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  فصل دوم:

هري پاتر و فیانور از شومینۀ بارو خارج شدند. مالی که مثل همیشه مشغول آشپزي بود به سرعت 

خودش رو به آنها رساند و هر دو را به نوبت در آغوش گرفت و گفت: سالم هري. فیانور. چه خبر 

  اومدید اینجا.  ه؟ شما هیچ وقت اینطور سرزده نمیشد

  وب! البته خبر مال فیانوره. بهتره که خودش توضیح بده. هري با لبخند گفت: یک خبر خ

مالی با حالتی منتظر به فیانور نگاه کرد. فیانور با خوشحالی گفت: امروز نامۀ مدرسه رسید! من قراره 

  برم هاگوارتز!

! نزدیک ظهره به زودي بقیه هم مالی با خوشحالی گفت: چقدر عالی! واقعاً که حق داشتید بیاید اینجا

  رسند.  می

هاي آبی و موهاي مشکی از پله ها پایین آمدند. هر دو نفر  در همین موقع دو تا پسر دوقلو با چشم

با دیدن فیانور به طرفش دویدند. بعد از سالم و احوال پرسی بچه ها، مالی رو به هري گفت: هري، 

  ه ما نیست.عزیزم، بهتره با من بیاي. این بچه ها حسابی مشغول هستن و دیگه حواسشون ب

گفت: نامۀ من  هري با لبخندي تأیید کرد و پشت سر مالی به راه افتاد. فیانور رو به دوقلوها کرد و

  رم هاگوارتز!  اومد! من امسال می

خواست که بیایم  میسال صبر کنیم! من و لویی هم دلمون  4یکی از دوقلوها گفت: ما هنوز باید 

  مدرسه!

سالتون بشه. ببین تئو چطوره بریم توي  11شه کاریش کرد. باید  نمیفیانور گفت: خب این قانونه و 

  هاي خاکی رو برسیم! جنحیاط و حساب 
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ه به مالی گفت: خیلی تئو و لویی با خوشحالی همراه فیانور بیرون رفتند. هري از پشت میز آشپزخان

خواستم بیشتر از این  نمید. اما حاال واقعاً خوشحالم. ترسیدم که براي فیانور نامه نیا خوشحالم. می

  با بقیه فرق داشته باشه. راستی فلور کجاست؟ پسراش که اینجا هستن! 

اش به دنیا میاد. احتیاج به کمک  دونی که به زودي بچه کنه. می فلور طبقۀ باال داره استراحت می مالی:

چرا  ر داره میره مدرسهداره. بیل هم ظهر از بانک میاد. براي ناهار البته! راستی هري حاال که فیانو

  کنی و براي تدریس نمی ري هاگوارتز؟  درخواست مینروا رو قبول نمی

مالی گفت:  هري دستی روي جاي زخمش کشید و انگشتانش را در موهایش فرو برد. بعد رو به

  تونم. اونجا خاطرات خیلی زیادي دارم. نمی تونم تحمل کنم.  متأسفم مالی. اما نمی

اون خاطرات رو بایگانی کنی هري. این بار وقتی بري تمامش پر از خاطرات فیانور مالی: وقتشه که 

  می شه. من می دونم که چقدر فیانور رو دوست داري. تازه تنهایی می خواي چی کار کنی؟

هري: نمی دونم. شاید برم سفر. همیشه دلم می خواست که بعد از تموم شدن جنگ برم سفر. اما 

حاال شاید برم. این جنگ براي من خیلی گرون تموم شد. لوپین و رون واقعاً  به خاطر فیانور نشد.

  جاشون خالیه. همینطور جینی. 

اش اشک در چشمانش جمع شده بود آهی کشید و  رفته مالی در حالی که به یاد بچه هاي از دست

   گفت: بله. می دونم. اما هیچ کدوم از اون اتفاقات تقصیر تو نبود هري. هیچ کدوم.

اش را با جینی به هم زد. اما این کار به این معنی نبود که دیگر به  هري بعد از مرگ آلبوس دوستی

اش مجبور بود که  سالگی 17جینی عالقه نداشت بلکه به خاطر امنیت جینی این کار را کرد. بعد از تولد 

براي همین به آورد.  میثانیه هم جلوي ولدمورت دوام ن 10ها  تمرین کند. با آن اطالعات و توانایی

گریمولد رفت و با استفاده از کتابخانۀ خانوادة بلک مشغول تمرین شد. پایگاه محفل عوض شده بود 

چون گریمولد دیگر رازدار نداشت. هري خودش را رازدار خانه کرد و آدرس خانه را تا مدتی به کسی 

د. به آنها در مورد تمرین کردن و نداد. تا اینکه باالخره تصمیم گرفت که به دیدن دوستانش برو
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کندو تا پایان جنگ  د و به هري گفت که هري را درك میگریمولد گفت. جینی هم با هري صحبت کر

ماند. هري هم خوشحال از اینکه کسی از دستش دلخور نیست به گریمولد برگشت. پایگاه  منتظر می

با مرگخواران متوجه شد که سوروس  رویی هريه گریمولد منتقل شد. در اولین روبمحقل دوباره ب

ا ندارد. تر ایستاده و قصد حمله به محفل و هري ر که رهبر حمله هست اما از همه عقباسنیپ با این

چند ساعت اي از طرف او دریافت کرد و براي دیدنش به هاگزهد رفت. با  چند روز بعد از آن نامه

دور بوده کارهایش به دستور آلبوس دامبل اماالخره معلوم شد که اسنیپ خائن نیست و تمصحبت ب

ها را پیدا کرد ساز تک جاودانه با کمک اسنیپ تکاست. از همان موقع همکاري آنها شروع شد. هري 

و با زحمت زیاد از بین برد. ناجینی هم به دست اسنیپ نابود شد. اسنیپ بعد از آن به گریمولد 

هایی که با حملۀ ولدمورت به هاگوارتز آغاز شد رون آمد و به آموزش هري پرداخت. باالخره در جنگ ن

و جینی در میان نبرد کشته شدند. لوپین هم براي نجات جان هري کشته شد. هري به سختی 

  ولدمورت را شکست داد و کشت. 

ز مهم جادوگري حمله در طول یک هفته قبل از جنگ تا آن روز ولدمورت و افرادش به تمام مراک

ها و  مانگو با فداکاري محفلی شد و سنتو آزکابان و گریمولد کامالً ویران  خانه کردند. وزارت

خانه که بعد از نابودي وزارت به محفل پیوسته بودند تا حدودي از ویرانی نجات  رورهاي وزارتئوآ

  پیدا کرد. تعداد زیادي از جادوگران براي بازسازي سنت مانگو مشغول به کار شدند. 

هاي بین المللی و  وصیف مرگخواران به عنوان تروریستنگلستان را هم با تجامعۀ غیر جادوگري ا

خانه  ی شش ماه بازسازي شد. براي وزارتالح ذهن راضی کردند. بعد از جنگ آزکابان طاص

اوضاع را به دست گرفت.  ،بود ساختمان دیگري در نظر گرفته شد و وزیر جدید که کینگزلی شکلبوت

ها به دست  ودند و هنوز هم گاهی آثاري از آنماندة مرگخواران ب دنبال باقیرورها تا چند سال به ئوآ

شدند و بیشرشان از انگلستان رفته  محسوب نمی آمد اما دیگر تهدیدي براي افراد و جامعه می

  بودند. 

اش را بازسازي و آمادة زندگی  پدريهالو بازگشته بود. خانۀ  هري هم به همراه فیانور به گودریگ

هالو یک کلبۀ نسبتاً بزرگ دو  گودریگبود و با فیانور همانجا را براي زندگی انتخاب کرده بود. کرده 
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اتاق خواب بود. هري و فیانور  3هاي خواب در طبقۀ باال قرار داشت. طبقۀ دوم شامل  طبقه بود که اتاق

حقیق براي خودش هرکدام یک اتاق خواب داشتند و اتاق سوم را هري به کتابخانه و محل مطالعه و ت

   تبدیل کرده بود. فیانور هم بطور پنهانی و دور از چشم هري از اتاق استفاده می کرد. 

پرداخت. این را هري  هاي پدرش می هاي زیادي را به مطالعۀ کتاب عاشق آموختن بود. ساعتفیانور 

خودش چیزي به ون فیانور کرد شنیده بود. چ کرد و با آنها زندگی می کار می از دابی که حاال براي آنها

با توصیۀ دامبلدور که به هري گفته بود بهتر است اجازه بدهد که گفت. کالً بچۀ مرموزي بود.  هري نمی

فیانور هر کتابی را که دوست دارد مطالعه کند و هر کاري را که دوست دارد یاد بگیرد هري از مطالعۀ 

که مراقبش باشد که کار خطرناکی نکند اما در  کرد. فقط از دابی خواسته بود فیانور جلوگیري نمی

از ماجراي بعد تمام این سالها حتی یک کار خطرناك و یا بد و مشکوك از فیانور دیده نشده بود. 

حرف زدن را شروع العادة دیگري از فیانور دیده نشده بود و از زمانی که  نجات اسنیپ کار خارق

تأثیر عجیبی را که بر  شد نمیی صحبت نکرده بود. اما کس حتی هري هم بطور ذهن کرده بود با هیچ

داشتنی و مؤدب بود.  هم دوستگذاشت نادیده گرفت. فیانور بچۀ خیلی قشنگی بود. خیلی  دیگران می

مانی اي کامالً متفاوت داشت. پوستی به سفیدي برف و صورتی ظریف و بیضی شکل که چش چهره

دیدن فیانور چشمانی به این رنگ ندیده بود. صورتی کس قبل از  طالیی در آن می درخشید. هیچ

اي رنگ  ودش بلندتر بود و موهاي صاف نقرههاي همسن خ از بچهعیب و نقص داشت. قدش  کامالً بی

باشد تمام صورتش  وع کردهزد انگار که خورشید طل رسید. وقتی لبخند می زیر کمرش میبلندش تا 

آلستور مودي که همیشه عبوس و حتی کرد.  باز می شد و جاي خودش را در دل هر کسی روشن می

  زد.  اختیار لبخند می دیدن فیانور بی خشن و سختگیر بود با

و با جادوگري آلمانی به نام کارل مورن  ههرمیون باالخره بعد از چندین سال با نبود رون کنار آمد

کردند و نمایندة وزارت  یدو در فرانسه زندگی ماي نداشتند. هر  چهازدواج کرده بود اما هنوز ب

هایش همچنان در رومانی با اژدهاکشورهایشان در وزارت خانۀ جادوگري فرانسه بودند. چارلی 

هاي ویزلی تنها بیل ازدواج  بین بچهرسیدند. از  و جرج و فرد هم به مغازة شوخی میزندگی می کرد 
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برنگشته بود و همه به جز مالی او را  کرده بود. البته پرسی هم ازدواج کرده بود ولی هرگز به خانواده

  فراموش کرده بودند. 

اي به  و عالقهکرد. نیاز  ن مجرد بود و با فیانور زندگی میرسیم به هري! بله هري هم همچنا باالخره می

شاید هم هنوز با خاطرة دختر کرد و در کنار دوستانش شاد و خوشحال بود.  ازدواج احساس نمی

دخترش گذرانده بود خودش را  ها که مدت کوتاهی را به عنوان دوست یزلیداشتنی و موقرمز دوست

کرد. روابط اسنیپ  یها را تدریس م بود و درس معجوناسنیپ هم به مدرسه برگشته کرد.  مشغول می

عنوان یک دوست خانوادگی پذیرفته بودند. به خصوص فیانور  هبا دیگران خوب شده بود و همه او را ب

ی که فیانور حضور داشت تمام دوست داشت و اسنیپ هم در میان تعجب همگان در جمعکه او را خیلی 

  اش خبري نبود.  از آن سردي و خشونت ذاتیاش را به او معطوف می کرد و دیگر  توجه

آرتور ویزلی دستش را روي شانۀ هري گذاشت و گفت: سالم! چقدر رفتی توي فکر هري! مثالً 

  اومدي مهمونی! 

تر از همیشه بود و کامالً خاکستري شده بود به هري لبخند زد.  پشت که موهایش کم ویزلیآرتور 

کردم که این مدت چقدر زود گذشته.  فکر میهري با آرتور دست داد و گفت: ببخشید آرتور. داشتم 

  ره و من می تونم همونطور که همیشه آرزو داشتم برم مسافرت.  امسال به مدرسه میفیانور 

  خیلی سریع گذشته و البته در آرامش. امیدوارم این آرامش ابدي باشه. آرتور: بله،

در همین موقع بیل هم از شومینه خارج شد و با دیدن هري با خوشحالی هري هم با سر تأیید کرد. 

به طرفش رفت و با او دست داد. فیانور و پسرهاي دوقلوي بیل هم وارد خانه شدند و به طرف مالی 

هاي خاکی را بیرون انداختند از مالی به عنوان جایزه شکالت گرفتند.  جن این کهرفتند و با گفتن 

ها پیوست. بعد از ناهار که همه مشغول استراحت  ها پایین آمد و براي ناهار به آن فلور هم از پله

انه و مشغول مطالعه بود. معلوم نبود که این کتاب را از کدام اتاق خند فیانور کتابی را باز کرده بود

ها پایین آمد فیانور را در حال کتاب خواندن دید. به طرف فیانور  بیل که از پلهقرض گرفته بود! 

  کنی فیانور؟ چرا نخوابیدي؟  ت و کنارش نشست و گفت: چی کار میرف
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  فیانور: وقت براي خواب زیاده. یک کتاب خیلی جالب پیدا کردم! 

اطر اینکه بیشتر ها همیشه به خ تاب بود. اما بچههمیشه سرش توي کبیل: هرمیون هم مثل تو بود. 

  کنم که تو هرمیون رو زیاد ندیدي. درسته؟انداختن! راستی فکر  ت دستش میدونس از اونها چیز می

راش سخته که برگرده فیانور: آره فقط یک بار سه سال پیش که رفتیم عروسیشون دیدمش. حتماً ب

  شه.  هاي زیادي داره و اذیت می اینجا. خاطره

  کنه که تو این چیزها رو از کجا می فهمی.  هاي تو درسته و من رو متعجب می بیل: مثل همیشه حرف

خواي؟ من تشنه  ید: نوشیدنی عسلی میهایش را باال انداخت. بیل پرس فیانور لبخندي زد و شانه

  بودم و اومدم که یک چیزي بخورم. 

  شم. ممنون می ن هم نوشیدنی عسلی بدیدفیانور: آره! اگه به م

کنار فیانور نشست و بیل لبخند زد و رفت و از داخل آشپزخانه دو شیشه نوشیدنی عسلی آورد. 

  گفت: خب این کتاب در مورد چی هست؟ 

  گم.  د. یادگرفتن و اجراي اونها رو میفیانور: جادوهاي سادة محافظتی. خیلی آسون هستن

فظتی نبودم. آخه از وقتی که هري ادوهاي محگرفتن جاوقت به فکر یاد بیل: چه جالب! من هیچ

جادوهاي محافظتی براي امنیت اد شده که احتیاجی به یولدمورت رو شکست داد امنیت اونقدر ز

  ها نداریم.  خونه

  فیانور: بابا چطوري ولدمورت رو شکست داد؟ حتماً کار خیلی سختی بوده!

د. تعداد زیادي جادوگر دیگه هم به عنوان بیل: آره جنگ وحشتناکی بود. آخه ولدمورت که تنها نبو

  افرادش و همینطور موجودات جادویی سیاه هم بودند. 

دویی سیاه چه موجوداتی هستند؟ منظورم اینه که چه ور با کنجکاوي پرسید: موجودات جافیان

  موجوداتی با ولدمورت همراه شده بودند؟
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ها هم همراهش بودن.  آشام حتی یک گروه از خون ها، سازها، گرگینه ها، انواع مارها، دیوانه بیل: غول

  پرسی؟  ها رو از هري نمی چرا این سؤال

فهمم که توي اون جنگ خیلی خیلی زجر  آره اما من می ر: آخه درسته که به روي خودش نمیفیانو

کشیده. یکی دو بار که حرفش پیش اومد بدون اینکه سؤال خاصی بپرسم بابا تا چند ساعت توي 

افته. من دوست ندارم  شه وقتی به یاد اون جنگ آخر می د. کامالً غمگین و افسرده میش بوخود

  پرسم.  کنم. براي همین از بابا چیزي نمیناراحتش 

بیل از این همه عالقه و توجهی که فیانور به هري داشت خوشحال شد و لبخند زد. باالخره هري کسی 

. هري تمام خانواده و دوستان نزدیکش را در را داشت که دوستش داشته باشد و به فکرش باشد

جنگ از دست داده بود البته به جز هرمیون که او هم به خاطر اینکه اتفاقات گذشته را به یاد نیاورد از 

کرد که فیانور  دة واقعی بود. حاال بیل احساس میهري الیق داشتن یک خانواانگلستان رفته بود. 

  کرده است. حد زیادي پر واده را براي هري تاجاي خالی خان

کردند که فیانور بماند اما فیانور  ها اصرار می خواستند بروند بچه عصر آن روز وقتی هري و فیانور می

وز گفتند که هن ه آماده شود. بچه ها با اصرار میبا لبخند گفت که باید برود و براي رفتن به مدرس

کرد. در  ر مثل همیشه با لبخندي مخالفت میمانده است اما فیانو وقت زیادي تا شروع مدرسه باقی

ها یا کالً هر جاي دیگري نمانده  ک بار هم بدون هري در خانۀ ویزلیها فیانور حتی ی تمام این سال

بود. البته یک استثنا وجود داشت و آن هم سوروس اسنیپ بود. تابستان سال قبل چند روزي را 

در آنجا و صحبت با اسنیپ لذت برده بود. باالخره باز هم مثل همیشه کسی  مهمان او بود و از بودن

  هالو برگشتند. و فیانور به همراه هري به گودریگنتوانست فیانور را راضی کند که بماند 

وقتی برگشتند هري و فیانور همراه هم به آشپزخانه رفتند و پشت میز آشپزخانه نشستند. دابی 

ل شده بودبا شادي گفت: آه، ارباب هري و خانوم فیانور برگشتند. چه کاري که با دیدن آنها خوشحا

  می تونم براتون انجام بدم؟ 
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گفتی ارباب! لطفاً براي ما آب کدو حلوایی بیار  فت: کاش اینقدر به من نمیهري با لبخندي به دابی گ

  دابی. خیلی تشنه هستیم. 

وایی ظاهر کرد و روي میز گذاشت و دو لیوان هم دابی با خوشحالی با یک بشکن یک پارچ آب کدو حل

جلوي هري و فیانور قرار داد و گفت: هري پاتر جادوگر خیلی بزرگی هستند که با دابی بیچاره اینقدر 

  کنه.  مهربون هستند. دابی براي خدمت به هري پاتر افتخار می

خواید برید  شما واقعاً مینوشید گفت: ممنون دابی. بابا  فیانور در حالی که از لیوان خودش می

مسافرت؟ کجا دوست دارید برید؟ من هم دوست دارم وقتی مدرسه رو تموم کردم برم مسافرت و 

خواد همه جا رو ببینم و چیزهاي جدید و خوب یاد بگیرم. راستی بابا من یک  دنیا رو بگردم! دلم می

  خیلی جالب بود. کتاب خوب توي بارو پیدا کردم. در مورد جادوهاي محافظتی بود. 

خوام برم مسافرت. احتماالً اسپانیا و یونان. بعدش هم مصر و کشورهاي دیگۀ  هري: بله. می

گذارم  آفریقایی. شاید بعدش یک سري هم به کشورهاي شمال و شرق اروپا بزنم اما اونها رو می

فتن به اون کشورها براي آخر کار. هنوز توي اون کشورها جادوي سیاه خیلی طرفدار داره و قبل از ر

باید یک تحقیقاتی بکنم تا بدونم با چی قراره روبرو بشم. اون کتابی که گفتی حتماً مال خود آرتور 

بوده. آرتور در زمان ناامنی، وقتی که من و رون و هرمیون توي سه سال آخر مدرسه بودیم خیلی از 

ان خیلی بدي بود و همه جا ناامن و کرد و حق هم داشت. زم جادوهاي محافظتی براي بارو استفاده می

  هاي ساعت بارو روي خطر مرگ قرار داشت!  پر از خطر بود. یادمه که اون وقتا تمام عقربه

هري خیلی غمگین شده بود. فیانور دستش را روي دست هري گذاشت و گفت: به خاطر دوستانتون 

ی کشیدید بابا. امیدوارم دیگه اي شما سخت دونم که بیشتر از هر کس دیگه خیلی متأسفم بابا. می

  وقت جادوگر سیاهی بوجود نیاد.  هیچ

اي  العاده تو واقعاً دختر فوقهري لبخند مالیمی زد و گفت: من هم امیدوارم عزیزم، من هم امیدوارم. 

  کنم.  کنم که به عنوان پدرخواندة تو کنار تو زندگی می هستی فیانور و من افتخار می
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تن پدري مثل شما خیلی خوشحالم بابا. شما چیزهاي خیلی زیادي به من یاد فیانور: من هم از داش

  دادید و خیلی با من مهربون هستید. 

