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  إھداء
  

 و بھما نعمل ،جلھما نحیا أ و من ،فمن أجلھما نعمل .. لألدب و اللغة العربیة 
   ،و نحیا

   ، لذا فلألدب نعمل و نحیا، و عملنا ،األدب و الثقافة علم الحیاة 
  ، األدب و لغتنا العربیة الغالیةیحبونلھؤالء الذین 

  ،الصعب إلبداع طریق اى لنا عللھؤالء الذین كانوا و مازالوا نورًا
  ،لھؤالء الذین ساعدونا فلم یدخروا جھدًا

  ، و صغارًا كبارًا؛ألبناء عالمنا العربي 
  ،لھؤالء الذین یحبون ھاري بوتر

  ، إتمام العملىلجمیع رواد المكتبة العربیة الذین صبروا معنا و شجعونا عل
  ،لھؤالء األشخاص الذین سھروا اللیالي إلتمام ھذا العمل

  ،ألمة اإلسالمیة بمناسبة عید الفطر السعیدل
 عن مشاعرنا  و تعبیرًا، من العاجز عن الشكرنقدم ھذا العمل المتواضع شكرًا

   .العمیقة تجاھھم جمیعًا
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  رســھــالف
  

  أ    أسماء المساھمین
  ١  صعود سید الظالم  الفصل األول
  ١٠  في الذاكرة  الفصل الثاني
  ١٩  )آل دارسلي(رحیل   الفصل الثالث
  ٣٠  )بوتر(أشباه   الفصل الرابع

  ٤٨  سقوط المحارب  الفصل الخامس
  ٦٤  الغول یرتدي البیجامة  الفصل السادس
  ٨٣  )البس دمبلدور(وصیة   الفصل السابع
  ١٠٠  الزفاف  الفصل الثامن
  ١٢٠  مكان االختباء  الفصل التاسع
  ١٣١  )كریتشر(حكایة   الفصل العاشر

  ١٤٨  الرشوة  الفصل الحادي عشر
  ١٦٤  السحر قوة  الفصل الثاني عشر
  ١٧٩  لجنة تسجیل أبناء العامة  الفصل الثالث عشر
  ١٩٦  اللص  الفصل الرابع عشر

  ٢٠٨  عفریتانتقام ال  الفصل الخامس عشر
  ٢٢٨  )جودریك(تجویف   الفصل السادس عشر

  ٢٤٢  )باثیلدا(سر   الفصل السابع عشر
  ٢٦٥  )البس دمبلدور(حیاة وأكاذیب   الفصل الثامن عشر
  ٢٧٤  الظبیة الفضیة  الفصل التاسع عشر

  ٢٩١  زینوفیلیوس لفجوود  الفصل العشرون
  ٣٠٤  حكایة األشقاء الثالثة  الفصل الحادي والعشرون

  ٣١٧  مقدسات الموت  لفصل الثاني والعشرونا
  ٣٤٠  )مالفوي(ضیعة آل   الفصل الثالث والعشرون
  ٣٧٣  صانع العصي السحریة  الفصل الرابع والعشرون
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  ٣٩١  كوخ األصداف  الفصل الخامس والعشرون
  ٤٠٢  )جرینجوتس(  الفصل السادس والعشرون
  ٤١٩  المخبأ األخیر  الفصل السابع والعشرون
  ٤٢٧  المرآة المفقودة  الفصل الثامن والعشرون
  ٤٣٩  اإلكلیل المفقود  الفصل التاسع والعشرون

  ٤٥٢  د سیفیریوس سنایبطر  الفصل الثالثون
  ٤٦٦  )ھوجورتس(معركة   الفصل الحادي والثالثون
  ٤٨٣  العصا األقدم  الفصل الثاني والثالثون
  ٤٩٧  قصة األمیر  الفصل الثالث والثالثون

  ٥٢١  الغابة مجددًا  لرابع والثالثونالفصل ا
  ٥٣١  )كینجز كروس(  الفصل الخامس والثالثون
  ٥٤٣  الخلل في الخطة  الفصل السادس والثالثون
  ٥٦١  الخاتمة  الفصل السابع والثالثون

  ٥٦٤  ما بعد الخاتمة  ملحق
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ا ا ا   
  

  كان مجھودًا ضخمـًا..  یسعنا ھنا أبدًا أن نشكر كل من قام بھذا العمل شكرًا كافیـًا   ال
تنظر إلى ھذا .. عندما تنظر إلى الروایة أخیرًا بعد ما انتھت .. مجھودًا خارقًا بكل المقاییس .. 

تدرك جزء . بمعنى آخر .. درك ما أقول ت.. الحجم الضخم من الصفحات المكتوب باللغة العربیة 
فالحقیقة أكبر من ذلك بكثیر، حقیقة عمل الكثیرین من المترجمین الذین سھروا .. من ما أقول 

إلنھائھا قبل دور النشـر الضخمة التي تكرس للعمل لھا .. اللیالي إلنھائھا قبل أي أحد آخـر 
و یعملون في فترات .. جر مقابل العمل المترجمین المتخصصین المحترفین الذین یتقاضون األ

  ..رسمیـة فقـط ولیـس طـوال الیـوم 
     ال أستطیع أن أقول األشیاء التي فعلتھا بنفسي في الترجمة و التنسیق ، وال أستطیع أن أقول 

كان الجمیع یعمل في .. و لكن یمكنني ذكر بعض األمثلـة .. كل األشیاء التي قام بھا فریق العمـل 
رمضـان ، حیث الوقت أضیق من المعتاد، جـزء مـن الوقـت یخصص لإلفطار و الصالة و شھر 

  قراءة القران، لم نستغل باقي الوقت في النوم أو الراحـة 
أو اللعب ولكن في العمل المتواصل، حتى عندما توقفت األجھزة عن العمل؛ لم نتوقـف نحن عن 

رى، حتى عندما توقفت الشبكـة عن العمـل وانقطع العمل و قمنا بالعمل على أجھزة كمبیوتر أخـ
للدخول على الشبكـة .. ذھبنا لمحالت اإلنترنـت الموجودة حول  منازلنا .. االتصال بیـن الفریـق

ولكن كلل اهللا جھودنـا ، واالتصال بباقي الفریق  وإتمام العمل ، تعبنا كثیـرًا و اجتھدنا كثیرًا 
 بالروایة إلى شكلھا النھائي ، أرجو أن تعجبكم أصدقائي القراء ، بالنجـاح والحمد هللا بالوصـول

  . وأرجو أن تدعو لنا بالھدایة والتوفیق 
  . شكرًا جزیًال 

  
  المكتبة العربیة 

٢٠٠٧أكتوبر 

  

  

  

  

  

Tips Club
المكتبة العربية ^ ترجمة رواية هاري بوتر الجزء السابع
هاري بوتر ومقدسات الموت، 
أولى إنتاجات المكتبة العربية 



  
  

 ب                                                                                                                                      ت اتري  و

ا اHttp://www.TipsClub.com

ا إدارة ا  
  

  )مدیر ( محمد كمال السالل       
  )مدیر ( معتز كمال السالل        

  )مدیر ( عالء كمال السالل        

  
ا 

  فصل ) ١٥(   )  dr_menshawi(محمد منشاوي علي .  د-
  فصل ) ٩(   )     mma٧٥online( مجدي محمد عوض  -
  فصل ) ٩(   )   میوى( مي محمد -
- hit_moفصل ) ٧(   ٢٠٠٠  
  فصل ) ٦(   )   musaedt( رافت الحدیثي -
  فصل ) ٤(   )     darknlight( أحمد  فاطمة-
  فصل ) ٤(   )kobeta٨( مھا أحمد عسكر -
- sally_smiss   )فصل ) ٣  
  فصل ) ٣(     )  ahmedmounir( أحمد منیر -
  فصل ) ٢(   )  taimory(ھالة خلیل .  د-
- The Lord of The Dark   )فصل ) ٢  
- donفصل ) ١(   ١٥٥٩  
  فصل ) ١ (  )m٧md-l٧am( محمد لحام -
  فصل ) ١(   )       میاسة( میاسة علي -
  فصل ) ١(   )       bahnasawey(أحمد خلیل .  د-
  فصل ) ١(      حسام كمال السالل-
  
  

وا ا   

  )yahoo(یوسـف المصـري 
  )musaedt(رافـت الحدیثـي 

  )ahmedmounir(أحمد منیر 
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دة او إ ا 

  )dr_menshawi(حمد منشاوي علي م. د
  )mma٧٥online(مجـدي محمد عـوض 

ا   

  ) mma٧٥online(مجـدي محمــد عــوض 
  )Saksakams(مصطفــى 

  )Mahmoud Mohamed(محمود محمد حسان 
  عامر كمال السالل

  

   ا ا واي

  عـالء كمال السالل
  معتـز كمال السالل

   كمال الساللعامـر
  مجدي محمد عوض 

                   

ا اا   

  محمد منشاوي علي
  عـالء كمال السالل
  معتـز كمال السالل

  

!ا 

  معتـز كمـال السـالل
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 تسمر ، القمر یضیئھبرز رجالن من العدم  على بعد بضعة أقدام من بعضھم  في ممر ضیق 
ثم عندما تعرفا على ، ّكل منھما في مكانھ لثانیة وكل منھما یصوب عصاه نحو صدر اآلخر 

 ًبعضھما وضع كل منھما عصاه داخل عباءتھ وأخذا یحثان السیر جنبا إلى جنب في نفس
 .االتجاه

 " ھل من أخبار؟ : " لطویل سأل الرجل ا

  ".األفضل : " ًقائال )  سنایب سیفیروس(رد 
ٍكان الممر محاطا من الیسار بنباتات التوت البري ومن الیمین بسیاج عال من الشجیرات  ً

  .رفرفت عباءات الرجلین بجانب كواحلھم أثناء مشیھما السریع. المقلمة

مح وجھھ الفظة تظھر وتختفي بسبب حجب ومال) یاكسلي ( قالھا " أعتقد أنني تأخرت  "
 األشجار لضوء القمر

ًلقد كان األمر مخادعا أكثر مما توقعت ؛ لكني آمل أن یكون راضیا " ًیجب أن تكون واثقا أن ، ً

 " ًاستقبالك سیكون  جیدا ؟

برأسھ دون تعلیق ، انعطفا إلى طریق یؤدي إلى خارج الممر، تقوس سیاج ) سنایب ( أومأ 
ًذاھبا بعیدا خلف زوج من البوابات الحدیدیة المنمقة حاجزة طریق ، ت نحوھما الشجیرا ً

ُالرجلین، لم یخط أي من الرجلین أیة خطوة، و بصمت رفع كل منھما ذراعھ األیسر بشكل 

 .یشبھ التحیة العسكریة و عبرا خالل الباب و كأن المعدن األسود كان مجرد دخان
وت خطواتھم ، سمعا صوت شيء یتحرك من مكان ما حجب حفیف أشجار السدر الجبلیة ص

عصاه مرة أخرى فوق رأس شریكھ ولكن اتضح أن الصوت لم ) یاكسلي ( أشھر ، بجوارھم 

 . یكن مصدره سوى طاووس أبیض یتھادى بمھابة على قمة السیاج
ًوھو یعید عصاه إلى عباءتھ مصدرا صوتا مثل الشخیر ) یاكسلي ( قال  قد ؟ ل... طاووس : " ً
 ".   ًیدلل نفسھ دائما )  لوشیوس ( كان 

و األضواء تلمع عبر ، ظھر من وسط الظالم قصر كبیر جمیل الھیئة ، و في نھایة الممر 
نوافذه الماسیة، سمعا صوت ترقرق ماء من نافورة كانت في مكان ما من الحدیقة المظلمة 

 خلف السیاج،
وھم یمشون بسرعة باتجاه البوابة ) سلي یاك( و ) سنایب ( كان الحصى یطقطق تحت أقدام 

 .ًاألمامیة   التي انفتحت أمامھم على الرغم من أنھم لم یروا أحدا یفتحھا
ًكان المدخل كبیرا و إضاءتھ خافتة ومزین بشكل فاخر ببساط رائع یغطي معظم أرضھ 

 .الصخریة
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وھما ) لي یاكس( و ) سنایب ( تابعت عیون الوجوه الشاحبة المرسومة على اللوحات 
ًترددا قلیال قبل ، یمضیان ، توقف الرجالن أمام باب خشبي كبیر یؤدي إلى الغرفة المجاورة 

 . على مقبض الباب البرونزي و یدیره) سنایب ( أن یقبض 
. كانت حجرة االستقبال ملیئة بأشخاص صامتین و ھم یجلسون إلى منضدة طویلة ومزخرفة

ام بجانب الحائط ، كانت اإلضاءة تأتي من نیران تزأر  وضع أثاث الغرفة األصلي بدون اھتم

لدقیقة عند مدخل ) یاكسلي ( و ) سنایب ( تحت رف مدفأة جمیلة محاطة بمرآة مذھبة ، تمھل 
ُشدت عیونھما إلى األعلى نحو أغرب شيء في ، الغرفة حتى اعتادت أعینھم على الظالم 

ًما بدا شكال بشریا غیر واع معلقا، المشھد  ًٍ  بشكل مقلوب فوق المنضدة و ھو یدور ببطء كما ً

ًلو أنھ كان معلقا بحبل غیر مرئي و صورتھ تنعكس على المرآة و على سطح الطاولة تحتھ،  

 . بدا علیھ أنھ غیر قادر على منع نفسھ من التأرجح إلى األعلى كل دقیقة
  ولة   قالھا صوت بارد  وواضح صادر من رأس الطا) " سنایب(، ) یاكسلي " ( 

  " أنتما متأخران جدا" 

ًكان المتحدث یجلس في مواجھة المدفأة تماما لذا كان من الصعب على القادمین الجدد أن 

یشبھ ، بدون شعر : ظھر وجھھ خالل العتمة ، یتبینوا أكثر من خیالھ، و عندما اقتربا أكثر
ً طولیا،  كان شاحبا و عینین حمراوین المعتین مشقوقتین، مع شقین ضیقین لألنف ، األفعى  ً

 .ًجدا بحیث بدا و كأنھ یتوھج
  ،  وھو یشیر إلى المقعد یمینھ مباشرة) فولدمورت (  قالھا )سیفیروس (اجلس ھنا یا

 ) "دولوھوف ( اجلس بجانب ) ... یاكسلي " ( 

الذي تكلم إلیھ ) سنایب ( اتخذ الرجالن أماكنھم و تبعت معظم العیون حول المائدة 
 "  ًإذا ؟ "  .   ...في البدایة) فولدمورت(
 "موالي من مكانھ اآلمن مساء یوم السبت القادم یا )بوتر ھاري( العنقاء نقل تنوي جماعة"

البعض تجمد في مكانھ والبعض اآلخر أخذ یھتز بطریقة ، ًبدا االھتمام حول الطاولة ملحوظا 
 .)فولدمورت(و ) بسنایب(ًو الكل كان محدقا ، عصبیة 

السوداء ) سنایب(، ثم حدق في عیني )فولدمورت(كررھا " عند حلول الظالم ... السبت  " 
ًبعینھ الحمراء بشدة جعلت بعض الناظرین یدیرون وجوھھم بعیدا خوفا من أن تحرقھم  ً

وبعد ) فولدمورت ( ًھادئا وھو ینظر إلى وجھ ) سنایب ( ضراوة النظرة،ومع ذلك فقد ظل 
 . ما یشبھ االبتسامة)  فولدمورت ( م دقیقة أو اثنتین ارتسمت على ف

 ..… "  -- و ھذه المعلومات أتت من. جید للغایة"
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  ."من المصدر الذي تناقشنا حولھ " )  : سنایب(قال 
) فولدمورت ( و ) سنایب ( وھو ینحنى إلى األمام لینظر إلى ) یاكسلي ( قالھا  "  موالي "

 "  ت أنباء مختلفة یا مواليلقد سمع " وفي الحال توجھت العیون كلھا إلیھ
  لقد أخبرني المطارد  : " لم یتحدث لذا فقد أكمل كالمھ ) فولدمورت ( لكن ) یاكسلي ( انتظر 

أي في اللیلة التي تسبق بلوغھ ، لن یتم نقلھ  حتى الثالثین من الشھر )  بوتر(أن ) داولیش ( 

  ".السابعة عشرة 
 :ًمبتسما و ھو یقول ) سنایب(كان 

البد من أن ھذه ھي ، لقد تم التأثیر ، برني مصدري أن ھناك خطة لوضع روایة مضللة أخ"  

بتعویذة ارتباك طبقت علیھ بال شك، ولن تكون ھذه أول مرة فھو معروف ) داولیش ( على 
 ".بأنھ یسھل التأثیر علیھ 

 ".ًواثقا للغایة ) داولیش ( أؤكد لك یا موالي فقد بدا ) : " یاكسلي ( قال 
ًإن كان واقعا تحت تأثیر التعویذة فمن الطبیعي أن یكون واثقا "  )سنایب ( قال     أؤكد لك ، ً

بعد اآلن  ) ھاري بوتر(أن مكتب المطاردة لن یلعب أي دور في عملیة تأمین ) یاكسلي ( یا 
  "تعتقد أننا اخترقنا الوزارة ) الجماعة ( فإن 

  " ألیس كذلك ؟ ، ٍمحقة في أمر ما )  الجماعة (ًإذا فإن) "یاكسلي(قال رجل یجلس بجانب   

 و أصدر قھقھة تردد صداھا على طول المائدة،  
ً فوقھ وبدا غارقا ببطءولكن تحولت نظراتھ إلى الجسم الذي یدور ) فولدمورت ( لم یضحك 

  في التفكیر،

ستخدم أن فرقة كاملة من المطاردین سوف ت) داولیش ( یظن ) " یاكسلي ( أكمل " موالي  "
 " .....  لنقل الفتى

على الفور وراقب بامتعاض ) یاكسلي ( یده البیضاء الشاحبة، فصمت ) فولدمورت ( رفع 

 "  الفتى بعد ذلك ؟سیخبئونأین "  مرة أخرى) سنایب ( إلى ) فولدمورت ( عندما التفت 
نح كل الحمایة ًوالمكان طبقا لمصدري قد م، ) الجماعة ( في منزل أحد أفراد )  " سنایب( رد 

أظن یا موالي أنھ سیكون لدینا فرصة  ، ًسویاوالوزارة أن یؤمنوھا ) الجماعة ( التي تستطیع 
 إال إذا سقطت الوزارة قبل یوم السبت المقبل  مما - موالي -ضئیلة ألخذ الفتى وھو ھناك 

 "  الباقيسیمنحنا الفرصة بالطبع الكتشاف وفك الكثیر من السحر الذي سیساعدنا على تجاوز
و قد التمعت نیران المدفأة في عینیھ الحمراوین ) فولدمورت( نادى  " )یاكسلي ( ًحسنا یا " 

  " ؟  ھل ستكون الوزارة قد سقطت بحلول السبت المقبل" بشكل غریب 
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موالي لدي معلومات : " الذي ھز كتفیھ ثم قال ) یاكسلي (  إلى أخرىاتجھت العیون مرة 
من إنزال لعنة   --  نجحت بصعوبة وبعد بذل الكثیر  من الجھد --لقد جیدة في ھذا الشأن 

  بدا االنبھار على وجوه العدید من الجالسین قرب  ، " )بیوس ثیكنس( على ) امبیریوس(
  .الجالس بقربھ بالتربیت على ظھره) دولوھوف ( وقام ) یاكسلي(

  حد، البد من محاصرة رجالي مجرد رجل وا) ثیكنس(لكن ، إنھا بدایة "  )فولدمورت ( قال 

قبل أن أبدأ التحرك،  فأي محاولة اعتداء فاشلة على حیاة الوزیر ستعوقني ) سكریمجور ( لـ 
 ".ً كثیرا
، ً لكن كما تعلم ؛ بوصفھ رئیسا لقسم تنفیذ القانون السحري  –  موالي ھذا صحیح –نعم   " 

بل مع جمیع رؤساء األقسام  ، على اتصال دائم لیس مع الوزیر نفسھ فحسب) ثیكنس(فإن 
أن ، سیكون من السھل اآلن كما أظن و لدینا مسؤول كھذا عال الرتبة تحت تصرفنا ، األخرى 

 " )سكریمجیور(ًوبعد ذلك یمكنھم العمل معا إلسقاط ، ُنخضع اآلخرین 
سیبقى ،  قبل أن یحول البقیة) ثیكنس(طالما لم یتم اكتشاف صدیقنا  ) "فولدمورت(قال  

ًحتماال بعیدا أن تكون الوزارة لي قبل السبت القادم ا ًو إذا لم یكن ممكنا الوصول إلى الولد ، ً

  ". إذن یجب أن یحدث ھذا أثناء انتقالھ، في المكان الذي سیذھب إلیھ 
ًو الذي بدا مصمما على الحصول على أي قدر ، " لدینا میزة ھناك یا موالي) " یاكسلي(قال  

