گفتهرميون از اتاق بيرون رفت

 . از دست اين پسرها-
***  

كه بقيه از خواب بيدار شوند منزل را  ها قبل از اين صبح. بيشتر هفته را آقاي ويزلي و پرسي در منزل نبودند
  .آمدند كه بقيه شام خورده بودند ها وقتي مي كردند و شب ترك مي

  :پرسي گفت. گشتند روز بعد بايد به هاگوارتز برمي. يكشنبه شب بود
مجبور بوديم تا حد امكان . اعتراض پشت اعتراض. دونين اين چند روزه چه مصيبتي داشتيم  نمي-

 .سروصداهارو بخوابونيم
  :جيني پرسيد

  اعتراض به چي؟-
  :پرسي گفت

ه و چندين چادر آتيش گرفت. ها اموالشونو از دست دادن خيلي.  اعتراض به نبود امنيت توي ميدون مسابقه-
 .نابود شده

البته زمان را . ي هري بود اين ساعت مورد عالقه. خانم ويزلي نگاهي به ساعت قديمي روي ديوار انداخت
ي طال كه  نه عقربه.  عقربه داشت9ساعت يادگار پدربزرگ . داد اما چيزهاي ديگري را نشان مي. داد نشان نمي

ي ساعت عددي نوشته نشده  روي صفحه. ته شده بودي ويزلي نوش روي هر كدام نام يكي از اعضاي خانواده
بود، به جاي هر شماره كلماتي از قبيل خانه، مدرسه، كار، مسافرت، گمشده، بيمارستان و زندان و به جاي عدد 

  .دوازده عبارت خطر مرگ نوشته شده بود
ي كار را  ي ويزلي كلمهي مخصوص آقا اما عقربه. ي خانه را نشانه رفته بودند حاال هشتا از نه عقربه كلمه

  .خانم ويزلي آهي كشيد. داد نشان مي
اين روزها خيلي ازش كار .  باباتون از زمان اسمشونبر به بعد مجبور نبود تعطيالت آخر هفته رو به اداره بره-
 .شه ي شامش مختل مي اگه يه موقع خونه نياد برنامه. كشن مي
 .ه بكنهخواد جبران اشتباهشو تو مسابق  خب، بابا مي-
 ! حق نداري باباتو به خاطر حرف اون روزنامه نگار سرزنش بكني-

  :بيل گفت
اين ! كرد چرا كه كسي نبود تا از طرف وزارتخونه حرف بزنه زد ريتا باز هم انتقاد مي  اگه بابا حرف نمي-
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 .اون هرگز از كسي خوب نمي نويسه. عادت ريتاست
  .هاي سال چهارم فرو رفته بود  استاندارد طلسمهرميون در بحر كتاب. باران شروع شده بود

  :خانم ويزلي به دوقولوها نگاه كرد و گفت
 كنين؟ كار مي  شما دو تا دارين چي-

  :فرد گفت
 .ديم مونو انجام مي  تكاليف مدرسه-

  :خانم ويزلي در جوابش گفت
  .هنوز تو تعطيالت تابستوني هستين. خود نزن  حرف بي-

  :سپس به ساعت نگاه كرد
 .كم باباتون مياد  خب كم-

  .دقايقي بعد صداي آمدن آقاي ويزلي را شنيدند
  :خانم ويزلي گفت

 .اومد.  اين هم آرتور-
كرد وارد اتاق نشيمن شد و روي صندلي  كه غذايش را در سيني حمل مي اي بعد آقاي ويزلي درحالي لحظه

  .راحتي نشست
حاال ناپديد شدن برتا . ادي توي وزارتخونه پيدا كنه ريتا اسكيتر تمام مدت هفته سعي كرد عيب و اير-

به بگمن گفتم كسي رو دنبال . نويسه فردا تا بخواين تو روزنامه در موردش مطلب مي. براش موضوع جالبيه
  .اون بفرسته

  :پرسي گفت
 .گه ست كه مي  آقاي كراوچ چندين هفته-

  :آقاي ويزلي گفت
كه جن خونگيش با  وگرنه در مورد اين.  موضوع وينكي نشده كراوچ خيلي شانس آورده كه ريتا متوجه-

 .تونست تا بخواي مطلب بنويسه اي كه عالمت شوم باهاش جادو شده پيدا شده مي چوبدستي
  :پرسي گفت

 .مون به اين نتيجه رسيديم كه جن خونگي عالمتو جادو نكرده كردم همه  فكر مي-
  :هرميون با عصبانيت گفت

ي كراوچ بايد خيلي خوشحال باشه كه در مورد رفتار ظالمانش با جن خونگي توي  راستشو بخواي آقا-
 .روزنامه مطلبي نوشته نشده

  :پرسي گفت
 .رتبه مثل آقاي كراوچ حق داره از جن خونگيش انتظار اطاعت داشته باشه  ببين هرميون يه مقام عالي-

  :هرميون گفت
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 .پردازه ميكه به وينكي پولي ن براي اين. ش  بگو از برده-
  :آقاي ويزلي گفت

 .دقت كنين چيزي جا نزارين. كنم بهتره برين باال و نگاهي به وسايلتون بندازين  فكر مي-
. بر رون در قفسش سروصدايي به پا كرده بود پيگ جغد نامه. هري وسايلش را برداشت و به اتاق رون رفت

  .قفس هدويگ كنار قفس او هنوز خالي بود
  . خالي هدويگ انداختهري نگاهي به قفس

 ن؟ كني سيريوسو گرفته رون تو فكر نمي. شه كه رفته  بيش از يه هفته مي-
  :ران گفت

خواد كه نشون بده  وزارتخونه خيلي دلش مي. نوشتن ن تو روزنامه در موردش مي گرفته اگه اونو مي...  نه-
 .كسي رو گرفته

 ...كنم  بله فكر مي-
  .هاتو هم شسته جوراب. ات گرفتهمامان بر.  بيا اينا رو ببين-

  .هاي شسته شده روي تخت هري انداخت اي را به همراه جوراب و بسته
با خود چند دست لباس مخصوص هاگوارتز . اي به در خورد و خانم ويزلي به درون آمد در اين زمان ضربه

  .آورده بود
 .ها رو طوري تا كنين كه چروك نشن لباس. ها رو بردارين  اين-
 .مان شما پيراهن جيني رو براي من گذاشتين ما-
 .از امسال بايد توي هاگوارتز توي مراسم رسمي ردا بپوشي. مال خودته.  نه مال جيني نيست-

  :رون گفت
 !هرگز. من هرگز حاضر نيستم ردا بپوشم. كني  حتماً داري شوخي مي-

  :خانم ويزلي گفت
 .پوشه ها ردا مي  تو مهمونيبابات هم.  اما رون، همه بايد اين لباسو بپوشن-
 !پوشم، مامان  نه من نمي-
براي هري هم يكي . پوشم؟ تو فهرست مدرسه نوشته كه بايد ردا داشته باشين يعني چي نمي!  عاقل باش-

 .هري نشونش بده. خريدم
پوشيد با  قدرها بد نبود، مثل لباسي بود كه قبل مي آن. اي را كه خانم ويزلي خريده بود باز كرد هري بسته

 .اين تفاوت كه به جاي سياه سبز بود
  :خانم ويزلي گفت

 . سبز خريدم كه به چشمات بياد-
  .رون به مادرش نگاه كرد

 چرا مال منو مثل مال اون نخريدين؟.  اما لباس هري بد نيست-
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  :خانم ويزلي كه كمي سرخ شده بود گفت
 .ن انتخاب زيادي نداشتمامكا. كه مجبور بودم مال تورو دست دوم بخرم  براي اين-

دانست كه  ي پولش را به خانم ويزلي بدهد اما مي حاضر بود همه. هري نگاهش را به سمت ديگري انداخت
  .او قبول نخواهد كرد

  !هرگز. پوشم  من هرگز اينو نمي-
  .آمد رون از حرفش پايين نمي

  .ام كمي بخندمخو مي. هري يه عكس ازش بگير. پس بايد لخت به مدرسه بري!  خيلي خب-
  .و از اتاق بيرون رفت

  :ن گفتور
  چرا هر چي مال منه آشغاله؟ -
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  قطار سريع السير هاگوارتزقطار سريع السير هاگوارتز: 11فصل 
  
  
  
  
  
  

صبح روز بعد هنگامي كه هري از خواب بيدار شد اندوهي 
د در فضاي وش را كه در پايان تعطيالت گريبانگير همه مي

اشت و باران همچنان ادامه د. كرد خانه احساس مي
ها  ي پنجره هاي درشت باران با شدت بر شيشه قطره
هميشه در . هري شلوار جين و بلوزش را پوشيد. خورد مي

  .پوشيدند السير هاگوارتز رداي مدرسه را مي قطار سريع
 ي وقتي هري همراه با رون، فرد و جرج به پاگرد طبقه

مد ها آ اول رسيدند خانم ويزلي آشفته و پريشان به پايين پله
  :و فرياد زد

  !ام اضطراري از وزارتخونهغ آرتور، پي-
آقاي ويزلي كه ردايش را پشت و رو پوشيده بود با عجله از اتاق خوابشان بيرون آمد و هري به ديوار چسبيد 

وقتي هري و بقيه وارد آشپزخانه شدند . ها پايين رفت و ناپديد شد او با عجله از پله. تا از كنارش عبور كند
  :گفت كرد و مي ها را زير و رو مي ويزلي كشوها و كابينتخانم 
  ...م ه پس اين قلم پرو كجا گذاشت-

  !كرد آقاي ويزلي جلوي آتش خم شده بود و صحبت مي
سر آموس ديگوري مثل يك . هايش را بست و دوباره باز كرد تا مطمئن شود اشتباه نديده است هري چشم

كشيد و او بدون  هاي آتش در اطراف سرش زبانه مي شعله. آتش بودهاي  دار درست وسط شعله تخم مرغ ريش
  :گفت زد و مي احساس ناراحتي تند تند حرف مي

اسمشون چي ... ن دنبال مأمورين هن و رفت ههاي همسايه صداي داد و بيداد و تلق و تولوقو شنيد  مشنگ...-
  .جا سوني اونآرتور، بايد هرچه زودتر خودتو بر. آهان مأمورين پليز... بود؟

نفس افتاده بود يك تكه كاغذ پوستي، يك شيشه مركب و يك قلم پر شكسته را  خانم ويزلي كه به نفس
  :در دست آقاي ويزلي گذاشت و گفت

  ! بيا، آرتور-
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  :سر آقاي ديگوري گفت
 و خواستم چند تا جغد بفرستم زودتر به دفترم اومدم چون مي.  خيلي شانس آورديم كه من خبردار شدم-

به گوش ريتا اسكيتر  آرتور، اگه باد... رن ي نامناسب از سحر و جادو دارن مي هاي قسمت استفاده ديدم بچه
  ...برسونه

گاه از آقاي  آن. ي نوشتن شد ي مركب را باز كرد و قلمش را در آن فرو برد و آماده آقاي ويزلي در شيشه
  :ديگوري پرسيد

   چشم باباقوري گفت چي شده؟-
  :وري پشت چشمي نازك كرد و گفتآقاي ديگ

ش  اومدن كه وارد خونه گفت وقتي داشتن يواشكي جلو مي مي.  گفت صداي يه مهاجمو از حياطش شنيده-
  .ن ههاي آشغالش غافلگيرشون كرد بشن سطل

  :داشت پرسيد آقاي ويزلي كه با عجله يادداشت برمي
  ن؟ هكار كرد هاي آشغال چي  سطل-
از . ن نم قشقرق راه انداختن و با سروصداي زيادي آشغاالرو به اطرافشون پرت كردهدو  تا جايي كه من مي-

  .ن يكي از سطل آشغاال هنوز داشته سروصدا از خودش درمياورده هقرار معلوم وقتي مأمورين پليز رسيد
  :آقاي ويزلي با غضب گفت

   مهاجمه چي شده؟-
  :آقاي ديگوري دوباره پشت چشمي نازك كرد و گفت

 يه ره تو حياط اون؟ حتماً آخه كي نصفه شب دزدكي مي. شناسي تور، خودت كه چشم باباقوري رو مي آر-
ي  اگه دست مأمورين استفاده. كرده زده و آشغاالرو زيرو رو مي اي داشته اونجا پرسه مي برگشته ي بخت گربه

تو بايد . قدر خرابه هش چ ي كه سابقهدون مي. س نامناسب از سحروجادو به چشم باباقوري برسه كارش ساخته
. از اين هچل نجاتش بدي... تون مربوط بشه حاال هرچي كه به اداره... تر زودتر بري و به يه جرم خفيف

  مجازات منفجر كردن سطل آشغال چيه؟
  :كرد گفت آقاي ويزلي كه هنوز تند تند يادداشت مي

  دستيش استفاده نكرده؟ به كسي حمله نكرده؟چشم باباقوري از چوب. دن  بهش اخطار مياحتماالً -
ولي بايد ثابت .  از رختخواب پريده بيرون و از پنجره هرچي جلوي دستش بوده طلسم كرده باور كن حتماً-
  .كه خسارت مالي و جاني نداشته مثل اين. كنن

  :آقاي ويزلي گفت
  .رم پس من مي. باشه -

سر آقاي . گذاشت و با عجله از آشپزخانه بيرون رفتآقاي ويزلي كاغذ پوستي را تا كرد و در جيبش 
  :تري گفت ديگوري برگشت و به خانم ويزلي نگاه كرد و با آرامش بيش

ولي باور كن آرتور ... خواستم صبح به اين زودي مزاحمتون بشم نمي... جوري شد، مالي  ببخشيد كه اين-
آخه قراره چشم باباقوري از امروز كار جديدشو . رهتونه چشم باباقوري رو از اين هچل دربيا تنها كسيه كه مي
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  .چرا ديشب بايد چنين اتفاقي ميفتاد. شروع كنه
  :خانم ويزلي گفت

  خواي قبل از رفتن يه چيزي بخوري؟ نمي. كنم، آموس  خواهش مي-
  :آقاي ديگوري گفت

  .دستت درد نكنه.  چرا، بدم نمياد يه چيزي بخورم-
را الي انبر آتش  دار را از داخل ظرفي بر روي ميز برداشت و آن ي كره رشتههاي ب ناخانم ويزلي يكي از ن

را خورد وتشكر و كرد و با صداي ترقه  آقاي ديگوري آن. گذاشت و جلوي دهان آقاي ديگوري نگه داشت
  .مانندي ناپديد شد

پنج . كرد ي ميشنيد كه با عجله از بيل، چارلي، پرسي و دخترها خداحافظ هري صداي آقاي ويزلي را مي
او به هري، . زد ردايش را درست پوشيده بود و موهايش را شانه مي. دقيقه بعد آقاي ويزلي در آشپزخانه بود

  :رون و دوقلوها گفت
هارو به  توني بچه مالي، تو مي. من ديگه بايد برم.  اميدوارم سال تحصيلي خوبي در پيش داشته باشين-

  ايستگاه كينگزكراس برسوني؟
  :خانم ويزلي گفت. ويزلي شنلش را پوشيد تا براي غيب كردن خود آماده باشدآقاي 

  .تو فقط زودتر به داد چشم باباقوري برس. خيالت راحت باشه. تونم  البته كه مي-
  :بيل پرسيد. وقتي آقاي ويزلي ناپديد شد بيل و چارلي وارد آشپزخانه شدند

  كار كرده؟ گه چيدفعه دي  كسي اسم چشم باباقوري رو آورد؟ اين-
  :خانم ويزلي گفت

  .ش بشه خواسته دزدكي وارد خونه گفته كه ديشب يكي مي -
  :جرج كه سرگرم ماليدن مارماالد به نانش بود به فكر فرو رفت و گفت

  ... چشم باباقوري؟ همون خل و چله53 مودي-
  :آميزي گفت خانم ويزلي با حالت سرزنش

  .ترام و ارزش زيادي قائله احي پدرتون براي مودي چشم باباقور-
  : رفت فرد آهسته گفت بيرونجا وقتي خانم ويزلي از آن

كنه؟ كبوتر با كبوتر باز با باز، كند همجنس با همجنس  مگه خود بابا دوشاخه جمع نمي.  خب معلومه-
  .پرواز

  :بيل گفت
  . مودي در زمان خودش جادوگر بزرگ و سرشناسي بود-

  :چارلي گفت
  مي دامبلدوره، نه؟ از دوستان قدي-

                                                           
٥٣  Moody 
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  :فرد گفت

  ...شه ولي ست و خيلي سرش مي دونم كه نابغه مي.  نيستعادي آخه خود دامبلدور يه جادوگر -

  :هري پرسيد
   چشم باباقوري كيه؟-

  :چارلي گفت
يه بار كه بابا منو با خودش به وزارتخونه برده بود . كرد  توي وزارتخونه كار ميقبالً. ن بازنشسته شده اآل-

جادوگران پليد و تبهكارو ... هاي زمان خودش گاهآيكي از بهترين كار... گاه بودآاون يه كار... ونجا ديدمشا
  .گرفت مي

  :ي هاج و واج هري اضافه كرد چارلي با ديدن چهره
ي  خانواده... ها باهاش دشمن شدن براي همين خيلي. هاي آزكابان پر شده  با تالش اون نصف سلول-

. م حاال كه ديگه سني ازش گذشته خياالتي شده شنيده...  دستگير شدن دشمن درجه يكشنجادوگرهايي كه
  .بينه كنه جادوگراي پليدو مي يكسره خيال مي. كنه كس اعتماد نمي ديگه به هيچ

ها به ايستگاه كينگزكراس بروند اما پرسي بعد از  ي بچه بيل و چارلي تصميم گرفتند براي بدرقه
  :او گفت. كارش برود ان گفت كه ناچار است به سرهاي فراو عذرخواهي

  .كنه كم داره به من اعتماد مي  كم آقاي كرواچتونم زياد مرخصي بگيرم چون  در حال حاضر نمي-
  :ي بسيار جدي گفت جرج با قيافه

  .گيره دوني چيه، پرسي؟ يكي از همين روزها اسمتو ياد مي  مي-
ها را به  ها را خبر كرد تا آن ي پست سه تاكسي معمولي مشنگ ن ادارهخانم ويزلي دل را به دريا زد و با تلف

هاي تاكسي شش صندوق سنگين هاگوارتز را به  وقتي در حياط خيس ايستاده بودند و راننده. لندن برسانند
  :كردند خانم ويزلي آهسته در گوش هري زمزمه كرد ها منتقل مي داخل تاكسي

هري جون، ... سفانه هيچ ماشيني نمونده بودأبرامون ماشين بگيره ولي متخواست از وزارتخونه   آرتور مي-
  قدر ناراحتن؟ اينا چرا اين

هاي تاكسي  خواست به خانم ويزلي بگويد كه راننده آورد و هري نمي خرچال صداهاي گوشخراشي درمي
 در صندوق فرد ناگهان از آن بدتر اين بود كه. كنند جا نمي زده را جابه نوقت قفس جغدهاي هيجا مشنگ هيچ

. اي روشن شدند پذير بدون حرارت فيلي باستر به طور غيرمنتظره ي آتش بازي رطوبت باز شد و چندين وسيله
ي بيچاره  راننده. كرد چنگ زد و از پايش باال رفت اي كه صندوق فرد را حمل مي پا به پاي راننده بالفاصله كج

  .از ترس و درد از ته دل فرياد كشيد
ها چسبيده به هم  هايشان پشت تاكسي طول راه همه ناراحت و معذب بودند زيرا همگي با صندوقدر 

بازي آرامش خود را بازيافت و هنگامي كه به  پا بعد از شوك وسايل آتش مدتي طول كشيد تا كج. نشسته بودند
باريد   شديدتر از قبل ميكه باران با اين. هاي هري، رون و هرميون پر از خراش شده بود  دست،لندن رسيدند

هاي  كه با صندوق پس از آن. وقتي در ايستگاه كينگزكراس از تاكسي پياده شدند نفس راحتي كشيدند
سنگينشان از خيابان شلوغ و پر رفت و آمد عبور كردند و وارد ايستگاه كينگزكراس شدند همه مثل موش آب 
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  .كشيده شدند
اي  كار بسيار ساده. چهارم شوند وسه گونه بايد وارد سكوي نه هدانست كه چ اكنون ديگر هري به خوبي مي

 ظاهراً سخت و جامدي بگذرند كه سكوهاي نه و ده را ي كردند اين بود كه از نرده تنها كاري كه بايد مي. بود
ها جلب  ي مهم و ضروري اين بود كه طوري از مانع عبور كنند كه توجه مشنگ تنها نكته. كرد از هم جدا مي

پا و  زيرا با وجود كج( ابتدا هري و رون و هرميون رفتند. روز ناچار بودند گروهي از نرده بگذرند آن. شودن
اند و با هم  خيالي به نرده تكيه داده ها وانمود كردند كه با بي آن). كردند تر از بقيه جلب توجه مي خرچال بيش

چهارم در برابرشان  وسه بالفاصله سكوي نه... زنند و در يك لحظه با حالت يك پهلو از آن گذشتند گپ مي
  .پديدار شد

بخار . السير هاگوارتز را كه يك قطار سرخ رنگ با موتور بخار بود در مقابل خود ديدند ها قطار سريع آن
سو  سو و آن كه در ميان بخار قطار به اين آموزان هاگوارتز با والدينشĤن زد و دانش ابرمانندي از آن بيرون مي

كردند و خرچال با  لود با صداي بلند هوهو ميآ جغدها در فضاي مه. رسيدند نظر مي چون اشباح به رفتند هم مي
ي خالي پيدا  هري و رون و هرميون جلو رفتند تا كوپه. كرد ها بلندتر از هميشه سروصدا مي شنيدن صداي آن

گاه از قطار پايين پريدند تا با خانم  آن. دهاي وسطي قطار گذاشتن نجام وسايلشان را در يكي از كوپهاكنند و سر
  .ويزلي، بيل و چارلي خداحافظي كنند
  :خنديد جيني را در آغوش گرفت و گفت چارلي كه به پهناي صورتش مي

  .بينيم كنين همديگه رو مي كه فكر مي  به احتمال زياد خيلي زودتر از اون-
  :فرد با خوشحالي پرسيد

   براي چي؟-
  :چارلي گفت

تا زماني كه وزارتخونه «. م فقط به پرسي نگين كه من اين حرفو بهتون زده. فهمين  ميتون بعداً خود-
  ».شه صالح نديده و خبرشو اعالم نكرده جزو اطالعات محرمانه محسوب مي

  :هايش در جيبش بود با حسرت به قطار نگاه كرد و گفت بيل كه دست
  .اي كاش منم امسال توي هاگوارتز بودم.  آره-

  :قراري گفت جرج با بي
   آخه براي چي؟-

  :زد گفت هايش برق مي بيل كه چشم
  .شايد منم مرخصي بگيرم و براي ديدن يه قسمتش بيام.  سال تحصيلي جالبي در پيش دارين-

  :رون گفت
   يه قسمت چي؟-

. ندها را به سمت درهاي قطار را وقت صداي سوت قطار به گوش رسيد و خانم ويزلي بچه اما در همان
  :رفت گفت ي قطار باال مي هرميون هنگامي كه از پله

  .ببخشيد كه بهتون زحمت داديم.  خيلي از زحماتتون ممنونم خانم ويزلي-
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گاه از پنجره خم شدند تا با خانم ويزلي صحبت  آن. بستند هاي قطار باال رفتند و در را همه از پله
  :هري نيز گفت. كنند
  . براي همه چيز ممنونم-

  : ويزلي گفتخانم
خواستم براي كريسمس دعوتتون  مي. خيلي خوشحال شدم كه پيش ما موندين. ها كنم بچه  خواهش مي-

حاال ... دين در تعطيالت كريسمس توي هاگوارتز بمونين چون تون ترجيح مي مطمئنم كه همه... كنم ولي
  .فهمين خودتون مي

  :رون با ناراحتي گفت
  ين كه ما ازش خبر نداريم؟دون شما سه تا چي مي!  مامان-

  :خانم ويزلي لبخندزنان گفت
خيلي خوب شد كه مقرراتشو عوض . انگيز و جالبه مطمئن باشين خيلي هيجان. فهمين  امشب خودتون مي-

  ...كردن
  :هري و رون و فرد و جرج همه يكصدا پرسيدند

   كدوم مقررات؟-
  فتارتون باشين، باشه؟ فرد؟ باشه، جرج؟مواظب ر... گه  مطمئنم كه پروفسور دامبلدور بهتون مي-

هنگامي كه خانم ويزلي، بيل و چارلي . هاي قطار در فضا پيچيد و قطار شروع به حركت كرد صداي پيستون
  :ي قطار فرياد زد شدند فرد از پنجره ها دور مي با سرعت از آن

  ن؟ هاونا چه مقرراتي رو تغيير داد!  به ما بگين توي هاگوارتز چه خبره-
كه قطار پشت پيچ از نظر ناپديد شود  قبل از آن. دست تكان داد اما خانم ويزلي فقط لبخند زد و برايشان

  .سه خود را غيب كردند خانم ويزلي، بيل و چارلي هر
راحتي   به پنجرهي بيرون باران چنان شديد بود كه ديدن منظره. شان برگشتند هري، رون و هرميون به كوپه

را روي قفس  آن. ش را از آن بيرون كشيديرون در صندوقش را باز كرد و رداي شب آلبالوي. پذير نبود امكان
  :گاه كنار هري نشست و با دلخوري گفت آن. خرچال انداخت تا صداي هوهوي بلندش را خفه كند

 ولي مادر. خواست بگه يادته؟ توي جام جهاني بود كه مي. گفت توي هاگوارتز چه خبره  بگمن داشت مي-
  ...خواد بدونم خيلي دلم مي. گه من چيزي بهمون نمي

  ! هيس-
ها را دعوت به سكوت  ي مجاورشان آن هرميون انگشتش را روي بيني گذاشته بود و با اشاره به كوپه

ي مجاور به  هايشان را تيز كردند و صداي كشدار آشنايي را شنيدند كه از كوپه هري و رون گوش. كرد مي
  :گفت رسيد و مي گوش مي

خيلي اين مسئله رو سبك . ي دورمشترانگ بفرسته خواست منو به جاي هاگوارتز به مدرسه  پدرم مي-
مرتيكه . ي دامبلدور چيه دونين نظر پدرم درباره خودتون كه مي. شناسه آخه مدير اونجا رو مي. سنگين كرد

ولي مادرم مخالف رفتن . نيستكه توي دورمشترانگ جاي اين اراذل و اوباش  درحالي. هاست عاشق گندزاده
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ي دورمشترانگ با علم جادوي  گه برخورد مدرسه پدرم مي. گه راهش خيلي دوره جاست و مي من به اون
گيرن نه دفاع  هاي دورمشترانگ خود جادوي سياهو ياد مي بچه. تر از برخورد هاگوارتزه سياه خيلي منطقي

  ...دن مزخرفي رو كه به ما ياد مي
را بست تا صداي مالفوي ديگر  ش برخاست و پاورچين پاورچين به در كوپه نزديك شد و آنهرميون از جاي
  :گاه با عصبانيت گفت آن. به گوششان نرسد

وقت ديگه ما مجبور  اون. جا اون تره، آره؟ كاشكي رفته بود كنه دورمشترانگ براش مناسب  پس فكر مي-
  .نبوديم تحملش كنيم

  :هري گفت
  ست؟ درسه جادوگري ديگه دورمشترانگ يه م-

  :هرميون با حالتي تحقيرآميز گفت
كيد زيادي روي أين مدرسه ت ااارزيابي آموزش جادوگري در اروپبر طبق كتاب .  بدناميهي مدرسه.  آره-

  .آموزش جادوي سياه داره
  :رون كه به فكر فرو رفته بود با ترديد گفت

  وي كدوم كشوره؟كجا هست؟ ت. م ش يه چيزايي شنيده  انگار درباره-
  :هرميون ابروهايش را باال برد و گفت

  .دونه كس نمي  هيچ-
  :هري گفت

  دونه؟  چرا كسي نمي-
  :هرميون با خونسردي گفت

ن كه محل  دورمشترانگ و بوباتون هميشه تمايل داشته. ن  از قديم مدارس جادوگري با هم رقابت داشته-
  .ه اسرارشون پي ببرهشونو از همه پنهون كنن تا كسي نتونه ب مدرسه

  :رون زد زير خنده و گفت
رو  ي گنده شه يه قلعه طوري مي چه.  بزرگي هاگوارتز باشهي بهدورمشترانگ بايد يه جاي!  ولمون كن بابا-

  مخفي كرد؟
  : گفت با شگفتيهرميون

 رو خونده رتزي هاگوا تاريخچهي كساني كه كتاب  در واقع همه... دونن همه اينو مي. ولي هاگوارتز مخفيه -
  .دونن باشن مي

  :رون گفت
  طوري ميشه يه جاي بزرگ مثل هاگوارتزو مخفي كرد؟ خوب بگو ببينم چه. دوني  پس يعني فقط تو مي-

  :هرميون گفت
: بينن با يه تابلو كه روش نوشته ي درب و داغون مي ها بهش نگاه كنن يه خرابه اگر مشنگ.  با جادو-
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  »!خطر مرگ! وارد نشويد! خطر«
  ست، نه؟ ها دورمشترانگ هم يه جاي مخروبه  پس از چشم مشنگ-

  :هايش را باال انداخت و گفت هرميون شانه
كه  تازه، براي اين. شايد هم مثل ورزشگاه جام جهاني طلسم مشنگ دوركن داشته باشه.  احتماالً-

  .ن جادوگراي خارجي نتونن پيداش كنن نمودار ناپذيرش كرده
   چي چي؟-
  شه ديگه، نه؟ مي. شه نمودارشو روي نقشه كشيد ن كه نمي كه يه جوري طلسمش كرده ين يعني ا-

  :هري گفت
  .شه ديگه  ميشه حتماً  اگه تو بگي مي-

  :هرميون كه به فكر فرو رفته بود گفت
هاي شمال باشه، جايي كه هواش خيلي سرده چون  نظر من دورمشترانگ بايد يه جايي طرف  ولي به-
  .شونه لباس رسمي مدرسهخز جزو  كاله

  :رون لبخند رضايتي بر لبش نقش بست و با حالتي خيالبافانه گفت
تونستيم مالفوي رو از يه كوه يخي بندازيم و وانمود  اگه ما اونجا بوديم راحت مي!  واي فكرشو بكنين-

  !حيف كه مامانش خيلي دوستش داره... كنيم اتفاقي افتاده پايين
آلود بود كه در وسط روز  هوا چنان تيره و مه. شد رفت باران شديدتر مي  پيش ميسمت شمال هرچه قطار به

. ها رسيد ي آن كنان در راهرو پيش آمد و به كوپه تلق ها تلق دستي خوراكي چرخ. ها را روشن كردند فانوس
  .هري چندين كيك پاتيلي خريد كه همه با هم بخورند

ها  باتم، به آن  جمله سيموس فينيگان، دين توماس و نويل النگاي از دوستانشان از در طول بعدازظهر عده
. نويل پسري فراموشكار بود كه صورت گردي داشت و مادربزرگ سختگيرش او را بزرگ كرده بود. سر زدند

زيرا با . رسيد كه جادوي آن ضعيف شده است اما به نظر مي. سيموس هنوز مدال ايرلند را به سينه داشت
تر هرميون كه  ساعت يا بيش بعد از نيم. كرد را اعالم ميتروي، ماليت و مورن اي اسم  تهصداي ضعيف و خس

هاي  افسوني كتاب  ي كوييديچ خسته شده بود بار ديگر غرق در مطالعه پايان پسرها درباره از گفتگوي بي
  .آوري را بياموزد شد و سعي كرد افسون جمعي سال چهارم  ويژه

كردند نويل با حسرت به  ي وقايع جام جهاني را بازگو مي لحظه به  اشتياق لحظههنگامي كه همه با شور و
  :او با درماندگي گفت. داد هايشان گوش مي حرف
  .ولي انگار خيلي جالب بوده.  مادربزرگم دوست نداشت بياد و بليت نخريد-

  :رون گفت
  ...نويل، اينو ببين!  آره، چه جورم-

رون . ي كوپه بود زير و رو كرد و عروسك ظريف كرام را درآورد سهرون صندوقش را كه در باالي قف
  :رون گفت»!واي«: آميز گفت عروسك را كف دست گوشتالوي نويل گذاشت و نويل با حالتي حسادت

  ...آخه ما توي لژمخصوص بوديم.  تازه ما خودشم از نزديك ديديم-
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  ! البته براي اولين و آخرين بار در عمرت-
كراب و گويل، دوستان درشت هيكل و عضالنيش پشت سر او . ي در ايستاده بود در آستانهدراكو مالفوي 

از قرار . اند كم سي سانتيمتر قد كشيده ها در طول تعطيالت دست رسيد هردوي آن به نظر مي. ايستاده بودند
سرشان باز گذاشته ها صداي رون را از الي در شنيده بودند چرا كه دين و سيموس در كوپه را پشت  معلوم آن

  :هري با لحن سردي گفت. بودند
  . دعوت كرده باشيممون كنم شما رو به كوپه  گمون نمي-

  :مالفوي به قفس خرچال اشاره كرد و گفت
  اون ديگه چيه؟...  آهاي ويزلي-

بندهاي سدري . خورد هاي رداي شب رون از يك طرف قفس آويزان بود و با هر تكان قطار تاب مي آستين
را  خواست ردا را از جلوي چشم بردارد اما مالفوي با يك حركت سريع آن رون مي.  آن كامالً نمايان بودرنگ

  :را به كراب و گويل نشان داد و گفت سپس با شور و شعف خاصي آن. قاپيد و به طرف خود كشيد
  ! شاه وزوزكهكه مال عهد ويزلي، تو كه خيال نداري اينو بپوشي، نه؟ اين! ها، اينو ببينين  بچه-

  :را از دست مالفوي قاپيد و گفت اش به رنگ ردا درآمده بود آن رون كه رنگ چهره
  ! حرف مفت نزن، مالفوي-

  :مالفوي گفت. شان را سر دادند قاه احمقانه مالفوي از خنده ريسه رفت و كراب و گويل قاه
البته پاي . ت بشي ر و سربلندي خونوادهخواي باعث افتخا  ميكني ويزلي؟ حتماً نام مي هم ثبت تو...  راستي-

  !توني رداهاي آبرومند واسه خودت بخري اگه ببري مي... پولم وسطه
  :رون با بدخلقي گفت

  زني؟  هيچ معلومه از چي حرف مي-
  :مالفوي تكرار كرد

 دست بدي كني، نه؟ امكان نداره چنين فرصتي رو از  ثبت نام ميكني يا نه؟ پاتر، تو كه حتماً  ثبت نام مي-
  و خودي نشون ندي، نه؟

  :حوصلگي گفت را پايين آورد و از باالي آن با بيي سال چهارم  هاي ويژه  افسونهرميون كتاب
  . مالفوي، يا درست توضيح بده يا برو پي كارت-

  :ي مالفوي نشست و گفت ي رنگ پريده لبخند وجدآميزي بر چهره
كنن، تو ديگه بايد خبر داشته  و برادرت توي وزارتخونه كار ميويزلي ناسالمتي پدر .  نگين كه خبر ندارين-
آخه پدرم با . كورنليوس فاج بهش گفته بود... باباي من خيلي وقت پيش به من گفت! واي خداجون. باشي

 جلوي اون آره، احتماالً... ويزلي، نكنه بابات از اون كارمنداي جزئه... مقامات باالي وزارتخونه آشناست
  ...زنن  مسائل مهم حرف نميي درباره

  .سه از كوپه خارج شدند مالفوي بار ديگر خنديد و با دست و كراب و گويل اشاره كرد كه بروند و هر
 ؛ي آن خرد شد ها چنان محكم به هم كوبيد كه شيشه رون از جايش برخاست و در كوپه را پشت سر آن
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 »!بترميم«: را درآورد و زير لب گفتسپس چوبدستيش »!رون«: آميزي گفت هرميون با حالت سرزنش
  :رون غرولندكنان گفت. هاي شيشه به هم چسبيدند و سر جاي اولشان قرار گرفتند بالفاصله خرده

پدرم با مقامات ... دونيم دونه ولي ما هيچي نمي چي رو مي خواد وانمود كنه كه خودش همه ش مي  همه-
  ...ولي خودش كارشو دوست داره... گيره نه ترفيع ميبابام اگه اراده ك... باالي وزارتخونه آشناست
  :هرميون به آرامي گفت

  .رون، نگذار مالفوي با حرفاش اعصابتو داغون كنه!  معلومه-
  !تونه مگه مي! اعصاب منو داغون كنه؟!  اون؟-

  .را در مشتش فشرد كه خرد و خمير شد رون يك تكه از كيك پاتيلي را برداشت و چنان آن
پوشيدند ساكت بود و وقتي سرعت  هنگامي كه رداهايشان را مي. يان سفرشان دلخور و ناراحت بودرون تا پا

  .هايش درهم بود نجام در ايستگاه ظلماني هاگزميد ايستاد هنوز اخماقطار كم شد و سر
ر پا را زي هنگام خروج از قطار هرميون كج. وقتي درهاي قطار باز شد صداي غرش رعد در فضا طنين افكند

همگي سرها را خم كردند و با چشمان . رون رداي شبش را روي قفس خرچال انداختو شنلش نگه داشت 
همين كه چشم هري . باران چنان شديد و تند بود كه انگار زير دوش ايستاده بودند. باز از قطار پياده شدند نيمه

  :اي در آن سوي سكو افتاد نعره زد پيكر تيره به هيكل غول
  !گريد سالم، ها-

  :هاگريد برايش دست تكان داد و فرياد زد
  !بينمت طوري هري؟ اگه غرق نشديم توي جشن مي  چه-

. رفتند شدند و از طريق درياچه به هاگوارتز مي آموزان سال اول هميشه همراه با هاگريد سوار قايق مي دانش
  :لرزيد گفت هرميون كه از سرما مي

  .وا سوار بشمخواست توي اين ه هيچ دلم نمي!  واي-
ي  صد كالسكه. رفتند ذره جلو مي آموزان بر روي سكوي تاريك ايستگاه ذره ها در ميان جمعيت دانش آن
ها  هري، رون، هرميون و نويل با خرسندي سوار يكي از كالسكه. اسب بيرون ايستگاه در انتظارشان بودند بي

اي كه به  كنان در جاده شلپ ها شلپ ن كالسكهبالفاصله در كالسكه بسته شد و چند دقيقه بعد كاروا. شدند
  .رسيد روان شد  هاگوارتز ميي قلعه
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  مسابقات قهرماني سه جادوگرمسابقات قهرماني سه جادوگر: 12فصل 
  
  
  
  
  
  
  

ي گراز نر بالدار قرار  ي قلعه در ميان دو مجسمه دروازه
ها از دروازه گذشتند و در آن تند باد سهمگين با  كالسكه. داشت
هري كنار . قعله پيش رفتندهاي خطرناكي به سمت  تكان

آلود، سوسوي  پنجره لميده بود و در وراي هواي باراني و مه
تر  اندك نزديك ديد كه اندك شمار قلعه را مي هاي بي پنجره
ها در مقابل درهاي بزرگ چوب  ي آن وقتي كالسكه. شدند مي

ي  برق پهنه. بلوط در پايين پلكان سنگي قلعه متوقف شد
هاي جلويي  كساني كه سوار كالسكه. آسمان را روشن كرد

هري، رون، هرميون و نويل نيز از كالسكه . شدند رفتند و وارد قلعه مي بودند شتابان از پلكان سنگي باال مي
پايين پريدند و با سرعت از پلكان سنگي باال رفتند و تنها زماني سرشان را باال گرفتند كه وارد سرسراي 

هاي نوراني كه سرسراي ورودي را روشن كرده بودند، بر عظمت پلكان مرمري  مشعل. ورودي قلعه شده بودند
  .افزودند شكوهمند آن مي

  :او گفت. هاي آب از موهايش به اطراف پاشيد شدت تكان داد و قطره رون سرش را به
  !اَي... من كه مثل موش آب كشيده. طوري بباره، آب درياچه باال مياد  اگه بارون همين-

چكيد،  رون كه از سر و رويش آب مي.  قرمز پر از آب از سقف روي سر رون افتاد و تركيديك يادكنك
بالفاصله بمب آبي ديگري از كنار گوش هرميون گذشت و درست . يك پهلو يك پهلو به سمت هري رفت

. هايش را خيس كند اش برود و جوراب جلوي پاي هري تركيد و باعث شد آب يخ به داخل كفش ورزشي
ها دور  ها بودند جيغ زدند و همديگر را هل دادند بلكه بتوانند از تيررس بمب ي كساني كه در اطراف آن همه
اندامي بود كه  او مرد كوچك. متري، بدعنق، روح مزاحم را ديد هري سرش را بلند كرد و در ارتفاع شش. شوند

رسيد زيرا  نظر مي يثش كج و معوج بهدار و پاپيون نارنجي داشت و در آن لحظه صورت پهن و خب كاله زنگوله
  :ناگهان فرياد صدايي را شنيدند كه گفت. هاي آبي متمركز كرده بود گيري بمب حواسش را روي هدف

  !زود باش!  بدعنق، فوراً بيا پايين!بدعنق -
. گونگال، معاون مدرسه و رئيس گروه گريفندور، مثل برق از سرسراي بزرگ بيرون آمد پروفسور مك

كه نيفتد، گردن هرميون را گرفت و خود را سرپا  روي زمين خيس سرسراي ورودي لغزيد و براي آنپايش 
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  :داشت و گفت نگه
  ... آخ، منو ببخش دوشيزه گرنجر-

  :هرميون كه نفسش بند آمده بود، گردنش را ماليد و گفت
  !كنم، پروفسور  خواهش مي-

اي به  غرّه نكش كه قاب مربعي داشت، چشمگونگال كالهش را مرتب كرد و از پشت عي پروفسور مك
  :بدعنق رفت و با بدخلقي گفت

  ! بدعنق زودباش بيا پايين-
ها نيز فرياد  آن. آموز سال پنجم انداخت طرف چند دانش بدعنق كركر خنديد و يك بمب آبي ديگر را به

  :بدعنق گفت. كشيدند و به سرسراي بزرگ پناه بردند
  !اي آبدزدكاي كوچولو! ز اول خيس بودناينا ا!  من كه كاري نكردم-

آموزان سال دومي نشانه گرفت كه تازه از راه  سمت دانش بدعنق شيشكي در كرد و يك بمب آبي را به
  :گونگال فرياد زد پروفسور مك. رسيده بودند

  ...كنم رو صدا مي دم، اگه يه بار ديگه تكرار كني مدير مدرسه  بدعنق، بهت هشدار مي-
سمت پلكان مرمري پرواز  هوا انداخت و با سرعت به هاي آبي را به درازي كرد و آخرين بمب بدعنق زبان

  .رسيد آميزي به گوش مي ي جنون صداي خنده. كرد
  :آموزان خيس و آشفته گفت گونگال بالفاصله به دانش پروفسور مك

  !بياين بريم توي سرسراي بزرگ! ها  ديگه راه بيفتين، بچه-
خورد، از لنگه در سمت راستي وارد  ون كه پايشان روي زمين سرسراي ورودي ليز ميهري، رون و هرمي
  .زد اش كنار مي كرد و موي خيس را از پيشاني رون زير لب غرغر مي. سرسراي ورودي شدند

. جا را براي جشن آغاز سال تحصيلي آراسته بودند آن. سرسراي بزرگ مثل هميشه زيبا و باشكوه بود
آموزان  دانش. درخشيدند كه بر فراز ميزها شناور بودند هاي طاليي در زير نور هزاران شمع مي مها و جا بشقاب

در باالترين قسمت سرسراي بزرگ، اساتيد . كردند وبش مي ها نشسته بودند و خوش دور چهار ميز بلند گروه
هري، . تر از بيرون بود فضاي سرسراي بزرگ بسيار گرم. آموزان نشسته بودند پشت پنجمين ميز رو به دانش

رون و هرميون از كنار ميزهاي گروه اساليترين، گروه ريونكال و گروه هافلپاف گذشتند و همراه با ساير 
ها  نيك سربريده، شبح گريفندور كنار آن. سوي سرسرا پشت ميز گروه گريفندور نشستند ها در آن گريفندوري

ي گرد  اش را پوشيده بود كه يقه آن شب لباس رسمي هميشگيشفاف بود و  او به سفيدي مرواريد و نيمه. بود
قيافه  پوش و خوش كه بسيار خوش يكي اين. كرد حلقوي آهاردار ايستاده داشت و دو هدف نيك را تأمين مي

ها لبخند زد و  به آن. شد اش، دائم از بدنش آويزان نمي كه سر نيمه جدا شده رسيد و ديگري اين نظر مي به
  :گفت

  .ها  بچه سالم-
  :كرد، پرسيد ها را خالي مي اش را درآورده بود و آب داخل آن هاي ورزشي هري كه كفش

  .ميرم دارم از گرسنگي مي. بندي تموم بشه  كي سالم كرد؟ خداكنه زودتر مراسم گروه-
ز شدند و هريك در يكي از چهار گروه هاگوارت بندي مي آموزان جديد گروه در آغاز هر سال تحصيلي دانش

بندي هاگوارتز  يك از مراسم گروه بندي شد، در هيچ اما هري بعد از سالي كه خودش گروه. گرفتند جاي مي
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  .حاضر نشده بود و اكنون مشتاق بود كه شاهد اين مراسم باشد
  :اي به گوش رسيد كه گفت زده ي شخص هيجان بريده در همان هنگام صداي بريده

  ! سالم، هري-
هري . دانست آموزان سال سوم بود كه هري را قهرمان مي او يكي از دانش.  بوداين صداي كالين كريوي

  :با نگراني گفت
  . سالم، كالين-
  !امسال برادرم دنيس هم به هاگوارتز اومده! حدس بزن ديگه.  هري حدس بزن امسال چي شده-
  !چه خوب...  اِ-

  :پريد گفت كالين كه در جايش باال و پايين مي
كني كه اونم توي  هري دعا مي. خدا كنه توي گريفندور بيفته! ست زده قدر هيجان دوني چه  نمي-

  گريفندور بيفته؟
  . آره، حتماً-

  :سمت رون، هرميون و نيك سربريده برگرداند و گفت هري رويش را به
  افتن؟  مگه هميشه خواهر و برادرها توي يك گروه نمي-