  دادي که با سوروس زندگی کنی؟ هري: ببینم فیانور ترجیح نمی

فیانور: نه. سوروس مرد خوبی هست و من ازش خوشم میاد. اما براي زندگی کردن آدم مناسبی 

ماه از سال توي  9ده که تنها باشه. تازه اون  هست و خودش هم ترجیح مینیست. آدم مرموزي 

گیري نیستم اما باالخره احتیاج به  پا و تونه از یک بچه نگهداري کنه. من بچۀ دست هاگوارتزه و نمی

ساله بشم. راستی بابا  17تونم تنها زندگی کنم. حداقل نه تا وقتی که  یک سرپرست دارم و نمی

  گردي تا با هم باشیم؟ ن بر میبراي تابستو

هام احتیاج به استراحت دارم. امسال احتماالً فقط به  هري: البته فیانور. خودم هم در بین مسافرت

رم. فکر نکنم وقتی براي رفتن به کشورهاي دیگه داشته باشم. یونان در زمینۀ  اسپانیا و یونان می

هاي جادویی  با دقت و درست تمام مکانخوام که  جادوگري کشور خیلی باستانی هست و من می

کنم مشکلم زبان باشه! من  یونان رو ببینم و جادوهاي ویژة خودشون رو یاد بگیرم. فقط فکر می

  استعداد زیادي در یادگیري زبان ندارم!

تونم کاري کنم که شما همونطور که به زبان خودتون  تونم کمک کنم بابا. من می فیانور: خب من می

هاي دیگران رو بفهمین، حاال به هر  هاي شما رو بفهمن و شما هم حرف ید دیگران حرفزن حرف می

  زبونی که باشه. 

  هري چند لحظه با تعجب به فیانور نگاه کرد و گفت: منظورت اینه که طلسمی براي این کار بلدي؟

فکر نکنم انجام کنم  دونم. شاید طلسمی هم براي این کار باشه اما این کاري که من می فیانور: نمی

  کنم.  گم. فقط جادو می طلسم باشه. منظورم اینه که ورد خاصی رو نمی

  تونی این کار رو انجام بدي؟  هري: خب کی می

www.fantasy-library.ir



10 | P a g e  
 

تونم  فیانور: هر وقتی که بخواید. این جادو اثرش همیشگی هست. البته هر وقت بخواید من می

سونه. حتی انرژي خاصی هم از شما ر باطلش کنم اما چیز مفیدي هست و آسیبی هم به شما نمی

  گیره. پس نیازي به باطل کردنش نیست.  نمی

  هري: خیلی خوبه. هروقت آمادگی داشتم بهت می گم فیانور باید در موردش فکر کنم. 

درواقع هري قصد داشت در این مورد با تابلوي آلبوس مشورت کند. آلبوس چیزهاي زیادي در 

گفت که هر چیزي را که الزم  گفت. همیشه می دیگران و حتی هري نمی دانست که به مورد این دختر می

فهمند. آلبوس حتی حاال هم که فقط یک تابلو بود باز هم رازهاي  است خودشان در زمان مناسب می

دانست که  کرد. هري می کرد و هنوز هم بسیار محتاط و دقیق عمل می زیادي را در خودش حفظ می

دانست هر زمانی که واقعاً الزم باشد به او اطالعات  دالیل خوبی دارد و می آلبوس براي این کارهایش

دانست که فیانور دختري کامالً غیرعادي است. در  بیشتري خواهد داد. اما در مورد فیانور، هري می

هاي دیگر داشتند او نداشت. در واقع  ها اصالً بیمار نشده بود و مشکالتی را که بچه تمام این سال

ور فقط به ظاهر یک بچه بود. از درون او بزرگ بود. افکار و رفتارش کامالً معقول و بدون ایراد بود. فیان

کرد به دیگران کمک کند. براي تمام کارهایش دلیل  هرگز کسی را اذیت نکرده بود و همیشه سعی می

بود چیزي در رفت. هري از همان ابتدا که فیانور حاضر نشده  داشت و دنبال کارهاي خطرناك نمی

العادة اسنیپ فهمیده بود که این بچه خیلی متفاوت است.  اش بگوید و نجات خارق مورد خانواده

همیشه از این نگران بود که در لیست جادوگران انگلستان ثبت نشده باشد و براي درس خواندن به 

به آن وارد شده هاگوارتز دعوت نشود. این حقیقت داشت که فیانور در لحظات بحرانی زندگی هري 

بود و اگر فیانور در آن روز نیامده بود، یعنی اگر نیکالس او را چند روز دیرتر پیدا کرده بود ممکن بود 

مرد مطمئناً  هایی که در جنگ دیده بود بمیرد. حتی اگر هم نمی هري به خاطر غم و اندوه و آسیب

دا شدن فیانور فکر او را از حوادث شد. اما پی ناپذیري به روح و جسمش وارد می هاي جبران آسیب

جنگ دور کرده بود و به نحوي در رابطه با این دختربچه احساس مسئولیت کرده بود و همین او را 

نجات داده بود. در همین فکرها بود که فیانور به طبقۀ باال رفت و هري رو به دابی گفت: من باید برم 

  انور باش.گردم. فقط مراقب فی بیرون اما براي شام برمی
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دابی به هري تعظیم کرد و گفت: چشم قربان. مثل همیشه مراقب خانوم فیانور هستم. براي شام 

  کنم.  فرنگی درست می هم پیراشکی جگر و پاي توت

هري سري براي دابی تکان داد و از طریق شومینه به دفتر مدیر در هاگوارتز رفت. وقتی هري از 

را دید که پشت میز نشسته و با تعجب به ورود غیرمنتظرة هري  شومینۀ دفتر مدیر خارج شد مینروا

کند. هري با حالتی عذرخواهانه گفت: ساالم مینروا. ببخشید که سرزده اومدم. اما الزم بود  نگاه می

  که با آلبوس صحبت کنم. حالت چطوره؟

گفت که  هم می گونگال در حالی که از دیدن هري خوشحال شده بود گفت: اتفاقاً آلبوس مینروا مک

  خیلی وقت است به اینجا سر نزدي. من هم الزم بود که در مورد فیانور با تو صحبت کنم. 

  شم که با هم صحبت کنیم مینروا. هري با لبخندي نشست و گفت: خوشحال می

  آلبوس از درون تابلویش گفت: سالم هري. ببینم نامۀ فیانور رسید؟

  خوشحال شد. همین امروز نامه رسید. هري: سالم آلبوس. بله. فیانور خیلی 

آلبوس: وقتی لیست اسامی رسید مینروا گفت که اسم فیانور توي لیست نیست. من رفتم به دفتر 

دونی که یک تابلو هم در دفتر وزیر دارم. با کینگزلی صحبت کردم. تعجب کرد اما گفت  کینگزلی. می

کنه تا دلیل اینکه اسم فیانور در لیست  نامه بفرستیم و خودش تحقیق می که براي فیانور دعوت

  شه.  نبوده رو بفمیم. دیگه به زودي پیداش می

هري: پس قبل از اینکه کینگزلی بیاد بگذار چیزي رو بگم که بهتره اون نشنوه. در مورد فیانوره. حاال 

واست برم خ نامه گرفته در این فکر بودم که همونطور که همیشه دلم می که فیانور براي مدرسه دعوت

مسافرت. وقتی به فیانور گفتم که احتماالً مشکل زبان خواهم داشت و استعدادي در یادگیري زبان 

هاي من رو بفهمن.  ها رو بفهمم و بقه هم حرف تونه کاري کنه که من تمام زبان ندارم گفت که می

به ورد نداره و  وقتی پرسیدم که این یک طلسمه گفت که نمی دونه چون خودش براي این کار نیازي
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گیره. نظرت چیه  کنه! تازه گفت که این جادو اثرش همیشگی هست و از من انرژي نمی فقط جادو می

  تونم اجازه بدم فیانور این جادو رو روي من انجام بده؟ آلبوس؟ می

العاده است! این  آلبوس که با شنیدن هر کلمه به نشاط و شیفتگی صورتش افزوده می شد گفت: فوق

رسونه. کامالً بهش اعتماد  نظیره. مطمئن باش که فیانور به کسی بخصوص به تو آسیب نمی بیبچه 

داد که با این جادو براي تو مشکلی پیش میاد  داشته باش هري. من مطمئن هستم که اگر احتمال می

  داد.  هرگز پیشنهادش رو بهت نمی

خواست از آلبوس بپرسد  د داشت که میردر همین موقع با اینکه هري هنوز سؤاالت زیادي در این مو

کینگزلی از شومینه وارد شد. بعد از تکاندن ردایش گفت: سالم مینروا. سالم هري. سالم آلبوس. 

خوانده قبول کردي رو از اي که تو به عنوان فرزند این بچهچه خوب شد که اینجا هستی هري. ببینم 

کودکان داراي قدرت جادویی در انگلستان ثبت  کجا پیدا کردي. این بچه هرگز در لیست متولدین یا

ابل ردگیري باشه چون کنم که اگر این بچه طلسمی هم انجام بده ق حتی فکر نمینشده. من 

هاگوارتز که قوانینش از ها رو وادار کنم که اسمش رو ثبت کنن. اما  نتونستم نگو و نپرس

راستی هري این بچه که خطرناك تش کنید. توانید براي مدرسه دعو خانه جداست و می وزارت

  نیست؟

وقت کار بد و  کنه. هیچ ب و مهربونی هست و به همه کمک میهري: نه کینگزلی. خیلی هم بچۀ خو

  مشکوکی ازش ندیدم. 

  کینگزلی: وقتی خونه نیستی چی؟

هاي من سرك  فقط گاهی به کتابگم. اون  می هري: دابی مراقبش هست. جن خونگی خودمون رو

  کنه. اي نمی ده یا کار خطرناك دیگه ادویی انجام نمیما هرگز جکشه. ا می

هاي دیگه مشکلی پیش  مدرسه براي بچه خواستم مطمئن بشم که با بودنش در میکینگزلی: خوبه. 

دادن گزارش آید. خب من بهتره بروم. االن قرار مالقاتی با نمایندة خودمون در ایرلند دارم. براي  نمی

  آید.  می
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  دونم که سرت شلوغه.  تشکرم که اومدي کینگزلی. میم مینروا:

  کنم. فعالً خداحافظ. خواهش می کینگزلی:

هري با تعجب به آلبوس نگاه کرد و قبل از اینکه چیزي و در آتش سبز رنگ شومینه ناپدید شد. 

  ه؟ ده آلبوس؟ چرا فیانور اصالً در لیست ثبت نشد از آلبوس پرسید: این چه معنی می بگوید مینروا

  آلبوس با حالتی مرموز گفت: خب فیانور در انگلستان متولد نشده.

اي حتی براي مدتی به انگلستان  دونم که اگر بچه دونم آلبوس اما می من این رو خوب می مینروا:

هاي مدرسه خواهد  اسمش در لیست بچهشه. و  فراد داراي قابلیت جادویی ثبت میبیاید در لیست ا

  ها رو به ما تحویل نده. فیانور کیه؟  این جواباي یک سال تحصیلی باشه. پس بود حتی اگر فقط بر

ختر واقعاً کیه؟ خب راستش آلبوس: این سؤال درستی بود که پرسیدي مینروا. فیانور کیه؟ این د

بقیۀ تونم بگم که مثل ما نیست. مثل  میکنم هنوز وقتش نشده که چیزي بهتون بگم. فقط  فکر می

خیلی  ،تون دیدید نیست. موجود خاصی هست زندگیکسی که در تمام  هیچمثل ها نیست.  بچه

  خاص.

  هري با تعجب زیادي پرسید: موجود؟ منظورت چیه آلبوس؟ 

گفتم. هنوز وقتش نشده. تو دیگه  ها هم زیادي بود و نباید می حرفآلبوس: آه متأسفم. همین 

  بهتره بري خونه هري. تقریباً وقت شامه. 

  تونی از زیر جواب در بري. امروز دیگه نه. ها نمی وس با این حرفمینروا: آلب

فهمید. اما امروز وقتش نیست. من  زودي همه چیز رو میآلبوس: مینرواي عزیز، آرام باش. به 

  خواهم یک چرتی بزنم. خسته هستم و می
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نگاه کرد و و آلبوس در برابر چشمان متحیر هري و مینروا خودش را به خواب زد! هري به مینروا 

کنم که هرگز بتونیم که چیزي از آلبوس بیرون بکشیم اونم وقتی که  گفت: خب مینروا، فکر نمی

  خواد چیزي به ما بگه. من هم بهتره که دیگه برم خونه. فیانور با دابی تنهاست.  نمی

  مینروا: حق با تو هست هري. بسیار خوب خداحافظ.

  هري: خداحافظ مینروا.

  ومینه به خانه برگشت.و هري از طریق ش
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  فصل سوم

دیاگون ببرد تا برایش وسایل مورد  هري تصمیم گرفت فیانور را به کوچۀهفتۀ آخر تابستان بود که 

فت که براي رفتن به کوچه دیاگون نیاز براي مدرسه را بخرد. صبح بعد از صبحانه وقتی به فیانور گ

ر که هري . هر باماده شود فیانور با خوشحالی به اتاقش رفت تا لباس مناسب بیرون را بپوشدآ

رسید انگار که از  ا هرگز متعجب و متحیر به نظر نمیزد ام داد فیانور لبخند می خبري را به فیانور می

خواست چه چیزي را بگوید. آن روز هم به همان صورت فقط لبخند زد  هري میقبل حدس زده بود که 

شومینه به کافۀ پاتیل  و رفت که لباسش را عوض کند. وقتی به اتاق نشیمن برگشت از طریق

درزدار رفتند هري با مردي که پشت بار بود سالم و احوال پرسی کرد و گفت: اول باید فیانور را براي 

زنیم دوست  . موقع برگشت بیشتر با هم حرف میخرید وسایل مدرسه به کوچه دیاگون ببرم

  قدیمی!

مدي هري. منتظر که اینجا نیا رف بزنیم. خیلی وقتهشم که با هم ح مرد جواب داد: خوشحال می

  برگشتنت هستم. 

هري به طرف حیاط کوچک و مخروبۀ پشت کافه رفت. فیانور هم او را دنبال کرد. هري و فیانور با هم 

وارد کوچه دیاگون شدند. فیانور قبالً هم دفعات زیادي را همراه هري به کوچه دیاگون رفته بود اما 

با لبخندي گفت: خب فیانور اي خرید مدرسه آمده بود. هري این بار احساس دیگري داشت چون بر

کنم وقتش رسیده که یک حساب شخصی توي گرینگوتز داشته باشی. من ممکنه که همیشه  فکر می

  دسترسی داشته باشی.  تنباشم و نتونم همراهت بیام. پس بهتره که بتونی خودت به حساب

  . ممکنه نیاز بشه. فیانور با خوشحالی لبخندي زد و گفت: بله بابا

هري همراه فیانور به بانک رفتند و حسابی براي فیانور باز کردند و مقدار قابل توجهی از حساب 

هاي طالیی از بانک خارج  هاي پر از گالیون ر منتقل شد. بعد از اینکه با جیبهري به حساب فیانو
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ها رو  ها و وسایل معجون م که کتابر وندر برو. من هم میشدند. هري به فیانور گفت: تو به مغازة الی

  برایت بخرم.

فیانور سري تکان داد و به طرف مغازة الیوندر رفت. وقتی وارد مغازه شد. دو مشتري دیگر هم جلوتر 

آموزان سال  کردند. هر دو از دانش ها را امتحان می ه بودند. و هر دو نفر داشتند چوباز او داخل مغاز

رانشان براي خرید آمده بودند. بعد از مدت کوتاهی انتظار هر دو داه مااول هاگوارتز بودند که همر

نفر آنها خریدشان را انجام دادند و بیرون رفتند. آقاي الیوندر با خوشرویی به فیانور نگاه کرد و 

  گفت: خب خانم جوان! تو هم براي خریدن چوب جادویی آمدي؟ سال اولی هستی؟ 

  سازید. می هاي دنیا رو گه که شما بهترین چوب ستم. بابا همیشه میفیانور پاتر هفیانور: بله. من 

که پدربزرگ من واقعاً بهترین الیوندر: اوه! هري پاتر همیشه به من لطف داشته. اما واقعیت اینه 

العاده بودن. روش  هایی که پدربزرگم ساخته فوق . من چنین ادعایی ندارم. اما چوبساز بوده چوب

داشته ولی چون ناگهانی کشته شد نتونست به ما چیزي یاد بده. براي همین  سازي خاصی در چوب

  فن مخصوصش از بین رفت. 

ساز بسیار ماهري هستید.  یوندر. اما مطمئنم که شما هم چوبانگیز. متأسفم آقاي ال فیانور: چه غم

  به نظرتون چه چوبی براي من مناسبه؟

  الیوندر: به زودي معلوم میشه خانوم جوان!

زه لیوندر نگاهی به قد بلند و الغري فیانور کرد و به یک متر جادویی گفت که قد دستش را انداا

ها را به نوبت از  چندین جعبه را با خودش آورد. چوبها رفت و  بگیرد. بعد از آن به طرف قفسه

ها جادوي  اي نداشت. هیچ کدام از چوب داد اما هیچ فایده کرد و به دست فیانور می ها خارج می جعبه

ها  دادند. این باعث تعجب و ناراحتی الیوندر شده بود و گفت: خیلی عجیبه. چوب یانور را انتقال نمیف

دن. حتی اگر جادوگر رو انتخاب نکنن! اما انگار هیچ چوبی براي شما  همیشه واکنش نشون می

   تونند انرژي شما رو از خودشون عبور بدهند. ده. انگار نمی نشون نمیواکنش 
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کنم تنها کاري که بتونیم بکنیم رفتن به اتاق طبقۀ  چند دقیقه فکر کردن گفت: فکر می بعد از

  باالست. 

اي در سقف باز شد و نردبانی  طرف جایی در سقف تکان داد. دریچهچوب خودش را بیرون آورد و به 

ا قول بده که هرگز در براي باال رفتن ظاهر شد. الیوندر رو به فیانور کرد و گفت: دنبال من بیا. ام

  مورد این اتاق چیزي به کسی نگی. این یک اتاق مخفی هست. 

  ي الیوندر.دم آقا فیانور: قول می

الیوندر و به دنبالش فیانور از نردبان باال رفتند و وارد اتاقی شبیه انباري شدند. در اطراف اتاق و 

نگین فقط یک ضلع دیوار خالی بود و هایی بزرگ و س هایی قرار داشت. صندوق نار دیوارها صندوقک

ط اتاق ظاهر کرد و از فیانور سیاه قرار داشت. الیوندر یک صندلی وسجلویش فقط یک جعبۀ کوچک 

ها به جر صندوق کوچک سیاه باز  د از نشستن فیانور در تمام صندوقخواست که آنجا بنشیند. بع

کرد شروع کرد به  می چوب جادو خارج میچند جعبۀ قدیشد. الیوندر در حالی که از درون هر صندوق 

هایی هستند که پدربزرگم  ها، چوب وسط پدربزرگم ایجاد شده. این چوبتوضیح دادن: این اتاق ت

هاي غیرعادي هستند. هر چوب جادو از چوب یک درخت جادویی و یک  خودش ساخته. البته چوب

ت. پر ققنوس، ریسۀ قلب اژدها، هستۀ مرکزي درست شده که معموالً شامل چهار مادة جادویی اس

هاي جادویی دیگه هم استفاده  از هسته شاخ. البته در کشورهاي دیگه وي تکچشم باسیلیسک و م

هاي جادویی دیگه  ده. درضمن هسته میشه اما استاندارد نیست و براي هر کسی درست جواب ن می

ها خیلی غیرعادي هستند.  خوره. اما این چوب و فقط به درد جادوگرهاي ضعیف میضعیف هستند 

ها  ها رازي هست که پدربزرگم قبل از اونکه بتونه به کسی بگه مرد. این چوب روش ساختن این چوب

رسه اما به نظر  اینکه از نظر تئوري و جادویی غیرممکن به نظر میداراي دو هستۀ جادویی هستند. با 

  پیدا کنه.  من تونسته بود راهی براي پیوند آنها رسه که پدربزرگ می

شاخ هست.  وب داراي هستۀ پر ققنوس و موي تکچوبی را به دست فیانور داد و گفت: مثالً این چ

  امتحانش کن.
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کردند. الیوندر  ا هیچ کدام فیانور را انتخاب نمیکردند ام ها جادوي فیانور را منتقل می این چوب

تو قدرت جادویی زیادي داري براي  ترسم که اشتباه کرده باشم. اما نباید اینطور باشه. گفت: می

جادوگرهاي بزرگسال ها رو به  و جفت بشوند. من معموالً این چوبتونند با ت ها نمی همین این چوب

ها منتقل کنند.  تونند جادوشون رو از طریق این چوب دم. فقط بعضی از اونها می و قوي نشون می

افته فقط به دلیلی کامالً عکس. قدرت  افتاد میاتفاقی که اون پایین دقیقاً همون براي بقیۀ اونها 

دونم که چی براي تو  ها عبور کنه. نمی اي نیست که بتونه از این چوب جادویی آنها به اندازه

د. اما باز هم تر هست. این چوب با هستۀ پر ققنوس و ریسۀ قلب اژدها براي تو بهتر عمل کر مناسب

  ه داشته باشه. تون دونم چه معنی می انتخابت نکرد. نمی

اي نیست. باید آخرین چوب رو بهت نشون  م زدن و فکر کردن گفت: چارة دیگهبعد از چند دقیقه قد

  بدم. 