إذا ، دینا اآلن العدید من األفراد المزروعین داخل قسم االنتقال السحري ل" من االستحسان 
  . "ً سنعرف فورا، ًآنیا أو استعمل شبكة الفلو ) بوتر(انتقل 

تتحاشى أي شكل من أشكال االنتقال ) الجماعة ( لن یقوم بعمل أي من ذلك، "  )سنایب(قال   

 "ابون بكل شيء یتعلق بالمكانإنھم یرت، الذي یضبط أو یراقب من قبل الوزارة 
ھذا أفضل بكثیر فھذا سیجبرھم على االنتقال في العلن مما سیسھل عملیة القضاء علیھ "

ًوھو ینظر إلى الجسم الذي یدور ببطء قبل أن یكمل قائال  ، )  فولدمورت(قالھا " بسھولة أكثر

بعضھا ، ) بوتر( یخص كانت ھناك الكثیر من األخطاء فیما، سوف أتعامل مع الفتى بنفسي " 
  ... "ذاك یعیش نتیجة أخطائي أكثر من انتصاراتھ) بوتر(، كان مني 

أنھ ، و یبدو من تعابیر كل منھم ، بتوجس ) فولدمورت ( نظر الموجودون حول الطاولة إلى  
بدا أنھ كان یوجھ ) فولدمورت(مع أن ، المستمر ) ھاري بوتر(خائف من أن یالم على وجود 

ًو ما زال نظره مصوبا إلى الجسم الفاقد للوعي ، ى نفسھ أكثر مما كان یوجھھ إلیھم الحدیث إل

اللذان یقلالن كل شيء عدا الخطط ، و خذلت من الحظ و الفرصة ، ًلقد كنت مھمال "   ،فوقھم
یجب أن أكون ، ًأنا أفھم تلك األشیاء التي لم أفھمھا سابقا ، لكني أعرف أكثر اآلن ، المحكمة 
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   ." و سوف أفعل ذلك، ) ھاري بوتر( الذي یقتل الشخص
حمل معھ بكاء ، صدر فجأة نحیب مروع ، و على ما یبدو استجابة لھا ، وعند ھذه الكلمات 

جافلین من الصوت الذي ،  نظر الكثیر من الذین حول الطاولة إلى األسفل  ،من األلم و الشقاء
  . بدا و كأنھ ینبعث من تحت أقدامھم

و بدون أن یحول نظره عن الجسم المعلق ، دون أن یتغیر ھدوءه  ، بنبرة غارقة في التفكیر 

  " ًألم أخبرك أن تبقي سجیننا ھادئا ؟ )وورم تایل( ) : "فولدمورت(قال  فوقھم
ًكان یجلس منخفضا في ، لھث رجل ضئیل یجلس إلى منتصف الطاولة "  موالي -- نعم مـ "

ًول وھلة ، و ترك مقعده متعثرا و انطلق مسرعا خارج الغرفة ًمقعده الذي بدا فارغا أل ًتاركا ، ً

 . وراءه ومضة فضیة تلفت األنظار
كما كنت أقول أنا أفھم " ًناظرا مرة أخرى إلى وجوه تابعیھ المشدودة ) فولدمورت ( أكمل  

  تل سأحتاج على سبیل المثال إلى أن أستعیر عصا أحدكم قبل أن أذھب لق ،ًجیدا اآلن 
لم یبد على وجوه الجالسین شيء غیر الصدمة كما لو أنھ أعلن أنھ یرید   ، ) "ھاري بوتر(

  .استعارة ذراع أحدھم
أرى أنھ لم یعد ھناك سبب ) لوشیوس ( ، ًال یوجد متطوعین ؟ إذا لنرى : " ) فولدمورت(قال 

  " . بعد اآلنعصالحملك 

تھ صفراء و شمعیة على ضوء نار المدفئة بدت بشر، فیھ بدھشة )  لوشیوس مالفوي ( حدق 
  ....  "موالي "    ًكان صوتھ أجشا عندما تكلم، وقد غارت عیناه و أظلمت ، 
    أحتاج عصاك،) لوشیوس(عصاك یا "

النظر إلى زوجتھ التي كانت تنظر بثبات وتبدو شاحبة ) لوشیوس ( اختلس ، ....  " أنا " 
ومن تحت الطاولة ضغطت بأصابعھا ،  على ظھرھا وشعرھا األشقر الطویل یتدلى، مثلھ 

یده داخل عباءتھ وأخرج عصاه ومررھا ) مالفوي ( النحیلة على معصمھ ومع لمستھا وضع 

 . الذي أمسكھا وقربھا من عینھ الحمراء لیفحصھا) فولدمورت ( إلى 
 " مما ھي مصنوعة ؟ "
 " خشب شجرة الدردار یا مواليمن"
 "؟ اللب و"

 "التنینیوط قلب  خ– تنین" -
  ، صدرت عن أطوالھاثم أخرج عصاه وأخذ یقارن بین  ، " جید) : " فولدمورت ( قال 

  حركة ال إرادیة لجزء من الثانیة بدت كما لو أنھ كان یتوقع أخذ ) لوشیوس مالفوي ( 
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التي اتسعت ) فولدمورت ( في مقابل عصاه، لم تفت ھذه الحركة عن عین ) فولدمورت(عصا 
  "أنا   ؟ عصاي )لوشیوس(، أعطیك عصاي "    بخبث

ألیس  ،) لوشیوس(، لقد أعطیتك حریتك  "  )فولدمورت ( ھمھم بعض الحاضرین بینما أكمل 
ًھذا كافیا بالنسبة إلیك ؟ لكني الحظت أنك وأسرتك لم تكونوا سعداء مؤخرا  ما الذي یثیر .... ً

  " ؟) لوشیوس ( استیاءكم من وجودي في منزلكم یا 

 "موالي ال شيء یا -- شيء ال"
 "  )لوشیوس(أكاذیب  لھا من یا"

    ،بدا و كأن صوتھ الناعم استمر یھسھس على الرغم من توقف فمھ الوحشي عن الحركة

كان ،  رعدة أصابتھم مع ارتفاع صوت الھسھسة و اثنان من السحرةوبصعوبة كبح واحد أ
 . ُیسمع صوت زحف شيء ثقیل على األرض تحتھم

، ظل یرتفع وبدا كما لو أنھ  )فولدمورت ( ثعبان الضخم و ھو یتسلق ببطء كرسي ظھر ال
وعیناه ، ؛ كان عنقھ بحجم فخذ رجل ) فولدمورت(لیس لھ نھایة ثم التف حول عنق 

علیھا بأصابعھ الطویلة النحیفة وھو مستمر ) فولدمورت(المشقوقتان طولیا ال ترمشان، ربت 
  )لوشیوس مالفوي(في النظر إلى 

؟ ألم تكن عودتي و ارتقائي إلى السلطة  عدم الرضا بنصیبھم) مالفوي ( لماذا یبدو على آل " 

 " الشيء الوحید الذي أعلنوا رغبتھم فیھ لسنوات كثیرة طویلة ؟
بالطبع یا موالي " ویده ترتعش و ھو یمسح العرق من فوق شفتھ ) لوشیوس مالفوي (قال 

 "ب بھ حتى اآلن و ما زلنا نرغ–لقد رغبنا بذلك 

إلى ) فولدمورت ( ومن جانبھ األیمن أومأت زوجتھ بطریقة غریبة و عیناھا تتحول من 
إلى الجسم الخامل المعلق فوق رؤوسھم، و بعدھا ) دراكو(األفعى،  و من یساره حملق ابنھ 

 .  أعینھماتتالقًومن ثم أبعد نظره بسرعة خوفا من أن ) فولدمورت(نظر نظرة سریعة إلى 

  إنھ شرف لنا "   الت السیدة السمراء التي تجلس في منتصف المائدة وصوتھا یرتعشق
 "ال یمكن أن یوجد مصدر سعادة أكبر من ذلك ، في منزل عائلتنا ،  أن تقیم ھنا - موالي -

بشعرھا الغامق و جفونھا ، جلست بجانب أختھا التي لم تكن تشبھھا على اإلطالق في المظھر
بجمود و صرامة كانت ) نارسیسا ( ففیما جلست ، ي تصرفاتھا و سلوكھا وال ف، المصبوغة 

ألن الكلمات المجردة لم ، ) فولدمورت ( على النقیض من أختھا تنحني باتجاه ) بیالتریكس ( 
  . تكن تكفي إلظھار رغبتھا بالتقرب منھ

نحو الجانب فیما ً أمال رأسھ قلیال  " ال یوجد مصدر سعادة أكبر من ذلك ؟) " فولدمورت(ردد 
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  " )بیالتریكس(إن ھذا یعني الكثیر منِك یا ) " بیالتریكس(تأمل 
یعلم موالي أنني ال أقول  "  تخضب وجھھا بالحمرة وترقرقت دموع الفرحة في عینھا وقالت

  " إال الحقیقة
حتى بالمقارنة مع الحدث السعید الذي ...... لیس ھناك مصدر سعادة أكبر) " فولدمورت(قال 

  " سمعت أنھ وقع لعائلتكم ھذا األسبوع ؟

  . " ال أعلم ماذا تقصد یا موالي" حدقت فیھ وبدا علیھا الحیرة وھي تقول 
لقد تزوجت لتوھا المذؤوب ) بیالتریكس(یا )  نارسیسا( أنِت وأختكأنا أتحدث عن ابنة "
 " والبد من أنكم فخورون للغایة) ریموس لوبین(

 بل إن بعضھم  ،مال الكثیر منھم إلى األمام لیتبادلوا نظرات المرحانفجر الجالسون بالضحك، 
، ولكن األفعى الكبیرة بخالفھم أزعجتھا الضجة و فتحت فمھا و  أخذ یطرق الطاولة بیدیھ

أصدرت صوت ھسیس حاد لم یسمعھ أي من أكلة الموت الذین كانوا یھللون إلھانة 
   .)آل مالفوي(و ) بیالتریكس(

  الذي كان یتھلل بالفرح قبل قلیل إلى وجھ قبیح ملطخ بالحمرة) تریكسبیال(تحول وجھ 
َ لم نر أختنا منذ أن --) نارسیسا(  أنا و -- إنھا لیست ابنة اختنا فنحن " ٍصاحت بصوت عال و

  " ، وال نھتم ألمر تلك الطفلة المزعجة و ال بالوحش الذي تزوجتھ تزوجت بذا الدم الموحل

ًوعلى الرغم من أن صوتھ كان ھادئا   ، " ماذا تقول ؟ ) دراكو(أنت یا و) " فولدمورت ( قال 

 " ھل ستجالس أطفالھم؟" فقد انتقل بوضوح خالل الضحكات و الصیحات  
برعب إلى والده الذي كان ینظر إلى ِحجره ثم التقت عینھ ) دراكو(ضحك الجمیع بجذل فنظر 

 .  ثم حدقت بالحائط مرة أخرىبعیني والدتھ التي ھزت رأسھا بطریقة غیر ملحوظة
  ! فتوقف الضحك على الفور ..." كفي: " وھو یربت على الثعبان الغاضب ) فولدمورت(قال 

الكثیر من أشجار عائالتنا القدیمة تلوثت "  :تنظر إلیھ دون أن تتنفس ) بیالتریكس(قال و 

ا الجزء المریض الذي  أن تستأصلوا ھذ،وأنتم یجب علیكم أن تقلموا شجرتكم ، بمرور الوقت 
  " یھدد صحة بقیة األجزاء 

نعم  یا موالي عند أول  " وعینھا تترقرق بدموع االمتنان مرة أخرى ) بیالتریكس(ھمست 
  "  !فرصة

سوف نقطع ھذه .... و كذلك في العالم أجمع ، ستفعلین في عائلتكم ) " فولدمورت(قال 
  ...."النقیة اب الدماء القرحة التي تؤثر فینا حتى ال یتبقى سوى أصح

وأشار بھا نحو الكائن الدائر المعلق فوق الطاولة ولوح ) لوشیوس(عصا ) فولدمورت(رفع 
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ًبعصاه قلیال فعاد إلى الحیاة بتأوه و بدا یقاوم أصفادا غیر مرئیة ً.  
  " ؟) سنایب(ھل تعرفت على ضیفنا یا ) " فولدمورت(سأل 

ب و كذلك نظر جمیع أكلة الموت عندما سمح لھم النظر عینھ إلى الوجھ المقلو) سنایب(رفع 
  قالت المرأة بصوت محطم و مرتعب ، إلیھ، و عندما دار وجھھا باتجاه ضوء النار 

  ! " ساعدني) سیفیروس" (

  " أجل...آه " ًوالمرأة تستدیر بعیدا مرة أخرى ) سنایب(قال  
لى رأس األفعى بیده الخالیة من وھو یربت ع ، " ؟ ) دراكو(وأنت یا ) " فولدمورت(سأل 
ًرأسھ بغباء و أشاح بھا بعیدا ألنھ لم یعد قادرا على النظر إلى المرأة بعد ) دراكو(ھز  ، العصا ً

   . أفاقتأن
أقول إننا مجتمعون ، ألولئك الذین ال یعلمون ... لكنك لم تأخذ دروسھا  ) : " فولدمورت(قال 

ّ تدرس في مدرسة - حتى وقت قریب -التي كانت ) تشاریتي بورباج ( ھنا الیوم على شرف 
  " لطقوس السحر والشعوذة) ھوجورتس(

صدرت ضوضاء صغیرة ناتجة عن فھم بعض الجالسین حول الطاولة، ثم قالت سیدة بعیدة 
كانت تعلم أطفال السحرة والساحرات كل شيء ) بورباج(األستاذة ، أجل   "ذات أسنان بارزة 

 " .  ھم لیسوا مختلفین عناوكیف أن.. عن العامة 

مرة أخرى ) سنایب(إلى ) تشاریتي بورباج( بصق أحد أكلة الموت على األرض ، دار وجھ 
 " أرجوك.. أرجوك ) .. سیفیروس" (وقالت 

أكمل ،  ولوح بعصاه مرة أخرى فصمتت على الفور كأنھا كممت ، "ً صمتا) " فولدمورت(قال 

) بورباج(بل إن األستاذة ، خریب عقول األطفال السحرة إنھا لم تكتفي بتلویث و ت" ًقائال 
ًمقاال مشوبا بالعاطفة تدافع فیھ عن أصحاب ) المتنبئ الیومي ( كتبت األسبوع الماضي في  ً

  لعلمھم ولسحرھمالسارقینالدم الموحل قالت فیھ إن السحرة یجب علیھم أن یتقبلوا ھؤالء 

وإننا سنستفید من كل ، ھو حالة مرغوبة ، ) رباجبو(كما تقول األستاذة ، تضاؤل نقیي الدم 
  . " زواج مع موحلي الدم أو  وبدون شك مع المستذئبین

ًلم یضحك أحد ھذه المرة فقد بدا الغضب الشدید و االحتقار جلیا في صوتھ، وللمرة الثالثة 

  شعرھا، كانت الدموع تنزل من عینیھا و تسیل إلى )سنایب(لتواجھ ) تشاریتي بورباج(دارت 

 . و عندما دارت ببطء عنھ مرة أخرى، بدون عاطفة ) سنایب(،نظر إلیھا 
بتصادم ) تشاریتي( سطع الشعاع األخضر و أضاء كل زوایا الغرفة فسقطت   "  كادافراأفادا" 

، وثب الكثیر من أكلة الموت من مقاعدھم إلى  مدو على الطاولة التي ارتجفت ثم تصدعت
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 . على األرض من فوق مقعده) دراكو(وسقط ، الخلف 
 فتمایلت األفعى ثم انزلقت من فوق كتفھ إلى  ) "ناجیني(العشاء یا  "  برقة) فولدمورت(قال 

  . خشب المصقولال
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 ثم  ،ًقد انھمر عرقھ غزیراًینزف ، كان قابضا على یده الیسرى بیده الیمنى و) ھاري(كان 
وكان قد داس علي  ،ٍكان ھناك أوان صینیة متكسرة على األرض  ، بكتفیةفتح باب حجرتھ 

  "   ؟...ما الذي   " ، وقال ًكوب شاي بارد كان موضوعا على األرض خارج باب حجرتھ
  ًوكان مھجورا) برایفت درایف ( ھ في أرجاء المنزل رقم أربعة بشارع حول) ھاري ( نظر 

، قام بجمع شظایا القدح بیده السلیمة  )ددلي(، على األرجح كان ھذا القدح فكرة لمقلب من 

مبقیا یده المجروحة مرفوعة إلى األعلى ثم وضع الشظایا في سلة القمامة وتوجھ إلى دورة 
 . ورالمیاه لغسل یده بماء الصنب

كان یشعر أن فكرة أنھ مازال أمامھ أربعة أیام قبل أن یتمكن من استخدام السحر خارج جدران 

 لكنھ اضطر لالعتراف أمام نفسھ أنھ لم یكن ،المدرسة فكرة غبیة و مثیرة للغضب وبال معنى 
 ، و قد جاء الوقت لیفكر ، فھو لم یتعلم قط كیف یشفي الجراح ًقادرا على عالج ھذا الجرح

، وذكر  ًفیھا نظرا لخطتھ التي یعتزم تنفیذھا اآلن فقد بدا ھذا نقص كبیر في تعلیمھ السحري
، استعمل كمیة كبیرة من ورق  عندما یراھا كیف یفعل ھذا) ھرمایوني ( نفسھ أن یسأل 

 قبل أن یتوجھ إلى غرفتھ ویغلق الباب األرضالحمام لمسح ما استطاع مسحھ من الشاي عن 
قد أمضى فترة الصباح یفرغ صندوقھ المدرسي ألول مرة منذ أن رتبھ منذ ست كان  ، خلفھ

ًتاركا ، ، كان قد اعتاد في بدایة كل عام أن یفرغ ثالثة أرباع الحقیبة فقط أو یجددھا  سنوات

أو جوارب لم تعد " عین خنفساء مجففة"أو " ریش قدیمة"طبقة من الركام في األسفل  
 . صالحة لالستخدام

قد وضع یده قبل عدة دقائق داخل الحقیبة فشعر بألم رھیب في أصابع یده الیمنى ) اريھ(كان 

ركع على ركبتھ ، ًو قد استمر بعملھ اآلن لكن بحذر أكثر قلیال ، وأخرجھا لیرى الدماء تغرقھا 
   وأخرج شارة قدیمة تتغیر ما بین القاعًبجانب الصندوق ثم وضع یده بالداخل متلمسا 

وبلورة استشعار أعداء   ، " كریھ الرائحة ) بوتر" (و ) " ریك دیجوريسید(شجعوا " 

   .)ب . أ . ر ( محطمة وقالدة ذھبیة بھا ورقة علیھا توقیع یحمل حروف 
  جاج حادة ناتجة عن كسر في المرآةًتمكن أخیرا من اكتشاف سبب األلم كانت قطعة ز

إلى الجزء الذي جرحھ ) ھاري(ظر ن، والده الروحي ) سیریوس ( المسحورة التي منحھا لھ 
التي وضعھا على ) المتنبئ الیومي(ولكنھ لم یر سوى انعكاس وجھھ فوضعھا على جریدة 

 .الفراش دون أن یقرأھا 
ألقى باألشیاء الغیر نافعة وصنف ، ًتطلب األمر منھ ساعة كاملة حتى یفرغ الحقیبة تماما 

وضع مالبس المدرسة ومالبس ، امھم أم ال البقیة بناء على ما إذا كان سیحتاج إلى استخد
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  ً وریشاتھ ومخطوطاتھ ومعظم كتبھ جانبا وتساءل ماذا سیفعل عمھ وخالتھ بھا تشیالكوید
ً من المؤكد أنھم سیحرقونھا لیال كما لو كانت دلیال على جریمة ما ، أخذ معھ مالبس العامة ، ً

وكتب معینة وألبوم الصور الذي وأدوات صناعة الوصفات " عباءة اإلخفاء"التي یملكھا و
كما في جیب أمامي من الحقیبة . وكومة من الخطابات وعصاه السحریة ) ھاجرید(أعطاه إیاه 

) ھاري(، كان ) ب . أ . ر ( والقالدة الموجود بھا الورقة الموقعة بـ ) مارودر( خریطة وضع

 هكبدوًا ولكن بسبب ما تیضعھا ھنا لیس بسبب قیمتھا الغالیة فھي في الواقع ال تساوي شیئ
  .حتى یحصلوا علیھا

واحدة لكل یوم قضاه في شارع ، ّلم یتبق سوى كومة من الجرائد موضوعة على المكتب 

نھض من  ، البیضاء مثل الثلج) ھیدویج(كانت بجانب بومتھ ، ھذا الصیف ) برایفت درایف(
قلب في الجرائد ویلقي بھا وھو ی) ھیدویج(على األرض وتمطى ثم اتجھ إلى مكتبھ، لم تتحرك 

ألنھ حدد ) ھاري(إلى سلة القمامة كانت البومة نائمة أو تتظاھر بذلك فقد كانت غاضبة من 
 . لھا الفترات التي یمكنھا الخروج فیھا