. ز گروه گريفندور بودند، هري چنين استنباطي كرده بودآمو ي ويزلي دانش ي خانواده جا كه همه از آن
  :هرميون گفت

 و خواهرش دوقلوهاي همسانند، ولي پروتي توي 54پروتي پاتيل. افتن  نه، هميشه توي يه گروه نمي-
  .افتادن كنه حتماً بايد توي يه گروه مي كه آدم فكر مي درحالي. گريفندوره و خواهرش توي ريونكال

هاي خالي از مواقع  رسيد تعداد صندلي نظر مي به. د كرد و به ميز اساتيد نگاهي انداختهري سرش را بلن
اما عالوه . ترديد هاگريد هنوز در نظارت بر خشك و تميز كردن سرسراي ورودي بود بي. تر است عادي بيش

جا  آورد كه آن ميخاطر ن كرد به دو استاد، يك صندلي ديگر نيز خالي بود و هري هرچه فكر مي بر صندلي اين
  :هرميون نيز به ميز اساتيد نگاهي كرد و گفت. جاي كيست

   پس استاد جديد درس دفاع در برابر جادوي سياهمون كجاست؟-
ها پروفسور  در ميان آن. تر از سه ترم در مدرسه دوام نياورده بودند يك از استادهاي اين درس بيش هيچ

ي اساتيد حاضر در سرسرا را از  هري همه.  سال گذشته استعفا داده بودلوپين، استاد محبوب هري بود اما او نيز
  :هرميون كه نگران شده بود گفت. ها نبود ي ناشناسي در ميان آن اما هيچ چهره. نظر گذراند

  !ن  نكنه استاد پيدا نكرده-
 جادويي روي اندام، استاد وردهاي ويك كوچك پروفسور فليت. تري به اساتيد نگاه كرد هري با دقت بيش

شناسي نشسته بود كه كالهش روي  در كنارش، پروفسور اسپراوت، استاد گياه. چندين كوسن نشسته بود
در . كرد او با پروفسور سينسترا از بخش نجوم صحبت مي. موهاي جوگندمي و سر به هوايش كج شده بود

زده نشسته بود كه همان پروفسور  اي با بيني عقابي و موي روغن پريده كنار پروفسور سينسترا، استاد رنگ
انزجار هري نسبت به اسنيپ، تنها با . سازي بود و هري از او هيچ دل خوشي نداشت اسنيپ، استاد معجون

                                                           
٥٤  Parvati Patil 
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سال گذشته كه هري . اندازه متنفر بود اسنيپ از هري بي. انزجار اسنيپ نسبت به هري قابل مقايسه بود
. ي خود رسيده بود رار كند، اين تنفر به منتهاي درجهبه سيريوس كمك كرد كه جلوي چشمان اسنيپ ف

  .اسنيپ و سيريوس از دوران تحصيل خودشان در هاگوارتز با هم دشمن بودند
گونگال  زد جاي پروفسور مك در سمت ديگر اسنيپ، يك صندلي خالي قرار داشت كه هري حدس مي

 دامبلدور، مدير مدرسه نشسته بود و رداي در كنار صندلي خالي، درست در وسط ميز اساتيد، پروفسور. باشد
. دوزي شده بود هاي متعددي گل ي يشمي به تن داشت كه بر روي آن نقش ماه و ستاره زيبا و برازنده

ها تكيه داده بود و از پشت  اش را به آن هم چسبانده و چانه اش را به دامبلدور نوك انگشتان بلند و كشيده
رسيد كه  نظر مي به. شت، به سقف سحرآميز سرسراي بزرگ چشم دوخته بوداي دا دايره عينكش كه قاب نيم

سقف سحرآميز سرسرا را با . هري نيز سرش را بلند كرد و به سقف سحرآميز نگاهي انداخت. غرق تفكر است
  .سحر و افسون، جادو كرده بودند تا نشانگر آب و هواي بيرون قلعه باشد

ي آن در تالطم بودند و همين  ابرهاي تيره در پهنه. اآرام نديده بودرا چنين طوفاني و ن گاه آن هري هيچ
نار هري كرون كه . كه صداي غرش رعد از بيرون ساختمان به گوش رسيد، برقي در سقف سحرآميز پديد آمد

  :نشسته بود غرولندكنان گفت
 درسته رو 55پوگريفتونم يه هي ام كه مي قدر گرسنه اون. بندي رو شروع كنين، بابا  زودباشين گروه-
  .بخورم

. ي رون تمام نشده بود كه درهاي سرسرا باز شدند و سكوت بر فضاي سرسرا حاكم شد هنوز جمله
خيسي . كرد آموزان سال اول را به سمت باالي سرسرا هدايت مي گونگال صف طويل دانش پروفسور مك

كه سوار بر  رسيد به جاي آن نظر مي به. آموزان سال اول هيچ بود هري، رون و هرميون در برابر خيسي دانش
صف . لرزيدند ها از سرما و ترس مي ي آن همه. اند قايق از درياچه عبور كنند، شناكنان خود را به قلعه رسانده

تنها . آموزان ايستادند ها رو به ساير دانش ي آن آموزان سال اول در مقابل ميز اساتيد متوقف شد و همه دانش
او را در . آموزان قرار نگرفته بود تر بود، هنوز در صف دانش وزان سال اول كه از همه ريزنقشآم يكي از دانش

رسيد او را درون  نظر مي كت هاگريد چنان برايش بزرگ بود كه به. كور هاگريد پيچيده بودند كت پوست موش
ون آمده بود و با هيجان ي بزرگ كت بير صورت كوچكش از يقه. اند بندي كرده يك چادر خز بزرگ سياه بسته

اش در صف  زده وقتي سرانجام در كنار ساير همساالن وحشت. كرد ناپذيري به اطرافش نگاه مي و شور وصف
كه صدايش دربيايد با  آن گاه بي آن. ايستاد، چشمش به كالين كريوي افتاد و هردو دستش را برايش تكان داد

اندازه خوشحال و خرسند  از قرار معلوم از اين حادثه بي» !اچهافتادم توي دري«: حركات لب و دهان به او گفت
  .بود

پايه  روي سه. آموزان روي زمين گذاشت ي كوتاه را جلوي صف دانش پايه گونگال يك سه پروفسور مك
. آموزان سال اول به آن چشم دوختند دانش. خورد دار به چشم مي ي كثيف و وصله يك كاله جادوگري كهنه

ي كاله مثل دهان  گاه شكافي نزديك لبه آن. اي همه ساكت بودند لحظه. كردند به كاله نگاه ميديگران نيز 
  :باز شد و شروع به خواندن آواز كرد

 
 

                                                           
  .م- . ي پاييني اسب را دارد تنه اي كه سر و يال و گردن عقاب و نيم  موجودي افسانه 55
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 مهان دوران آه
 تر من بودم جوان

زرنگ و مهدل و 
  پرآار و نامي
هنوزم امسشان بر 
  هر زبانه
نشستند دورهم 

  جا هريك ز يك
هافلپاف عاقل و 

  ان بودشريين زب
يكي اساليرتين 
  خودبني و پرالف
مهي آردند فكر 

  رو بكر از اين
آه آموزش دهند 
  جادو و پرواز
گروهي هبر خود 
  بنياد آردند
ميان اين چهار 
  استاد بالغ
ويل ريونكال هوشش 
  هبا داد
هبمني شرط پذيرش 
  را مهني ديد

رو طالبني  از اين
  جاه بستود
مهي بودند در 
  دنياي فاني

 خود مهه در آار
  استاد بودند
برفتند از جهان 
  با درد و نقصان
شجاعان را ز 
  رندان واشناسد

آموزان  گروه دانش
  برتر

مرا از سر راه 
  بادي تند برداشت
شعور و قدرت 
  تشخيص دادند

خطا در  بگومي بي
  سر چه داريد

م در  گروهی می
 پيش رويت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هزاران سال پيش 
  تر يا بلکه بيش

ار جادوگر خوب چه
  و گرامي
آه بعد از گردش 
  چرخ زمانه
در اين دنياي 
  پرجنجال و غوغا

باك  گريفندور بي
  از يالن بود
يكي ريونكال پر 
  عدل و انصاف

فكر و  مهه هم
  سو آواز و هم هم

بنا آردند 
دانشگاه 
  هاگوارتز

مهان روزي آه آار 
  آغاز آردند

گوني  دليلش گونه
  ساليق

گريفندور شجاعت 
  نهادارج ب

هافلپاف سختكوشي 
  پسنديد مي

ويل اساليرتين 
  طلب بود قدرت

ويل تا اين چهار 
  استاد باني
گروه خويش را 
  گلچني منودند
ويل روزي آه اين 

  گوهرشناسان
آدامني ساحر از 
  روي فراست
آه گويد در 
  هزاران سال ديگر
گريفندور چو راه 
  چاره يافت
يكايك بانيان 
  عقلم ادند
ر اگر من را مشا ب
  سر گذاريد

آنم بر  نگاهي مي
 فكر و خويت
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هري كه . وقتي آواز كاله قاضي تمام شد، صداي هلهله و تشويق در سرسراي بزرگ طنين افكند
  :زد گفت مانند سايرين براي كاله قاضي كف مي

  .بندي ما خوند  اين اون آوازي نبود كه سر گروه-
  :رون گفت

! كالهه ديگه. اي داره كننده چاره حتماً زندگي يكنواخت و خستهبي. هاي قبل فرق داره  هر سال با سال-
  .حتماً از اول تا آخر سال مشغول سرودن آواز سال بعدشه

آموزان  او به دانش. ي كاغذ پوستي بزرگي را باز كرد و طومار بلندي پديدار شد گونگال حلقه پروفسور مك
  :سال اول رو كرد و گفت

وقتي كاله . پايه بنشينين ياين جلو و كالهو روي سرتون بگذارين و روي سه اسم هركدومتونو خوندم، ب-
  !56استوارت اكرلي... اسم گروهتونو اعالم كرد برين و سر ميز گروهتون بنشينين

. پايه نشست لرزيد جلو آمد و كاله قاضي را روي سرش گذاشت و روي سه پسري كه تمام بدنش مي
ت اكرلي كاله قاضي را از سر برداشت و با عجله به سمت ميز ريونكال رفت استوار» !ريونكال«: كاله فرياد زد

وجوگر تيم  هري زيرچشمي به چو چانگ، جست. كردند آموزان با شادماني او را تشويق مي ي دانش كه همه
در يك آن، هري تمايل . زد كوييديچ ريونكال نگاهي انداخت كه با خوشحالي براي استوارت اكرلي كف مي

  :گونگال گفت پروفسور مك.  براي پيوستن به ميز ريونكال داشتعجيبي
  !57 ملكولم بداك-
  !اساليترين -

وقتي بداك به . سوي سرسرا بلند شد ها در آن آموزان اساليترين از ميز آن صداي تشويق و هياهوي دانش
يا بداك خبر دارد كه دانست آ هري نمي. ديد ميز اساليترين رفت، هري مالفوي را در حال تشويق كردن او مي

وقتي ملكولم بداك سر ميز . اند يا نه كار روزي در گروه اساليترين بوده هاي تبه اكثر جادوگران و ساحره
  .نشست، فرد و جرج او را هو كردند اساليترين مي

  :گونگال گفت پروفسور مك
  !58 النور برنستون-
  !هافلپاف -
  !59 اون كالدول-
  !هافلپاف -
  ! دنيس كريوي-
وقت خود  درست در همان. كرد، تلوتلو خورد و جلو آمد ي كت هاگريد گير مي يس كه پاهايش به لبهدن

قد هاگريد دو برابر افراد عادي و پهناي . پاورچين وارد سرسرا شد هاگريد نيز از در پشت ميز اساتيد، پاورچين
آن شب هاگريد بيش از . ده بودندمو و ريش بلندش در هم گره خور. كم سه برابر ديگران بود هايش دست شانه

انداز  اي او بسيار غلط دانستند كه حالت قيافه اندازه هشيار و گوش به زنگ بود اما هري و رون و هرميون مي

                                                           
٥٦  Stewart Ackerley 
٥٧  Malcolm Baddock 
٥٨  Eleanor Branstone 
٥٩  Owen Cauldwell 
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وقتي سر جايش در انتهاي ميز اساتيد نشست، به هري و . گرم و مهربان بود شده است زيرا او ذاتاً خون
ي كاله  شكاف نزديك لبه. گذاشت كه كاله قاضي را بر سرش ميبقيه چشمكي زد و به دنيس نگاه كرد 

وقتي دنيس كريوي به پهناي صصورتش لبخند زد و كاله را از سرش » !گريفندور«: كامالً باز شد و گفت
دنيس . آموزان گروه گريفندور برايش دست زد برداشت و شتابان به برادرش پيوست، هاگريد نيز همراه با دانش

  :مانندش فرياد زد هاي خالي انداخت و با صداي زير و جيغ كي از صندليخود را روي ي
اي كه توي آب بود منو گرفت و دوباره  بعد يه چيز گنده! معركه بود!  كالين، من افتادم توي درياچه-

  .انداخت توي قايق
  :زده شده بود گفت ي برادرش هيجان كالين كه به اندازه

  !ي درياچه بوده، دنيس ركب گندهحتماً اون ماهي م! گي  راست مي-
  ! واي-

ي پرتالطم طوفاني بيفتند و هيواليي  زده بود گويي همه آرزو داشتند در درياچه دنيس چنان شاد و هيجان
  :كالين گفت. ها را به درون قايق بيندازد اما اين افتخار فقط نصيب خودش شده بود پيكر آن دريايي غول

جا نشسته؟ هموني كه عينك زده و موهاش سياهه؟  بيني كه اون رو مي اون پسره! دنيس!  دنيس-
  دوني اون كيه، دنيس؟ ديديش؟ مي

 را 60خواست گروه اما دابز ها برگرداند و به كاله قاضي چشم دوخت كه اكنون مي هري رويش را از آن
  .تعيين كند
 همگي كمابيش آثار ترس مانده كه ي پسرها و دخترهاي باقي آموزان ادامه يافت و همه بندي دانش گروه

وقتي پروفسور . پايه نشستند و به گروه خود پيوستند يكي روي سه هايشان نمايان بود، يكي و دلهره در چهره
آموزان سال اول  شد، صف دانش شروع مي» ل«خواند كه اسمشان با  آموزاني را مي گونگال نام دانش مك

  .تر از قبل شده بود بسيار كوتاه
  :داد، غرولندكنان گفت ا مالش ميرون كه شكمش ر

  ! اَه، زود باشين بابا-
  : در گروه هافلپاف جاي گرفت، نيك سربريده به رون گفت61هنگامي كه لورا مدلي

  !تر از غذاست بندي خيلي مهم  رون، گروه-
  :رون با بدخلقي گفت

  .تر باشه  براي تو كه زنده نيستي بايدم مهم-
پاي ديگران او را  نيك سربريده كه پابه. به گروه گريفندور پيوست 62دونالد وقت ناتالي مك در همان

  :كرد گفت تشويق مي
حيفه كه امسال مثل دو سه سال پيش برنده . هاي گريفندور خوب و شايسته باشن  خدا كنه امسال بچه-
  .نشيم

  .هاي گريفندور را برده بود سرهم جام قهرماني گروه سال گذشته پشت گروه گريفندور در سه

                                                           
٦٠  Emma Dobbs 
٦١  Laura Modly 
٦٢  Natalie McDonald 
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  :گونگال گفت پروفسور مگ
  !63پريچارد، گراهام -
 ! اسليترين-
  !64 كيرك، اورال-
  ! ريونكالو-

گونگال  پروفسور مك. خاتمه يافت) هافلپاف (65بندي يا تعيين گروه كوين ويتباي سرانجام مراسم گروه
رد و چنگالش را ناپذير كا رون با شور و اشتياقي وصف. كاله و سه پايه را برداشت و از سرسرا بيرون برد

  :برداشت و به بشقاب طاليي كه در مقابلش بود چشم دوخت و گفت
  !ديگه وقتشه -

ها لبخند  آموزان گشود و به آن آغوشش را به روي دانش. پروفسور دامبلدور از صندليش بلند شد و ايستاد
  .او شروع به صحبت كرد و صداي پرطنينش در سرسرا پيچيد. زد

  !نوش جان! غذاتونو بخورين. زنم حرف نميتر  دو سه كلمه بيش -
هري و رون با خوشحالي . هاي خالي روي ميز از انواع غذاهاي رنگين پر شدند بالفاصله بشقاب

زده به  ي ماتم نيك سربريده با قيافه. هايشان را از غذاهاي مختلف پر كردند و مشغول خوردن شدند بشقاب
  :زميني سرخ كرده گفت يبرون با دهان پر از س. كرد ها نگاه مي آن

  .اين بهتره... آهان -
  :نيك سربريده گفت

دونين چند ساعت پيش توي آشپزخونه چه  نمي. شانس آوردين كه امشب غذايي براي خوردن هست -
  .خبر بود

  :هري كه دهانش پر از استيك بود گفت
  چرا؟ مگه چه خبر شده بود؟ -

او فوراً سرش را روي . بر روي بدنش آويزان شدنيك سربريده با تأسف سرش را تكان داد و سرش 
  :تر كشيد و گفت اش را باال بدنش صاف كرد و يقه

خواست توي جشن شركت كنه، اصالً  اونم مي. همون جروبحث هميشگي. ش تقصير بدعنق بود همه -
ه چشمش به همين ك. اي نبرده از ادب و نزاكت بهره. شناسين چنين چيزي امكان نداره، خودتون كه اونو مي

گفت بهتره يه بار  راهب چاق مي. ي اشباح تشكيل داديم ما يه جلسه. ندازه بشقاب غذا بيفته فوري اونو مي
  .نظر من كارش خيلي عاقالنه بود آلود مخالفت كرد و به ولي بارون خون. بهش فرصت بديم
اي رنگ  هاي خون نقره طرهآلود، شبح اساليترين، شبحي رنگ پريده و سر تا پايش آلوده به ق بارون خون

  :رون با بدجنسي گفت. آلود قادر به مهار بدعنق بود در هاگوارتز تنها بارون خون. بود
  كار كرده؟ توي آشپز خونه چي. ش معلوم بود كه يكي حالشو گرفته از قيافه -

  :هايش را باال انداخت و گفت نيك سربريده شانه

                                                           
٦٣  Graham Pritchard 
٦٤  Orla Quirke 
٦٥  Kevin Whitby 
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به هر طرف نگاه . هم ريخت و آشوبي به پا كرد ا رو بهج هم زد و همه چي رو به طبق معمول همه -
هاي  جن... هارو يا روي زمين ريخت يا به در و ديوار پاشيد ي سوپ همه. كردي پر از ديگ و قابلمه بود مي

  .ترك كرد خونگي بيچاره رو زهره
 و تميز آب كدو حلوايي دورن آن آهسته روي روميزي سفيد. جام طالي هرميون از دستش افتاد! دنگ
اي هاج و واج از نيك سربريده  كرد، اما هرميون به آن توجهي نكرد و با قيافه را نارنجي مي شد و آن پخش مي

  :پرسيد
  مگه توي هاگوارتزم جن خونگي هست؟ -

  :نيك سربريده كه از تعجب هرميون جا خورده بود گفت
تعدادشون از . تره ه در انگلستان بيشجا از هر ساختمون ديگ هاي خونگي اين تعداد جن. البته كه هست -

  .تره صدتا بيش
  .م كودومشونو نديده پس چرا من تا حاال هيچ -

  :نيك سربريده گفت
يا به ... ها ميان بيرون كه نظافت كنن فقط شب. خوب آخه اونا كه روزها از آشپزخونه بيرون نميان -

ي  نشونه. ورم اينه كه تو نبايدم اونارو ديده باشيمنظ... ها سر بزنن و كارهاي ديگه رو انجام بدن آتيش بخاري
  .كس اونارو نبينه هاي خونگي خوب اينه كه هيچ جن

  :هرميون كه به نيك سربريده خيره شده بود گفت
 هم دارن، درسته؟ مرخصي استعالجي و حقوق بازنشستگي و تعطيليگيرن، نه؟  حتماً اونا حقوق مي -

  جور چيزها هم دارن، نه؟ اين
متري چسبيده به  ي دو سه سانتي اش كنار رفت و سرش از پوسته سربريده چنان قهقهه زد كه يقهنيك 
اش را مرتب  نيك سربريده بار ديگر سرش را در جايش قرار داد و يقه. ي شبح مانندش آويزان ماند ماهيچه

  :كرد و گفت
  !خوان هاي خونگي اين چيزها رو نمي مرخصي استعالجي و حقوق بازنشستگي؟ جن -

گاه بشقابش  آن. اش نگاهي كرد و كارد و چنگالش را روي ميز گذاشت نخورده هرميون به غذاهاي دست
رون با دهان پر شروع به صحبت كرد و ذرات غذا از دهانش به هري پاشيد و بالفاصله به هري . را كنار زد

  :گفت
  .ببخشيد، هري -
  :اش را قورت داد و به هرميون گفت گاه لقمه آن
  دن؟ هاي خونگي مرخصي استعالجي مي كني اگه گرسنگي بكشي به جن فكر مي! بخور بابا -

  :هرميون كه نفسش تنگ شده بود گفت
  !اين غذاها با زحمت و مشقت يه مشت برده درست شده. اين بردگيه -

  .هرميون ديگر لب به غذاها نزد
بار ديگر صداي . خورد سرسرا ميهاي مرتفع و تاريك  قطرات درشت باران همچنان با شدت به پنجره

هاي طال را روشن كرد كه در آن لحظه  ها را لرزاند و سقف طوفاني سرسرا برق زد و بشقاب غرش رعد پنجره
اي را طوري  رون عمداً بشقاب پر از شيريني ميوه. شدند ي غذاها خالي شده و با انواع دسرها پر مي مانده از باقي
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  :هرميون برسد و گفتتكان داد تا بوي آن به مشام 
  !گاتاي شكالتي! جارو نگاه كن اين! اي آخ جون، شيريني ميوه -

  .گونگال انداخت و ساكت شد اما هرميون نگاهي به رون كرد كه بالفاصله او را به ياد پروفسور مك
 هاي تميز و هايشان پاك شد و بشقاب ها از بشقاب كه دسرها را نيز خوردند آخرين ذرات آن پس از آن

بالفاصله صداي . در همان هنگام پروفسور دامبلدور بار ديگر از جايش برخاست. پاك در مقابلشان برق زدند
آموزان كه فضاي سرسرا را پر كرده بود قطع شد و تنها صدايي كه در آن لحظه به  ي دانش گفتگوها و خنده

ي  دامبلدور همه. ها بود جرهي پن هاي باران با شيشه ي باد و برخورد قطره رسيد صداي زوزه گوش مي
  :آموزان را از نظر گذراند و لبخندزنان گفت دانش
  ...مون حسابي سير و پر شديم خوب حاال كه همه -

دامبلدور . اش خارج كرد و صداي غرولندي از خود در آورد در اين لحظه هرميون به شدت هوا را از بيني
  :ادامه داد

خوام چند نكته رو به اطالعتون  من توجه كنين چون ميهاي  تون به حرف كنم همه خواهش مي -
آقاي فيلچ، سرايدار مدرسه، از من خواسته كه بهتون اطالع بدم چند مورد به فهرست اشيائي كه . برسونم

دار و  هاي نيش پرنده كش، بشقاب يويوهاي جيغ: آوردنشون به داخل قلعه ممنوعه اضافه شده كه عبارتند از
فهرست كامل اشياء ممنوع شامل چهارصد و سي وهفت مورده كه هر كس مايل باشه . رو هاي حمله بومرنگ

  .ي اين موارد مطلع بشه تونه به دفتر آقاي فيلچ مراجعه كنه و از همه مي
  :اي منقبض شد و پايين آمد و سپس ادامه داد هاي دامبلدور لحظه دو طرف لب

ست خارج از  ي مدرسه جنگلي كه در محوطه... كنم امسال هم مثل هر سال بهتون يادآوري مي -
آموزان سال  ي مجاز دانش ي هاگزميد خارج از محدوده طور كه دهكده آموزانه همون ي مجاز دانش محدوده

ي منه كه به اطالعتون برسونم كه مسابقات جام كوييديچ امسال برگزار  بدبختانه اين وظيفه. اول و دومه
  .شه نمي

هري به فرد و جرج، يارانش در تيم كوييديچ نگاه » چي؟«:  كرد و گفتهري نفسش را در سينه حبس
توانستند حرف  زده شده بودند كه نمي ظاهراً چنان حيرت. كردند ها با دهان باز به دامبلدور نگاه مي آن. كرد
  :دامبلدور ادامه داد. بزنند

اين رويداد تمام . صيلي ادامه دارهشه و تا آخر سال تح ايه كه در ماه اكتبر شروع مي علتش رويداد ديگه -
تون از اين رويداد لذت زيادي  ده اما من مطمئنم كه همه وقت و انرژِي اساتيد رو به خودش اختصاص مي

  ...من مفتخرم كه بهتون اطالع بدم امسال در هاگوارتز. خواهيد برد
مردي در .  باز شدندي رعد به گوش رسيد و درهاي سرسرا با شدت در همان لحظه صداي غرش كركننده

سقف . اش پيچيده بود ي در ايستاده بود كه به عصاي بلندي تكيه داشت و خود را در شنل سياه سفري آستانه
مرد ناشناس كاله . ي سرها به سمت مرد ناشناس چرخيد همه. جا روشن شد سحرآميز سرسرا برقي زد و همه

گاه به سمت ميز اساتيد  آن. ش را از صورتش كنار زدي موي جوگندمي يال مانند شنل را پايين انداخت و طره
را دور  او به انتهاي ميز اساتيد رسيد و آن. پيچيد تقي در سرسرا مي داشت صداي تق با هر گامي كه برمي. رفت

اي  بار ديگر آذرخشي بر سقف سحرآميز سرسرا پديدار شد و لحظه. لنگان به سوي دامبلدور رفت زد و لنگ
  .نفس هرميون بند آمد.  كردجا را روشن همه
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هاي صورت مرد ناشناس را روشن كرد و هري با  ها و فرو رفتگي ي برجستگي نور آذرخش همه
درست مثل صورتي بود كه شخص ناواردي . اي نديده بود حيرت به او نگاه كرد زيرا پيش از آن چنين چهره

تمام .  صورت انسان چه شكل و تركيبي داردكه بداند كاري كرده باشد بدون آن اي كنده بر روي چوب فرسوده
اش  رسيد يك تكه از بيني نظر مي دهانش شبيه به يك بريدگي مورب بود و به. صورتش پر از جاي زخم بود

  .هايش بود كرد چشم ي او را ترسناك مي چه قيافه اما آن. كنده شده است
ي يك سكه و به  و گرد به اندازهاما چشم ديگر بزرگ . هايش كوچك و سياه و براق بود يكي از چشم

وقفه به چپ و راست و باال و پايين  كه پلك بزند بي چشم آبي بدون آن. رنگ آبي روشن و شفاف بود
ناگهان چشم آبي چرخيد و به سمت پشت سر مرد قرار . چرخيد و با چشم عادي هيچ هماهنگي نداشت مي

  .ديدند شم او ميي چ ي سفيدي را در حدقه ها فقط لكه گرفت طوري كه آن
دستش نيز مثل صورتش پر از جاي . مرد ناشناس به دامبلدور رسيد و دستش را دراز كرد و با او دست داد

ظاهراً دامبلدور از او چيزي پرسيد و او . شنيد وگو پرداختند اما هري صدايشان را نمي دو به گفت آن. زخم بود
دامبلدور سرش را تكان داد و با حركت . و حرف ديگري زدكه لبخند بزند با حركت سر جواب منفي داد  آن بي

  .دستش صندلي خالي سمت راستش را نشان داد و مرد را دعوت به نشستن كرد
گاه يك بشقاب سوسيس را  آن. مرد ناشناس نشست و موي يال مانند جو گندميش را از صورتش كنار زد

 سپس يك كارد كوچك از جيبش درآورد و در يكي .را بو كرد اش گرفت و با دقت آن جلو كشيد و جلوي بيني
كرد اما چشم آبي هنوز با  ها نگاه مي چشم عاديش به سوسيس. را برداشت و خورد ها فرو برد و آن از سوسيس

  .گذراند آموزان و سرسرا را از نظر مي چرخيد و دانش حركت تند در حدقه مي
  :گفتسرانجام دامبلدور سكوت سرسرا را شكست و با خشنودي 

  .ها، ايشون پروفسور مودي، استاد جديد درس دفاع در برابر جادوي سياه مدرسه هستن بچه -
ها خوشامد  زدند و بدين ترتيب به آن آموزان براي استادهاي جديد كف مي ي دانش در شرايط عادي همه

.  پروفسور مودي كف نزدندآموزان و اساتيد براي اما غير از خود دامبلدور و هاگريد هيچ يك از دانش. گفتند مي
پروفسور دامبلدور و هاگريد بالفاصله شروع به كف زدن و تشويق كرده بودند اما صدايشان با حالت بدي در 

ي عجيب و غيرعادي  رسيد كه سايرين از ديدن قيافه نظر مي به. سرسرا پيچيد و آن دو نيز فوراً ساكت شدند
  .اند مودي سر جاهايشان خشك شده

  : به رون گفتهري آهسته
   همون كه بابات امروز صبح به كمكش رفت؟مودي چشم بابا قوري؟مودي؟  -

  :زده بسيار آهسته گفت رون با حالتي حيرت
  .آره، بايد خودش باشه -

  :هرميون آهسته زمزمه كرد
  چه باليي سرش اومده؟ چه باليي سر صورتش اومده؟ -

  :سته جواب دادكرد آه ي خاصي به مودي نگاه مي رون كه با عالقه
  .دونم  نمي-

او بدون توجه به پارچ آب . از قرار معلوم استقبال نه چندان گرم حاضرين براي مودي اهميتي نداشت
. ي بزرگي از آن نوشيد كدوحلوايي كه در مقابلش بود از داخل شنل سفريش يك بطري كتابي درآورد و جرعه
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متر باال كشيده شد و هري  د، شنلش چند سانتياي از آن بنوش همين كه دستش را باال برد كه جرعه
دامبلدور بار ديگر صدايش را صاف . متر از پاي چوبي چنگال مانندش را ببيند توانست از زير ميز چند سانتي

  :هاي مبهوت به مودي خيره بودند لبخند زد و گفت آموزان كه هنوز با چهره كرد و به جمعيت دانش
امسال ما مفتخريم كه در طول چند ماه آينده ميزبان يك رويداد . ..گفتم ها، داشتم مي خب بچه -
با كمال خشنودي به . شه رويدادي كه بعد از يك قرن براي اولين بار برگزار مي... انگيز باشيم هيجان

  .شه رسونم كه امسال يك دوره از مسابقات قهرماني سه جادوگر در هاگوارتز برقرار مي اطالعتون مي
  :صداي بلند گفتفرد ويزلي با 

  !كنين شوخي مي -
آموزان  ي دانش همه. فرما بود به يكباره از ميان رفت تنشي كه پس از ورود مودي در سرسرا حكم

  :زد گفت خنديدند و دامبلدور كه با خرسندي لبخند مي مي
رنشين، يه يه بار يه غول غا... كنم، اما توي تابستون يه جوك بامزه شنيدم نه، آقاي ويزلي، شوخي نمي -

  ...رن توي يه كافه عجوزه و يه لپركان با هم مي
  :گونگال با صداي بلندي گلويش را صاف كرد و دامبلدور گفت پروفسور مك

... گفتم؟ آهان، بله خب، داشتم چي مي... اآلن زمان مناسبي براي جوك تعريف كردن نيست... البته -
جوريه بنابراين اميدوارم  دونين اين مسابقات چه هاتون نمي يخب، احتماالً بعض... جادوگر مسابقات قهرماني سه

هاي من  تونن به حرف اونا مي. باره بدم دونن منو ببخشن كه مجبورم توضيح مختصري دراين اونايي كه مي
ريزي شد تا ميدان  اولين بار حدود هفتصد سال پيش مسابقات سه جادوگر پايه. توجه نكنن و راحت باشن

ي اروپا كه عبارتند از هاگوارتز، بوباتون و  ي جادوگري بزرگ در عرصه راي سه مدرسهرقابتي باشه ب
ي آن مدرسه انتخاب  آموزان هر مدرسه يك نفر به عنوان قهرمان و نماينده از ميان دانش. دورمشترانگ

 هر پنج سال اين مسابقات. پرداختند ي جادويي به رقابت با يكديگر مي شد و اين سه قهرمان در سه مرحله مي
همه عقيده داشتند كه برگزاري اين مسابقات . شد يك بار و هر بار در يكي از اين سه مدرسه برگزار مي
تا ... هاي جوان كشورهاي مختلف با يكديگر است بهترين راه براي ايجاد ارتباط ميان جادوگران و ساحره

  .امه پيدا نكردكه آمار مرگ و مير چنان باال رفت كه اين سري مسابقات اد اين
  :هرميون با دلواپسي آهسته زمزمه كرد

  آمار مرگ و مير؟ -
پچ  ها با شور و اشتياق با هم پچ بسياري از آن. آموزان در نگراني هرميون شريك نبودند اما اكثر دانش

وجه نگران  هيچ تري از اين مسابقات به دست آورد و به خود هري مشتاق بود كه اطالعات بيش. كردند مي
  :دامبلدور ادامه داد. مرگ و ميري نبود كه صدها سال پيش به وقوع پيوسته بود

يك از اين  هاي فراواني براي از سرگيري اين مسابقات انجام شد ولي هيچ در صد سال اخير تالش -
ا المللي و سازمان ورزش و تفريحات جادويي م هاي جادويي بين سازمان همكاري. آميز نبودند ها موفقيت تالش

ما در طول تابستون تمام . ست به اين نتيجه رسيدند كه اآلن بهترين فرصت براي تالش ديگري در اين زمينه
كار بستيم و سخت كار كرديم تا مطمئن بشيم اين بار هيچ كدوم از قهرمانان ما با خطر مرگ  تالشمونو به
آموزان  ي انگشت شماري از دانش  عدهي دورمشترانگ و بوباتون همراه با مديران دو مدرسه. شوند مواجه نمي

انتخاب سه قهرمان مسابقات در شب هالووين انجام . ي ما ميان شون در ماه اكتبر به مدرسه داوطلب برگزيده
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طرف از بين داوطلبين افرادي رو كه شايستگي الزمو دارن انتخاب  يك قاضي عادل و بي. شه مي
شون و همچنين براي هزار گاليون   افتخار و سربلندي مدرسهكنه تا در اين مسابقات رقابت كنن و براي مي

  .كار ببندن ي نقدي مسابقه نهايت تالششونو به جايزه
فرد ويزلي در پايين ميز گريفندور نشسته بود و با تصور چنين افتخار و چنين ثروتي شور و هيجان 

  :او آهسته گفت. اش نمايان شد ناپذيري در چهره وصف
  !شم ب ميمن حتماً داوطل -

آموزان چهار  هري به دانش. كرد اما او تنها كسي نبود كه خود را در مقام قهرمان هاگوارتز مجسم مي
همه يا با حيرت و شگفتي به دامبلدور چشم دوخته بودند يا با هيجان و انرژي با هم . گروه هاگوارتز نگاه كرد

  :دامبلدور گفت. د و همه بار ديگر ساكت شدندگاه دامبلدور دوباره شروع به صحبت كر آن. كردند پچ مي پچ
ي افتخار و  ي شما مشتاقين كه خودتون جام سه جادوگرو ببرين و مايه دونم كه همه البته من خوب مي -

ي شركت كننده در مسابقه و وزارت سحر و جادو با هم توافق  سربلندي هاگوارتز بشين، اما مديران سه مدرسه
ي سني مجاز  آموزاني كه در محدوده فقط دانش. طلبين محدوديت سني قائل بشيمن كه امسال براي داو كرده

  ...تر دارن يعني فقط اونايي كه هفده سال يا بيش... تونن داوطلب بشن باشند مي
دامبلدور با صداي بلندتري به . آموزان اعتراض كردند و دوقلوهاي ويزلي به خشم آمدند عده اي از دانش
  :گفتصحبتش ادامه داد و 

البته . ست هم خطرناكه ي ما اين محدوديت الزمه چون مراحل اين مسابقه هم بسيار پيچيده به عقيده -
آموزان زير سال ششم و  ما اقدامات احتياطي الزمو انجام داديم با اين حال احتمال كمي وجود داره كه دانش

آموز زير  دم كه هيچ دانش  ترتيبي ميمن خودم شخصاً. هفتم بتونن اين مراحلو با موفقيت پشت سر بگذارند
  .طرفمونو فريب بده و قهرمان هاگوارتز بشه ي سني مجاز نتونه قاضي بي محدوده

هاي آبي روشنش برقي زد و  هاي غضبناك فرد و جرج ويزلي متوقف شد و چشم نگاه دامبلدور روي چهره
  :گفت

. لگي نگذاشتين، وقتتونو تلف نكنينسا كنم اگر هنوز پا به سن هفده بنابراين ازتون خواهش مي -
جا ميان و در مدتي طوالني از اين سال  فرستادگان مدارس دورمشترانگ و بوباتون در ماه اكتبر به اين

نوازي  مون شما رسم مهمان من مطمئنم كه در طول اقامت مهمانان خارجي. تحصيلي مهمان ما خواهند بود
. خب ديگه خيلي ديروقته. كنين هاگوارتز صميمانه ازش حمايت ميرو به جا ميارين و پس از انتخاب قهرمان 

! ياال! وقت خوابه. هاي درستون هشيار و سر حال باشين خواين فردا سر كالس ي شما مي دونم كه همه مي
  !بجنبين

آموزان  دانش. دامبلدور بار ديگر روي صندليش نشست و با مودي چشم باباقوري شروع به صحبت كرد
جرج . ها در سرسرا پيچيد وشاني به سمت درهاي سرسرا سرازير شدند و صداي تاپ و توپ آنچون سيل خر

جا سر جايش  رفتند نپيوسته بود و همان آموزاني كه به سمت در سرسرا مي ويزلي هنوز به جمعيت دانش
  :او گفت. كرد چپ نگاه مي ايستاده بود و به دامبلدور چپ

تونيم شانسمونو امتحان  شه، چرا نمي سالمون مي ي ماه آپريل هفدهما تو! كاري بود كه كردن اين چه -
  كنيم؟

  :كرد گفت فرد كه با اخم به ميز اساتيد نگاه مي
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تونن كارهايي رو انجام بدن كه در شرايط عادي مجاز  ها مي قهرمان. تونن بگيرن جلوي منو نمي -
  !لي جالبهي نقدي هزار گاليونيشم خي در ضمن جايزه. به انجامشون نيستن

  :رون با نگاه آرزومندي گفت
  !هزار گاليون! آره، فكرشو بكنين -

  :هرميون گفت
  .ره اگه نجنبين بايد آخرين نفري باشين كه از سرسرا بيرون مي! ها بياين ديگه بچه -

هاي  ي راه فرد و جرج درباره. هري، رون، هرميون، فرد و جرج به سمت سرسراي ورودي حركت كردند
سال به  آموزان زير هفده توانست از ورود دانش ها مي كردند كه دامبلدور از طريق آن بت ميمختلفي صح

  :هري گفت. ي سه جادوگر جلوگيري كند مسابقه
  كنه؟ هارو انتخاب مي طرف كيه كه قهرمان اين قاضي بي -

  :فرد گفت
پيري كارمونو راه به گمونم چند قطره معجون . ذاريم ولي هركي باشه سرشو كاله مي. دونم  نمي-

  ...ميندازه، جرج
  :رون گفت

  .سالتون نشده دونه كه شما دو تا هنوز هفده ولي دامبلدور مي -
  :فرد زيركانه گفت

جور كه بوش مياد همين كه معلوم بشه چه كساني  اين. كنه ها رو انتخاب نمي آره، ولي اون كه قهرمان -
كنه  دامبلدور داره تالش مي. قدره ده سنشون چه  اهميت نميكنه و داوطلبن اين قاضيه بهترينشونو انتخاب مي

  .كه مارو از داوطلب شدن منصرف كنه
ي ديواركوب وارد شدند و از پلكان باريك ديگري باال رفتند،  هنگامي كه از در مخفي پشت يك قاليچه

  :هرميون با دلواپسي گفت
  !ن ها توي اين مسابقات كشته شده ولي بعضي -

  :الي گفتخي فرد با بي
گن بازي اشكنك داره سرشكستنك داره؟ آهاي،  تازه مگه نمي. آره ولي اون مال صد سال پيش بوده -

  خواد داوطلب بشي؟ رون، اگه بتونيم از پس محدوديت سني دامبلدور بربيايم تو دلت مي
  :رون از هري پرسيد

ي كافي  كه مطمئن نيستم به اندازهمن ... تر باشيم س، نه؟ اما انگار بايد بزرگ گي؟ معركه تو چي مي -
  ...چيز ياد گرفته باشيم

  :صداي اندوهناك نويل از پشت فرد و جرج به گوش رسيد كه گفت
. خواد منم شركت كنم حتماً مادربزرگم خيلي دلش مي. ي كافي بلد نيستم من كه مطمئنم به اندازه -

  !آخ... من فقط بايد. واده بشمجوري باعث افتخار و سرافرازي خان خواد من يه هميشه دلش مي
. هاي انحرافي در هاگوارتز كم نبود تعداد اين گونه پله. هاي وسط پلكان فرو رفت پاي نويل در يكي از پله

. كار بود پريدند اما نويل بسيار فراموش ها مي هاي باالتر ناخودآگاه از روي اين پله آموزان سال تر دانش بيش
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يك دست زره و كالهخود كه در باالي پلكان . ند و او را بيرون كشيدندهري و رون زير بغلش را گرفت
اي به  شدند رون ضربه وقتي از كنار آن رد مي. رسيد اش به گوش مي كرد و صداي ويژويژ خنده بود غيژغيژ مي

  :نقاب كالهخود زد و گفت
  !دهنتو ببند ديگه! مرض -

تابلوي بانويي مخفي بود كه پيراهن ابريشمي همگي به سمت در ورودي برج گريفندور رفتند كه پشت 
  :وقتي كه به او نزديك شدند گفت. صورتي رنگي به تن داشت

  اسم رمز؟ -
  :جرج گفت

  .وقتي طبقه پايين بوديم يكي از ارشدها اسم رمزو بهم گفت! چرنده -
ش مطبوعي سالن آت. همگي از حفره باال رفتند. اي در ديوار نمايان شد تابلو چرخيد و جلو آمد و حفره

هاي راحتي نرم و ميزهاي  سالن عمومي پر از مبل. اي شكل برج گريفندور را گرم كرده بود عمومي دايره
كه با بقيه خداحافظي كند و به سمت در خوابگاه دخترها برود، نگاه  هرميون پيش از آن. كوچك بود

  »!بردگي«:  كه زير لب گفتهاي رقصان آتش انداخت و هري صداي او را شنيد آلودي به شعله حزن
كه به خوابگاهشان در باالترين قسمت برج  هري، رون و نويل از آخرين پلكان مارپيچي باال رفتند تا اين

هاي قرمز آويخته در مقابل ديوارها قرار داشت و صندوق صاحبان  دار با پرده پنج تختخواب پرده. رسيدند
سيموس مدال ايرلندش را .  و توماس به رختخواب رفته بودنددين. خورد ها در پايين هر يك به چشم مي تخت

. به چوب باالي تختش وصل كرده بود و دين پوستر ويكتور كرام را باالي ميز كنار تختش به ديوار زده بود
حركت نگاهي  هاي ثابت و بي رون به تصوير فوتباليست. پوستر تيم فوتبال وستهام نيز درست كنار آن بود

  :سپس آهي كشيد و گفت. تأسف سرش را تكان دادانداخت و با 
  !اند همشون رواني -

ترديد يك جن  بي(يك نفر . هاي خوابشان را پوشيدند و به رختخواب رفتند هري، رون و نويل لباس
. اندازه گرم و نرم بود جايشان بي. هايشان را گرم كرده بود ي داغ رختخواب تابه با استفاده از ماهي) خانگي

  . در آن رختخواب گرم و راحت و شنيدن صداي غرش باد و تندر در خارج از قلعه لذتبخش بودخوابيدن
  :آلودي گفت رون با صداي خواب

  از كجا معلوم كه نتونيم؟... مسابقات... اگه فرد و جرج موفق بشن شايد منم شركت كنم -
  :هري در رختخوابش غلتي زد و گفت

  !گي آره، راست مي -
طرف را فريب  او قاضي بي.... گرفتند ي گوناگون و متنوعي در ذهن هري شكل مي دهتصاوير خيره كنن

ي مدرسه ايستاده  او در محوطه... هري قهرمان هاگوارتز شده بود... ساله است داده بود تا گمان كند او هفده
و هياهو به تشويق جمعيت با شادي ... هايش را در مقابل جمعيت از هم بازكرده بود بود و با وجد و سرور دست

ي  در ميان جمعيت انبوه و مبهم اطرافش چهره.... او در مسابقات سه جادوگر برنده شده بود... او پرداخته بودند
  ...اش نمايان بود ديد كه آثار تمجيد و تحسين در چهره شفاف چوچانگ را مي

چه را خودش  تواند آن اندازه خوشحال بود كه رون نمي بي. هري در تاريكي به پهناي صورتش خنديد
  .ديد ببيند مي
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  مودي چشم باباقوريمودي چشم باباقوري: 13فصل 
  

  
  
  
  
  

صبح روز بعد ديگر هوا توفاني نبود اما سقف سحرآميز 
. داد كه هوا هنوز ابري و گرفته است سرسراي بزرگ نشان مي

ي ترم  هنگامي كه هري، رون و هرميون سر ميز صبحانه برنامه
رهاي تيره و تار بر فراز سرشان در كردند اب جديدشان را بررسي مي

تر، فرد، جرج و لي جردن  طرف چند صندلي آن. تالطم بودند
كردند كه از طريق  هاي جادويي گوناگوني بحث مي ي روش درباره

توانستند سنشان را باال ببرند و با حقه و ترفند راه خود را  ها مي آن
  .ي سه جادوگر باز كنند براي شركت در مسابقه

هاي روز دوشنبه را  نگشتش را روي ستوني كه درسرون ا
  :داد پايين برد و گفت نشان مي

ها و مراقبت از  شناسي با هافلپافي گياه... ايم تا ظهر بيرون قلعه... هاي امروزمون بدك نيست  درس-
  ...بازم كه با گروه اساليترينيم... اَه... موجودات جادويي