و به طرف صندوق کوچک سیاه رفت و با جادو بازش کرد و جعبۀ سفیدي از آن بیرون آورد و گفت: 

ت. این چوب واقعاً این چوب قدرتمندترین چوبی هست که پدربزرگ ساخت. آخرین چوبی که ساخ

منحصربفرده. این تنها چوبی هست که پدربزرگ با صرف وقت خیلی زیادي ساخت. چندین ماه 

ناخته شده داره. البته ساختنش طول کشید. هستۀ این چوب سه گانه هست. سه هستۀ جادویی ش

تونم  میبراي من ناشناخته هست و ن اي باشه اما عنصر چهارم کامالً کنم چهار هسته من فکر می

تشخیص بدم که چیه. هستۀ این چوب شامل پر ققنوس، ریسۀ قلب اژدها و چشم باسیلیسک 

هست و البته مادة چهارم ناشناخته. البته امیدي ندارم که بتونی ازش استفاده کنی ولی ارزش 

  امتحان کردن رو داره. 

ها را از  نگار تمام رنگبود که ا جعبه را باز کرد و چوب سیاه یکدستی را از آن بیرون آورد. آنقدر سیاه

اند. انگار روشنایی از آن گریخته است. فیانور دستش را دراز کرد و چوب را گرفت.  آن دزدیده

هایی  شد رنگ شیدند. همینطور که نور شدیدتر میهمزمان دست فیانور و چوب در نوري طالیی درخ

و طالیی. دست و چوب چند اي  قرهشین و نهایی از سرخ آت رگه شد. بر روي چوب جادو ظاهر می

اي به درخشش ادامه دادند و بعد انگار که نور جذب چوب شود به آرامی ناپدید شد. الیوندر در  دقیقه
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حیرتی شدید فرو رفته بود به طوري که متوجه نشد که درخشش تمام شده و فیانور از روي صندلی 

شده بودند ناپدید شده بود براي همین فیانور اي که از آن وارد  بلند شده و قصد رفتن دارد. دریچه

بار صدا زد تا اینکه باالخره از این حالت خارج شد و با لکنت گفت: چوب ... تو رو ...  الیوندر را چند

  العاده است!  کرد! تو رو! واقعاً عجیبه! خارق انتخاب

رسه.  احتماالً بابا االن دیگه مییین. کنم دیگه بهتره بریم پا العاده است. اما فکر می فیانور: بله. فوق

  آخه خیلی اینجا معطل شدیم. 

الیوندر: بله! بله! بهتره دیگه بریم. به همان صورتی که باال آمده بودند پایین رفتند. به جز هري که 

زد چندین مشتري هم در مغازه بودند. با رسیدن  ا نگرانی آقاي الیوندر رو صدا میدر مغازه بود و ب

مین نردبان و دریچه ناپدید شد و هري گفت: آه! فیانور! خداي من! کجا بودي؟ االن فیانور به ز

  چطوري ظاهر شدي؟

هم یکی از جادوهاي محافظ و  فیانور فهمید که کسی ورود آنها را از طریق نردبان ندیده است. این

  در رفته بودیم. به طرف هري رفت و گفت: به کارگاه آقاي الیونکنندة اتاق طبقۀ باال بودند.  مخفی

چوبش را به هري نشان داد. هري و کسان دیگري که در مغازه بودند با تعجب به چوب چند رنگ 

کردند. آقاي الیوندر جعبۀ سفید چوب را روي میز گذاشت و گفت: بسیار  باریک نگاه میبلند و 

شتریان دیگه هم خوب. این چوب هم متعلق به شماست. اما اگر ممکنه چند دقیقه صبر کنید تا به م

  برسم. بعد در مورد قیمتش صحبت می کنیم.

رسید هري پرسید:  یوندر به مشتریان دیگرش میهري و فیانور گوشۀ مغازه ایستادند. درحالیکه ال

  این چه نوع چوبیه؟ چرا این شکلیه؟ 

شناور ها انگار در تاریکی چوب  ها بود. رنگ تر از بیشتر چوب چوب بلندتر از حد معمول و باریک

شود. وقتی فیانور آن را در  خواست از دست فیانور جدا یبی داشت انگار نمیبودند. چوب حالت عج

ها ناپدید شدند و به همان چوب کامالً سیاه و تاریک تبدیل شد. هري با  اش گذاشت رنگ جعبه

هاي  از ساختهیوندر گفتند که این چوب دونم بابا. آقاي ال ه چوب نگاه کرد. فیانور گفت: نمیحیرت ب
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دونند که چطور ساخته شده. گفتند که پدربزرگشون قبل از اینکه راز  ست و نمیپدربزرگشون ه

هاي ساخت پدربزرگشون باقی مونده بود.  گوید کشته شده. تعداد کمی از چوبکارش را به کسی ب

  ی.دونم چه فرق هاي دیگه خیلی فرق داره. اما نمی این چوب من رو انتخاب کرد. با چوب

توانست زیر قولش  ن اسرار چوب را به هري نگفت. نمیفیانور به الیوندر قول داده بود براي همی

خواست که این موضوع را مخفی  مهم نبود آقاي الیوندر از او نمیدانست که اگر این موضوع  بزند. می

آقاي الیوندر نگه دارد. باالخره بعد از مدتی مغازه خالی شد. هري از آقاي الیوندر پرسید: خب 

اید. اما  ن. چوب خیلی خاصی به فیانور دادهعزیز، حال شما چطوره؟ خیلی وقت بود که ندیده بودمتو

  دانید که این چه جور چوبی هست؟ واقعاً نمی

دونم.  انور زد و گفت: حقیقتاً چیزي نمیالیوندر که فهمیده بود فیانور چیزي نگفته لبخندي به فی

هاي  دادند این چوب هاي دیگه بهش جواب نمی آمد و چوب جادوگر قوي می هفقط پدر بزرگ هر وقت ک

م از قدرت جادویی زیادي داره. هیچ کدو داد. این خانوم جوان هم ها نشون می مخصوصش رو به اون

هاي عادي من نتونستند که انرژي جادویی این دختر جوان رو منتقل کنند. براي همین  چوب

خصوص پدربزرگم را امتحان کنم. خوشبختانه چوبی مخصوص خانوم هاي م تصمیم گرفتم که چوب

  پاتر پیدا کردیم. 

دونستم که این دختر  : متشکرم آقاي الیوندر. همیشه میهري با خوشحالی سرش را تکان داد و گفت

دید وگرنه ممکن بود هاي مخصوص رو بهش نشون دا یگران متفاوت هست. ممنونم که چوبکمی با د

  اي فیانور رو انتخاب نکنه. حاال براي این چوب چقدر باید به شما بپردازم؟ هیچ چوب دیگه

داد.  کرد می نی به کسانی که چوب انتخابشون میمجا ها رو الیوندر: هیچی. پدربزرگ این چوب

کنند و از آنها پولی دریافت  هاي خاصی رو هم انتخاب می ها خاص هستند و آدم گفت که این چوب می

  گیرم.  نساختم براي همین پولی بابتش نمیکرد. در ضمن این چوب رو من  نمی

هري با لبخندي گفت: متشکرم آقاي الیوندر. پس لطفاً روغن مخصوص چوب هم به فیانور بدهید 

  تا بتواند از چوبش به خوبی نگهداري کنه. 
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تی که صاحبش زنده الیوندر سرش را تکان داد و گفت: این چوب نیازي به نگهداري نداره. تا وق

یی و تمیزي هست. اما اگر صاحبش رو از و به همین زیبا کنه هست به همین خوبی روز اول کار می

  گفت. روح این چوب به روح صاحبش متصله.  شه. این رو پدربزرگم می دست بده نابود می

ارج شدند. هري بعد از این توضیحات هري و فیانور از آقاي الیوندر خداحافظی کردند و از مغازه خ

سازي را برات خریدم.  و وسایل معجونها و مواد  : خب. این هم از چوب. من هم کتاببه فیانور گفت

  خریدم.  از همین مغازه رداي مدرسه رو می حاال باید بریم مغازة مادام مالکین. من هم

جرج رو ببینم. خواد فرد و  هاي ویزلی بریم؟ دلم می تونیم به مغازة شوخی فیانور: بعدش هم می

  شاید چیزهاي جالب و جدیدي هم داشته باشند که ازشون بخریم!

  خواد ببینمشون. باید شلوار و چکمۀ نو هم برات تهیه کنیم.  هري: حتماً خودم هم دلم می

فیانور سرش را به عالمت موافقت تکان داد. حاال که چوب را مجانی گرفته بود پول کافی داشت تا چند 

جوانی را دیدند که  و نو هم براي زمستان بخرد. وارد مغازة مادام مالکین که شدند خانمتا بلوز گرم 

اند. هري سالم کرد. خانم سرش را  است که روي دو چهارپایه ایستاده گیري دو پسر مشغول اندازه

ه ن رداي مدرستو گفت: سالم آقاي پاتر. حتماً اومدید که براي دخترخواندهبلند کرد و لبخند زد و 

  بخرید. اینطور نیست؟

  هري: بله. اما خود مادام مالکین کجا هستند؟ 

راحت داره. البته . خود مادرم دیگه سنش باالست و نیاز به است! مادرم مغازه را به من سپردهدختر: اوه

  به من سپرده. من النا مالکین هستن. زنه اما کارها رو به مغازه سر می

  با شما خوشحالم دوشیزه مالکین.  هري لبخندي زد و گفت: از آشنایی

د دقیقه صبر کنید النا: من هم همینطور آقاقی پاتر لطفاً من رو النا صدا کنید. فکر کنم که باید چن

  . تا کار این پسرها تموم بشه
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  کنیم.  اي نیست. صبر می هري: البته النا. مسئله

یلی محبوب هستی بابا. چرا یه دختر ن نشنوند، به هري گفت: تو خفیانور خیلی آرام، طوري که دیگرا

نیست. یک دختر کنی؟ البته منظورم این دخترة خیاط  وب و خوشگل براي خودت انتخاب نمیخ

  کنی.  خترهاي خوشگل زیادي رو مالقات میخواي بري مسافرت حتماً د حسابی! حاال که می

نم شیطون! تو همیشه ک ت: سعی خودم رو میاش گرفته بود گف هاي فیانور خنده هري که از حرف

دونم چرا تا به حال این حرف رو به من  نمیزنی!  ر بهترین زمان و موقعیت میهاي خودت رو د حرف

  نزده بودي. 

شما از رم مدرسه و  کردید. اما حاال که من دارم می دتر گفته بودم شما من رو دعوا میزو فیانور: اگه

نم این رو بگم و امیدوار باشم که تابستان سال تو رید مسافرت خوشحالید پس می اینکه دارید می

  بعد یک مادرخوانده هم داشته باشم!

  اي فیانور!  العاده ا صداي بلند خندید و گفت: تو فوقاختیار ب هري بی

  هات رو بگیرم.  ندازهالنا با لبخندي گفت: خب فیانور بیا اینجا روي چهارپایه بایست تا ا

زة ردافروشی با هم به مغازة انور آماده کرد. بعد از بیرون آمدن از مغاالنا دو تا رداي مدرسه براي فی

هاي ویزلی رفتند. فرد و جرج از دیدن هري و فیانور خوشحال شدند. فرد هري را با خودش  شوخی

به اتاقک پشت مغازه برد. جرج به فیانور گفت: خب، تا فرد سر هري رو گرم کرده هر چی که دوست 

  ! به عنوان هدیۀ مدرسه رفتن. داري بردار. مجانی

هاي تغییر  کرد. یک بسته از شکالتها رفت و وسایل شوخی را نگاه  فیانور خندید و به طرف قفسه

آشامی را برداشت. از قسمت محصوالت دخترانۀ آنها هم یک  هاي خون از آبنباتشکل و یک بسته 

هاي هري خالی کند!  ي لباسشت به طور پنهانی آن را روشیشه عطر دلبرانه برداشت! قصد دا

طرناك بود و هایی که خ دادند حتی آن ا همیشه به فیانور تمام محصوالتشان را نشان میه ویزلی

کند. مثل امروز.  ز از اعتماد آنها سوءاستفاده نمیدانستند که فیانور هرگ مخصوص بزرگساالن. می
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دي زد و آن ها را برایش بسته وقتی جرج دید که فیانور همین سه بستۀ کوچک را برداشته لبخن

  بندي کرد. هري همراه فرد از اتاق پشتی بیرون آمد و گفت: خب فیانور خریدت را کردي؟ بریم؟

  فیانور: بله. تموم شد. بریم.

مغازة ها خداحافظی کردند و از مغازة شوخی خارج شدند. بعد از آن به  هري و فیانور از ویزلی

همیشه شلوار و چکمۀ چرم اژدها خاصی در لباس پوشیدن داشت. فروشی رفتند. فیانور عادت  چرم

آمد. هري براي فیانور دو شلوار و دو جفت کفش خرید. و از  پوشید. اصالً از دامن خوشش نمی می

آنجا به مغازة لباسهاي بافتنی رفتند. خانم خوش اخالقی در مغازه ایستاده بود. هري که یکی از 

نور گفت که برود و انتخاب کند تا هري بیاید. فیانور وارد مغازه شد. دوستانش را دیده بود به فیا

شناخت. فیانور  ن خانم فروشنده او را به خوبی میکرد براي همی همیشه از این مغازه زیاد خرید می

ري  الت چطوره دختر خوشگلم؟ امیال میسالم کرد . خانم فروشنده جواب داد: اوه! سالم عزیزم! ح

  مدرسه؟

  بله، براي همین اومدم که لباس بخرم. براي مدرسه.  فیانور:

ببینی؟  ها رو شها و دستک گردن سري جدید شال واهیخ فروشنده: خب! چه جالب! ببینم می

  هاي جالب آوردیم.  هاي خیلی شاد و قشنگ و طرح رنگ

  اي باشه. هاي آبی و سفید و نقره فیانور: البته! لطفاً از طیف رنگ

ه چند ردیف اشاره کرد و چندین شال و دستگش آبی و سفید و نقره اي فروشنده با چوبش ب

کشید و گفت: خیلی نرم  پایین آمد و روي پیشخوان مغازه قرار گرفت. فیانور دستش را روي آنها

  تونم امتحانشون کنم؟ هستند. می

به  فروشنده: حتماً عزیزم. اینها همه از بهترین جنس هستند. نرم و گرم هستند و خیلی هم

  صاحبشون عالقه دارند. 
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اش انداخت. شال  اشت و روي شانههاي سفید برد گردنی به رنگ آبی روشن با پروانه فیانور شال

خودش را به دور گردن فیانور حلقه کرد و گردنش را کامالً پوشاند. فیانور خودش را در آینه نگاه کرد. 

آبی که پشت دستش پروانۀ سفیدي هایی از همان طیف  نگ و حالت شال را پسندید و دستکشر

خیلی خوب هستند. من دوستشان دارم. لطفاً  داشت را هم برداشت. و رو به فروشنده گفت: این دو تا

  بندي کنید.  ها رو براي من بسته اون

هاي فیانور را فهمیده بودند به آرامی خودشان را از او جدا کردند و در  شال و دستکش که انگار حرف

تکش دست فیانور را نوازش کرد و در بستۀ قرمز قشنگی که خانم فروشنده آماده کرده لحظۀ آخر دس

  بود قرار گرفت. فیانور خیلی خوشش آمد و پرسید: بلوزهایی از همین جنس هم دارید؟

  فروشنده: اوه بله! خیلی هم قشنگ هستند. 

وان قرار گرفتند و شال و شخاي روي پی فی از بلوزهاي آبی و سفید و نقرهو با حرکت چوبدستی او ص

اي  هاي نقره ور یک بلوز سفید یقه اسکی با طرحهاي دیگر به جاي خودشان برگشتند. فیان دستکش

هاي زرد روشن و بلوزي سفید و طالیی انتخاب کرد. فروشنده آنها را  و یک بلوز آبی الجوردي با طرح

چشبد و  . وقتی بپوشی کامالً به بدنت میتهم در بسته قرار داد و گفت: اندازة این بلوزها جادویی اس

  کنند تا راحت بیرون بیایند.  خودشان را آزاد میکند و وقتی بخواهی آنها را بیرون بیاوري  گرمت می

از  کنید؟ اگه جغد قبول میفیانور گفت: چه جالب! واقعاً خوب است. راستی شما سفارش هم از طریق 

  تید؟فرس درسه جغد بفرستم براي من لباس میم

هاي  تونی درخواست بروشور طرح عزیزم، با هر طرح و رنگی که بخواي. حتی میفروشنده: البته 

  بکنی تا بعد از انتخاب خرید کنی.  جدیدمون رو

  ؟! خب این چیزهایی که خریدم قیمتشون چقدر می شهفیانور: خیلی خوبه

  تی انتخاب کردي؟خواس و گفت: خب فیانور چیزهایی که می همین موقع هري هم وارد شد

  فیانور لبخندي زد و گفت: بله. هر چیزي که الزم داشتم برداشتم. 
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هاي خریدشان آنقدر زیاد شده بود که  ب کرد و با هم بیرون رفتند. بستههري پولش را حسا

مزاحمشان بود. هري دابی را صدا زد و از او خواست که خریدها را به خانه ببرد. بعد هري و فیانور به 

گاه حیوانات رفتند و هري براي فیانور یک جغد کوچک سفید و کرم و چند بسته هم غذاي فروش

دار حرف زدند و  شتند. نوشیدنی خوردند و با مغازهجغد خرید. بعد با هم به کافۀ پاتیل درزدار برگ

  بعد از آن از طریق شومینۀ آنجا به خانه برگشتند. 

و وسایلش را جمع کرده بود که عصر روز اول سپتامبر، هري براي رفتن به اسپانیا آماده شده بود 

او هم به اسپانیا برود و قرار بود که وقتی جایی مستقر شد براي  ،بعد از رفتن فیانور به مدرسه

رسید با هدویگ جواب او را  فیانور هم فقط وقتی نامۀ هري می فیانور با هدویگ نامه بفرستد و

جا شود و جغد فیانور نتواند پیدایش کند. فیانور اسم  جابهاند. چون هري ممکن بود دائم برگرد

جغدش را که پسر بود سم گذاشته بود. باالخره روز اول سپتامبر فیانور همراه هري به ایستگاه 

کینگزگراس رفت و از سکوي نه و سه چهارم سوار قطار قرمز و قشنگ هاگوارتز شد. یک کوپۀ خالی 

وارتز هاي سال دوم و سوم همراه فیانور در همان کوپه تا هاگ چندتا از بچهپیدا کرد و نشست. 

ند. فیانور حس زد ات کویدیچ و اساتید مدرسه حرف میها و مسابق نشستند. همگی در مورد گروه

بودند  ها در گروه گریفیندور دانست هري و تمام ویزلی ها نداشت. با اینکه می خاصی نسبت به گروه

آمد و اسنیپ  اسنیپ هم خوشش میکرد که در کدام گروه بیفتد. او از  اما براي فیانور فرقی نمی

دانست هري  اف و ریونکال نداشت. با اینکه میرئیس دیر اسلیترین بود. احساس خاصی هم به هافلپ

ما کویدیچ را دوست داشت انتظار دارد که در دیر گریفیندور باشد اما فیانور چنین تعصبی نداشت. ا

ها همراه  گوارتز رسیدند سال اولیمثل هري جستجوگر باشد. وقتی به ها خواست که و دلش می

دوگري همیشه هاگرید با قایق از روي دریاچه به مدرسه رفتند. پروفسور اسپراوت با ردا و کاله جا

هاي سال اول رفت و آنها را با خودش به سالن اصلی مدرسه برد. فیانور  سبزش به استقبال بچه

اسمش ماند. وقتی اسمش خوانده شد با راحتی و بدون ترس و تردید روي منتظر خوانده شدن 

بندي تا روي چشمانش پایین بیاید. کاله به  ه داد که کاله کهنه و قدیمی گروهصندلی نشست و اجاز
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دانم کدام گروه براي موجودي مثل  ب داریم. نمیآرامی گفت: آه! عجب! انگار امسال یک شاگرد عجی

  دت نظري نداري؟ تو مناسب است. خو

  م. یترین و گریفیندور را ترجیح می دفیانور به آرامی گفت: نه. اما اسل

کند در کدام  ی نمیکاله فکري کرد و گفت: که این طور. پس این دو گروه را دوست داري و برایت فرق

 یات شخصیتی عجیبی که داريدانم که بچۀ بسیار شجاع و درستکاري هستی اما با خصوص باشی. می

  کنم اگر در گروه اسلیترین باشی پیشرفت بهتري داشته باشی.  فکر می

  و با مکث طوالنی که دیگران را در تعجب فرو برده بود فریاد زد: اسلیترین!