عندما وصل إلى قعر كومة الخطابات تمھل لیبحث عن مقال معین یعلم أنھ طبع بعد مجیئھ إلى 
) تشاریتي بورباج ( كان یذكر أنھ كان ھناك مقال عن استقالة ، بوقت قصیر ) برایفت درایف(

وجده في النھایة ثم فتح الصفحة العاشرة ثم جلس ، ) ھوجورتس(معلمة دراسات العامة في 

 . على مقعد مكتبھ وبدأ في قراءة المقال مرة أخرى
 

 )البس دمبلدور(    معىذكریات
 

 )الفیاس دوج(كتبھا 

  ) ھوجورتس(كنا في الحادیة عشرة من عمرنا في یومنا األول في عندما ) دمبلدور(قابلت "
، كنت قد أصبت   بأننا غرباءإحساسنامما ال شك فیھ أن انجذابنا المشترك كان نتیجة ، 

بجدري التنین قبیل دخولي المدرسة فكان مظھري المریض غیر مشجع ألي شخص باالقتراب 

، فقبل دخولھ المدرسة  نھ غیر مرغوب بھیحمل عبء سمعة أ) البس(مني ومن ناحیتھ كان 
واتھامھ بشن ھجوم وحشي ومخطط على ثالثة أطفال  ،) بیرسیفال(بعام تم القبض على والده 

 قد -   بعد ثالث سنوات)ازكابان( والذي مات في -ًأبدا أن والده ) البس(لم ینكر  ، من العامة
تي و حاولت أن أسالھ قال لي بل على العكس عندما استجمعت شجاع، ارتكب ھذه الجریمة 

أن یتحدث حول ھذا الموضوع ) البس(، وبخالف ھذا لم یحاول ً أنھ یعلم أن والده كان مذنبا
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الحزین على الرغم من المحاوالت العدیدة لدفعھ لذلك ، الكثیر حاول استغالل ھذه الحادثة 
ًأیضا كان كارھا للعامة ولكنھم كانوا مخطئین ) البس(واعتبروا أن  للغایة ، أي شخص عرف ً

فدفاعھ عن حقوق ،  وفي الحقیقة ..... كان لیؤكد أنھ لم یظھر أي كراھیة للعامة ) البس(
  . العامة أكسبھ الكثیر من األعداء على مدار السنین

، وفي  ًشھیرا وعكس السمعة التي سببھا لھ والده) البس(في غضون بضعة أشھر أصبح 

لى اإلطالق یلقبھ بابن كاره العامة بل كان یلقب بأذكى طالب نھایة العام األول لم یعد أحد ع
 . عرفتھ المدرسة

ًفضال عن مساعدتھ ، بعضنا الذین حصلوا على االمتیاز لیكونوا من أصدقائھ  استفدنا من ذلك 

ى منذ ذلك ، اعترف لي فیما بعد أن متعتھ الكبرى حت وتشجیعھ اللتین كان یعطیھما لنا بسخاء
  . التدریسالوقت كانت في

بل كان لدیھ بعد وقت قصیر مراسالت ، لم یربح كل الجوائز التي عرضتھا المدرسة فقط 
الكیمیائي ) نیكوالس فالمیل (  ومن ضمنھم  ،منتظمة مع أشھر السحرة في ذلك الوقت

  العالم السحري ) ادالبرت وافلنج ( المؤرخة المعروفة و ) باثیلدا باجشوت ( المعروف و  
  العدید من مقاالتھ طریقھا للنشر في الكثیر من المطبوعات المعروفة مثل وجدت ، و
) دمبلدور(، كان مستقبل  )الوصفات العملیة ( و ) تحدیات في السحر ( و ) التحول الیوم ( 

ًالمھني یبدو واعدا وتساءل الجمیع متى سیصبح وزیرا للسحر على الرغم من أنھ لم یبُد أن  ً

  .ًیرالدیھ طموح أن یكون وز
، وكانا   إلى المدرسة) البس(أخو ) ابرفورث(وصل ،  بعد التحاقھ بالمدرسة بثالث سنوات

فضل حسم ، ) البس(من ھواة قراءة الكتب وعلى النقیض من ) ابرفورث( لم یكن ...مختلفین 
 . ًخالفاتھ بالمبارزة بدال من المناقشة العقالنیة

ًنھم كانوا مخطئین فقد كانا متعایشین سویا كأي ظن الكثیر أن األخوین لم یكونا أصدقاء لك

) البس(فقد كانت الحیاة بجانب شھرة ،  )ابرفورث(، وإلنصاف  شخصین مختلفین في الطباع
ً، كانت فكرة أنھ دائما خارج مجال األضواء دافعا مقلقا دائما في كونھ  تجربة غیر مریحة ً ً ً

  . ًصدیق لھ فضال عن أن یكون أخوه
ًدراستنا قررنا أن نجوب العالم سویا فنزور و نراقب السحرة ) البس( وأناعندما أنھیت 

األجانب قبل أن نستقل بمستقبلنا الوظیفي، ولكن لألسف في اللیلة التي تسبق سفرنا ماتت 
، قمت بتأجیل سفري  لیكون وحده رئیس ومعیل العائلة) البس(تاركة ) البس(والدة ) كیندرا(

) البس(، لم أكن بحاجة إلى سؤال  ثم توجھت إلى رحلتي) كیندرا (حتى أقدم واجب العزاء في
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صغیرین وتركت لھ القلیل من عما إذا كان سیأتي معي أم ال فقد تركتھ أمھ لیرعى أخ وأخت 
أشرح لھ جوالتي ) البس(كانت ھذه أقل فترة تواصلنا فیھا في حیاتنا ، كنت أراسل  ، الذھب

، كانت خطاباتھ تخبرني  تي مع الكیمیائیین المصریینوتجرب "الیونان"  أثناء رحلتي في
بالقلیل عن حیاتھ الیومیة التي كانت على ما یبدو مملة بشكل محبط بالنسبة إلى ساحر المع 

، أحزنني للغایة عندما سمعت في نھایة سنوات سفري عن مأساة أخرى حدثت في عائلة  مثلھ

 لكن خبر  ،ن أن صحتھا لم تكن على ما یرامعلى الرغم م ، )آریانا(وھي وفاة أختھ ) البس(
 كوني كنت  ،وفاتھا بعد فترة قصیرة من وفاة والدتھم كان لھ تأثیرات عمیقة على كال األخوین

ًمقربا منھ للغایة فقد جعلني ذلك أعرف أنھ شعر بالذنب لموت أختھ مع أنھ كان بریئا بالطبع ً   

  . ًولكن ذلك ترك أثرا بھ لألبد، 
أكثر ) البس(، كان  ًلوطن ألجد شابا قد مر بمعاناة لم یمر بھا من ھو أكبر سنا منھعدت إلى ا

ًحزنا وتحفظا من ذي قبل لم یقرب بینھ وبین أخیھ ) اریانا(، وإضافة إلى معاناتھ فإن موت  ً
 فبالتأكید - إن لم أقل عالقة حمیمة - و بمضي الوقت كونا ( بل ازداد البعد بینھما ) ابرفورث(

  كان بالكاد یتحدث عن والدیھ أو أختھ بعد ذلك ، ، وعلى الرغم من ھذا) عالقة ودیةكانت 
وستصف الریش انتصاراتھ التي حققھا في  ، م أصدقاؤه أال یذكروھم في حدیثھمتعلو، 

 . األعوام الالحقة

   فائدة لدم١٢ومنھا اكتشاف ،  التي ال تحصى في مجال علوم السحر) دمبلدور(مساھمات 
  وكذلك حكمتھ التي أظھرھا خالل رئاستھ،  التي ستستفید منھا األجیال القادمة"  نالتنی "
  یقال أنھ لم یكن ھناك مبارزة سحریة مثل التي كانت بین  ، )الویزنجاموت(  لـ

، من شھدوا ھذه األحداث كتبوا عن شعورھم بالخوف ١٩٤٥عام ) جریندیلوالد(و ) دمبلدور(
   مشاھدتھم للمعركة بین ھذین الساحرین االستثنائیینو الرعب الذي شعروا بھ أثناء

وما ترتب علیھ بمثابة نقطة تحول في تاریخ السحر تضاھي تطبیق ) دمبلدور(، كان انتصار 

  .القانون الدولي للسریة أو سقوط الذي ال یجب ذكر اسمھ
ًمتكبرا أو عابثا ؛ حیث كان یستطیع إیجاد صفة قیمة ف) البس دمبلدور(لم یكن    ي أي شخص ً

وأظن أن ذلك كان بسبب معاناتھ الكبیرة في ،  مھما بدا ذلك الشخص غیر مھم أو حقیر، 
، سوف أفتقد صداقتھ أكثر مما یمكنني قولھ ولكن ً صباه التي جعلتھ أكثر إنسانیة وتعاطفا

ًحبا ) ھوجورتس(خسارتي ال تذكر بجانب خسارة العالم السحري فقد كان أكثر من تولي إدارة 

ً، لقد توفي مثلما عاش مدافعا عن المصلحة العظمى حتى آخر لحظات حیاتھ مثل  دى الناسل

  . استعداده ألن یمد یده إلى فتى مصاب بجدري التنین كما فعل معي یوم أن رآني ألول مرة
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من القراءة ولكن استمر في النظر إلى الصور الملحقة بالنعي، كان وجھ ) ھاري(فرغ 
 ولكن بدا من نظرتھ من أسفل نظارتھ الھاللیة نظرة أنھ خان  ،ً مبتسماكالعادة) دمبلدور(

  . الذي كان یشعر بحزن مشوب بالمھانة) ھاري(
ًجیدا ولكن بعد قراءة ھذا النعي تبین أنھ لم یكن یعرفھ على ) دمبلدور(كان یظن أنھ یعرف 

  .)دمبلدور(، لم یكن بمقدور أحد أن یتخیل طفولة أو صبا  اإلطالق

في سن ) دمبلدور(كانت محاولة تخیل ،  ًیتخیلھ دائما بشعره الفضي ولحیتھ) ھاري(ان ك
تلك الكائنات ) سكرویت(غبیة أو كائنات ) ھرمایوني ( المراھقة غریبة مثل محاولة تخیل

   .لطیفة.. الشرسة 

كون بل قد ی، ًعن ماضیھ كان ھذا سیكون غریبا ) دمبلدور(ًلم یفكر مطلقا من قبل أن یسأل 
على الرغم من أنھ من المعروف أنھ اشترك في المبارزة األسطوریة ضد ، ًوقحا 

كیف كانت ولم یسألھ عن أي من ) دمبلدور(ًمطلقا أن یسأل ) ھاري(ولم یفكر  ،) جریندیلوالد(
ًبل كانوا دائما ما یناقشون أمورا تخص ، ًإنجازاتھ األخرى أیضا    )ھاري(حیاة ، )ھاري(ً

اآلن على الرغم من أن مستقبلھ ) ھاري(وبدا لـ) ....ھاري(مستقبل ،  )ھاري(ماضي ، 
عن نفسھ على ) دمبلدور(ًفإنھ قد ضیع فرصا ال تعوض بأن یسأل فیھا ، غامض وغیر مؤكد 

كان ھو السؤال الذي شك ) دمبلدور(الرغم من أن السؤال الشخصي الوحید الذي وجھھ إلى 

 "  ماذا ترى عندما تنظر للمرآة ؟   "لم یجبھ بصدق) دمبلدور(ًدائما أن 
  "  ؟ أرى نفسي أحمل زوجان من الجوارب الصوفیة السمیكةأنا "

  النعي من المتنبئ ووضعھ بعنایة في كتاب) ھاري(بعد عدة دقائق  من التفكیر قص 

، بعدھا ألقى ببقیة الجریدة  " واستخدامھ ضد فنون السحر األسود السحر الدفاعي العملي "
، كانت األشیاء الوحیدة الغیر ً مة ثم نظر إلى الغرفة فوجدھا أصبحت أكثر ترتیبافي القما

موضوعة على الفراش وفوقھا شظیة ) المتنبئ الیومي ( موجودة بمكانھا جریدة الیوم من 

  .المرآة المكسورة
د كان ق،  و فتح الصحیفة) المتنبئ الیومي ( دفع قطعة المرآة عن ، عبر الغرفة) ھاري(تحرك 

وین الرئیسیة في الصفحة األولى للجریدة عندما تسلمھا من بومة انظر بالكاد إلى العن
ًالتوصیل صباحا ثم ألقى بھا جانبا عندما لم یكن بھا شیئا عن  ً ) ھاري(، كان  )فولدمورت(ً

، لكن  )فولدمورت(لقمع أي أخبار عن ) المتنبئ الیومي(ًمتأكدا أن الوزارة كانت تعتمد على 
  .قط لفت انتباھھ شيء قد فاتھاآلن ف

 :   یقول) دمبلدور( وجد في النصف األسفل من الصفحة األولى عنوان صغیر تحت صورة لـ
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  ً الحقیقة أخیرا..) ..دمبلدور(
األسبوع المقبل سنعرض القصة المفاجئة للعبقري المتصدع الذي اعتبره الكثیرون أفضل 

) ریتا سكیتر(ستكشف ،  م ھادئ بذقنھ الفضیةسنجرد الصورة الشعبیة لحكی،  ساحر في جیلھ
  أسرار طفولتھ المحطمة  وشبابھ المليء بخرق القوانین واألسرار التي حملھا معھ إلى قبره

ً، لماذا كان یفضل أن یكون مجرد مدیر لمدرسة على أن یكون وزیرا للسحر ؟ ما ھي الغایة 

 حتفھ في الواقع ؟) دمبلدور(قى ؟ كیف ال) جماعة العنقاء(الحقیقیة لمنظمة سریة تدعى 
  اإلجابة عن ھذه األسئلة والكثیر غیرھا في السیرة الذاتیة الجدیدة المفاجئة 

   مراسلنا لقاء حصري مع، ) ریتا سكیتر( بریشة  ) "البس دمبلدور(حیاة وأكاذیب " 
 . ١٣ بالداخل صفحة) بیتى بریثوایت(

ًترأس المقال صورة تظھر وجھا ، عشر الجریدة بعنف على الصفحة الثالثة ) ھاري(فتح 

انكشفت أسنانھا عن ما ،  امرأة ترتدي نظارة مرصعة بالمجوھرات وشعر أشقر مجعد: ًمألوفا 
قصارى جھده لیتجنب النظر في ھذه ) ھاري(، بذل  بدا كابتسامة نصر وكانت تشیر إلیھ

   : و بدا بقراءة المقال،  الصورة المقرفة
، استقبلتني  ًأكثر دفئا ونعومة من مقاالتھا الضاریة) ریتا سكیتر(نت كا،  في اللقاء الشخصي

عند مدخل بیتھا المریح ورحبت بي واقتادتني مباشرة إلى المطبخ لتناول كوب من الشاي 
  .ًوقطعة من الكعك وأخذنا نثرثر قلیال 

ویلة وثریة ھو حلم لجمیع مؤرخي السیر الذاتیة فحیاتھ ط) دمبلدور(بالطبع ) " سكیتر(قالت 

ً، وأنا واثقة بأن كتابي سیكون األول في المبیعات متفوقا على الكثیر من الكتب  باألحداث

 صفحة تم التسعمائةبالبدء بالكتابة، فكتابھا ذي ) ریتا سكیتر( بالتأكید أسرعت  ...."األخرى 
لتھا كیف لذا فقد سأ) دمبلدور( االنتھاء منھ بعد أربعة أسابیع فقط من الموت الغامض لـ

 . تدبرت ھذا العمل الفائق السرعة
ًعندما تعملین كصحفیة لوقت طویل مثلي فإن العمل وفقا لمواعید نھائیة سیكون طبیعة ثانیة  

كنت أعلم أن المجتمع السحري متلھف لقراءة القصة كاملة وأردت أن أكون أول  . "لدیِك ؟

  ." من یلبي ھذه الرغبة
) دمبلدور(وصدیق ) الویزنجاموت(المستشار الخاص لـ ) الفیاس دوج(ذكرت لھا مقولة 

 شوكوالتھیحتوي على حقائق ال تزید عن بطاقات ) سكیتر(إن كتاب " ًالقدیم التي قالھا مؤخرا 
  " فروج

 أذكر عندما  ! العزیز ) دوجي : " ( ًكثیرا وأمالت رأسھا للخلف وقالت) سكیتر(ضحكت 



  
  
 

  ١٦ 

 Http://www.TipsClub.com 

 على ما یبدو كان یظن أننا ،ً معتوه تماما  إنھ، لبحرحاورتھ منذ سنوات حول حقوق عرائس ا
ھذه المخلوقات    ....   "  التراوت "نجلس في قاع البحیرة فقد ظل یخبرني أن أحذر من 

 .البحریة األسطوریة 
التي اتھمھا فیھا بعدم الدقة في الكثیر من ) الفیاس دوج(فقد ترددت ادعاءات ، ومع ھذا
 في ھذه االستثنائیةالطویلة و) دمبلدور(أنھ بإمكانھا اإللمام بحیاة ) سكیتر(، ھل تظن  األماكن

 األسابیع األربعة القصیرة ؟
أنت تعرفین بقدر ما "  وربتت على یدي بتعاطف ،  )ریتا(ابتسمت "  أوه یا عزیزتي"  

    ) ال   (أعرف كم یسھل جمع المعلومات بحقیبة مملوءة  بالجالیونات فإنھا تجعل كلمة 

 وعلى كل حال فإن الناس كانوا یتھافتون على اإلدالء  ،وریشة سریعة الكتابة،  موجودة غیر
ًأنِت تعلمین أنھ كان متورطا في ، ، لم یظن الجمیع أنھ شخص رائع السیئة) دمبلدور(بأخبار 

العجوز المراوغ یمكنھ أن یترجل من فوق ) دوج(ولكن ،  الكثیر من األشیاء الرھیبة
ألنني استطعت الوصول إلى مصدر قد یقایض معظم الصحفیین عصیھم ، لي العاھیبوجریفھ

مصدر لم یتحدث أمام الجمھور من قبل وكان قریبا ً للغایة من ، من أجل الوصول إلیھ 
  . " خالل فترة شبابھ المقلقة و المشاغبة) دمبلدور(

) دمبلدور(قوا أن تطرح بشكل مؤكد الصدمات لھؤالء الذین صد) ریتا(الدعایة المبكرة لكتاب 

 ما ھي أكبر المفاجآت التي كشفت عنھا ؟) سكیتر(سألت ، كانت حیاتھ بریئة
فأنا لن أفصح عن ) بیتي(، كال بالطبع یا )بیتي(توقفي یا ! اآلن " وقالت ) سكیتر(ضحكت 

) دمبلدور(المزید من األسرار قبل أن یقرأ أي شخص الكتاب ولكني أعدك بأن كل من ظن أن 

  دعینا نقول فقط أن ال أحد من الذین سمعوه ! ًا كلحیتھ سوف یفیق من ھذه الكذبة كان أبیض
ًكان لیتخیل أنھ نفسھ كان غارقا في فنون الظالم في شبابھ    -  تعرفین من - ھو غاضب علي و

وبالنسبة لساحر قضى أواخر أیامھ في الدعوة للتسامح فلم یكن متفتح العقل ھكذا عندما كان 

ً، فضال عن أن أسرتھ المریبة للغایة  ِلدیھ ماض مظلم للغایة) البس دمبلدور(نعم . ..!  ًشابا 

ًأیضا، وقد بذل جھدا كبیرا حتى یبقى األمر طي الكتمان ً ً " .  
الذي أدین بإساءة استخدام ) دمبلدور(أخو ) ابرفورث(تعني ) سكیتر(تساءلت عما إذا كانت 

  ھو قمة كومة الفضالت ) ابرفورث(   " : ضحكالسحر منذ خمسة عشر عاما ً فقالت وھي ت

حتى عن ما ھو أسوأ بكثیر ،  إنني أتحدث عن أسوأ من أخ لھ اھتمام تافھ بالماعز - ال ال -
 محكمة فقد أدینا من قبل، لتكتم علیھما ا) دمبلدور(لم یستطع ، من والده مشوه العامة 

ً فضولي وبقلیل من البحث اكتشفت وكرا ، كال إنھما األم واألخت ھم من أثاروا) الویزنجاموت(
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ستضطرین إلى االنتظار لقراءة الفصول من التاسع حتى ، ً ولكنك كما قلت سابقا ،من البشاعة 
  )دمبلدور(الثاني عشر لتعرفي التفاصیل كاملة، كل ما یمكنني قولھ أنھ لیس من الغریب أن 

  "ًلم یذكر أبدا كیف كسرت أنفھ
  " الالمعة في السحر ؟) دمبلدور(تنكر مھارة ) رسكیت(ھل یعني ذلك أن  "

ًلقد كان یملك عقال ذكیا" اعترفت قائلة   ًولكن السؤال اآلن ھو ھل حقا یستحق أن ینسب ،  ً