  :سيد غرولندكنان گفتر هري كه گرفته و ناراحت به نظر مي
  . امروز بعدازظهر دو جلسه پيشگويي پشت سر هم داريم-

پروفسور تريالني در تمام مدت مرگ هري را . آمد سازي از پيشگويي بدش مي هري بعد از درس معجون
  :اش كره ماليد و گفت هرميون با عجله روي نان برشته. شد كرد و باعث رنجش و آزردگي او مي پيشگويي مي

تر و  تونستين درس جالب وقت مي كردين؟ اون هتر نبود شما هم مثل من اين درسو حذف مي ب-
  .تري مثل رياضيات جادويي رو بخونين منطقي

  :ماليد و گفت اش مي رون به هرميون نگاه كرد كه مقدار زيادي مربا روي نان و كره
  !خوري  چي شد؟ دوباره كه داري مي-

  :تهرميون با غرور و خودپسندي گف
  .هاي بهتري وجود داره هاي خونگي راه  به اين نتيجه رسيدم كه براي احقاق حقوق جن-

  :رون به پهناي صورتش خنديد و گفت
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  ولي گرسنگي هم بهت فشار آورد، نه؟...  آره-
هاي باز سرسرا وارد شدند  ناگهان صداي پرت پرتي از باالي سرشان شنيدند و صد جغد پروازكنان از پنجره

اختيار سرش را بلند كرد اما در ميان جغدهاي  هري بي. هاي آن روز صبح را تحويل بدهند ها و بسته هتا نام
ها و  زدند و به دنبال صاحب نامه جغدها دور ميزها چرخ مي.  جغد سفيدي نديد،اي و خاكستري رنگ قهوه
. ي را روي پايش انداختا يك جغد بزرگ فندوقي پروازكنان به سوي نويل رفت و بسته. گشتند ها مي بسته

جغد عقاب مانند دراكو مالفوي در آن سوي سرسرا . گذاشت باتم هميشه چيزي را در خانه جا مي نويل النگ
رسيد طبق معمول پر از شكالت و كيك  به نظر مي. اش را تحويل داد ي صاحبش فرود آمد و بسته روي شانه

گرفت توجه كند دوباره   يأسي كه وجودش را فرا ميخواست به احساس نااميدي و هري كه نمي. خانگي باشد
ي هري هنوز به دست سيريوس  آيا امكان داشت هدويگ دچار حادثه شده و نامه. سرگرم خوردن حليمش شد

  نرسيده باشد؟
گذشتند تا به گلخانه شماره سه بروند جريان افكار  آلود سبزيجات مي در تمام مدتي كه از جاليز خيس و گل

ترين گياهاني را كه هري به  پروفسور اسپراوت زشت. ته كماكان در ذهن هري ادامه داشتدرهم و آشف
تر به  ها اصالً مثل گياهان نبودند و بيش در واقع آن. آموزان نشان داد ها را نديده بود به دانش عمرش نظير آن

. رج شده بودندصدف سياه و غول پيكري شباهت داشتند كه به حالت عمودي از خاك خا هاي بي حلزون
شماري برجستگي براق به  ها تعداد بي ي آن خوردند و روي همه تك اين گياهان در جاي خود تكان مي تك

  :پروفسور اسپراوت به تندي گفت. خورد كه ظاهراً پر از مايع بود چشم مي
  .بايد فشارشون بدين و چركشونو بگيرين. دارن  اينا خيارك غده-

  :گفتسيموس فينيگان با انزجار 
  شونو بگيريم؟  چي-

  :پروفسور اسپراوت گفت
بايد چركشونو . و خيلي بايد دقت كنين چون مايع با ارزشيه و نبايد حروم بشه!  چركشونو، فينيگان، چرك-

دستكش پوست اژدهاتونو به دست كنين چون اگه چرك غليظ روي پوست بريزه . ها بريزين توي اين بطري
  .شه ناجور مي

را  هاي روي آن وقتي برجستگي. انگيز و در عين حال ساده و راحت بود دار كاري نفرت هفشردن خيارك غد
طور كه  ها همان بچه. داد پاشيد كه بوي نفت مي تركاندند مايع زرد مايل به سبزي از درون آن بيرون مي مي

خر جلسه چندين ليتر در آ. ها ريختند ها را داخل بطري پروفسور اسپراوت نشان داده بود مايع درون برجستگي
  .دار گرفته بودند هاي غده چرك از خيارك

  :بست گفت پنبه مي پروفسور اسپراوت هنگامي كه در آخرين بطري را با چوب
دار بهترين دارو براي درمان جوش  چرك خيارك غده. شه  خانم پامفري از ديدن اينا خيلي خوشحال مي-

ن و براي از بين  خوره كه از جوش صورتشون به تنگ اومده ميبه درد كساني . داره غرور جواني حاد و ريشه
  .زنن بردنشون دست به هر كاري مي

  :آموزان هافلپاف با صداي آهسته گفت هانا آبوت، يكي از دانش
  .هاي صورتشو از بين ببره خواست با طلسم، جوش  مثل ايلويز ميجن بيچاره كه مي-
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  : و گفتپروفسور اسپراوت با تأسف سرش را تكان داد
  .باالخره خانم پامفري تونست دماغشو سر جاي اولش بگذاره!  دخترك احمق-

آموزان دو گروه از هم  دانش. صداي مبهم زنگ از سمت قلعه به گوش رسيد و پايان كالس را اعالم كرد
مخالف ها در جهت  ها به سوي قلعه رفتند تا به كالس تغيير شكل بروند و گريفيندوري هافلپافي. جدا شدند

ي جنگل ممنوع  ي چوبي هاگريد در حاشيه دار محوطه پايين رفتند تا خود را به كلبه ها از زمين چمن شيب آن
  .برسانند

جلوي . ي فنگ، سگ شكاري سياه و بزرگش را در دست داشت هاگريد بيرون كلبه ايستاده بود و قالده
ظاهراً . كرد كشيد و تقال مي فنگ زوزه مي. پايش چندين صندوق چوبي با درهاي باز روي زمين قرار داشت

ها نزديك شدند  وقتي هري، رون و هرميون به آن. ها را از نزديك نگاه كند خواست محتويات صندوق مي
هاگريد به . شد گاه با صداي تركيدن خفيفي همراه مي صداي خرخر عجيبي به گوششان رسيد كه گاه و بي

  :ها خنديد و گفت آن
انفجاري  خواد اين موجودات دم حتماً دلشون مي. هاي اساليترينم بيان كنين كه بچهبايد صب !  سالم-

  !جهنده رو ببينن
  :رون گفت

   چي گفتي؟-
  :الوندر براون يك قدم به عقب پريد و گفت. ها اشاره كرد هاگريد به داخل صندوق

  ! اَي-
ا شبيه به خرچنگ دريايي بدون ه آن. انفجاري كافي نبود براي توصيف موجودات دم» اَي«از نظر هري 

سرشان . ترين نقاط ممكن در بدنشان پاهاي متعددي بيرون زده بود اي بودند كه از عجيب ي بدقواره پوسته
در هر صندوق . آورشان بسيار لزج باشد رنگ و چندش رسيد بدن كم به نظر مي. وجه قابل تشخيص نبود هيچ به

گاهي . خزيدند متر بودند و از روي هم باال مي  حدود پانزده سانتيهر كدام. انفجاري بود حدود صد موجود دم
ها به مشام  بوي تند و نامطبوع ماهي گنديده از آن. كردند ها برخورد مي ي جعبه نيز مثل كورها به جداره

صله بالفا. آمد شد و از صندوق باال مي ها خارج مي اي از انتهاي بدن يكي از آن گاه جرقه گاه و بي. رسيد مي
هاگريد با غرور . پريد متر جلو مي انفجاري چندين سانتي رسيد و موجود دم اي به گوش مي صداي ترق خفه

  :بادي به غبغب انداخت و گفت
  !شه تون حساب مي اين كار عملي! تونين خودتون بزرگشون كنين طوري مي اين. ن  تازه از تخم در اومده-

  :صداي سردي گفت
   كنيم؟ براي چي بايد بزرگشون-

كراب و گويل پشت سرش . دراكو مالفوي اين سؤال را كرده بود. آموزان اساليترين از راه رسيدند دانش
  :مالفوي گفت. هاگريد گيج شده بود. خنديدند كركر مي

  خورن؟  منظورم اينه كه كارشون چيه؟ به چه دردي مي-
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بگويد، اما چند لحظه درنگ كرد هاگريد كه سخت به فكر فرو رفته بود دهانش را باز كرد كه چيزي 
  :و بعد با خشونت گفت

جا چيزاي مختلفي هست كه  اين. امروز فقط بايد بهشون غذا بدين. تونه ي آينده  مالفوي، اين درس جلسه-
. دونستم از چي خوششون مياد م چون نمي من خودم قبالً اينارو امتحان نكرده. تونين همه رو امتحان كنين مي

  .يه ذره از هر كدوم بهشون بدين... م يگر قورباغه و مار آبي آوردهتخم مورچه و ج
  :سيموس زير لب گفت

  . اون از چرك اينم از اين-
ها را وادار كند كه يك  توانست آن ي عميق هري و رون و هرميون به هاگريد نمي چيز جز عالقه هيچ

ها بگيرند تا شايد  اري داخل صندوقانفج مشت جگر لزج چسبناك قورباقه را بردارند و جلوي موجودات دم
رسيد  هري ترديد داشت كه كارشان فايده داشته باشد زيرا به نظر نمي. هوس خوردن به سرشان بزند

  :ده دقيقه بعد دين توماس فرياد زد و گفت. انفجاري اصالً دهان داشته باشند موجودات دم
  !خورد به دستم!  آخ-

دين با عصبانيت اثر سوختگي روي انگشتش را به او نشان داد و . هاگريد با نگراني به طرف دين رفت
  :گفت
  ! دمش منفجر شد-

  :هاگريد سرش را تكان داد و گفت
  .شن  آره، موقع پرتاب منفجر مي-

  :الوندر براون دوباره گفت
  هاگريد، اون چيز نوك تيز كه روي بدنشه چيه؟! اَي!  اَي-

  :هاگريد با شور و هيجان گفت
  .ون مثل زنبور نيش دارنهاش  بعضي-

  :الوندر بالفاصله دستش را عقب كشيد و هاگريد ادامه داد
هاشون يه چيزي رو شيكمشونه كه احتماالً باهاش خون  ماده... كه نرهاشون نيش دارن  مثل اين-
  .ميكن مي

  :مالفوي با نيش و كنايه گفت
خواد يه حيوون خونگي داشته باشه كه در آن كيه كه دلش ن.  حاال فهميدم چرا بايد اينارو زنده نگه داريم-

  واحد هم بسوزونه هم نيش بزنه هم گاز بگيره؟
  :هرميون با بداخالقي گفت

م ندارن؟ مثالً خون اژدها خواص جادويي   مالفوي، چون اينا حيووناي قشنگي نيستن فكر كردي فايده-
  ش نگه داره، درسته؟ خواد يه اژدها توي خونه كس دلش نمي انگيزي داره ولي هيچ حيرت
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كه توجه كسي را جلب كند به  هاگريد نيز بدون آن. هري و رون به هاگريد نگاه كردند و خنديدند
هاگريد هيچ جانوري را به اندازه يك اژدهاي خانگي دوست نداشت و هري و رون و هرميون . ها لبخند زد آن

 هاگوارتز هاگريد در مدت كوتاهي توانسته بود از در اولين سال تحصيلشان در. خوبي آگاه بودند از اين امر به
پيكر بود و  ي موجودات غول او عاشق و شيفته. دار نروژي به نام نوربرت نگهداري كند يك نوزاد اژدهاي دندانه

  .تر بود ها بيش ي هاگريد هم به آن تر بودند عشق و عالقه هرچه خطرناك
  :گشتند رون گفت ييك ساعت بعد كه براي صرف ناهار به قلعه باز م

  .انفجاري كوچيكن  خدا بهمون رحم كرده كه موجودات دم-
  :هرميون با خشم و غضب گفت

  .رسن همين كه هاگريد بفهمه غذاشون چيه به دو متر هم مي!  فعالً كوچيكن-
  :رون موذيانه لبخند زد و گفت

شون مهم نيست،   و قيافه خوب اگه به درد مداواي دريازدگي يا يه مرض ديگه بخورن كه ديگه ريخت-
  نه؟

  :هرميون گفت
اتفاقاً به نظر من حق با . كه روي مالفويو كم كنم اونو گفتم دوني كه من فقط براي اين  خودتم خوب مي-
شونو زير پا له  تر بشن و بهمون حمله كنن همه كه بزرگ شه كرد اينه كه قبل از اين بهترين كاري كه مي. اونه
  .كنيم
هرميون چنان . زميني سرخ كرده شدند ريفيندور نشستند و سرگرم خوردن كباب بره و سيبها سر ميز گ آن

  :رون گفت. خورد كه هري و رون با تعجب به او نگاه كردند تندتند غذا مي
خواي يه كاري كني كه بعد غذاهارو  هاي خونگيه؟ نكنه مي اين روش جديد احقاق حقوق جن...  ببخشين-

  باال بياري؟
  :ه دهانش پر از جوانه بود با آرامش و وقار گفتهرميون ك

  .خوام زودتر برم كتابخونه مي.  نه-
  :رون با ناباوري گفت

  !ما كه هنوز تكليفي براي انجام دادن نداريم! س  چي؟ امروز روز اول مدرسه-
. خورده بودهايش را باال انداخت و با ولع به خوردن غذايش ادامه داد گويي چندين روز غذا ن هرميون شانه

  :گاه از جا جست و گفت آن
  !فعالً خداحافظ! بينمتون  سر شام مي-

  .جا رفت سپس با سرعت از آن
هاي بعدازظهر را اعالم كرد، هري و رون به سمت برج شمالي  هنگامي كه صداي زنگ شروع كالس

اي رنگي منتهي  قرهدر باالي برج شمالي پلكان مارپيچي باريك و تنگي بود كه به نردبان ن. حركت كردند
خورد كه به محل زندگي پروفسور تريالني  ي گردي روي سقف به چشم مي در باالي نردبان دريچه. شد مي

  .شد باز مي
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خاست به مشامشان  همين كه به باالي نردبان رسيدند بوي تند و آشنايي كه از آتش بخاري برمي
هايي بودند كه روي  نور چراغ ي آن اتاق گرد و كمتنها منبع روشناي. ها طبق معمول كشيده بود پرده. رسيد
ها چيت  ها كه روكش آن الي صندلي هري و رون از البه. ي قرمز رنگي كشيده شده بود ها پارچه ي آن همه

جا افتاده بود عبور كردند و سر ميز  جا و آن داري كه اين هاي بزرگ پف گلدار بود گذشتند و از كنار كوسن
او . ي مرموز پروفسور تريالني درست از پشت هري به گوش رسيد و او را از جا پراندصدا. هميشگي نشستند

  :گفت
  ! سالم، فرزندان من-

هاي عينكش چنان  شيشه. زد پروفسور تريالني زن الغر اندام و نحيفي بود كه عينك بزرگي به چشم مي
ي مواقعي كه به   او مثل همه.تر از حد صورتش است هايش خيلي بزرگ رسيد چشم نظر مي بزرگ بود كه به
ها و النگوهايي كه به خودش  زنجيرها و خرمهره. زده به او زل زده بود ي ماتم كرد با چهره هري نگاه مي

  :او با صداي حزن آلودي به هري گفت. درخشيدند آميخته بود در نور آتش مي
ره و روح   شجاع تو فراتر ميقدر نگراني؟ چشم باطن من از صورت  خيلي فكرت مشغوله عزيزم، چرا اين-
دوران سختي رو در پيش رو . اساس نيست با كمال تأسف بايد بهت بگم كه نگراني تو بي. بينه قرار تورو مي بي

بدبختانه اون چيزي كه ازش وحشت داري به وقوع . كه اين دوران واقعاً سخت و دشواره... افسوس. داري
  ... انتظار داريشايد خيلي زودتر از اون كه... پيونده مي

هري نيز مات و مبهوت به . رون به هري نگاه كرد. صدايش چنان آهسته شد كه به زمزمه شباهت داشت
دو گذشت و روي صندلي راحتي بزرگ پشتي بلندي در كنار آتش  پروفسور تريالني از كنار آن. رون نگاه كرد
هايي  ي عميقي به او داشتند روي كوسن الوند براون و پروتي پتيل كه عالقه. آموزان نشست رو به دانش

  :پروفسور تريالني گفت. نزديك او نشسته بودند
 عزيزان من، ديگه وقتش رسيده كه به بررسي ستارگان بپردازيم، به بررسي حركات سيارات كه -

ها آشنا  هاي ظريف رقص آسمان كنن كه به پيچ و تاب هشدارهاي مرموزشونو فقط براي كساني آشكار مي
  ...آميزند اين پرتوها در هم مي. شه از روي پرتوهاي كيهاني كشف كرد ها رو مي تقدير انسان. ندهست

بوي عطر تندي كه از آتش بخاري . توانست حواسش را به گفتار پروفسور تريالني متمركز كند هري نمي
روته پروفسور تريالني س هاي بي ي پيشگويي گاه شيفته او هيچ. آلود كرده بود خاست او را گيج و خواب برمي

بدبختانه اون چيزي كه ازش وحشت داري به «. هاي آن روزش فكر نكند توانست به حرف نشده بود اما نمي
هري از يادآوري آن آزرده شد و حق را به هرميون داد كه پروفسور تريالني را يك شياد » ...پيونده وقوع مي

كه ترسش از دستگير شدن  مگر اين.... ت نداشتچيز وحش هري در آن لحظه از هيچ. دانست متقلب مي
ها پيش به اين نتيجه رسيده  دانست؟ هري مدت اما پروفسور تريالني چه مي... آورد سيريوس را به حساب مي

اي  هاي پروفسور تريالني حدس و گماني بيش نيست و جز ترساندن ديگران هيچ نتيجه بود كه پيشگويي
  .ندارد

در پايان ترم سال گذشته او بازگشت مجدد ولدرمورت را پيشگويي كرد و . داشتالبته يك استثناء وجود 
وقتي هري پيشگويي او را براي دامبلدور بازگو كرد خود دامبلدور گفت كه اين يك پيشگويي واقعي بوده 

  ...است
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  :رون زير لب گفت
  !هري -
  ! چيه-

. هري روي صندلي صاف نشست. ي كالس به او چشم دوخته بودند همه. هري به اطرافش نگاه كرد
كه هري به  پروفسور تريالني از اين. گرماي اتاق باعث شده بود او در افكارش غرق شود و چرت بزند

  :او گفت. رسيد هايش توجه نكرده بود دلخور به نظر مي حرف
  .يي مريخ به دنيا اومد انگيز سياره گفتم مثل روز روشنه كه تو تحت نفوذ غم  عزيزم، داشتم مي-

  :هري گفت
  م؟ گفتين تحت نفوذ چي به دنيا اومده...  ببخشيد-
  !ي مريخ  تحت نفوذ مريخ، عزيزم، سياره-

 اندكي رنجيد و ادامه ،كه هري بعد از شنيدن اين خبر سر جايش ميخكوب نشد پروفسور تريالني از اين
  :داد

قد ... موي سياهت...  افالك بودهي تولد تو مريخ در مسند قدرت ترديد در لحظه گفتم كه بي  داشتم مي-
عزيزم، تو . هاي منه ي اينا گواه حرف همه... از دست دادن دلخراش والدينت در دوران نوزادي... متوسطت

  وسط زمستون متولد شدي، درسته؟
  :هري گفت

  .م  نه، من آخر ماه ژوييه به دنيا اومده-
  .ي خشك و صداداري كرد يل به سرفهاش را تبد اش گرفته بود دستپاچه شد و خنده رون كه خنده

كوشيدند جايگاه  آموزان يك نمودار چرخشي پيچيده در دست داشتند و مي ي دانش ساعت بعد همه نيم
بندي و  كننده، و مستلزم مراجعه به جداول زمان كاري خسته. سيارات را در زمان تولدشان تعيين كنند

  :ابروهايش را درهم كشيد و گفتپس از مدتي هري . ي زواياي گوناگون بود محاسبه
  ولي اين درست نيست، نه؟. جا دوتا نپتون دارم  من اين-

  :مانند و پر رمز و راز پروفسور تريالني را تقليد كرد و گفت رون با صدايي بسيار آهسته، صداي زمزمه
  ...ي عينكي به دنيا مياد ده كه يه كوتوله ظهور دو تا نپتون توي آسمون نشون مي...  آه-

زدند با صداي نسبتاً بلندي پوزخند زدند  ها با نمودارهايشان سروكله مي دين و سيموس كه در نزديكي آن
الوندر با . ي الوندر براون را در خود خفه كند زده قدر بلند نبود كه صداي جيغ و ويغ هيجان اما صدايشان آن

  :شور و هيجان گفت
  س، پروفسور؟ اين كدوم سياره. رصد نشده دارمي  من يه سياره! نگاه كنين!  واي، پروفسور-

  :پروفسور تريالني با دقت به نمودار نگاه كرد و گفت
  . اين اورانوسه، عزيزم-

  :رون گفت
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  شه منم يه نگاهي به اورانوس بندازم؟  الوندر، مي-
سه تكاليف متأسفانه پروفسور تريالني صداي رون را شنيد و شايد همين او را بر آن داشت كه در پايان جل

تر به حركات  خيالش هماهنگي نداشت و بيش او با حالتي بسيار جدي كه با شخصيت بي. ها بدهد زيادي به آن
  :گونگال شبيه بود گفت پروفسور مك

 بايد تمام تأثيراتي رو كه حركات سيارات در ماه آينده بر شما خواهد داشت تجزيه و تحليل كنين و با -
اي  هيچ عذر و بهانه. ي ديگه بايد تكاليفتونو به من تحويل بدين ي هفته دوشنبه. ينتمام جزئياتش برام بنويس

  !هم پذيرفته نيست
ها پايين بروند و براي صرف شام خود را به  آموزان پيوستند تا از پله وقتي هري و رون به ساير دانش

  :سرسراي بزرگ برسانند رون با دلخوري گفت
  ...كشه فش تا آخر هفته طول مينوشتن تكالي!  خفاش پير بدبخت-

  :ها رساند و با خوشحالي گفت هرميون خود را به آن
  . تكاليفتون خيلي زياده؟ پروفسور وكتور كه اصالً به ما تكليف نداد-

  :داري گفت رون با حالت نيش
  ! اِ؟ آفرين پروفسور وكتور-

خواستند هر  حام كرده بودند و ميها جلوي در سرسراي بزرگ ازد بچه. سرانجام به سرسراي ورودي رسيدند
ها نيز پشت صف طويل ايستادند و در همان وقت صداي  آن. چه زودتر براي صرف شام وارد سرسرا شوند

  :گفت بلندي را از پشت سرشان شنيدند كه مي
  !آهاي ويزلي!  ويزلي-

شنود در مقابلشان هاي راضي و خو دراكو مالفوي، كراب و گويل با چهره. هري و رون و هرميون برگشتند
  :رون گفت. ايستاده بودند

  گي؟  چي مي-
ي حاضرين در   را در هوا تكان داد و با صداي بلندي كه همهپيام امروزي  مالفوي يك نسخه روزنامه

  :شنيدند گفت سرسراي ورودي مي
  :گوش كن ببين چي نوشته. ن  توي روزنامه اسم باباتو نوشته-

  
  جادوهاي ديگر وزارت سحر و  اشتباه

ي پيام امروز، ريتا اسكيتر، حاكي از آن است كه مشكالت وزارت سحر و جادو هنوز  گزارش خبرنگار ويژه
وزارت سحر و جادو كه اخيراً به علت ناتواني در نظارت بر جمعيت تماشاگران جام . به پايان نرسيده است

ضيحي براي ناپديد شدن يكي از جهاني كوييديچ به باد انتقادهاي شديد گرفته شده است و هنوز هيچ تو
هاي شاغل در وزارتخانه ارائه نداده است، ديروز بر اثر عمل عجيب و غريب آرنولد ويزلي، كارمند  ساحره
  .رو شده است ي سوء استفاده از محصوالت مشنگي بار ديگر با وضعيت بغرنجي روبه اداره
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  :مالفوي سرش را بلند كرد و با شوق و ذوق گفت
كس  اهميته كه هيچ قدر گمنام و بي كه بابات اون مثل اين! ن ويزلي، حتي اسمشم درست ننوشتهبيني   مي-
  !شناسدش نمي

مالفوي با حالتي . دادند هاي مالفوي گوش مي ي كساني كه در سرسراي بزرگ بودند به حرف اكنون همه
  :خودنمايانه روزنامه را صاف كرد و به خواندن ادامه داد

  
 دو سال پيش به داشتن يك اتومبيل پرنده متهم شده بود ديروز بر سر چندين سطل آرنولد ويزلي كه

رسد آقاي ويزلي به  به نظر مي. درگير شد) افراد پليس(ها  ي وحشي و متجاوز با مجريان قانون مشنگ زباله
شسته شده كمك مودي چشم باباقوري شتافته باشد كه سابقًا كارآگاه وزارت سحر و جادو بوده و اكنون بازن

جاي تعجب . دهد او در حال حاضر پير و سالخورده بوده و به قول معروف هر را از بر تشخيص نمي. است
اي است رسيد متوجه شد  ي آقاي مودي كه داراي تدابير امنيتي گسترده نيست كه وقتي آقاي ويزلي به خانه

اچار شد پيش از فرار از چنگ افراد آقاي ويزلي ن. كه آقاي مودي بار ديگر به خطا اعالم خطر كرده است
ي علت درگيري  او از پاسخ دادن به پرسش خبرنگار پيام امروز درباره. ي چند نفر را اصالح كند پليس حافظه

  .آوري خودداري كرد بار و شرم ي اسف وزارتخانه در چنين صحنه
  

  :مالفوي روزنامه را برگرداند و باال نگه داشت و گفت
البته اگه بشه اسمشو . تون وايستادن عكس پدر و مادرته كه جلوي خونه! داره، ويزلي اين گزارش عكسم -

  .كنه ، حاال مامانت يه ذره وزن كم ميخوبه! خونه گذاشت
  :هري گفت. همه به رون خيره شده بودند. لرزيد تمام بدن رون از خشم مي

  !بيا بريم، رون! مالفوي!  گورتو گم كن-
  :مالفوي پوزخندي زد و گفت

قدر خپله يا توي عكس   راستي، پاتر تو كه امسال مهمونشون بودي بگو ببينم مامانش واقعاً اين-
  !جوري افتاده اين

كشيد تا او را از حمله به مالفوي بازدارد به مالفوي  هري كه همراه با هرميون از پشت رداي رون را مي
  :گفت
هميشه . ن ه انگار زير دماغش بوي گند ول كردهجوريه ك ش يه جوريه؟ قيافه دوني مامان خودت چه  مي-
  جوري شده بود؟ جوريه يا چون تو پيشش بودي اين اين

  :اش سرخ شده بود گفت مالفوي كه صورت رنگ پريده
   به چه جرأتي به مادر من توهين كردي؟-
  ! دهن گشادتو ببند، مالفوي-

  .را گفت و رويش را از او برگرداند هري اين
  !بوم
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. هري عبور سريع چيز سفيد و داغي را از نزديك صورتش احساس كرد. غ كشيدندچند نفر جي
كه دستش به چوبدستي بخورد  بالفاصله دستش را در ردايش فرو برد كه چوبدستيش را درآورد اما پيش از آن

  .اي در سرسراي ورودي پيچيد صداي انفجار بلندتري به گوش رسيد و صداي نعره

  !كني كارو نمي  نه، بچه جون، تو اين-
. آمد لنگان از پلكان مرمري سرسراي ورودي پايين مي پروفسور مودي لنگ. ي پا چرخيد هري روي پاشنه

ي  راسو روي زمين سنگفرش شده. چوبدستيش را به سمت يك راسوي سفيد يكدست نشانه گرفته بود
  .لرزيد اي كه مالفوي ايستاده بود مي سرسراي ورودي درست در همان نقطه

مودي . خورد كس جز مودي از جايش تكان نمي هيچ. انگيزي در سرسراي ورودي حاكم شد وت هراسسك
اما چشم ديگرش در . كرد كم چشم سالمش به هري نگاه مي دست. رويش را برگرداند و به هري نگاه كرد
  :مودي غرولندكنان گفت. حدقه به سمت پشت سرش چرخيده بود

   خورد به تو؟-
  :هري گفت. شن بودصداي مودي بم و خ

  .از كنارم گذشت.  نه-
  :مودي فرياد زد

  ! ولش كن-
  :ي هاج و واج گفت هري با چهره

   چي رو ول كنم؟-
  :مودي با انگشت شستش به پست سرش اشاره كرد و گفت

  !با اون بودم...  با تو نبودم-
از قرار معلوم چشم .  بودحركت مانده خواست راسوي سفيد را از زمين بردارد در همان حال بي كراب كه مي

لنگان به سوي كراب و گويل و  مودي لنگ. توانست پشت سرش را ببيند پرحركت مودي سحرآميز بود و مي
مودي بار ديگر . ها رفت دوران به سوي دخمه راسوي سفيد از وحشت جيرجير كرد و دوان. راسوي سفيد رفت

  :چوبدستيش را به سمت راسو گرفت و گفت
  !شه بري  نمي-
. گاه راسو سه متر از زمين باال رفت و محكم به زمين افتاد و مثل توپ دوباره كمي باال رفت و افتاد آن

وقتي راسو از . گرفت افتاد و هر بار بيش از دفعه قبل اوج مي رفت و دوباره به زمين مي راسو از زمين باال مي
  :كرد مودي غرولندكنان گفت درد جيرجير مي

اند كه گندشو  آدماي بزدل و ترسويي. كنن هيچ خوشم نمياد شت به حريفشون حمله مي از كساني كه از پ-
  ...اين كارها ماله ارازل و اوباشه... در ميارن

هر بار كه راسو به زمين سنگي سرسرا . داد دست و پا و دمش را عاجزانه تكان مي. راسو دوباره به هوا رفت
  .شد گفت تا سرانجام جمله تمام مي اش را مي دي يك كلمه از جملهرفت مو كرد و دوباره به هوا مي برخورد مي

  ها ــ  ديگه ــ نبينم ــ از اين ــ كارها ــ بكني-
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  ! پروفسور مودي-
. آمد گونگال بود كه با يك بغل كتاب از پلكان مرمري پايين مي ي پروفسور مك زده اين صداي وحشت

  :انداخت با آرامش گفت برد و دوباره به زمين مي تر مي الطور كه راسو را از زمين باال و با مودي همان
  .گونگال  سالم پروفسور مك-

  :رفت گفت داشت و نگاهش با راسو باال و پايين مي پروفسور كه از راسو چشم برنمي
  كنين؟ كار مي  دارين چي-
  . تدريس-
  هاست؟ مودي، اون يكي از بچه!  تدريس-

  :مودي گفت. ها از دستش به زمين افتاد زيد كتابلر گونگال كه صدايش مي پروفسور مك
  . اوهوم-

. ها پايين آمد و چوبدستيش را درآورد دوان از پله و دوان» !نه«: گونگال فرياد زد و گفت پروفسور مك
مثل يك گلوله روي زمين افتاده . اي بعد صداي شترق بلندي به گوش رسيد و مالفوي دوباره پديدار شد لحظه

اخمي كرد و از . موهاي بورش روي صورتش ريخته بود. اش كامالً سرخ شده بود نگ پريدهبود و صورت ر
  :گونگال با درماندگي گفت پروفسور مك. جايش بلند شد

حتماً پروفسور دامبلدور بهتون ! كنيم ها از تغيير شكل استفاده نمي وقت براي تنبيه بچه  مودي، ما هيچ-
  .گفته

  : خاراند و گفتاش را قيدي چانه مودي با بي
  ...ولي من فكر كردم يه هول و تكون درست و حسابي.  ممكنه گفته باشه-
  !كنيم آموز خطاكار صحبت مي كنيم يا با رئيس گروه دانش ها رو مجازات مي  ما يا بچه-

  :مودي با نفرت به مالفوي نگاه كرد و گفت
  .كنم  باشه، پس منم همين كارو مي-

 موذيانه به مودي نگاه كرد و زير لب ،وشنش از درد و تحقير پر از اشك بودهاي ر مالفوي كه هنوز چشم
. لنگان به مالفوي نزديك شد مودي لنگ. قابل تشخيص بود» پدرم«چيزي گفت كه در آن ميان فقط كلمه 

  :مودي گفت. پيچيد تق پاي چوبيش در سرسراي ورودي مي صداي تق
بهش بگو كه مودي كامالً مراقب رفتارها و حركات ... ر جونشناسم، پس من از قديم پدرتو مي!  نه بابا-

  از قول من بهش بگو، فهميدي؟ رئيس گروهت اسنيپه، نه؟... پسرش هست
  :مالفوي با ناراحتي گفت

  . بله-
  :مودي غرولندكنان گفت

 بيا ...بيا... اتفاقاً منتظر يه فرصت مناسب بودم كه با اسنيپ خوش و بش كنم!  يه دوست قديمي ديگه-
  ...بچه
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گونگال چند لحظه با  پروفسور مك. ها برد مودي بيخ بازوي مالفوي را گرفت و او را به سمت دخمه
ها را به پرواز درآورد و دوباره در دست  ي كتاب ها را نگاه كرد و بعد با حركت چوبدستيش همه نگراني آن

  .گرفت
ي كساني كه در اطرافشان  سته بودند و همهچند دقيقه بعد، هري و رون و هرميون سر ميز گريفيندور نش

  :رون آهسته به هري و هرميون گفت. كردند چه رخ داده بود گفتگو مي ي آن بودند با هيجان خاصي درباره
  . با من حرف نزنين-

  :هرميون با تعحب پرسيد
   براي چي؟-

  :ايان بود گفتاش نم ناپذيري در چهره هايش را بسته بود و آثار وجد و سرور وصف رون كه چشم
 ،دراكو مالفوي. ام ثبت كنم كه تا ابد از يادم نره خوام تصوير اين واقعه رو در حافظه كه مي  براي اين-

  ...انگيز راسوي شگفت
  :گاه گفت آن. هايشان كرد هري و هرميون خنديدند و هرميون شروع به ريختن آب آبگوشت در بشقاب

  ...گونگال جلوشو گرفت يلي خوب شد كه پروفسور مكخ.  ولي ممكن بود به مالفوي صدمه بزنه-
  :هايش را باز كرد و با عصبانيت گفت رون چشم

  !كني ي عمرمو خراب مي داري بهترين لحظه!  هرميون-
  :هري به او نگاه كرد و گفت. هرميون با سرعت شروع به خوردن غذايش كرد

  خواي به كتابخونه بري؟  نكنه امشبم مي-
  :ر گفتهرميون با دهان پ

  .خيلي كار دارم.  مجبورم برم-
  ... ولي تو كه گفتي پروفسور وكتور-
  .رم  براي انجام تكاليف مدرسه نمي-

همين كه او از سرسراي بزرگ بيرون . جا رفته بود پنج دقيقه بعد هرميون غذايش را تمام كرده و از آن
  :رفت فرد ويزلي روي صندليش نشست و گفت

  !ايه د معركهعجب استا...  اين مودي-
  :روي فرد نشست و گفت جرج روبه

  ! حرف نداره-
  :لي جردن، دوست صميمي دوقلوهاي ويزلي كنار جرج نشست و گفت

  !س  فوق العاده-
  :لي به رون و هري گفت

  . امروز بعدازظهر باهاش كالس داشتيم-
  :هري مشتاقانه پرسيد



 

 

 -160- 

  

 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/     جادوگران     مودي چشم باباقوري          / فصل سيزدهم

  جوري بود؟  چه-
  : بدل كردند و فرد گفتداري رد و هاي معني لي، فرد و جرج نگاه

  .نظير بود  بي-
  :لي گفت

  .شه  خيلي سرش مي-
  :رون به جلو خم شد و گفت

  شه؟  چي سرش مي-
  :جرج با حالت تأثيرگذاري گفت

  .جوري بايد كاراشو انجام بده دونه چه مي. شه ديگه  سرش مي-
  :هري پرسيد

  كاري رو؟  چه-
  :فرد گفت

  . مبارزه با جادوي سياهو-
  :جرج گفت

  . خيلي وارده-
  :لي گفت

  ! محشره-
نگاهي به برنامه انداخت و با . ي كالسيش گشت رون دستش را در كيفش فرو برد و به دنبال برنامه

  :نااميدي گفت
  ! حيف، تا پنجشنبه بايد صبر كنيم-
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  نفرين هاي نابخشودنينفرين هاي نابخشودني: 14فصل 
  
  
  
  
  
  

ن يل ششميكه نو جز اين. فتادي نيتا دو روزِ بعد، اتفاق مهم
پ كه يپروفسور اسن. سازي سوزاند لش را هم سر كالس معجونيپات

ه يتوزتر شده بود، به عنوان تنب نهيانگار در تابستان از قبل هم ك
ل مجبور شده بود دل و يل را حبس كرد و بعد از آزاد شدن، نوينو

 كند، حاال با اعصاب خرد به يدار خال  شاخغك بشكه وزيي  روده
  . بودها برگشته ان بچهيم

داشت به  كردند؛ او ون را تماشا ميي و رون داشتند هرميهر
 را از غهاي وز داد تا آشغال ياد ميك افسون شستشو يل ينو
  :ديرون پرس. ش پاك كنديها رناخنيز

   سگش باال آمده، نه؟ين رويپ چرا اي اسنيدان ي البد م-
  : گفتيهر
  .يخاطر مود هآره، ب   -

اما . اه را درس بدهدي سي مقابل جادودفاعخواسته درسِ  يشه دلش ميمپ هيدانستند كه اسن يهمه م
 دفاع مقابل ين قبليچ كدام از معلميپ از هياسن. كار نشده بود ني بود كه موفق به اين ساليامسال چهارم

ا  ري با موديد جرأت ابراز دشمنيرس ينظر م  بهيول. را ابراز هم كرده بود نيا آمد و ياه خوشش نميجادوي س
پ يا در راهروها، حس كرده بود كه اسنيده بود، سر غذا ي آن دو را با هم ديدر واقع هر وقت كه هر. نداشت

  .اش ياش و چه چشم عاد يي نگاه نكند، چه چشم جادوي موديها كند در چشم ي ميسع
  : فكورانه گفتيهر
  .ترسد  ميي از موديك كميپ يكنم اسن  من فكر مي-

  :رون گفت
  !ور بپراند ور و آن نياهچال به اي شاخدار بكند و در سغك وزيل به يپ رو تبدي اسنيد تصور كن مو-
شنبه   مشتاق بودند كه پنجيي كالسشان با مود ن جلسهي اوليقدر برا  آني كالس چهارميها يفندوريگر

ود  كه در صف نبيتنها كس. دندي درب كالس صف كشيبعد از نهار به سرعت به طرف كالس رفتند و جلو
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  .كه درست قبل از شروع درس خودش را به كالس رساند ون بوديهرم
  ... رفته بودم-
  : جمله را تمام كرديهر و
  !مينيم ته كالس بشي خوب، حاال بجنب وگرنه مجبوريليخ. كتابخانه... -
. ننديز معلم بنشي ميمكت درست جلوي سه تا نيها به سرعت وارد كالس شدند، و توانستند رو آن
 يطول.  ساكت منتظر ماندنديليخ رون آوردند وي را ب» دفاع از خوديراهنما:  تاريكييروهاين«اي ه كتاب
ب يشه عجي وارد شد، مثل هميمود. دي با كف راهرو به گوش رسي موديِ چوبي برخورد پايد كه صداينكش

  .دا بوديش پيرِ رداياش از ز ي چوبيپا. و ترسناك
  :ت گفترف زش مييكه به طرف م  درحالييمود

  .شود ها الزمتان نمي ن كتابيد، ايها را كنار بگذار نيد ايتوان ي م-
  .آمد يزده م جانينظر ه رون به. فشان گذاشتنديها را در ك ها كتاب  بچهي ههم
 ي روي متعدديها  زخمياش را از صورتش كه جا ي بلند خاكستري را برداشت، موهايست اسامي ليمود

ن ييست پاي ليم روياش مستق يچشم معمول. ي و شروع كرد به خواندن اسامخورد كنار زد يآن به چشم م
  .ماند داد ثابت مي  كه جواب ميي كسيد و رويچرخ ياش در كالس م يرفت و چشم جادو مي

  :ب تمام شد، گفتي حاضر غايوقت
تان  هي پاكه شما در مثل اين.  من نوشتهي راجع به كالس شما برايزهايك چين ي خوب، پرفسور لوپيلي خ-

، 67ها نكاپ ينكي، كاله قرمزها، ه66شما بوگارتها.  استي قويدر مقابله با موجوداتِ نيروهايِ تاريكي حساب
  گم؟ يد، درست ميا نماها را خوانده  و گرگ69، كاپاهاها68بوها ينديگر

  .ديچي در كالس پيا زمزمه
  : ادامه داديمود

 كار كنم كه ييزهايخواهم با شما چ ين من مي همي برا.دي عقبيليخ! ديها؛ عقب  در مواجهه با طلسمي ول-
  ...طور با هاد بدهم چيك فرصت دارم تا به شما يمن . گر انجام دهنديكدي يتوانند رو يجادوگران م

  :ديرون ناگهان پرس
  د؟يد برويخواه يد، مگر شما مي ببخش-

ن ي و ا- لبخند زد ياما مود. آمد نظر مي  نگران بهيليرون خ. ره شديبه رون خ د وي چرخي موديچشم جادو
 يتر كرد، ول چه بود كج و كوله  را از آنيمودي  ه لبخند چهر-د يد ي لبخند او را مي بود كه هرين بارياول
  .ن بوديه تسكي به هر حال مايا نهان حالت دوستي در چنيدن موديد

                                                           
66 Boggart.  
67 Hinkypunl.  
68 Grindybw.  
69 Kappa 



 

 

 -163- 

  

 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/     جادوگران     نفرين هاي نابخشودني       / فصل چهاردهم

  .ن بودي رون كه چنيالاقل برا
  : گفتيمود

...  ناجور نجات دادي ك مخمصهيش پدرت مرا از ين چند روز پي، نه؟ همياش بيزليد پسر آرتور وي تو با-
 يگردم به بازنشستگ ميك سال، و بعدش بري... خاطر دامبلدور هفقط ب. مانم جا مي ك سال اينيبله، من فقط 

  .آرام خودم
  :د و درس را از سر گرفتي زمختش را به هم كوبيها  كرد، دستيخشكي  ه خنديمود

د به يخوب، از نظر من با.  دارنديهاي مختلف ها انواع وشدت ها، طلسم طلسم. م سر درسمانيبر... خوب -
تا  .ميرمجاز رو به شما نشان بدهياهِ غي سيها اد بدهم، قرار نبود تا كالس ششم طلسميها را  شما ضدِ طلسم

را  كند كه توان آن يبلدور فكر ماما پرفسور دام. ديد با آن مواجه شويد كه بتوانيتر از آن قبل از آن شما بچه
كه  اين. د، بهتر استي آماده كنييزهايرا در برابر چه چ ناد خودتيدكه باينظر من هر چه زودتر بفهم به د، ويدار
 كه بخواهد شما را به طرز يمسلماََ جادوگر .ديد دفاع كنيا دهي كه هرگز نديا طور از خودتان در مقابل حمله هچ

 شما ين كار را با ادب و نزاكت جلويد ايآ ينم. دهد يح نميتان توضي، مراحل كار را برا طلسم كندينابخشودن
را  كنم آن  من صحبت مييد وقتيشما با. ديار و گوش به زنگ باشيد هوشيبا. ديد آماده باشيشما با. بكند
  !د كنار خانمِ براونيبگذار

طور  نيا. داد ي نشان مياراتش را به پارواتيسي  هل شديز جدول تكمير مياو داشت ز. الوندر براون سرخ شد
طور كه  ند، همانيگرش را ببيك طرف چوب طرف ديتوانست از  ي مي موديِكه معلوم بود چشمِ جادو

  : ادامه داديمود. نديتوانست پشت سرش را بب يم
ها را  ترين مجازات ن وزارت جادو سختي طبق قوانيهاي د چه طلسميدان يك از شما ميكدام ...  خوب-

  دارند؟
 به رون اشاره كرد كه جواب بدهد، هر يمود. را بلند كردند ناشيون، دستهايها، از جمله رون و هرم يليخ

  . رون الوندر ثابت بودياش هنوز رو ييچند چشم جادو
  :د گفتيرون با ترد

  !طلسم فرمان... كنم فكر مي... راجع به... اِ...  بهم گفتهييزهايك چيپدرم . .. اِ-
  : گفتيدمو
خانه كلي مشكل درست  نفرين تكبر زماني براي وزارت. شناسد  اين يكي را خوب ميپدرت حتماً!  البته-

  .كرده بود
بعد كشوي ميزش را باز كرد و از آن يك تنگ . مودي به سختي بلند شد وروي پاهاي ناموزونش ايستاد

هري حس كرد كه رون خودش را كمي . ندلوليد در شيشه سه عنكبوت بزرگِ سياه مي. اي بيرون آورد شيشه
  .رون از عنكبوت نفرت داشت -كنار كشيد 

اش را به طرف  بعد چوبدستي. را ببينند ها را در آورد و كف دستش گرفت تا همه آن مودي يكي از عنكبوت
  :آن گرفت و زير لب گفت

  !فرمان گوش به -
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. عقب  به تاب خوردن به جلو وعنكبوت از دستش به يك نخ باريك ابريشمي پريد و شروع كرد
. پاهايش را صاف دراز كرد، معلقي زد، نخ را ول كرد و روي ميز پايين آمد و شروع كرد به چرخ و فلك زدن

  .عنكبوت روي دو پاي عقبش بلند شد و شروع كرد به رقصيدن: اش را تكاني داد مودي چوبدستي
  : كه گفت-جز مودي  ه همه ب-همه خنديدند 

آمد يا  قدر خوشتان مي كار را با شما كرده بودم، بازم هم همين دانم اگر اين ن بامزه است، نه؟ نمينظرتا  به-
  نه؟

  .ها تقريباً بالفاصله تمام شد خنده
  :مودي آهسته گفت. رقصيد عنكبوت هنوز داشت مي

ند يا توانم مجبورش كنم خودش را از پنچره بيندازد بيرون، خودش را غرق ك من مي.  كنترل كامل-
  ...كي از شما بيندازديخودش را توي گلوي 