ها پر شد. دخترخواندة پاتر چطور در اسلیترین افتاده بود. حتی پروفسور  همۀ سالن با همهمۀ بچه

فراموش کرد کاله را از سر فیانور بردارد تا اینکه کاله گفت:  اسپراوت هم آنقدر تعجب کرده بود که

  گفتم که اسلیترین! 

و فیانور خودش بلند شد و کاله را برداشت و به دست پروفسور اسپراوت داد و به طرف میز اسلیترین 

دند کر زدند و تشویقش می شد دست می گروهی وقتی شاگرد جدیدي واردش میرفت. با اینکه هر 

ا حیرت هاي اسلیترین دست نزدند و فقط با کینه و دشمنی و بعضی هم ب ن بار هیچ کدام از بچهاما ای

سالۀ فیانور  7کردند. فیانور سر میز اسلیترین نشست. به این شکل دورة تحصیل  به فیانور نگاه می

او دختر  گذراند. رسید باید در تنهایی و به سختی می سالی که به نظر می 7در هاگوارتز آغاز شد. 

هاي دیگر  اي به دوستی با او نداشت و گروه هري پاتر بود براي همین هیچ کس از اسلیترین عالقه

خواستند با او دوست باشند. به همین دلیل در تمام  هم به این خاطر که فیانور اسلیترینی بود نمی

  گرفت.  ر میها، حتی گروه خودش قرا سال تحصیلش مورد تمسخر و آزار و اذیت تمام گروه 7
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  فصل چهارم

لعه کرد زمان زیادي را براي مطا هالو همراه هري زندگی می هایی که در گودریگ فیانور در تمام سال

اش از فلوریش و بالتز یک کتاب کامالً سفید با  سالگی 7در روز تولد  و همچنین نوشتن! ،داد قرار می

ذ سفید الزم داشت به آن کاغجلد چرمی قرمز و شیرازة سیاه خریده بود که جادویی بود و هر چقدر 

قابل حمل بود. فیانور حافظۀ  کرد و کامالً عادي و ما قطر آن بطور جادویی تغییر نمیشد ا اضافه می

توانست استفاده و تمرین  از چیزهایی را که خوانده بود نمیاي داشت اما چون هیچ کدام  العاده فوق

کرد.  مهمی داشت بطور خالصه یادداشت میات تر را که جزئی تر و حجیم لب سنگینکند بعضی از مطا

آنها را به چشم ندیده بود را هایی که هرگز  ها، چون مواد زیاد و روش بخصوص در زمینۀ معجون

به طور توانست به درستی به خاطر بسپارد بطوریکه مطمئن باشد که در زمان یادآوري چیزي را  نمی

 دفتر را به دو بخش تقسیم کرده بود و دفتر به طورغیرعمد اشتباه انجام ندهد. از طرف دیگر این 

ها  ها یکی از آن بخش نویسی داد. این خالصه خواست به او نشان می جادویی هر کدام را که فیانور می

کرد.  رسید و کشف می فیانور پس از مطالعه به آنها می بود. بخش دیگر در مورد نتایجی بود که خود

هاي دیگري را هم به دفتر اضافه کند.  رفته بود که در آینده بتواند بخشالبته این امکان را در نظر گ

امتحان و  خواست قادر بود تمام چیزهایی را که می حاال با ورود فیانور به مدرسه و داشتن چوب جادو،

تر  ها نیاز به یک اتاق داشت و وسایلی کامل ها! براي ساختن معجون تمرین کند. البته به جز معجون

سازي به این آسانی نیست و  دانست که داشتن دخمۀ معجون زي که به همراه داشت اما میاز چی

براي همین با خودش عهد کرد شود.  حال یک بچۀ سال اولی نمیشرایط سختی دارد و مسلماً شامل 

اي این کار باید خودش را در سازي بشود. بر این باشد که صاحب یک دخمۀ معجون که اولین هدفش

کرد! البته اول از همه  سال هم صبر می 2-3اد و احتماالً د سازي به خوبی نشان می معجون هاي کالس

ها  رسید. یک هفته بعد از شروع مدرسهپ در مورد شرایط این کار می رفت و از پروفسور اسنیپ می

و گفت که در گروه اسلیترین  نامۀ هري رسید. فیانور هم در جوابش از اوضاع مدرسه نوشت

هاي مدرسه براي هري نوشت. البته با  شرایط مشکلش را در رابطه با بچه ندي شده است. وب گروه
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این امید که هري راه حلی به او پیشنهاد بدهد. اما بعد از چند هفته که جواب هري رسید دید که 

 دانست که فیانور دختر ه نظرش نرسیده است. التبه هري میهري با او همدردي کرده اما راه حلی ب

هایش در اسلیترین افتاده بود. فقط پیشنهاد داده بود که به  خوبی است و حتماً به خاطر تفاوت

آلبوس برود. آلبوس حتماً  گونگال اجازه بگیرد که به دیدن تابلوي ا مکدرسش بچسبد و از مینرو

بگوید.  هایش را به او توانست تمام مشکالت و درد دل ما و دوست خوبی بود و میکرد و راهن درك می

دفتر مدیر رفت، البته طوري  فیانور هم از این پیشنهاد خوشحال شد و همان روز بعد از شام به طرف

گونگال  بتواند با او صحبت کند. وقتی مک گونگال آنجا باشد تا رد که قبل از رسیدن مکبندي ک زمان

کند  ا مجسمه صحبت میایستاده و دارد برسید و فیانور را دید که جلوي مجسمۀ محافظ اتاق مدیر 

  هاي فیانور متعجب شد.  تعجب کرد. از همه بیشتر از حرف

گه  بوس حرف بزنم. آخه بابا همیشه میفیانور: ... آره، براي همینه که اومدم تا اگر اجازه بدن با آل

  تونه داشته باشه.  هترین دوستی هست که هر انسانی میآلبوس ب

شناسم. او مرد  پروفسور دامبلدور رو خیلی خوب می مجسمه: مطمئن هستم که همینطوره. من

کنه و بهت  شرایط تو را درك میاي بود و یک جادوگر بسیار خوب. یک انسان واقعی. حتماً  العاده فوق

  کنه.  کمک می

کنی  وانم به دیدن تابلو بروم. فکر میفیانور: امیدوارم. البته اول باید از مدیر اجازه بگیرم که بت

  گونگال این اجازه رو به من بده؟ پروفسور مک

  پرسی؟  دونم. چرا از خودشون نمی مجسمه: نمی

گونگال را دید. برگشت و مؤدبانه  گاه کرد و پروفسور مکبا این حرف مجسمه فیانور به پشت سرش ن

  ایستاد و به مینروا سالم کرد: سالم پروفسور، شبتون بخیر. 

واقع براي دیدن آلبوس آمده که براي دیدن من و در پیش  مینروا: سالم خانوم پاتر. چه مشکلی

  دامبلدور آمدید؟
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ها وخیم شده. بابا توي  دي شدم اوضاع روابطم با بچهبن به خاطر اینکه در اسلیترین گروه فیانور:

اي که امروز رسید پیشنهاد داد که به دیدن تابلوي آلبوس بیایم و با او درد دل کنم. بابا نوشته  نامه

  گر کسی بتونه به من کمک کنه اون شخص آلبوسه. بود که ا

کنم هري درست گفته باشد. هري و آلبوس خیلی به هم نزدیک بودند و هري  مینروا: خب فکر می

شناخت. بهتر است که به جاي ایستادن در راهرو با من به  را از خیلی جهات بهتر از همه می آلبوس

  دفتر بیایی و با آلبوس صحبت کنی.

  کنید.  کرم پروفسور. لطف بزرگی به من میمتشفیانور: 

هایی که پشت محافظ قرار داشت باال رفت و وارد دفتر مدیر شد.  گونگال از پله فیانور به دنبال مک

مینروا به طرف میزش رفت و نشست و مشغول نوشتن یک نامه شد. فیانور فهمید که اجازه دارد با 

وها خودشان را به خواب زده بودند. فیانور جلوي آلبوس صحبت کند. بیشتر افراد درون تابل

  بزرگترین تابلو ایستاد و گفت: سالم آلبوس. 

اش نشسته بود لبخندي زد و گفت:  پشت بلند قرمز همیشگی آلبوس دامبلدور که روي مبل راحتی

  گذره. درسته؟  . خیلی وقت از آخرین دیدارمون میسالم فیانور

  ام همراه بابا به دیدنتون اومدیم.  سالگی 8لد بله. آخرین بار روز توفیانور: 

هاي زیادي براي گفتن داري. بنشین و صحبت کن  آلبوس: بله. روز خوبی بود. مطمئنم که حرف

  دخترم. من کامالً براي شنیدن آماده هستم. 

دونید که من  حتماً میفیانور در حالی که همچنان ایستاده بود گفت: متشکرم. همینطوري راحتم. 

یترین باشم. اما هیچ وقت دادم توي اسل دم. راستش خودم هم ترجیح میوي گروه اسلیترین افتات

  کننده بشه. رایط مدرسه اینقدر مشکل و ناراحتکردم که ش فکر نمی
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سر بزرگی افتادي. افراد کنم که بدونم توي چه درد بندي تو شدم. فکر می آلبوس: بله متوجه گروه

که دختر هري هستی و دیگران به این دلیل که از اسلیترین هستی با تو ات به این خاطر  هم گروهی

  کنند.  رابطۀ درستی برقرار نمی

هاي  کنند و حتی یکی از سال باالیی زنند، مسخره می کنند. کنایه می هتره بگید که اذیتم میفیانور: ب

  طلسم کنه. البته نتونست. رو خواست که من  اسلیترین می

  خواست روي تو اجرا کنه؟  رو می آلبوس: چه طلسمی

ه کنم چیزي براي تغییر رنگ و حالت موهام بود! از یک دانش آموز سال ششم بعید فکر می فیانور:

تر وجود داره. درهرحال اون دختر  هایی بسیار بهتر و کاربردي رسته وقتی طلسمبف که چنین طلسمی

اینکه طلسم بهم برخورد کنه از جلوش خواست من رو طلسم کنه ولی نتونست چون من زودتر از  می

دونم براي همین کارم همه  و می خواستم تالفی کنم براي همین به خوابگاه رفتم کنار رفتم. نمی

  پشت سرم من رو ترسو فرض کردند و کلی بهم خندیدند. 

رد کنه. به نظرم در مو دارند مطمئناً به زودي تغییر می ها چه فرضی در موردت آلبوس: اینکه اون

اون دختري که قصد داشته تو رو طلسم کنه کار و اجتناب از درگیري کار خیلی درستی انجام دادي 

اي رو طلسم کنه. بخصوص  دانش آموزي نباید دانش آموز دیگهبسیار زشتی انجام داده. هیچ 

 تونستی به خوبی از خودت تی که جاخالی بدي و مطمئنم که میکوچکترها رو. تو این توان رو داش

دفاع کنی اما اصل کار اشتباهه. لطفاً این مورد رو به پروفسور اسنیپ گزارش کن. اون دختر حتماً 

  باید تنبیه بشه. 

بیشتر مورد آزار و اذیت  خواد که تنبیه بشه، چون من گم اما دلم نمی حتماً به پروفسور می فیانور:

هاي بهتري  م که پروفسور راهمطمئنآد. اما  کس از یک خبرچین خوشش نمی گیرم. هیچ قرار می

  هایی بهتر از تنبیه مستقیم! ها بلده، راه براي برخورد با بچه
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هاي  بینم به راه لبخندي زد و گفت: خوشحالم که می که از طرز فکر فیانور خوشش آمده بودآلبوس 

  گیري نیستی.  ه فکر انتقامکنی و فقط ب بهتري فکر می

. منظورم اینه که ل باز هم مشکالت زیادي خواهم داشته این شکفیانور: بله، ولی مطمئن هستم که ب

هاي مدرسه با من مشکل دارن؟ براي این موضوع به نظر  تقریباً همه بچه همین یک نفر که نیست

  شما چه کاري باید بکنم؟ 

مه االخره هکشه اما ب زمان زیادي طول میکنم فقط باید صبر کنی. احتماالً  میدونم. فکر  نمی آلبوس:

دونم که این وضعیت  ن خوبی پیدا خواهی کرد دخترم. میکنن و تو دوستا به این موضوع عادت می

ک اي نداشتی. هري ی جز هري دوست نزدیک دیگهبراي تو خیلی سخته. تو همیشه تنها بودي. به 

 وقت یک دوست واقعی همسن خودت نداشتی. امیدوار بودي که توي آدم بزرگساله و در واقع تو هیچ

دا کنی اما اینطور نشد. براي همین ناراحت و کمی هم ناامید شدي. یمدرسه بتونی دوستان خوبی پ

  فقط با صبر می تونی اوضاع رو تغییر بدي. 

در همین حال مدیر گفت: بهتره که به دیر فیانور آهی کشید و سرش را به عنوان موافقت تکان داد. 

  مانده است. 9ت دقیقه به ساع 15خودت برگردي خانوم پاتر. 

دانست براي همین لبخندي زد و گفت: همین االن.  را می 9ع رفت و آمد بعد از ساعت فیانور قانون من

هایم گوش دادي متشکرم. نیاز داشتم که با کسی حرف بزنم. به خاطر  خب آلبوس از اینکه به حرف

  راهنمایی هم متشکرم.

تر از زمان ورودت به  حالم که تو رو کمی خوشحالخوشآلبوس: من کار خاصی برات نکردم دخترم. اما 

  ه با اجازة خانم مدیر.تونی به دیدن من بیاي. البت زمانی که دوست داري میبینم. هر  دفتر می

اي نیست. البته اگر هر  احساس رضایت کرده بود گفت: مسئلهگونگال که از این حرف آلبوس  مک

  پاتر. شب و دائم نیایی که باعث مزاحمت بشود خانم

  کنم مطمئن باشید.  و مزاحمت ایجاد نمیفیانور: متوجه هستم پروفسور. متشکرم 
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تواند حساب کند این را  هاي آلبوس می دانست که روي حرف این بچه به اندازه حرف گونگال می مک

ور اي که آلبوس به او داده بود فهمیده بود. زمانی که قرار شده بود فیان یحات خاص و محرمانهاز توض

گونگال توضیح دهد تا متوجه  بود که چیزهایی را به مینروا مک به مدرسه بیاید آلبوس تصمیم گرفته

تا حدي اهمیت موضوع فیانور بشود. البته نتوانسته بود تمام ماجرا را بگوید زیرا اجازه نداشت. اما 

ور آماده باشد و اعتمادي هاي کوچک به فیان کگونگال به فیانور اعتماد کند و براي کم گفته بود که مک

را نسبت به او حس کند. در ضمن از ماجرایی که فیانور در مورد دختر سال ششمی اسلیترین 

بال ایجاد مزاحمت تعریف کرده بود فهمیده بود که حق با آلبوس است و این دختر عاقل است و به دن

مام تابلوها شب به خیر گفته بود و آرامی نیست. فیانور به مدیر و تابلوي آلبوس و بعد از آن به تو نا

  سازي برسد.  هاي معجون ی دخمهبه دیر اسلیترین در نزدیک 9بیرون رفته بود تا قبل از ساعت 

رساند  ها و آزارهایی که به فیانور می کس در مقابل حرف گذشت و چون هیچ زمان به سرعت می

رده بود و فیانور کمتر مورد آزار ها فروکش ک ها و اذیت چیزي نشنیده بود بنابراین سیل کنایه

گرفت. البته هنوز هیچ دوستی نتوانسته بود براي خودش پیدا کند. فقط خوشبختانه  دیگران قرار می

کرد و استادان  هایش کامالً خوب و موفق عمل می اش به درس و اطالعات زیادش در کالس به خاطر عالقه

بردند. اسنیپ هم از  ه عنوان یک نابغۀ کوچک نام میهاگوارتز همه از او راضی بودند و حتی از او ب

دانست  سازي فیانور بسیار راضی و خرسند بود. البته او از قبل هم می روش و دقت و سرعت معجون

رو است. به جز اسنیپ پروفسور استوارت استاد درس  که با یک بچۀ بسیار باهوش و بااستعداد روبه

اي که  درس دفاع هم از او بسیار راضی بودند. هري در نامهتغییر شکل و پروفسور سواسون استاد 

یک هفته قبل از کریسمس فرستاده بود نوشته بود که هنوز در اسپانیا است و در طول تعطیالت 

گردد. بنابراین فیانور نیز باید  هالو برنمی خواهد به ایتالیا برود و به گودریگ کریسمس می

اند. از این موضوع کمی دلخور بود اما براي تعطیالت هم گذر کریسمس خود را در هاگوارتز می

هاي باستانی انجام بدهد. با اینکه  خواست کمی مطالعه در زمینۀ طلسم ریزي کرده بود. می برنامه

ها به زبان باستانی  ها و انجام طلسم چند زبان باستانی را با کمک کتاب آموخته بود اما در تلفظ

هاي خالی و یا اتاق  آموزان به کالس چشم و دسترس اساتید و دانشمشکل داشت. فیانور دور از 
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توانست با چوبش  کرد. خیلی از جادوها را نمی هایش کار می رفت و روي اجراي طلسم ضروریات می

دانست که تمام این جادوها را بدون نیاز به کلمات به راحتی با جادوي  به طور کامل انجام دهد اما می

خواست انجام دهد فکر کند و آن کار  انجام دهد. فقط کافی بود به کاري که میدرونیش می تواند 

ها پیش در زمانی که احساس کرده بود باید شخصی را که همه نگران مرگش  شد. سال انجام می

هاي جدي اسنیپ که حتی  بودند به زندگی برگرداند هم همین کار را کرده بود. فقط کامالً روي آسیب

چه طلسمی ایجاد شده متمرکز شده بود و از ته دل اراده کرده و خواسته بود که او را دانست از  نمی

دانست که این  خود کار را انجام داده بود. می درمان کند و از مرگ برهاند. جادوي درونش خودبه

اش استفاده  العاده اشتباه است. براي همین بعد از آن ماجرا در حضور دیگران از قدرت جادویی فوق

ترسید که نتواند قدرت و شدت جادویش را کنترل کند و بیشتر کارش تخریبی  نکرده بود. می

کرد. حتی اگر ضعیف بود. البته صرف نظر  ها را با چوبش اجرا می باشد. براي همین اول تمام طلسم

دوي کرد با جا توانست با چوب انجام دهد. بعد همان طلسم را سعی می از جادوهاي قوي که اصالً نمی

کرد حتی شدت آن را هم در حد همان طلسمی که از چوبش خارج  درونیش انجام دهد و سعی می

شده بود نگه دارد. در این مدت موفقیت زیادي به دست نیاورده بود. براي این کار از اتاق ضروریات 

ده بود تا آن زمان تمام هاگوارتز تخریب ها استفاده کر دانست که اگر از کالس کرد. می استفاده می

کنترل بود. یا اینکه فیانور راه  شده بود! قدرت جادوي درونیش به شدت زیاد بود و تقریباً غیرقابل

کنترلش را بلد نبود. تصمیم داشت در یک زمان مناسب در این مورد با آلبوس صحبت کند اما 

صحبت کند براي همین نتوانسته بود چیزي  همیشه مجبور بود در حضور مدیر با تابلوي آلبوس

بگوید. البته امید زیادي نداشت که آلبوس که حاال فقط یک تابلو بود بتواند کمک زیادي بکند اما 

توانست کتاب یا شخصی را معرفی کند که بتواند در این راه به فیانور کمک کند. فیانور  شاید می

ادویش را بدست آورد. احساس می کرد که باید خیلی کامالً احساس می کرد که نیاز دارد کنترل ج

  زود این کار را انجام دهد. این فقط یک حس درونی بود. 

صبح روز کریسمس وقتی هدایایش را دریافت کرد باالخره بعد از ماهها لبخندي گرچه ناپایدار 

بود که روي لبش ظاهر شد. هري برایش چندین کتاب جادوي اسپانیایی فرستاده بود و نوشته 
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اینها بهترین طلسمهایی است که در اسپانیا به طور معمول از آنها استفاده می شود و مخصوص 

همانجاست. فیانور براي این توجه هري متشکر بود. بعد از آن هدیۀ مامان بزرگ ویزلی بود. یک 

جز آنها یک بلوز بافتنی و مقدار زیادي کلوچۀ شکالتی خوشمزه که طعم مورد عالقۀ فیانور بود. به 

بستۀ بدون اسم فرستنده داشت. وقتی آن را باز کرد از دیدن یک کتاب بسیار قدیمی و دست 

نویس در زمینۀ معجون سازي فهمید که هدیه از طرف سوروس اسنیپ است. اسنیپ همیشه به 

همین شکل براي فیانور هدیه می فرستاد و تولد و کریسمس حتماً بستۀ بدون نامی را دریافت می 

کرد. اما این کتاب بسیار ارزشمند بود. فیانور تصمیم گرفت که بعد از صبحانه حتماً به دفتر 

پروفسور اسنیپ برود و از او تشکر کند. آن کتاب را با احتیاط و عالقه در کیفش گذاشت و براي 

ه صبحانه حوردن به سالن اصلی رفت. سالن تقریباً خالی بود. سر هر میز کمتر از ده نفر نشست

بودند. بعد از خوردن یک صبحانۀ کامالً لذیذ و با توجه به اینکه پروفسور اسنیپ سر میز صبحانه 

نبود تصمیم گرفت که مستقیم به دفترش برود. وقتی در دفتر اسنیپ را به صدا درآورد صداي 

  اسنیپ را شنید که گفت: بیا تو.