، كما ذكرت في الفصل السادس عشر  إلى نفسھ فضل األعمال التي من المفترض أنھ قام بھا
بالفعل عندما  "  لدماء التنین "ثمان فوائد یدعي أنھ قد قام باكتشاف ) ایفور دیلونسبي(فإن 

 " بحثھ) دمبلدور(استعار  

، ماذا عن تغلبھ على  ال یمكن إنكارھا) دمبلدور(لكني قلت إن أھمیة بعض إنجازات  "
  " ؟) جریندیلوالد(

  ) جریندیلوالد(أنا سعیدة ألنك ذكرِت ، أوه : "وعلى وجھھا ابتسامة جذلى ) سكیتر(قالت 
علیھم أن ، العظیم واغرورقت أعینھم بالدموع لھ ) دمبلدور(ء الذین شھدوا نصر فإن ھؤال، 

 كل ما سأقولھ ھو ،في الواقع إنھ عمل قذر للغایة ، وربما تكون قنبلة قذارة ، یستعدوا لقنبلة 
فإن الناس ، ال تكونوا واثقین من أن المبارزة األسطوریة كانت حقیقیة، بعد أن یقرأوا كتابي 

ًكان قد سحب ببساطة مندیال أبیض من طرف عصاه و استسلم ) جریندیلوالد(ون أن سیستنتج

   ". بھدوء
لذا فقد غیرنا مجرى الحدیث ، ًأن تذكر شیئا آخر حول موضوع التآمر ھذا ) سكیتر(رفضت 

 ، وسالتھا عن العالقة التي سوف تفتن قراءھا بدون شك أكثر من أي شيء آخر

ًلقد خصصت فصال كامال عن العالقة بین ، أجل " فقالت وھى تومئ برأسھا  و ) دمبلدور(ً
، إنھا عالقة غیر صحیة وشریرة ولكن مرة أخرى على القراء أن یبتاعوا كتابي  )بوتر(

منذ ) ھاري(ًكان مھتما للغایة بـ ) دمبلدور(ولكن لیس ھناك شك أن ، لیعرفوا القصة كاملة 

  ًم ال حسنا سنرى، إنھ أمر معروف للغایة أن ، سواء كان ھذا في مصلحة الولد أ البدایة
  "قد حظي بمراھقة مضطربة للغایة) بوتر(

الذي أجرت معھ لقاء حصري العام ) بوتر(ما إذا كانت مازات على اتصال بـ )" سكیتر(سألت 
  " الماضي، الذي تحدث فیھ حول اقتناعھ بأن الذي تعرفونھ قد عاد

المسكین لدیھ القلیل من ) بوتر( عالقتنا للغایة فإن بالتأكید لقد توطدت) " سكیتر(قالت 
أنا ،  في دورة السحر الثالثیة، لقد تقابلنا في أكبر اختبار لھ في حیاتھ ،  األصدقاء الحقیقیین

على األرجح واحدة من األشخاص القالئل على قید الحیاة الذین یمكنھم القول بأنھم یعرفون 
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  " حق المعرفة) بوتر(
ًحقا ) سكیتر(ھل تظن  "،  األخیرة) دمبلدور(لى اإلشاعات التي أثیرت حول ساعات قادنا ھذا إ

  " ؟) دمبلدور(ًكان موجودا ھناك عندما توفي ) بوتر(أن 
ولكن شھود العیان داخل ، ًأنا ال أرید أن أقول كثیرا فكل شيء مذكور في كتابي ، ًحسنا " 

  )دمبلدور( الموقع بعد دقائق من سقوط ًقالوا إنھم رأوه یفر ھاربا من) ھوجورتس(قلعة 

  فیما بعد أدلة تشیر إلى ) بوتر(، أعطى  ربما قد قفز أو ربما دفعھ أحد ما، 
ً، ھل أن كل شيء حقا مثلما یبدو؟  الرجل الذي كان یكّن لھ حقد شدید) سیفیروس سنایب(

  ."  بعد أن یقرأوا كتابي،سیكون على مجتمع السحرة أن یقرروا ھذا 

ًقد كتبت أكثر كتاب سیحقق مبیعات ) سكیتر(مما ال شك فیھ أن  "، قررت الرحیل وھنا 
لدیھ معجبون كثیرون وبالتأكید ھم یرتجفون في ) دمبلدور( ًوسیلقى رواجا غیر عادي، فـ

 . " انتظار معرفة ما كتب عن بطلھم
لو كان إلى نھایة المقال ولكنھ استمر في التحدیق في الصفحة  شعر كما ) ھاري(وصل 

كور الجریدة بیده ثم ألقى بھا بكل قوتھ عبر الحائط فانضمت لباقي الصحف في ، سیتقیأ 
ًبدا یدور في أرجاء الغرفة كالمجنون وأخذ یفتح األدراج الفارغة و یلتقط كتبا لیعود  ، القمامة

خذت وأ،  كان بالكاد یدرك ما یفعل،  لیضعھا فوق كومة الكتب نفسھا التي أخذ الكتاب منھا

  : تتردد في ذھنھ)  ریتا(عبارات متفرقة من مقال 
ًفصال كامال عن العالقة بین  "   ... إنھا عالقة غیر صحیة وشریرة )  ... بوتر(و ) دمبلدور(ً

ألنني استطعت الوصول إلى مصدر قد یقایض ... ًلقد كان غارقا في فنون الظالم في شبابھ 

  " أكاذیب"  : ًقائال ) ھاري(صرخ   ، " ھمعظم الصحفیین عصیھم من أجل الوصول إلی
  ومن نافذتھ رأى جاره وھو یستعد لتقلیم حشائشھ وبدا علیھ العصبیة،

بصعوبة على فراشھ ثم التقط قطعة الزجاج المكسورة ووضعھا فوق أصابعھ ) ھاري(جلس 

  عتھحولھ لتشوه سم) ریتا سكیتر(واألكاذیب التي تروجھا ) دمبلدور(وأخذ یفكر ویفكر في 
فتجمد في مكانھ انزلق أصبعھ المجروح على المرآة مرة ، ًفجأة ومیضا أزرق ) ھاري(رأى  ،

اللون الذي ،  نظر إلى الخلف فوجد الجدار لونھ مثل لون الخوخ،  البد أنھ توھم ذلك، أخرى 
، نظر  لم یكن ھناك أي شيء أزرق بالغرفة حتى ینعكس على المرآة )بیتونیا(اختارتھ خالتھ 

ال بد أنھ كان  ، ى المرآة مرة أخرى ولكنھ لم یر إال انعكاس عینھ الخضراء الالمعة ینظر إلیھإل
، إذا كان ھناك شيء  ً فقد كان یفكر كثیرا في مدیره المتوفى ،یتخیل، لیس ھناك تفسیر آخر

   .ة الزرقاء لن تنظر إلیھ مرة أخرىالالمع) دمبلدور(أكید فھو أن عین 
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  ، ثم أعقبھ صوت مرتفع ینادي بحدة   تردد صوت انغالق الباب األمامي في جمیع أنحاء المنزل
ال یشكك بأن زوج ) ھاري ( ستة عشر سنة من وجوده في ھذا المنزل تركت  ،  " أنت" 

ًخالتھ كان ینادي علیھ ، ورغم ذلك لم یتحرك بسرعة لیجبھ ، لقد كان ھذا النداء تقریبا في 

صرخ ...  ) دمبلدور ( أنھ رأى ومیض عین ) ھاري( الخاطفة التي اعتقد فیھا نفس اللحظة
ونھض من فراشھ  ،ببطء) ھاري ( عندھا تحرك "  ... یا فتى " زوج خالتھ مرة أخرى 

ًلیخرج من غرفتھ ، ولكنھ تمھل قلیال لیضع ھذه القطعة من المرآة المكسورة في حقیبة ظھره 

 .     میة التي سوف یأخذھا معھ عند رحیلھالتي تحوي األشیاء األكثر أھ

  في أعلى درجات السلم ) ھاري ( ًقائال  عندما ظھر ) فیرنون درسلي (    ھدر صوت العم 

  "  ًانزل إلى ھنا فورا " ، ثم تابع بصوت حاد  "  لماذا أخذت ھذا الوقت حتى ترد ؟ " 
  والھ ، الحظ أندرجات السلم ببطء وھو یضع یدیھ في جیب سر) ھاري ( ، نزل 

 الثالثة كانوا متواجدین بغرفة المعیشة، وكانوا یرتدون مالبس مناسبة للرحیل) درسلي (  آل 
ابن خالتھ ھذا الفتى األشقر ) ددلي ( ، و  یرتدي سترة مفتوحة من األمام) فیرنون ( ، العم 

  ... الضخم كان یرتدي معطفھ الجلدي 
     "         نعم؟  : "ًقائال ) ھاري ( 

  " اجلس:  "  )فیرنون ( العم  

وھو "  من فضلك   "  ًالبنیة فتابع قائال ) فیرنون ( مباشرة إلى عین العم ) ھاري ( نظر 
وھو یعتقد أنھ یعرف ماذا ) ھاري ( الكلمة تؤلمھ وھو یقولھا، جلس  ًیجفل قلیال كأنما ھذه

  . سوف یقول زوج خالتھ

وات مترددة حول الغرفة، وقد تجعدت مالمح وجھھ وھو یمشي بخط) فیرنون ( بدأ العم 
) ددلي ( و ) بیتونیا ( ًاألرجواني الضخم بشكل ینم عن التفكیر والتركیز، وكال من الخالة 

  "              لقد بدلت رأیي  : "  وقال )  ھاري ( یتابعون بقلق خطواتھ ، ثم توقف أمام 

  " یا لھا من مفاجأة:  " بسخریة) ھاري ( قال 

  " ال تتكلم بھذه الطریقة  "   : بصوت حاد غاضب ) بیتونیا ( الخالة  صاحت
) ھاري ( وھو یرمق ، " كل ھذا كالم فارغ"  وقال  ،بیده لتصمت) فیرنون ( ، أشار لھا العم 

  إنني ال أصدق أي كلمة مما تقولھا "  بحدة بعینیھ الصغیرتین اللتین تشبھان عیون الخنازیر

  .    " ن نمكث ھنا في منزلنا نحن لن نرحل ولن نذھب ألي مكان، ولقد قررت أ
لزوج خالتھ وھو یشعر بمزیج عجیب من السخط والتسلیة في آن واحد ، لقد )  ھاري ( نظر 

، یوم یقوم بحزم الحقائب   في األربعة أسابیع األخیرة یبدل رأیھ كل یوم )فیرنون( كان 
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رج جمیع الحقائب من السیارة ویفرغھا ویعید كل  ویوم آخر یخ ،ووضعھا في صندوق سیارتھ
  .شيء في مكانھ، وھكذا مع كل مرة یغیر رأیھ

ووضع األدوات ) فیرنون ( العم ) ددلي ( عندما غافل ) ھاري ( وكان الیوم المفضل عند  
   الثقیلة التي یستخدمھا في تمرینات العضالت في إحدى الحقائب عندما حزمھا آخر مرة

، كاد ینھار من  رفع ھذه الحقیبة ووضعھا بصندوق السیارة) فیرنون ( ول العم ، وعندما حا

  . ِ، وھو یصرخ ویسب بصوت عال اآلالم التي أصابت ظھره

   وقد عاد للمشي بخطوات مترددة حول الغرفة،  "ًوفقا لما تقول:  "  )فیرنون ( 
  ...  "   ن م... في خطر داھم  من ) ددلي ( و ) بیتونیا ( أنا وعائلتي  "

  " ًبعضا من قومي ، ألیس ھذا ما تقصده ؟)  " ھاري ( أكمل     

  )ھاري ( وھو یتوقف مرة أخرى أمام  ، " ًحسنا أنا ال أصدق ذلك)  " فیرنون ( العم  
، وأنا أفكر في ھذا األمر، أنا أعتقد ھذه مكیدة منك ً قد قضیت نصف لیلة أمس مستیقظا "

  . "لمنزللتستطیع االستیالء على ا

 " . أي منزل ھذا ؟ ،!! المنزل  " ً متعجبا) ھاري ( 

إن ،  ، منزلنا  ھذا المنزل "، وانتفض عرق جبھتھ ًصارخا وقد احمر وجھھ) فیرنون ( العم 

، وأنا متأكد أنك ترید رحلینا عنھ لكي  المنازل في ھذه المنطقة ترتفع بسرعة شدیدةر أسعا
 وقبل أن نعرف -ً یقصد طبعا السحر- )الھوكس بوكس  ( من ھذا ً تستطیع أن تمارس بعضا

    ." تكون قد نقلت ملكیة المكان لنفسك

ًھل أنت فعال بھذا !! ...  مكیدة ألستولي على ھذا المنزل ...  ؟ ھل فقدت عقلك )  "  ھاري  (

 "الغباء كما یبدو من مظھرك ؟ 

   ." ول ھذا ؟كیف تجرؤ على ق"  بصوت حاد غاضب  ) بیتونیا ( الخالة 
  .بیده لتصمت، وھو یتجاھل ھذه اإلھانات التي وجھت إلیھ) فیرنون ( أشار لھا العم 

أرید أن أذكرك إن كنت قد نسیت ، أني بالفعل أمتلك المنزل الذي :  "  ًقائال) ھاري ( تابع  
لذكریات  ربما من أجل ا،فلماذا أرید ھذا المنزل ؟  وتابع بسخریة  ، ورثتھ عن والدي الروحي

  .  " السعیدة

أنھ قد أقنع زوج ) ھاري ( كانت ھناك لحظات من الصمت بعد قولھ ھذه العبارات ، فاعتقد 
أنت تدعي أن ھذا "  عاد للمشي حول الغرفة  ) فیرنون ( العم  ، ولكن خالتھ بھذه الحجة

  ذ صبر  ًمقاطعا حدیثھ بنفا) ھاري (    ....ال أتذكر االسم، ) ..."  لورد ( المدعو 

لیست ادعاءات ھذه  ، لقد ناقشنا ھذا األمر مئة مرة حتى اآلن ، ھذه) فولدمورت ( لورد "  
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  ًبذلك العام الماضي ، وكذلك أخبرك كال من) دمبلدور ( حقائق مؤكدة ، ولقد أخبرك 
 ". ھذا) كینجسلي ( والسید ) ویزلي (   السید

أنھ یحاول تجنب تذكر الزیارة غیر ) ري ھا( أكتافھ بغضب ، وخمن ) فیرنون ( دفع  العم 
ًھذان الساحران لمنزلھم بدایة عطلتھ الصیفیة ، كانت زیارة كال من  المتوقعة التي قام بھ

للمنزل من أكبر الصدمات السیئة التي تلقتھا   )كینجسلي شاكلبولت( و ) ویزلي ( السیدان 

تحطیم نصف غرفة  ًسابقا فيقد تسبب ) ویزلي ( ، وبخاصة أن السید ) درسلي ( عائلة 
  .)فیرنون( ، ومن المؤكد أن زیارتھ لم تكن بالشيء الذي سیبھج العم ) درسلي ( معیشة آل 

  والسید ) ویزلي(ًلقد أوضح لك كال من السید "  حدیثھ بلھجة قاسیة  ) ھاري ( أكمل 

ي كان بلوغي سن السابعة عشر، سوف ینتھي السحر الوقائي الذ أنھ فور) كینجسلي ( 
)  جماعة العنقاء (  إن  ،لسنا بمنأى عن األذى ًیحمیني، وبالتالي سوف نكون جمیعا أنا وأنت

  معلومات عن مكان وجودي سوف یستھدفك سواء لینتزع منك)  فولدمورت ( متأكدة بأن  

ًاعتقادا منھ  ، ولتعلم إنھ یفضل استخدام التعذیب النتزاع المعلومات ، أو سوف یقوم باحتجازك

   ". بأنني سوف أحاول إنقاذك

ًكان متأكدا أنھم في ) ھاري ( في نظرات طویلة ، ) ھاري ( و ) فیرنون ( التقت عینا العم 

  في قبضة ) درسلي ( المصیر المؤلم إذا وقع  آل ، بنفس الشيء   ھذه اللحظة یفكرون
  عصبیةالسیر وقد أصبحت خطواتھ أكثر في) فیرنون ( استمر العم  ،) فولدمورت ( 

  لذلك یجب علیك أن تغادر وتختبئ بمكان آمن : "  ًقائال ) ھاري ( أكمل 
في ھذا ، سوف یقومون بتوفیر أقصى درجات  تعرض مساعدتك) جماعة العنقاء ( ، و 

  ". الحمایة لك ولعائلتك

الذي ) فیرنون ( ساد المكان صمت مطبق وجمیع العیون محدقة وتنتظر ما سیقولھ العم 
الغرفة ، ولم یقطع ھذا الصمت إال صوت آلة جز الحشائش التي على ما   السیر حولاستمر في

   .یبدو أن جارھم قد بدأ باستخدامھا

  "أعتقد أنھ ھناك ما یسمى بوزارة السحرة ؟:  "  ًمتسائال بحدة )  فیرنون ( العم 
   نعم ھناك وزارة للسحرة" وقد بدت علیھ الدھشة   ) ھاري ( 

إننا مجرد ضحایا أبریاء ،لماذا ال تقوم ھذه الوزارة بحمایتنا ؟ ...  ًحسنا )  " ن فیرنو( العم  
أننا نستحق   " -) ھاري (  یقصد - "   أكثر من أننا آوینا فتى مشبوه، شيء  ، مذنبون بال

  "ھذه الحمایة الحكومیة

 خالتھ بصوت مرتفع لم یستطع كتمھ ، كان یبدو لھ تفكیر نموذجي من زوج) ھاري ( ضحك 
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ًالمؤسسات الحكومیة ، على الرغم من أنھ دائما ما كان یحتقرھا ویتحدث  أن یضع آمالھ في

  عنھا بكلمات غیر الئقة

، أنھم )  كینجسلي ( والسید ) ویزلي ( لقد سمعت ما قالھ كل من السید ) : "  ھاري ( 
   ". )دمورتفول( قد تم اختراقھا ، وبھا العدید من جواسیس   یعتقدون أن الوزارة

بنھایة الغرفة وأسند ظھره للمدفأة ، وأخذ یتنفس بقوة لدرجة أن شاربھ ) فیرنون ( وقف العم 

   ثم قالقوة أنفاسھ ، وكان وجھھ مازال لونھ أرجواني من التركیز الضخم كان یھتز من
 قبلنا دعنا نقول على سبیل الفرض أننا "، ) ھاري ( وھو یعاود السیر باتجاه ..." ًحسنا "  
) كینجسلي ( الحمایة من طرفكم ، الزلت ال أعرف لماذا ال نستحق أن یحمینا ھذا المدعو   ھذه

 ". !!بنفسھ ؟ 
لقد ناقش مع زوج خالتھ ، بصعوبة أال ینظر باتجاه أخر بسبب الملل والغضب ) ھاري ( حاول 

نھ كما أخبرتك أل:  "  وھو یجز على أسنانھ)  ھاري ( أجاب   ،من قبل كثیرا ھذا السؤال
   " وزراء العامة ، أقصد رئیس وزرائكم یقوم بحمایة رئیس) كینجسلي ( ًسابقا بأن السید 

   ، وھو یشیر إلى شاشة التلفاز السوداء  "بالتأكید ألنھ ھو األفضل) : "  فیرنون ( العم  
رئیس في نشرة األخبار ، وھو یسیر وراء ) كینجسلي ( قد شاھدوا  )  درسلي ( كان آل 

  احترام وتقدیر ) كینجسلي ( في زیارة إلحدى المستشفیات ، لقد كسب  الوزراء عندما كان

من قبل ، حیث أنھ كان یرتدي مالبس جیدة مثل  كما لم یفعل أي ساحر آخر) درسلي ( آل 
التي یرتدیھا العامة ، وال یضع قرط في أذنھ أو أشیاء لزجة على سترتھ  ، باإلضافة إلى نبرة 

  .  الھادئة العمیقة التي تبعث على االطمئنانصوتھ

  ) ھیستیا جونز ( قد تم حجزه ، ولكن )  كینجسلي ( ًحسنا إن ) " ھاري  ( .
  "            في منتھى الكفاءة للقیام بالمھمة   ) دیدالوس دیجلي( و 
  " َإننا لم نر سیرتھم الذاتیة) : "  فیرنون ( العم  

ًقد بدا علیھ نفاذ الصبر ، ثم سار حتى وقف أمام زوج خالتھ تماما من مجلسھ و) ھاري ( قام 

ما تراه في نشرات األخبار ، وتطلق علیھ مصادفات لیست مجرد : "  وقال ونظر إلیھ بحدة
، االنفجارات ، انحرافات القطارات ، وجمیع األشیاء األخرى  االنھیارات، حوادث عارضة 

كل ھذه ، ، وموت الكثیرین بطرق غیر منطقیة  ناسالتي تحدث من اختفاء مفاجئ لبعض ال

ًوتكرارا ، إنھ یقتل العامة لمجرد ً لقد أخبرتك بكل ھذا مرارا) فولدمورت ( األشیاء وراءھا  