  .اختيار لرزيد رون بي
  :مودي گفت

دانست كه او   هري مي-شدند   كنترل ميفرمانهاي زيادي با طلسمِ  ها قبل جادوگران و ساحره  سال-
  براي وزارت خيلي سخت بود كه-توانسته هر كاري بكند  كرد كه ولدمورت مي ي زماني صحبت مي درباره

اما . را مرتكب شده خودش آني  همعلوم كند چه كسي مجبور به انجام يك جنايت شده و چه كسي با اراد
ي  از عهده اين كار. كار را انجام دهيد طور اين هدهم چ  مقابله كرد و من به شما ياد ميفرمانتوان با طلسم  مي

يد در برابر اين طلسم قرار نگيريد، و فرياد توانيد مواظب باش  بهتر است تا مي،بهتر است. آيد هر كسي بر نمي
  :زد

  ! هشياري دائم-
  .همه سريعاً بلند شدند

  :پرسيد. مودي عنكبوت را كه مشغول معلق زدن بود، برداشت و در تنگ انداخت
   كسي ديگري چيزي بلند نيست؟ يك طلسم غير مجاز ديگر؟-

جز سر كالسِ  هب هري شد، چون نويل، بباعث تعج. طور هرميون دست شرا بلند كرد، و نويل هم همين
نويل خودش هم . شد وقت براي جواب دادن داوطلب نمي ها بهتر بلد بود، هيچ  درسي  كه از همهشناسي گياه

  .از جرأت خودش متعجب شده بود
  :و گفت. چشمِ جادوييِ مودي روي نويل ثابت شد

   بگو؟-
  :نويل با صداي آرام ولي واضحي گفت

  !گر شكنجه طلسم -
  :پرسيد. بار با هر دو چشمش كرد، اين مودي داشت با دقت و اشتياق نويل را نگاه مي

  باتم است؟  اسمت النگ-
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  .و در همان حال با چشم جادوييش يك بار ديگر ليست را بررسي كرد
مودي عنكبوت بعدي را از .  تأييد تكان داد، مودي ديگر چيزي نپرسيدي نويل با اضطراب سرش را به نشانه
تواند تكان بخورد، روي ميز  رسيد از ترس نمي نظر مي عنكبوت كه به. تنگ بيرون آورد و روي ميز گذاشت

  .حركت ماند بي
  :مودي گفت

اش را به سمت عنكبوت گرفته بود،  كه چوبدستي و درحالي. تر باشد تا بهتر متوجه بشويد  اين بايد بزرگ-
  :گفت
  !بزرگ شو -

تر شده  خواست طلسمش را اجرا كند از يك رتيل هم بزرگ وقتي مودي مي. شد تر مي كم بزرگ عنكبوت كم
مودي . توانست از ميز مودي دور كرد اش را تا مي صندلي توانست خودش را كنترل كند و رون ديگر نمي. بود

  :اش را بلند كرد، به طرف عنكبوت نشانه رفت و زير لب گفت چوبدستي
  !بشكنج -

. ناكي شروع به تكان خوردن كرد طرز وحشت به بدنش تا شد، به پشت برگشت وناگهان پاهاي عنكبوت زير 
توانست صدايي در بياورد، حتماً جيغ  صدايي از عنكبوت در نيامد، اما هري مطمئن بود كه اگر عنكبوت مي

  ..حركت و لرزش عنكبوت شديدتر شد اش را برنداشت و مودي چوبدستي. زد مي
  :هرميون جيغ زد

  !ست ديگر كافي-
هايش را روي ميز به هم گرفته  كرد كه دست او نه به عنكبوت، بلكه به نويل نگاه مي. هري به او نگاه كرد

  .هايش سفيد شده بود وچشمانش از ترس كامالً باز مانده بود بود، انگشت
  :مودي گفت

  !كوچك شو -
  :مي گفتبه آرا. در تنگ انداخت را  مودي آن.و عنكبوت به اندازه عادي خودش برگشت

 زماني -جور وسايل نيست  اين  ديگران احتياجي به چاقو وي ، براي شكنجهگر شكنجهبا وجود نفرين !  درد-
  !شد از اين طلسم زياد استفاده مي

   خوب، كسي چيز ديگري بلد نيست؟-
كبوت شد حدس زد كه همه در اين فكرند كه بر سر عن ها مي ي بچه از قيافه. هري دور و برش را نگاه كرد

  .لرزيد برد، دستش كمي مي وقتي هرميون براي بار سوم دستش را باال مي. آخري چه قرار است بيايد
  :مودي گفت

   بله؟-
  :هرميون به آرامي گفت

  ! آداواكِداورا-
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  .ها، ازجمله رون، با ناراحتي به او نگاه كردند خيلي
  :ج كرده بود، گفتي لبش را ك  بريده شدهي نامحسوسي گوشه كه لبخند مودي، درحالي

  .نفرين مرگ... آداواكداورا!  آخرين و بدترين-
دانست چه قرار است بر سرش بيايد،  عنكبوت سومي، طوري كه انگار مي. اي كرد را در تنگ شيشه دستش

طرف  و آن طرف  ميز گذاشت، عنكبوت هنوز به اينرويرا گرفت و  وقتي مودي آن. كرد براي فرار تقال مي
  .دويد مي

  :مودي غريد.  گرفتااي ناگهاني هري را فر بلند كرد، دلهره اش را ي مودي چوبدستيوقت
  !آداواكداورا -

صدايي، مثل صداي حركت يك موجود نامرئي، به  اي اتاق را فرا گرفت و در يك لحظه نور سبز كور كننده
رون از .  جيغ كشيدندها خيلي. بدون هيچ جراحتي مرده بود. بالفاصله عنكبوت به پشت برگشت. گوش رسيد

  .اش افتاده بود دويد خودش را به عقب پرت كرده بود و تقريباً از روي صندلي ترس عنكبوت كه به طرفش مي
  :به آرامي گفت مودي عنكبوت را از روي ميز به زمين انداخت و

فقط . گيردتواند جلويش را ب چيزي نمي. هيچ ضد نفريني هم ندارد. هيچ لطفي ندارد.  كار قشنگي نيست-
  .ن جلوي من نشستهيك نفر هست كه از آن جاِن سالم بدر برده، و او اآل

او . در چشمان هري خيره شدند) هردوشان(چشمان مودي . شود هري احساس كرد صورتش سرخ مي
هري به تخته سياه خالي خيره شد، طوري كه . توانست نگاه بقيه شاگردان كالس روي خودش حس كند مي

  ...ديد را نمي آن شده بود، اما در واقع اصالً آنانگار مجذوب 
ها هم بدون جراحت مرده بودند،  آيا آن. درست مثل آن عنكبوت... دطوري مرده بودن پس پدر و مادرش اين

  هايشان زدوده شده بود؟ صداي آمدن مرگ را به سوي خود شنيده بودند، و زندگي از بدن و
در ذهنش تصوير كرده بود، از وقتي فهميده  مادرش را  پدر وي مرگ در سه سال اخير هري بارها صحنه

مخفيگاه پدر و  70تيل طور ورم هچ: اند و از وقتي كه فهميده بود آن شب چه اتفاق افتاده ها به قتل رسيده بود آن
 طور پدرش كه سعي كرده هشان پيدا كرده و چ ها را در كلبه طور آن همادرش را به ولدمورت لو داده، و او چ

 حمله 71تراو بعداً ولدمورت به ليلي پ... ولدمورت معطل كند تا همسرش با هري بگريزد، به دست او كشته شده
تر توجهي نكرده بود و التماس كرده اليلي پ... كرده بود، و به او گفته بود كنار برود تا او بتواند هري را بكشد

اش را به سمت هري نشانه  كه چوبدستي بل از اينو ولدمورت ق... بود كه لردِسياه او را به جاي هري بكشد
  .بِرود مادرش را هم كشته بود
پدرش را شنيده  جنگيد، صداي مادر و  ميسازها ديوانهدانست، چون پارسال وقتي با  هري اين جزئيات را مي

وباره زنده شان تا بدترين لحظات عمرش را د نيامجبور كردن قرب.  بودسازها ديوانه اين قدرت وحشتناك -بود 
هري . شنود  دوري ميي هري حس كرد صداي مودي را از فاصله... توان در نوميدي خود غرق كند كند و نا

  .گويد زحمت خودش را از گذشته بيرون كشيد و گوش كرد ببيند مودي چه مي به

                                                           
٥. Wormtail: کرم به معنی تحت الفظی يعنی دم  
71. Lily Potter 
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اگه شما همه ... اي پشتش باشد تا اثر كند  قوييآداواكِداورا طلسمي است كه بايد قدرت جادوي -
اما . هايتان را به سمت من بگيريد و طلسم را بخوانيد، من شك دارم كه حتي دماغم هم خون بيفتد چوبدستي

اي ندارد  اگر اين طلسم باطل كننده. من قرار نيست انجام دادنش را به شما ياد بدهم. اين خيلي مهم نيست
. شما بايد بفهميد چي از همه بدتر است. كه بايد بدانيد كنم؟ براي اين پس چرا شما را به آن آشنا مي

  !هشياري دائم

  .دوباره همه كالس با فرياد او از جايشان پريدند
كافي ... گويند هاي نابخشودني مي ، طلسمگر شكنجه، و فرمانبه اين سه تا نفرين، آداواكداورا، ...  خوب-

...  در زندان آزكابان محكوم شويدها را روي يك انسان اجرا كنيد تا به حبس ابد است يك بار يكي از اين
چيزهايي هستند كه من به شما ياد . ها آماده شويد ها چيزهايي هستند كه شما بايد براي مقابله با آن اين
تر از هر چيز بايد تمرين كنيد كه هميشه بدون  اما بيش. شما بايد آماده باشيد. ها بجنگيد طور با آن دهم چه مي

  ... پرهايتان را برداريد و بنويسيدقلم. استثنا هشيار باشيد
هاي  هايي بودند كه مودي راجع به طلسم ها مشغول يادداشت برداشتن از حرف ي وقت كالس، بچه بقيه

ي  اما وقتي كالس تمام شد، همهمه. كسي صدايي در نيامد تا وقتي كه زنگ خورد، از هيچ. زد نابخشودني مي
  :كردند ها صحبت مي زده راجع به نفرين بهتها با حالتي  تر بچه بيش. بلندي برخاست

  كشيد؟ طور درد مي  ديدي چه-
  ! كشتنش را بگو-
  . به همين سادگي-

نظر  زدند كه انگار يك نمايش تماشايي بوده، اما به ها طوري راجع به درس حرف مي كرد آن هري فكر مي
  .ق بودو هرميون هم با او مواف... آمد  نمياي كننده هري موضوع خيلي سرگرم

  .هرميون با عصبانيت از هري و رون خواست عجله كنند
  :رون گفت

   باز هم آن كتابخانه لعنتي؟-
  :هرميون جواب داد

  !خير  نه-
  :داد گفت ي فرعي را نشان مي كه يك راه پلّه و درحالي

  ! نويل-
 توسط مودي، گر جهشكني هنگام اجراي طلسمِ  زده ها ايستاده بود با همان حالت وحشت نويل تنها وسط پله

  .رويش خيره شده بود هبه ديوار سنگي روب
  :هرميون با ماليمت گفت

   نويل؟-
  :اش گفت نويل برگشت و با صدايي خيلي بلندتر از حالت عادي
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ام است، شما  من خيلي گرسنه... دانيد شام چي داريم؟ من درس جالبي بود، نه؟ شما مي.  آها، سالم-
  طور؟ چه

  :هرميون پرسيد
  ويل، تو حالت خوب است؟ ن-

  :نويل با همان صدايِ بلند گفت
  دهند؟ امشب غذا چي مي. يعني درس خيلي جالب بود... شام خيلي جالب بود.  آره، حالم خوب است-

  :رون با تعجب نگاهي با هري رد و بدل كرد و گفت
  ؟... نويل، چي-
نگان به ل ديدند پرفسور مودي لنگانها صداي پاي مودي را از پشت سرشان شنيدند و وقتي برگشتند  آن

هر چهار نفرشان ساكت شدند و با اضطراب به مودي نگاه كردند، اما وقتي مودي شروع به . آيد ها مي طرف آن
  :او به نويل گفت. تر بود تر وماليم صحبت كرد، صدايش خيلي از چيزي كه تا حاال شنيده بودند آرام

  ...توانيم با هم يك چاي بخوريم مي... تر من؟ بياميايي باال دف! اي نيست، پسر مسأله -
  .او نه چزي گفت، نه حركتي. تر ترساند تصور صرف چاي با مودي نويل را بيش

  :اش را به طرف هري چرخاند وگفت مودي چشم جادويي
   تو كه خوبي پاتر؟-

  :هري تقريباً جسورانه، گفت
  ! بله-

  .اندكي در حدقه لرزيدكرد،  چشم آبي مودي، وقتي هري را ورانداز مي
  :مودي گفت

بيا ... خوب... اي ندارد تظاهر كردن فايده. شايد به نظر خشن بيايد، ولي شما بايد بدانيد.  شما بايد بدانيد-
  .هاي دارم كه شايد برايت جالب باشند باتم، من يك كتاب النگ

كه  اي نداشت جز اين فتند، و او چارهها چيزي نگ كرد، اما آن نويل ملتمسانه به هري، رون و هرميون نگاه مي
  .اش كند ييي او گذاشته بود، راهنما  روي شانه كهبگذارد مودي دست زبرش را

  :پيچيدند، پرسيد كرد كه در راهروي ديگري مي كه نويل و مودي را تماشا مي رون درحالي
   موضوع چيه؟-

  :اي گفت نهاي فكور هرميون با قيافه
  .دانم  من هم نمي-

  :ه طرف تاالر بزرگ راه اقتادند، رون به هري گفتوقتي ب
وقتي ! اين مودي واقعاً كارش را خوب بلد است. فرد وجورج حق داشتند!  ولي عجب درسي بودها-

  -جوري كه عنكبوته مرد، انگار مثل شمعي كه فوتش كرده باشي  آداواكدورا را اجرا كرد، آن
  .وقتي به تاالر بزرگ رسيدند حرفي نزدي هري، رون ناگهان ساكت شد و  با ديدن قيافه
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هاي هري و رون شركت نكرد، غذايش را خيلي تند خورد و دوباره به  شام هرميون در صحبت سر
هري و رون به طرف برج گريفندورها راه افتادند و هري كه تمام وقت شام به همين فكر . كتابخانه رفت

  .كشيدهاي نابخشودني را پيش  كرد، خودش موضوعِ طلسم مي
  :وقتي به نقاشي بانو چاق رويِ دربِ تاالر گريفندورها رسيدند، هري پرسيد

  افتند؟ ايم، مودي و دامبلدور در دردسر نمي ها را ديده خانه بفهمد كه ما طلسم  اگر كسي در وزارت-
  :رون گفت

 مودي هم كه كند، خواهد مي جوري كه مي اما خوب دامبلدور كه هميشه كارهايش را همان.  چرا، شايد-
  .مزخرف. هايش را ببين سطل آشغال... الؤبعد س كند و اول حمله مي. رسد به دردسر عادت دارد نظر مي به

 رسيدند، نقاشي زن چاق به - كه خيلي شلوغ و پر سر وصدا بود - ها به سالن عمومي گريفندورها وقتي آن
  .جلو تاب خورد و راه ورود باز شد

  :هري پرسيد
  مان را برداريم؟ گويي  پيش حاال وسايل-

  :رون گفت
  . آره، برداريم-

هري نويل را ديد كه تنها روي تختش نشسته بود و . هايشان را بردارند ها و جدول هر دو رفتند باال تا كتاب
. تر بود، ولي هنوز كامالً به حالت عادي برنگشته بود از وقتي كه از كالس آمده بود خيلي آرام. خواند كتاب مي

  .هايش قرمز بودند چشم
  :هري پرسيد

  طوري نويل؟  چه-
  :نويل گفت

  ...پرفسور مودي بهم امانت داده. خوانم دارم اين كتاب را مي.  خوبم، متشكرم-
  :نويل ادامه داد »اي و خواصشان نهاگياهان جادويي مديتر«: جلد كتاب را نشان داد

 خيلي خوب است، او هم فكر ام شناسي گياهمن كه پرفسور اسپراوت به پرفسور مودي گفته بود  مثل اين -
  .آيد كرده من از اين خوشم مي

هري فكر كرد گفتن  .در صدايش احساسِ غرور ضعيفي بود كه هري به ندرت در صداي نويل شنيده بود
تر  اي براي سر شوق آوردن اوست، چون كم نهاهايي كه پرفسور اسپراوت از نويل كرده بود روشِ زيرك تعريف
هري و . ي كارهاي پرفسور لوپين بود چنين كاري در زمره. اي از نويل تعريف كند آمد كسي در زمينه ميپيش 

شان را به سالن نشيمن بردند، يك ميز خالي پيدا كردند و شروع كردند »زدايي از آينده ابهام«هاي  رون كتاب
كه كاغذهاي بود كه ارقام رويش نوشته كه ميزشان پر از ت يك ساعت بعد، با اين! وادث ماه بعدحبيني  به پيش

  .بودند، پيشرفت زيادي حاصل نشده بود
او محاسباتي كه انجام داده بود .  بودجكرد گي هري مثل وقتي كه بوي آتش پرفسور ترالوني را استنشاق مي

  :اشاره كرد وگفت
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  .آورم ها سردرنمي  من كه هيچ از اين-
  :ده بود، موهايش سيخ شده بود، گفترون كه از بس وقت فكر كردن سرش را خاران

  !كنم بايد از روش قديمي غيبگويي استفاده كنيم داني، من فكر مي  مي-
   چي؟ يعني خودمون ببافيم؟-

  :زد گفت ها را از روي ميز كنار مي كه چرك نويس رون درحالي
  ! آره-

  :دخوان هنگام نوشتن بلند بلند مي. قلمش را در جوهر زد و شروع كرد به نوشتن
  .خوردگي قرار خواهم گرفت ونِ مريخ و مشتري در معرض سرمامي آينده من به علت تقاطع نامي  دوشنبه-

  :سرش را بلند كرد و به هري گفت
ات بچپاني تا حسابي  بيني  كافي است يك مشت درد و بدبختي برايش در پيش!شناسي  تو كه او را مي-

  .تحويلت بگيرد
هاي پر حرف در اطراف  بود را مچاله كرد و نگاهي به گروهي از كالس اوليهري چيزهايي كه قبالً نوشته 

  :شومينه انداخت وگفت
  .سوختگي تهديد خواهد كرد... اِ... دوشنبه، مرا خطرِ...  خيلي خوب-

  :رون با لحن تهديدآميزي گفت
  .ها را ببنيم دوشنبه دوباره بايد اسكروت.  بله، خطر سوختگي تهديدت خواهد كرد-
  .يك دارايي ارزشمند را گم خواهم كرد... شنبه، من، اِم وب، سه خ-

  .زد هاي مناسب ورق مي  را به دنبال ايدهزدايي از آينده ابهامهري اين را درحالي گفت كه داشت كتابِ 
  :نوشت گفت را مي رون كه داشت آن

كني دوستت است از پشت  عطارد، دوست داري يكي از كساني كه فكر مي... اِ... به خاطرِ...  خوب است-
  بهت خنجر بزند؟
  :نوشت گفت كه پيشنهاد رون را مي هري درحالي

  .زيرا زحل به خانه دوازدهم رسيده است...  آره، عالي است-
  . چهارشنبه، من در يك دعوا شكست سختي خواهم خورد-
  .خوب، من يك شرط را خواهم باخت. خواستم دعوا كنم  من هم مي-
  ...شوم بندي كه من در دعوا برنده مي  آره، تو شرط مي-

 ها شدند، بچه تر مي طور سوزناك هايي بودند كه همين بيني تا يك ساعت بعد آن دو مشغول بهم بافتنِ پيش
ها رفت و روي يك صندلي خالي  طرف آن  بهپا كج. شد آرام داشت خالي مي به خوابگاه رفتند و سالن آرام

 پا الً به او نگاه كرد، كجاكند، احتم كه هري تكاليفش را سنبل مي يدن اينطور كه هرميون با د نشست، و همان
  .كرد هم به او نگاه مي

جورج را ديد كه  بيني بنويسد كه فرد و گشت تا به عنوان پيش هري داشت دنبال يك بدبختي جديد مي
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ك تيكه از طومار ي كنار هم رو به ديوار نشسته بودند، قلم پرهايشان را برداشته بودند و داشتند روي
اي بنشينند و ساكت كار كنند؛ آن دو  خيلي عجيب بود كه فرد وجورج در گوشه. نوشتند كاغذي چيزي مي
رسيد و هري  ي كاركردنشان سرّي به نظر مي شيوه. دادند در قلب كار و در مركز توجه باشند معموالً ترجيع مي
نوشتند؛ آن موقع  شان در حضور خانم ويزلي چيز مي خانهها در اتاق نشيمن  اندخت كه آن را به ياد وقتي مي

اما اين بار . هاست  ويزليبرهاي جادويي جيبهري فكر كرده بود كه موضوع نوشته، يك دستورالعمل ديگر از 
هري . ندددا اگر موضوع اين بود، حتماً لي جردن را هم در شوخيشان شركت مي. آمد نظر نمي طور به آن

  . دارد يا نهجادوگرقلوها ربطي به شركت در مسابقه سه دانست صحبت دو نمي
  :هري ديد كه جورج سرش را به عالمت مخالفت تكان داد

  ...بايد مواظب باشيم. خواهيم تهمت بزنيم آيد كه مي نظر مي طور به نه، اين... -
... رگشت سركار خودش ب وهري لبخند زد. ها چشم دوخته فرد سرش را بلند كرد و ديد كه هري به آن

طولي نكشيد كه دوقلوها وسايلشان را جمع . كرده هايشان گوش مي ها فكر كنند كه او به حرف خواست آن نمي
  .ندبخير گفتند و رفتند كه بخوا هكردند، شب ب

تقريباً ده دقيقه بعد ديوار پشت تابلوي زن چاق باز شد و هرميون با طومارهاي بزرگ كاغذ و يك جعبه وارد 
  .كردند رفت محتويات داخل جعبه تلق تلوق مي ه ميوقتي را. شد

  :هرميون سالم كرد وگفت
  . من تازه كارم تموم شد-

  :اندخت پيروزمندانه گفت كه قلم پرش را كنار مي رون درحالي
  !طور  من هم همين-

هاي رون را  بيني پيش هرميون نشست، چيزهايي كه دستش بود را روي يك صندلي خالي گذاشت و
  . پاي هرميون نشستي جلو آمد و روپا  كج. شروع كرد به خواندنبرداشت و

  :هرميون با تمسخر گفت
  ...آيد ماه خيلي خوبي داشته باشي  به نظر نمي-

  :رون با خميازه گفت
  . الاقل از حاال خبر دارم-

  :هرميون گفت
  طوري قرار است دوبار غرق بشي؟  چه-

  :كرد، گفت ميهايش را نگاه  بيني كه ورقه پيش رون درحالي
  .؟ پس بايد يكيشان را با له شدن زير پاي يك سيمرغ وحشي عوض كنم جداً-

  :هرميون گفت
  اي؟ ها را خودت بافته كني خيلي واضح است كه اين  فكر نمي-

  :رون با عصبانيتي ساختگي گفت
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  !كنيم هاي خانگي كار مي زني؟ ما دوساعت است داريم مثل جن طور همچين حرفي مي  چه-
  .ميون با اعصبانيت ابروهايش را باال انداختهر

  :رون با عجله توضيح داد
  . اين فقط يك اصطالح است-

هايش را با شرح چگونگي بريده شدن سرش تمام كرده بود، قلم پرش را زمين  بيني هري هم كه تازه پيش
  :گذاشت و از هرميون پرسيد

   توي اين جعبه چيست؟-
  :كرد وگفتهرموين با بدخلقي به رون نگاه 

  .پرسي عجيب است كه تو مي -
  .بعد جعبه را برداشت و محتوياتش را نشان داد

  :ي بازوبندها نوشته بود روي همه. در جعبه پنجاه بازوبند بود، هر كدام به يك رنگ
  :را خواند و گفت ها را برداشت و روي ان  هري يكي از مدال»ع.و.ه.ت«
  ع؟ اين ديگه چيه؟.و.ه. ت-

  :قراري گفت يهرميون با ب
  .هاي خونگيه ع عالمت اختصاري تشكيالت هواداري و عمراني جن.و.ه.ت.  تهوع نيست-

  :رون گفت
  . تا حاال چيزي راجع به اين انجمن نشنيده بودم-

  :هرميون به تندي گفت
  .ام را تأسيس كرده من تازه آن.  طبيعي است-

  :رون با كمي تعجب پرسيد
   جداً؟ چند تا عضو داريد؟-
  :ميون جواب دادهر
  . خوب اگه شما دو تا هم بياييد، سه تا-

  :رون پرسيد
  مون و رژه بريم؟ هايي رو كه روشون نوشته تهوع بزنيم به سينه چي؟ توقع داري ما اين مدال -

  : گفت با حرارتهرميون
ع و مبارزه نو آميز از موجودات جادويي هم توقف سوءاستفاده اهانت«خواستم روشون بنويسم  مي! ع.و.ه.ت -

هامون  براي همين عنوان بيانيه. ولي جور درنمياد» ها يافته براي ايجاد تغيير در جايگاه قانوني آن سازمان
  .همين خواهد بود

  :ها نشان داد وگفت او طومارهاي كاغذي را به آن
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. گردد  ميها پيش بر ها به قرن ي بردگي جن سابقه. ام  من كلي در اين باره در كتابخانه تحقيق كرده-
  .كس فكري در اين باره نكرده كنم كه تا حاال هيچ من باور نمي

  :رون با صداي بلند گفت
  .ها دوست دارند كه براي ما كار كنند آن. ها راضيند آن: هايت را باز كن  ببين هرميون، گوش-

هاي  از حرفكرد كه انگار يك كلمه هم  كرد و طوري رفتار مي هرميون كه از رون هم بلندتر صحبت مي
  :رون را نشنيده، گفت

ي اهداف  از جمله. هاي خانگي است  اهداف كوتاه ما، تأمين مزد عادالنه و شرايط مناسب كار براي جن-
تالش براي فرستادن يك جن خانگي به  بلند مدتمان هم تغيير قانون ممنوعيت استفاده از چوبدستي، و

  .اي ندارند جا هيچ نماينده هاي خانگي در هيچ نج. سازمان تنظيم و كنترل موجودات جادويي است
  :هري پرسيد

  خواهيم انجام دهيم؟ طور مي  اين كارها را چه-
  :هرميون با خوشحالي گفت

ي  اين كار هزينه. من فكر كردم بهتر است بازوبندها را بفروشيم. كنيم  با عضو جمع كردن شروع مي-
ها   من برايت يك قوطي درست كردم كه پول-الي هستي، رون تو مسئول م. كند هاي ما را تأمين مي اعالميه

گويم، به   و تو هري، تو منشي هستي، پس شايد بهتر باشد چيزهايي را كه اآلن مي-را توش جمع كني 
  .ي اولين جلسه بنويسي عنوان صورت جلسه

د و هم از هري هم از دست هرميون عصباني بو. هرميون به هري و رون لبخند زد. كسي چيزي نگفت
از پنچره صداي تپ تپ . به هر حال سكوت شكسته شد، البته نه توسط رون. اش گرفته بود قيافه رون خنده

  .نرمي به گوش رسيد
هري به آن طرف سالن كه اآلن ديگر خالي بود نگاه كرد و در نور مهتاب يك جغد بزرگ را ديد كه روي 

  .ي پنجره نشسته بود لبه
  :او داد زد

  ! هدويگ-
  .اش به آن طرف سالن پريد تا پنچره را باز كند  از روي صندليو

  .ها نشست بيني هدويگ پريد تو، عرض اتاق را پرواز كرد و روي ميز جلوي پيش
  :هري به دنبالش دويد

  ! ديگر وقتش است-
  :زده گفت كرد، هيجان كه به تكه چرمِ كثيفي كه به پاي هدويگ بسته شده بود اشاره مي رون درحالي

  ! جواب را آورده-
زد و به  هدويگ روي زانويش بال بال مي. را باز كرد و شروع كرد به خواندن نامه كرد هري با عجله آن

  .كرد نرمي هوهو مي
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  :هرميون كه نفسش بند آمده بود، پرسيد
   چي نوشته؟-

  :هري بلند خواند. رسيد با عجله زيادي نوشته شده نظر مي نامه كوتاه بود و به
  

  هري
جا هم  خبر درد اثر زخمت، آخرين خبر از يك سريع شايعات اين. كنم بالفاصله به شمال پرواز ميمن 
 را از بازنشسگي باباقوريگويند كه او چشم   مي–اگر دوباره اذيتت كرد، مستقيم پيش دامبلدور برو . رسيده

  ...فهمند فهمد، هر چند ديگران نمي هد كه او عالئم را مي درآورده، اين نشان مي
  .رون و هرميون برسان سالم مرا به. گيرم به زودي با تو تماس مي

  سيريوس
  

  .ها هم به او خيره شدند هري سرش را بلند كرد و به رون و هرميون نگاه كرد، آن
  :هرميون زير لب پرسيد

  جا؟ گردد اين كند؟ برمي  به شمال پرواز مي-
  :آمد گيج شده گفت نظر مي رون كه به

  دهد؟ ئم را تشخيص مي دامبلدور عال-
  :اش كوبيد و هدويگ را از روي زانويش پراند، پرسيد و بعد وقتي ديد كه هري با مشت به پيشاني

   چي شد؟-
  :هري با عصبانيت گفت

  .گفتم  نبايد بهش مي-
  :رون با تعجب پرسيد

  زني؟ راجع به چي داري حرف مي -
كرد مجبور پشت صندلي رون  ا خشم هوهو ميهري اين بار مشتش را روي ميز كوبيد و هدويگ را كه ب

  :بنشيند و گفت
! ام كند من توي دردسر افتاده كه فكر مي خاطر اين هبرگردد، ب.  اين باعث شده كه اون فكر كند بايد برگردد-

  .و هيچ چيز هم براي تو ندارم! كه من هيچ مشكلي ندارم درحالي
كرد، و  مي ي درخواست غذا باز و بسته  ا به نشانههدويگ نوكش ر. ي آخري را به هدويگ گفت اين جمله

  :ادامه داد
  .خواهي، بايد بروي به اتاق جغدها اگر غذا مي -

موقع رفتن با . هدويگ كه خيلي بهش برخورده بود نگاهي به هري كرد و پرواز كرد از پنجره بيرون برود
  .هاي بازش چند ضربه به سر هري زد بال
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  : شروع كرديبخش هرميون با صداي آرامش
  ... هري،-

  :هري خيلي خالصه گفت
  !بينمتان صبح مي. روم بخوابم  من مي-

  .آمد خوابش نمي. اش را پوشيد و روي تختش دراز كشيد در خوابگاه طبقه باال، هري پيژامه
شد، چي؟ چرا نتوانسته بود دهانش را بسته نگه دارد؟ براي چند ثانيه  گشت و دستگير مي اگر سيريوس برمي

  .اي كاش عقلش رسيده بود كه حرفش را پيش خودش نگه دارد... درد، بند را به آب داده بود
مدت درازي هري دراز كشيد و به . او صداي پاي رون را شنيد كه به خوابگاه آمد، اما با هم صحبتي نكردند

شد كه صداي  ه ميتر بود، متوج خوابگاه كامالً ساكت بود و اگر هري حواش جمع. طاق تيره تختش خيره شد
واين به آن معنا بود كه او هم تنها كسي نيست كه در تختخوابش . رسد خروپف هميشگي نويل به گوش نمي

  .بيدار مانده
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  بوباتون و دورمشترانگبوباتون و دورمشترانگ: 15فصل 
  
  
  
  
  
  

كم و كاست،  ي بي فرداي آن شب هري با يك نقشه
صبح خيلي زود از خواب بيدار شد گويي در تمام شب 

از . گرم كار بر روي آن نقشه بوده استمغزش سر
رنگ صبحگاهي لباسش را  جايش بلند شد و در نور كم

كه رون را بيدار كند از خوابگاه خارج  بدون آن. پوشيد
از روي ميزي كه . شد و به سالن عمومي خلوت رفت

تكاليف درس پيشگوييش بر روي آن قرار داشت يك 
ي  ن نامهتكه كاغذ پوستي برداشت و شروع به نوشت

  :زير كرد
  

  سيريوس عزيز،
. آلود بودم نوشتم خواب ي قبلي رو برات مي آخه وقتي نامه. م كه زخمم درد گرفته كه من خيال كرده مثل اين

خواي برگردي؟ نگران من نباش جاي زخمم كامالً عاديه و هيچ  جا همه چيز رو به راهه براي چي مي اين
  .مشكلي ندارم

  هري
  

ي چهارم  هاي راهروي طبقه در نيمه. ابلو پائين پريد و در راهروي خلوت و آرام پيش رفتي ت هري از حفره
سرانجام به جغدداني رسيد كه . خواست گلدان بزرگي را روي سر او بيندازد مي. بدعنق كمي او را معطل كرد
  .در باالي برج غربي قرار داشت

هايش شيشه نداشتند و به همين دليل  ز پنجره يك ا اي شكل سنگي بود كه هيچ جغدداني يك اتاق دايره
هاي ريز و درشت  ي جغدها و اسكلت ها پر از فضله را با كاه پوشانده بودند و روي كاه كف آن. سرد و بادگير بود

اي كه تا سقف برج  هاي ويژه جا در جايگاه جا و آن صدها جغد از نژادهاي گوناگون اين. ها بود انواع موش
هاي  با اين حال هري چندين جغد را ديد كه با چشم. ها خواب بودند خوردند و اكثر آن ميرسيد به چشم  مي
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خال و يك جغد فندقي خوابيده  هدويگ در ميان يك جغد سينه. كهربايي رنگشان به او زل زده بودند
  .ي جغدها ليز خورد هري با عجله به سويش رفت و پايش روي فضله. بود

را بيدار  كوشيد آن كرد و هر بار هري مي هايش را باز نمي ول كشيد زيرا چشمبيدار كردن هدويگ اندكي ط
. كامالً معلوم بود كه از قدرنشناسي شب پيش هري رنجيده است. كرد گشت و به او پشت مي كند برمي

سرانجام وقتي هري به اين نتيجه رسيد كه هدويگ خسته است و در اين فكر بود كه خرچال را از رون قرض 
هري هدويگ را نوازش كرد و به سمت .  هدويگ پايش را جلو آورد و اجازه داد نامه را به آن ببندد،ردبگي

  :هاي باز روي ديوار برد و گفت يكي از حفره
  .سازها پيداش كنن گيرش بيار كه ديوانه  هر طور شده پيداش كن، باشه؟ قبل از اين-

هري را فشار داد ولي بعد به نرمي هوهو كرد تا به تر از مواقع ديگر دست  هدويگ با چنگالش كمي محكم
هري كه دلش مثل . هايش را باز كرد و در زير نور خورشيد به پرواز درآمد گاه بال آن. او اطمينان خاطر بدهد

دانست جواب نامه  هري نمي. ي آسمان ناپديد شد قدر او را نگاه كرد تا در پهنه جوشيد آن سير و سركه مي
  .كند كه تسكينش بدهد نگرانيش را دوچندان مي  آنسيريوس به جاي

***  
وقتي هنگام صرف صبحانه هري براي رون و هرميون تعريف كرد كه چه كرده است هرميون با تندخويي 

  :به او گفت
  .خيال نبوده دوني كه درد زخمت خواب و  اين دروغه، هري، خودتم خوب مي-

  :هري گفت
  زكابان برگرده؟خاطر من به آ  خب كه چي؟ بايد به-

  : رون به او گفت،همين كه هرميون دهانش را باز كرد كه با هري بگومگو كند
  ! بسه ديگه، هرميون-

  .براي اولين بار هرميون به حرف رون گوش كرد و چيزي نگفت
رسان  اما هر روز صبح كه جغدهاي نامه. كوشيد نگران سيريوس نباشد ي آينده هري مي در طول دو هفته

آخر شب قبل از . گشت ها به دنبال هدويگ مي توانست خودداري كند و با نگراني در ميان آن ند نميرسيد مي
او را در يكي از . گرفت رفتن به رختخواب نيز تصاوير وحشتناكي از سيريوس در برابر چشمانش جان مي

اما غير از اين دو زمان . ه بودسازها به دام افتاد ي ديوانه ديد كه در محاصره ي لندن مي هاي دور افتاده خيابان
خورد كه ديگر بازي كوييديچ  افسوس مي. اش فكر نكند بست تا به پدرخوانده نهايت تالشش را به كار مي

توانست  ي تمرين سخت و مداوم كوييديچ نمي هيچ چيز به اندازه. نيست كه فكرش را به خود مشغول كند
ها به ويژه درس دفاع در برابر جادوي سياه  هاي آن ر درساز سوي ديگ. ذهن مغشوش او را مشغول نگه دارد

  .هاي گذشته شده بود تر از سال بسيار دشوارتر و سنگين
كند تا قدرت اين طلسم را به  ها اجرا مي تك آن ها گفت كه طلسم فرمان را روي تك پروفسور مودي به آن

اين حرف . ر اين طلسم مقاومت از خود نشان بدهندتوانند در براب ها مي  يك از آن ها نشان دهد و ببيند كدام آن
هاي كالس را كنار زد و فضايي خالي در وسط كالس  وقتي ميز و صندلي. مودي باعث بهت و حيرت همه شد

  :به وجود آورد هرميون با شك و ترديد گفت
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مو روي گفتين اگه كسي اين طلس. اند ها غيرقانوني ولي پرفسور شما كه گفتين اين طلسم...  ولي-
  ...انسان اجرا كنه

  :مودي چشم سحرآميزش را در حدقه چرخاند و با نگاهي عجيب و خيره به او زل زد و گفت
وقتي يكي اين طلسو . گذاره تون ياد بگيرين كه اين طلسم چه تأثيري روي آدم مي خواد همه  دامبلدور مي-

... تونن اعمال و رفتارتون رو كنترل كنن يتونين بكنين و به راحتي م روتون اجرا كرد ديگه هيچ كاري نمي
  .توني از كالس بري بيرون مي. تو از اين كار معافي. پس بهتره اول من امتحانتون كنم

هرميون سرخ شد و زير لب گفت منظورش اين نبوده . دارش به در كالس اشاره كرد مودي با انگشت گره
دانستند كه هرميون  آن دو به خوبي مي. د و خنديدندهري و رون به هم نگاه كردن. كه از كالس بيرون برود

  .دار بخورد ولي درس به آن مهمي را از دست ندهد حاضر است چرك خيارك غده
هري . كرد ها اجرا مي برد و طلسم فرمان را روي آن نوبت وسط كالس مي آموزان را به مودي دانش

ن طلسم كارهاي عجيب و غيرعادي انجام ديد كه يكي پس از ديگري در اثر اي هايشان را مي همكالسي
الوندر براون اداي . لي دور كالس جست زد و سرود ملي را خواند دين توماس سه بار با حالت لي. دادند مي

ترديد در حالت عادي قادر به  انگيز ژيمناستيك را اجرا كرد كه بي نويل حركات دشوار و حيرت. سنجاب درآورد
ها نتوانسته بودند بر تأثير اين طلسم غلبه كنند و تنها  يك از آن ظاهراً هيچ. بوديك از آن حركات ن انجام هيچ

  .گشتند كرد به حالت عادي برمي زماني كه مودي طلسم را باطل مي
  :مودي غرولندكنان گفت

  . پاتر، نوبت توست-
رفت و مودي چوبدستيش را به سمت هري نشانه گ. هري جلو رفت و در فضاي خالي وسط كالس ايستاد

  »!گوش به فرمان«: گفت
هايش آرام آرام از ذهنش پاك  ها و دلمشغولي ي دغدغه همه. احساس خوشايندي سراپاي هري را فرا گرفت

جا آسوده و راحت ايستاده  همان. شدند و تنها چيزي كه باقي ماند يك احساس شادماني نامعلوم و گنگ بود
  .نگريستند بسيار گنگ و مبهم بود ره ميبود و آگاهيش از كساني كه از اطراف به او خي

بپر ... بپر روي ميز: ي دوري در اعماق ذهنش شنيد كه گفت گاه صداي مودي چشم باباقوري را از فاصله آن
  ...روي ميز

  .ي پريدن شد هري بسيار مطيع و آرام زانوهايش را خم كرد و آماده
  ...بپر روي ميز

  اصالً چرا بپرم؟
  .رسد نظر مي كار بسيار احمقانه به هنش جان گرفت و گفت كه اينصداي ديگري در اعماق ذ

  ...بپر روي ميز
خوام  وجه نمي هيچ نه، نه، به... خوام بپرم نه، خيلي ممنون، نمي: تر از قبل گفت صداي ديگر با حالتي مصمم

  .بپرم
  !زود باش... بپر
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يده بود هم از پريدن خودداري زمان هم پر او به طور هم. بالفاصله هري درد شديدي را احساس كرد
ي هر دو زانويش  زد كاسه در نتيجه با سر روي ميز افتاده بود و از درد شديد پايش حدس مي. كرده بود

  .شكسته باشد
  :مودي با غرولند گفت

  ! آهان، اين شد يه چيزي-
رم انجام چه آورد كه سرگ خوبي به ياد مي ديگر به. بالفاصله احساس گنگ و خوشايند از ذهنش محو شد

  .درد زانويش نيز دوچندان شده بود. كاري هستند
پاتر، يك ! چيزي نمونده بود موفق بشه. خيلي هم خوب مقاومت كرد... ها؟ پاتر مقاومت كرد  ديدين بچه-

به چشماش نگاه كنين تا بفهمين قضيه از چه قراره، ... ها خوب توجه كنين بچه. كنيم بار ديگه امتحان مي
  !تونن تو رو كنترل كنن ها نمي به اين سادگي! عالي بود. ر، خيلي خوب بودآفرين، پات

طور كامل  مودي چهار بار پشت سر هم طسم فرمان را روي هري اجرا كرد تا سرانجام هري توانست به
  .را خنثي كند آن

  :ن گفتلنگان از كالس دفاع در برابر جادي سياه بيرون آمد به رو يك ساعت بعد هنگامي كه هري لنگ
  .زنه انگار هر لحظه ممكنه بهمون حمله كنن  يه جوري حرف مي-

تر از هري دچار مشكل شده بود و هر دو قدم يك بار پايش را روي زمين  رون در زمان اجراي طلسم بيش
ن بروبرگرد اثر طلسم تا زمان صرف نهار از بي مودي گفته بود كه بي. كشيد تا بتواند به راه رفتن ادامه دهد مي

  :رون گفت. خواهد رفت
  ... آره، مرتيكه روانيه-

  :رون با نگراني به پشت سرش نگاهي انداخت تا مطمئن شود مودي در آن نزديكي نيست و ادامه داد
گفت؟  شنيدي به سيموس چي مي.  بيخود نيست كه وقتي شرشو از وزارتخونه كند همه خوشحال شدن-

. هه آورده كه روز اول آوريل مودي رو هو كرده بوده اون ساحرهكرد كه چه باليي سر  داشت براش تعريف مي
  ي طلسم فرمان رو مو به مو بخونيم؟ تونيم جزوه طوري مي در ضمن با وجود اين همه درسي كه داريم چه
آموزان سال چهارم دريافت بودند كه حجم تكاليف درسيشان به  در آغاز سال تحصيلي جديد همه دانش

گونگال تكاليف زيادي  وقتي سر كالس تغيير شكل پروفسور مك. اي افزايش يافته است ظهي قابل مالح اندازه
كه  درحالي. هايشان را توضيح داد ها اعتراض كردند و او علت افزايش حجم درس برايشان تعيين كرد بچه

  :ها گفت زد به آن هايش از پشت قاب چهارگوش عينكش برق مي چشم
دارين به امتحانات سطوح مقدماتي ! شين يدي از تحصيالت جادوگريتون ميي جد  شما دارين وارد مرحله-

  .شين جادوگريتون نزديك مي
  :دين توماس با دلخوري گفت

  .شه  ولي امتحانات سمجمون از سال پنجم شروع مي-
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توي اين كالس دوشيزه گرنجر تنها . كم بايد خودتونو آماده كنين  درسته توماس، ولي باور كن كم-
كه بالشتك  درحالي. تيغي رو تبديل به بالشتك سوزن كنه كه بايد و شايد يك جوجه ه تونسته چنĤنكسيه ك

  !كنه خود تو، توماس، وقتي كسي با سوزن بهش نزديك بشه از ترس خودشو جمع مي
  .كوشيد خشنوديش را پنهان كند ظاهراً مي. هرميون دوباره سرخ شد

ي كامل را گرفته است و آن   و رون گفت كه تكاليفشان نمرهسركالس پيشگويي پروفسور تريالني به هري
ي  هاي تكاليف آن دو را خواند و براي پذيرش شجاعانه او بسياري از قسمت. اندازه خوشحال كرد دو را بي

ي آينده بايد وقايع ماه بعدي  كه اعالم كرد براي جلسه اما پس از آن. ها را تحسين كرد وقايع هولناك آينده آن
  .هايشان ته كشيده بود رسيدند زيرا فجايع و مصيبت نظر نمي يشگويي كنند رون و هري چندان خشنود بهرا پ

ها خواسته بود كه هر  كرد از آن در اين ميان پروفسور بينز، روحي كه درس تاريخ جادوگري را تدريس مي
ها را مجبور كرده بود   نيز آنپروفسور اسنيپ. ي شورش اجنه در قرن هجدهم بنويسند اي در زمينه هفته مقاله
او يك بار اشاره كرده بود كه قبل از . ي نوشداروها تحقيق كنند و اين كار را سرسري انجام ندهند در زمينه

ويك  پروفسور فليت. كند تا ببيند نوشدارويش موثر هست يا نه آموزان را مسموم مي كريسمس يكي از دانش
  .آوري آمادگي پيدا كنند افي بخوانند تا براي يادگيري افسون جمعها خواسته بود سه كتاب اض نيز از آن

دانست موجودات  كس نمي كه هنوز هيچ با اين. ها افزوده بود حتي هاگريد هم بر مقدار تكاليف آن
  .گيري افزايش يافته بود ها به ميزان چشم خورند رشد آن انفجاري جهنده چه نوع غذايي مي دم

ها گفته بود يك شب در ميان به او سر بزنند و از نزديك رفتار غيرعادي   و به آنهاگريد بسيار خشنود بود
  .آمد ها به شمار مي اين موجودات را مشاهده كنند و يادداشت بردارند زيرا اين بخشي از كار عملي آن