ستادش پشت آن نشسته بود و در فیانور وارد شد و در را پشت سرش بست و به طرف میزي که ا

حال تصحیح آخرین تکالیف بچه ها بود رفت. اسنیپ سرش را بلند کرد و با دیدن فیانور لبخند 

محوي زد. اسنیپ هیچ وقت درست لبخند زدن را یاد نگرفته بود اما دیدن فیانور از سردي و خشکی 

گی گفت: سالم پروفسور. کریسمس صئرتش کامالً و به طور واضح کم می کرد. فیانور با لبخند قشن

  مبارك. صبحتون بخیر.

  اسنیپ: سالم فیانور. کریسمس تو هم مبارك. صبح به این زودي اینجا چه کار می کنی؟ 

فیانور که می دانست اسنیپ فقط وقتی با او تنها است او را فیانور صدا می کند لبخند زد. اسنیپ 

می زد. فیانور گفت: اومدم به خاطر هدیۀ کریسمس حتی جلوي هري هم او را با نام کوچکش صدا ن

تشکر کنم. کتاب خیلی ارزشمندیه. نمی دونم چطور تونستید ازش دل بکنید. واقعاً متشکرم 

  پروفسور. 
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فیانور تمام مدت اسنیپ را در مدرسه پروفسور صدا می کرد. نمی خواست اگر به طور اتفاقی کسی 

فیانور براي اسنیپ به اندازة کافی احترام قایل نیست. صداي حرفشان را بشنود احساس کند که 

با اینکه می دانست احتمالش کم است اما باز هم او را پروفسور صدا می کرد. اسنیپ گفت: امیدوارم 

  درست ازش نگهداري و استفاده کنی. همونطور که گفتی خیلی ارزشمنده. 

پیش برایش رسیده بود روي میز  فیانور بستۀ بزرگی شکالت را که با پست سفارشی چند روز

  جلوي اسنیپ گذاشت و گفت: می دونم که چیز زیادي نیست اما امیدوارم خوشتون بیاد قربان. 

اسنیپ با دیدن بستۀ شکالت دوباره لبخند محوي زد. این دختر تنها کسی بود که می دانست اسنیپ 

مبلدور گرفته بود. مردي سالهاي زیادي چه عالقه اي به شکالت دارد. اسنیپ این عالقه را از آلبوس دا

را در کنارش زندگی کرده بود و جانش را به او مدیون بود اما مجبور شده بود که منجی خود را بکشد. 

این موضوع به رنج و عذاب روحی همیشگی او منجر شده بود. با اینکه می دانست که چارة دیگري 

ع بهترین راه را پیدا کرده بود اما باز هم رنج روحی نداشت و کار دیگري از او ساخته نبود و در واق

زیادي را تحمل می کرد. بی اختیار آهی کشید. فیانور لبخند زد و گفت: بابا همیشه می گه همیشه 

دو راه در جلوي روي آدم قرار می گیره، راه آسون و راه درست. مهم اینه که کدوم رو انتخاب کنیم. 

ایجاد سختی و رنج می شه اما همیشه در ردرونت، جایی در درون انتخاب راه درست همیشه باعث 

  قلبت می دونی که کار درست رو انجام دادي و از خودت راضی هستی. 

سوروس اسنیپ از این حرف شوکه شد. انگار ذهن قوي و محافظت شدة این استاد قدیمی هاگوارتز 

شده بود گفت:  ور که متوجه این موضوعساله آشکار بود. فیان 11مثل کتابی باز در جلوي این دختر 

 دم که وارد ذهن کسی بشم. من فقط هاله و اجازه رو به خودم نمیخونم. این  من ذهن کسی رو نمی

  کنم.  تشعشعات احساسی افراد رو درك می

ها رو دید. هالۀ  وقت نشنیده بودم که بشه هالۀ احساسات آدم کنی. هیچ کار خیلی عجیبی می اسنیپ:

به تجره که فقط جادوگران خیلی قوي و باها و مشکالتی دار شه دید اما اون هم روش می قدرت رو

  کنی؟ این کار رو میتونند انجام بدهند. چطور  می
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ز درست و کاملی در مورد خودم چی هیچدونم. من  میدي سرش را تکان داد و گفت: نمیفیانور با ناا

  م بدون اینکه بدونم چرا یا چطور. تونم انجام بد خیلی کارها رو میدونم. من  نمی

ات رو از دست دادي و آقاي فالمل تو رو پیدا  خیلی کوچک بودي که خانوادهکنم. تو  درك می اسنیپ:

کرد و آورد به هاگوارتز. حق داري. مطمئناً در اون سن چیز زیادي بهت نگفتند و یاد ندادند. 

  دونی؟ در مورد خودشون چیزي میگم. اما  ات رو می انوادهخ

دونم رو درك  خیلی از چیزهایی که میآد اما نه زیاد. راستش  یک چیزهاي کمی یادم می فیانور:

فهمم. من فقط مادرم رو یادم میاد. دو روز قبل از اومدن آقاي فالمل مادرم  اش رو نمی کنم. معنی نمی

  بیرون رفت و برنگشت. من تنها بودم که آقاي فالمل من رو پیدا کرد.

  مادرت کجا رفت؟ چه اتفاقی براش افتاد؟ اسنیپ:

  دونم چه اتفاقی براش افتاد. نمی فیانور:

گفت. خیلی چیزها راز  چیزها رو نباید به کسی میو از جواب دادن به قسمت اول صرف نظر کرد. خیلی 

 آورد یک راز مهم و حیاتی هایش به خاطر می شخصی او بودند. تمام چیزهایی که از مادرش و حرف

کرد. البته فعالً چون ممکن بود در آینده شرایط تغییر کند. االن  که نباید براي کسی بازگو می بود

گفت، البته  کرد که الزم است بگوید حتماً می عات نبود اما اگر زمانی احساس مینیاز مبرمی به آن اطال

مدتی هست که ت: راستی پروفسور به شخصی مثل هري یا آلبوس. فیانور لحنش را تغییر داد و گف

  خوام سؤالی بپرسم. می

  اسنیپ: چه سؤالی؟

خواد  چنین چیزي ممکنه؟ خیلی دلم میسازي. اصالً  مورد شرایط داشتن یک دخمۀ معجون فیانور: در

  سازي داشته باشم.  جایی براي معجون
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خمۀ هاگوارتز دانش آموزي د ساله که در 75تقریباً  نکنم اال امکانش که هست ولی فکر می اسنیپ:

  سازي نداشته و درخواست هم نکرده. تو چطور به این فکر افتادي؟ معجون

هاي خالی تمرین کنم اما  ها و وردهاي جادویی رو در کالس تونم طلسم راستش من می فیانور:

سازي عالقه دارم. براي همین  خیلی به معجونسازي نیاز به مکان خاص و امکانات داره. من  معجون

  باید این عالقۀ من با نداشتن مکانی براي تمرین به هدر بره. فکر کردم که چرا 

اشت براي همین آن کتاب را اسنیپ لبخند زد. از عالقه و استعداد فیانور در این زمینه کامالً اطالع د

گفت: در مورد شرایطش با خانم مدیر ن هدیۀ کریسمس برایش فرستاده بود. اسنیپ به عنوا

  دم. خوبه؟ خبر میگه. بهت  یکنم تا ببینم چی م صحبت می

من کاري ندارید برم کتابخانه. شه. متشکرم پروفسور. اگر با  این بهتر نمیفیانور گفت: عالیه! از 

  خوام تکالیفم رو انجام بدم.  می

  ها هم متشکرم فیانور. خاطر شکالتاسنیپ: برو. به 

کرد که  راه کتابخانه به این فکر میداد و از در دفتر او خارج شد. در  دستی براي اسنیپ تکانفیانور 

. راز اتاق ضروریات رو رسد تر و مرموزتر به نظر می مدرسه وقتی خلوت هست تا چه اندازه جادویی

هري به فیانور گفته بود تا اگر زمانی نیاز به مکانی خاص داشت از آن استفاده کند. وقتی فیانور وارد 

هایش شکل  اي ایستاد. لبخندي روي لب و به رو شد لحظهنۀ کامالً خالی رکتابخانه شد و با کتابخا

شت و به طرف صدا روي یک میز گذا را بیکیفش گرفت. امروز تمام کتابخانه متعلق به او بود. 

هاي قطور با جلدهاي چرمی رنگارنگ و البته بیشتر تیره رنگ. به  هاي پر از کتاب رفت. کتاب قفسه

خصوص تغییر شکل که روي جلدش نوشته شده بود وردهاي ها نگاه کرد. یک کتاب م اسامی کتاب

تغییر شکل اشیاء را برداشت و به میزي که کیفش را آنجا گذاشته بود برگشت. مادام پینس وقتی 

  خوره. هاي سال اولی نمی ین کتاب چی کار داري؟ به درد بچهکتاب را دید پرسید با ا

  تحقیق دارم که باید از روي این کتاب بنویسم. اما قبل از اینکه آن را بردارد فیانور گفت: یک 
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داشتن کتاب گفته باشد اما چون داد که این حرف را براي نگه پینس با اینکه احتمال این را میمادام 

کند  کند و خرابشان نمی از آنها به خوبی استفاده می ها را دوست دارد و دانست که این بچه کتاب می

تاب را باز کرد و مشغول خواندن شد. بعد از چند دقیقه کاغذ چیزي نگفت و رفت. فیانور هم ک

پوستی و قلم پرش را بیرون آورد و شروع کرد به یادداشت برداشتن. بعد از چند ساعت و چند مورد 

یادداشت برداشتن فکر کرد که شاید بتواند کتاب را براي یکی دو روز امانت بگیرد و آن را با خودش 

آید  مادام پینس را دید که به طرفش میتا وردهایش را تمرین کند. وقتی به اتاق ضروریات ببرد 

برخاست و مؤدبانه پرسید: ببخشید مادام پینس ممکنه که این اجازه رو به من بدید که دو روز این 

  کنم باید بیشتر در مورد تحقیقم این کتاب را بگردم. م؟ فکر میکتاب را به امانت ببر

مین گفت: اگر قول بدهی که به آمد براي ه راد عالقمند به کتاب خوشش میپینس همیشه از افمادام 

  اي آسیب ببیند.  به حالت اگر کتاب ذرهتوانی آن را ببري. واي  رسانی می کتاب آسیبی نمی

  دم که به بهترین شکل مراقبش باشم مادام.  خندید و گفت: قول میفیانور 

عد از برداشتن کیف از کتابخانه بیرون رفت. در طی ذاشت و بیف گکتاب را به همراه وسایلش در ک

داند. دو روز وردهاي پنج فصل اول را یادداشت برداري کرد و کتاب را به کتابخانه برگراین 

توانست در دو روز آن همه ورد تغییر شکل را تمرین کند و البته به نتیجه برسد. براي همین  نمی

تمرین همیشه داشت بردارد و بعد آنها را تمرین کند. براي فکر کرد همان بهتر است که از وردها یاد

رسید.  اینطوري در زمان اشتباه و یا خراب شدن ورد آسیبی به جایی نمیرفت.  به اتاق ضروریات می

ماند. اصالً دلش  فیانور هم مثل پدرش مدرسه را خیلی دوست داشت و برایش مثل خانه می

  د. دیدگی مدرسه شو خواست باعث آسیب نمی

مورد آزار و اذیت ها فیانور دوباره  ها و دایر شدن کالس کریسمس تمام شد و با بازگشت بچهباالخره 

ها  اش بودند. چون آن سانی که کاري با او نداشتند دخترهاي هم اتاقیگرفت. تنها ک دیگران قرار می

کرد و حتی به  ن کمک میو به آنها براي تکالیفشادر این مدت دیده بودند که فیانور دختر خوبی است 

خواست که موهایش صاف باشد ورد  اه فرفري داشت و خیلی دلش میها که موهاي سی یکی از آن
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صاف کردن مو را یاد داده بود. آنها به این نتیجه رسیده بودند که فیانور هر کسی که هست  براي 

سه دختر هم اتاقی فیانور با  تواند به آنها کمک کند براي همین تواند یک دوست باشد و می ها می آن

هم صحبت کرده و تصمیم گرفته بودند که فیانور را اذیت نکنند. فیانور از این موضوع دلگرمی یافته 

تواند به اینکه دیگران او را بپذیرند و آزارش ندهند امیدوار  کرد که باالخره می میبود. احساس 

  باشد. 

یافت. همه مشغول درس خواندن شده بیشتري امش با شروع تعطیلی قبل از امتحانات فیانور آر

همساالنش که وقتی به مشکلی بر دیدند. بخصوص  تفریحی در اذیت کردن فیانور نمی بودند و دیگر

اي که منتظر نمراتشان  از امتحانات و در طول یک هفتهآمد. بعد  شان می د فیانور به یاريخوردن می

یتش ها کمتر اذ بوس صحبت کرده و گفته بود که بچهو با آل بودند فیانور یک بار به دفتر مدیر رفته

گیرد. با  که بهترین نمرات را میکنند و گفته بود که امتحاناتش را بسیار خوب داده و مطمئن است  می

علق به فیانور بود احساس ها مت اعالم نمرات در هر درس و هر بار که بهترین نمره در درس

ترین شاگرد در بین شد. باالخره وقتی در روز آخر به عنوان به می اش روز به روز بیشتر خوشحالی

د خواست در همان لحظه فریا ه دلش میزده شد ک هاي مدرسه اعالم شد آنقدر هیجان تمام سال اولی

قتی فهمید که فردا به خانه بر اي براي هري بنویسد و خبر را به او هم بگوید. اما و بزند و نامه

شن پایان سال شب در جکه این سورپرایز را براي آن موقع نگه دارد. همان  گردد تصمیم گرفت می

به خاطر هوش و اطالعات و گروه اسلیترین به خاطر امتیازات فراوانی که فیانور در طول ترم وقتی که 

هاي اسلیترین و حتی  ، بیشتر بچهسال جام مدرسه را برد 12هایش گرفته بود بعد از  توانایی

 . کردند آخر با نگاهی شاد به فیانور نگاه میهاي سال  بچه
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  فصل پنجم

هري را دید که برایش دست تکان وقتی فیانور در ایستگاه کینگزکراس از قطار هاگوارتز پیاده شد 

دهد. فیانور لبخند بر لب به طرف هري رفت. هري بدون آنکه فیانور را بغل کند گفت: خیلی دلم  می

  برات تنگ شده بود دختر! واي! چقدر بزرگ شدي. چقدر قدت بلند شده. 

اش درخشید و به هري گفت: سالم بابا. حالت خوبه؟ مسافرت چطور  مان طالییخندید و چشفیانور 

العاده شده و پوستت هم برنزه شده و خیلی بهت میاد! از  لومه که بهت ساخته چون هیکلت فوقبود؟ مع

  ها بهت خوش گذشته؟ یایی و ایتالیایی چه خبر؟ با اوناي اسپانهدختر

ها نیست. مولی من رو دیوونه کرده که حتماً  ن! حاال وقت این حرفهري خندید و گفت: اي شیطو

ها  براي ویزلیسال  خواد ببیندت. مثل اینکه توي این یک ی اومدي باید بریم اونجا. دلش میوقت

  نوشتی، نه؟ ینامه م

هاي دلم رو  نوشتم و حرف ودي من هم باید براي کسی نامه میفیانور: آره. خب تو که در دسترس نب

  گفتم و کی بهتر از مادربزرگ ویزلی! یم

تونی باهاش  درسته. اون بهترین کسی هست که میهري با لبخندي سرش را تکان داد و گفت: کامالً 

  حرف بزنی چون خیلی مهربونه و خیلی هم دوستت داره. 

از شومینۀ فیانور با لبخند تأیید کرد و همراه هري از شومینۀ ایستگاه به بارو رفت. وقتی همراه هري 

بارو خارج شد مولی با خوشحالی او را در آغوش گرفت و گفت: اوه دختر عزیزم! چقدر خوشحالم که 

  برگشتی. حالت خوبه عزیزم؟

خوبه. من هم خیلی  شد با لبخندي گفت: بله. من حالم خارج میفیانور در حالی که از آغوش مولی 

ون نامه نوشتم و با حرفام خستتون کردم. بینمتون. توي این یک سال خیلی برات خوشحالم که می

  باید من رو ببخشید. همش تقصیر باباست که در دسترس نبود!
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دادي. یاد دختر خودم  مه میشدم که برام نا ه حرفیه عزیزم؟ من خیلی هم خوشحال میمولی: این چ

پزخونه ب حتماً گرسنه هستی. بیا توي آشنوشت. خ که از مدرسه برام نامه میافتادم  جینی می

  بشین. االن شام آماده می شه. 

فیانور به دنبال مولی وارد آشپزخانه شد و پشت میز نشست. هري هم کنارش نشست و گفت: خب 

  فیانور ببینم نمراتت چطور شد؟ قبول شدي؟

  گرفته بود گفت: نمره هام؟  فیانور که قیافۀ غمگینی به خودش

  ی شده؟ نمراتت خوب نشده؟ عیبی نداره. هري دستش دور شانۀ فیانور حلقه کرد و گفت: چ

خورده بود از جا پرید و چند قدم عقب رفت و گفت: نه. من یانور که از این تماس دست هري جاف

  ها آوردم.  ن نمرات رو در بین تمام سال اولیقبول شدم. یعنی راستش من بهتری

  واسم نبود. بیا بشین. هري که فهمیده بود فیانور از این تماس ناراحت شده گفت: ببخشید. ح

بهترین نمرات رو گرفتی!  هاي فیانور را درك کرده با خوشحالی گفت: پس بعر انگار که تازه حرف

  خرم. به عنوان جایزه! واد برات میبرمت کوچه دیاگون هر چی که دلت بخ العاده هست! فردا می این فوق

استعدادي هستی فیانور. من مطمئن و باالیه! تو واقعاً دختر باهوش مولی با خوشحالی گفت: خیلی ع

  کنیم.  شه. من و هري بهت افتخار می می بودم که اینطوري

کنی مولی؟ آه! سالم  رج شده بود گفت: به چی افتخار میهمین موقع آرتور ویزلی که از شومینه خا

  هري! سالم فیانور. حالت چطوره دختر خوب؟ ما دلمون برات تنگ شده بود.

  در آغوش آقاي ویزلی رها کرد و گفت: من هم دلم براي همتون تنگ شده بود.  فیانور خودش را

همین گفتم که ها آورده. براي  ن نمرات را در بین تمام سال اولیمولی: سالم آرتور. فیانور بهتری

  کنیم. بهش افتخار می
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ن دختر آفری ؟عاًکرد گفت: واق ه آرامی نوازش مییکه موهاي بلند و درخشان فیانور را بآرتور در حال

  کنم کوچولوي خوشگل من! خوب. من هم بهت افتخار می

که از آغوش کرد  . هري با حسرت به فیانور نگاه میها براي شام به بارو آمدند آن شب تمام ویزلی

مه او را ببوسند و نوازش کنند در هداد  ت و با خوشحالی و لبخند اجازه میرف یکی به آغوش دیگري می

  از این کار محروم بود. حالیکه خودش 

آرود که دلیل این رفتار فیانور چیست. فیانور هرگز او را نبخشیده بود.  هري خیلی خوب به خاطر می

سال  5ها پیش اشتباهی را مرتکب شده بود که فیانور را شدیداً ناراحت کرده بود. فیانور  هري سال

رد و رنگ و شکل آنها را تغییر ک یی اش روي وسایل اتاقش جادو مداشت و داشت با جادوي درون

وارد شده بود براي همین اول داد که هري وارد اتاقش شد. در اتاق باز بود و هري بدون در زدن  می

ور متوجه ورود هري نشد اما وقتی صداي خندة هري را شنید ترسید و ناگهان عروسکی را که فیان

با صداي بلندتري خندید. فیانور اي صورتی تبدیل کرد. هري  رچهجلویش بود به یک سگ پا

تونم جادو  ون من چوب جادو ندارم و درست نمیخندي؟ چ احت شد و با عصبانیت گفت: چرا مینار

  خندي؟  کنم بهم می

هري سرش را تکان داد و بیشتر خندید. فیانور بلند شد و با عصبانیت شدیدي به هري نگاه کرد. 