وإذا ) الدیمنتورات  (  ًحتى ھذا الضباب الكثیف المنتشر جدا ھذه األیام سببھ، اللھو والمتعة 
  " . أن تسأل ابنك بنفسككنت ال تستطیع تذكرھم ، فأنت تستطیع
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وھو یرفعھا ویضعھا على فمھ بحركة تدل على الفزع ، ثم ما لبث أن ) ددلي ( ارتجفت ید  
ھل یوجد المزید من ھذه :  "   عندما الحظ أن عیون الجمیع تحدق بھ  ثم سأل أخفضھا ببطء

  "     بالتأكید   ) : "  ھاري ( ضحك     ،" المخلوقات ؟
  ." ثر من االثنین اللذین ھاجمانا من قبل ؟أك):  " ددلي ( 
ًیوجد منھم المئات ، وربما اآلالف حالیا بالنظر إلى الخوف والیأس المنتشر في ):  "ھاري (

  . " كل مكان
   " .لقد أوضحت وجھة نظرك... ًحسنا ھذا یكفي : " بصوت ھادر غاضب ) فیرنون ( العم 

  ) أكلة الموت ( بلغ السابعة عشر سیستطیع آمل ذلك ، ألنھ عندما سأ: "   )ھاري ( 

التي ھي عبارة عن أجساد بشریة میتة یتحكم بھا ) االنفیري (  وربما) الدیمنتورات ( و 
وبالتأكید سوف تھاجمك ، وربما سوف تتذكر آخر  ستكون قادرة على أن تجدك، ساحر أسود 

  ".  أنك ستحتاج المساعدةتوافق على مرة حاولت الھروب من السحرة ؟ أنا أعتقد أنك سوف
بمحاولتھ الھروب من ) فیرنون ( العم )  ھاري ( سادت لحظات من الصمت عندما ذكر 

  ) ھوجورتس(في سن الحادیة عشرة لاللتحاق بمدرسة ) ھاري (  الخطابات التي جاءت إلى
  یھ  فاختبئواالخشبي للكوخ المعزول الذي  للباب) ھاجرید ( ، وكیف انتھى األمر بتحطیم 

  ) ھاري ( في ) ددلي (  ، بینما یحملق)  فیرنون ( تنظر إلى العم ) بیتونیا ( ، كانت الخالة 

  ، وقد بدا كأن صوت تحطم ھذا الباب مازال یسري إلیھم عبر السنین
  ولكن ماذا عن عملي ؟ ماذا عن مدرسة : "  بسرعة بدون تفكیر) فیرنون ( قال العم  

 "أن ھذه األشیاء لن یھتم بھا أحد من جماعتك من السحرة إنني أعتقد  …  ؟) ددلي ( 

أال تستطیع أن تدرك ما یحدث ؟ سوف یقومون بتعذیبك ، ثم سیقتلونك أنت ) : " ھاري ( 
   . "ًتماما كما قتلوا والدي من قبل وعائلتك

   ")الجماعة( أبي أنا سأذھب مع ھؤالء القوم من  : "ٍبصوت قوي عال )  ددلي (

  ) ددلي( وھو ینظر إلى    "ًللمرة األولى في حیاتك یكون قرارك سلیما  " ) ھاري  (
قد وافق بسبب الخوف على ) ددلي ( أنھ قد فاز بھذه المعركة ، فإذا كان ) ھاري ( لقد أدرك 

، فإن والدیھ الذین ال یستطیعوا رفض طلباتھ سوف ) جماعة العنقاء ( قبول مساعدة أفراد
  . )ددلي( ولدھم المدلل   یستطیعون أن یفارقواًیوافقون أیضا ، فھم ال

سوف یصلوا إلى ھنا " إلى الساعة الموضوعة على الرف فوق المدفأة وقال ) ھاري ( نظر 
  غادر الغرفة ) درسلي ( وبدون أن ینتظر أي تعلیق من آل  ،  "في غضون خمس دقائق

على  ،عره بقلیل من الراحة لألبد یش ، كان مشھد افتراقھ عن خالتھ وزوجھا وابنھما ربما
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سوف یقول بعضھم  ًالرغم من الظروف السیئة التي أحاطت بھ في الفترة األخیرة ، وأیضا ماذا
  ؟ ًلآلخر عند الفراق بعد معیشة استمرت ستة عشر عاما من الكراھیة المتبادلة بینھم 

 البندق الخاصة عاد إلى غرفة نومھ ، وفتح حقیبة ظھره بإھمال والتقط منھا زوج من ثمار
وألقاھا إلیھا في قفصھا ، سقطا بصوت مكتوم على أرضیة القفص ) ھیدویج (  بطعام بومتھ

... ًسوف نرحل قریبا " وقال ) ھاري ( اھتمام ، نظر إلیھا  أي) ھیدویج ( بینما لم تعیرھا 

ًقریبا جدا ، وعندھا ستستطیعین الطیران مجددا ًً ."  
ثم خرج من غرفتھ ، ونزل الساللم حیث كان یتوقع أال ) ھاري ( رن جرس الباب ، تردد 

  فتح  بمفردھم)  درسلي ( امال  مع  آل أن یتع) دیدالوس ( و ) ھیستیا ( یستطیع كل من

باب المنزل فوجد أمامھ رجل ضئیل الحجم یرتدي قبعة بنفسجیة ، لم یكد ھذا الرجل ) ھاري ( 
  ".إنھ لشرف عظیم )ھاري بوتر "  ( بشدة وقال بصوت حاد یثیر األعصاب انحنى یراه حتى

ذات الشعر األسود )  ھیستیا ( ، ثم نظر إلى رفیقتھ ) " دیدالوس ( ًشكرا لك ) : " ھاري (  
تفضلوا إنھ عمل عظیم منكم أن تقبلوا القیام بھذه : " ً بخجل ، ثم أكمل قائال الفاحم وابتسم لھا

  ". ھناك في ھذه الغرفة ستجدون خالتي وزوجھا وابنھما  " ار للداخلوأش  "المھمة 
ًیوم سعید لكم جمیعا " ًبسعادة ، وھو یخطو سریعا لداخل غرفة المعیشة  ) دیدالوس ( قال 

  أي نوع من السعادة وھم ینظرون ) درسلي ( لم یبُد على آل  ،  ")ھاري( أقارب 

) ددلي ( یغیرون رأیھم مرة أخرى ، وانكمش   سوفأنھم) ھاري ( ، وتوقع ) دیدالوس ( لـ 
 . واقترب من أمھ عندما رأى الساحر والساحرة

من الرائع أنكم حزمتم حقائبكم ، وأنكم جاھزون للرحیل ، خطة رحیلنا كما قال ) " دیدالوس  (

ثم  سحب ساعة جیب عمالقة من جیب الصدریة ، " سوف تكون آمنة وبسیطة  )ھاري( لكم 
) ھاري ( سوف نقوم بالرحیل قبل " ونظر فیھا ثم تابع كالمھ   ن یرتدیھا تحت معطفھالتي كا

مازال ) ھاري ( في ھذا البیت ، حیث أن  ، ولكن بسبب الخطر الكبیر في أن نستخدم السحر

عتقالھ ، لذلك  إلتحت السن القانونیة ، واستخدامنا السحر سوف یزود الوزارة بعذر كاٍف
 سیارتكم لنبتعد عن ھنا حوالي عشرة أمیال ، حتى نصل إلى الموقع سوف نقوم باستخدام

ثم التفت إلى العم ، " سیمكننا عنده استخدام االنتقال اآلني ، لنقلكم لمكان إقامتكم اآلمن  الذي
  " سیدي ھل سبق لك قیادة السیارة ؟: " مھذبة  وقال بلھجة) فیرنون ( 

وقد احمر وجھھ من " التأكید أستطیع قیادة السیارة  ب: "  وھو یتلعثم) فیرنون ( غمغم العم 
  .الغضب واالرتباك

ًھذه عبقریة منك یا سیدي ، فأنا عن نفسي كنت سأخدع تماما بكل ھذه ) : " دیدالوس ( 



  
  
 

  ٢٥ 

 Http://www.TipsClub.com 

 . " التي تحویھا سیارتك ، ولن أستطیع قیادتھا كما یجب األزرار والمقابض
الذي كان من الواضح أنھ یفقد الثقة في ) یرنون ف( كان ھذا التملق منھ ال یكفي لخداع العم 

 ).دیدالوس( مع كل كلمة یتكلم بھا  ً خطة الرحیل تماما
أي أحمق یلقي مثل ھذا ! ھل سبق لي قیادة السیارة ؟: "   وھو یھمس) فیرنون ( العم   

اسھ ، وبدا علیھ الغضب مع ارتفاع معدل أنف"  سیارتي وال أستطیع قیادتھا   ... السؤال ؟

  وقوتھا التي كانت تجعل شاربھ الضخم یھتز ، ولكن من حسن الحظ لم یسمعھ أي من 
  . ) ھیستیا( أو ) دیدالوس ( 
فسوف تنتظر ھنا حتى وصول حارسك ، لقد حدثت ) ھاري ( أما عنك یا ):  " دیدالوس (  

  ". والتغیرات الكثیرة في خطة نقلك بعض التعدیالت
سوف یأتي )  ماد آي ( أنا أعلم أن الخطة ھي أن ، !   بھذا القول ؟ماذا تقصد) : " ھاري (  

  ". االنتقال اآلني ، ثم سنستخدم نفس الوسیلة للرحیل ھنا باستخدام
 . " السبب) ماد آي ( ًال یمكننا حالیا القیام بذلك ، وسوف یشرح لك ) : " ھیستیا (

بدت على وجوھھم نظرات تدل على یستمعون لھذا الحدیث الدائر ، وقد ) درسلي ( كان آل 
ٍعندما ارتفع صوت عال من الغرفة ) درسلي ( ، وفجأة انتفض جمیع  آل  عدم الفھم المطلق

حولھ في كل االتجاھات و قد نظر الجمیع في ) ھاري ( ، نظر  "أسرعوا، ھیا " ًصائحا  

  ساعة جیب أرجاء الغرفة محاولین تبین مصدر ھذا الصوت ، قبل أن یدركوا أن المصدر 
ًناظرا لساعتھ ، ثم أعادھا لجیب صدریتھ وقال ) دیدالوس ( انحنى   ،العمالقة)  دیدالوس ( 

ًوالتفت ناظرا "  إطار جدول زمني محدد بدقة   ًھذا صحیح تماما ، نحن نعمل في" ًمفسرا  

تك المنزل مع وقت ظھور عائل نحن نحاول ضبط توقیت مغادرتك لھذا" وتابع  ) ھاري ( إلى 
ً جمیعا في مكانھم اآلمن الجدید ، سوف نستخدم السحر الختصار زمن االنتقال ، إنكم

ًحسنا ھل أنتم جاھزون " وسألھم ) درسلي ( ًثم التفت ناظرا إلى آل ، " تتوجھون نحو األمان 

ال یحدق برعب في ما ز) فیرنون ( ولكن لم یجبھ أي أحد منھم ، وكان العم ، " للرحیل ؟ 
  . حیث وضع ساعة جیبھ العمالقة) دیدالوس ( في جیب صدریة  الواضحاالنتفاخ 

التي ) ھیستیا ( ثم أشار إلى " ربما یجب علینا أن ننتظر خارج الغرفة ) " دیدالوس ( غمغم  
  )ھاري ( أنھ سیكون عدم لیاقة منھم أن ینتظرا بالغرفة بینما  بدأ علیھا شعور

  . األخیرة بینھم ، ودموعھم تغمر أعینھم الوداعیتبادلون لحظات الحب و) درسلي ( وآل 
كالمھ بطریقة غیر ) ن فیرنو( ، وأكد العم " ال داعي أن تغادروا الغرفة  ) : "  ھاري ( 

  ثم مد یده لیصافح "  ًحسنا ھذا ھو الوداع یا فتى  " ٍقال بصوت عال   ضروریة حیث
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ادر على مواجھتھ ، فضم قبضتھ وبدأ بدا لھ أنھ غیر ق ، ولكن في اللحظة األخیرة) ھاري ( 
  . یؤرجح ذراعھ لألمام والخلف في حركة رتیبة

، وھي تتظاھر بالتدقیق في مشبك حقیبة  "؟ ) ددلي ( ھل أنت جاھز یا ):  " بیتونیا ( الخالة 
  . بكل ما یمكنھا) ھاري ( النظر إلى  یدھا لكي تتجنب

  ًوفمھ مفتوح قلیال  ) ھاري ( ق بـ على سؤال والدتھ ، ووقف یحد) ددلي ( لم یرد 

 ) جراوب( في ھذه الحالة یذكره بالعمالق ) ددلي ( كان منظر  بدوره إلیھ) ھاري ( ، نظر 
الذي كان یقف على باب غرفة المعیشة  )  فیرنون ( العم   ،)ھاجرید( األخ غیر الشقیق لـ 

   . " تعالي ھنا) ددلي ( ھیا یا "  قال 

   "لماذا ال یأتي معنا ؟" ًقائال  ) ھاري (  یده الضخمة ویشیر إلى وھو یرفع) ددلي ( 
  بدھشة بالغة ) ددلي ( ثم قاما بالتحدیق في وجھ )  بیتونیا ( و الخالة ) فیرنون ( تجمد العم 

  .رغبتھ في أن یصبح راقص بالیھ ، وكأنما قد أعلن عن
  ! "              ماذا تقول ؟) : "  فیرنون ( العم 

 " لماذا ال یرحل معنا ؟) : " دلي د( 
أنت ال " ًمتسائال   ) ھاري ( ثم التفت إلى "  ألنھ ال یرید أن یأتي معنا ) : " فیرنون ( العم 

  " .                   ألیس كذلك ؟ ترید الذھاب معنا

  "لیس بأي شكل من األشكال) : "  ھاري ( 
  " لقد تأخرنا ..  سمعتھ بنفسك ، ھیا بنا لنرحللقد) ددلي ( ًحسنا  یا ) : " فیرنون ( العم 

   األمامي بصوت مرتفع سمعھ الجمیعالغرفة ، وفتح باب المنزل ، ثم مشى بسرعة خارج

وات مترددة ثم تحركت عدة خط) بیتونیا ( لم یتحرك من مكانھ ، والخالة ) ددلي ( ولكن 
  ع من خالل الباب ، ثم قال بحدة  وقد عاد وأخذ ینظر للجمی)  فیرنون ( العم  ، ًتوقفت أیضا

یكافح بشدة لیستطیع تنسیق كلماتھ التي یرید قولھا ، وبعد ) ددلي ( بدا بأن  "  ماذا اآلن" 

" ولكن إلى أین سیذھب ؟ " المؤلم الظاھر على مالمحھ قال   عدة دقائق من الصراع الداخلي
) ددلي ( قد بدا من الواضح أن حالة إلى بعضھم ، و )بیتونیا( والخالة ) فیرنون ( ، نظر العم 

  .)ددلي ( كانت ترعبھم ، ساد الصمت الغرفة والكل یحدق في 
  "؟) ھاري ( ولكنكم بالتأكید تعرفون أین سیذھب " الصمت قائلة ) ھیستیا جونز ( كسرت 

بالتأكید نعرف ، سوف یكون مع أشخاص من قومكم  ألیس كذلك ؟ نعم یا )  " فیرنون ( العم 
لقد سمعت الرجل نحن على عجلة من ، سوف یكون مع قومھ ، واآلن ھیا بنا لنذھب ) دلي د( 

  . لم یتحرك) ددلي ( باتجاه الباب األمامي ، ولكن  ثم مشى ثانیة"   أمرنا 
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   ، أي قول ھذا ؟! مع أشخاص من قومكم " بغضب شدید  ) ھیستیا ( رددت  
ًوقف سابقا ، حیث كان السحرة كثیرا ما یبدو مواقف مماثلة لھذا الم) ھاري ( لقد قابل  ً

  یعرفون أن أقرباءه الذین یعیش معھم ال یبدون أدنى اھتمام  ذھولھم ودھشتھم عندما
  ، ھذا األمر غیر مھم على اإلطالق) ھیستیا ( ال علیك یا "    ،فقالالشھیر) ھاري بوتر ( بـ  

كیف یكون  ، ر مھم على اإلطالقاألمر غی" بصوت غاضب ضخم  ) ھیستیا جونز ( رددت  

؟ وما كم األخطار ) ھاري ( أال یعرف ھؤالء الناس األمور الرھیبة التي مررت بھا یا   ھذا ؟
  أال یعرفون المركز الفرید الذي تحتلھ في قلوب كل الذین یقاومون  المحیطة بك ؟

  ". ؟) فولدمورت ( 

  دون في الحقیقة أنني نفایة من الفضاء ًال إنھم ال یعرفون شیئا ، إنھم یعتق)  "  ھاري (
  ......  "        على   ، ولكني اعتدت

   "ولكني ال أعتقد أنك نفایة من الفضاء " ًقائال  ) ددلي ( قاطعھ 
  وھي تتحرك ، لما استطاع أن یصدق ھذا )  ددلي ( لم یشاھد شفاه  )  ھاري ( لو أن 

ٍن قبل أن یقبل عقلھ أن الشخص الذي تكلم ھو لعدة ثوا)  ددلي ( یحدق في  ) ھاري(  أخذ ،
  العریض وھو یرى االرتباك والدھشة البادیة على مالمح  ، الذي احمر وجھھ) ددلي ( ًفعال  

ًحسنا آه  شكرا یا "     الذي قال)ھاري(     " ) ددلي( ً

   ھمس ًیكافح بشدة الختیار الكلمات التي یرید قولھا  ، وأخیرا) ددلي ( مرة أخرى بدا أن 
كانت ستأخذ روحك ، )  الدیمنتور ( ًلیس تماما إن )  " ھاري (  ،  "لقد أنقذت حیاتي"  

إلى ابن خالتھ ، إنھم من الناحیة العملیة لم یكن ھناك أي  ، ثم نظر بفضول"  ولیس حیاتك  

، حیث ) ھوجورتس(منذ رجوعھ من  ل مع بعضھم البعض خالل ھذا الصیفاحتكاك أو تعام
ًیخرج من غرفتھ إال قلیال جدا ، ومما ال شك فیھ اآلن أن كوب الشايكان ال  البارد الذي كسره  ً

، وعلى الرغم من شعوره القلیل باالرتیاح تجاه ) ددلي ( ھذا الصباح لم یكن حیلة من طرف 

  وبعد أن فتح ، وقد استنزف قدرتھ للتعبیر عن مشاعره تجاھھ ) ددلي ( ذلك ، مع رؤیتھ لـ  
 . فمھ مرة أو مرتین لم یستطع أن یتكلم واحمر وجھھ بصمت) ددلي ( 

نظرة استحسان مع ) ھیستیا جونز ( انھمرت دموعھا بشدة ، وأعطتھا ) بیتونیا ( الخالة 
)  بیتونیا ( ما تغیرت إلى نظرة غاضبة حانقة ، عندما اندفعت الخالة  ابتسامة عذبة ، سرعان

من صدره العریض ) ددلي ( قالت وھي تحتضن ، و )ريھا( ًبشدة بدال من ) ددلي ( لتعانق  
ً،أنت فتى رائع لقد استطعت أن تقول لھ شكرا )ددلي ( ًكان ھذا جمیال منك  " وتتنھد   ً. "  

ًولكنھ لم یقل شكرا مطلقا ، لقد قال فقط أنھ لیس نفایة من "  بسخط  ) ھیستیا جونز ( قالت   ً
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   . " الفضاء
) ددلي ( تحتضن ) بیتونیا ( رغبتھ في الضحك ،  وھو یرى الخالة وھو یكتم ) ھاري ( قال  

) ددلي ( نعم ، ولكن أن یأتي ھذا القول من  " قد أنقذه من بنایة محترقة  بشدة ، كما لو أنھ
  . " )أنا أحبك( فھو بمثابة أن یقول  

   أم ال ؟ ھل سنرحل" مرة أخرى لغرفة المعیشة ، نظر للجمیع وقال  ) فیرنون ( العم عاد 

  . " أننا ملتزمون بجدول زمني دقیق ، لقد اعتقدت
اج نفسھ من وسط ھذا الجو ، وھو یحاول إخر"  ًنعم فعال  ، نعم )  " دیدالوس دیجلي ( قال 

ثم خطا "  یجب علینا الرحیل اآلن  "  وتابع  )  ھاري ( باالرتباك ، ثم نظر لـ  المشحون

ًا سعیدا یا حظ" وقال  نحوه وصافحة بكلتا یدیھ ، أنا أتمنى أن نتقابل ثانیة ، إن ) ھاري ( ً
  " .آمال العالم السحري تستند على كتفیك

   ًشكرا لك، نعم،  آه )  " ھاري (  ".
إن " وھي تقبض على یده ، وتابعت  ) "  ھاري ( رحلة طیبة یا )  " ھیستیا جونز (  "