 عنوان آورد اين مطلب را اش درمي بازي بزرگ را از كيسه وقتي هاگريد درست مثل بابانوئلي كه يك اسباب
  :كرد دراكو مالفوي با صراحت گفت

  .م كه ديگه برام كافيه قدر اين موجودات بدتركيبو ديده ها اون سر كالس.  من كه نميام-
  :لبخند هاگريد از لبش محو شد و گفت

... شم منم به روش پروفسور مودي عمل كنم گم بايد بكني وگرنه مجبور مي  هر كاري كه بهت مي-
  .اي شده بودي مزهم راسوي با شنيده

ي  مالفوي از عصبانيت سرخ شد اما از قرار معلوم خاطره. آموزان گروه گريفندور قهقهه را سر دادند دانش
هري و رون و هرميون . جويي برنيايد توانست درصدد تالفي مجازات مودي چنان برايش دردناك بود كه نمي

اندازه  ي رفتار تحقيرآميز هاگريد با مالفوي بي مشاهدهاز . در پايان درس شاد و خندان به سوي قلعه بازگشتند
  .راضي و خشنود بودند زيرا مالفوي سال گذشته تالش كرده بود كاري كند كه هاگريد را از مدرسه اخراج كنند

ها  جا جمع شده بودند و راه آن آموزان در آن ي زيادي از دانش هنگامي كه به سرسراي ورودي رسيدند عده
رون . اي كه درست پائين پلكان مرمري نصب شده بود ازدحام كرده بودند همه جلوي اعالميه. ندرا بسته بود

آموزان جلويي اعالميه را با  ي پا ايستاد و از باالي سر دانش تر بود روي پنجه كه از هري و هرميون بلندقامت
  :صداي بلند برايشان خواند

  مسابقه سه جادوگر
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ورمشترانگ رأس ساعت شش بعدازظهر روز جمعه برگزيدگان مدارس بوباتون و د
ها نيم ساعت زودتر  ي كالس الذكر همه در تاريخ فوق. رسند ام اكتبر به هاگوارتز مي سي

  .شوند تعطيل مي
  

  :هري گفت
  !مونو مسموم كنه اسنيپ وقت نداره همه! هاست آخرين درس روز جمعه معجون!  عالي شد-
 

را در خوابگاهشان بگذارند و براي خوشامدگويي به آموزان بايد كيف و كتابشان  دانش
ها آغاز  جشن خوشامدگويي به ميهمانان پس از ورود آن. ميهمانان جلوي قلعه جمع بشوند

  .خواهد شد
  

  :زد از ميان جمعيت بيرون آمد و گفت هايش برق مي آموز گروه هافلپاف، كه چشم ميالن، دانش ارني مك
  .بهتره برم بهش خبر بدم. دونه يا نه دريك ميدونم س نمي! س  يه هفته ديگه-

  :ي ارني، رون پرسيد زده پس از رفتن شتاب
   سدريك ديگه كيه؟-

  :هري گفت
  .خواد تو مسابقه شركت كنه حتماً مي. گه  ديگوري رو مي-

  :گذشتند كه خود را به پلكان مرمري برسانند رون گفت الي جمعيت شاد و خندان مي طور كه از البه همان
   اون احمق قهرمان هاگوارتز بشه؟-

  :هرميون گفت
اتفاقاً . تو فقط براي اين ازش بدت مياد چون يه بار تيم گريفندورو شكست داده.  اون هيچم احمق نيست-

  .م شاگرد زرنگيه و در ضمن ارشدم هست من شنيده
ن با لحن تند و رو. گذاشت ي مبهمي باقي نمي ي آخرش نكته هرميون طوري حرف زده بود انگار جمله

  .اي گفت كوبنده
  .س قيافه خوش تو فقط براي اين از اون خوشت مياد چون -

  :هرميون با دلخوري گفت
  .قيافه بودنشون خوشم نمياد من از مردم به خاطر خوش!  ببخشيدها-

  .بود» !الكهارت«ي  ي دروغيني كرد كه آوايش بسيار شبيه به كلمه رون سرفه
ي  در طي هفته. ي ساكنين قلعه گذاشت  سرسراي ورودي تأثير آشكاري بر همهي آن اعالميه در مشاهده

 .ي سه جادوگر مسابقه: كردند ي يك موضوع صحبت مي گذاشت همه درباره آينده هري به هر جا قدم مي
آموزان بوباتون و  شد و دانش گونه برگزار مي كرد، مسابقه چه كه چه كسي در مسابقه شركت مي ي اين درباره
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شد و دهان  آموزان پخش مي ها داشتند شايعات گوناگوني در ميان دانش ورمشترانگ چه تفاوتي با آند
  .گشت به دهان مي

تعدادي از تابلوهاي . شود هري متوجه شد كه يك خانه تكاني و نظافت كلي و اساسي در قلعه انجام مي
كردند  پچ مي كه كنار هم نشسته و با هم پچ كدر را حسابي ساييده و شسته بودند و افراد درون تابلوها درحالي

ها و  زره. كشيدند ها را درهم مي هاي سرخ و سفيدشان چهره احساس كشيدگي در پوست صورتبه محض 
آرگوش فيلچ، سرايدار . كردند  درخشان و براق شده بودند و هنگام راه رفتن ديگر جيرجير نميخودها كاله

كرد  گري برخورد مي هايشان را پاك كنند چنان با وحشي كردند كفش يآموزاني كه فراموش م مدرسه با دانش
  . كرد72هاي هيستريايي كه يك بار دو دختر سال اولي را دچار گريه

هايش را به شكل  يك بار سركالس تغيير شكل وقتي نويل گوش. اساتيد نيز نگران و عصبي بودند
  :د كشيد و گفتگونگال با بدخلقي سرش فريا كاكتوس درآورد پروفسور مك

جايي  ي دورمشترانگ بفهمن كه تو حتي يه افسون جابه آموزان مدرسه باتم لطف كن و نگذار دانش  النگ-
  !ساده رو هم بلد نيستي

. ام اكتبر كه براي صرف صبحانه پائين رفتند ترئينات سرسراي بزرگ توجهشان را جلب كرد روز سي
هاي  را نصب كرده بودند كه هر يك نشانگر يكي از گروهپالكاردهاي ابريشمي بزرگي را به ديوار سرس

ديگري آبي بود و عقاب . كرد ها قرمز بود و شير طاليي گريفندور بر آن خودنمايي مي يكي از آن. هاگوارتز بود
كرد و  يكي ديگر زرد بود و گوركن هافلپاف روي آن خودنمايي مي. برنزي ريونكال روي ان نقش بسته بود

در پشت ميز اساتيد نيز پالكاردي نصب . اي رنگ اساليترين بر روي آن نمايان بود  و مار نقرهآخري سبز بود
يك شير، يك عقاب، . درخشيد رسيد و نشان هاگوارتز بر روي آن مي تر به نظر مي شده بود كه از همه بزرگ

  .بزرگ قرار داشتند Hيك گوركن و يك مار در اطرف يك حرف 
ها با حالتي غيرعادي دور از ساير  اين بار آن. يز گريفندور فرد و جرج را ديدندهري، رون و هرميون سر م

جرج با ناراحتي به فرد . ها رفت رون به سمت آن. كردند آموزان نشسته بودند و آهسته با هم صحبت مي دانش
  :گفت مي
نامه رو براش  درسته كه خيلي ناخوشاينده ولي اگه حاضر نشه مستقيم باهامون صحبت كنه ناچاريم -

  .تونه ازمون دوري كنه تا ابد كه نمي. تونيم نامه رو به دست خودش بديم اصالً مي. بفرستيم
  :ها نشست و گفت رون كنار آن

  كنه؟  كي ازتون دوري مي-
  :فرد كه از دخالت رون دلخور شده بود گفت

  .كردي  اي كاش تو ازمون دوري مي-
  :رون از جرج پرسيد

   چي ناخوشاينده؟-
  .كه آدم برادر فضولي مثل تو داشته باشه  اين-

                                                           
 .م. شوند هاي غير قابل كنترل مي ي اين بيماري گاهي دچار گريه يا خنده هيستري نوعي بيماري است و مبتاليان هنگام حمله  72
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  :هري پرسيد
  خواين تو مسابقه شركت كنين؟ ي سه جادوگر سردرآوردين؟ هنوزم مي  باالخره از چند و چون مسابقه-

  :جرج به تلخي گفت
فقط بهم گفت دهنمو ببندم . كنن ولي جوابمو نداد گونگال پرسيدم چه جوري قهرمانارو انتخاب مي  از مك-

  .و حواسم به تغيير شكل راكونم باشه
  :رون كه به فكر فرو رفته بود گفت

ما قبالً از پس كارهاي .  يعني مراحل مسابقه چه جوريه؟ هري باور كن من و تو هم از پسش برميايم-
  ...خطرناك زيادي براومديم

  :فرد گفت
ران بر انجام مراحل مسابقه گفت هيئت داو گونگال مي مك.  درسته ولي جلوي هيئت داوران كه نبودين-

  .دن ها امتياز مي نظارت دارن و به قهرمان
  :هري پرسيد

   هيئت داوران چه كساني هستن؟-
  :او گفت. هرميون بالفاصله جواب هري را داد و باعث شد همه با حيرت و شگفتي به او نگاه كنند

دونين از كجا فهميدم؟ آخه   مي.كننده در مسابقه هميشه جزو هيئت داوران هستن  مديران مدارس شركت-
كنه و هر سه مدير مدرسه  گرفتنش رم مي ها بايد مي  خروس كه قهرمان- يه مار 1792توي مسابقات سال 

  .كنه رو زخمي مي
هايي را كه خودش  كس تمام كتاب ديد هيچ كه مي او هميشه از اين. ها شد هاي آن هرميون متوجه نگاه

  :اش گفت قراري هميشگي او با بي. آمد وه ميخوانده بود نخوانده است به ست
بهتر بود . البته كتابش زياد معتبر نيست.  خوندمي هاگوارتز تاريخچهي اين چيزها رو توي كتاب   همه-

ي مغرضانه و  گذاشتن تاريخچه ي هاگوارتز يا مثالً مي ي تاريخچه ذاشتن متن تجديدنظر شده اسمشو مي
  !تفسير ابعاد تاريخي ناگوار معذورهانتخابي هاگوارتز كه از شرح و 

  :رون پرسيد
  زني؟  از چي داري حرف مي-

هرميون با صداي بلند جواب رون را داد و ثابت كرد كه حق . دانست جواب رون چه خواهد بود اما هري مي
  :او گفت. با هري بوده است

ي  مطلب اشاره نشده كه همهي اين كتاب به اين  در هيچ كدوم از هزار و چند صفحه! هاي خونگي از جن -
  !ما در استثمار صد برده سهيم و همدستيم

عالقگي رون و هري هيچ  بي. اش مشغول كرد هري با تأسف سرش را تكان داد و خود را با خوردن خاگينه
او مصمم بود كه تا برقراري عدالت اجتماعي در روند زندگي . تأثيري بر عزم راسخ هرميون نگذاشته بود

ها اين كار را  آن. ع خريده بودند.و.ه.هري و رون هر كدام يك مدال ت. نگي قضيه را پيگيري كندهاي خا جن
تر  هايشان حرام شده بود زيرا با اين كار او را دوآتشه فقط براي ساكت كردن او انجام داده بودند، اما سيكل



 

 

 -184- 

  

 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/     جادوگران     بوباتون و دورمشترانگ       / فصل پانزدهم

ها خواسته بود  ابتدا از آن. ها را بر هم زده بود ها هرميون آرامش آن بعد از خريد مدال. كرده بودند
خودش نيز هر . كار ترغيب كنند ها گفته بود ديگران را نيز به اين هايشان را به سينه بزنند و بعد به آن مدال

انداخت و  جا كساني را گير مي جا و آن اين. زد گرفت و در سالن عمومي پرسه مي شب قوطيش را به دست مي
  :گفت ها مي ا حالتي بسيار جدي به آنداد و ب قوطي را جلويشان تكان مي

هاتونو  دارن، كالس كنن، آتيش بخاري رو روشن نگه مي هاتونو عوض مي دونين كساني كه مالفه  هيچ مي-
گيرن و  پزن گروهي از موجودات جادويين كه در برابر خدماتشون دستمزدي نمي كنن و براتون غذا مي تميز مي

  ؟شه ها رفتار مي باهاشون مثل برده
. پرداختند هاي هرميون پولي مي غره آموزان از قبيل نويل فقط براي پرهيز از اخم و چشم بعضي از دانش

تري در اين مبارزه بر عهده  دادند اما حاضر نبودند نقش فعال هايش عالقه نشان مي اي نيز به حرف عده
  .گرفتند بسياري ديگر نيز كل اين ماجرا را جدي نمي. بگيرند

ها  يش را به سمت باال چرخاند و به سقف سحرآميز نگاه كرد كه آفتاب پاييزي را بر آنها رون چشم
ع خودداري كرده بودند و در آن لحظه فرد خود را با خوردن .و.ه.فرد و جرج از خريدن مدال ت. تاباند مي

  :اما جرج به جلو خم شد و به هرميون گفت. اش مشغول كرده بود صبحانه
  ها سر زدي؟ حاال به آشپزخونه ببينم هرميون تا -

  :هرميون با صراحت گفت
  ...آموزي كنم هيچ دانش گمون نمي. م  معلومه كه سر نزده-

  :جرج به خودش و فرد اشاره كرد و گفت
ما خودمون . رفتيم كه غذا كش بريم مي. ها تر از صد بار رفته باشيم به آشپزخونه شايد بيش.  ولي ما رفتيم-

  ...كنن كه كارشون بهترين كار دنياست فكر مي. اند ا خوشبخت و راضياون. اونا رو ديديم
  :هرميون با حرارت شروع به حرف زدن كرد و گفت

  ...سوادن و مغزشونو شستشو دادن  علتش اينه كه اونا بي-
رسان را اعالم كرد باعث شد  اما صداي پرپري كه ار باالي سرشان به گوش رسيد و ورود جغدهاي نامه

بالفاصله هري سرش را بلند كرد و هدويگ را ديد كه پرواز كنان به . ميون به گوش كسي نرسدصداي هر
او و رون با نگراني به هدويگ نگاه كردند كه روي . تمام گذاشت هرميون فوراً حرفش را نيمه. آمد سويش مي

  .هايش را باز كرد و با درماندگي پايش را جلو آورد ي هري فرود آمد، بال شانه
ي سيريوس را از پاي هدويگ باز كرد و بشقابش را جلوي جغد خسته گذاشت تا ته   با عجله نامههري
هري نگاهي به فرد و جرج انداخت . هدويگ با خوشحالي شروع به خوردن كرد. اش را بخورد ي صبحانه مانده

ي رون و هرميون گاه آهسته نامه را برا ي سه جادوگرند، آن ي مسابقه تا مطمئن شود گرم صحبت درباره
  :خواند
  

  هري عزيز
  .تالشت تحسين برانگيزه
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ي رويدادهاي هاگوارتز رو  خوام همه ازت مي. م م و در جاي امني مخفي شده من به كشورمون برگشته
. ها رو با جغدهاي مختلف بفرستي سعي كن نامه. تو با هدويگ برام نفرست ديگه نامه. بنويسي و برام بفرستي

  .ي جاي زخمت گفتم فراموش نكن بايد خيلي مواظب خودت باشي، چيزي رو كه درباره. نگران من نباش
  سيريوس

  
  :رون آهسته پرسيد

  هاتو با جغدهاي مختلف بفرستي؟  چرا بايد نامه-
  :هرميون بالفاصله جواب داد

ه بره و اگه يه جغد سفيد دائم به جايي كه اون مخفي شد... كنه كه هدويگ زياد جلب توجه مي  براي اين-
  آخه جغدها جزو پرندگان محلي اين ناحيه نيستن، درسته؟... برگرده

تر شده  دانست كه نگرانيش نسبت به قبل بيش ديگر نمي. هري نامه را لوله كرد و در زير ردايش گذاشت
. كرد كه سيريوس دستگير نشده و صحيح و سالم به كشورشان بازگشته است خدا را شكر مي. تر است يا كم

كم وقتي برايش  دست. توانست انكار كند كه حضور سيريوس در آن نزديكي دلگرمي بزرگي بود  را نيز نمياين
هري هدويگ را نوازش كرد و . نوشت براي دريافت جوابش ناچار نبود مدت زيادي در انتظار بماند نامه مي

  :گفت
  ! ازت ممنونم، هدويگ-

س منقارش را در جام آب پرتقال هري فرو برد و به پرواز سپ. آلود بود به نرمي هوهو كرد هدويگ كه خواب
  .خواست هر چه زودتر خود را به جغدداني برساند و بخوابد ترديد مي بي. درآمد

همه مشتاقانه منتظر فرارسيدن شب و استقبال از فرستادگان . آن روز همه خوشحال و چشم به راه بودند
روز  آن. كس به درس توجهي نداشت ها هيچ  دليل سركالسمدارس بوباتون و دورمشترانگ بودند به همين

وقتي . تر از هميشه بود ساعت كم تر از روزهاي عادي بود زيرا مدتش نيم ها نيز قابل تحمل كالس معجون
زنگ زودتر از موعد به صدا درآمد هري، رون و هرميون با عجله به برج گريفندور رفتند و چنان كه در 

هايشان را پوشيدند و با عجله خود  دند كيف و كتابشان را در خوابگاهشان گذاشتند، شنلاعالميه تذكر داده بو
  .را به سرسراي ورودي رساندند

گونگال با بدخلقي به رون  پروفسور مك. داد آموزان خودش نظم و ترتيب مي رئيس هر گروه به صف دانش
  :گفت
  .از رو موهات برداردوشيزه پتيل اون چيز مسخره رو .  ويزلي كالهتو صاف كن-

  :گونگال گفت پروفسور مك. اش يرداشت ي زينتي بزرگي را از انتهاي موي بافته پروتي اخمي كرد و پروانه
  ...همديگه رو هل ندين... جلو باشن كالس اوليا .  لطفاً دنبال من بياين-

پريده  ماه رنگ. ا سرد بودابر و هو آسمان صاف و بي. هاي ورودي پايين رفتند وجلوي قلعه صف بستند از پله
هري كه در . رفت كم رو به تاريكي مي كرد و هوا كم و شفاف بر فراز درختان جنگل ممنوع نورافشاني مي
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آموزان سال اول دنيس كريوي را  چهارمين صف از جلو ميان رون و هرميون ايستاده بود در ميان دانش
  .ديد كه از شوق و هيجان آرام و قرار نداشت

  :ساعتش نگاهي كرد و گفترون به 
  . ديگه چيزي به ساعت شش نمونده-
  :رسيد چشم دوخت و گفت هاي جلويي قلعه مي اي كه به دروازه گاه به جاده آن
   به نظر شما با چي ميان؟ با قطار؟-

  :هرميون گفت
  .كنم  گمون نمي-

  :هري سرش را بلند كرد و به آسمان پرستاره نگاهي انداخت و گفت
  اروي پرنده ميان؟ نكنه با ج-
  ...قدرها دور نيست راهشون اون... كنم  فكر نمي-

  :رون گفت
سالم مجاز باشن خودشونو  شايد توي كشورشون افراد زير هفده. جا ظاهر كنن شايدم خودشونو اين!  رمزتاز-

  غيب و ظاهر كنن، نه؟
  :قراري گفت هرميون با بي

  .تونه خودشو غيب و ظاهر كنه رتز نميكس تو هاگوا هيچ!  چند دفعه بايد بهت بگم رون-
همه چيز . خورد اي به چشم نمي جا هيچ جنبنده ي قلعه را نگاه كردند اما در آن ها با شور و شوق محوطه آن

كرد زودتر از راه  خداخدا مي. شد كم داشت سردش مي هري كم. حركت بود مثل هميشه آرام، ساكت و بي
هري به ياد ... انگيزي وارد هاگوارتز شوند يال داشتند به شكل اعجابآموزان خارجي خ شايد دانش... برسند

او گفته بود هروقت جادوگرها ... جهاني كوييديچ در اردوگاه زده بود حرفي افتاد كه آقاي ويزلي قبل از جام
  .كنند بروبرگرد جلب توجه مي جايي دورهم چمع شوند بي

  :ر ايستاده بود گفتگاه دامبلدور كه همراه با اساتيد در صف آخ آن
  !ي بوباتون دارن ميان اگه اشتباه نكنم فرستادگان مدرسه!  آهان-

  :آموزان مشتاقانه به اطرافشان نگاه كردند و گفتند بسياري از دانش
   از كدوم طرف؟-

  :آموزان سال ششم به سمت جنگل ممنوع اشاره كرد و گفت يكي از دانش
  ! از اون طرف-

ي  تر از صد جاروي پرنده بود در پهنه تر از جاروي پرنده بود يا به عبارتي بزرگ گجسم بزرگي كه بسيار بزر
آموزان سال اول كه گيج  يكي از دانش. شد تر مي آمد و لحظه به لحظه بزرگ آسمان تاريك به سوي قلعه مي

  :زده شده بود با صداي نازكش فرياد زد و هيجان
  ! اژدهاست-
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  :دنيس كريوي گفت
  !س ي پرنده  يه خونه... چرند نگو-

پيكر از باالي جنگل ممنوع عبور كرد و  وقتي شي سياه غول... تر بود حدس دنيس به واقيعت نزديك
ي آبي  ي عظيم چند اسبه آموزان كالسكه تابيد روي آن افتاد دانش هاي قلعه مي پرتوهاي نوري كه از پنجره

دوازده اسب پالومينوي بالدار . آمد ها مي به سوي آنروشني را ديدند كه به بزرگي يك خانه بود و پروازكنان 
  .راندند كه هر يك به بزرگي يك فيل بودند كالسكه را در هوا به پيش مي

آموزان عقب  آوري به زمين فرود آيد سه صف جلويي دانش تر آمد تا با سرعت سرسام وقتي كالسكه پايين
نويل از . ري بود با صداي بلندي به زمين برخورد كردتر از بشقاب غذاخو ها كه بزرگ گاه سم اسب آن. رفتند

اي بعد  لحظه. آموزان سال پنجمي اساليتريني افتاد اين صداي بلند از جا پريد و از پشت روي يكي از دانش
دادند و  ها سرشان را تكان مي اسب. پيكرش باال و پايين رفت هاي غول كالسكه نيز فرود آمد و بر روي چرخ

  .كردند شت سرخ و آتشيشان اين سو و آن سو را نگاه ميهاي در با چشم
ي بوباتون دو  ظاهراً نشان مدرسه. را يك نظر ببيند هري پيش از باز شدن در كالسكه توانست نشان روي آن

  .چوبدستي طاليي متقاطع بود كه از هر كدام سه ستاره بيرون آمده بود
كورمال در زير كالسكه به دنبال  كورمال. ه جلو خم شدپسري با رداي آبي روشن از كالسكه پايين پريد و ب

آميز  گاه با حالتي احترام آن. را باز كرد چيزي گشت و بالفاصله پلكان طاليي كالسكه را بيرون كشيد و تاي آن
هري كفش مشكي پاشنه بلند و براقي به بزرگي قبر بچه را ديد كه از كالسكه . به درون كالسكه بازگشت

با . را در تمام عمرش نديده بود از كالسكه پايين آمد پيكري كه هري نظير آن الفاصله زن غولب. بيرون آمد
  .ها را در سينه حبس كردند چند نفر نفس. ها توجيه شد ي كالسكه و اسب خروج او اندازه

ك ش. هري در تمام عمرش تنها يك نفر را ديده بود كه به بزرگي اين زن بود و آن كسي نبود جز هاگريد
جا كه او به ديدن هاگريد عادت  اما از آن. متر با هم اختالف قد داشته باشند داشت كه آن دو حتي يك سانتي

هاي كالسكه رسيده بود و به جمعيت  كه حاال به پايين پله(رسيد كه اين زن  كرده بود به نظرش مي
وقتي جلوتر آمد و نور سرسراي . دتر از هاگريد باش درشت هيكل) كرد كه منتظرش بودند اي نگاه مي زده بهت

اش عقابي و چشمانش  صورتش سبزه، بيني. ي زيبايش در معرض ديد همه قرار گرفت ورودي بر او افتاد چهره
لباسش مشكي . موهاي براقش را پشت سرش درست باالي گردن جمع كرده بود. درشت و مشكي و براق بود

سبز يه گردنش آويخته بود و در انگشتان گوشتالويش نيز ريزي از يشم  سينه. ي ابريشمي بود و از پارچه
  .كرد چندين انگشتر با يشم سبز خودنمايي مي

. آميز سردادند آموزان نيز كف زدند و فريادهاي تشويق بالفاصله دانش. دامبلدور شروع به كف زدن كرد
  .ي پا ايستادند تا آن زن را بهتر ببينند ها روي پنجه بعضي از آن
به سمت دامبلدور آمد . ي زن محو شد و جاي خود را به لبخندي مهرآميز داد ش و نگراني از چهرهآثار تشوي

كه بر دست آن زن بوسه بزند  دامبلدور مرد بلندقدي بود اما براي آن. و دست پر زرق و برقش را جلو آورد
  :دامبلدور گفت. احتياجي به خم شدن نداشت

  .ش اومدين خانم ماكسيم عزيز، به هاگوارتز خو-
  :خانم ماكسيم با صداي بمي گفت
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  طوره؟ دور، آلتون چه  دامبلي-
  :دامبلدور گفت

  .شه  ديگه از اين بهتر نمي-
  :مهابا به پشت سرش اشاره كرد و گفت پيكرش بي خانم ماكسيم با دست غول

  .آموزان منن  اينا دانش-
ه ده دوازده دختر و پسر افتاد كه به هري كه تا آن لحظه فقط به خانم ماكسيم توجه كرده بود چشمش ب

ي  همه. ها از كالسكه پايين آمده و پشت خانم ماكسيم ايستاده بودند آن. ساله باشند رسيد هفده هجده نظر مي
يك شنل به  لرزيدند و تعجبي نداشت زيرا ظاهراً رداهايشان از جنس ابريشم مرغوب بود و هيچ ها از دم مي آن

ي خانم ماكسيم  جا كه همگي در سايه از آن.  روسري يا شال به سرشان بسته بودند آنچند تن از . تن نداشتند
ي هاگوارتز خيره  توانست درست صورتشان را ببيند اما معلوم بود كه با نگراني به قلعه ايستاده بودند هري نمي

  :خانم ماكسيم گفت. اند شده
   كاركاروف اَنوز نيومده؟-

  :دامبلدور گفت
جا منتظرشون بمونين و بهشون خوشامد بگين يا ترجيح  دوست دارين اين. ظه ممكنه برسن ديگه هر لح-
  دين به داخل قلعه برين كه گرم بشين؟ مي

  :خانم ماكسيم گفت
  ...فقط اين اسبا.  بهتره بريم به داخل قلعه-

  :دامبلدور گفت
كه از كارهاي  به محض اين. هكن  استاد مراقبت از موجودات جادويي ما با كمال ميل ازشون مراقبت مي-
  .جا ش فارغ بشه مياد اين ديگه

  :رون به پهناي صورتش خنديد و زير لب به هري گفت
  !گه انفجاري جهنده رو مي  موجودات دم-

تواند از  خانم ماكسيم كه ظاهراً گمان كرده بود هيچ استاد مراقبت از موجودات جادويي در هاگواتز نمي
  :فتي اين كار برآيد گ عهده
  ...كنه بايد خيلي قوي باشه كسي كه بهشون رسيدگي مي... هاي من خيلي قوي و قدرتمندن  توسن-

  :دامبلدور لبخندزنان گفت
  .كار برمياد ي اين  مطمئن باشين كه هاگريد از عهده-

  :خانم ماكسيم تعظيم كوتاهي كرد و گفت
  .خورن ي جو مي ي جوانه فقط عصاره بسيار خوب، پس لطف كنين به اين اَگريد بگين كه اين اسبا -

  :دامبلدور نيز تعظيم كرد و گفت
  .گم  حتماً بهش مي-
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  :آموزانش گفت خانم ماكسيم با حالتي آمرانه به دانش
  .ها  بيايين بچه-

  .هاي سنگي باال بروند ها باز كردند تا از پله آموزان هاگوارتز دو قسمت شدند و راه را براي آن دانش
  :خم شد و از پشت الوندر و پروتي به هري و رون گفتسيموس فينيگان 

  اند؟ هاي دورمشترانگ چه قدري  به نظرتون اسب-
  :هري گفت

ي مراقبتشون بربياد، البته اگه موجودات  تونه از عهده تر باشن ديگه هاگريدم نمي  اگه از اينا گنده-
   اومده؟راستي چه باليي سرشون. ش بهش حمله نكرده باشن انفجاري جهنده دم

  :رون با اميدواري خاصي گفت
  . شايد فرار كرده باشن-

  :هرميون بر خود لرزيد و گفت
  !شه فكرشو بكن اگه اون موجودات توي محوطه پرسه بزنن چي مي!  اين چه حرفيه-
اكثر . لرزيدند ها نيز از سرما مي حاال ديگر آن. ها همان جا ايستادند و منتظر گروه دورمشترانگ شدند آن

هاي خانم ماكسيم سكوت  ي اسب ي بعد تنها صداي شيهه تا چند دقيقه. كردند آموزان به آسمان نگاه مي نشدا
  ...كه شكست تا اين شب را مي

  :ناگهان رون گفت
   اين چه صداييه؟-

. رسيد ي قلعه به گوش مي صداي عجيب و مرموزي از بخش تاريك محوطه. هري گوشش را تيز كرد
درست مثل اين بود كه جاروبرقي عظيمي را در بستر . قل آب بود اه با صداي قلصداي غرش مانندي همر

  .رودخانه بكشند
  :لي جردن به سمت درياچه اشاره كرد و گفت

  !درياچه رو ببينين!  درياچه-
توانستند سطح  به خوبي مي. ي قلعه مسلط بودند دار ايستاده و بر محوطه ها در باالي زمين چمن شيب آن

گويي در اعماق درياچه . اما ناگهان تالطمي در سطح درياچه به وجود آمد. ي درياچه را ببينند هصاف و تير
هاي بزرگي در سطح درياچه نمايان شد و امواج متالطمي در  حباب. اتفاقي غيرعادي به وقوع پيوسته بود

عظيمي را از كف درياچه گاه درست در وسط درياچه گردابي پديدار شد گويي توپي  آن. ساحل درياچه پديد آمد
  ...شد برداشته بودند و آب آن به سرعت تخليه مي

 و دكل  هاي بادبان گاه هري طناب آن... ي سياه و بلند از وسط گرداب بيرون آمد چيزي شبيه به يك ميله
  ...يك كشتي را ديد

  :هري به رون وهرميون گفت
  ! اون يه دكله-
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 زير آب درياچه سر برآورد و در زير نور مهتاب شروع به كشتي بزرگي به حالتي آرام و شكوهمند از
آلودي از  رنگ و مه نور كم. اي بود كه نجات يافته باشد زده ظاهر كشتي همچون كشتي طوفان. درخشيدن كرد

سرانجام كشتي با . ها همچون چشم اشباح به نظر برسند شد پنجره زد و باعث مي هاي آن سوسو مي پنجره
 از زير آب بيرون آمد و بر روي سطح متالطم درياچه شناور ماند و آهسته به سمت ساحل صداي شلپي كامالً

چند دقيقه بعد لنگر كشتي با صداي شلپي در آب افتاد و بالفاصله پلكان چوبي كشتي بر روي . حركت كرد
  .هاي ساحل افتاد و تاالپي صدا كرد شن

هاي كشتي از دور  ها را هنگام عبور از جلوي پنجره آنهاي  سايه. اي در حال پياده شدن از كشتي بودند عده
تر شدند و از  اما وقتي نزديك... ها مشابه كراب و گويل است ي آن ي همه هري متوجه شد كه جثه. ديدند مي

دار باال آمدند و در معرض روشنايي سرسراي ورودي قرار گرفتند هري دريافت كه بزرگي  زمين چمن شيب
هايي از جنس نوعي پوست است كه موهاي نامرتب و درهم   علت پوشيدن شنلها فقط به ي آن جثه
آمد با شنل ديگران فرق  اما جنس شنل مردي كه جلوتر از بقيه به سوي قلعه پيش مي. اي دارد خورده گره

  :همين كه به باالي سراشيبي رسيد صميمانه گفت. اي بود داشت و مثل مويش صاف و براق و نقره
  طوره؟ حالت چه! دوست عزيز من!  دامبلدور-

  :دامبلدور جواب داد
  ! خوب و خوشحالم پروفسور كاركاروف عزيز-

تابيد صورتش را  وقتي نوري كه از سرسراي ورودي قلعه به بيرون مي. كاركاروف زبان چرب و نرمي داشت
راندامي بود اما موي او مثل دامبلدور مرد بلندقامت و الغ. ي او را ببينند روشن كرد همه توانستند قيافه
. پوشاند ي باريكش را به طور كامل نمي چانه) خورد كه در انتها فر مي(اش  سپيدش كوتاه بود و ريش بزي

  :او نگاهي به قلعه كرد و لبخندزنان گفت. وقتي به دامبلدور رسيد با هر دو دستش با او دست داد
  ! هاگوارتز قديمي عزيز-

بار چشمانش هيچ تأثيري  ه شد كه لبخندش در حالت سرد و شرارتهايش زرد بود و هري متوج دندان
  :كاركاروف گفت. نگذاشته است

دامبلدور از ... تره جا گرم جا، اين ويكتور بيا اين... خيلي خوشحالم... م جا اومده  چه قدر خوشحالم كه به اين-
  ...نظر تو اشكالي نداره؟ آخه ويكتور زكام شده

وقتي آن پسر از جلوي هري گذشت هري توانست يك نظر بيني . نش را جلو آوردكاركاروف يكي از شاگردا
اي كه رون زد و  هري براي شناختن او به سقلمه. برجسته و عقابي و ابروهاي پرپشت و سياهش را ببيند

  .نيازي نداشت» !هري، اون كرامه«: پچي كه گفت پچ



 

 

 -191- 

  

 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/     جادوگران     جام آتش                      / فصل شانزدهم

  جام آتشجام آتش: 16فصل 
  
  
  
  
  
  

هاي سنگي قلعه باال رفتند  ز پلههمين كه گروه دورمشترانگ ا
آموزان هاگوارتز نيز پشت سرشان روانه شدند و رون با حيرت و  دانش

  :شگفتي گفت
  !ويكتور كرام! كرام، هري! شه  باورم نمي-

  :هرميون گفت
  !اون فقط يه بازيكن كوييديچه!  تورو خدا بس كن، رون-

نيده است و رون به هرميون نگاه كرد گويي فكر كرده بود اشتباه ش
  :گفت

هيچ ! وجوگرهاي دنياست  هرميون، اون يكي از بهترين جستفقط يه بازيكن كوييديچه؟ -
  !ايه دونستم كه شاگرد مدرسه نمي

آموزان هاگوارتز از سرسراي ورودي گذشتند و به سمت سرسراي بزرگ رفتند  وقتي همراه با ساير دانش
چند دختر سال . جست تا بهتر بتواند كرام را ببيند  پايين ميي پا باال و جردن را ديد كه روي پنجه هري لي

عجب شانس «: ها گفت يكي از آن. گشتند هايشان را مي وار جيب رفتند ديوانه طور كه جلو مي ششمي همان
به نظر شما از كجا يه قلم پر گير بياريم كه ازش امضا «: ديگري گفت» ...قلم پر همراهم نيست! مزخرفي
  »بگيريم؟
كردند هرميون با  ي هري، رون و هرميون از كنار دخترها گذشتند كه اكنون سر قلم پر با هم دعوا ميوقت

  :حالتي تكبرآميز گفت
  ! واقعاً كه-

  :رون گفت
  هري قلم پر همراهته؟. گيرم  اگه بشه منم ازش امضا مي-

  :هري گفت
  .ي باالست هام توي كيفمه كه اونم طبقه ي قلم  نچ، همه-
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رون مخصوصاً در جايي نشست كه رو به در سرسرا باشد . طرف ميز گريفندور رفتند و نشستند ها به آن
. دانستند كجا بايد بنشينند هايش هنوز جلوي در ايستاده بودند و احتماالً نمي كالسي زيرا كرام و هم

ها  ي آن همه.  بودندها نشسته ي بوباتون ميز ريونكال را انتخاب كرده بودند و سر ميز آن آموزان مدرسه دانش
ها هنوز شال يا روسريشان را از سر برنداشته  سه نفر از آن. كردند هاي نگران به اطرافشان نگاه مي با چهره
  :ها نگاه كرد و با دلخوري گفت هرميون به آن. بودند
  ن؟ چرا با خودشون شنل نياورده. قدرهام سرد نيست  هوا اون-

  :رون شروع كرد به سوت زدن و گفت
  ...هرميون يه ذره تكون بخور و براشون جا باز كن! جا بياين اين! جا بنشينين بياين اين! جا  هي، بياين اين-
   چي؟-

  :رون به تلخي گفت
  ! ديگه دير شد-

هري مالفوي، . ي دورمشترانگ سر ميز گروه اساليترين نشستند آموزان مدرسه ويكتور كرام و ساير دانش
كرد مالفوي  ها را نگاه مي وقت كه هري آن همان. شناختند  خوشحالي سر از پا نميكراب و گويل را ديد كه از

  :رون با انزجار گفت. خم شد كه با كرام صحبت كند
مطمئنم كه دائم ... شناسه بندم كه كرام زود ذات پليدشو مي شرط مي! زبوني كن  آره، مالفوي، براش چرب-

تونيم بهشون  خوابن؟ مي به نظرت شب كجا مي... گن شو ميزنن و تملق آدماي چاپلوس دوروبرش پرسه مي
  .خوابم من رو تخت سفري هم راحت مي. من حاضرم تختمو بهش بدم... بگيم بيان به خوابگاه ما

  :هري گفت. اش خارج كرد هرميون با حرص و ناراحتي هوا را از بيني
  .ترن هاي بوباتون سرحال  انگار اينا از بچه-

آوردند با عالقه به سقف  هاي پوستي را از تنشان در مي طور كه كت شترانگ همانآموزان دورم دانش
داشتند و با دقت به  هاي طال را برمي ها و جام چند نفرشان نيز با شگفتي بشقاب. كردند سحرآميز نگاه مي

  .پرداختند ها مي بررسي آن
او به افتخار ورود ميهمانان كت . ردك هاي اساتيد اضافه مي فيلچ، سرايدار مدرسه، چند صندلي به صندلي

هري وقتي ديد فيلچ چهار صندلي آورد و در هر طرف صندلي دامبلدور دو . اش را پوشيده بود فراك كهنه
  :صندلي گذاشت متعجب شد و گفت

  چرا فيلچ چهار تا صندلي آورده؟ ديگه كي قراره بياد؟.  فقط دو تا مهمون داريم-
  .كرد متوجه سؤال هري نشد به كرام نگاه ميرون كه همچنان با شور و شوق 

اساتيد نيز از راه رسيدند و سر . آموزان وارد سرسرا شدند و سر ميزهايشان نشستند ي دانش هنگامي كه همه
. دامبلدور آخرين نفر بود كه همراه با پروفسور كاركاروف و خانم ماكسيم وارد سرسرا شد. جاي خود نشستند

اي از  عده. وباتون به محض ورود مديرشان به سرسرا از جايشان برخاستندي ب آموزان مدرسه  دانش
طور ايستادند و تا  آموزان بوباتون بدون خجالت و شرمندگي همان آموزان هاگوارتز خنديدند، اما دانش  دانش
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دامبلدور . هايشان ننشستند زماني كه خانم ماكسيم در سمت چپ دامبلدور ننشسته بود روي صندلي
آموزان خارجي لبخند زد   دامبلدور به دانش. فرما شد ش ايستاد و بالفاصله سكوت بر فضاي سرسرا حكمسرجاي
  :و گفت

تون  من با كمال خوشنودي به همه. تر مهمانان عزيز ها، آقايان، اشباح و از همه مهم  شب به خير، خانم-
  .باشين و بهتون خوش بگذرهجا اقامت دارين راحت  اميدوارم در مدتي كه در اين. گم خوشامد مي

. ي تمسخرآميزي كرد گردنش را از گردنش باز نكرده بود خنده آموزان بوباتون كه هنوز شال يكي از دانش
  :هرميون حالت تدافعي به خود گرفت و زير لب گفت

  !جا بموني  مجبور نيستي اين-
  :دامبلدور گفت

اميدوارم . كنم كه غذاتونو ميل كنين زتون دعوت ميحاال ا. شه  بعد از صرف شام مسابقه رسماً افتتاح مي-
  !جارو متعلق به خودتون بدونين و راحت باشين اين

. دامبلدور نشست و هري كاركاروف را ديد كه بالفاصله به جلو خم شد و با او شروع به صحبت كرد
تمام  پزخانه سنگهاي خانگي آش جن. هاي روي ميز مثل هميشه در يك چشم برهم زدن پر از غذا شد بشقاب

. هري در ميان انواع و اقسام غذاهاي رنگين و متنوع چشمش به چند نوع غذاي خارجي افتاد. گذاشته بودند
  :پز بود اشاره كرد و گفت هاي آب رون به ظرفي كه كنار خوراك استيك و جگر قرار داشت و پر از صدف

   اين ديگه چيه؟-
  :هرميون گفت

  . سوپ ماهيه-
  :رون گفت

   فرمودين؟چي -
  :هرميون گفت

  .س خيلي خوشمزه. تابستون دو سال پيش كه رفته بوديم فرانسه از اينا خوردم.  يه جور غذاي فرانسويه-
  . اگه تو بگي خوبه معلومه كه خوبه-

  .رون اين را گفت و مقداري خوراك جگر در بشقابش ريخت
تر از مواقع   سرسراي بزرگ خيلي شلوغرسيد آموزان خارجي به بيست نفر هم نمي ي دانش كه عده با آن
تر به چشم  شد بيش شايد علت اين شلوغي تفاوت رنگ رداهايشان بود و باعث مي. رسيد نظر مي عادي به

شان جلب  هاي پوست خود را درآورده بودند رداهاي قرمز تيره آموزان دورمشترانگ كت اكنون كه دانش. بيايند
  .كرد توجه مي 

پاورچين وارد سرسراي  بعد پس از آغاز جشن از دري واقع در پشت ميز اساتيد پاورچينهاگريد بيست دقيقه 
اش براي هري، رون و هرميون  روي صندليش در انتهاي ميز نشست و با دست باندپيچي شده. بزرگ شد

  :هري فرياد زد. دست تكان داد
  طورن؟ انفجاري چه  موجودات دم-
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  :هاگريد با خوشحالي جواب داد
  .شن  بزرگ مي دارن-

  :رون آهسته گفت
دونين غذاي  مي. ن ن چون از قرار معلوم غذاي دلخواهشونو پيدا كرده  مطمئنم كه حسابي بزرگ شده-

  .هاي هاگريد دلخواهشون چيه؟ انگشت
  :در همان وقت يك نفر گفت

  خورين؟  ببخشيد، شما ديگه از اين سوپ ماهي نمي-
موهاي بلوند . گردنش را برداشته بود باالخره شال. بلدور خنديدهمان دختري بود كه هنگام سخنراني دام

  .اندازه سفيد بود هاي زيبايش بي رنگ و دندان هايش درشت و آبي چشم. رسيد براقش به كمرش مي
هري . به دختر خيره شد و دهانش را باز كرد كه جواب بدهد اما صدايش در نيامد. رون مثل لبو قرمز شد
  :وي دختر گذاشت و گفتظرف سوپ ماهي را جل

  .تونين ببرينش مي.  نه، بفرمايين-
  خورين؟  مطمئنين كه ديگه نمي-

  :رون كه نفسش بند آمده بود گفت
  . آره، آره، خيلي عالي بود-

رون كه انگار به عمرش آدم . را سر ميز گروه ريونكال برد دختر ظرف سوپ را برداشت و با احتياط فراوان آن
. اش رون را به خود آورد ظاهراً صداي خنده. هري زد زير خنده. باز به دختر خيره مانده بودنديده بود با دهان 

  :او با صداي گرفته به هري گفت
  ! اون يه پريزاده-

  :هرميون با لحن تندي گفت
  .ها بهش زل بزنه اي رو نديدم كه مثل احمق من كس ديگه.  امكان نداره-

رفت بسياري از پسرها به  ر از اين طرف سرسرا به آن طرف سرسرا ميوقتي دخت. كرد اما هرميون اشتباه مي
رون سرك كشيد تا بهتر بتواند او را ببيند و . ها مثل رون زبانشان بند آمده بود بعضي از آن. كردند او نگاه مي

  :گفت
  .مثل دخترهاي هاگوارتز نيست.  باور كنين اون يه دختر عادي نيست-

  :فتكه فكر كند گ هري بدون آن
  . دخترهاي هاگوارتز خيلي هم خوبن-

  :هرميون گفت. تر فاصله نداشت آبي چند صندلي بيش چوچانگ با دختر چشم
  .بينين چه كساني از راه رسيدن هاتونو درويش كنين مي  اگه چشم-

لودوبگمن كنار پروفسور . هر دو صندلي خالي اشغال شده بود. كرد هرميون به ميز اساتيد اشاره مي
  :هري با تعجب گفت. روف و آقاي كرواچ رئيس پرسي، كنار خانم ماكسيم نشسته بودكاركا
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  كنن؟ كار مي جا چي  اونا اين-
  :هرميون گفت

احتماالً براي شركت در مراسم افتتاحيه . ن ي سه جادوگرو فراهم كرده  اينا مقدمات برگزاري مسابقه-
  .ن اومده

يدار شد چند نوع دسر ناآشنا در ميان دسرها خودنمايي ها روي ميز پد هنگامي كه دومين سري خوراكي
را دو سه وجب به سمت راست  رون دسري را كه شبيه فرني بود از نزديك نگاه كرد و با دقت آن. كردند مي

رسيد دختري كه مثل پريزادها بود سير شده  به نظر مي. آموزان ميز ريونكال باشد كشيد تا در معرض ديد دانش
  .ها نيامد  بردن دسر به ميز آنباشد چون براي

اضطراب خوشايندي در . هاي طاليي پاك و تميز شدند دامبلدور دوباره از جايش برخاست همين كه ظرف
فرد و جرج . زده شده بود دانست چه در پيش رو دارند اندكي هيجان هري كه نمي. فضاي سرسرا محسوس بود