تر شد و تمام سفیدي و  تعجب کرد فیانور قدش گشیدهشدت م ناگهان اتفاقی افتاد که هري را به

سیاهی چشمانش طالیی شد. به جاي چشمانش دو گوي درخشان طالیی قرار داشت. فیانور با 

صداي فریاد فیانور تمام خانه  صدایی کامالً غیر انسانی فریادي از شدت عصبانیت کشید. از

فت. فیانور ناگهان به شکل مچ فیانور را گرلرزید. هري که جا خورده بود دستش را جلو برد و  می

اش برگشت و شروع کرد به جیغ کشیدن. جاي تماس دست هري روي مچ فیانور در حال  همیشگی

ذوب شدن بود. هري به سرعت مچ فیانور را رها کرد. آلبوس به هري گفته بود که فیانور را در صورت 

نت مانگو نبرد. براي همین هري فیانور را به آسیب دیدن به درمانگاه مدرسه برساند و او را به س

صورت شناور وارد شومینه کرد و او را به مدرسه فرستاد و خودش هم به دنبالش رفت. آلبوس و بقیۀ 
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زدند تا او را به  اشتند با فریاد مینروا را صدا میو همگی د تابلوها از دیدن فیانور ناراحت شده بودند

اش وارد دفتر شد و  مدن هري از شومینه از اتاق خصوصیبا بیرون آ مینروا همزماندرمانگاه ببرد. 

با ناراحتی از  سخارج کرد. آلبو راي بردن به درمانگاه از دفتربراي فیانور تخت روانی ساخت و او را ب

هري ماجرا را پرسید. هري هم با خجالت همه چیز را براي آلبوس تعریف کرد. آلبوس با ناراحتی 

بگو کنه. برو درمانگاه و به پاپی  ین رابطۀ تو و فیانور را خراب مید و گفت: خیلی بده. اسرش را تکان دا

  . زودباش! یچ طلسم درمانی هم رویش اجرا نکنهو ه که به فیانور هیچ معجونی نده

هري به طرف درمانگاه دوید و وقتی پیغام آلبوس را به پاپی گفت، پاپی پامفري عصبانی شد و گفت: 

  آوردینش اینجا؟  خب پس چرا

  دونم مادام پامفري.  باال انداخت و گفت: من هیچی نمی هري با ناراحتی شانه

گفت دست سالمش را روي مچ دیگرش گرفت و گفت:  ر که به خاطر سوزش دستش چیزي نمیفیانو

  شه.  انسمانش کنید. حتماً خودش خوب میپس برگردیم خونه. فقط پ

اجازه داد که هري و پیشنهاد داده بود دستش را پانسمان کرد و  مادام پامفري همانطور که فیانور

فیانور بروند. آلبوس توضیحی به هري نداد. دست فیانور طی چند روز کامالً خوب شد و جاي آسیب 

وجه او را لمس کند. با  هم باقی نماند اما فیانور بعد از آن اتفاق دیگر به هري اجازه نداد که به هیچ

  دانست که فیانور او را نبخشیده است. ا هري عادي بود اما هري میاینکه رفتارش ب

شان در  کردند و از طریق شومینه به کلبه ها خداحافظی شب هري و فیانور از تمام ویزلیآخر 

هالو بازگشتند. صبح روز بعد هري به همراه فیانور به کوچه دیاگون رفت تا همانطور که به او  گودریگ

هدیه بخرد. فیانور مثل همیشه اول وارد فلوریش و بالتز شد و سالم کرد.  قول داده بود برایش

  مردي با موهاي خاکستري با لبخند گفت: سالم. خوش آمدید. چه کاري از دست من ساخته هست؟

  هاي کتاب را نگاه کنم؟  که مغازه خلوته من از نزدیک قفسهدید حاال  پرسید: اجازه میفیانور 
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توانی بیایی و خودت کتاب  می نی است. براي همین اینجا خلوت شده. باشه.بستااول تعطیالت تا مرد:

  انتخاب کنی.

از آن رد شوند و وارد قسمت  مرد قسمتی از سکو را که متحرك بود بلند کرد و اجازه داد فیانور و هري

روي  ها بود دستش را هایی که در قفسه فیانور به جاي خواندن نام کتابهاي کتاب شوند.  قفسه

کشید. بعد از چند دقیقه دستش را روي یک کتاب نگه داشت و آن را بیرون کشید. کتابی  ها می آن

نوان کتاب اي ع مل آبی تیره داشت که با رنگ نقرهدر قطع بزرگ و بسیار کلفت بود و جلدي از مخ

این  مرد فروشنده گفت: آه!». شده نی فراموشهاي باستا سمترین طل قدیمی«رویش مشخص بود: 

دونید  میمصرف اضافه کنم. آخه  هاي بی خواستم به صندوق کتاب کتاب را خیلی وقت بود که می

شده هستند که یا کاربرد  هایی فراموش اجرایشان خیلی مشکله و تنها طلسمهاي باستانی  طلسم

  زیادي ندارند و یا اجرایشان غیرممکن است. 

  خواهم.  ب را میبرد اما فیانور گفت: من این کتاو بآمد تا کتاب را از فیانور بگیرد مرد جلو 

  ها قابل اجرا نیستند.  اما شنیدي که این آقا چی گفتند، این طلسم هري:

  هاي این آقا هم کاري ندارم.  خواهم. به حرف من این کتاب را می فیانور:

تر کتاب  طرف قفسه آنها شد. چند  گه داشت و دوباره مشغول لمس کتابو کتاب را با یک دست ن

دیگري را یافت، کتابی نسبتاً کلفت اما با قطعی کوچکتر از متوسط با جلدي از چرم قرمز و عنوان 

هاي باستانی زیر بازوي چپش  را هم همراه با کتاب طلسمآن ». جادوهاي دفاعی و حمله در دوئل«

دار که از فروش  همغازگرفت. باالخره به پنج کتاب رضایت داد و هري پول آنها را پرداخت. البته 

  هایی که امید زیادي به فروششان نداشت بسیار خوشحال بود تخفیف زیادي به آنها داد.  کتاب

نل با بهترین جنس ابریشم کوچه دیاگون گشتند و فیانور دو ش بعد از کتاب فروشی کمی دیگر در

ردا نداشت و شنل را یدن اي به پوش از وقتی که کوچک بود عالقهخرید و به خانه برگشتند. فیانور 

پوشید.  اما خارج از مدرسه حتماً شنل می داد. البته در مدرسه مجبور بود که ردا بپوشد ترجیح می
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زیادي به این هاي باستانی شد. عالقۀ  د فیانور مشغول مطالعۀ کتاب طلسمهمین که به خانه رسیدن

اي باستانی ه ترین طلسم سادهکتاب توضیح داده شده بود که ها احساس می کرد. در  نوع از طلسم

از آنها آشنایی کامل تر هستند. البته شرایطی داشت. یکی  عادي قوي هاي هم از بسیاري از طلسم

هاي باستانی بود به صورتی که معانی و روح کلمات طلسم را بتواند درك کند و تلفظی کامالً  با زبان

داشته باشد و البته قدرت  را در ذهن معنی و نتیجۀ طلسم ،صحیح داشته باشد و همراه با تلفظ

ت فیانور کامالً به یادگیري توضیحااي باشد که طلسم را قوي اجرا کند. با این  اش به اندازه جادویی

مصرف بود آن را  ها این کتاب بی چون بدون یادگرفتن آن زبانهاي باستانی عالقمند شد. اما  زبان

  بست و کناري گذاشت. 

ها  هایی را که در کتاب از طلسممام تابستان را هم صرف یادگیري کرد. بعضی به این شکل فیانور ت

گزارش این کرد. البته  ر توان او هست را پنهانی اجرا میخطر هستند و د خواند و مطمئن بود که بی می

داد و وقتی هري  کرد را دابی به هري تحویل می هایی که امتحان می کارش و لیست دقیق طلسم

هایی براي  طلسمشد. بیشترشان  ناکی نیستند خوشحال میهیچ کدام از آنها طلسم خطردید که  می

دانست که چرا فیانور اینقدر به سپرها و جادوهاي  نمیتغییر شکل و یا سپرهاي محافظ بودند. هري 

دید. وقتی در این مورد با تابلوي آلبوس  که خود را در معرض خطر میمحافظتی عالقه دارد. انگار 

کنم این عالقه یک نوع کشش ذاتی باشه. نگران نباش.  ور مشورت کرد، آلبوس گفت: فکر میبلددام

هاي  م متوجه این عالقۀ عجیبش به طلسمکنم حتی خودش ه فکر نمی ترسه. از چیزي نمیفیانور 

که خیلی سریع  محافظتی شده باشه. البته نباید جادوهاي باستانی رو نادیده بگیري. مطمئن هستم

کنه. دقیقاً از روزي که دوباره وارد هاگوارتز بشه و به  هاي باستانی اقدام می ي یادگیري زبانبرا

  کتابخانه دسترسی داشته باشه. 

ها  هري را از نگرانی خارج کرد اما خیلی سؤاالت دیگر برایش ایجاد کرد که در جواب آن ،این اظهار نظر

زده و  اینکه آلبوس در مقابل چشمان حیرته خاطر تنها لبخندي از آلبوس دریافت کرد و باالخره ب
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خواهد جواب این سؤاالت  یدن برداشت و فهمید که آلبوس نمیناامید آنان به خواب رفت دست از پرس

  را بدهد. 

داد.  اشتیاق زیادي را از خودش نشان میفیانور با رسیدن نامۀ سال جدید براي رفتن به مدرسه 

ود و فیانور امیدوار ب ا به عنوان مقصد سفرش انتخاب کندر یونان رهري هم تصمیم داشت که این با

اي داشته باشد. این را صراحتاً به هري گفت و هري هم از این حرف  که در تابستان بعد مادرخوانده

فیانور خندید و در پاسخ گفت که پیدا کردن دختر جوانی که هم به هري عالقمند باشد و هم 

اله را قبول کند مشکل است. این بار فیانور بود که از این حرف دلخور س 12سرپرستی از یک بچۀ 

کنم و در واقع بیشتر سال رو هم توي  نمی شد و گفت: خیلی بدجنسی بابا. من هیچ مزاحمتی ایجاد

رم دنبال زندگی خودم و به شما کاري  و می رسم از مدرسه هم به سن قانونی میمدرسه هستم. بعد 

  م کسی از من بدش بیاد. کن نمیندارم. فکر 

چرایی بود. همه فیانور را دوست داشتند. هر کسی که یک بار این  و چون جملۀ آخر حقیقت بیاین 

 ،دانست این را به خوبی میدختر را دیده و با او چند کلمه حرف زده بود از او خوشش می آمد. هري 

م کمی در برقراري ارتباط با براي همین گفت: ببخشید فیانور. فقط شوخی کردم راستش من خود

دخترها مشکل دارم و سلیقۀ عجیبی هم در انتخاب دوست آن هم از نوع دخترش دارم. براي همین 

  یک کمی مشکله و ممکنه وقت ببره. ممکنه کسی رو که منتظرش هستی در یونان مالقات کنم. 

تکان داده و از سر بحث دانست که هري حقیقت را گفته براي همین سرش را  لبخند زد. میفیانور 

گذشته بود. براي خرید وسایل مدرسه مثل همیشه به کوچه دیاگون رفتند. بعد از خرید تمام 

  وسایل مورد نیاز و فرستادن وسایل به خانه توسط دابی به بارو رفتند. 

فیانور مانند سال گذشته براي سوار شدن به قطار هاگوارتز به ایستگاه  ،روز اول سپتامبر

فیانور وقتی مجبور شد این زکراس رفت و هري هم عصر همان روز به مقصد یونان حرکت کرد. کینگ

هایی را که هري توصیف کرده بود دید. با تعجب و  ها شود اسب بار براي ورود به مدرسه سوار کالسکه

 اي نرسید. اگر هم مرگی را نگرانی از خودش پرسید که مرگ چه کسی را دیده است اما به نتیجه
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دیده بود در زمانی نبود که او بتواند به خاطر بیاورد. بنابراین فکر کرد حتماً در آن زمان نوزاد بوده که 

آورد. روز بعد اولین کالسش را با تغییر شکل آغاز کرد. باز هم همان استعداد و  چیزي به خاطر نمی

رین بدست آورد. امسال امتیاز براي اسلیت 15اش آمد و تا آخر کالس  اطالعات همیشگی به یاري

، البته از جهت  دید شنید و آزار و اذیتی هم نمی برخالف سال گذشته دیگر هیچ کنایه یا توهینی نمی

اش در اسلیترین. آنها به این نتیجه رسیده بودند که فیانور براي گروهشان  گروهی هاي هم بچه

براي همین کاري به  ،شود ر میخوب است و باعث افتخار و سربلندي اسلیترین و تحقیر گریفیندو

ها همچنان ادامه داشت. باالخره در روز سوم در  هاي گریفیندوري ها و اذیت فیانور نداشتند. اما کنایه

ها وقتی اسنیپ به فیانور گفت که بعد از کالس بماند احساس کرد که قرار است  آخر کالس معجون

ها از کالس اسنیپ رو به  ز خروج همۀ بچهسازي به دست آورد. بعد ا خبري در مورد دخمۀ معجون

  فیانور کرد و گفت: در را ببند و بیا اینجا. 

فیانور در کالس را بست و به میز اسنیپ نزدیک شد. اسنیپ گفت: خب فیانور، یادمه که عالقۀ خاصی 

  سازي از خودت نشون دادي. من در موردش از خانم مدیر پرسیدم.  به داشتن یک دخمۀ معجون

  دن، پروفسور؟ ر: چی شد؟ یعنی به من اجازة داشتن یک دخمۀ کوچک رو میفیانو

گفت در مورد این  اسنیپ: این درخواست رو باید در سال سوم مطرح کنی. این طور که خانم مدیر می

موضوع شرایطی وجود داره و حداقل تحصیالت الزم براي داشتن دخمۀ معجون دو سال اول تحصیل در 

کنم این موضوع مشکلی براي تو  خوب در بیشتر دروس هست. البته فکر نمی هاگوارتز با نمرات

  تونی این کار رو بکنی.  باشه. همونطور که پارسال بهترین نمرات رو گرفتی امسال هم می

  فیانور: خب فکر کنم که باید تا سال بعد صبر کنم. راستی پروفسور، شرایط دیگري هم وجود داره؟

تونی روي من حساب  سازیه. در این مورد هم می آنها رضایت استاد معجوناسنیپ: البته! یکی از 

  گم.  کنی. چندین شرط هم در مورد امنیت کارت وجود داره که وقتی صاحب یک دخمه شدي برات می

  فیانور: متشکرم پروفسور. خیلی لطف کردید که در این مورد از خانم مدیر پرسیدید. 
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  تونی بري. انجام تکالیفت رو فراموش نکن.  ي تکان داد و گفت: خوبه. میاسنیپ سر

  فیانور: بله پروفسور.

  و به سرعت از دخمه خارج شد تا به کتابخانه برود. 

گرفت و به  اعتنایی قرار می هاي اسلیترین تنها یک نفر دیگر بود که مثل فیانور مورد بی در بین بچه

او پسري بود که یک سال از فیانور بزرگتر بود و االن سال سوم را معناي واقعی کلمه تنها بود. 

ان نداشت. روابط آموز دلیل هیچ محبوبیتی در بین دانش آشام بود. به همین گذراند. او یک خون می

آشامان  هاي خون آشامان کمی تیره بود اما اجازة درس خواندن را از بچه بین جادوگران و خون

دارشدن در  آشامان بسیار پایین بود چون توانایی بچه هاي خون عداد بچهگرفت. خوشبختانه ت نمی

» فیلیپ مالینی«آشامانی که قدرت جادویی هم داشتند، بسیار پایین بود. اسم این پسر  بین خون

گشت و مادرش یک فرانسوي بود. فیلیپ همیشه تنها بود.  بود. اصلیت پدرش به مجارستان بر می

بود. این پسر یکی از افرادي بود که در مدرسه کمترین توجه را دریافت درسش هم در حد متوسط 

فیلیپ خود کردند که وجود و حضورش را نادیده بگیرند.  کرد، چه مثبت و چه منفی. همه سعی می می

ت شود سدو دانست که وقتی با کسی میهاي دیگر نداشت. چون  اي به برقراري ارتباط با بچه هم عالقه

شان خواهد پرسید و فیلیپ دوست  آشامان و کارهایشان و طرز زندگی در مورد خون از او سؤاالتی

اش براي کسی توضیحی ارائه کند. در این بین چون نیاز او به  مورد خودش و خانواده نداشت در

هانی خون مورد نیازش را به او نوشیدن خون زیاد بود (چون در سن رشد بود) اسنیپ به طور پن

ر داشت و مشغول کرد. به خصوص وقتی کا انور استفاده میهم براي این کار از فی رساند. گاهی می

خواست تا آن را براي فیلیپ به  داد و از او می خون را به فیانور میها بود. شیشۀ  تصحیح تکالیف بچه

ه یپ را اذیت کند شیشدیر اسلیترین ببرد. فیانور تنها کسی بود که بدون اینکه سؤالی بپرسد یا فیل

بیند و متوجه نیست. همیشه  نمیداد و مراقب بود این کار را زمانی انجام بدهد که کسی  را به او می

گفت که یک امانتی از طرف پروفسور اسنیپ برایش آورده است. فیلیپ  زد و به آرامی می لبخندي می

زي در مورد دارد که مورد اعتماد اسنیپ است و چرا چیجب بود که این دختر چه خصوصیاتی در تع
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داد در  کار تحویل خون را به او انجام میپرسد. گاهی اوقات وقتی اسنیپ خودش  نمیشیشۀ خون 

کرد  با اینکه خون را تهیه میکرد که کاش فیانور را براي این کار فرستاده بود. اسنیپ  دلش آرزو می

نبود اما رفتاري مالیم و کننده داشت. در مقابل فیانور با اینکه مجبور  اما رفتاري سرد و ناراحت

کرد که بهتر است با  اوقات فیلیپ با خودش فکر میکرد. گاهی  درست داشت و فیلیپ را ناراحت نمی

او را به چشم یک  کرد که این دختر مثل بقیه نیست و میاین دختر عجیب دوست شود. احساس 

هایش با او فرق  تر بود و کالسیک سال از او کوچککشید. فیانور  خجالت میاما کند.  هیوال نگاه نمی

کرد. این  دیر اسلیترین برخوردي با او نمی کرد. براي همین به جز موقع غذا و در اتاق عمومی می

  کرد.  ا او مشکل میموضوع برقراري ارتباط را ب

فیانور درست همانطور که آلبوس به هري گفته بود از روزي که برگشته بود و به کتابخانۀ هاگوارتز 

هاي باستانی بود. یادگیري بدون استاد کمی سخت  ، مشغول یادگیري زبانسی پیدا کرده بوددستر

داد و احساس خستگی  این حال فیانور پشتکار نشان میرفت. با  کمی دیر پیش میاما ممکن بود. فقط 

و مراقبت از موجودات جادویی داشت. اما  هاي پیشگویی سال دوم فیانور درسکرد. در  نمی

هاي  اناست از سال بعد دیگر درس پیشگویی بردارد. دوست داشت هر چه زودتر درس زبخو نمی

کردند وگرنه فیانور از همین  درس را از سال سوم تدریس می باستانی را بردارد. حیف که این

ها را از چه کسی  دانست آن داشت اما نمیکرد. اشکاالتی  به جاي پیشگویی آن را انتخاب می امسال

هاي باستانی پاسخ دهد. اما چیزهایی را  اسنیپ بتواند به سؤاالتش در زبانکرد که  نمیکر بپرسد. ف

نیپ با حوصله به سؤاالتش پرسید و اس سازي از او می جادوي سیاه و معجون در زمینۀ دفاع در برابر

  داد.  پاسخ می

آموزش  د در این موردتوان دانست چگونه می باز هم کنترل نیروهایش بود. نمی نگرانی دیگر فیانور

دانست که کسی اصالً درست  آن گذشته حتی نمیتواند به او کمک کند. از  ببیند یا اصالً چه کسی می

داند که او کیست و چه نیروهایی دارد یا نه. بیشتر نیروهایش آنقدر قوي و ترسناك بودند که  می

رد این نیروها با چه کسی دانست که در مو امتحان کردن آنها را نداشت. نمی خودش هم جرأت
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تواند مشورت کند. باالخره بعد از مدتی فکر کردن، تصمیم گرفت سري به تابلوي آلبوس در دفتر  می

مدیر بزند. وقتی بعد از شام پشت در اتاق مدیر منتظر خانم مدیر بود مجسمۀ محافظ نگاهی به او 

  کرد و گفت: سالم بچه. خیلی وقته که اینجا نیومدي.

خوندم. احتیاج به کمک آلبوس دامبلدور دارم. خیلی  میسالم. آره. سرم شلوغ بود. درس  فیانور:

ترسیدم خانم مدیر ناراحت بشه  و راضی کنم که به دیدنش بیام. میطول کشید تا تونستم خودم ر

  و دعوام کنه.