    " .آمالنا بیدك اآلن
أتمنى أن یسیر كل شيء على ما )  "  بیتونیا ( و ) ددلي ( اه وھو ینظر تج) ھاري ( قال 
 "   یرام

، ثم حرك " أنا متأكد بأننا سوف نصبح من أفضل األصدقاء  ، آه )  "  دیدالوس دیجلي ( 
   .  )ھیستیا جونز( ثم غادر الغرفة ، وتبعتھ ً قبعتھ قلیال

) ھاري ( ، ومشى مباشرة نحو  سراح نفسھ بلطف من بین أحضان والدتھ )  ددلي ( أطلق  

مباشرة ، حیث ) ھاري ( یحاول االقتراب من ) ددلي ( بدھشة بالغة ، فلم یكن  الذي نظر إلیھ
) ھاري (یده الضخمة تجاه ) ددلي ( مد ، باستخدام السحر ضده  ًغالبا ما یھدده) ھاري ( كان 

بداخلك ) الدیمنتور ( ھل نفخ  " :بكاؤھا  وقال التي ازداد) بیتونیا ( الذي أخذ ینظر لخالتھ 

  " .)ددلي( شخصیة أخرى مخلتفة یا 
  " . ) ھاري( أراك بخیر یا ، ال أعرف  )  " ددلي ( 
) ددلي ( ، ثم مد یده لیمسك ید " ِاعتن بنفسك أیھا الفتى الضخم،ربما ، نعم  )  " ھاري (  

   خفیفة ، ثم غادر الغرفةابتسامة)  ددلي ( ابتسم  ، الممدودة إلیھ ، وتصافحا  الضخمة

   .صوت باب السیارة ینغلق بقوة) ھاري (  ، وبعدھا بلحظات سمع
التي دفنت وجھھا في مندیلھا من كثرة البكاء ، قد رفعت وجھھا ) بیتونیا ( كانت الخالة 

سمعت صوت انغالق باب السیارة ، وقد بدا علیھا أنھا لم تتوقع أن تجد  ونظرت حولھا عندما
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  بإخفاء مندیلھا المبلل بالدموع في حقیبة یدھا  بمفردھا ، أسرعت) ھاري ( نفسھا مع 
  ) .  ھاري ( تتجنب النظر لـ   ، ثم أسرعت السیر تجاه الباب وھي" ًوداعا ، ًحسنا "  ، وقالت 

   . " ًوداعا )  "  ھاري (  
عور غریب ش) ھاري ( داھم ، ، ثم نظرت للخلف تجاھھ) ھاري ( توقفت فجأة عندما تكلم 

نظرت إلیھ بطریقة غریبة نظرة مرتجفة ، وقد بدا أنھا تكتم ، تقول لھ شيء ما  بأنھا ترید أن

  . اندفعت خارجة بسرعة من الغرفة لتلحق بزوجھا و ابنھا شيء تحاول قولھ ،ولكنھا
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ًعائدا إلى غرفة نومھ بالطابق العلوي، وصل للنافذة في الوقت المناسب تماما ) ھاري  ( ىجر ً

  وھي تغادر مبتعدة على طول الطریق، كان رأس ) درسلي ( سیارة آل  لیستطیع رؤیة

 الممیزة، وكان یجلس بالمقعد ةالبنفسجیھذه المسافة بقبعتھ  یبدو بوضوح من) دیدالوس ( 
  . )ددلي( و )  بیتونیا( بین الخالة الخلفي للسیارة

انعطفت السیارة للیمین في نھایة الطریق خارج الحي، وقد انعكست علیھا أضواء مغیب 

   . فومضت بضعف حتى اختفت من مجال الرؤیة ،الشمس القرمزیة
خاصتھ ، وحقیبة ) السھم الناري ( ،ومكنسة ) ھیدویج ( لیرفع قفص بومتھ ) ھاري ( انحنى 
التي كانت على غیر العادة تبدو مرتبة ومنسقة ، بشدة إلى حجرة نومھ  أخذ ینظر ،ظھره 

 . ویتأملھا للمرة األخیرة قبل الرحیل
ًخرج من غرفتھ بخطوات متثاقلة راجعا لحجرة المعیشة بالطابق السفلي ، وضع قفص البومة 

 یتالشى بسرعة مع  كان الضوء،، وحقیبة الظھر بالقرب من نھایة الدرج  و عصا المكنسة ،
بالغرابة وھو یجلس ) ھاري ( غارقة في الظالل ، أحس  ًمغیب الشمس تاركا غرفة المعیشة

بعد قلیل سوف یغادر ھذا المنزل للمرة  ًھنا وحیدا والصمت المطبق محیط بھ ، وھو یعرف أنھ
في ) رسلي د( ًإنھ لم یجلس وحیدا في ھذا المنزل منذ زمن طویل ، عندما غادر آل   ،األخیرة
كانت متعة ، ًللتمتع في أحد المخیمات الریفیة ، وتركوه وحیدا  عطالتھم عن المنزل إحدى

كان یأكل ما یشاء من الثالجة ، كان یھجم على  ، نادرة لھ حیث كان یستطیع فعل كل ما یرید
، كان یقوم بمشاھدة ما یرید  ویقضي الساعات في اللعب على حاسبھ اآللي) ددلي ( غرفة 

بفراغ شدید یملؤه عند تذكر مشاعره في ھذه ) ھاري ( من قنوات على شاشة التلفاز ، أحس 

  . ًاألوقات ، كان یبدو كما لو كان قد فقد أخا أصغر لھ
أال تریدین " وقال لھا  ، التي كانت ما تزال تضع رأسھا بین جناحیھا ) ھیدویج ( نظر إلى  

ً إننا لن نأتي إلى ھنا ثانیة أبدا ، أال تریدین تذكر على ھذا المكان ؟ ، أن تلقي نظرة أخیرة

  ) ددلي ( بماذا تذكرني ؟   بالیوم الذي أنقذت فیھ  األیام الجیدة ؟ انظري لممسحة األرجل
في البكاء ، ھل تصدقین أنھ  ، عندما عدنا إلى ھنا جلس علیھا وغرق) الدیمنتورات ( من 

وھو ) دمبلدور (  ات ؟  والصیف الماضي خطا علیھاأظھر لي امتنانھ الیوم بعد كل ھذه السنو
 )ھیدویج ( خیط أفكاره للحظة ، ولم تفعل ) ھاري ( فقد ،  " ......یدخل من الباب األمامي و 

أي شيء لمساعدتھ على استرداده ، فقط استمرت بإخفاء رأسھا بین جناحیھا ، بینما أسند 
  ً المغلق الصغیر أسفل الدرج وأكمل قائال للباب) ھاري ( أشار ، وھاري ظھره إلى الحائط 

غرفة نومي ، إنك لم تكوني معي في ھذا  كان في أحد األیام) ھیدویج ( ھذا المكان یا  " 
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 "  ً ھذا المكان ضیقا  كانلقد نسیت كم.. یا إلھي "   ثم خطا للباب وفتحھ ، وقال  "الوقت 
 ي الغرفة ، وتذكر األیام التي كان یستیقظلألحذیة القدیمة  والمظالت المكدسة ف) ھاري ( ظر ن

فیھا كل صباح في ھذه الغرفة الضیقة ، وھو ینظر للجانب السفلي للدرج الذي كان یجد بھ في 
لقد كانت ھذه األیام قبل أن یعرف أي شيء عن ھویتھ ، بعض العناكب   كثیر من األحیان

دث ھذه األشیاء الغریبة من حولھ ؟ ولماذا تح، والدیھ ؟   الحقیقیة ، قبل أن یكتشف كیف مات

مشوشة تتضمن ومیض من ضوء أخضر قوي   أحالم،مازال یتذكر أحالمھ الغریبة حینھا 
  أحالمھ للعم ) ھاري ( ى حك ، وعندماأصوات مزعجة لدراجة ناریة طائرة و ظھر فجأة 

  .عندما أخبره بھا الذي كاد أن یحطم السیارة بحادث مروع) فیرنون ( 

بحدة فاصطدم ) ھاري ( ٍنبعث صوت عال لدرجة مخیفة من مكان قریب للغایة ، تحرك وفجأة ا
العلوي لباب الحجرة الصغیرة أسفل الدرج ، جعلھ األلم المفاجئ الذي أصاب  رأسھ باإلطار

ًرأسھ  یسب بصوت عال مستعینا الممیزة  التي كان یرددھا )  فیرنون ( ببعض عبارات العم  ٍ
 .ً أي شيء یبدو لھ غریبا ) ھاري( عندما یفعل 

لغرفة المطبخ وھو یقبض على رأسھ بیدیھ بشدة ، وأخذ یحدق خارج النافذة ) ھاري ( عاد 
المنزل الخلفیة ، حیث اعتقد أن الصوت قادم من ھذا االتجاه ، بدت لھ  المطلة على حدیقة

ل بدأت تخرج ثم ظھرت من الظلمة أشكا، یرتعش بخفة  الظلمة بالخارج تتموج وأن الھواء

ًاتضح لھ المشھد كامال وكأنما أحدھم قد  واحدة بعد األخرى ، ومع اقترابھا من مجال رؤیتھ

ویجلس في وضع  یرتدي خوذة ونظارة وقایة) ھاجرید ( ًرفع سحرا عن عینھ ، لقد كان 
 القیادة على دراجة بخاریة ، ومن حولھ أشخاص آخرون یترجلون من على مكانسھم ، وكان

  . منھم ینزلون من على أحصنة سوداء ھیكلیةشخصان 
الباب الخلفي بسرعة واندفع إلى وسطھم ، اختلطت أصوات الجمیع وھم ) ھاري ( فتح 

على ظھره بقوة ، ) رون ( ذراعیھا حولھ ، بینما ربت ) ھرمایوني  ( ألقت یرحبون بھ

   " للرحیل ؟ھل أنت جاھز ) ھاري ( ًحسنا یا : " ًقائال ) ھاجرید (  صوت وارتفع
  " ..ًولكني لم أتوقع وجودكم جمیعا ھنا، بكل تأكید "  ًوھو یبتسم لھم جمیعا  ) ھاري (  قال

الذي كان یحمل كیسین ضخمین منتفخین ، وعینھ السحریة تدور فاحصة المكان ) ماد آي (  
ھب للداخل تغیرات في الخطة ، دعنا نذ: "   قال  المظلمة ، المنزل والحدیقة السماء، بسرعة 

  . " حتى نناقشھا معك
وھم یتكلمون و یضحكون خالل الطریق ، سحبوا بعض ، ًجمیعا للمطبخ ) ھاري ( قادھم 

النظیفة الالمعة التي كانت تستخدمھا في أعمال ) بیتونیا ( مائدة الخالة  المقاعد وجلسوا حول
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ًكئا على سطح المائدة حتى ًقلیال لألمام مت) ھاري ( مال  ، المطبخ من إعداد وتنظیف للطعام

   …… یستطیع رؤیة الجمیع بوضوح

   . طویل ، ونحیف القوام)  رون ( 
  . شعرھا الكثیف ممشط على ھیئة ضفیرة طویلة خلف ظھرھا)  ھرمایوني ( 

 .بمالمحھم وابتسامتھم المتطابقة)  جورج ( و ) فرید ( التوأم 

  . ندبات سیئة للغایة بوجھھ ، وشعره طویل)  بیل ( 
 .ً  رأسھ قلیالصلعةوجھ مبتسم عطوف ، وقد زادت )  ویزلي ( السید 

من كثرة ، عین بشریة واحدة ، ساق واحدة ، وجھ مغطى معظمھ بالندبات ) ماد آي ( 

  . ، وعینھ الزرقاء الالمعة السحریة تدور بسرعة في تجویفھا المعارك المرھقة
  . لالمعشعر قصیر بلونھا المفضل الوردي ا)  تونكس ( 
  .ً وقد زاد شیبھ قلیال، مالمح مكتئبة )  لوبین (
  . نحیلة وجمیلة بشعرھا األشقر الطویل الالمع) فلور  (

  . أصلع ، وعریض الكتفین) كینجسلي ( 
بشعر ولحیة ھائجة غیر ممشطة ، وكان یقف منحني الظھر لیتجنب اصطدام )  ھاجرید (

   . رأسھ بالسقف

ًیل الحجم ، قذر الھیئة ، یبدو ذلیال ، عیناه الصغیرتان تشبھان ضئ)  مندونجس فلیتشر (

  . عیون الكالب
ًیخفق بشدة من المفاجأة برؤیتھ كل ھؤالء األشخاص ، لم یكن یتوقع أبدا ) ھاري ( كان قلب 

خنقھ آخر مرة ) ھاري ( حضر رغم محاولة ) مندونجس ( من أجلھ ، حتى ً أن یأتوا جمیعا
تقوم ) كینجسلي ( كنت أحسبك یا سید "  ) : كینجسلي (ـجھا كالمھ لفقال مو شاھده فیھا

   ". بحمایة رئیس وزراء العامة

    . " یستطیع أن یبقى بمفرده لیلة واحدة بدون تواجدي معھ ، أنت اآلن أكثر أھمیة" 
  " خمن ماذا ؟ ) .. ھاري   " ( : و قالت تجلس على غسالة المالبس)  تونكس ( كانت  

  . الیسرى مظھرة خاتم یلمع بإحدى أصابعھا وھي تلوح لھ بیدھاا قالتھ، 
  . )لوبین( ، وأخذ ینقل بصره بینھا وبین " لقد تزوجِت "  

   . " لم نقم بدعوتك ، لقد تم الزواج بسرعة وھدوء) ھاري ( أنا آسفة یا :  "  فأجابتھ قائلة 
  ." ال علیك ، تھانینا" 

ً لنا جمیعا الوقت المالئم لتبادل یتسنىسوف ... ًحسنا .. ًنا حس : "  قائال) مودي  ( فقاطعھ
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  :ً، ثم قام بوضع أكیاسھ على األرض بجوار قدمھ وأكمل قائال  " األحادیث اللطیفة فیما بعد
لقد انتھى  ، يأننا تخلینا عن الخطة  األول أخبرك) دیدالوس دیجلي ( أن ) ھاري ( أعتقد یا " 

وھذا بالطبع تسبب لنا في  ) أكلة الموت (ًا ، لقد أصبح بجانب تمام ) ثیكنیسبیوس ( أمر 
المنزل على  المشكلة األولى أنھ أصبح من غیر القانوني أن نقوم بتوصیل ھذا، مشاكل كبیرة  

ً، كما أن ھذا المنزل محمي تماما من االنتقال اآلني سواء من ) الفلو ( شبكة االنتقال ببودرة 

  ًأن یظھر فجائیا ھنا )  الذي تعرفھ ( لطبع من أجل حمایتك من أو الخارج ھذا با الداخل
سوف یفعل كل شيء ) الذي تعرفھ ( الوقائي لوالدتك ، كما أن  ً، وطبعا ھذا من تأثیر السحر
المشكلة الثانیة  أنك ما زلت تحت السن القانوني ، وھذا    ....لیمنع خروجك من ھنا بأمان

  "   ....یعني أنك ما زلت تحت الرقابة و
   ..... "أنا ال أعرف : " ًقائال)  ھاري (  فقاطعھ
ھي نوع من السحر الذي یكشف أي نشاط سحري حول ، الرقابة  : " أكمل) مودي ( ولكن 

السابعة عشر ، ھذه ھي الطریقة التي تستخدمھا الوزارة لمعرفة   تحت سناألشخاص

 قمت أنت أو أي أحد آخر من حولك لو ممارسي السحر تحت السن القانوني ، وھذا یعني أنھ
) أكلة الموت ( جمیع  باألمر وبالتالي)  ثیكنیس (بأداء أي تعویذة لنقلك من ھنا سوف یعرف  

  السن القانوني  ونحن ال یمكننا االنتظار حتى انتھاء الرقابة التي سوف تنكسر فور بلوغك، 

عات السحریة التي وھبتھا لك ً، حیث ستفقد بھذا السن أیضا جمیع الدفا) السابعة عشر ( 
  .ً بمحاصرتك تماما) ثیكنیسبیوس (  لقد قام باختصار،  والدتك

 وھو یشعر أنھ ال یستطیع التفكیر بحلول )ھاري(قالھا " وماذا سوف نفعل حیال ذلك ؟  "  

  .أخرى للمساعدة
 تستطیع سوف نستخدم فقط وسائل المواصالت المتاحة لنا ، والتي ال): "  مودي ( فأجاب 

  حیث أنھا ال تحتاج أداء أي تعاویذ لنتمكن من استخدامھا  مراقبة الوزارة أن تكتشفھا

، ودراجة ) الثیسترال ( سنستخدم المكانس ، ً عنھا شیئا) أكلة الموت ( وبالتالي لن یعرف ، 
  ". البخاریة) ھاجرید ( 

لكنھ أمسك لسانھ ولم یتكلم یرى الكثیر من العیوب الخطیرة في ھذه الخطة ، و) ھاري ( كان 
  .ه شرح جمیع ما عند) مودي ( لـ  بشيء ، لكي یتیح

األولى  ..... إن السحر الدفاعي لوالدتك سوف ینكسر في حالتین فقط   : " ًمتابعا ) مودي ( 
عندما ال تطلق على ، ًالسابعة عشر ، والثانیة وھو یشیر بیده للمطبخ النظیف جدا  عندما تبلغ

ًأنت وخالتك وزوجھا انفصلتم اللیلة كال منكم في طریقھ ، مرة أخرى  ن اسم المنزلھذا المكا
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ألیس ھذا .. ًلتعیش معھم مرة أخرى أبدا بعد اللیلة    ًالخاص ، وأفھم تماما أنك لن تذھب
  ". ًصحیحا ؟

  .ً  وھو یومئ برأسھ موافقا)ھاري(قالھا  " نعم  "  
الوقت الذي تغادر فیھ ھذا المنزل ، وأنت ال ترید العودة لھ في ، ًحسنا : "  ًمتابعا ) مودي  (

نحن ، سوف ینكسر السحر الوقائي في نفس اللحظة التي تخرج فیھا عن مداه   بعد ذلكأبدا

مباشرة ) الذي تعرفھ ( بسبب أن ھناك احتمال مخیف أن یأتي ً اخترنا أن نقوم بكسره مبكرا
  ، ونقطة تفوقنا الوحیدة في ھذا أن  عشرلینال منك في نفس لحظة بلوغك السابعة 

بالوزارة ، حیث  ال یعرف أننا نقوم بنقلك اللیلة ، ألننا وضعنا أثر خاطئ) الذي تعرفھ ( 

 ولكن حتى مع ذلك نحن ال یجب أن، یعتقدون أنك لن تغادر قبل لیلة الثالثین من ھذا الشھر 
أن نعتمد على خدعة التاریخ الخاطئ ، لذلك ال یمكن ) الذي تعرفھ ( ننسى أننا نتعامل مع 
تحوم في ) أكلة الموت ( قام على سبیل االحتیاط بتنظیم دوریتین من  وحدھا ، حیث أنھ قد
المنازل اآلمنة التي نستطیع أن نذھب إلیھا ، وكلھا  لقد جھزنا دستة من، سماء ھذه المنطقة 

   لالختباءالمحتمل ذھابك إلیھ  انمحمیة بكل وسائل الحمایة الممكنة ، وكلھا تبدو بأنھا المك
  كمنزلي  )الجماعة ( ، وجمیعھا مرتبطة بوسائل اتصال ونقل مع بعض منازل أعضاء 

  . "   ھل استوعبت الخطة ؟..)كینجسلي (  شقة و

   كان ال یزال یالحظ خلل ولكن)ھاري (قالھا، " كل ھذه أماكن وھمیة لخداعھم  ، نعم "  
 . خطیر بھذه الخطة

، وعندما تكون في حد ) تونكس ( ًسوف تذھب أوال إلى منزل والدي ) : "   مودي ( فقال

 آمنة انتقالًوضعناھا على منزلھم ، ستكون قادرا على استخدام أداة  الحمایة السحریة التي
   ".ھل ھناك أي استفسار ؟ .. ) ویزلي( ل آ منزل - )  الجحر ( لنقلك إلى 

في الوقت الحالي تحدید أي منزل من ) أكلة الموت ( طیع ربما ال یست) : "  ھاري ( فقال 

  وقام بإحصاء سریع برأسھ ، "  إلیھ ، ولكن ھذا األمر لن یطول االثني عشر سوف أذھب
  ًدوریاتھم أربعة عشر شخصا یخرجون من ھنا  قد الذي سیفكرون بھ عندما ترصدتماذا تع" 

  " ؟) تونكس (  منزل آباء باتجاه، ویطیرون 
آه  لقد نسیت أن أذكر لك الخدعة الرئیسیة في الخطة ، لن یقوم أربعة ): " مودي ( ب فأجا

) ھاري بوتر ( ، ولكن سوف یكون ھناك سبعة من ) تونكس ( أھل  عشر منا بالطیران لمنزل
أحد منا ، وسیقوم كل زوج من السبعة باالتجاه ة یطیرون عبر السماء كل واحد منھم بصحب