دامبلدور به .  تمركز به دامبلدور چشم دوخته بودندتر به جلو خم شده و با دقت و چند صندلي آن طرف
  :آموزان لبخند زد و گفت هاي مشتاق دانش چهره
قبل از آوردن صندوق . شه ي سه جادوگر افتتاح مي تا چند لحظه ديگه مسابقه.  لحظه موعود فرا رسيد-

  .خوام توضيحي رو خدمتتون عرض كنم مرصع مي
  :هري زير لب گفت

  ؟ قبل از آوردن چي-
  :دامبلدور ادامه داد. هايش را باال انداخت رون شانه

اما پيش از هر چيز اجازه بدين دو شخصيت . تا بدونين امسال چه مراحلي رو بايد پشت سر بگذاريم... -
هاي  آقاي بارتيموس كراوچ، رئيس سازمان همكاري. شناسن معرفي كنم مهم رو به كساني كه اونا رو نمي

  ...المللي جادويي بين
  :دامبلدور ادامه داد. آموزان مؤدبانه به تشويق او پرداختند شماري از دانش تعداد انگشت

  .ي ورزش و تفريحات جادويي  و آقاي لودو بگمن، رئيس اداره-
آموزان از بگمن  تر دانش شايد دليل استقبال گرم. آموزان اين بار بلندتر از قبل بود صداي تشويق دانش
رسيد او  تر به نظر مي داشتني شايد نيز فقط چون دوست. وجوگر كوييديچ بود ازيكن جستمعروفيت او در مقام ب

اما زماني كه دامبلدور . آموزان قدرداني كرد بگمن با حركت دستش از تشويق دانش. تر تشويق كردند را بيش
هري كه در . بارتيموس كراوچ را به حاضرين معرفي كرد اون نه لبخند زد نه براي كسي دست تكان داد

اي ديده بود به نظرش رسيد كه او با رداي جادوگري  جهاني كوييديچ او را با كت و شلوار شيك و برازنده جام
سبيل فرچه مانند آقاي كراوچ و موي فرق باز كرده و مرتبش در كنار . ي عجيبي پيدا كرده است قيافه

  :دامبلدور ادامه داد. آمد  غيرعادي به نظر ميرسيد عجيب و دامبلدور كه مو و ريش سفيد و بلندش به زمين مي
ي  ن مقدمات مسابقه ن تا تونسته ناپذيري كرده  آقاي بگمن و آقاي كراوچ در چند ماه اخير تالش خستگي-

اين دو عزيز در كنار من و پروفسور كاركاروف و خانم ماكسيم در جايگاه هيئت . سه جادوگرو فراهم كنن
  .ي تالش قهرمانان اين مسابقه به قضاوت خواهند نشست  و دربارهداوران مسابقه خواهند بود
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شايد دامبلدور نيز متوجه اين . گوششان تيز شد» قهرمانان«ي  آموزان با شنيدن كلمه ي دانش همه
  :آرامش ناگهاني شده بود زيرا لبخندي زد و گفت

  .كنم صندق مرصع رو بيارين  آقاي فيلچ، خواهش مي-
پلكيد با يك صندوق بزرگ چوبي جواهرنشان   دور از توجه همه در سرسراي بزرگ مياي فيلچ كه در نقطه

ي پرشوري از سوي  صداي همهمه. از ظاهر صندوق معلوم بود كه بسيار قديمي است. به سوي دامبلدور رفت
د اما كه بهتر ببيند روي صندليش ايستاده بو دنيس كريوي براي اين. رسيد آموزان تماشاگر به گوش مي دانش

  .رسيد چنان كوچك اندام و الغر بود كه باز هم چندان بلندتر از بقيه به نظر نمي
  :وقتي فيلچ با دقت واحتياط صندوق را روي ميز جلوي دامبلدور گذاشت دامبلدور گفت

 جزئيات مربوط به مراحل مسابقه كه قهرمانان در طول امسال طي خواهند كرد همگي توسط آقاي بگمن -
. ن ها تدارك ديده اين دو نفر مقدمات الزمو براي برگزاري هر يك از رقابت. اوچ بررسي شدهو آقاي كر

در اين مراحل استعدادها و . شه مسابقه سه مرحله داره كه در فواصل معيني از سال تحصيلي برگزار مي
درت استنتاج و هاي گوناگون از جمله مهارت در امر جادوگري، شجاعت، ق هاي قهرمانان در زمينه توانايي

  .شه جويي در زمان رويارويي با خطرهاي نامعلوم سنجيده مي باالخره چاره
كس حتي نفس هم  ي دامبلدور چنان سكوت سنگيني بر سرسرا حاكم شد كه انگار هيچ بعد از آخرين جمله

  :دامبلدور به آرامي حرفش را ادامه داد. كشيد نمي
يعني هر از يك از مدارس . كنن ات سه قهرمان با هم رقابت ميطور كه اطالع دارين در اين مسابق  همون-

ي  گيرن نحوه امتيازهايي كه قهرمانان در پايان هر مرحله از مسابقه مي. شه كننده يك نفر انتخاب مي شركت
ي جام  تر باشه برنده ي سوم مسابقه هر قهرماني كه امتيازش بيش در پايان مرحله. ده اجراي اونارو نشون مي

طرف  اين داور بي... شه طرف انجام مي ي يك داور بي وسيله انتخاب اين سه قهرمان به. شه جادوگر ميسه 
  .جام آتشه

دامبلدور از . در صندوق به آرامي باز شد. دامبلدور چوبدستيش را درآورد و يه بار به در صندوق ضربه زد
. رسيد نظر نمي  آن چندان ظريف بهكاري روي داخل صندوق يك جام چوبي بزرگ را بيرون آورد كه كنده

كشيد و از  رنگي بود كه از درون آن زبانه مي هاي آبي كرد شعله العاده مي چه اين جام كامالً معمولي را فوق آن
  .آمد هاي آن باال مي لبه

ي افرادي كه در سرسرا  دامبلدور در صندوق مرصع را بست و با دقت جام را بر روي آن قرار داد تا همه
  :سپس گفت. راببينند ند به راحتي بتوانند آنبود

شو با خط خوانا روي يك  نام در اين مسابقه باشه بايد اسم خودش و مدرسه  هر كس كه مايل به ثبت-
داوطلبين بيست و چهار ساعت فرصت دارن و بايد در اين . آتش بندازه تيكه كاغذ پوستي بنويسه و داخل جام
ترين  فردا، يعني در شب هالووين جام آتش اسم سه تا از شايسته. زنمدت اسمشونو توي جام آتش بندا

امشب جام . شن كننده محسوب مي ي شركت ي يكي از سه مدرسه گردونه كه هر كدوم نماينده داوطلبينو برمي
. ذاريم تا در دسترس همه كساني باشه كه مشتاق رقابت در اين مسابقه هستن آتشو در سرسراي ورودي مي

شن همين كه  آموزان زير سن تعيين شده براي ثبت نام وسوسه نمي كدوم از دانش كه هيچ ينان از اينبراي اطم
آموزان  هيچ يك از دانش. كنم جام آتش در سرسراي ورودي قرار گرفت من يك مرز سني دورش ايجاد مي
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داوطلبين شركت در ي  در آخر بايد به اطالع همه. زير هفده سال قادر به عبور از اين مرز نخواهند بود
چون هر كسي كه به تشخيص جام آتش . اين مسابقه برسونم كه نبايد نسنجيده در اين مسابقه شركت كنند

ي  انداختن نامتون در جام آتش به منزله. به عنوان قهرمان برگزيده بشه بايد تا آخر مسابقه به رقابت ادامه بده
كنم اول  پس خواهش مي. تونه تغيير عقيده بده يگه نميوقتي كسي قهرمان شد د. عقد يك قرارداد جادوييه

فكرهاتون رو بكنين، اگر آمادگي الزمو براي شركت در اين مسابقه داشتين با اطمينان كامل اسمتونو توي 
  .شب همتون به خير. بسيار خوب، ديگه وقت خوابه. آتش بندازين

زد  د جرج ويزلي كه چشمانش برق ميرفتن آموزان به سمت درهاي سرسراي بزرگ مي هنگامي كه دانش
  :گفت
آتش  كافيه اسمتو توي جام. شه ازش رد شد با يه معجون پيري مي. كه چيزي نيست اين!  مرز سني-

  !فهمه هفده سالت شده يا نه اون كه نمي! بندازي ديگه كار تمومه
  :هرميون گفت

ي كافي  آخه ما هنوز به اندازه. اشنهاي زير هفده سال شانس بردن داشته ب كنم بچه  ولي من گمون نمي-
  ...ياد نگرفتيم

  :جرج مختصر و مفيد جواب هرميون را داد و گفت
  كني اسمتو بندازي، نه؟ هري، تو كه سعي مي!  از قول خودت حرف بزن-

نام  آموزان زير هفده سال نبايد ثبت يك از دانش اي به ياد حرف دامبلدور افتاد كه گفته بود هيچ هري لحظه
دانست اگر يكي از  خدا مي... ن اما بعد بار ديگر تصوير خودش را مجسم كرد كه جام سه جادوگر را برده بودكن

  ...شد قدر خشمگين مي كرد دامبلدور چه آموزان زير هفده سال راهي براي عبور از مرز سني پيدا مي دانش
ر ميان جمعيت به دنبال كرام رون كه حتي يك كلمه از اين گفتگوها را نشنيده بود و در تمام مدت د

  :گشت گفت مي
  خوابن، نه؟ هاي دورمشترانگ كجا مي  اون كجاست؟ دامبلدور نگفت بچه-

كاركاروف در همان . ها به ميز اساليترين رسيده بودند اكنون آن. رون بالفاصله پاسخ سؤالش را گرفت
  :آموزانش رساند و گفت لحظه با عجله خود را به دانش

خواي بگم از آشپزخونه  طوره؟ خوب غذا خوردي؟ مي ويكتور حالت چه. تون برگردين به كشتيها، هم  بچه-
  پرتقال بيارن؟ برات آب 

آموزان  يكي ديگر از دانش. هري كرام را ديد كه كت پوستيش را پوشيد و با حركت سرش جواب منفي داد
  :ي دورمشترانگ با اشتياق گفت مدرسه

  .خوام  پروفسور، من آب پرتقال مي-
  :ي كاركاروف تغيير كرد و با بدخلقي به او گفت بالفاصله حالت صميمانه

بازم كه جلوي ردات غذا ريخته و كثيف شده، عجب پسر بدي . خواي، پولياكف  من از تو نپرسيدم چي مي-
  ...هستي
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زمان با هري، رون و  آموزان را به سمت درهاي سرسرا برد و درست هم كاركاروف برگشت و دانش
كاركاروف نگاهي سرسري به او انداخت و . هري ايستاد تا ابتدا او از در خارج شود. هرميون به در سرسرا رسيد

  :گفت
  . متشكرم-
چه را  سرش را برگرداند و چنان به هري خيره شد كه گويي آن. گاه كاركاروف سر جايش ميخكوب شد آن
نگاه كاركاروف روي جاي زخم . رشان متوقف شدندآموزان دورمشترانگ پشت مدي دانش. كرد ديد باور نمي مي

هري از . كردند مي آموزان دورمشترانگ نيز با كنجكاوي به هري نگاه  دانش. پيشاني هري ثابت مانده بود
پسري كه جلوي ردايش غذا ريخته بود به . اند ها را ديد و دانست او را شناخته اي از آن گوشه چشم عده

ها  شخصي از پشت سر آن. ود سقلمه زد و با دست پيشاني هري را نشان داددختري كه كنارش ايستاده ب
  :غرولندكنان گفت

  . آره، اون هري پاتره-
او به عصايش تكيه داده و . رو شد باباقوري روبه ي پا چرخيد و با مودي چشم پروفسور كاركاروف روي پاشنه

هري به كاركاروف نگاه كرد و متوجه شد كه . ي دورمشترانگ زل زده بود با چشم سحرآميزش به مدير مدرسه
چنان به مودي . اش پيدا بود حالتي آميخته به خشم و ترس در چهره. رنگ صورتش مثل گچ سفيد شده است

  :او گفت. جا ديده است كرد كه او را آن زل زده بود گويي باور نمي
  ! تويي-

  :مودي با حالتي جدي گفت
  .راه همه رو سد كردي. ي برواگه با پاتر حرفي ندار!  آره، منم-

ها ايستاده بودند و با كنجكاوي از باالي سر هم  آموزان پشت سر آن گفت نيمي از دانش مودي راست مي
كه حرفي  پروفسور كاركاروف بدون آن. ها شده است كردند تا ببينند چه چيزي باعث معطلي آن جلو را نگاه مي

ي كج و معوج و ناقصش نمايان   مودي كه آثار نفرت عميقي در چهره.آموزان را از سرسرا بيرون برد بزند دانش
  .قدر به كاركاروف خيره ماند تا كامالً از نظر ناپديد شد بود با چشم سحرآميزش آن

***  
با اين حال هري، . شدند آموزان روزهاي شنبه دير از خواب بيدار مي فرداي آن روز شنبه بود و معموالً دانش

وقتي به . ا كساني نبودند كه زودتر از ساير روزهاي تعطيل از خواب بيدار شده بودندرون و هرميون تنه
طور كه نان  ها همان بعضي از آن. سرسراي ورودي قدم گذاشتند حدود بيست نفر دور جام آتش ايستاده بودند

ي ورودي روي را درست در وسط سرسرا آن. كردند ي نزديك جام آتش را نگاه مي خوردند از فاصله و كره مي
ي ظريف طاليي رنگي به شعاع  دايره. گرفت اي گذاشته بودند كه كاله قاضي بر روي آن قرار مي سه پايه

رون با شور و شوق از يك دختر سال سومي . خورد متر دورتادور آن بر روي زمين سرسرا به چشم مي سه
  :پرسيد

   هنوز كسي اسمشو تو جام ننداخته؟-
  :دختر جواب داد
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هاي هاگوارتز اسمشونو  من كه نديدم بچه. ي دورمشترانگ اسماشونو انداختن هاي مدرسه بچه فقط -
  .بندازن

  :هري گفت
خواستم اسممو  اگه منم مي. ن ها ديشب كه ما توي خوابگاهمون بوديم اسماشونو انداخته  باور كن خيلي-

بود يه وقت جام اسم آدمو بندازه بيرون، آخه ممكن . خواستم كسي منو ببينه نمي... كردم بندازم همين كارو مي
  درسته؟

جردن  او رويش را برگرداند و چشمش به فرد و جرج و لي. اي از پشت سر هري به گوش رسيد صداي خنده
  .زده بودند اندازه هيجان هر سه نفر بي. آمدند افتاد كه با عجله از پلكان مرمري پائين مي

  :به هري، رون و هرميون گفتناپذيري آهسته  فرد با وجد و سرور وصف
  !خورديمش!  تموم شد-

  :رون پرسيد
   چي رو خوردين؟-

  :فرد گفت
  !گم، كله پوك  معجون پيري رو مي-

  :ماليد گفت هايش را به هم مي جرج كه با خوشحالي كف دست
  .تر بشيم كافيه آخه اگه فقط چند ماه بزرگ.  نفري يك قطره خورديم-

  :گفتلي به پهناي صورتش خنديد و 
  .كنيم  هر كدوممون ببريم هزار گاليونو بين سه نفرمون تقسيم مي-

  :اي گفت هرميون با حالت هشداردهنده
  .جاشم كرده مطمئنم كه دامبلدور فكر اين. اي داشته باشه كنم اين كارها فايده  ولي گمون نمي-

  :ار نداشت به دو نفر ديگر گفتفرد كه از فرط هيجان آرام و قر. فرد، جرج و لي حرف او را نشنيده گرفتند
  ...رم اول من مي...  حاضرين؟ بيايين بريم-

فرد يك تكه كاغذ پوستي از جيبش درآورد . كرد ها نگاه مي هري كه كه مجذوب اين صحنه شده بود به آن
گاه مثل  آن. فرد جلو رفت و جلوي خط مرز سني ايستاد. » هاگوارتز-فرد ويزلي«: كه روي آن نوشته بود

سپس نفس . ي پاهايش تاب خورد متري شيرجه بزند روي پنجه و پاشنه ناگري كه بخواهد از ارتفاع پانزدهش
  .ي مرز سني شد عميقي كشيده و وارد محدوده

ترديد همين فكر را كرده بود زيرا فرياد شوقي  جرج نيز بي. يك آن هري گمان كرد كه موفق شده است
اي بعد صداي جلزولز بلندي به گوش رسيد و دوقلوها با  اما لحظه. شد  برآورد و پشت سر فرد وارد محدوده

اي به بيرون پرتاب  چنان شتابي از دايره به بيرون پرتاب شدند كه گويي ورزشكاري آن دو را همچون وزنه
هايشان درهم  تر بر روي سنگفرش سرسراي ورودي فرود آمدند و از درد چهره طرف ها ده متر آن آن. كرده بود

  .مانندي به گوش رسيد و هر دو ريش سفيد و بلندي درآوردند بالفاصله صداي ترقه. فتر
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كه از زمين بلند  آموزان در سرسراي ورودي پيچيد حتي فرد و جرج نيز پس از آن ي دانش صداي خنده
  .شان گرفت هاي يكديگر را درست ديدند خنده  شدند و ريش

  . من كه بهتون هشدار داده بودم-
هاي آبي  با چشم. خنديد ي پروفسور دامبلدور بود كه از سرسراي بزرگ بيرون آمده بود و مياين صدا

  :زد با دقت به فرد و جرج نگاه كرد و گفت روشنش كه برق مي
آموز گروه ريونكال و آقاي سامرز  ، دانش اون داره دوشيزه فاوسيت.  بهتره زودتر برين پيش خانم پامفري-

ولي باور كنين ريش . خواستن يه ذره سنشونو باال ببرن اون دو تا هم مي. كنه اينه ميآموز هافلپافو مع دانش
  .كدومشون به خوبي ريش شما نشده هيچ

هري، رون و هرميون نيز . زد به سوي درمانگاه قلعه رفتند فرد و جرج همراه با لي جردن كه هنوز قهقهه مي
  .ه صبحانه بخورندخنديدند به سرسراي بزرگ رفتند ك كه هنوز كركر مي

دسته در  هاي زنده دسته چون آن روز هالووين بود خفاش. آن روز تزئينات سرسراي بزرگ تغيير كرده بود
كاري شده در نقاط مختلف سرسراي بزرگ  صدها كدوحلوايي كنده. كردند زير سقف سحرآميز سرسرا پرواز مي

آموزان هفده سال به باالي هاگوارتز  ي دانش هري به سمت دين و سيموس رفت كه درباره. خورد به چشم مي
  :دين به هري گفت. كردند ها به مسابقه صحبت مي و امكان ورود آن

هه توي گروه  همون پسر گنده. گن ورينگتون صبح زود از خواب بيدار شده و اسمشو توي جام انداخته  مي-
  ...اساليترين كه مثل خرسه

  :ورينگتون همبازي شده بود با انزجار سرش را تكان داد و گفتهري كه در يكي از مسابقات كوييديچ با 
  . خدا نكنه قهرمان هاگوارتز اساليترني باشه-

  :سيموس با حالت تحقيرآميزي گفت
شه خودشو به خطر  اما به نظر من اون حاضر نمي. زنن ها هم كه يكسره از ديگوري حرف مي  هافلپافي-

  . هم بخورهش به آخه ممكنه ريخت و قيافه. بندازه
  :مقدمه گفت هرميون بي

  !ها يه دقيقه ساكت باشين  بچه-
هايشان  همگي روي صندلي. رسيد آموزان به گوش مي از سرسراي ورودي صداي هلهلهه و تشويق دانش

ي آميخته به شرمي بر لب داشت وارد  آنجلينا جانسون كه خنده. چرخيدند و به پشت سرشان نگاه كردند
 و قد بلندي بود كه در تيم كوييديچ گريفندور در مقام بازيكن  و دختر چشم و ابرو مشكيا. سرسراي بزرگ شد

  :ها نزديك شد و كنارشان نشست و گفت آنجلينا به آن. كرد مهاجم بازي مي
  ! اسممو انداختم توي جام-

  :رون كه خوشحال شده بود گفت
  !كني  شوخي مي-

  :هري پرسيد
   پس تو هفده سالت شده؟-
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  :رون گفت
  .بيني كه ريش در نياورده  حتماً شده ديگه، خودت مي-

  :آنجلينا گفت
  .ي پيش بود  تولدم هفته-

  :هرميون گفت
  .خدا كنه تو انتخاب بشي، آنجلينا. كنه هاي گريفندورم داره شركت مي  خيلي خوشحالم كه يكي از بچه-

  :آنجلينا به او لبخند زد و گفت
  . ازت ممنونم، هرميون-

  :سيموس گفت
  .پسر هافلپافي  آره، خداكنه تو انتخاب بشي نه اون گُل-

گذشتند صداي سيموس را شنيدند و به او اخم  آموزان هافلپاف كه از كنار ميز گريفندور مي اي از دانش عده
  .كردند

خواستند از سرسراي بزرگ بيرون بروند رون از هري و  شان را تمام كرده بودند و مي هنگامي كه صبحانه
  :ن پرسيدهرميو

  كار كنيم؟  امروز چي-
  :هري گفت

  طوره بريم پيشش؟ چه.  هنوز به ديدن هاگريد نرفتيم-
  :رون گفت

  .انفجاري عزيز تقديم كنيم به شرطي كه هاگريد ازمون نخواد چند تا از انگشتامونو به موجودات دم.  باشه-
  : گفتي هرميون نمايان شد و با خوشحالي ناگهان آثار شور و شوق در چهره

شه چند دقيقه صبر كنيد تا من برم  مي. ع بشه.و.ه.م عضو ت  همين اآلن يادم افتاد كه از هاگريد نخواسته-
  ها رو بيارم؟ مدال

  :همين كه هرميون از پلكان مرمري باال رفت رون با خشم و ناراحتي گفت
  ! اين ديگه كيه-

  :ناگهان هري گفت
  ! هي، رون، دوستت اومد-

. ها بود ي بوباتون از درهاي ورودي قلعه وارد شده بودند و دختر پريزاد هم در ميان آن رسهآموزان مد دانش
ها  ها باز كردند و با كنجكاوي و عالقه به آن ي كساني كه دور جام آتش جمع شده بودند راه را براي آن همه

ها  آن. ك صف رديف كردآموزانش را در ي ها خانم ماكسيم وارد قلعه شد و دانش پشت سر آن. چشم دوختند
با . رنگ جام انداختند هاي آبي هاي كاغذشان را به ميان شعله يكي پس از ديگري از مرز سني گذشتند و تكه
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. رفت آمد و چندين جرقه از آن به هوا مي اي به رنگ سرخ درمي هاي آتش لحظه ورود هر اسم شعله
  :وقتي دختر پريزاد اسمش را درون جام انداخت رون گفت

مونن و مسابقه رو  گردن يا همين جا مي كنن؟ برمي كار مي شن چي  به نظر تو اونايي كه انتخاب نمي-
  كنن؟ تماشا مي

  :هري گفت
  خانم ماكسيم جزو هيئت داورانه و بايد بمونه، درسته؟... مونن احتماالً همين جا مي... دونم  نمي-

ها  را در جام آتش انداختند خانم ماكسيم دوباره آنهايشان  ي بوباتون اسم آموزان مدرسه ي دانش وقتي همه
  :ها خيره شده بود با دست به بيرون قلعه اشاره كرد و گفت رون كه به آن. را جمع كرد و از قلعه بيرون برد

  خوابن؟  اونا شب كجا مي-
هاي  در همان وقت صداي تاالپ تولوپي از پشت سرشان به گوش رسيد و هرميون با يك جعبه مدال

  :رون گفت. ع از پلكان مرمري پايين آمد.و.ه.ت
  !عجله كنين.  خوب شد اومدي-

. هاي سنگي جلوي قلعه پايين رفت دوان از پله داشت دوان اي از دختر پريزاد چشم برنمي رون كه لحظه
  .هاي سراشيبي چمن پايين رفته بودند دختر پريزاد و خانم ماكسيم تا نيمه

آموزان  ي جنگل ممنوع نزديك شدند معماي محل خواب دانش در حاشيهي هاگريد واقع  وقتي به كلبه
ها را به هاگوارتز رسانده بود دويست متر جلوتر از  رنگي كه آن پيكر آبي ي غول كالسكه. بوباتون حل شد

اي كه  الجثه هاي عظيم اسب. رفتند يكي به درون آن مي آموزان بوباتون يكي ي هاگريد قرار داشت و دانش كلبه
  .چريدند ي حصاردار موقتي كنار كالسكه مي كشيدند در محوطه كالسكه را مي

هاگريد در را . ي هاگريد ضربه زد صداي پارس فنگ از پشت در به گوش رسيد همين كه هري به در كلبه
  :ها را ديد گفت باز كرد و همين كه آن

  !نكنه راه گم كردين!  چه عجب-
  ... هاگريد، باور كن سرمون خيلي شلوغ-

  .ي هاگريد زبانش بند آمد هرميون با ديدن قيافه
به تن كرده بود و كروات ) نهايت زشت بود و بي(اي  هاگريد بهترين كت و شلوارش را كه از جنس خز قهوه

كامالً معلوم بود كه هاگريد كوشيده به موهاي . آمد به گردن زده بود نارنجي و زردش را كه به لباسش مي
اش نظم و ترتيب ببخشد اما متأسفانه براي صاف كردن موهايش از مقدار زيادي  خورده ده گر ژوليده و درهم

احتماالً سعي كرده . را بسته بود موهايش را به دو قسمت تقسيم كرده و دور آن. روغن موتور استفاده كرده بود
آن شكل و . نشده بودبود مثل بيل مويش را دم اسبي ببندد اما موهايش چنان پرپشت و انبوه بود كه موفق 

كه اظهار نظر كند تغيير عقيده داد و  هرميون كركر خنديد اما پيش از آن. ي هاگريد نبود  اصالً برازنده قيافه
  :گفت
  انفجاري كجان؟  موجودات دم-

  :هاگريد با شوق و ذوق گفت
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 ديگه بايد يه تا حاال. ن قدر گنده شده دونين چه نمي. گذاشتمشون بغل جاليز كدو حلوايي.  بيرونن-
  .ن به كشتن همديگه ولي حيف كه شروع كرده. متر شده باشن

  :هرميون گفت
  گي؟  راست مي-

رون با تعجب به مدل موي هاگريد زل زده بود و همين كه دهانش را باز كرد تا اظهار نظر كند هرميون 
  :تي گفتهاگريد با ناراح. آميزي به او كرد و او را از اين كار بازداشت نگاه سرزنش

  .م ي جدا گذاشته هر كدومشونو توي يه جعبه. ن هنوز بيستاشون زنده.  آره، ولي زياد مهم نيس-
  :رون گفت

  ! پس شانس آورديم-
  .آميز رون نشد هاگريد متوجه لحن كنايه

اش به چشم  پيكر و لحاف چهل تكه ي آن تختخواب غول ي هاگريد يك اتاق بزرگ بود كه در گوشه كلبه
هاي نمك سود شده و پرندگان   ميز و صندلي چوبي و بزرگي نيز در كنار بخاري و در زير گوشت.خورد مي

. ها سرميز نشستند هاگريد سرگرم درست كردن چاي شد و بچه. متعددي كه از سقف آويزان بودند قرار داشت
ر معلوم هاگريد نيز از قرا. ي سه جادوگر هر چهار نفر را مشغول كرد چندي نگذشته بود كه بحث داغ مسابقه

  :او به پهناي صورتش خنديد و گفت. ي سه جادوگر شوق و ذوق داشت ها براي مسابقه ي بچه به اندازه
حيف ... گم ي اول مسابقه رو مي مرحله... نمايشي در انتظارتونه كه به عمرتون نديدين...  حاال صب كنين-

  .تونم بهتون چيزي بگم كه نمي
  :اصرار به او گفتندهري، رون و هرميون با 

  ! بگو ديگه، هاگريد-
  :خنديد با حركت سرش جواب منفي داد و گفت طور كه مي اما هاگريد همان

هيچ فكرشو . ي قهرمانا كارشون زاره همه... فقط بدونين كه خيلي ديدنيه... ره ش مي  اگه بهتون بگم مزه-
  !ي سه جادوگرو ببينم كردم كه زنده بمونم و مسابقه نمي

ي  هاگريد غذايي درست كرده بود كه به گفته. ي هاگريد ناهار خوردند اما زياد غذا نخوردند روز در كلبهآن 
كه هرميون چنگال يك پرنده را در غذايش ديد اشتهاي هر سه نفر كور  اما بعد از آن. خودش آبگوشت بود

تر برايشان  ي مراحل مسابقه بيش ها با شور و اشتياق سعي كردند هاگريد را وادار كنند كه درباره آن. شد
كنندگان در مقام قهرمانان  كه كداميك از شركت سپس شروع كردند به حدس زدن در مورد اين. توضيح دهد

هايشان از بين رفته است يا  دانستند ريش سرانجام به ياد فرد و جرج افتادند و نمي. مسابقه انتخاب خواهند شد
  .نه

هري و رون در جاي گرم و نرمي كنار آتش نشسته . مك شروع به باريدن كردنر بعدازظهر آن روز باران نرم
دادند و به  خورد گوش مي ها مي ي پنجره هاي باران كه با ماليمت به شيشه بودند و به آواي دلپذير قطره

هاي  ي جن هايش بود و در همان حال با هرميون درباره كردند كه سرگرم دوختن جوراب هاگريد نگاه مي
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ع را به هاگريد نشان داد او بدون .و.ه.هاي ت هنگامي كه هرميون مدال. كرد گي جروبحث ميخان
  .رودرواسي حاضر نشد عضويت در انجمن هرميون را بپذيرد

  :كرد سوزن استخواني بزرگي را نخ كند با حالتي جدي به هرميون گفت طور كه سعي مي هاگريد همان
. اونا كارشونو دوست دارن. رسيدگي به آدما توي ذاتشونه. كني  هرميون فكر نكن داري بهشون لطف مي-

  .خوره اگه كسي بخواد بهشون مزد بده بهشون برمي. خورن اگه كسي كارشونو ازشون بگيره غصه مي
  :هرميون گفت

آورد؟ در ضمن ما شنيديم دابي  رو آزاد كرد از خوشحالي داشت بال درمي  پس چرا وقتي هري دابي-
  ! كردهتقاضاي دستمزد

شه  خونگي عجيب غريبي پيدا نمي من كه نگفتم هيچ جن. شه ها پيدا مي  خب توي هر نژادي از اين نخاله-
نه، هرميون، اين كارا ... تر اونا حاضر نيستن آزاد بشن منظورم اين بود كه بيش... كه از آزاد شدن استقبال كنه

  .اي نداره هيچ فايده
  .ها را در جيب شنلش گذاشت ي مدال شمگين شد و جعبهاندازه خ بديهي است كه هرميون بي
رفت هري، رون و هرميون تصميم گرفتند زودتر به قلعه  كم رو به تاريكي مي ساعت پنج و نيم كه هوا كم

هاگريد . تر، زمان اعالم اسامي قهرمانان مسابقه نزديك بود برگردند زيرا ساعت جشن هالووين و از آن مهم
  :را كنار گذاشت و گفتوسايل دوخت و دوزش 

  . منم باهاتون ميام، يه ذره صب كنين اآلن ميام-
. ي كشويي كنار تختش رفت و در آن به دنبال چيزي گشت هاگريد از جايش برخاست و به طرف گنجه

  :كنان گفت رون سرفه. كه بوي تند و ناخوشايندي به مشامشان رسيد ها به او توجهي نداشتند تا اين بچه
  ه بوي چيه، هاگريد؟ اين ديگ-

  :ها آمد و گفت هاگريد برگشت و با بطري بزرگي به سمت آن
   از بوش خوشت نيومد؟-

  :هرميون كه صدايش كمي دورگه شده بود گفت
   اون افتر شيوه، هاگريد؟-

  :كنان گفت من هاي هاگريد گل انداخت و من گونه
  ...جا باشين تا من بيام همين. شورم رم صورتمو مي اآلن مي. م كه زياد زده مث اين...  ادوكلنه-

ديدند كه در  ها از پنجره او را مي بچه. كرد از كلبه بيرون رفت گرمپ صدا مي هايي كه گرمپ هاگريد با قدم
  :هرميون با حيرت و شگفتي گفت. شست ي آب زير پنجره صورتش را مي بشكه
  ؟!زنه  هاگريد؟ ادوكلن مي-

  :هري با صداي آهسته گفت
  !گي  شلوار و مدل موهاشو نمي چرا كت-

  :كرد گفت كه از پنجره به بيرون اشاره مي ناگهان رون درحالي
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  !جا رو  اون-
هايش  هاگريد كه چند دقيقه پيش گونه. هاگريد همان وقت كمرش را راست كرد و پشت سرش را نگاه كرد

ند شدند و طوري كه هاگريد متوجه ها با احتياط از جايشان بل بچه. بار مثل لبو سرخ شد گل انداخته بود اين
شان پياده  ي بوباتون تازه از كالسكه آموزان مدرسه خانم ماكسيم و دانش. نشود از پنجره بيرون را نگاه كردند

ها صداي هاگريد را  بچه. خواهند براي شركت در جشن به قلعه بروند شده بودند و كامالً معلوم بود كه مي
هري فقط . دادند اش تشخيص مي شنيدند اما آثار شيفتگي را در حالت چهره نميهنگام گفتگو با خانم ماكسيم 

  .يك بار ديگر هاگريد را با چنان حالتي ديده بود و آن زماني بود كه به نوربرت، اژدهاي نوزادش نگاه كرده بود
  :هرميون با ناراحتي گفت

  .منتظر ماستكردم  منو بگو كه فكر مي. ره  داره با خانم ماكسيم به قلعه مي-
رفت و  اش بيندازد در كنار خانم ماكسيم از سراشيبي چمن باال مي نگاهي به كلبه كه نيم هاگريد بدون آن

  .كردند ناچار بودند تندتند راه بروند تا عقب نمانند ها حركت مي آموزان بوباتون كه پشت سر آن دانش
  :رون با ناباوري گفت

باور . شكنن دار بشن ركوردو مي  اگه عروسيشون سر بگيره و بچه. هاگريد از خانم ماكسيم خوشش مياد-
  .شه تر نمي شون از يك تُن كم كنين وزن بچه

ها  آن. در بيرون كلبه هوا بسيار تاريك بود. ها از كلبه خارج شدند و در را پشت سرشان بستند آن
  :ون آهسته گفتهرمي. هايشان را محكم به خود پيچيدند و از سراشيبي چمن باال رفتند شنل
  !جا رو نگاه كنين اون! ها  واي بچه-

رفتند و ساير  ويكتور كرام و كاركاروف جلو مي. رفتند گروه دورمشترانگ از درياچه به سمت قلعه مي
كرد اما كرام  رون با شوق و ذوق به كرام نگاه مي. ها در حركت بودند طور پراكنده پشت سر آن آموزان به دانش

 هري، رون و هرميون به درهاي ورودي قلعه رسيده بود به اطرافش نگاه نكرد و يكراست كه كمي زودتر از
  .وارد سرسراي ورودي شد

شماري روشن شده بود متوجه شدند كه اكثر  هاي بي وقتي به سرسراي بزرگ رسيدند كه با نور شمع
جا منتقل كرده و روي ميز  ي به آنجام آتش را از سرسراي ورود. اند جا رسيده ها به آن آموزان پيش از آن دانش

فرد و جرج كه ديگر اثري از ريش روي صورتشان مشاهده . اساتيد در مقابل صندلي دامبلدور گذاشته بودند
  .شد به راحتي با ناكاميشان كنار آمده بودند نمي

  :همين كه هري، رون و هرميون نشستند فرد گفت
  . خداكنه آنجلينا قهرمان بشه-

  :زد گفت نفس مي هرميون كه نفس
  ! آره، خدا كنه-
هري اشتهاي چنداني براي خوردن . تر از هميشه شده است رسيد كه صرف شام هالووين طوالني نظر مي به
ميلي هري براي اين بود كه آن شب دومين جشن در دو  همه غذاي متنوع و رنگين نداشت و احتماالً بي آن

سرسراي بزرگ بودند مثل هري آرام و قرار نداشتند و دائم سرك آموزاني كه در  ي دانش همه. روز پياپي بود
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شدند تا ببينند دامبلدور شامش را  هر چند وقت يكبار از جايشان بلند مي. خوردند كشيدند و وول مي مي
خواست زودتر  هري نيز مثل سايرين دلش مي. نشستند تمام كرده است يا نه و بعد دوباره سرجايشان مي

  . تميز بشوند تا بفهمند قهرمانان برگزيده چه كساني هستندها پاك و بشقاب
ي  صداي همهمه. هاي طال مثل قبل پاك و درخشان شدند پس از مدت مديدي سرانجام بشقاب

. اي اوج گرفت اما همين كه دامبلدور از جايش بلند شد همه ساكت شدند آموزان حاضر در سرسرا لحظه دانش
لودو بگمن . زده بودند قرار و هيجان يم در دو طرف دامبلدور مثل سايرين بيپروفسور كاركاروف و خانم ماكس

ي آقاي كراوچ معلوم بود كه به آن مراسم  اما از قيافه. زد آموزان چشمك مي لبخندزنان به بعضي از دانش
  .ي چنداني ندارد و خسته شده است عالقه

  :دامبلدور گفت
طبق محاسبات من يك دقيقه ديگه كامالً آماده . ست آمادهگيري   خب، ديگه جام تقريباً براي تصميم-
جا بيان و از دري كه پشت ميز اساتيده وارد تاالر  خونم لطف كنن و به اين قهرماناني كه اسمشونو مي. شه مي

  .مجاور بشن
  :دامبلدور به دري كه پشت ميز اساتيد بود اشاره كرد و ادامه داد

  .گيرن هاي مسابقه قرار مي  اولين دستور عمل در اون تاالر قهرمانان در جريان-
ها به  ي شمع بالفاصله همه. را با حركتي موجي شكل در هوا تكان داد دامبلدور چوبدستيش را درآورد و آن

آتش  در آن لحظه جام. ها خاموش شدند و فضاي سرسرا تاريك روشن شد هاي درون كدوحلوايي استثناي شمع
همه . آزرد ها را مي هاي آبي مايل به سفيد آن چشم زرگ بود و درخشش شعلهترين شي در سرسراي ب نوراني

  .كردند اي ساعتشان را نگاه مي عده. منتظر بودند
  :جردن كه دو صندلي با هري فاصله داشت آهسته زمزمه كرد لي
  .تر نمونده  چند ثانيه بيش-

اي بعد آتش  لحظه. ي از آن خارج شدهاي بسيار هاي درون جام به سرخي گراييد و جرقه ناگهان رنگ شعله
  .نفس همه در سينه حبس شده بود. اي را به هوا پرتاب كرد سوخته  درون جام زبانه كشيد و تكه كاغذ نيم

هاي جام كه دوباره به رنگ آبي مايل به سفيد  دامبلدور كاغذ را قاپيد و دستش را جلو گرفت تا در نور شعله
  : با كلمات واضح و شمرده و با صداي بلند گفتاو. را بخواند درآمده بودند آن

  .ي دورمشترانگ ويكتور كرامه  قهرمان مدرسه-
كشيد  رون كه همراه با سايرين فرياد مي. آموزان در فضاي سرسرا طنين افكند ي دانش فرياد شوق و هلهله

  :گفت
  .شه  معلوم بود كه اون قهرمان مي-

. هاي فروافتاده به سوي دامبلدور رفت اليترين برخاست و با شانههري ويكتور كرام را ديد كه از سر ميز اس
كاركاروف با صداي بلندي كه با وجود . گاه به سمت راست پيچيد و از پشت ميز اساتيد وارد تاالر مجاور شد آن

  :رسيد فرياد زد آموزان به گوش همه مي هياهوي دانش
  !شو داري دونستم كه شايستگي مي!  آفرين، ويكتور-
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. همه دوباره به جام آتش چشم دوخته بودند. آموزان فروكش كرد داي تشويق و هياهوي دانشص
هاي آتش تكه كاغذ ديگري را به بيرون جام پرتاب  زبانه. هاي آن سرخ رنگ شد اي بعد دوباره شعله لحظه
  :دامبلدور گفت. كردند

  !ي بوباتون فلور دالكوره  قهرمان مدرسه-
هايش ريخت و در  ود با خوشحالي از جايش برخاست موهاي بلندش را پشت شانهدختري كه مثل پريزاد ب

  :هري به رون گفت. ميان ميز هافلپاف و ريونكال جلو رفت
  !س  همون دختره-

  :ي بوباتون اشاره كرد و گفت آموزان مدرسه ي دانش هرميون در آن هياهو به بقيه
  .ن ها، اونا رو نگاه كنين، چه ناراحت شده  بچه-

آموزان دختر  هري دو نفر از دانش. ها نبود بار آن ي مناسبي براي وصف حال اسف واژه» ناراحت«ي  اما واژه
هاي گريه  ي بوباتون را ديد كه چون انتخاب نشده بودند سرشان را روي ميز گذاشته بودند و ها مدرسه

  .كردند مي
بار سكوت سرسرا  اما اين. همه ساكت شدندهنگامي كه فلور دالكور نيز به تاالر مجاور شتافت بار ديگر 

  ...نفر بعدي قهرمان هاگوارتز بود. لبريز از هيجاني قابل لمس بود
ي آتش زبانه كشيد و دامبلدور  شعله. هاي فراواني به هوا رفت جام آتش بار ديگر به سرخي گراييد و جرقه

  :دامبلدور گفت. سومين كاغذ را از نوك آن برداشت
  !رتز سدريك ديگوريه قهرمان هاگوا-

  :كس جز هري نشنيد گفت رون با صداي بلندي كه هيچ
  ! نه-

آموزان  تك دانش تك. صداي هلهله و شادي ميز مجاوشان چنان بلند بود كه صداي رون در آن گم شد
خنديد از پشت  سدريك كه به پهناي صورتش مي. پريدند كشيدند و باال و پايين مي گروه هافلپاف جيغ مي

  . گذشت و به سمت تاالر پشت ميز اساتيد رفتها آن
آموزان براي انتخاب شدن سدريك مدت مديدي ادامه يافت و مدتي طول كشيد تا  هياهو و تشويق دانش

  :وقتي سروصدا فروكش كرد او گفت. سرانجام دامبلدور توانست صحبت كند
تونم به حمايت و پشتيباني  كه ميمن اطمينان دارم . ن حاال هر سه قهرمان ما انتخاب شده!  عالي بود-
آموزان  آموزان بوباتون چه دانش آموزان، چه دانش ي دانش همه... آموزان باقيمانده تكيه كنم ي دانش همه

شما با . دورمشترانگ، بايد با تمام توان و نيرويي كه در خودشون سراغ دارن از قهرمانشون پشتيباني كنن
  ...تونين كمك بزرگي ي قهرمانتون مي تقويت كردن روحيه

  .تمام گذاشت و همه فهميدند چه چيزي حواس او را به خود مشغول كرده است دامبلدور صحبتش را نيمه
اي زبانه كشيد و تكه كاغذ  ناگهان شعله. شد آتش درون جام دوباره سرخ شده بود و از آن جرقه خارج مي

  .ديگري را از جام بيرون آورد
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را جلوي آتش گرفت و به اسم روي آن  آن. ا دراز كرد و كاغذ را برداشتاختيار دستش ر دامبلدور بي
سرانجام . ي حاضرين به دامبلدور چشم دوخته بودند همه. دامبلدور مدتي طوالني به همين حال ماند. خيره شد

  :دامبلدور صدايش را صاف كرد و كاغذ را خواند
  .هري پاتر
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  چهار قهرمانچهار قهرمان: 17فصل 
  
  
  
  
  
  
 ي دانست كه همه يود و مب نشسته حركت ي بيهر

مات و مبهوت مانده . ش برگشته استيسرها به سو
 خواب حتماً. حس شده بود تمام بدنش بي. بود
  .ده بوديد گوشش درست نشنيشا. ديد يم

 بزرگ يدر سرسرا.  نبوديق خبرياهو و تشوياز ه
ن ي خشمگي زنبورهايه به صداي شبي وزوزيصدا

شان يآموزان از جا نش از دايبعض. گرفت ياوج م
ش خشك ي را كه انگار سرجايبرخاسته بودند تا هر

  .ننديشده بود بهتر بب
ش برخاست از پشت بگمن و كاركاروف گذشت تا هر چه يگونگال از جا  سرسرا پروفسور مكيدر باال

  .ر هم كشيدرا دهايش  مورد و اخآدامبلدور گوشش را جلو . دي را در گوش دامبلدور بگويزودتر بتواند مطلب
موزان گريفندور را ديد كه همه با دهان باز به آ ها دانش در پشت آن. هري رويش را به رون و هرميون كرد

  :حالت گفت اي بي هري با چهره. او خيره شده بودند
  .دونين من اين كارو نكردم شما كه مي.  من اسممو ننداختم-
در باالي سرسرا پروفسور دامبلدور از جايش . ودندهاي مبهوت به هري خيره مانده ب ن دو نيز با چهرهآ

  :بار ديگر گفت. گونگال اعالم كرد برخاست و با حركت سر موافقتش را به پروفسورمك
  . بيا اين بااللطفاً! هري!  هري پاتر-

  :هسته هل داد و گفتآهرميون هري را 
  . پاشو برو-

در فضاي خالي . زي نمانده بود به زمين بيفتدچي. هري از جايش بلند شد و پايش به لبه ردايش گير كرد
. بايد طي كند كرد مسافتي طوالني را حس مي. ميان ميزهاي گريفندور و هافلپاف شروع به حركت كرد

وجوگر صدها جفت چشم را  نگاه جست. شود تر نمي رود به ميز اساتيد نزديك رسيد هر چه جلو مي نظرش مي به
صداي همهمه . كردند قوه در تاريكي شب او را تعقيب مي ر چراغكرد كه مثل نو بر خود احساس مي
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 درست در مقابل انجاميدبعد از زماني كه گويي يك ساعت به طول . شد تر مي لحظه بيش به لحظه
  :دامبلدور گفت. كرد ي اساتيد را بر خود احساس مي نگاه خيره. دامبلدور قرار گرفت

  . هري، از اون در برو تو-
  .زد ند نميدامبلدور لبخ

او نه به هري چشمك زد نه . هاگريد درست در انتهاي ميز نشسته بود. هري در امتداد ميز اساتيد پيش رفت
گذشت چشم دوخته  او هاج و واج مانده بود و مثل بقيه به هري كه از كنارشان مي. برايش دست تكان داد