ي دامبلدور از کنم که تابلو میمجسمه: آها، خب ممکنه که ناراحت بشه اما فکر نکنم دعوات کنه. فکر 

تونه باشه. بخصوص براي کسانی که  بهترین راهنما میدیدنت خوشحال بشه. بهش اعتماد کن. اون 

هاي زیادي رو  ها هستی. من همیشه اینجا هستم براي همین حرف دوستشون داره. تو هم جزو اون

  ق داري. کنم تو فر احساس میزنم. اما  با کسی حرف نمیشنوم. معموالً  می

زنی احساس  که با من حرف میزنی. من خیلی نگران بودم. حاال  ممنونم که با من حرف می ر:فیانو

  نگرانیم کمتر شده. 

  کنی؟ با من کاري داشتی؟ چی کار میخانم مدیر: سالم خانم پاتر. اینجا 

خواستم اگه مزاحمتی نیست با تابلوي پروفسور دامبلدور  میم مدیر. راستش سالم خان فیانور:

  کنم، تنهایی.صحبت 

  کنیم.  دفتر صحبت میمک گونگال: فعالً همراه من بیا. توي 

مک گونگال اسم رمز را گفت و فیانور به دنبالش وارد دفتر شد. بیشتر تابلوها خودشان را به خواب 

  زده بودند، حتی آلبوس. مک گونگال رو به تابلو گفت: آلبوس ممکنه بیدار بشی؟ 

به آرامی باز کرد و با لبخند مهربانش نگاهی به خانم مدیر و فیانور چشمانش را  دامبلدورآلبوس 

  کرد و گفت: بله مینروا؟ با این پیرمرد خرفت کاري داري؟
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که چرا این مجسمۀ خواستم بپرسم  میم پاتر باهات کار داره. فقط رسه که خان گونگال: به نظر می مک

وقت ندیده بودم که اصالً با کسی حرف  یچهزنه. راستش من  وقت با من حرف نمی محافظ دفتر هیچ

  زنه. ند بار دیدم که با فیانور حرف میبزنه. اما تا حاال چ

ها و تابلوهاي جادویی هاگوارتز موجودات خاصی  مجسمهآلبوس: مینرواي عزیز، آرام باش. این 

گیرند  م میبه طور مستقل تصمیاي هستند و البته بسیار باهوش. آنها  العاده فوقهستند. محافظین 

دونم اما حتماً تشخیص داده که خوب و الزمه  دلیلش رو نمیکه با چه کسی ارتباط برقرار کنند. من 

که با فیانور صحبت کنه. شاید هم از حرف زدن با فیانور خوشش میاد. آنها دالیل مخصوص به 

  خودشون رو دارند مینرواي عزیز!

کنم  میپاتر خواسته که تنها با تو حرف بزنه. فکر گونگال: بسیار خب. پس جوابت اینه. خانوم  مک

تونم به تمام کارها برسم.  تعطیله و من میباید برم به اتاق خصوصی خودم و استراحت کنم. فردا 

  پس شب بخیر. 

  آلبوس: شب به خیر مینروا. 

اه کرد. همگی گونگال نگاهی به فیانور کرد و از دري مخفی به اتاق خودش رفت. فیانور به تابلوها نگ مک

اي خواب به نظر برسند. فیانور هرگز این موضوع را نگفته بود اما  کننده ردند که بطور قانعک سعی می

هر بار موقع رفتن از همگی آنها خداحافظی کرده بود تا بدانند که او متوجه نقش بازي کردنشان 

اي داشت و ادب  العاده وش فوقدختر هکرد. این  دور با لبخندي به فیانور نگاه میهست. آلبوس دامبل

بینمت. خیلی وقت بود که  که میو تربیت بسیار خوب. به آرامی گفت: سالم فیانور عزیزم. خوشحالم 

گیري براي  گیرانۀ مینروا کمی تصمیم دونم با برخورد سخت تظر بودم براي دیدنم بیاي اما میمن

  آمدن به اینجا سخت شده. 

گونگال خیلی به من لطف  مکم مدیر رو دوست دارم. پروفسور من خان فیانور: سالم آلبوس. بله. اما

  دهند گاهی به دیدنت بیام.  کنند که اجازه می می
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اري از این پیرمرد براي شناسی تو رو تحسین کردم. خب چه ک من همیشه این ادب و وقت آلبوس:

  د دوست کوچک من؟تو بر میا

دونی.  حتماً مییم. در مورد اینکه من کی هستم. تو فیانور: راستش اومدم در مورد خودم حرف بزن

  دونی آلبوس؟ چی در مورد من میگشتی. تو  همین دنبال من میبراي 

م حاال ه که بنشینی و با هم صحبت کنیم. فکر کنترآلبوس: آه! این بحث طوالنی خواهد بود. پس به

  تونی.  دونم که می نی. میظاهر کنی و بنشیتونی صندلی  بینند می که کسی به جز تابلوها نمی

زمانی که فیانور سري تکان داد و بدون اینکه نگاهش را از تابلو بردارد روي هوا نشست. درست 

خورد یک مبل راحتی زیبا زیر فیانور ظاهر شد و فیانور به آرامی  کردند االن زمین می تابلوها فکر می

اما رنگ آن آبی تیره و با کرد شبیه بود  یهایی که آلبوس ظاهر م کامالً به مبلروي آن نشست. مبل 

اي رنگ بود. تمام تابلوها تحت تأثیر قرار گرفته بودند. همه از حالت چرت خارج  هاي نقره گلدوزي

ها  کردند. یکی از تابلوها گفت: آه مرلین! سال و توجه زیادي به فیانور نگاه می شده بودند و با دقت

شتر با چوب یا دست این کار رو العاده بود. حتی تو هم بی قد که چنین چیزي ندیده بودم. خاربو

  تونستی انجام بدي آلبوس.  می

تابلوي دیگري تأیید کرد: بله. این جادو خیلی قوي و عالی بود. خیلی دوست دارم بدونم چطور این 

  کار رو انجام دادي دختر جوان.

ۀ فیانور بود. فیانور نیازي به ورد و هاي نهفت چشمۀ کوچکی از قدرتزد. این  تنها لبخند میآلبوس 

طلسم نداشت، کافی بود بخواهد تا انجام شود. این جادوي خالص بود. جادوي قوي و کهن. چیزي 

هاي زیادي از یاد رفته بود و دیده نشده بود. فیانور با لبخندي به تابلویی که از او  مدتبراي که 

دونم که  میدونم. فقط  ودم هم درست نمیگفت: خب راستش خ توضیحی خواسته بود نگاه کرد و

خوام انجام بشه تمرکز  خوام و کاري که می چیزي که میکنم. روي  فقط تمرکز میتونم. من  می
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تا در مورد این چیزها با آلبوس صحبت کنم.  مشه. براي همین اومد اون کار انجام میکنم. بعد  می

  نمایی بکنه. اي بتونه چیزي بفهمه یا راه کنم کس دیگه نمیفکر 

دادند. آلبوس گفت: خب دختر عزیزم. تو این کار رو کامال خوب  سرشان را به تأیید تکان میتابلوها 

  و درست انجام دادي. چه سؤالی باقی مونده که بپرسی؟

دونم اما نه دقیقاً. من خیلی کوچک بودم. براي  کی هستم؟ یک چیزهایی رو خودم می فیانور: من

  گیري کمی مشکله. نتیجهشلوغ و نامرتب و درهم ریخته هست. همین خاطراتم کمی 

دونی فعالً براي تو کافیه. هنوز زمانش نرسیده تا چیزهاي بیشتري  که میآلبوس: تمام چیزهایی 

کنم  فعالً فکر نمیکنم. اما  خودم همه چیز رو برات تعریف میبدونی. وقتی که زمانش برسه من 

  دونی بهت بدم.  که خودت می یحی بیشتر از چیزهاییبتونم توض

توانست در  حداقل میشود. اما  رو می هفیانور به فکر فرو رفت. حدس زده بود که با چنین پاسخی روب

مورد نیروهایش با او صحبت کند براي همین سرش را بلند کرد و گفت: قبول. اما دوست دارم در 

درتمند و ترسناك هستند. البته تونم بکنم که خیلی ق کارهایی میمورد جادو حرف بزنم. من 

ترسم که کنترل جادو از دستم خارج بشه و فاجعه  رو بگم زیاد امتحانشون نکردم. میراستش 

  درست کنه. کنترلش خیلی مشکله. 

دانست که چنین چیزي پیش  ط تابلو شروع به قدم زدن کرد. میآلبوس به آرامی بلند شد و در محی

او  اش به تواند در مورد کنترل جادوي درونیباقی نمانده بود تا بآید. این بچه حق داشت. کسی  می

کمک  و دانستند و قادر به اجراي آن چیزي در زمینۀ جادوي خالص میکمک کند. تمام جادوگرانی که 

از هایی وجود داشت. خیلی  ها بود که مرده بودند. اما کتاب ها و شاید قرن به فیانور بودند سال

ها چیزي بیاموزد. خیلی سخت و پیچیده بود و  لبوس هم نتوانسته بود از آنهایی که حتی آ کتاب

دیدن ظاهر شدن اجراي جادوي خالص نیاز به نیروي جادویی بسیار زیاد و استعداد ذاتی بود. با 

  دانست که فیانور قدرت جادویی بسیار زیادي دارد. اما نگران بود که کمکی نتواند بکند.  صندلی می
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اندیشد و برایش مشکل است که راهی بیابد.  آلبوس به راهی براي کمک به او میهمید که ف میفیانور 

ط کرد که جوابی را خواهد شنید که همیشه در ذهنش وجود داشت. براي همین با احتیا میاحساس 

کنی؟ ببینم نکنه کسی وجود نداره که بتونه به من کمک کنه؟ نکنه  گفت: ببینم آلبوس به چی فکر می

دم باید به تنهایی تونم به خودم در این زمینه کمک کنم؟ نکنه خو یم تنها کسی هستم که مخود

  تحمل کنم و به تنهایی یاد بگیرم که چطور از این ... از این.... ها رو تمام این سختی

آلبوس: قدرت. بله فیانور. تو نگرانی که از این کلمه استفاده کنی اما کلمۀ درست همینه. قدرت 

ترسم که همینطور باشه. تمام کسانی که قادر به کمک به تو بودند اشخاصی بودند  زیاد. می بسیار

تا جایی که که خودشان توانایی استفاده از جادوي خالص رو داشتند. آنها دیگه وجود ندارند. البته 

  دونم.  خجالت بگم که من چیزهاي زیادي به نسبت دیگران میتونم با  میو  دونم من می

کنم به اندازة  کوچیکم اما احساس میور با ناامیدي زیادي گفت: این خیلی مشکله. خیلی. من فیان

هاي آسمون قدرت دارم.  کنم به اندازة ستاره میها جادو در درونم وجود داره. احساس  تمام اقیانوس

ه از اونها کنم که براي استفاد میدونی. احساس  ها ندارم. می اما توانایی استفادة درست رو از اون

  کوچک و ضعیف هستم. 

مطمئناً وقتی  شه صبر و تحمل بیشتري داشته باشی.آلبوس: شاید حق با تو باشه. شاید الزم با

تونی از این نیروها استفاده کنی.  وقتی به سن قانونی برسی بهتر می سنت بیشتر بشه و بخصوص

محلش  بخانۀ مخفی دارم. مینروا ازمن یک کتامن شک دارم که بتونی تا اون موقع صبر کنی. البته 

هاي  کتابکنه. راستش خودم هم نتونستم زیاد ازش استفاده کنم.  آگاهه اما ازش استفاده نمی

زیادي در زمینۀ جادوي خالص و کنترلش در اون کتابخانه هست. اما من زیاد نتونستم ازشون 

هاي باستانی نوشته  زباننواع ها هم به ا استفاده کنم خیلی پیچیده هست. تعداد زیادي از اون

هاي  دم با اینکه من زبانکه من حتی نتونستم زبانش رو تشخیص ب تشده. چندتا کتاب هم هس

  زیادي رو بلد بودم. 

  تونستید حرف بزنید.  گفت که شما با ساکنین دریاچه می میفیانور: بله. بابا 
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تشخیص ندادم خیلی تعجب کردم.  ها رو ن آن کتابهمین وقتی زباآلبوس: بله. همینطوره. براي 

کنم زمانش رسیده که به مینروا بگم که تو رو به اونجا ببره و اجازه بده که هر کتابی رو دوست  میفکر 

داري ببري و بخونی. اون کتابخانۀ شخصی من بوده و من اون رو بعد از مرگم هم به کسی ندادم. فقط 

ها استفاده کنی باید  تونی از اون کتاب ر ببینم که تو میکنم اگ میدونه که وجود داره. فکر  مینروا می

  اون کتابخانه رو به تو بدم. 

مشکل اینه که من ها استفاده کنم. فقط  شم که بتونم از اون کتاب من واقعاً ممنون می فیانور:

دون استاد مشکله و هاي باستانی رو بلد نیستم. راستش خودم شروع کردم به یادگیري ولی ب زبان

 ها رو بره تا خودم یاد بگیرم. از همه بدتر کسی هم نیست تا تلفظ صحیح و کامل اون مان زیادي میز

  به من یاد بده. 

کنم پروفسور دیکنز حاضر باشه که به تو درس  میآلبوس فکري کرد و گفت: خب این قابل حله. فکر 

  اي نیستم. مینروا مدیره.  دیگه کارهبده. البته در این مورد هم باید با مینروا حرف بزنم. من 

اما هنوز هم آلبوس خیلی گونگال بود  بود که مدیر مدرسه پروفسور مکفیانور لبخند زد. درست 

. آلبوس ادامه داد: خب تو ر الزم بود از طریق دیگران عمل کندتوانست انجام بدهد حتی اگ کارها می

کمکی که از من بر بیاد انجام  باش هر ده. مطمئن خبرش رو به تو میبهتره که بري فیانور. مینروا 

  دم دختر عزیزم.  می

فیانور لبخندي زد و گفت: متشکرم آلبوس. تو بهترین دوستی هستی که من دارم. شب به خیر 

  آلبوس. شب به خیر به همگی. 

  و از دفتر بیرون رفت و با خوشحالی به طرف دیر اسلیترین رفت.
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  فصل ششم

هاي  ، یکی از بچهبعد از صبحانه ،گذشت. صبح آن روز روزي از صحبت فیانور با آلبوس میچند 

خواد تو رو ببینه. چی کار  گونگال می آمد و گفت: هی پاتر، پروفسور مک گریفیندور به طرف فیانور

  کردي که خانم مدیر با تو کار داره؟

  نم کانر. امیدوارم کار مهمی نباشه.دو اي باال انداخت و گفت: نمی فیانور شانه

ف جوابی که به کانر داده بود پسر گریفیندوري نگاه بدي به فیانور کرد و رفت. فیانور بر خال

د آن کتابخانه و یا یادگیري دانست که حتماً خانم مدیر با او کار مهمی دارد. امیدوار بود در مور می

ه طرف طبقۀ هفتم و اتاق مدیر حرکت کرد. تا اي باستانی باشد. براي همین به سرعت به زبان

گونگال  . وقتی پشت در اتاق مدیر رسید مککالس نداشت براي همین نیازي به عجله نبود 10ساعت 

را دید که منتظر است. فیانور جلور رفت و گفت: سالم خانم مدیر. کانر به من گفت که شما با من کار 

  دارید. 

  زنیم.  دفتر حرف میي مک گونگال: بله. با من بیا. تو

گفته که تو خانم مدیر وارد دفتر شد. خانم مدیر گفت: خانم پاتر، آلبوس به من فیانور پشت سر 

هاي باستانی داري. من با پروفسور دیکنز حرف زدم. ایشان قبول کردند که  نیاز به یادگیري زبان

کنم که زمان مناسبی در  میر به شما درس بدهند. البته من برنامۀ درسی شما را بررسی کردم. فک

به دفتر  9تا  8ساعات عادي درسی پیدا نکنم. براي همین تصمیم گرفتم که هر شب از ساعت 

پروفسور دیکنز بروي و آموزش ببینی. امیدوارم رفتار درستی داشته باشی و مزاحمت بیش از حدي 

ادب ندارد.  اي حاضرجواب و بیه اي به بچه جود نیاوري. پروفسور دیکنز عالقهبراي پروفسور دیکنز بو

دق کند اما باید ها در مورد تو ص کدام از این کنم که هیچ تعداد! البته فکر نمیاس هاي بی همینطور بچه

دادم. پروفسور دیکنز مردي جوان و کم حوصله هست. زیاد سؤال نکن و سعی کن او  این هشدار را می
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نیازي به سفارش بیشتر نباشه. راستی در مورد کتاب  کنم که اراحت نکنی! به هر حال من فکر میرا ن

  درسی هم از او بپرس و سفارش کتاب را براي فلوریش و بالتز بفرست.

  . ، قربانآموز خوبی باشم کنم که دانش فیانور: من سعی خودم رو می

  گونگال: بسیار خب. فعالً برو سر کالست.  مک

  فیانور: بله پروفسور. 

هاي  دیر اسلیترین رفت تا کیف و کتاب دفتر مدیر خارج شد و به طرف فیانور با خوشحالی از

  اش را بردارد و به کالس وردهاي جادویی برود.  درسی

هیجان خاصی را در خودش  رفت. ار به طرف دفتر پروفسور دیکنز میآن شب بعد از شام براي اولین ب

مخفی و یادگرفتن روش کنترل  اي براي دسترسی به کتابخانۀ کرد. این آموزش مقدمه احساس می

نیروهایش بود. در تمام دنیا این چیزي بود که بیشتر از همه آرزویش را داشت. فیانور عاشق 

توانست زندگی را تصور کند که مانند  یش به معناي زندگی بود. هرگز نمیجادو بود. جادو برا

هنوز از قدرتش  . با اینکهدیکش رونش. فیانور در این جادو نفس میدیگران باشد، بدون جادوي د

ترسید اما عاشق آن نیز بود. ترسش به خاطر نداشتن اطالعات و مهارت کافی بود. اما با داشتن  می

در همین موقع داد.  نیروي جادویی عظیم به او دست می این دو عامل لذتی بینهایت از داشتن این

ور تا به حال دیکنز را از نزدیک متوجه شد که پشت در دفتر پروفسور دیکنز ایستاده است. فیان

او برخورد کند. دانست چگونه باید با  در سر میز اساتید دیده بود. نمی ندیده بود. فقط اول سال او را

کرد. براي همین دستش را بلند کرد و سه ضربۀ مؤدبانه به در  شد. باید عجله می دیگر داشت دیر می

   زد. صداي مردانۀ جدي و جوانی گفت: بیا تو.

فیانور وارد شد و در را پشت سرش بست و با احترام زیادي به اطراف دفتر نگاه کرد. دیکنز پشت 

میزش نبود. براي همین نگاهش را دور دفتر چرخاند و باالخره او را دید که جلوي یک کتابخانۀ 

و کوچک شخصی ایستاده و مشغول ورق زدن یک کتاب است. فیانور همانطور ساکت و آرام ایستاد 
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منتظر ماند تا کار دیکنز تمام شود و به او توجه کند. دیکنز همانطور که نگاهش به صفحات کتاب بود 

  گفت: بیا اینجا پاتر. 

  فیانور به آرامی به طرف دیکنز رفت و گفت: شبتون به خیر پروفسور. 

خرمایی ساله بود. قد بلندي داشت و موهاي  27-28دیکنز به طرف فیانور برگشت. مردي حدوداً 

حالتی  صاف بلند که پشت سرش با یک تسمۀ چرمی بسته بود. چشمان نافذ عسلی داشت و با

بدم. کرد. باالخره بعد از سکوتی طوالنی گفت: پس من قراره به تو درس  نامفهوم به فیانورنگاه می

رس من رو دونی، کسانی که د میدوارم واقعاً همینطور باشه. میرسی. ا خوبه. به نظر بچۀ باهوشی می

کنم. وقتی خانم  د اگر به اندازة کافی باهوش و بااستعداد نباشند درسشون رو حذف میگیرن یم

هاي دیگه  اي مثل بیشتر بچه درس بدم اولش فکر کردم که با بچهمدیر از من خواست که به تو 

ري. اما تونم از دستت خالص بشم و بگم استعدادش رو ندا کنم و بعد از چند جلسه می برخورد می

  هاي باستانی رو یادبگیري. درسته؟ خواهی تمام زبان کردم. خب، به من گفتند که می نگار اشتباه میا

رد و چشمانش از دیدن عنوان آن ک ابی که در دست دیکنز بود نگاه میفیانور در حالی که به کت

دادند  ازه میاج م. اگرهاي باستانی رو یاد بگیر له. خیلی دوست دارم که تمام زباندرخشید گفت: ب می

  داشتم.  هاي باستانی رو برمی ل به جاي پیشگویی حتماً درس زبانامسا

هی به این کتاب دیکنز لبخندي زد و گفت: خوبه. من از افراد مشتاق خوشم میاد. دوست داري نگا

اما کنم  یگري رو به عنوان شروع انتخاب میی پیشرفته هست. کتاب دهاي باستان بندازي؟ این زبان

تانی رو که هاي باس ب رو یاد بگیري. اصول اولیۀ زبانبعد از تموم کردن اون کتاب باید این کتا

و کلمات رو تلفظ کنی اون وقت  هاي باستانی رو بتونی تشخیص بدي یادبگیري و حروف زبان

  رسیم به این کتاب.  می

ل آن به چند زبان ازش کرد. فصوکتاب را به طرف فیانور دراز کرد. فیانور آن را گرفت و به آرامی ب

پرداخت. مصري، یونانی، التین و سانسکریت. فیانور فصل زبان  بسیار مهم و پرکاربرد باستانی می
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به یونانی را باز کرد. حروف و کلمات یونانی را خودش تا حدودي یادگرفته بود. اما تلفظ کلمات را 

سطري از آن فصل را خوانده بود که دیکنز توانست بخواند. چند  خوبی بلد نبود. با این حال می

  پرسید: تو زبان یونانی رو بلدي؟

از جا پرید و بعد از چند لحظه گفت:  ،که کامالً حضور شخص دیگري را فراموش کرده بود ،فیانور

امسال سعی کردم خودم چیزهایی رو یاد بگیرم. حروف و کلمات زبان یونانی رو یاد گرفتم اما 

  یستم چون کسی نبود که تلفظ درستشون رو به من نشون بده، قربان. تلفظشون رو بلد ن

کنیم. درضمن  خیلی خوبه. از همین زبان شروع میرضایتمندي تکان داد و گفت: با دیکنز سرش را 

دم. بعد از تموم  دم کتابی رو که نیاز داري بهت مینیازي نیست که کتابی رو سفارش بدي. من خو

  دي.  داشت و اون رو به من پس می به کتاب نخواهیشدنش هم که دیگه نیازي 

  فیانور با خوشحالی گفت: متشکرم، قربان. 