 . " ف عن اآلخرینإلى مكان آمن مختل
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بإخراج قارورة من جیب معطفھ تحتوي سائل یشبھ الطین  ، ولم یكن ) مودي ( ثم قام  
  :  و قال فھم باقي الخطة بسرعة) ھاري (  بأن اأخرى ، حیث بد بحاجة لقول أي كلمة

  "  ..ً ال لن یحدث ھذا أبدا، ال "   
  " .. ًھم جمیعا أنك لن تقبل بھذالقد أخبرت: "   و ھي تقولالرضا ) ھرمایوني(بدا على 

  .." ھل تعتقدون بأني سوف أسمح لستة أشخاص منكم بالمخاطرة بأرواحھم ؟" 

   ) .."ھاري( ًإنھا لن تكون المرة األولى لنا جمیعا یا ) : " رون ( فقال 
  " ... ھذا الوضع مختلف ، أنتم سوف تتظاھرون بأنكم أنا ، وھذا سوف"  
، تخیل لو حدث شيء ) ھاري ( ال أحد منا یحب ذلك یا : " بلھجة جادة ًمقاطعا ) فرید (  

   " بمأزق كبیر ، كبقعة التصقت بك لألبد خاطئ ، سوف نكون
ًأنتم ال تستطیعون فعل ذلك إذا لم أتعاون ، أنتم تحتاجون بعضا : " وقال) ھاري ( لم یبتسم 

  " من شعري
ًمن الواضح أنھ ال فرصة لدینا مطلقا لكي  ، ًإذالقد فشلت الخطة : " ًساخرا ) جورج (  فقال

  ". من شعرك لوصفة التحول إال إذا تعاونت معنا نحصل على القلیل
 ًنعم ثالثة عشر شخصا ضد شخص واحد ، وغیر مسموح لھ: " ًساخرا) فرید ( وأعقب 

 ".ً لیس لدینا أي فرصة مطلقاً فعال.. باستخدام السحر 

   .."ًحك جدامض: "  ًساخرا ) ھاري (  
 ، "یدة ، فسوف نستخدمھا لو كانت القوة ھي الطریقة الوح: "  بصوت ھادر ) مودي (  

جمیع من بالغرفة  "  :ثم تابع ) ھاري ( ًالسحریة قلیال وھو یحدق بـ  وارتعشت عینھ

   ". لتحمل مخاطر قراراتھم ، وھم مستعدون) بوتر ( أشخاص بالغین یا 
   كتفیھ باستھجان ، قد بدا علیھ عدم الموافقة على عبارات ، وھو یھز)مندونجس( عبس 

) مودي ( ًلھ العین السحریة جانبا لتحدق بھ من خالل جانب رأس  ، انحرفت) مودي ( 

ال داعي لمزید من المناقشات السخیفة نحن ال  : " قائال) مودي (  وتابع  ،الجالس بجواره
   ". من شعرك أیھا الفتىً نملك الكثیر من الوقت ، واآلن أعطني بعضا

 ... "     ولكن ھذا جنون ، ال داعي لـ " 
  أن نصف أعضاء الوزارة في جانب ...  ال داعي : " ًمقاطعا وكرر ) مودي ( زمجر 

كنا محظوظین بما یكفي سوف یبتلع الطعم المزیف ویقوم بتحضیر  ، ولو) الذي تعرفھ ( 
  ًسیكون أحمق تماما لو لم یجعل بعض  ھجومھ علیك في الثالثین من الشھر ، ولكنھ

ھذا ما ، بلحظة  یراقبون ، ال بد أن لھ عین خارجیة تتابع لھ الموقف لحظة)  أكلة الموت (
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 ربما ال یستطیع أحد الوصول لك في ھذا المنزل بوجود سحر والدتك، سأفعلھ لو كنت مكانھ 
كما یعرفون موقع ھذا المنزل ًالدفاعي ، ولكن ھذا السحر سینكسر قریبا ، وھم یعرفون ذلك 

ال یستطیع أن ) الذي تعرفھ ( من أن نستخدم ھذه الخدعة ، حیث أن  ًتماما ، فال مفر أمامنا
   " یقسم نفسھ لسبعة أجزاء لیطارد كل منا

  .التي أبعدت عینھا عنھ على الفور) ھرمایوني(لـ ) ھاري ( نظر 

  .."لو سمحت، ) بوتر ( القلیل من شعرك یا  " :) مودي  ( و قال
فوجده ینظر إلیھ باستیاء ، وكأنما یقول لھ افعلھا ) رون ( وجھھ ونظر إلى  ) ھاري ( أدار 

  ...".اآلن) : "  مودي ( ھدر صوت    ...    ...أو سنفعلھا نحن

بخصالت من أعلى شعر رأسھ ، ثم سحبھا ) ھاري ( ومع كل ھذه العیون المحدقة بھ ، أمسك 
، وانحنى لألمام وھو ینزع سدادة القارورة التي " ھذا جید  ) : "  ودي م( فقال  ، بقوة

   ".من فضلك ، ضع الشعر ھنا :  " ًوأكمل قائال ) ھاري ( ـ لتحوي محلول التحول ، ثم نظر

خصالت شعره في السائل الطیني ، وفي اللحظة التي لمس فیھا الشعر سطح ) ھاري ( ألقى 
دخن ، ثم بعد لحظة واحدة تحولت لسائل صافي ذو لون ذھبي تفور وت السائل بدأت الوصفة

    .المع

التي صنعتھا ) جویل ( و ) كراب ( أن وصفتك مذاقھا أفضل من وصفة ) ھاري ( یبدو یا " 
 عینھا البنیة ونظرت إلیھ  )ھرمایوني( رفعت بینما) رون(قالھا .. " ًسابقا ) ھرمایوني (  لنا

  أنت تعرف ما أقصد  "  :ًبوجھھ ، وتابع قائال  ع احمرار خفیفًفبدا علیھ قلیال من الخجل م
 ".كماء المستنقعات) جویل ( ، لقد كان طعم وصفة 

   ".. یأتوا ویصطفوا ھنا من فضلكم) بوتر ( أشباه ، ًحسنا ) : " مودي ( قال 
ي واصطفوا ف)  فلور ( ، و ) جورج ( ، ) فرید ( ، ) ھرمایوني ( ، ) رون ( ًقام كال من 

  .النظیف الالمع) بیتونیا ( الخالة  مواجھة حوض مطبخ

 ..".ً مازال ھناك شخص أخیر ناقصا) : " لوبین (  فقال
  ألعلى من مؤخرة عنقھ ) مندونجس (  برفع ) ھاجرید (لھا وقامقا"  إنھ ھنا  "   

  ًنظرت إلیھ باشمئزاز ثم تحركت بعیدا عنھ لتقف بین  التي) فلور ( ، ووضعھ بجانب 

  . ) جورج( و ) فرید ( 
  .." ً أنا حارس مدافع ، ولست شبیھا) : " مندونجس (  فصاح
ًلقد أخبرتك سابقا أنك ال تستطیع أن تكون ، أغلق فمك  "  :ًبھ قائال صرخ ) مودي ( ولكن

ًحارسا مرافقا ألحد األشباه ًأنت مجرد دودة ضعیفة ، كما أن كونك شبیھ سیجعلك أكثر أمنا  ... ً
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  ولیس قتلھ ) بوتر ( سوف یحاولون أسر   الذین سیالحقوننا)أكلة الموت ( ن أي منحیث أ
 سیحاول القضاء علي ھو الذي) الذي تعرفھ ( ذلك قبل رحیلھ أن ) دمبلدور ( ، لقد أكد لنا 

 ، إن الشخص الذي سیكون الحارس ھو من یجب أن نقلق بشأنھ حیث لن یضع بنفسھ )بوتر(
  ..". )بوتر( ر لحیاتھ ، ومن الطبیعي أن یحاولوا قتلھ لیتمكنوا من أسر اعتبا )أكلة الموت  (

بسحب ستة أكواب ) مودي ( االطمئنان ، ثم قام ) مندونجس ( رغم ھذه العبارات لم یبُد على  

ًكل كوب بحجم البیضة تقریبا من جیب معطفھ ، وقام بوضعھا على المائدة ثم   الحجمةصغیر

  . " ًھیا تناولوھا معا بنفس الوقت" وقال  ، ویل بكل كوب ًصب قلیال من وصفة التح
الجرعة ) مندونجس ( ، و ) فلور ( ، ) جورج ( ، ) فرید ( ، ) ھرمایوني ( ، ) رون ( شرب 

أخذ كل منھم یلھث ، ویتنفس بسرعة بمجرد أن لمس السائل حلقھم ،   ، ثمالتي في قدحھ
  ) ھرمایوني ( ، ر ویتشكل مثل الشمع الساخن ویفو ومرة واحدة بدأ شكلھم الخارجي یتموج

  تقلصت أجسادھم )  فلور ) ( جورج  (  )فرید) ( رون ( تمددت أجسادھم ،) مندونجس ( و 
تبدو )  فلور ( و ) ھرمایوني ( وكانت  ، ً، وبدأ شعرھم جمیعا یتحول إلى اللون األسود

  .إلى مؤخرة رأسیھما ضربة قویةعلیھما عالمات األلم الشدید ، وكأنما قام أحدھم بتوجیھ 
حالة من عدم االھتمام بحالة جمیع من تناول جرعة ، وأحنى رأسھ وبدأ ) مودي ( بدا على 

الكبیرة التي أحضرھا معھ ، وعندما انتھى ورفع رأسھ كان أمامھ  في فك أربطة األكیاس

 . التعب واإلرھاق یلھثون ویبدو علیھم) ھاري بوتر ( مباشرة ستة 
    " رائع أننا متماثالن: " ًإلى بعضھما وقاال معا ) جورج ( و ) فرید  ( التفت
ً، والتفت فاحصا " ًال أعرف ، ولكني أعتقد أنني مازلت األفضل شكال   " :) فرید (  و قال

 . السطح الالمع لبراد الشاي  صورتھ علىانعكاس
رتھا على باب فرن ً، وھي تفحص أیضا انعكاس صو" اللعنة   "   :)فلور ( و قالت 

  ". أرجوك ال تنظر إلي ، إنني أبدو في غایة الغباء) بیل (  " : المیكروویف ، وتابعت قائلة

ًلدي مالبس جدیدة لكم جمیعا في الكیس األول ، وال تنسوا أن ترتدوا ) : " مودي ( فقاطعھم  

 حقائب السفر بالجیب الجانبي لمالبسكم الجدیدة ، كما ستجدون النظارات التي ستجدوھا
  ". بالكیس الثاني

الحقیقي  بدا لھ أنھ ینظر ربما إلى أكثر شيء عجیب شاھده في حیاتھ ، حیث كان ) ھاري (  

كان یحدق في أشباھھ الستة وكل واحد منھم یسحب ،  الغریبة ءأكثر األشیاھذا المشھد من 
كل منھم یخرج النظارة نفس اللون و المقاس ، و ، ًمن الكیس رداء جدید یشبھ رداءه تماما

ًبعیدا ، كان یرید أن یقول لھم  ًالتي تشبھ نظارتھ تماما ، راقبھم وھم یضعون أشیاءھم الخاصة
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القدیمة  أن یظھروا بعض االحترام لخصوصیتھ ، وخاصة عندما بدأ كل منھم بنزع مالبسھ
و كانت بھدوء وبدون خجل ، كان یبدو بوضوح أن إظھارھم لجسده ھو أقل حساسیة مما ل

تكذب ) جیني ( كنت أعلم أن   "  :وھو ینظر لصدره العاري) رون (  و قال ، أجسادھم
ًإن نظرك حقا :  " وھي تضع النظارة )  ھرمایوني (  قالت بینما  " بخصوص ھذا الوشم

  . " ..ً  جداسیئ

س وأقفاص بھا بوم أبیض من الكی، لظھر اوعندما ارتدى الجمیع المالبس ، أخذوا حقائب 
متطابقین ) ھاري بوتر ( ، كان أمامھ سبعة من "ھذا جید للغایة   " :) مودي ( فقال  .الثاني

 قائال  ، وقفص البوم األبیض  ، ثم تابع، المالبس، حقائب الظھر  الشكل..شيء في كل 

    :المجموعات سوف تكون كالتالي
 ". سیسافر معي أنا بواسطة المكانس) مندونجس ( المجموعة األولى " 

  .. ". ولماذا أنا الذي یسافر معك ؟ "  :القریب من الباب) ھاري ( قال 
 وھو واثق أن عینھ السحریة لن )مودي(قالھا "  ألنك الوحید ھنا الذي یحتاج للمراقبة  " 

   ".على المكانس)  فرید ( و ) آرثر ( المجموعة الثانیة   " :ثم تابع  تبتعد لحظة واحدة عنھ
   ..".أنا جورج  "  ) :مودي(مین الذي كان یشیر إلیھ قال أحد التوأ

  ً تستطیع قول الحقیقة أبدا حتى عندما تكون على شكلالأ " :اآلخر رد علیھ التوأم 

 ..".)جورج ( آسف یا : " التوأم األول فقال ، .." ) ھاري( 
  ..". الحقیقي) فرید ( أخرج عصاتك وبارزني ، أنا : " ًالثاني ساخرا التوأم  فصاح
  المجموعة الثالثة  التوأم اآلخر مھما یكن ، یكفي ھذا العبث  : " ًصرخ قائال) مودي ( و لكن

على المكانس  ، والمجموعة  الرابعة ستكون ) ریموس ( سیكون مع  )جورج( أو ) فرید ( 
  " .... مع) دیالكور  ( اآلنسةمن 

   "المكانس ، إنھا ال تحب) ترال الثیس( على معي ) فلور ( سوف أصطحب ) " بیل  (فقاطعھ 

 ، وعندما رأى حنونةوھي تنظر إلیھ نظرات حب عاطفیة ) بیل ( لتقف بجانب ) فلور ( مشت 
تلك النظرات تخرج من وجھھ المزیف ، تمنى أن یستطیع تغیر وجھھ  الحقیقي) ھاري ( 

  . لشكل آخر إلى األبد
مرة أخرى ) كینجسلي ( مع  )  جرانجر ( اآلنسةالمجموعة الخامسة  ) : " مودي  (فأكمل

مالمح الطمأنینة التي زادتھا ابتسامة ) ھیرمایوني ( ظھرت على ،  " ) الثیسترال( بواسطة  
ً من الطیران عموما) ھرمایوني  ( خوف یعرف مدى) ھاري ( لھا ، كان ) كینجسلي ( 

  . وبخاصة من المكانس
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، وسنسافر ) رون ( ادسة مكونة مني و وھذا یجعل المجموعة الس) : " تونكس ( قالت 
  ).ھرمایوني(  كما بدا على االطمئنان) رون ( ولم یبدو على ..  بالمكانس

 ستكون أنا وأنت یا األخیرةوالمجموعة : " ًوقد بدأ القلق واضحا في صوتھ ) ھاجرید (  فقال
ال ) لثیسترال ا( سوف نستخدم الدراجة البخاریة حیث أن المكانس و  ما رأیك ؟) ھاري ( 

لك معي على مقعد الدراجة ، لذلك ستركب في  تستطیع تحمل وزني ، لیس ھناك مكان كاٍف

  ". العربة الجانبیة
    ..".ًتماما بصدق ھذا ممتاز، ھذا رائع ) : " ھاري (  فأجابھ
"   المكانس إحدى سیتوقعون أنك ستكون على  ) أكلة الموت (نعتقد أن) : " مودي (  و قال

) سنایب ( أن " اآلن بعد قولھ ھذا ، ثم تابع ) ھاري ( تخمین شعور  وھو یعتقد أنھ یستطیع، 
ًلیخبرھم بكل شيء عنك ، أي شيء لم یذكره سابقا  ًكان عنده الفترة الماضیة متسعا من الوقت

 بمطاردتنا  )أكلة الموت(   وأقصد مھارتك المدھشة بالطیران ، وبالتالي فإذا قام بعض
 ، ثم قام بجمع األشیاء " سیختارون أحد من أشباھك الذین یطیرون بالمكانس  یدفبالتأك

والمالبس القدیمة لألشباه وحزمھا بكیسھ الضخم ، ثم سار ناحیة الباب الخلفي للحدیقة وقال 
من ثالثة دقائق حتى نغادر ، وال داعي للتأكد من إحكام غلق األبواب  أمامنا أقل " :ًمتابعا 

  . .. "ھیا بنا،  لتفحص المكان ) أكلة الموت (  ًفھذا لن یجدي نفعا عندما یأتيوالنوافذ ، 

  ) السھم الناري (  حقیبة الظھر ، مكنسة  ..بسرعة لیأخذ أشیاءه) ھاري ( أسرع 
المجموعة للحدیقة الخلفیة المظلمة ، كان الجمیع على  ثم تبع، ) ھیدویج ( ، وقفص 

  ) بیل ( ، وكذلك ) كینجسلي ( مع  األول) الثیسترال ( كبت فر) ھرمایوني ( المقشات ، أما 

وقد ارتدى  فكان ینتظره بجانب الدراجة البخاریة) ھاجرید ( على الثاني  ، أما ) فلور ( و 
  . نظارتھ الواقیة والخوذة

   ..".ًحقا ؟)  سیریوس ( ھل ھذه ھي دراجة  "  ) :ھاري(فقال 

    ".  آخر مرة ركبتھاأحملك لقد كنت ،إنھا ھي : " ًمجیبا ) ھاجرید ( 
   ". ..بالتأكید كنت تفعل ذلك ، ربما وقتھا لم یكن حجمي أكبر من حجم كف یدك" 

بقلیل من الخجل وھو یركب العربة الجانبیة ، حیث كان مستوى جلوسھ ) ھاري ( شعر 
على یحدق إلیھ و) رون ( جمیع من حولھ ، وخاصة عندما رأى  منخفض بعدة أقدام عن

  . أنھ یجلس كالطفل الرضیع في عربة المشي  متكلفة ، ولسان حالھ یقولابتسامةوجھھ 
  حقیبة ظھره ، ومكنستھ أسفل العربة بالقرب من قدمیھ ، بینما وضع قفص ) ھاري ( وضع 

 . لھ وخاصة ألن العربة كانت ضیقةًإطالقاوكان ھذا الوضع غیر مریح  بین ركبتیھ) ھیدویج ( 
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بإدخال بعض التعدیالت ) آرثر ( لقد قام : "  علیھ فقال البادیةعدم الراحة ) جرید ھا( الحظ  
،  صریر خفیف أحدثتثم جلس بوضع القیادة على كرسي الدراجة التي ، .."  على الدراجة

لقد قمنا بتركیب بعض الخدع  "  :ًالحدیقة  ثم تابع قائال   بضعة بوصات على أرضوانزلقت
 كبیر بجوار عداد أرجوانيإلى زر  ، وھو یشیر"  واحدة من أفكاري أنا  على الدراجة ، وھذه

من فضلك  " :الذي كان یقف بجانبھم وھو یقبض على مكنستھ)ویزلي( السید  قال  ،السرعة

 أال كان ھذا تعدیل جید وآمن ، وبكل تأكید یجب إذاًلست متأكدا  ، أنا) ھاجرید ( احترس یا 
  . " ئ القصوى فقط في حالة الطوارإالیستخدم 

ًالجمیع مستعدون ، أنا أرید أن نغادر في نفس الوقت تماما إلى ، ًحسنا ) : " مودي ( فقال 

  .                أومأ الجمیع برؤوسھم موافقین، " ننفصل عندھا   النقطة التي سوف
  .. ".) رون( ًتمسك بي جیدا یا )  : "  تونكس ( فقالت 
بیدیھ ) تونكس ( قبل أن یحیط خصر )  لوبین ( یشعر بالذنب تجاه  نظرة من )  رون ( ألقى 

ًمحرك الدراجة التي أحدثت صوتا ھادرا كأنھا تنین )  ھاجرید ( أدار   ، بینماویمسك بقوة ً

ًحظ طیب للجمیع ، أراكم جمیعا ) : " مودي (   و قالجبار ، وبدأت العربة الجانبیة باالھتزاز

  " ثالثة...  اثنان ...  واحد  ... ، انطلقوا عند العدد ثالثة) الجحر  ( ًبخیر بعد ساعة تقریبا في
كان ھناك صوت ھادر یصم اآلذان ینبعث من محرك الدراجة ، وتمایلت العربة الجانبیة على 

بالھواء یصطدم بقوة على ) ھاري ( البخاریة ترتفع في الھواء ، أحس  نحو بشع ، والدراجة
من على وجھھ إلى الخلف ، نظر حولھ فوجد  ًال وتطایر شعرهوجھھ ، فدمعت عیناه قلی

العمالق العظمي المجنح ،  بجسده) الثیسترال ( المكانس تنطلق بسرعة إلى أعلى ، یتبعھا 