ن چندين تابلوي آت كه بر روي ديوارهاي تري ياف هري از استانه در گذشت و خود را در تاالر كوچك. بود
تش مطبوعي در بخاري ديواري زبانه آ مقابلش رد. هاي متعدد رديف شده بود نقاشي از جادوگران و ساحره

  .كشيد مي
چشم هري به . هاي درون تابلوها سرشان را برگرداندند و به او نگاه كردند همين كه وارد تاالر شد نقاشي

روكي افتاد كه از قاب تابلوي خودش بيرون امد و به قاب مجاور شتافت كه متعلق تصوير ساحره پرچين و چ
  .ي پرچين و چروك چيزي در گوش جادوگر زمزمه كرد ساحره. به يك جادوگر به سبيل چنگيزي بود

ها در برابر   آن73تصوير ضدنور. تش ايستاده بودندآويكتور كرام، سدريك ديگوري و فلور دالكور جلوي 
هاي  ويكتور كرام كه با دو نفر ديگر كمي فاصله داشت با شانه. تش جذابيت عجيبي داشتآ ي شعله

هايش را پشتش گرفته و به  سدريك دست. اش به پيش بخاري تكيه كرده و غرق در افكارش بود فروافتاده
ندش را فلور دالكور به محض ورود هري به او نگاه كرد و خرمن گيسوي بل. هاي اتش خيره شده بود شعله

  :پشتش ريخت و با لهجه فرانسوي غليظي گفت
   چيه؟ گفتن برگرديم توي سرسرا؟-

مده بود برايشان آچه را پيش  گونه آن دانست چه هري نمي. ورده استآد هري برايشان پيغام رك او خيال مي
 هر سه نفر از كه ديد قد از اين. حركت ايستاد و به سه قهرمان نگاه كرد طور ساكت و بي همان. بازگو كند

  .خودش خيلي بلندتر است جا خورد
بازوي . شد به گوششان رسيد و لودو بگمن وارد تاالر شد دوان نزديك مي هاي كسي كه دوان صداي قدم

  :هري را گرفت و او را جلو برد و گفت
  ...خانم... قايانآ! اس العاده واقعاً خارق! اس  خارق العاده-

  :د و ادامه دادي نزديك شربگمن به بخاري ديوا
  .رمين قهرمان مسابقه سه جادوگرو بهتون معرفي كنما شايد باورتون نشه ولي من اومدم كه چه-

ابتدا . سدريك مات و مبهوت مانده بود. بخاري برداشت و صاف ايستاد ويكتور كرام دستش را از روي پيش
. كرد حرف بگمن را درست نشنيده است به بگمن نگاه كرد بعد به هري و بعد دوباره به بگمن، گويي گمان مي

  : غليظ فرانسويش گفتي من موهايش را كنار زد و لبخندزنان با لهجهركور خالفلور د
  !قاي بگمنآاي بود،   شوخي بامزه-

  :زده گفت  شگفتي بگمن با چهره

                                                           
  .م. رسند نظر مي دليل قرار گرفتن در جلوي منبع نور تيره و سياه به هاي آن به سوژه تصويري كه  73
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  !تش دراومدآن از جام اسم هري همين اآل! نه، نه، به هيچ وجه...  شوخي؟ ولي من شوخي نكردم-
چنان  اش هم رسيد اما حالت چهره سدريك هنوز گيج و مبهوت به نظر مي. ابروهاي پرپشت كرام درهم رفت

  :ميز به بگمن گفتآفلور اخم كرد و با حالتي تحقير. دب و بانزاكت بودؤم
  .هنوز خيلي كوچيكه... تونه با ما رقابت كنه اون نمي...  كامالً مشخصه كه اشتباهي پيش اومده-

  :چانه صافش دستي كشيد و به هري لبخند زد و گفتبگمن به 
شه كه  دونين كه قانون محدوديت سني تازه از امسال اجرا مي اما خودتونم مي...  واقعاً كه خيلي عجيبه-

كنم هيج راه گريزي  فكر نمي... حاال كه اسمش از جام اتش دراومده... تري داشته باشن ها ايمني بيش قهرمان
يد اهري هم ب...  شما مجبورين توي مسابقه شركت كنيني بر طبق مقررات مسابقه همه.. .وجود داشته باشه

  ...نهايت تالششو بكنه
قاي كراوچ، آمد و بالفاصله آاول پروفسور دامبلدور . اي وارد تاالر شدند دري كه پشت سرشان باز شد و عده

كه پروفسور   آنزقبل ا. اسنيپ وارد شدندگونگال و پروفسور  پروفسور كاركاروف، خانم ماكسيم، پروفسور مك
  .سوي ديوار شنيد نآموز را در آ  صدها دانشي گونگال در تاالر را ببندد هري صداي همهمه مك

  :طرف خانم ماكسيم رفت و گفت ه بوراًففلور 
  !كنه گن اين پسر كوچولوام توي مسابقه شركت مي  خانم ماكسيم، مي-

اندكي به خشم » پسر كوچولو «رتاي گيج و منگ شده بود با شنيدن عبكه هري از حيرت و ناباور با اين
باالي سر . اش كامالً مشخص بود خانم ماكسيم اكنون كامالً صاف استاده بود و قد بلند و قابل مالحظه. مدآ
  :مرانه گفتآاو با لحني . ن قرار داشتآخورد كه صدها شمع درون  اش به چلچراغ تاالر مي ستهارآ

  دور، معني اين كارا چيه؟  دامبلي-
  :پروفسور كاركاروف گفت

  .خوام بدونم  همون چيزيه كه منم مي اين دقيقاً-
  :كاركاروف كه نگاهش سرد و نامهربان بود با لبخندي تصنعي ادامه داد

 .زبان مجاز باشه دو تا قهرمان داشته باشهيم مدرسه م ه هاگوارتز دو تا قهرمان داره؟ من كه تا حاال نشنيد-
  !رو درست نخونده باشم مگراين كه قوانين مسابقه

پيكرش را روي  خانم ماكسيم دست غول. ميزي خاتمه دادآ كوتاه و تمسخري اش را با خنده كاركاروف جمله
  :او گفت. زدند هاي درشت روي انگشترهايش برق مي نگين. شانه فلور گذاشته بود

  .انصافيه اين بي. اشته باشهمان درگوارتز نبايد دو تا قهآ! 74سه ايمپوسيبل -
  :كاركاروف كه همچنان لبخندي تصنعي بر لبش بود با نگاهي سردتر از قبل گفت

اي از  وگرنه عده. شه تر به مسابقه مي كرديم مرز سني تو مانع ورود داوطلبين كوچك  دامبلدور، ما فكر مي-
  .مونم با خودمون مياورديم تر مدرسه موزان كوچكآ دانش

  :درخشيد با ماليمت گفت برق شرارت در چشمان سياهش مياسنيپ كه 

                                                           
 !غير ممكنه  74
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شكني  ه كه قانونراين پات. تو نبايد دامبلدورو سرزنش كني. ش تقصير هري پاتره  كاركاروف همه-
  ...رات مدرسهراون از روز اولي كه پاشو توي اين مدرسه گذاشت شروع كرد به نقض مق. كرده

  :دامبلدور با حالتي قاطع و محكم گفت
  .روسو ازت ممنونم، سي-

  .اش برق شرارت در چشمانش نمايان بود زده اسنيپ ساكت شد اما هنوز در زير چتر موي سياه و روغن
كوشيد معناي  هري نيز به چشمان او خيره شده بود و مي. كرد پروفسور دامبلدور اكنون به هري نگاه مي

  :رامي گفتآدامبلدور به .  دريابداي عينكش دايره هاي نيمه نگاه دامبلدور را از وراي شيشه
  تش انداختي؟آ هري، تو اسمتو توي جام -

  :هري گفت
  . نه-

اسنيپ از گوشه تاريك تاالر با صداي . كرد  حاضرين را بر خود احساس ميي وجوگر همه هري نگاه جست
  :پروفسور دامبلدور به اسنيپ اعتنا نكرد و گفت. اي ناباوريش را نشان داد هستهآ

  ر خواستي كه اسمتو توي جام اتش بندازن؟ت گموزان بزرآ نش از دا-
  :حرارت گفت هري با

  . نه-
  :خانم ماكسيم فرياد زد

  !گه  دروغ مي-
گونگال  پروفسور مك. ييد كردأفشرد با حركت سر حرف خانم ماكسيم را ت هايش را برهم مي اسنيپ كه لب

  :حن تندي گفتلبا 
  .سيديم كه امكان نداره اون از مرز سني گذشته باشهكه هممون به اين نتيجه ر  مثل اين-

  :هايش را باال انداخت و گفت خانم ماكسيم شانه
  .دور موقع ايجاد مرز سني مرتكب اشتباهي شده باشه  ممكنه دامبلي-

  :دامبلدور گفت
  . بله، ممكنه-

  :گونگال با عصبانيت گفت پروفسور مك
چه ! واقعاً كه! دوني كه مرتكب هيچ اشتباهي نشدي ب ميزني؟ خودتم خو  دامبلدور چرا اين حرفو مي-

هاي ديگه  تونسته از مرز سني بگذره و چون دامبلدور مطمئنه كه اون از بچه هري خودش نمي! مزخرفاتي
  !كنم جاي هيچ شك و ترديدي باقي بمونه نخواسته كه اين كارو براش انجام بدن ديگه گمون نمي

  :ار ديگر با حالتي چاپلوسانه گفتبكاركاروف . ميزي نثار اسنيپ كردآ مشگونگال نگاه خ پروفسور مك
مطمئنم كه اين پيشامد از نظر شما هم . طرف ما هستين شما داورهاي بي... قاي بگمنآ... قاي كراوچآ -

  .غيرعاديه
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او از جمعي كه . اوچ نگاهي انداخترقاي كآبگمن با دستمالي عرق صورت گردش را پاك كرد و به 
اش كمي عجيب  قيافه. اي پوشانده بود اش را سايه مده بودند فاصله داشت و نيمي از چهرهآتش گرد آجلوي 

نظر  هاش مانند اسكلت الغر و نحيف ب نظر برسد زيرا چهره هشد پيرتر ب روشن باعث مي شده بود و سايه
او . س بوداما هنگامي كه شروع به صحبت كرد همان لحن جدي هميشگي در صدايش محسو. رسيد مي

  :گفت
تش آ كساني كه اسمشون از جام ي گه همه قانون مسابقه به صراحت مي.  ما بايد طبق مقررات پيش بريم-

  .بيرون مياد موظفند در مسابقه شركت كنن
  :بگمن به خانم ماكسيم و كاركاروف رو كرد و لبخندزنان گفت

  .مو حفظه ه بسيار خب، بارتي قوانين مسابقه رو موب-
ري اين جمله را گفت گويي ديگر همه چيز روشن شده بود و جاي شك و ترديدي باقي بگمن طو

  :اش از ميان رفته بود گفت نهاكاركاروف كه ديگر لبخند تصنعي و لحن چاپلوس. گذاشت نمي
بايد يه بار ديگه جام اتشو روشن . موزانم دوباره وارد جام بشهآ  دانشي  ولي من اصراردارم كه اسم بقيه-
اين كامالً منصفانست، . كنيم تا همه مدارس دو قهرمان داشته باشن ما دوباره اسمارو اضافه مي. كنين

  ...دامبلدور
  :بگمن گفت

 بعدي مسابقه روشن ي تش ديگه خاموش شده و تا دورهآجام .  كاركاروف پيشنهادت عملي نيست-
  ...شه نمي

  :كاركاروف با عصبانيت گفت
بعد از اون همه جلسه و مذاكره و توافق .  دوره بعدي مسابقات شركت كنه امكان نداره دورمشترانگ در-

ن شايد همين اآل جا ندارم و ديگه هيچ رغبتي به موندن در اين! كردم كه از اين مسائل پيش بياد هيچ فكر نمي
  ...برم

  :ر تاالر گفتدستانه آشخصي غرولندكنان در 
. اون بايد توي مسابقه شركت كنه. جا بگذاري و بري تو اينتوني قهرمان نمي!  كاركاروف، تهديدت توخاليه-
  حاال خيالت راحت شد؟. بر طبق قرارداد جاويي اونا متعهدن به قول دامبلدور. شون بايد شركت كنن همه

با هر قدمي كه با پاي راستش . تش رفتآسوي  هلنگان ب مودي به داخل تاالر قدم گذاشت و لنگ
  :كاركاروف گفت. رسيد گوش ميتقي به  داشت صداي تق برمي
  .شم، مودي  خيالم راحت شد؟ متوجه منظورت نمي-

ميز در لحن گفتارش ايجاد كند گويي حرف مودي در آكوشد حالتي تحقير هري متوجه شد كه كاركاروف مي
  .داد اش او را لو مي كرده هاي مشت نظرش ارزش و اعتباري نداشته است اما دست

  :گفت هسته آمودي 
دونسته اگه  يه نفر اسم پاترو توي جام اتش انداخته چون مي. ست، كاركاروف شي؟ خيلي ساده ه نمي متوج-

  .اسمش از اون دربياد بايد در مسابقه شركت كنه
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  :خانم ماكسيم گفت
  !خواسته شانس برنده شدن اگوارتز دوبرابر بشه اركي بوده مي!  بله ديگه-

  :كرد وگفتكاركاروف به مادام ماكسيم تعظيم كوتاهي 
المللي جادوگران  من به وزارت سحر و جادو و كنفدراسيون بين.  من كامالً باهاتون موافقم، خانم ماكسيم-

  ...كنم شكايت مي
  :مانندي گفت مودي با صداي غرش

  !ست خيلي مسخره... هنوز يه كلمه حرف نزده... ولي.  اگه قرار باشه كسي شكايت كنه اون پاتره-
  : را به زمين كوبيد و گفتفلور دالكور پايش

كنيم قهرمان بشيم ولي اون راحت و  ست كه ما خداخدا مي ن چندين و چند افته چرا شكايت كنه؟ اآل-
در ضمن ازار . شون بشن افتخار مدرسه امه دوست دارن باعث. تونه توي مسابقه شركت كنه دردسر مي بي

  .به كشتن بدنها براي بردنش اضرن خودشونو  خيلي... گاليون كم نيست
  :هسته گفتآمودي بدون غرولند هميشگي 

  .خواسته پاتر خودشو به كشتن بده  شايد يكي مي-
كه روي  شفته شده بود درحاليآنجام بگمن كه بسيار نگران و اسر. سكوت سنگيني در تاالر حاكم شد

  :رفت گفت  پايش باال و پايين ميي پنجه
  !اين چه حرفيه...  مودي عزيز-

  :با صداي بلند گفتكاركاروف 
قصد نافرجام براي قتل خودشو ءدونيم روزي نيست كه پروفسور مودي تا ظهرش شش تا سو مون مي  همه-

كه چنين اخالق و  در حالي. ده از قتل وحشت داشته باشن  به شاگرداشم ياد ميحتماً. كشف نكرده باشه
دليل انجام  دامبلدور، اما مطمئنم كه اين كارو بيي يك استاد دفاع در برابر جادوي سياه نيست،  رفتاري برازنده

  .ندادي
  :مودي با صداي غرش مانندي گفت

رو توي جام انداخته جادوگر يا  م، درسته؟ اون كسي كه كه اسم پسره هره؟ دچار توهم شدآ فكر ورم داشته، -
  ...ي ماهري بوده ساحره

  :ورد و گفتآپيكرش را باال  هاي غول خانم ماكسيم دست
  دوني؟ ز كجا مي ا-

  :مودي گفت
اين كار مستلزم استفاده از يك طلسم . سون نيستآي جادويي قدرتمندو فريب دادن  خه يك وسيلهآ -

ي جام پاك كنن كه فقط سه مدرسه  ن اين واقعيتو از حافظه هبا استفاده از چنين طلسمي تونست. بطالن قويه
اترو با اسم يه مدرسه ديگه نوشته باشن تا مطمئن باشن دم اسم پ من احتمال مي... كنن در مسابقه شركت مي

  ...شه  انتخاب ميحتماً
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  :كاركاروف با خونسردي گفت
ها  ولي من شنيدم تازگي... ايه نهاي هوشمند نظريه. ي اين موضوع فكر كردي، مودي  انگار خيلي درباره-

كه يه شنل  تخم باسيليكه درحاليكردي توش يه  هاي تولدتو درب و داغون كردي چون فكر مي يكي از هديه
  ...گيرم بنابراين اميدوارم ناراحت نشي كه حرفتو زياد جدي نمي... سفري توش بوده

  :مودي با حالتي پرخاشگرانه گفت
من به ضرورت شغلي كه دارم بايد . گناه جلوه بدن كنن كه خودشونو بي ها از هر فرصتي استفاده مي  خيلي-

  ...يادت كه نرفته... كنم، كاركاروفمثل جاوگرهاي تبهكار فكر 
  :دامبلدور با حالتي هشداردهنده گفت

  ! الستور-
ن نفهميد روي سخن دامبلدور با چه كسي است اما بالفاصله متوجه شد كه اسم واقعي آهري در يك 

صورت . مودي ساكت شد اما با حالتي رضايتمندانه به كاركاروف خيره ماند. مودي، چشم باباقوري، نيست
  :ي حاضرين در تاالر بود گفت دامبلدور كه روي سخنش با همه. كاركاروف برافروخته شده بود

اي جز پذيرفتن اين  اما به نظر من چاره. طور چنين چيزي پيش اومده دونيم چه  هيچ كدوم از ما نمي-
مسابقه شركت ن و براي همين در  هسدريك و هري هر دو براي شركت در مسابقه انتخاب شد. پيشامد نداريم

  ...كنن مي
  ...دور  ولي دامبلي-
  .كنم بفرمايين رسه خواهش مي  خانم ماكسيم عزيز اگر راه حلي به نظرتون مي-

او تنها كسي نبود كه خشمگين . چپ به او نگاه كرد دامبلدور منتظر ماند ولي خانم ماكسيم حرفي نزد و چپ
او . زده بود در اين ميان فقط بگمن هيجان.  بودنداسنيپ و كاركاروف نيز عصباني شده. رسيد نظر مي به

  :ماليد گفت هايش را بهم مي زد و كف دست كه لبخند مي درحالي
بارتي، . هامون بگذاريم ها رو در اختيار قهرمان عملالدين كارمونو شروع كنيم؟ بايد دستور  خب، اجازه مي-

  دي؟ بهمون افتخار مي
  :مده بود گفتآبيرون اقاي كراوچ كه انگار از عالم خيال 

  ...ي اول مرحله... بله... عملال بله، دستور-
. هري وقتي از نزديك او را ديد گمان كرد بيمار است. مد و به اتش بخاري ديواري نزديك شدآاو جلو 

هنگامي كه هري در زمان . وچروك بود هايش گود رفته بود و صورتش مثل كاغذ مچاله شده پر از چين چشم
  :او به هري، سدريك، فلور و كرام گفت. وچروك نداشت ن همه چينآجهاني او را ديد صورتش  مبرگزاري جا

به همين دليل هيچ توضيحي . زمون ميزان شجاعت شما طراحي شدهآي اول مسابقه براي   مرحله-
صوصيات ها از خ برخورداري از شجاعت در زمان رويارويي با ناشناخته. ديم ي اين مرحله به شما نمي درباره

وچهارم نوامبر برگزار  ي اول مسابقه در روز بيست مرحله. بله خصوصيت بسيار مهميه... مهم هر جادوگره
تنها . ها اجازه ندارن براي تكميل مراحل مسابقه از اساتيدشون چيزي بپرسن يا كمكي بپذيرن قهرمان. شه مي

در پايان اولين . ي مسابقه چوبدستيشونه ي اولين مرحله ها در زمان برگزاري اولين مرحله سالح قهرمان
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چون اين . گذاريم موزان ميآ رو در اختيار دانش ي دومين مرحله ي مسابقه اطالعات الزم درباره مرحله
  .ها از امتحانات پايان سال تحصيلي معافند گيره قهرمان مسابقه بسيار وقت

  :قاي كراوچ به دامبلدور نگاه كرد و گفتآ
  لبوس؟آيزو گفتم، درسته، كنم همه چ  فكر مي-

  :دامبلدور كه با حالتي ارام و متين به اقاي كراوچ نگاه كرد گفت
  شه امشب مهمون ما باشي؟ بارتي، نمي.  بله، درسته-

  :اقاي كراوچ گفت
من ودربي رو جاي خودم . نهايت شلوغه در حال حاضر سرمون بي.  نه، دامبلدور، بايد برگردم به وزارتخونه-

  ...در واقع زيادي شوق و ذوق داره... خيلي شوق و ذوق داره...  اون خيلي جوونهگذاشتم ولي
  :دامبلدور گفت

  . پس قبل از رفتن بيا يه نوشيدني بخور-
  :بگمن با خوشحالي گفت

دوني كه توي  خودتم خوب مي.  خبرها توي هاگوارتزهي ن همهاآل. جام منم امشب اين.  بمون ديگه بارتي-
  !نيستوزارتخونه خبري 

  :حوصلگي گفت اقاي كراوچ با بي
  .تونم، لودو  نمي-

  :دامبلدور گفت
  با يه ليوان نوشيدني قبل از خواب موافقين؟... پروفسور كاركاروف...  خانم ماكسيم-

وقتي . برد هاي فلور انداخته بود و با عجله او را از تاالر بيرون مي اما خانم ماكسيم دستش را دور شانه
. كردند شنيد كه تندتند با هم به زبان فرانسه صحبت مي رفتند هري صدايشان را مي ميسوي سرسرا  هب

هر دو . ان دو نيز از تاالر خارج شدند اما با هم صحبتي نكردند. كاركاروف هم كرام را به سمت در تاالر راند
  .زده بودند هيجان

  :دامبلدور لبخند زنان به سدريك و هري گفت
ها توي سالن عمومي گريفندور و هافلپاف  مطمئنم كه بچه. شما دو تا هم برين هري، سدريك، بهتره -

حاال كه فرصتي براي سورچروني وبريز و بپاش پيش . منتظرن شما برگردين تا به افتخارتون جشن بگيرن
  .اومده حيفه كه اونارو از اين فرصت محروم كنيم

سرسراي .  و هر دو از تاالر بيرون رفتندسدريك با حركت سرش اطاعت كرد. هري به سدريك نگاه كرد
هاي   خر سوخته بودند و كوتاه شده بودند درون كدوحلواييآها كه تا  شمع. بزرگ ديگر خلوت و سوت و كور بود

رمقي زد و  سدريك لبخند بي. دادند زدند و لبخندشان را عجيب و غيرعادي جلوه مي برودار سوسو مي او چشم
  :گفت
  .كنيم تو در مقابل هم بازي مي اين بار هم من و -



 

 

 -217- 

  

 جام آتش هري پاتر و                                      رولينگ .كي.جي/     جادوگران     چهار قهرمان                     / فصل هفدهم

  :هري گفت
  .ره ديگهآ -

 افكارش را ي شفته بود گويي دست غارتگري همهآمغزش درهم و . حرفي براي زدن نداشت هري هيچ
تش تنها با آشدند كه اكنون در نبود جام  هنگامي كه به پلكان مرمري نزديك مي. درهم ريخته بود

  :ك گفتهاي ديواري روشن شده بود، سدري مشعل
  طوري اسمتو انداختي؟  خب، بگو ببينم چه-

  :هري سرش را بلند كرد و به او خيره شد و گفت
  .به اونام راستشو گفتم...  من اسممو ننداختم-
  . خداحافظپس فعالً... باشه...  اِ-

  .هري مطمئن بود كه سدريك حرفش را باور نكرده است
جا  هري كه همان. ن وارد شدآري واقع در سمت راست سدريك به جاي باال رفتن از پلكان مرمري از د

هسته از پلكان مرمري باال آهاي سنگي پشت در را شنيد و بعد  ايستاده بود صداي پايين رفتن سدريك از پله
  .رفت
كردند هري به ميل خودش وارد  يا غير از رون و هرميون كسي حرف هري را باور كرد؟ يا همه فكر ميآ

دانستند هري بايد با حريفاني رقابت  كه مي توانستند چنين فكري بكنند درحالي طور مي همسابقه شده است؟ چ
گذاشت و در  او بايد مراحل مسابقه را پشت سر مي... تر از اوست شان سه سال بيش كند كه تحصيالت جادويي

كت در مسابقه فكر اين حقيقت داشت كه هري به شر. شد رو مي برابر صدها تماشاگر با موقعيتي خطرناك روبه
او هيچ وقت با ... اما هيچ يك از افكارش جدي نبودند... ن خيال پردازي كرده بودآي  و درباره... كرده بود

  ...ي ورود به مسابقه فكر نكرده بود تصميم راسخ و جدي درباره
و به شخص ديگري خواسته بود كه هري وارد مسابقه بشود ... كار را كرده بود اما شخص ديگري اين

  طور غيرمنتظره خوشحال كند؟ يا كسي قصد داشت او را بهآچرا؟ . هدفش رسيده بود
خواستند هري را مسخره كنند؟ در اين صورت به احتمال زياد به  يا ميآ... كرد چنين باشد هري گمان نمي

م شده بود؟ خواستند او را به كشتن بدهند؟ ايا مودي مثل هميشه دچار توه شايد مي... رسيدند هدفشان مي
خواست  تش اندخته باشد؟ ايا واقعاً يك نفر ميآامكان نداشت كسي براي شوخي و خنده اسم هري را در جام 

  هري بميرد؟
يك ... رزوي مرگ هري را داشتآبله، يك نفر بود كه . ال جواب بدهدؤتوانست بالفاصله به اين س هري مي

... ها دور بود اما ولدمورت از آن. لرد ولدمورت... داشتنفر از زماني كه هري يك ساله بود ارزوي مرگش را 
  ...او ديگر عاجز و ناتوان بود... اي پنهان شده بود تنها در كشور دورافتاده تك و

ولدمورت در . اما هري خواب او را ديده بود، همان خوابي كه به درد و سوزش جاي زخمش منجر شده بود
  ...كشيد ي قتل هري را مي و نقشه... زد ك حرف ميباري او با دم... خواب هري تنها نبود

هنگامي كه . رود اصالً توجه نداشت به كجا مي. وقتي هري بانوي چاق را در مقابل خود ديد يكه خورد
ي پرچين و چروكي كه در زمان پيوستن  همان ساحره. متوجه شد بانوي چاق در قابش تنها نيست تعجب كرد
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 خودش درامده و به قاب تابلوي همجوارش رفته بود اكنون با فيس و هري به قهرمانان ديگر از قاب
معلوم نبود با چه سرعتي تابلو به تابلو ار ان هفت پلكان باال امده بود تا . افاده كنار بانوي چاق نشسته بود
بانوي . ردندك او و بانوي چاق هر دو با ناخشنودي به او نگاه مي. جا برساند بتواند خود را زودتر از هري به آن

  :چاق گفت
  بگو ببينم، كي قهرمان مدرسه شد؟. رو برام تعريف كرده ويولت همه چي! به به! به  به-

  :حوصلگي گفت هري با بي
  . چرند-

  :ميزي گفتآپريده با حالت تحقير ي رنگ ساحره
  ! اسمش اين نبود-
  . نه، نه، ويولت، اين اسم رمزه-

همين كه .  لواليش چرخاند تا هري بتواند وارد سالن عمومي شودبانوي چاق اين را گفت و تابلو را روي
هري نفهميد . ها در سالن عمومي او را به عقب راند ي تابلو نمايان شد صداي فرياد و هياهوي بچه حفره
  .موزان گريفيندور در مقابلش بودندآ تمام دانش. دوازده دست به درون سالن عمومي رفت طور بر روي ده چه

زرده آفرد كه هم كمي . كردند زدند يا با فرياد و هياهو او را تشويق مي زدند يا سوت مي يغ ميهمه يا ج
  :رسيد هم خوشحال بود نعره زد نظر مي به

  ! چرا به ما نگفتي كه تو هم داوطلب شدي-
  :جرج فرياد زد

  !فرينآطوري اين كارو كردي كه ريش درنياوردي؟   چه-
  :هري گفت

  ...جوري دونم چه نمي...  من كاري نكردم-
  :نجلينا با سرعت خود را به او رساند و گفتآاما در همان لحظه 

  ... درسته كه من قهرمان نشدم ولي خوشحالم كه قهرمان گريفيندوريه-
  :بل يكي ديگر از مهاجمين تيم كوييديچ جيغ زد و گفت كتي

  .توني انتقام شكست تيم گريفيندورو از ديگوري بگيري  حاال مي-
  .ورديم باال، بيا بخور، هريآيه عالمه غذا  -
  .سر شام حسابي خوردم.  نه، گرسنه نيستم-

خواست بشنود كه هري اسمش را در  كس نمي هيچ خواست بشنود كه هري گرسنه نيست، كس نمي هيچ
لي جردن ... حتي يك نفر متوجه نشد كه هري حال و حوصله جشن گرفتن را ندارد. تش نينداخته استآجام 

هري . را مثل شنل دور هري بپيچد ك پرچم با نشان گريفندور را از جايي كش رفته بود و اصرار داشت آني
اي  كرد دزدكي از پلكان مارپيچي باال برود و خود را به خوابگاه برساند عده هر بار سعي مي. راه گريزي نداشت

مشت بادام  دادند يا مشت ديگر به او مياي  يك نوشيدني كره... كردند گرفتند و راهش را سد مي دورش را مي
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طور از  چه؛ طور اين كار را كرده خواستند بفهمند چه همه مي... ريختند هايش مي زميني و چيپس در دست
  ...تش بيندازدآطور توانسته اسمش را در جام  مرز سني دامبلدور گذشته و چه

  :هري بارها و بارها گفت
  .وري اين اتفاق افتادط دونم چه نمي...  من كاري نكردم-

  .كس به حرف هري بدهكار نبود اما گوش هيچ
  :ساعت هري فرياد زد  نيمزنجام پس ااسر
  ...خوام برم بخوابم مي... گم نه، جرج، جدي مي... ام  من خسته-

  .ها به افكارش سر و سامان بدهد خواست هرچه زودتر رون و هرميون را پيدا كند و به كمك آن دلش مي
براي از . خواهد بخوابد با اصرار و پافشاري به همه گفت كه مي. ها در سالن عمومي نبودند يك از آن اما هيچ

. شان نرفت سربازكردن برادران كريوي كه جلو پلكان مارپيچي راهش را بسته بودند فقط قربان صدقه
  .نجام همه را كنار زد و با عجله خود را به خوابگاهشان رسانداسر

رون حتي لباسش . وتنها روي تختش دراز كشيده بود نفس راحتي كشيد ون افتاد كه تكوقتي چشمش به ر
  .همين كه هري در را پشت سرش بست رون به او نگاه كرد. را نيز عوض نكرده بود

  :هري گفت
   هيچ معلومه كجايي؟-

  :رون گفت
  . سالم-

داري را كه لي  شد كه پرچم نشانهري ناگهان متوجه . اش غيرعادي و تصنعي بود خنديد اما خنده رون مي
. اش كور شده بود را از دورش باز كند اما گره با عجله سعي كرد آن. به دورش پيچيده بود هنوز درنياورده است

طور روي تختش دراز كشيده بود و تقالكردن هري را تماشا  كه از جايش تكان بخورد همان آن رون بي
  .كرد مي

  :اي انداخت رون گفت دورش باز كرد و به گوشهنجام وقتي هري پرچم را از اسر
  .گم  خب، تبريك مي-

  :هري به رون خيره شد و گفت
  گم؟ گي تبريك مي  منظورت چيه كه مي-
  :رون گفت. ورده باشدآمثل اين بود كه شكلك در. ترديد لبخند رون اشكالي داشت بي
طوري تونستي رد بشي؟ با شنل  هچ. حتي فرد و جرجم نتونستن. كس نتونست از مرز سني رد بشه  هيچ-
  ي؟ئنامر

  :هسته گفتآهري 
  .تونست منو از اون خط رد كنه  شنل نامريي نمي-

  :رون گفت
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چون هردوتامون ... گفتي چون اگه با شنل نامريي رفته بودي به من مي. من فكرشو كردم...  درسته-
   يه راه ديگه پيدا كردي، نه؟شديم، درسته؟ پس حتماً زيرش جا مي
  :هري گفت

  كارو كرده، فهميدي؟  يه نفر ديگه ايناحتماالً.  ننداختمم ببين، من اسممو توي اون جا-
  :رون ابروهايش را باال برد و گفت

  خه براي چي؟آ كي مياد همچه كاري بكنه؟ -
  :هري گفت

  .دونم  خودمم نمي-
. كند ميز جلوه ميآ ن به نظرش رسيد اگر بگويد، براي كشتن من، موضوع كمي اغراقآهري در يك 

  :او گفت. ابروهاي رون به قدري باال رفته بود كه نزديك بود زير موهايش گم شود
خواي كسي بفهمه شايد  حاال اگه نمي. گم دوني من به كسي چيزي نمي  راستشو به من بگو، تو كه مي-

، ويولت، دوست بانوي تو كه توي دردسر نيفتادي، درسته؟ اون يارو. گي حق داشته باشي ولي چرا دروغ مي
هزار . گفت كه دامبلدور بهت اجازه داده كه توي مسابقه شركت كني. رو برامون تعريف كرد چاق همه چي

  .خر سالم معافيآدر ضمن از امتحانات . گاليون جايزه نقدي داري
  :رفت گفت كم داشت از كوره درمي هري كه كم

  ! من اسممو توي اون جام ننداختم-
  :ثل سدريك با شك و ترديد گفترون هم درست م

نداختي كه  خواستي اسمتو بندازي ديشب مي گفتي اگه مي. هنوز حرف امروز صبحتو يادم نرفته. باشه...  اِ-
  ...من كه هالو نيستم... كسي نبيندت

  :هري با بدخلقي گفت
  قدر خوب اداي هالوهارو درمياري؟  پس چرا اين-

  :اش نبود گفت  چهرهرون كه ديگر همان لبخند تصنعي هم در
 ميان باهات مصاحبه كنن يا ازت زودتر برو بخواب كه فردا زود بيدار شي چون احتماالً! طور ؟ كه اين اِ-

  .عكس بندازن
هري جلوي در ايستاده . ي دور تختش را محكم كشيد و هري را به حال خود گذاشت رون اين را گفت و پرده

شماري كه هري اطمينان داشت حرفش را باور  يكي از افراد انگشت. كرد بود و به پرده مخمل قرمز نگاه مي
  .ن پرده ناپديد شده بودآكند پشت  مي
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  ارزيابي چوب دست هاارزيابي چوب دست ها: 18فصل 
  
  
  
  
  
  

هنگامي كه هري صبح روز يكشنبه از خواب بيدار شد 
اي به فكر فرو رفت تا علت نگراني و نااميديش را  لحظه

 در برابر چشمانش پديدار ي شب قبل خاطره. به ياد آورد
ي تخت خودش را  در رختخوابش نشست و پرده. شد

كنار كشيد تا با رون حرف بزند و او را مجبور كند كه 
اما همين كه پرده را كنار كشيد . حرفش را باور كند

معلوم بود كه براي . چشمش به تخت خالي رون افتاد
  .ي پايين رفته است خوردن صبحانه به طبقه

سش را پوشيد و از پلكان مارپيچي به سالن هري لبا
همين كه پايش به سالن عمومي رسيد . عمومي رفت

تصور ورود به سرسراي بزرگ . شان را خورده بودند شروع به تشويق و تحسين هري كردند كساني كه صبحانه
چندان خوشايند كردند  ها كه با او همچون يك قهرمان پيروز رفتار مي رو شدن با ساير گريفندوري و روبه

ماند و در دام برادران كريوي  جا مي رفت يا بايد همان يا بايد مي. اي جز رفتن نداشت اما چاره. رسيد نظر نمي به
او با . خواندند دادند و او را به سوي خود فرا مي ها با شور و اشتياق برايش دست تكان مي افتاد چرا كه آن مي

سپس از حفره پائين پريد و بالفاصله خود را در مقابل . را باز كرد  و آني تابلو رفت حالتي جدي به سمت حفره
  :هرميون كه چند نان برشته را در دستمالي پيچيده و با خود آورده بود گفت. هرميون يافت

  مياي بريم يه گشتي بزنيم؟...  سالم، اينا رو براي تو آوردم-
  :هري با خوشحالي از اين پيشنهاد استقبال كرد و گفت

  ! آره، چه فكر خوبي كردي-
. كه به سرسراي بزرگ نگاه كنند با سرعت از سرسراي ورودي گذشتند آن ي پايين رفتند و بي ها به طبقه آن

تصوير كشتي دورمشترانگ كه در درياچه لنگر انداخته . رفتند چندي بعد از سراشيبي چمن به سوي درياچه مي
هاي برشته را  طور كه با ولع نان ها همان آن. هوا سرد بود. رسيد  مينظر ي آب تيره و تار به بود بر سطح تيره

ي وقايع شب گذشته را از زماني كه ميز گريفندور را ترك كرد سير تا  هري همه. رفتند خوردند پيش مي مي
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ي آرامش و  هاي هري مايه كم و كاست حرف پياز براي هرميون تعريف كرد و هرميون با پذيرفتن بي
ي ماجراهايي را كه در تاالر پشت سرسرا اتفاق افتاده بود براي  كه هري همه پس از آن.  شددلگرمي او

  :هرميون بازگو كرد هرميون گفت
اما بايد ! ت فهميدم وقتي دامبلدور اسمتو صدا زد از حالت قيافه. من فهميدم كه تو خودت اسمتو ننداختي -

هيچ ... ها اين كارو كرده باشه امكان نداره يكي از بچه... گه، هري مودي راست مي. بفهميم كي اين كارو كرده
  ...تونستن جام آتشو گول بزنن يا از مرز سني دامبلدور رد بشن ها نمي كدوم از بچه

  :هري به ميان حرف او پريد و گفت
   رونو ديدي؟-

  :اي درنگ گفت هرميون پس از لحظه
  .موقع خوردن صبحانه ديدمش... آره...  اِ-
  م؟ كنه من خودم اسممو انداخته فكر مي هنوزم -
  .واقعاً چنين فكري توي سرش باشه... كنم گمون نمي...  خب راستش نه-
   منظورت چيه؟-

  :هرميون با نااميدي گفت
  . واي هري، خودت متوجه نشدي؟ قشنگ معلومه كه حسوديش شده-

  :هري با ناباوري گفت
  جلوي همه خيطي باال بياره؟خواد   حسوديش شده؟ به چي حسوديش شده؟ دلش مي-

  :هرميون با صبر و حوصله گفت
  .كني دوني كه اين تويي كه هميشه جلب توجه مي  ببين، خودتم خوب مي-

  :هري با عصبانيت دهانش را باز كرد كه چيزي بگويد اما هرميون با دستپاچگي اضافه كرد
... اينا همه درسته... ب توجه كنيدونم كه خودت دوست نداري جل مي. دونم تقصير خودت نيست  من مي-

از طرف ديگه تو كه . كنن ش مي دوني كه رون چند تا برادر داره و توي خونه با اونا مقايسه ولي خودت مي
افته ديگه به اون توجهي  همين كه مردم چشمشون به تو مي. دوست صميميش هستي خيلي مشهوري

اما اين بار به نظرم كم . يچ وقت به روي خودش نياوردهاونم هميشه با اين قضيه كنار اومده و ه. كنن نمي
  ...آورده

  :هري به تلخي گفت
هر جا ... از قول من بهش بگو هر لحظه كه اراده كنه حاضرم جامو باهاش عوض كنم. خيلي جالبه.  جالبه-

  ...كنن ميرم مردم بر و بر به پيشونيم نگاه مي
  :هرميون گفت

  .اين تنها راه حل اين مشكله.  بهش بگوخودت... گم  من هيچي بهش نمي-
  !تونم اونو مجبور كنم كه بچه بازي در نياره من نمي. رم منّت كشي كنم  من هيچ وقت نمي-
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  :هري ادامه داد. زد كه يك دسته جغد از درختان مجاور پرواز كردند و رفتند هري چنان بلند حرف مي
  . كه از اين مسابقه اصالً خوشم نميادكنم شايد بفهمه جوري جون مي  وقتي ببينه من چه-

  :رسيد آهسته گفت اندازه نگران به نظر مي هرميون كه بي
حتماً خودت . م ش فكر كرده من خيلي درباره... گم  اين قضيه شوخي بردار نيست، هري، باور كن جدي مي-
  ريم به كجا؟ وقتي برگشتيم به قلعه يكراست مي. كار كنيم دوني بايد چي مي
  ...ريم سراغ رون كه يه لگد جانانه بهش بزنم  مي-
مگه بهت نگفته . بايد براش بنويسي چه اتفاقي افتاده. ريم كه براي سيريوس نامه بفرستيم مي.  نه، هري-

من يه قلم پر و . هر اتفاقي كه توي هاگوارتز افتاد براش بنويسي؟ انگار اون انتظار چنين اتفاقي رو داشته
  ...م ا خودم آوردهمقداري كاغذ پوستي ب

  . دست بردار، هرميون-
. زد در محوطه پرنده پر نمي. شنود هري به اطرافشان نگاهي انداخت تا مطمئن شود كسي حرفشان را نمي

  :هري ادامه داد
اگه . كه براش نوشته بودم جاي زخمم تير كشيده از اون سر دنيا اومد اين سر دنيا  اون فقط براي اين-

  ...جا شه مياد اين خبر پا مي فر كاري كرده كه من وارد مسابقه بشم بيبراش بنويسم يه ن
  :هرميون با سرسختي گفت

  .اون توقع داره اين خبرو از تو بشنوه. فهمه پس چه بهتر كه خودت براش بنويسي  اون باالخره مي-
  فهمه؟  اون از كجا مي-

  :ي بسيار جدي گفت هرميون با قيافه
من مطمئنم كه توي پيام امروز خبر ورود تو رو . هم اين مسابقه معروفه هم تو. مونه  اين خبر مخفي نمي-

خودت كه بهتر ... ي اسمشونبره اسم تو هم هست هايي كه درباره توي نصف كتاب. نويسن به مسابقه مي
  .سيريوس انتظار داره اين خبرو تو بهش بدي، من مطمئنم... دوني مي
  .نويسم  باشه، باشه، براش مي-
هر دو به تكه نان شناور در . اش را به درون درياچه پرتاب كرد ي نان برشته ي اين را گفت و باقي ماندههر

گاه هر دو به قلعه  آن. را قاپيد اي بعد شاخكي از عمق آب باال آمد و آن كه لحظه آب خيره ماندند تا اين
  .بازگشتند

  :رفتند هري گفت ها باال مي وقتي از پله
  .غد كي بفرستم؟ سيريوس نوشته بود ديگه هدويگو نفرستم نامه رو با ج-
  ... از رون بپرس ببين-

  :هري با صراحت گفت
  .پرسم  من از رون هيچي نمي-
  .تونن از اونا استفاده كنن همه مي. پس يكي از جغدهاي مدرسه رو بفرست.  باشه-
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 شيشه مركب به دست هرميون يك قلم پر، يك تكه كاغذ پوستي و يك. ها به جغدداني رفتند آن
در مدتي كه هري پاي ديواري . ها شروع به قدم زدن كرد هاي متعدد النه هري داد و خودش در ميان رديف

  :هري نوشت. جا سرگرم بود نوشت هرميون به تماشاي انواع جغدهاي آن نشسته بود و نامه مي
  

  سيريوس عزيز،
دونم شنيدي يا نه، ولي  نمي: اوضاع از اين قراره. ويسمنوشته بودي كه هر اتفاقي در هاگوارتز افتاد برات بن

شنبه شب من به عنوان چهارمين قهرمان مسابقه . ي سه جادوگر در هاگوارتز برگزار بشه امسال قراره مسابقه
ي هاگوارتز  قهرمان ديگه. دونم كي اين كارو كرده من اسممو توي جام آتش ننداختم و نمي. انتخاب شدم

  .كه از گروه هافلپافهسدريك ديگوريه 
  

خواست براي سيريوس بنويسد  دلش مي. جا كه رسيد از نوشتن دست كشيد و به فكر فرو رفت هري به اين
گونه  دانست چه ولي نمي. كه از شب گذشته اضطراب و نگراني عميقي تمام وجودش را پر كرده است

  :و كرد و شروع به نوشتن كردبنابراين بار ديگر قلم پر را در مركب فر. احساسش را بيان كند
  

  .اميدوارم حال تو و كج منقار خوب باشه
  قربانت هري

  
تكاند تا پرهاي كاهي كه به آن چسبيده بود به زمين  كه ردايش را مي هري از جايش برخاست و درحالي

  :بريزد به هرميون گفت
  . تموم شد-

هري كه به .  پايش را جلو آورداش نشست و هدويگ بالفاصله به سوي هري پرواز كرد و روي شانه
  :كرد به هدويگ گفت جغدهاي مدرسه نگاه مي

  .بايد يكي از اينا نامه رو ببره. تونم تو رو بفرستم  نمي-
. ي هري فرو رفت هدويگ با صداي بلندي هوهو كرد و چنان ناگهاني به پرواز در آمد كه چنگالش در شانه

بست هدويگ پشتش را به هري كرده  غد سينه خال بزرگ ميدر تمام مدتي كه هري نامه را به پاي يك ج
وقتي جغد سينه خال پرواز كرد و رفت هري به سراغ هدويگ رفت تا او را نوازش كند اما جغد خشمگين . بود

هري با عصبانيت . با عصبانيت منقارهايش را باز و بسته كرد و پروازكنان به جايي دور از دسترس هري رفت
  :گفت
  باباجون به چه زبوني بگم كه من مقصر نيستم؟! ون از رون، اينم از توا!  بفرما-

***  
ها از آسياب بيفتد فرداي آن روز  اگر هري اميد داشت كه به مرور زمان موضوع قهرماني او عادي شود و آب

شن مثل روز رو. آموزان دوري كند توانست از ساير دانش ها ديگر نمي با شروع كالس. اميدش نقش برآب شد
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كنند هري خودش اسمش را به درون  ها تصور مي آموزان مدرسه مثل گريفندوري ي دانش بود كه بقيه
  .ها از اين موضوع استقبال نكردند جام آتش انداخته است اما برخالف گريفندوري

اعتنايي  يآموزان گريفندور ب اي داشتند به تمام دانش ها روابط دوستانه ها كه معموالً با گريفندوري هافلپافي
كنند هري  ها احساس مي شناسي اين موضوع كامالً مشخص بود كه هافلپافي در اولين كالس گياه. كردند مي