دیکنز به طرف کتابخانه اش برگشت و کتابی را بیرون کشد و گفت: بیا. این کتاب را بگیر و آن را به 

  رسه که توي دستت هست.  کردن این کتاب نوبت به کتابی می من بده. بعد از تموم

  کتاب را بست و به دیکنز تحویل داد و کتاب دیگر را گرفت.  فیانور

آن شب دیکنز حروف یونانی و معانی کلمات آن را از فیانور پرسید، براي اطمینان از اینکه آنها 

هفتۀ بعد فیانور عالوه  آموخته و در همین حین تلفظ صحیح کلمات را نیز به او آموزش داد. در طی دو

موخته بود. و از قدرت ها را به زبان یونانی نیز آ عادل طلسمزبان یونانی م هاي مقدماتی بر آموزش

شدند کامالً حیرت زده شد. در پانزدهمین  ها وقتی به زبان یونانی گفته می گرفتن بعضی از طلسم

. فیانور شب که فیانور به دفتر دیکنز رفته بود، دیکنز به او گفت که زمان آموزش زبان مصري است

  تونم سؤالی بپرسم؟ بخشید قربان میپرسید: ب

  دیکنز: البته. بپرس پاتر.
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  تره؟دوم زبان باستانی از همه قدرتمندفیانور: ک

اش مشهود بود. اصالً انتظار  را بلند کرد. آثار حیرت در چهره دیکنز که در حال مطالعۀ کتابی بود سرش

که فیانور چنین سؤالی را کرد  اشت. این بحث خاصی بود و فکر نمیشنیدن چنین سؤالی را ند

  خواي چه چیزي رو بدونی؟ اً توضیح بده که منظورت چیه و میبپرسد. دیکنز گفت: دقیق

حتماً  ،کنیم میهاي متفاوت بیان  زنم وقتی یک طلسم خاص رو به زبان فیانور: خب من حدس می

ها  ام طلسمم که یک زبان خاص براي تمکن فاوتی خواهد داشت. البته فکر نمیدرجات قدرت مت

از طلسم در یک زبان خاص قدرتمندتر  تر باشه. یعنی این احساس رو دارم که هر نوعقدرتمند

ها قدرتمندتر باشه؟ زبانی که از  ا زبانی هست که از تمام این زبانشه. اما خواستم بدونم آی اجرا می

  تر منتقل کنه؟ همۀ جهات جادو رو قوي

ر در چند جمله بیان کرده بود گیري که فیانو شد. این نتیجه تر می دیکنز لحظه به لحظه رنگ پریده

ها طول کشیده بود تا توسط جادوگران بزرگ کشف شود و البته تعداد افرادي که  ها و شاید قرن سال

در این زمینه اطالعاتی داشتند بسیار کم و محدود بود. این بچه چه طرز فکري داشت که به این راحتی 

بود؟ چطور ممکن بود که یک نوجوان تا این حد از قوه درك و تحلیل باال به این نتیجه رسیده 

کرد. حتی شاید الزم بود در این  ن موضوع را با خانم مدیر مطرح میبرخوردار باشد؟ باید حتماً ای

استعدادي در این ی نیز اطالع بدهد که چنین فرد باباره به اساتید قدرتمندش در جادوهاي باستان

آن شب جوابی به سؤال   داند. تري می تر و پیشرفته رده و او را الیق آموزش دقیقدا کزمینه پی

هاي پیشرفته جوابش را خواهد داد. بعد از رفتن  و فقط گفت که بعد از اتمام آموزشفیانور نداد 

به دفتر  فیانور به سرعت از دفترش خارج شد و به طرف دفتر مدیر حرکت کرد. با گفتن رمز ورود

اي بود. با ورود دیکنز  زش نشسته بود و مشغول نوشتن نامهگونگال پشت می م گذاشت. مکمدیر قد

تونم وقتت  گفت: سالم مینروا. شب به خیر. میسرش را از روي نامه بلند کرد و به او نگاه کرد. دیکنز 

  رو بگیرم؟ باید در مورد این شاگرد خصوصی که به من معرفی کردي با تو صحبت کنم. 
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بشین. من آمادة  و قلم پر را کنار گذاشت و گفت: سالم فردریک. ال که نگران شده بود کاغذمک گونگ

  هاي تو هستم.  گوش دادن به حرف

  اش کی هستند؟ : این بچه کیه؟ پدر و مادر واقعیاي فکر کرد و پرسید دیکنز نشست و لحظه

دونم که  عی نداریم. فقط میک، اما ما اطالدونم منظورت از این سؤال چیه فردری گونگال: نمی مک

نیکالس فالمل در یکی از سفرهاي خودش در آلمان این بچه رو پیدا کرده، تنها و بدون اینکه 

فرزندي قبول سرپرستی داشته باشه. براي همین فیانور رو به اینجا آورد و هري پاتر فیانور رو به 

  دونیم. کرد. چیز بیشتري نمی

ترسم که با آموزش این  نظیري داره. من نگرانم. می ذهن و هوش بیلی بده. این بچه دیکنز: این خی

دونی مینروا، من بعد از  پرسید. تو می هاي عجیبی از من می ه چه چیزي بوجود میاد. امشب سؤالبچ

تموم کردن مدرسه خیلی سفر کردم. خیلی زحمت کشیدم تا از اساتید بزرگ، جادوهاي باستانی رو 

تونستم تشخیص بدم که هر طلسمی  ترین مرحله این بود که باید می رفتهیرم. آخرین و پیشیاد بگ

پرسه که آیا زبانی وجود داره  بعد از دو هفته اومده و از من میدر چه زبانی قدرتمندتره. اما این بچه 

و در زبان خاصی دونه که هر نوع و شاخه از جاد گه که می تمام جادوها قدرت بده. به من می که بتونه به

دونم وقتی کسی  کنه! من نمی گفت این بود که این رو احساس می قدرتمندتره! البته کلمۀ دقیقی که

فتن و بدست از چنین سنی چنین احساس قدرتمند و البته درستی از جادو داشته باشه با یاد گر

  تونه برسه! آوردن قدرت به کجا می

ان هر دو نفر صداي صاف کردن تظاري از فیانور نداشت. ناگهمینروا به فکر فرو رفت. او هم چنین ان

شما رو شنیدم. هاي  اي شنیدند و صداي آلبوس رو که گفت: ببخشید من به طور اتفاقی حرف سینه

  خواستم چیزي بگم.  اگر اجازه بدید می

تونی  ي که مردي و هر وقت که بخواي نمیخواي یاد بگیر وا گفت: خداي من! آلبوس تو کی میمینر

  حرف بزنی و همه رو تا سر حد مرگ بترسونی؟
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هاي دانست که این مرد به نحو عجیبی قدرتمند است و راز ز هم جا خورده بود. اما همیشه میدیکن

کرد که شاید این مرد درون تابلو بتواند جوابی به او  گوید. فکر می عجیبی دارد که به هیچ کس نمی

  لت گفت: سالم پروفسور.بدهد. براي همین به آرامی و با خجا

آموز من بودي، در زمانی  و گفت: سالم پسر عزیزم. تو دانش آلبوس رو به فردریک دیکنز لبخند زد

استعدادي بودي. مدیر هاگوارتز رو داشتم. تو همیشه پسر بسیار با که زنده بودم و عنوان

ور که مینروا اشاره کرد خوشحالم که جایگاهت رو با تالش و زحمت خودت پیدا کردي. در ضمن همونط

من مردم و دیگه مدیر یا استاد نیستم براي همین الزم نیست من رو پروفسور صدا کنی و بهتره که 

من رو فقط آلبوس صدا کنی. اما در مورد فیانور. خب، حقیقت اینه که تو درست درك کردي. این بچه 

کنه. احساساتش هم مثل  ا فکر نمیه هاي دیگه نیست. مثل اون یلی غیرعادي و عجیبه. او مثل بچهخ

شناسم.  ن به اندازة کافی این دختر رو میتونم بگم اینه که م ها نیست. اما تنها چیزي که می اون

ور هیچ تونم بهت اطمینان بدم که بچه خوبیه، ذات بسیار روشن و پاکی داره. نگران نباش. فیان می

نه. با خیال راحت بهش آموزش بده. هر چیزي رو ک گیره سواستفاده نمی وقت از چیزهایی که یاد می

  شی فردریک عزیز.  اد بده. مطمئن باش که پشیمون نمیکه بلدي به او ی

دیکنز چند ثانیه به صورت خندان و مطمئن آلبوس نگاه کرد. بعد به آرامی بلند شد و گفت: خب 

  به خیر.مینروا، بهتره من دیگه برم و استراحت کنم. فردا صبح کالس دارم. شب 

  مینروا: شب به خیر فردریک.

وقتی دیکنز از دفتر بیرون رفت مینروا رو به تابلو کرد و گفت: ببین آلبوس به جز مسائل فیانور دیگه 

ردم که تو مطالبی در این در هیچ کاري دخالت نکن، باشه؟ مسائل فیانور رو هم براي این استثنا ک

کنی که انگار هنوز  وقتی که طوري رفتار می دوست ندارمرو اصالً این دونم.  دونی که من نمی مورد می

  تو مدیر مدرسه هستی.
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ناراحت بشی. من فقط  آلبوس لبخندي زد و گفت: آروم باش مینروا! اتفاقی نیافتاده که اینقدر

ی از تو بیشتره براي همین سعی کنم. تجربۀ من در بعضی از مسائل به مقدار کم راهنمایی می

  که تصمیم درست رو بگیري.  کنم کمک کنم می

خوام  هاي امشبت تموم شد و من می و گفت: بسیار خب آلبوس. راهنماییگونگال آهی کشید  مک

  برم بخوابم. راستی در این زمینه راهنمایی نداري که بکنی؟

بخند غمگینی زد. به اش رفت و در را بست. آلبوس ل که منتظر جواب بشه به اتاق خصوصیو بدون این

تفاوت بماند.  بود تصمیم نادرستی گرفته بشود، بیتوانست زمانی که ممکن  نمیداد اما  ا حق میمینرو

ي بود. آهی کشید و روي مبل او عاشق این مدرسه بود. عاشق این جادوگران جوان و تشنۀ یادگیر

  اش در تابلو نشست و خوابید.  راحتی

مقدماتی فیانور تمام شد و کتابش را هاي  طیالت کریسمس مانده بود که آموزشچند روزي به تع

ور، از امشب به مراحل با کتاب پشرفته عوض کرد. آن شب قبل از شروع کالس دیکنز گفت: خب فیان

رو بگم. این چهار زبان پرکاربردترین و در  خواستم مطلبی رسیم. اما قبل از اون می پیشرفته می

که من  هایی هم وجود دارد ها، زبان ن زباني باستانی هستند. به جز ایها ترین زبان حقیقت آسان

ناپذیره.  در حال یادگیري هستم. جادو پایاندونم. خودم هم هنوز  چیز زیادي در موردشون نمی

دونم که  نیازي به آموزش بیشتر نداري. نمیهیچ وقت فکر نکن که همه چیز رو یاد گرفتی و دیگه 

اشه یا نه. من که اینطور العاده رو بلد ب این علم خارق داشته باشه که تماماصالً امکان داره کسی وجود 

بی که در این ها، تو بیش از مطال هاي پیشرفته در این زبان کنم. بعد از تمام شدن آموزش فکر نمی

شه یاد گرفتی. اما اصالً به خودت مغرور نشو. من  هاي باستانی تدریس می مدرسه در کالس زبان

ا معرفی کنم تا ه تونم تو رو به اون مایل باشی می شناسم که اگر ه میاساتید زیادي رو در این زمین

هاي بیشتر و کاملتري ببینی. فقط تالش کن که تا پایان سال تحصیلی این  در تابستان آموزش

  کتاب رو تموم کنی. اون اساتید شاید قادر باشند که به تمام سؤاالت تو پاسخ بدند. 

  کنم.  رو می ر: بله قربان، من سعی خودمفیانو
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ش را به یادگیري و تمرین هایروزدر تمام طول تعطیالت کریسمس و به این ترتیب فیانور 

دهان به ها  زیاد فیانور در یادگیري این زبانهاي باستانی پیشرفته گذراند. استعداد و عالقۀ  زبان

ان تدریس استعدادي در زمخوشحال بودند که چنین بچۀ با دهان بین اساتید گشته بود و همه

و منتظر روزي کرد  ن تعریفات در درون احساس غرور میها وارد مدرسه شده است. اسنیپ از ای آن

دانست که در سال  سازي نیز پخش شود. خوب می العادة فیانور در معجون بود که خبر پیشرفت خارق

ي نیز در شرفت چشمگیرسازي شود حتماً پی تی که فیانور صاحب یک دخمۀ معجونتحصیلی بعد، وق

  ها خواهد داشت.  زمینۀ معجون

هاي مدرسه نیز پخش شده بود. کسی که از این موضوع  هاي فیانور حتی در بین بچه خبر آموزش

خوشحال شده بود و اصالً از این پیشامد تعجب نکرده بود، فیلیپ بود. فیلیپ خودش هم به درستی 

اینقدر کنجکاو و عالقمند است. فیلیپ اولین دانست که چرا در مورد کارها و رفتارهاي فیانور  نمی

کنندة خبرها بود  توان گفت که او پخش کسی بود که همیشه اخبار کارهاي فیانور را داشت اما نمی

آشام بودنش، ارتباط خوبی با دیگران نداشت. با این حال وقتی در روز آخر  زیرا به دلیل خون

کرد،  حاوي خون آورد، در حالی که از او تشکر میاي  تعطیالت فیانور از طرف اسنیپ برایش شیشه

گم. به نظر من لیاقت خیلی  هاي باستانی بهت تبریک می گفت: براي پیشرفت خیلی خوبت توي زبان

  بیشتر از این رو هم داري. تو واقعاً بااستعدادي.

نی! ک فیانور لبخندي زد و با شادي گفت: متشکرم فیلیپ. خوشحالم که تو هم این فکر رو می

  تونی یک راز رو نگه داري؟ راستش ... ببینم می

  فیلیپ: البته! بگو.

فیانور به طرف فیلیپ خم شد و آهسته نزدیک گوشش گفت: قراره اساتید بزرگ جادوهاي 

  باستانی در تابستان به دیدن من بیایند و اگر من رو الیق دونستند به من درس بدند!
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هایی باز از تعجب گفت: این واقعاً عالیه! حتماً بهت  چشم وقتی راست ایستاد فیلیپ را دید که با

  دي؟  نویسی و خبرش رو به من می دند. من مطمئنم! راستی براي من نامه می درس می

  فیانور با خوشحالی خندید: البته فیلیپ!

نی تماس فردریک دیکنز با چند نفر از بزرگترین جادوگران در زمینۀ جادوهاي باستا از طرف دیگر

تید خود او بودند. موضوع فیانور و استعدادش را به آنها اطالع داده بود و رفته بود، کسانی که اساگ

 اما چون فیانور کم سن بود و ،تمامی آنها اظهار عالقه کرده بودند که او را به عنوان شاگرد بپذیرند

این اساتید که در ی از رفت، امکان این کار فعالً وجود نداشت. یک باید هنوز چند سالی به مدرسه می

تان بیاید تا در تعطیالت تابستانی به فیانور درس بدهد. ، قصد داشت به انگلسکرد روسیه زندگی می

دیگران هم گفته بودند براي دیدن استعداد فیانور خواهند آمد و او را آزمایش خواهند کرد و 

ط به اتمام کتاب آموزش البته این موضوع منواي براي آموزشش تدارك خواهند دید.  برنامه

شد و پایۀ  ال ششم و هفتم در مدرسه تدریس میهاي باستانی بود. این کتاب در س ۀ زبانپیشرفت

  هاي باستانی بود.  اي طلسم الزم براي آموزش حرفه

کرد. آنقدر با اشتیاق مشغول یادگیري بود که زمان  اش را احساس می فیانور هم کمتر تنهایی

کرد،  طرفی گاهی هم با فیلیپ برخورد میاز ه اطرافش توجه کند باقی نمی ماند. زیادي براي اینکه ب

زدند و وقتی زمان  و در مورد دروس و اساتید حرف می نشستند کنار هم میبیشتر در کتابخانه! بعد 

رفتند. به این ترتیب  اصلی میکردند و براي خوردن غذا به سالن  رسید وسایلشان را جمع می غذا می

اخالق  کم عجیب بود وور یک دوست براي خودش پیدا کرده بود. فیلیپ پسر خوبی بود. یک فیان

چون او فیانور را همانطور که بود، عجیب، زیبا، سرشار از  ،خاصی داشت. اما فیانور با او راحت بود

  زندگی، صریح و البته باهوش؛ پذیرفته بود. 

ترس به پایان رساندن کتاب اس ،ها دن براي آنشد و فیانور به جز درس خوان نزدیک میامتحانات 

اشت. البته صفحات زیادي از کتاب باقی نمانده بود. دو روز قبل هاي باستانی را هم د پیشرفتۀ زبان

از شروع امتحانات فیانور کتاب را تمام کرد. آنقدر خوشحال بود که درخشش همیشگی چشمانش 
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یپ داد فیلیپ هم با خوشحالی از او استقبال کرد. براي چند برابر شده بود. وقتی این خبر را به فیل

پ کوچکتر بود اما کنار هم درس خواندند، با اینکه فیانور یک سال از فیلی امتحانات درس می

  خواندند.  می

در آن نمرات و اي که  فرا رسید. هفته چند هفته را مشغول امتحانات بودند و سپس آخرین هفته

ازات گروه اسلیترین تقریباً دو یشد. امت و برندة جام مدرسه تعیین می ردندک نتایج را اعالم می

توانست از همین االن گرفتن جام مدرسه  بسیار خوشحال بود زیرا میبرابر گروه بعدي بود. اسنیپ 

همین براي  ،را تصور کند. فیانور ماجراي اساتید جادوهاي باستانی را به اسنیپ گفته بود

بینی  توانست پیش هم میر تابستان خیلی مشغول خواهد بود، و البته این را دانست که فیانور د می

  تر از االن خواهد بود.  یانور سال بعد جادوگري بسیار قويکند که ف

جواب امتحانات داده شد، فیانور باز هم امسال مانند سال گذشته بهترین دانش آموز دورة خودش 

برد، البته جام کوییدیچ نصیب گروه گریفیندور شده شناخته شد. گروه اسلیترین جام مدرسه را 

  بود. 

براي موفقیتش در شب قبل از بازگشت از مدرسه، فیانور به دیدن تابلوي آلبوس رفت. آلبوس 

و ادامه داد: فکر کنم سال بعد، سال خیلی مهمی براي تو باشه.  هاي باستانی به او تبریک گفت زبان

سازي.  یک دخمۀ معجونن دسترسی خواهی داشت. همینطور سال بعد تو به کتابخانۀ خصوصی م

ارزشی هست که تنها چیز باسعی کن از فرصتی که خواهی داشت بهترین استفاده رو ببري. زمان 

مراقب باش که هرگز مجبور به افسوس خوردن فیانور.  ،براي از دست دادنش باید افسوس خورد

که سال بعد توانم مینروا را راضی کنم باید توي تابستان هم تمام تالشت را بکن. شنباشی. 

دانم چطور. باید  ات را دنبال کنی، اما هنوز نمی هاي جادوهاي باستانی روزهاي یکشنبه، آمورزش

  تون روي این موضوع فکر کنم. ستوي تاب

  بخوابد تا صبح از قطار جانماند.  از آلبوس تشکر کرد و رفت کهفیانور 
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