ندرت به عظمت و افتخار  اين واقعيت كه گروه هافلپاف به. دار كرده است افتخار و عظمت قهرمانشان را خدشه
ها   دادن تيم گريفندور افتخاري را نصيب آنكه سدريك تنها كسي بود كه با شكست يافت و نيز اين دست مي

فلچي كه معموالً  ميالن و جاستين فينچ ارني مك. دار شود تر جريحه شد احساساتشان بيش كرده بود باعث مي
كردند يك كلمه  كه هنگام تعويض گلدان پيازهاي جهنده با هري كار مي ي خوبي با هري داشتند با اين ميانه

زماني كه يكي از پيازهاي جهنده از چنگ هري گريخت و به صورتش سيلي زد با فقط . با او حرف نزدند
ها نشسته بود و به زور  هرميون وسط آن. زد رون نيز با هري حرف نمي. حالت ناخوشايندي به او خنديدند

م زدند نگاهشان را از ه كه با هرميون بسيار عادي حرف مي اما آن دو با اين. كشيد ها را به حرف مي آن
هر چه باشد او رئيس . كرد حتي پروفسور اسپراوت نيز از او فاصله گرفته است هري احساس مي. دزديدند مي

  .گروه هافلپاف بود
هري چشم انتظار مالقات با هاگريد بود اما ديدن هاگريد در كالس مراقبت از موجودات جادويي مساوي 

  .ها بعد از قهرمان شدنش بود ها و اين اولين ديدارش با آن بود با ديدن اساليتريني
همين كه در . آمد ي هاگريد مي اش به سوي كلبه رفت مالفوي با پوزخند هميشگي چنان كه انتظار مي

  :رسيد به كراب و گويل گفت دانست صدايش به هري مي اي قرار گرفت كه مي فاصله
ين كه ازش امضا بگيرين؟ بهتره دفترتونو آورد! جا رو نگاه كنين، اون قهرمان خودمونه ها، اون  هي بچه-

هاي مسابقات سه جادوگر  نصف قهرمان... كنم زياد دوام بياره همين اآلن ازش امضا بگيرين چون گمون نمي
ي اول  ي اول مرحله قدر دوام مياري؟ من حاضر شرط ببندم كه توي ده دقيقه نظر خودت چه پاتر، به... ن مرده

  .شي نفله مي
جا به حرفش خاتمه دهد زيرا هاگريد در  زدند اما مالفوي ناچار شد همان  قهقهه ميكراب و گويل چاپلوسانه
اش بيرون آمد و چندين جعبه را كه مثل برج لغزاني روي هم چيده شده بود با خود  همان لحظه از پشت كلبه

تر  ر چه بيشهاگريد شروع به صحبت كرد و ه. انفجاري جهنده بود ها يك موجود دم در هر يك از جعبه. آورد
انفجاري به همديگر را  ي موجودات دم او براي همه علت حمله. ترسيدند تر مي ها بيش داد بچه توضيح مي

كنند و همديگر را  توضيح داد و گفت كه اين موجودات به علت تجمع انرژي زياد در بدنشان به هم حمله مي
ها  اي به گردن آن ها قالده  كه هريك از بچهها اين است او گفت تنها راه جلوگيري از اين حمله. كشند مي

  .كرد جا دور مي ي اين كار اين بود كه مالفوي را از آن تنها فايده. ها را در محوطه بگردانند ببندند و آن
  :ها نگاهي انداخت و گفت مالفوي با انزجار به داخل يكي از جعبه

انفجاريشون؟ يا روي عضو  ون؟ روي دمرو كجا بايد ببنديم؟ روي نيشش  اينا رو بگردونيم؟ قالده-
  شون؟ مكنده

  :انفجاري اشاره كرد و گفت هاگريد با انگشتش به موجودات دم
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كه  اگه دستكش پوست اژدهاتونو دستون كنين بد نيست، واسه اين!...  وسط بدنشون ببندين-
  ...هه رو ببنديم ي اين گنده جا كمك كن قالده هري، بيا اين... خيالتون راحت باشه

او صبر كرد تا همه با موجود . خواست در اين فرصت با هري صحبت كند اما در واقع هاگريد مي
  :جا دور شدند سپس رو به هري كرد و با حالتي بسيار جدي گفت انفجاريشون از آن دم

  .قهرمان مدرسه شدي. كني  خب، پس تو هم توي مسابقه شركت مي-
  :هري حرف او را تصحيح كرد و گفت

  .هاي مدرسه شدم  از قهرمان يكي-
  :او گفت. زد هاي ريز و مشكي هاگريد نگراني موج مي در چشم

  دوني كي ممكنه تو رو توي اين هچل انداخته باشه، هري؟  نمي-
  :هري به زحمت خوشحاليش را از شنيدن اين حرف هاگريد را پنهان كرد و گفت

  م؟  پس تو باور كردي كه من اين كارو نكرده-
  :رولندكنان گفتهاگريد غ

كنه،  دامبلدور حرفتو باور مي. كنم گي اين كارو نكردي منم حرفتو باور مي تو مي. م  پس چي كه باور كرده-
  .طور م همين بقيه

  :هري به تلخي گفت
  .خواد بدونم كار كي بوده  خيلي دلم مي-

ه پراكنده شده هاي كالس در محوط در آن لحظه بچه. هر دو به سراشيبي چمن محوطه چشم دوختند
ديگر بدنشان نرم و . انفجاري به يك متر رسيده بود و بسيار قدرتمند شده بودند طول موجودات دم. بودند
اي از يك عقرب  آميزه. ديگر پوشش ضخيم خاكستري رنگ براقي بدنشان را پوشانده بود. رنگ نبود بي

اندازه  ها بي ي آن همه. ابل تشخيص نبودهايشان ق پيكر و يك خرچنگ دراز بودند اما هنوز سر يا چشم غول
  :هاگريد با خوشحالي گفت. رسيد  نمينظر ها چندان آسان به قوي شده بودند و مهار آن

  .گذره  انگار داره بهشون خوش مي-
انفجاري بوده است زيرا كامالً معلوم بود كه  هري فرض را بر اين گذاشت كه منظور هاگريد موجودات دم

رسيد و  گاه صداي بنگ بلندي به گوش مي گاه و بي. برند  هيچ وجه از كارشان لذت نميهايش به همكالسي
آموزاني  تعداد دانش. شد چندين متر به جلو پرتاب شوند تركيد و باعث مي انفجاري مي دم يكي از موجودات دم

  .كم نبودكردند از زمين بلند شوند  شدند و با درماندگي تقال مي كه بر شكم روي زمين كشيده مي
  :ي نگران به هري نگاه كرد و گفت مقدمه آهي كشيد و با چهره هاگريد بي

  ي بالها سر تو بياد؟ آخه چرا بايد هميشه همه...  هيچ سردر نميارم، هري-
اين كمابيش همان حرفي بود كه ... آمد ي بالها بر سر هري مي انگار واقعاً همه... بله. هري جوابي نداد
  .چه به او زده بود و عقيده داشت كه دليل قهركردن رون با او همين استهرميون كنار دريا

آموز  وضعيتش مانند وقتي شده بود كه هري دانش. چند روز آينده جزو بدترين روزهاي زندگي هري بودند
كردند هري به  آموزان مدرسه گمان مي ي زيادي از دانش در آن دوران طي چند ماه متوالي عده. سال دوم بود
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هري . كرد اما در آن زمان رون در كنار هري بود و از او حمايت مي. كند هايش حمله مي مكالسه
ها را تحمل كند اما حاضر نبود رون را  توانست رفتار ساير بچه كرد مي دانست كه اگر با رون آشتي مي مي

 از هر سو به طرفش روانه با اين همه، در ميان تيرهاي كينه و عداوتي كه. برخالف ميلش وادار به آشتي بكند
  .داد شدند درد تنهايي آزارش مي مي

ها از قهرمان خودشان حمايت  آن. داد ها حق مي ها را دوست نداشت به آن كه برخورد هافلپافي با اين
ها محبوبيتي  گاه در ميان آن او هيچ. ها نيز جز توهين و تحقير انتظار ديگري نداشت از اساليتريني. كردند مي

ها را شكست بدهد، چه در مسابقات كوييديچ، چه در كسب   زيرا بارها باعث شده بود گروه گريفندور آننداشت
ي سدريك  آموزان گروه ريونكال از او نيز به اندازه كرد دانش هري گمان مي. هاي مدرسه مقام قهرماني گروه

آموزان ريونكال عقيده داشتند كه هري با  تر دانش از قرار معلوم بيش. اما كامالً در اشتباه بود. كنند حمايت مي
  .تري كسب كند خواسته شهرت بيش فريب دادن جام آتش و ورود به مسابقه مي

. نهايت خوش قيافه بود او بي. تر بود آموزان عنوان قهرماني به سدريك برازنده تر دانش خالصه از نظر بيش
يد همه را برانگيخته بود و در آن روزها با موهاي مشكي، چشمان خاكستري و بيني قلمي تحسين و تجم

يك بار هنگام صرف ناهار هري همان دخترهاي . تر است يا سدريك توانست بگويد كرام محبوب كسي نمي
كردند روي كيف  ها از سدريك خواهش مي اين بار آن. خواستند از كرام امضا بگيرند سال ششمي را ديد كه مي

  .شان امضا كند مدرسه
كرد، پروفسور  ي هري را نفرستاده بود، هدويگ از هري دوري مي سيريوس هنوز جواب نامهدر اين ميان 

آوري  كرد و سرانجام هنگامي كه در اجراي افسون جمع تري مرگ او را پيشگويي مي تريالني با اطمينان بيش
بود كه بايد جز نويل، هري تنها كسي . ويك برايش تكاليف اضافي تعيين كرد ناموفق ماند پروفسور فليت

  .نوشت جريمه مي
  :ويك در آمدند هرميون به هري دلداري داد و گفت وقتي از كالس فليت

  ...حتماً درست حواستو جمع نكردي.  اصالً كار سختي نيست، هري-
درست مثل اين بود كه او يك . هرميون از اول تا آخر درس انواع و اقسام اجسام را به سوي خود كشيده بود

  .نما را به خود جذب كند ب باشد و تخته پاك كن و سطل آشغال و ماهمغناطيس عجي
گذشت دخترها  ها مي وقتي سدريك در ميان چندين دختر كه لبخندهاي ساختگي بر لب داشتند از كنار آن

  :هري گفت. ي عظيم بود انفجاري جهنده طوري به هري نگاه كردند انگار او يك موجود دم
سازي  امروز بعدازظهر دو جلسه معجون. هيچي بابا ولش كن... كنن؟ هنوز يجوري م دوني چرا اين  مي-
  ...داريم

يك ساعت و نيم . سازي هميشه ناخوشايند بود اما آن روزها حكم نوعي شكنجه را داشت دو جلسه معجون
 را ها تصميم گرفته بودند هري ي اساليتريني همه. شدند ها در يك دخمه حبس مي با اسنيپ و اساليتريني
بدين ترتيب هري چيزي بدتر و ناخوشايندتر . ي سه جادوگر به شدت گوشمالي بدهند براي ورودش به مسابقه

سازي را با جان كندن تحمل  ي گذشته كالس معجون جمعه. سازي سراغ نداشت از دو جلسه درس معجون
ولشون كن، ولشون «: ته بودآن روز در كنار هرميون نشسته بود و هرميون در تمام مدت زيرلب گف. كرده بود

  ي گذشته باشد؟ چه دليلي وجود داشت كه اين بار بهتر از هفته» .كن، ولشون كن
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آموزان اساليترين پشت در كالس  ي اسنيپ رسيدند دانش وقتي هري و هرميون بعد از ناهار به دخمه
يك آن هري گمان . ن زده بودندي ردايشا ها از دم مدال بزرگي به جلوي سينه ي آن همه. منتظر ايستاده بودند

ي  نماي قرمز روي همه اند اما بالفاصله فهميد كه حروف شب ع را به سينه زده.و.ه.هاي ت ها مدال كرد آن
  :دهند نور يك جمله را نشان مي ي كم ها در آن دخمه مدال

  قهرمان واقعي هاگوارتز سدريك ديگوري، از

  !حمايت كنيد
  :د مالفوي با صداي بلندي گفتها نزديك ش همين كه هري به آن

  !نگاه كن...  از اينا خوشت مياد، پاتر؟ تازه فقط اين نيست-
ي ديگري با حروف  ي روي آن ناپديد شد و جمله اش فشرد و بالفاصله جمله مالفوي مدالش را روي سينه

  :را گرفت سبز رنگ جاي آن

  پاتر بوگندو
اي بعد هري در ميان  هايشان را فشار دادند و لحظه ز مدالها ني آن. بر شدند ها از خنده روده اساليتريني

هرميون با حالت . صورت و گردن هري برافروخته شد.  محاصره شد پاتر بوگندوچندين و چند عبارت درخشان
  :زدند گفت تر قهقهه مي آميزي به پانسي پاركينسون و دخترهاي گروهش كه از بقيه بيش كنايه
  ! واي چه بامزه-

مالفوي يك مدال به . او نه خنديد و نه از هري دفاع كرد. ن و توماس كنار ديوار ايستاده بودرون با دي
  :هرميون نشان داد و گفت

فقط حواست باشه كه دستت به دستم . ها زياد دارم خواي، گرنجر؟ من از اين مدال ها مي  از اين مدال-
  .تم گند بزنهخوام يه گندزاده به دس نمي. م نخوره چون تازه دستمو شسته

كه بفهمد  پيش از آن. تمام خشمي كه هري در چند روز گذشته فرو خورده بود ناگهان گريبانش را گرفت
تمام كساني كه در اطرافشان بودند دستپاچه شدند و در راهرو سنگر . كند چوبدستيش را در آورده بود چه مي
  :ي چوبدستيش را درآورد و به آرامي گفتمالفو» !هري«: اي گفت هرميون با حالت هشدار دهنده. گرفتند

  !اگه جيگرشو داري يه كاري بكن! زودباش ديگه... ديگه مودي نيست كه به دادت برسه!  ياال، پاتر-
. اي هر دو در چشم هم خيره شدند و بعد هر دو با هم دو ورد متفاوت را با صداي بلند ادا كردند لحظه

پرتو سحرآميز . شان خارج شد در هوا به هم برخوردند و كمانه كردندهاي پرتوهاي درخشاني كه از سر چوبدستي
هاي زشت  جوش. اش را گرفت گويل نعره زد و محكم بيني. هري به گويل خورد و پرتوي مالفوي به هرميون

  .كشيد هرميون دهانش را گرفته بود و از وحشت جيغ مي. شدند اش پديدار مي و بزرگي روي بيني
  ! هرميون-

هري برگشت و همان وقت . عجله به سوي هرميون رفت تا ببيند چه باليي به سرش آمده استرون با 
هاي پيشين هرميون كه  دندان. ي ناخوشايندي بود صحنه. رون دست هرميون را از جلوي دهانش كنار زد

هايش  داندراز شدن دن. شدند تر مي ي عادي بودند با سرعت وحشتناكي بزرگ و بزرگ تر از اندازه كمي بزرگ
هايش دراز و درازتر شد، از لب پايينش گذشت و به سمت  دندان. تر شبيه به سگ آبي شود باعث شده بود بيش
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شد از ته  اش تماس پيدا كرد هرميون كه داشت از ترس زهره ترك مي همين كه با چانه. اش رفت چانه
  .دل جيغ كشيد

  :رسيدانگيزش پ اسنيپ از راه رسيد و با صداي آهسته و هراس
   اين سروصداها براي چيه؟-

اسنيپ با انگشت دراز و زردش به مالفوي اشاره . ها دورش جمع شدند تا برايش توضيح بدهند اساليتريني
  :كرد و گفت

  . تو، توضيح بده-
  ... آقا، پاتر به من حمله كرد-

  :هري فرياد زد
  ! هردومون با هم به همديگه حمله كرديم-
  ! ببينين. پاتر گويلو طلسم كرد-

هاي سمي شده بود معاينه كرد و با ماليمت به گويل  اسنيپ از نزديك صورت گويل را كه اكنون مثل قارچ
  :گفت
  . برو به درمونگاه-

  :رون گفت
  !ببينين.  مالفويم هرميونو طلسم كرد-

دايش رسيده ي ر ها به يقه هايش را بپوشاند زيرا اكنون نوك دندان كرد دندان هرميون با دو دستش سعي مي
اش كه شكمشان را گرفته بودند  پانسي پاركينسون و دارودسته. هاي هرميون را كنار زد رون به زور دست. بود

اسنيپ با خونسردي به هرميون نگاه . دادند خنديدند از پشت اسنيپ هرميون را به هم نشان مي و كركر مي
  :كرد و گفت

  .ش فرقي نكرده  به نظر من كه قيافه-
دوان در راهروي تاريك  سپس برگشت و دوان. اش به هوا رفت  هرميون پر از اشك شد و آه و نالههاي چشم

  .از نظر ناپديد شد
. هري و رون هردو با هم بر سر اسنيپ فرياد كشيدند و شانس آوردند كه هر دو با هم فرياد زدند

جه اسنيپ يك كلمه از حرفشان در نتي. خوشبختانه صدايشان در هم آميخت و در راهروي سنگي دخمه پيچيد
  :تر از هميشه گفت را درست نشنيد اما در هر حال متوجه منظورشان شد و با صدايي ماليم

حاال زودتر برين . شين كنم هم هردوتون مجازات مي حاال هم پنجاه امتياز از گروه گريفندور كم مي.  خب-
  .كنم توي كالس وگرنه يك هفته مجازاتتون مي

خواست او را همان جا با  انصافي كرده بود كه هري مي ها بي اسنيپ چنان در حق آن. ي پريدبرق از سر هر
هري از جلوي اسنيپ گذشت و همراه با رون به ته دخمه رفت و با عصبانيت كيفش . يك طلسم ريزريز كند

ت عادي يك آن هري گمان كرد روابطشان به حال. لرزيد رون نيز از خشم مي. را محكم روي ميز كوبيد
. اما بالفاصله رون برگشت تا كنار دين و سيموس بنشيند و هري را به حال خود گذاشت. برگشته است
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بار . اش را فشار داد مالفوي در آن سوي دخمه پشتش را به اسنيپ كرد و پوزخندزنان مدال روي سينه
  . در آن سوي دخمه درخشيدپاتر بوگندوديگر عبارت 

هاي وحشتناك و  تك و تنها نشسته بود در ذهن خود اسنيپ را در حالتوقتي درس آغاز شد هري كه 
افتاد و از درد به خود  گر را بلد بود اسنيپ روي زمين مي اگر طلسم شكنجه... كرد دلخراشي تصور مي

  ...درست مثل آن عنكبوت... پيچيد مي
  :ا از نظر گذراند و گفتآموزان كالس ر ي دانش درخشيد همه اسنيپ كه برق شرارت در چشمان سياهش مي

همه با دقت مشغول . ي نوشداروها رو فراهم كرده باشين تون بايد طرز تهيه اآلن ديگه همه!  نوشداروها-
  ...كنيم بعد براي امتحان نوشداروها يه نفرو انتخاب مي. درست كردن نوشدارو بشين

اسنيپ مي خواست او را .  رو دارددر همان لحظه نگاه اسنيپ روي هري ثابت ماند و او فهميد چه در پيش
هري در ذهنش خود را مجسم كرد كه پاتيلش را برداشت و به جلوي كالس برد و محتويات . مسموم كند

  ...ي اسنيپ خالي كرد را روي موي روغن زده آن
همين كه . كالين كريوي بود. ي افكار هري را پاره كرد اي به در دخمه خورد و رشته در همان لحظه ضربه

  :اسنيپ با حالتي خشك و جدي گفت. وارد كالس شد به هري لبخند زد و يكراست به سوي ميز اسنيپ رفت
   بله؟-
  . ببخشيد آقا، منو فرستادن كه پاترو ببرم باال-
  .آخر كالس مياد باال. سازي مونده  هنوز يه جلسه ديگه از درس معجون-

  :كالين سرخ شد و با نگراني گفت
خوان ازشون  كه مي مثل اين... ها بايد برن باال ي قهرمان همه. اي بگمن كارش داره ولي آخه، آقا، آق-

  .عكس بگيرن
زير چشمي . ي دار و ندارش را از دست بدهد اما كالين را از گفتن جمله آخرش باز دارد هري حاضر بود همه

  :فتاسنيپ با بدخلقي گ. كند به رون نگاهي انداخت و ديد او عمداً به سقف نگاه مي
  .خوام نوشداروتو امتحان كنم ولي زود برگرد چون مي.  باشه، باشه، پاتر وسايلتو همين جا بگذار و برو-

  :كالين با صداي جيرجير مانندي گفت
  ...ها ي قهرمان همه.  ببخشيد آقا، اون بايد وسايلشم با خودش بياره-

  :اسنيپ گفت
  .ر شو بسيارخب، پاتر وسايلتو بردار و از جلوي چشمم دو-

وقتي از جلوي رديف . اش انداخت و از جايش برخاست و به سمت در رفت هري كيفش را روي شانه
  .سو به نمايش در آمد  از همهپاتر بوگندوشد عبارت  ها رد مي اساليتريني

  :همين كه هري در دخمه را پشت سرش بست كالين شروع به صحبت كرد و گفت
  !گم؟ چه خوب شد كه قهرمان شدي  نميست، هري، مگه نه؟ درست  فوق العاده-

  :رفتند گفت طور كه به طرف پلكان سرسراي ورودي مي هري كه دلش پر بود همان
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  خوان عكس بندازن؟ كالين، براي چي مي!  آره، خيلي خوب شد-
  !ن ي پيام امروز اومده كه از روزنامه  مثل اين-

  :حوصلگي گفت هري با بي
  !تر شهرت بيش! ستمخوا همون چيزي كه مي!  چه خوب-

  :وقتي به در اتاق رسيدند كالين گفت
  ! موفق باشي-

تر ميزها را  بيش. او به درون يك كالس درس نسبتاً كوچك قدم گذاشته بود. هري در زد و وارد اتاق شد
فقط سه ميز را كنار هم جلوي تخته سياه رديف . نزديك ديوار گذاشته بودند تا فضاي وسط اتاق خالي باشد

پنج صندلي پشت ميزهاي مخمل پوش گذاشته . ها انداخته بودند ي مخملي درازي روي آن ه و پارچهكرد
كرد كه رداي سرخابي رنگي به  اي صحبت مي ها نشسته بود و با ساحره بودند كه لودو بگمن روي يكي از آن

  .تن داشت و هري تا آن زمان او را نديده بود
سدريك و . زد كس حرف نمي اي ايستاده بود و با هيچ بوس در گوشهي ع ويكتور كرام مثل هميشه با چهره

هري در هيچ يك از ديدارهاي گذشته فلور را چنان خوشحال و خندان نديده . كردند فلور با هم صحبت مي
تر به نمايش  را بيش انداخت تا درخشش آن دائم موهاي بلند و براقش را از اين طرف به آن طرف مي. بود

مرد زير . آمد  قوي هيكلي يك دوربين بزرگ در دست داشت كه دود خفيفي از آن بيرون ميمرد. بگذارد
  .كرد چشمي به فلور نگاه مي

  :بگمن هري را ديد و بالفاصله از جايش بلند شد و به سوي او رفت و گفت
ابي مراسم ارزي. چيز مهمي نيست... بيا تو، هري، بيا تو! ي چهار قهرمان شماره!  باالخره اومد-

  .ي داورها ميان همين اآلن بقيه. هاست چوبدستي
  :هري با نگراني گفت

  ها؟  ارزيابي چوبدستي-
ها  آخه چوبدستي. كنه هاتون درست كار مي خوايم مطمئن بشيم كه چوبدستي  چيزي نيست، فقط مي-
چولو ازتون بعدشم يه عكس كو. كارشناسمون اآلن پيش دامبلدوره. ست ترين وسيله در مراحل مسابقه مهم

  .ميندازن
  :ي سرخابي پوش اشاره كرد و گفت گاه بگمن به ساحره آن
ي سه  ي مسابقه ي پيام امروز يه گزارش مختصر درباره خواد براي روزنامه مي.  ايشون خانم ريتا اسكيتره-

  .جادوگر بنويسه
  :كه از هري چشم بردارد گفت آن ريتا اسكيتر بي

  .ه لودو، شايد زيادم مختصر نباش-
داري به  عينك نگين. هاي مويش با فك پهن و بزرگش سازگاري نداشت موهايش را پيچيده بود و حلقه

جنس كيفش از پوست تمساح و رنگ آن . با انگشتان پهنش كيفش را محكم نگه داشته بود. چشم زده بود
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ش را از هري بردارد كه نگاه بار ديگر بدون آن. هاي بلند قرمزش از زير كيف معلوم بود ناخن. قرمز بود
  :به بگمن گفت

ي  دوني، آخه سنش از بقيه شه قبل از شروع كارمون من چند كلمه با هري حرف بزنم؟ مي  ببينم مي-
  !چاشني گزارشمونه ديگه... تره ها كم قهرمان

  :بگمن گفت
  .كه هري موافق نباشه مگه اين... شه  البته، چرا نمي-

  :هري گفت
  ... اِ-
  ! عاليه-

اي بعد او بازوي هري را محكم گرفته بود و او را با خود  لحظه. سكيتر اين را گفت و از جايش برخاستريتا ا
  :اولين دري را كه در بيرون اتاق بود باز كرد و گفت. كشيد تا به بيرون اتاق ببرد مي
  .و خوبهجا خيلي دنج  آهان همين... بگذار ببينم. شد حرف بزنيم  اون جا با اون همه سرو صدا نمي-
هاي  او با عجله روي يكي ازسطل. هري به او چشم دوخت. جا انباري مخصوص وسايل نظافت قلعه بود آن

انباري تاريك و ظلماني . اي نشاند و در را بست وارونه نشست و هري را به داخل انباري كشيد و روي جعبه
  .شد

با يك حركت چوبدستيش . ن آورددر كيف پوست تمساحيش را باز كرد و چندين شمع از داخل آن بيرو
  :سپس گفت. ها را روشن و در هوا شناور كرد تا بتوانند جلويشان را ببينند شمع
  .كنم كه بتونيم راحت با هم حرف بزنيم  هري اگه موافق باشي از يه قلم پر تندنويس استفاده مي-
   از يه قلم پر چي؟-

بار ديگر دستش را در . هايش سه دندان طال ديد  دندانهري در ميان. لبخند ريتا اسكيتر تبديل به خنده شد
هاي همه  ي دستمال كيفش فرو كرد و يك قلم پر سبزرنگ و يك حلقه كاغذ پوستي را باز كرد و روي جعبه

. نوك قلم سبز را در دهانش گذاشت و با شور و اشتياق شروع به مكيدن كرد. ي خانم اسكاور گذاشت كاره
  :ريتا گفت. طور روي كاغذ ايستاد و اندكي لرزيد قلم پر همان. ذ پوستي گذاشترا عمود بر كاغ سپس آن

  .اسم من ريتا اسكيتره، گزارشگر پيام امروزم... كنيم  خب، حاال امتحانش مي-
همين كه ريتا اسكيتر شروع به صحبت كرد قلم پر سبزرنگ نيز بر روي . هري بالفاصله به قلم نگاه كرد

  :روع به نوشتن كردكاغذ پوستي لرزيد و ش
ريتا اسكيتر جذاب موطاليي چهل و سه سال دارد و با قلم پر مهار ناپذيرش باد بسياري از افراد معروف را 

  ...خالي كرده است
ي كاغذ پوستي را پاره و مچاله كرد و در كيفش  ي نوشته شده و تكه» !عاليه«: ريتا اسكيتر دوباره گفت

  : و گفتگاه به سمت هري خم شد آن. گذاشت
  طور شد كه تصميم گرفتي براي شركت در مسابقه داوطلب بشي؟  خب، هري، چه-

  :هري دوباره گفت
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  ... اِ-
كه هري هنوز حرفش را شروع نكرده بود قلم پر بر روي كاغذ  با اين. اما حركت قلم پر حواسش را پرت كرد

  : بود خواندي زير را كه هنوز كامل نشده هري جمله. نوشت لغزيد و مي پوستي مي
  ...هايش ي دلخراش اوست صورت دلنشينش را خراب كرده وچشم جاي زخم بدتركيبي كه يادگار گذشته

  :ريتا اسكيتر گفت
  . به اون قلم توجه نكن-

  :ريتا اسكيتر دوباره پرسيد. هري سرش را بلند كرد و با دلواپسي به او نگاه كرد
  ي سه جادوگر داوطلب بشي؟  چي شد كه تصميم گرفتي براي شركت در مسابقه-

  :هري گفت
  .طوري توي جام آتش رفته چون خودم اسممو ننداختم دونم اسمم چه من نمي.  من داوطلب نشدم-

  :اش را باال برد و گفت ريتا اسكيتر ابروي وسمه كشيده
ن نباش ولي اصالً نگرا. شدي دونن تو اصالً نبايد داوطلب مي همه مي. افتي  نترس هري، توي دردسر نمي-

  .تر دوست دارن ها افراد عصيانگرو بيش چون خواننده
  :هري دوباره تكرار كرد

  ...دونم كي نمي.  ولي من داوطلب نشدم-
  اي؟ ي مراحل مسابقه چه احساسي داري؟ نگراني؟ هيجان زده  درباره-

  :جوشيد گفت هري كه دلش مثل سير و سركه مي
  .نگرانم... تونم بگم  مي...ش فكر نكرده بودم ولي  تا حاال درباره-

  :زد گفت ريتا اسكيتر كه تندتند حرف مي
  به اين موضوع فكر كرده بودي؟. ن هاي قبلي مسابقه مرده هاي دوره  خيلي از قهرمان-

  :هري گفت
  .خطرتره ي امسال كم گن مسابقه  مي-

ريتا . كرد ري ميسوا كرد گويي روي آن اسكيت خورد و صدا مي قلم پر در بين آن دو روي كاغذ سر مي
  :اسكيتر از نزديك به او نگاه كرد و گفت

   ولي تو قبالً با مرگ رودررو شدي، درسته؟ اون ماجرا در تو چه اثري گذاشته؟-
  :هري دوباره گفت

  ... اِ-
هاتو به اثبات برسوني؟ اين موضوع  ها و توانايي ت باعث نشده كه بخواي ارزش ي روحي گذشته  ضربه-

  ...ه شهرتت تكيه داشته باشي؟ اون چيزي كه تو رو وسوسه كرد داوطلب بشيباعث نشده كه ب
  :شد گفت كم داشت عصباني مي هري كه كم
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  ... بابا من داوطلب نشدم-
   پدر و مادرتو به ياد داري؟-
  . نه-
كني چه احساسي  ي سه جادوگر شركت مي ديدن كه داري توي مسابقه  به نظرت اگه اونا زنده بودن و مي-
  شدن؟ كردن؟ نگران بودن؟ يا عصباني مي شتن؟ احساس غرور ميدا

دانست كه پدر و مادرش اگر زنده بودند چه احساسي  هري چه مي. ديگر هري واقعاً عصباني شده بود
كه به او نگاه كند به  هري اخم كرد و به جاي آن. كرد نگاه مشتاق ريتا اسكيتر را بر خود حس مي. داشتند

  :نوشته بود.  تازه تمام كرده بود چشم دوختجمالتي كه قلم پر
آورد و چشمان  ها را به خاطر نمي گويد آن آيد هري مي همين كه صحبت از پدر و مادرش به ميان مي

  .شود زيبايش پر از اشك مي
  :هري با صداي بلند گفت

  !هام پر اشك نشده  من كه چشم-
آلبوس . ي بيرون انبار چشم هري را زد خيره كنندهكه ريتا حرفي بزند در انبار باز شد و نور  پيش از آن

  .كرد دامبلدور جلوي در ايستاده بود و به آن دو كه در انبار كز كرده بودند نگاه مي
او با . بندد هري متوجه شد كه از كاغذ پوستي و قلم پر اثري نيست و ريتا با عجله در كيفش را مي

  :خوشحالي ساختگي گفت
  وره؟ط حالت چه!  دامبلدور-

  :اش را جلوي دامبلدور گرفت و ادامه داد سپس از جايش بلند شد و دست خشن و مردانه
  ي كنفدراسيون بين المللي جادوگرها نوشته بودم خوندي؟  گزارشي رو كه توي تابستون درباره-

  :چشمان دامبلدور برقي زد و گفت
  !ي عقب مونده ديوونه: شم اومدتر از لقبي كه بهم داده بودي خو از همه بيش.  خيلي مزخرف بود-

  :اي شرمنده نشده بود گفت ريتا كه حتي ذره
  ... منظورم اين بود كه عقايدت يه ذره قديميه، دامبلدور خيلي از جادوگرها-

  :دامبلدور مؤدبانه به او تعظيم كرد و لبخندزنان گفت
ولي متأسفانه مجبوريم اين  من با كمال ميل حاضرم استدالل نهفته در يك رفتار جسورانه رو بشنوم -
ها توي  ها رو شروع كنيم و اگه يكي از قهرمان بايد مراسم ارزيابي چوبدستي. ها رو بگذاريم براي بعد حرف

  .شه انبار وسايل نظافت قايم شده باشه مراسم انجام نمي
هاي  سه قهرمان ديگر بر روي صندلي. هري كه از شر ريتا خالص شده بود با عجله به اتاق برگشت

چهار . هري نيز فوراً كنار سدريك نشست و به ميز مخمل پوش باالي اتاق نگاه كرد. نزديك در نشسته بودند
پروفسور كاركاروف، خانم ماكسيم، آقاي : ي مسابقه پشت ميز نشسته بودند نفر از هيئت داوران پنج نفره

. اش را از كيفش در آورد  كاغذپوستياي جا خوش كرد و دوباره ريتا اسكيتر در گوشه. كراوچ و لودو بگمن
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كرد كاغذپوستي را روي پايش پهن كرد، نوك قلم پرش را مكيد و  وقت كه هري به او نگاه مي همان
  .را روي كاغذپوستي گذاشت آن

  :ها گفت دامبلدور سر جايش در ميان هيئت داوران نشست و به قهرمان
ي شما رو معاينه كنن تا مطمئن بشيم در طول مسابقه ها  هستن و قراره چوبدستي75 ايشون آقاي اوليوندر-

  .كنن درست كار مي
رنگي داشت متعجب شد و  هري به اطرافش نگاه كرد و از ديدن جادوگر پيري كه چشمان درشت و كم

همان چوبدستي . شناخت هري آقاي اوليوندر را مي. او كنار پنجره ايستاده بود. قلبش در سينه فرو ريخت
  .ي دياگون خريده بود ي او در كوچه هري سه سال پيش چوبدستيش را از مغازهسازي بود كه 

  :آقاي اوليوندر به فضاي خالي وسط اتاق آمد و گفت
  .جا كنم تشريف بيارين اين  دوشيزه دالكور، خواهش مي-

وندر آقاي اولي. هاي خرامان به سوي آقاي اوليوندر رفت و چوبدستيش را به او داد فلور دالكور با گام
هاي صورتي و طاليي از نوك چوبدستي بيرون  جرقه. اش چرخاند هاي كشيده چوبدستي را در ميان انگشت

  :آهسته گفت. ي آن پرداخت را جلوتر گرفت و از نزديك به معاينه گاه آن آن. آمد
... شو وسط... جنسش از صندل سرخه... خشك و انعطاف پذيره... طول بيست و چهار سانتي متره...  بله-

  !خداوندا
  :ي غليظ فرانسويش گفت فلور با لهجه

  .موي مادربزرگمه.  موي پريزاده-
اما يادش افتاد كه ... هري اين نكته را به ذهنش سپرد تا به رون بگويد. پس فلور يك پريزاد دورگه بود

  .رون با او قهر است
  :آقاي اوليوندر گفت

شه چوبدستي  به نظر من باعث مي... كنم پريزاد استفاده نميوقت از موي  من خودم هيچ...  بله، بله، درسته-
  ...البته اين نظر منه ولي حاال كه شما از اين چوبدستي راضي هستي. يه ذره بدقلق بشه

سپس زيرلب . آقاي اوليوندر انگشتانش را روي سطح چوبدستي كشيد و به دنبال ترك يا برآمدگي گشت
  :آقاي اوليوندر گفت.  گل از نوك چوبدستي بيرون آمدبالفاصله يك دسته» !اركيديوس«: گفت
  .كنه  بسيار خب، كامالً درست كار مي-

  :سپس دسته گل را برداشت و با چوبدستي به دست فلور داد و گفت
  . آقاي ديگوري، شما تشريف بيارين-

 سدريك وقتي. شد به او لبخند زد وقتي از جلوي سدريك رد مي. فلور برگشت و به سوي صندليش رفت
  :چوبدستيش را به دست آقاي اوليوندر داد او گفت

                                                           
٧٥ Ollivander 
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موي دم يه اسب تك شاخ نر خيلي . هاي خودمه، نه؟ بله، اينو خوب يادمه اين يكي از چوبدستي...  اِ-
طول اين . وقتي موي دمو كندم نزديك بود بهم شاخ بزنه. طول بدنش حدود هفت وجب بود... عالي وسطشه

خيلي . و وضعيتش كامالً خوبه... اندازه انعطاف پذيره بي... از چوب زبان گنجشكه... متره چوبدستي سي سانتي
  رسي، نه؟ بهش مي

  :سدريك به پهناي صورتش خنديد و گفت
  . ديشب بهش واكس زدم-

ي ردايش  سعي كرد مخفيانه با گوشه. اثر انگشتش روي آن مانده بود. هري به چوبدستي خودش نگاه كرد
 وقتي چند جرقه از سر چوبدستيش بيرون آمد فلور دالكور با فيس و افاده به او نگاه كرد و .را تميز كند آن

  .كار دست بكشد هري ناچار شد از اين
اي رنگ از چوبدستي سدريك خارج كرد و پس از اظهارنظر  هاي دودمانند نقره آقاي اوليوندر موجي از حلقه

  :اش گفت رضايتمندانه
  .بيارين آقاي كرام، شما تشريف -

هاي فرو افتاده و پاهاي اردك مانندش به  اش را از صندلي بلند كرد و با شانه ويكتور كرام هيكل خميده
هايش در جيب  دست. ي اخمو منتظر ماند چوبدستيش را به دست او داد و با قيافه. سوي آقاي اوليوندر رفت

  :آقاي اوليوندر گفت. ردايش بود
  ...ولي خب... ساز ماهريه، البته من اصالً از سبكش چوبدستي. يگورويچه اگه اشتباه نكنم اين كار گر-

از . را چرخاند و از نزديك به آن نگاه كرد چندين بار آن. ي دقيق چوبدستي پرداخت آقاي اوليوندر به معاينه
  :كرام پرسيد

  ي قلب اژدهاست، درسته؟  از جنس درخت ممرزه و وسطش ريسه-
  : را تصديق كرد و آقاي اوليوندر ادامه دادكرام با حركت سرش حرف او

  !آويس... طولشم بيست و شش سانتي متره... انعطاف پذيره... س هاي ديگه تر از چوبدستي  خيلي ضخيم-
ي كوچك از نوك  ي قلب اژدها صدايي مثل شليك گلوله در آمد و چندين پرنده از چوبدستي حاوي ريسه

آقاي . ز پنجره بيرون رفتند و در آفتاب كم نور به پرواز در آمدندجيك كنان ا پرندگان جيك. آن خارج شد
  :اوليوندر چوبدستي كرام را پس داد و گفت

  . خب، فقط آقاي پاتر مونده-
. هري از جايش برخاست، از كنار كرام رد شد و به سوي آقاي اوليوندر رفت و چوبدستيش را به دست او داد

  :فتهاي آقاي اوليوندر برقي زد و گ چشم
  .بله، خيلي خوب يادمه!  آهان، اينه-

  ...انگار همين ديروز بود. آورد هري نيز خيلي خوب به ياد مي
ي آقاي اوليوندر شد تا چوبدستي  تابستان سه سال پيش در سالروز يازده سالگيش با هاگريد وارد مغازه

يكي يكي به دستش داد و او هاي مختلفي را  هاي هري را گرفت و چوبدستي آقاي اوليوندر اندازه. بخرد
هاي مغازه را امتحان كرد تا سرانجام آقاي اوليوندر  هري تقريباً همه چوبدستي. ها را امتحان كرد ي آن همه
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جنس آن از چوب درخت خاس ... توانست چوبدستي مناسبي برايش پيدا كند و آن همين چوبدستي بود
آقاي اوليوندر وقتي ديد هري . ز در وسط آن قرار داشتيك پر دم ققنوس ني.  سانتي متر بود5/27و طول آن 

و بعد از » !س العاده خارق! س العاده خارق«: به راحتي توانست چوبدستي را به كار اندازد تعجب كرد وگفت
 وسط آن چوبدستي و پر 76العاده است برايش توضيح داد كه پر ققنوس چيز خارق كه هري پرسيد چه اين

  .دمورت هر دو متعلق به يك ققنوسندققنوس وسط چوبدستي ول
توانست  او چوبدستيش را خيلي دوست داشت اما نمي. هري هرگز اين راز را با كسي در ميان نگذاشته بود

توانست پيوند خودش با خاله پتونيا را از بين  طور كه نمي پيوند ميان آن و ولدمورت را از ميان بردارد همان
آقاي اوليوندر در آن جمع به اين موضوع اشاره نكند زيرا ممكن بود قلم پر با اين حال اميدوار بود . ببرد

  .اش گرفت هري از اين فكر خنده. تندنويس ريتا اسكيتر از شدت شور و هيجان منفجر شود
تري چوبدستي هري را معاينه كرد و سرانجام اعالم كرد كه هنوز مثل  آقاي اوليوندر با دقت و وسواس بيش

  .كند و دقيق كار ميروز اولش خوب 
  :دامبلدور در پشت ميز هيئت داوران از جايش برخاست و گفت

البته شايد بهتر باشه كه براي صرف شام . هاتون برگردين تونين به كالس حاال مي. تون متشكرم  از همه-
  .شه ها تعطيل مي ي كالس به سرسراي بزرگ برين چون اآلن ديگه همه

اما . كم يك چيز به خير و خوبي ختم شد و از جايش برخاست ز دستهري خدا را شكر كرد كه آن رو
  :بگمن با شور و شوق گفت. بالفاصله مردي كه دوربين به دست داشت از جا جست و صدايش را صاف كرد

  ها عكس دسته جمعي بندازن، خوبه ريتا؟ چه طوره داورها و قهرمان! دامبلدور، بايد عكس بندازن!  عكس-
  :كرد گفت  دوباره به هري نگاه ميريتا اسكيتر كه

  .ندازيم گيريم بعد هم چند تا عكس تكي مي آره، اول عكس دسته جمعي رو مي...  اِ-
افتاد و عكاس هر چه  اش روي بقيه مي ايستاد سايه خانم ماكسيم هر جا مي. ها طوالني شد گرفتن عكس

سرانجام به اين نتيجه رسيدند كه بهتر است . توانست او را در كادر عكس بگنجاند رفت باز هم نمي تر مي عقب
داد تا  كاركاروف دائم با انگشتش نوك ريش بزيش را تاب مي. او روي صندلي بنشيند و بقيه دورش بايستند

كوشيد خود را پشت بقيه پنهان  كرد كرام به اين قبيل مسائل عادت دارد اما او مي هري گمان مي. فردارتر شود
فلور را در جلوي همه قرار بدهد اما ريتا اسكيتر، با عجله جلو آمد و هري را در مركز عكاس مايل بود . كند

سرانجام آزاد . بعد از گرفتن عكس دسته جمعي ريتا اصرار كرد كه از همه عكس تكي بيندازند. توجه قرار داد
  .و فارغ شدند

 او براي كوچك كردن .هرميون در سرسراي بزرگ نبود. ي پايين رفت كه شام بخورد هري به طبقه
هري تك و تنها در انتهاي ميز . جا باشد داد هنوز آن هايش به درمانگاه رفته بود و هري احتمال مي دندان

آوري  هاي زياد درس افسون جمع به ياد جريمه. سپس به برج گريفندور بازگشت. نشست و شامش را خورد
  :رون با حالتي خشك و رسمي گفت.  رون رودررو شددر خوابگاه برج با. داد افتاده بود كه بايد انجام مي

  . يه جغد برات نامه آورده-

                                                           
 .م. خيزد اي تازه برمي زند و از خاكستر او پرنده كند و سپس خود را آتش مي اي است كه حدود پانصد سال عمر مي اي افسانه ققنوس پرنده 76
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  :هري گفت. جغد سينه خال مدرسه روي بالش هري منتظر او بود. رون به بالش هري اشاره كرد
  !چه خوب...  اِ-

  :رون گفت
  .ي اسنيپ كه مجازات بشيم  در ضمن فردا شب بايد بريم به دخمه-

. خواست به سمت رون برود هري يك آن مي. ري نگاه كند يكراست از در بيرون رفتكه به ه رون بدون آن
ي خواندن  اما وسوسه. كردند دانست بايد با او حرف بزند يا بايد او را كتك بزند، هر دو كار او را وسوسه مي نمي
 پايش در آورد و خال رفت، نامه را از هري يكراست به سمت جغد سينه. تر بود ي سيريوس از همه قوي نامه

  :شروع به خواندن آن كرد
  

  هري،
. خيلي خطرناكه چون ممكنه كسي نامه رو مخفيانه بخونه. تونم همه چي رو توي نامه بنويسم من نمي

 نوامبر جلوي 22توني ترتيبي بدي كه ساعت يك بعد از نيمه شب  مي. خوام ببينمت و باهات حرف بزنم مي
   تنها باشي؟آتش بخاري سالن عمومي گريفندور

توني مواظب خودت باشي و وقتي جلوي چشم دامبلدور و مودي  دونم كه تو مي من بهتر از هر كسي مي
ولي با وجود اين كامالً مشخصه كه يكي داره . تونه بهت آسيبي برسونه هستي خيالم راحته كه كسي نمي

  .ضور داره كار بسيار خطرناكي بودهوارد كردن اسم تو در جايي كه دامبلدور ح. كنه بهت صدمه بزنه سعي مي
هر چه . اگر باز هم اتفاق عجيب و غيرعادي پيش اومد فوراً برام بنويس. خيلي مواظب خودت باش، هري

  .توني تنها باشي يا نه زودتر بهم خبر بده كه روز بيست و دوم نوامبر مي
  سيريوس

  
  
  

  هجده فصل نخست پايان
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