  . ًوذیلھ الطویل یتحرك بسرعة ضاربا الھواء خلفھ
 بھا یشعر بعدم الراحة في جلستھ بالعربة حیث انحشرت ساقیھ وبدأ یسري) ھاري ( كان 

الموضوع بین ركبتیھ كان یجعل ساقیھ ) ھیدویج ( ن قفص أ، وخاصة  ًقلیال من التخدر

أنساه ھذا الشعور أن یلقي النظرة األخیرة من أعلى على ، و تصطدم بجوانب العربة المعدنیة
ھذه النظرة كان قد ابتعد وارتفع  البیت الذي كان یسكن فیھ ، وبعد قلیل عندما حاول إلقاء

  .  فلم یستطع تمییز منزلھ من وسط باقي المنازلًكثیرا
   یرتدون األقنعة ) أكلة الموت (ًوبعد وقت قلیل ظھر من العدم على األقل ثالثون شخصا من 

ًشكلوا دائرة واسعة حولھم جمیعا ، لقد تمت اإلحاطة ، الھواء بعصي المكانس  ویطیرون في، 

صرخات الجمیع مدویة عالیة ، وخیوط أشعة الضوء ارتفعت ....  ثم بدأ الھجوم .... ًبھم تماما
  . تتألق في الھواء وھي تتجھ نحوھم من كل الجوانب  ) أكلة الموت(الخضراء التي یطلقھا  
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الشعور بأي ) ھاري ( وبدأت الدراجة البخاریة تتمایل بشدة ، للحظات فقد ) ھاجرید ( صرخ 
واء الشوارع والمنازل من تحتھ ، صرخات أض.... ًینظر ذاھال لكل ما یحدث   كان،مكان ھو 

ثم أفاق من ھذا الشعور وتشبث بالعربة الجانبیة بشدة  ، من حولھ ، لعنات تتطایر بكل اتجاه
)  ھیدویج ( ، وقفص ) السھم الناري ( نزلقت حقیبة ظھره ، ومكنسة   ، ولیحافظ على حیاتھ

  التفت لمصدرھا  ، "النجدة  .. .ال "  : تقول  ًجمیعا من تحت ركبتھ ، سمع صرخة عالیة

  . فلم یلحظ من قالھا  بسرعة كبیرة نحو األرضسقطت مكنستھ ولكن
لیمنعھم من السقوط ) ھیدویج ( استطاع أن یمسك بصعوبة حزام شنطة ظھره ، وقمة قفص 

ًبشدة وھي تعاود ارتفاعھا ألعلى مجددا ، زادت الدراجة من سرعتھا  عندما تمایلت الدراجة

 وھو یسقط من على مكنستھ ) أكلة الموت (أحد  شدیدة وھي تندفع لألمام ، ولمحلدرجة 
  . بمقدمة الدراجة) ھاجرید ( عندما صدمھ 

التي ) ھیدویج ( انطلقت وراء الدراجة دفعات أخرى من الضوء األخضر أصابت أحدھا قفص 
 وھو یرى بومتھ )  "ھیدویج ) .. ( ھیدویج ..  ( ال "  :) ھاري (  فصرخ صرخت ثم سقطت

المثیرة للشفقة على أرضیة قفصھا ، لم یستطع أن یفعل  العزیزة ترقد بدون حركة كالدمیة
ًاآلخرین ، ثم لمح زوجا من راكبي  ًشیئا ، وتصاعد بداخلھ الشعور بالفزع والرعب على

 . المكانس یحلقون على مسافة قریبة منھم ، ولكنھ لم یتمكن من تمییز من یركبھا

یجب ) ھاجرید : " ( ًصائحا بصوت مرتفع لكي یغطي على صوت المحرك العالي  ) ھاري(  
) ھیدویج ( ، وقام بسحب عصاه واصطدم بقفص "  علینا العودة   یجب.. أن نعود  

، استدر : " ًأنھا قد ماتت  ثم صرخ قائال  الموضوع على األرضیة ، وھو یرفض تصدیق

  مھمتي أن أخرجك من ھنا بأمان یا : "  )ھاجرید ( فصرخ  ، " ) ..ھاجرید(ودعنا نعود یا 
  ".  ، لن نعود وسنواصل طریقنا) ھاري ( 

  ، واستدار لینظر مرة أخرى للخلف " توقف اآلن  ...  توقف   : " قائال ) ھاري (  فصاح بھ

  ) أكلة الموت (أخضر بجانب أذنھ الیسرى ، كان ھناك أربعة من  ، فعبر شعاعان من ضوء
  یالحقونھم ویحاولون التصویب على ظھر  وا عن الدائرة التي حاصرتھم ، كانواقد انفصل

  . العریض) ھاجرید ( 
 المزید من وأطلقوااستمروا بمالحقتھم ، ) أكلة الموت ( بالدراجة ، ولكن ) ھاجرید ( انحرف 

  . بسرعة داخل العربة الجانبیة لیتجنبھا) ھاري ( علیھم ، انخفض  اللعنات القاتلة
عصاه بأقصى دقة یستطیعھا مع ھذه االھتزازات العنیفة بالعربة الجانبیة ) ھاري ( صوب 

، انطلق من العصا شعاع أحمر من الضوء  ) ستوبیفاي: (  ثم صاح   ) الموتأكلة( نحو أحد 
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 .  ًالذین انحرفوا سریعا لیتجنبوه  )أكلة الموت( شق طریقھ نحو  
  ". ، سوف ترى ما سأفعلھ بھم) ھاري ( ًجیدا یا تمسك  : "  قائال) ھاجرید ( فصرخ 

إلیھ في الوقت المناسب لیراه یضغط بإصبعھ السمیك على زر أخضر اللون ) ھاري ( نظر  
للخلف فرأى حائط أسود صلب ینبعث ) ھاري ( ٍصدر صوت عال فالتفت   ،بجانب عداد الوقود

الھواء لیشغل مساحة كبیرة ، ثالثة من الحائط یتمدد في  فجأة من ماسورة العادم ، ثم أخذ ھذا

وتجنبوا الحائط ، الرابع لم یكن  استطاعوا أن ینحرفوا في الوقت المناسب)  أكلة الموت (
شاھده یسقط  ثم) ھاري (  اختفى فجأة من مجال رؤیة وًمحظوظا بدرجة كافیة فاصطدم بھ 

  . ى نحو بشعكالحجر ألسفل ، وقد بدا أنھ فقد الوعي ، وقد تكسرت مكنستھ عل

ًاآلخرین تمھل قلیال لینقذه ، ثم اختفیا مع الحائط الجوي في الظلمة مع " أكلة الموت " أحد 

  .لسرعة الدراجة )ھاجرید ( زیادة 
  االثنین اللذین ) أكلة الموت(من ) ھاري ( انطلقت المزید من التعاویذ القاتلة خلف رأس 

بدوره یصوب علیھم ) ھاري ( ، أخذ )   ھاجرید (یحاولون التصویب على  یالحقونھم ، كانوا

والحمراء في الجو مصطدمة ببعضھا ومكونة شالل من  اللعنات ، التقت األضواء الخضراء
الناریة ، و العامة  من تحتھم لن  باأللعاب) ھاري ( الشرارات متعددة األلوان التي ذكرت 

  . یكون عندھم أدنى فكرة أن ما یحدث ھو سبب ھذه األضواء

، وضغط زر آخر ) " ھاري ( ًتمسك جیدا یا ...  ھا نحن نفعلھا ثانیة  ) : "ھاجرید ( و صاح 
كانوا مستعدین " أكلة الموت " انبعثت من ماسورة العادم شبكة عمالقة ، ولكن  ، ھذه المرة

الذي ظھر فجأة من وسط ،ثم انضم لھم رفیقھم الثالث  لھا ھذه المرة ، انحرفوا لتفادیھا

الوعي الذي تحطمت مكنستھ ، وأصبح   كان قد تمھل من قبل لینقذ صدیقھ الفاقدحیث، لمة الظ
  . الثالثة یطاردون الدراجة وھم یطلقون علیھا الكثیر من التعاویذ القاتلة

ثم قام  ، "  ) نیران التنین( سوف أستخدم ) ھاري ( تمسك بشدة یا  ،ًحسنا سوف أقوم بھا " 

   . جواني بجانب عداد السرعةبالضغط على الزر األر
حدث صوت انفجار قوي ، وانطلقت نیران عنیفة للغایة من ماسورة العادم ، كانت حرارة 

من حولھم وكان لونھا خلیط من األبیض واألزرق ، انطلقت الدراجة  النیران تلھب الجو
  اھد مع صوت رنان یشبھ صوت ثني المعدن ، ش البخاریة لألمام بسرعة مھولة كالرصاصة

لیتفادوا لسان اللھب الممیت  وھم ینحرفون" أكلة الموت " من على مسافة بعیدة ) ھاري ( 
حاد  الذي انبعث من الدراجة ، وفي نفس اللحظة أحس بالعربة الجانبیة تتمایل بھ على نحو

للغایة ، لقد كان القضیب المعدني الذي یربطھا بجسم الدراجة ینفصل عنھا ، وذلك بسبب قوة 
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  )نیران التنین( خلفتھا  ندفاع التياال
ظھره على نحو مخیف للخلف حتى  وقد مال ) ھاجرید (قالھا  " . كل شيء على ما یرام"  

عن السرعة الرھیبة التي انطلقت  التصق بمقعد الدراجة ، وذلك بسبب دفع الھواء الذي تولد
  . فس السبببھا الدراجة ، كما زاد شدة انفصال العربة الجانبیة للدراجة لن

قالھا وأخرج شمسیتھ الوردیة من "  )ھاري(  ال تقلق یا  ...سوف أقوم بحل ھذه المشكلة "

ًلیس ماھرا  )ھاجرید( بفزع في الشمسیة فقد كان یعرف أن ) ھاري ( جیب معطفھ ، حدق 

 .  باستخدام السحر ، ولم یكن الموقف یحتمل أي كارثة أخرى
   ". دع ھذا األمر لي، ال تفعلھا ) ھاجرید (  ال یا   " : )ھاري (  فصرخ بھ

  :ًلم یسمعھ حیث رفع شمسیتھ وأشار بھا للعربة الجانبیة وصاح قائال ) ھاجرید ( بدا أن  
ًحدثت فرقعة بصوت مدو ، وانفصلت العربة الجانبیة تماما عن الدراجة .. "  )ریبارو" (

 قلیلة بدأت تفقد ارتفاعھا وتسقط وبعد لحظات بشكل كامل ، ثم بدأت العربة بفقد سرعتھا
    ")وینجاردیم لیفیوسا" (  بعصاه للعربة وصاح ) ھاري ( وبحركة یائسة أشار   ،لألسفل

ارتفعت العربة الجانبیة في الحال كسدادة من الفلین طفت من العمق على سطح الماء ، كانت 
  في الھواء ولم تسقط  متزنة وتھتز ، ولكن على األقل مازالت تحلق  تزال غیر العربة ما

أنفاسھ وھو یشعر براحة للحظة قاطعتھا المزید من اللعنات التي أطلقھا ) ھاري ( التقط ، 

  . الذین كانوا یقتربون بسرعة)  أكلة الموت (علیھ 
ًیصیح بھ قادما من الظلمة من حولھ قائال ) ھاجرید ( صوت ) ھاري ( سمع  ً :  

كان یشعر بأن العربة بدأت في االنھیار ثانیة ، ثم ) ھاري (  ، ولكن) " ھاري ( أنا قادم یا " 

  عصاتھ نحو الشخص األوسط من خفض رأسھ قدر ما یستطیع داخل العربة ثم صوب
 )آكل الموت(  ، ضربت اللعنة ")إمبیدیمینتا  (  " : الذین یقتربون منھ وصاح) أكلة الموت ( 

كان  ف وھو یسقط مفرود الذراعین كما لوًتماما في صدره ، للحظة بدا الرجل على شكل سخی

ًنسرا محلقا اصطدم بحاجز خفي ، وكاد أحد رفقا   .ھ یصطدم بھ وھو یسقطئً
   بعدھا بدأت العربة الجانبیة في السقوط بقوة مرة ثانیة ، والشخصان الباقیان من 

ًداد اقترابا الذي أحس أن اللعنات تز) ھاري ( اللعنات باتجاه   استمرا بإطالق) أكلة الموت (

منھ كل مرة مما أرغمھ على االنحناء ألسفل الحاجزالجانبي للعربة ، فاصطدمت أسنانھ بحافة 

  .المقعد الذي كان یجلس علیھ
) ھاري (  بیده الضخمة على عباءة ) ھاجرید (، قبض" أنا قادم ) ... ھاري ( أنا قادم یا " 
  . ًبدأت تسقط عمودیا ألسفلالخلف ، وقام برفعھ من العربة الجانبیة التي  من
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 ، ثم أخذ یجر نفسھ) ھاجرید ( أن یسحب حقیبة ظھره معھ عندما رفعھ ) ھاري ( استطاع 
مقعد الدراجة ، حیث وجد نفسھ وقد جلس بوضع معكوس ظھره  بصعوبة لیجلس على

  . بالدراجة ألعلى مرة ثانیةً الذي ارتفع صاعدا) ھاجرید ( ملتصق بظھر 
اللذین یالحقونھم ، ثم صوب عصاه تجاه العربة )  آكلي الموت(بحدة إلى ) ھاري ( نظر 

  ، فانفجرت العربة الجانبیة وأطاحت بأحد )  كونفرنجو  ( :وصاح  الجانبیة الھاویة لألسفل

ًعلى مكنستھ فسقط لألسفل ، وأسرع رفیقھ محاوال  ً  الذي كان قریبا منھا من) آكلي الموت (

  .  من مجال الرؤیةاللحاق بھ ، ثم اختفیا
وقد ) ھاجرید (قالھا  " أنا آسف ، لم یكن علي أن أحاول إصالحھا،) ھاري ( أنا آسف یا "  

فقط تابع الطیران ، ال مشكلة  : " ً رد علیھ قائال)ھاري (  ًبدا آسفا على ما حدث ولكن
  خران منانفجار یدوي من جانبھ ، كان ھناك اثنان آ) ھاري ( وفجأة سمع   ،.. "وبسرعة

الظلمة ، ویتجھون نحوھم بسرعة ، ثم انطلقت اللعنات   یظھران من وسط) أكلة الموت ( 
 . مرة أخرى تشق الفضاء المحیط بھم

لن تواتیھ ) ھاجرید ( ًمتأكدا أن ) ھاري ( ٍبالدراجة في مسار ملتو ، وكان ) ھاجرید ( انحرف 
یجلس في ھذا الوضع ) ھاري ( علم أن مرة أخرى وھو ی) نیران التنین ( یطلق  الشجاعة ألن

  . المعكوس غیر اآلمن

من خلفھ ، وھو بالكاد یمنعھم من " آكلي الموت " یصوب اللعنات نحو ) ھاري ( أخذ 
   األقرب منھم لیتفاداھا ) آكل الموت (نحرف اتعویذة أخرى نحوھم ، و االقتراب أكثر ، أطلق

  نبعث من التعویذة الثانیة التي أطلقھا علیھ الم ، فانزلق قناعھ من على رأسھ ومع الضوء

  لقد كان ھذا الشخص ھو .  استطاع أن یمیز المالمح الغریبة لوجھھ األسود) ھاري ( 
  صاحف  ،)إكسبلیارموس  (  : عصاتھ مرة أخرى وصاح) ھاري ( صوب  )شنبایك ستانلي (
 .  " يالحقیق) ھاري بوتر ( ھذا ھو ، أنھ ھو :  المقنع  ) آكل الموت( 

على الرغم من ضوضاء محرك الدراجة  ، ثم بعد لحظة ) ھاري  ( آلذانوصل ھذا الصوت 
   . "  واختفیا من مجال الرؤیةانسحبا اللذین كانا یالحقونھم قد  )آكلي الموت(  وجد أن
  ".؟؟ ماذا حدث ؟، ولماذا ذھبوا ): " ھاجرید ( فصاح 

  ھ تدق رأساألفكارأخذت ،   مبھم ینمو بداخلھوكان ھناك خوف) ھاري(قالھا  ! " ال اعرف"  

كیف عرف   " الحقیقي) ھاري بوتر ( ھذا ھو ... أنھ ھو : "  )آكل الموت ( لقد صاح ، بعنف
خذ أو،  الخطر باقترابخذ یحدق في الظالم الفارغ المحیط بھم ، وھو یشعر أ ، ثم ؟؟ذلك ؟
  . وأین ذھبوا ؟....  نفسھ  یسأل
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 ینظر لألمام ، ثم اآلن فأصبحل وضعیة جلوسھ على مقعد الدراجة بصعوبة ، بعد) ھاري ( قام 
  قم بتشغیل ) ھاجرید " (  :من الخلف وصاح بھ ) ھاجرید ( على معطف  قبض بشدة

  ".                           بسرعة من ھنا   ھذه ، ودعنا ننطلق) نیران التنین ( 
 ". )ھاري(ًتمسك جیدا یا "  

ك الفرقعة المخیفة مرة أخرى ، وانبعثت النیران ذات اللونین األبیض واألزرق من ثم حدثت تل

بنفسھ ینزلق من على الجزء الضئیل الذي یجلس علیھ من ) ھاري ( أحس  ، ماسورة العادم
بالكاد ) ھاجرید ( ًللخلف دافعا إیاه ، وكان ) ھاجرید (   مقعد الدراجة ، حیث انحنى ظھر

  . یمسك بمقود الدراجة

    !! ".، أعتقد أننا فعلناھا) ھاري ( أعتقد أننا ضللناھم یا " 
یزال ینمو بداخلھ وھو ینظر عن یمینھ  ًلم یكن مقتنعا بذلك ، كان الخوف ما) ھاري ( ولكن 

 سوف یظھرون ) أكلة الموت (ًالظلمة ، وھو یكاد یكون متأكدا أن  ًوشمالھ محاوال اختراق
  .  ؟ ، لماذا تراجعواثانیة ، ثم أخذ یسأل نفسھ 

) ھاري بوتر ( ھذا ھو ... أنھ ھو "  سحریة ، ولقد قال عصاهزال یملك   مااألقلأحدھم على 
    . بعد أن أطلق تعویذة نزع السالح على رفیقھ مباشرة" الحقیقي 

   .. ".لقد كدنا نفعلھا، ) ھاري ( لقد اقتربنا یا " 

 األرض ورغم ذلك مازالت األضواء باألسفل على ًبالدراجة تنخفض قلیال ،) ھاري ( ثم أحس 
بالندبة التي على جبینھ تحترق كالنیران ، وشاھد عدد ) ھاري ( ثم شعر  ، تبدو بعیدة كالنجوم

بالدراجة من الجانبین ، ثم مرت بجانبھ تعویذتان قاتلتان   یحیطون) أكلة الموت (كبیر من 

   شاھدًبسرعة ناظرا للخلف ف) ھاري (   التفتخطأتاه مسافة ملیمترات قلیلة ،أأتت من خلفھ 
) ثیسترال  (مكنسة أو  ًكان یطیر خلفھم ذاتیا مثل دخان تدفعھ الریاح ، بدون) فولدمورت  (

ترفع  یحملھ ، كانت مالمح وجھھ الثعبانیة تومض في الظالم ، وكانت أصابع یده البیضاء

  . عصاتھ مرة أخرى
 ثم انطلق بالدراجة بأقصى سرعة على نحو عمودي صرخة رعب ھائلة ،) ھاجرید ( صرخ 

لعنات في ) ھاري ( كان یبدو أنھ یحاول أن یھرب بحیاتھ ، أطلق  ، ًمتجھا إلى األرض
، ومع ذلك شاھد جسم بشري یسقط بجانبھ فعرف  اتجاھات عشوائیة من الظلمة المحیطة بھ

الیة وشاھد شرارات تنبعث فرقعة ع  ، ولكن عندھا سمع صوت) أكلة الموت (أنھ أصاب أحد 
انخفاضھا نحو  من محرك الدراجة ، التي أخذت تلف بمسارات منحنیة وھي تطیر مواصلة

  .ً  ، وبدا من الواضح أنھا خرجت عن السیطرة تمامااألرض
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وتجاوزتھ بمسافة صغیرة ، كان قد بدأ یفقد )  ھاري ( انطلقت لعنة أخرى خضراء من خلف 
حولھ ولم یعد یمیز أیھما األعلى وأیھما األسفل ، مع األلم المتزاید من  اإلحساس باالتجاھات

ثم شاھد .... یتوقع أن یموت في أي لحظة اآلن   في ندبتھ التي كانت تحترق كالنیران ، وھو
ألعلى ، وبصیحة غضب   على بعد خطوة واحدة منھ وھو یرفع ذراعھ) أكلة الموت (أحد 

ً، وھو یقفز بقوة دافعا نفسھ من على الدراجة   "   ااااااااااال)  "  ھاجرید ( ھادرة صاح 

 وھما )  آكل الموت  (و) ھاجرید ( ًكال من ) ھاري ( ، ثم شاھد )  آكل الموت (  باتجاه
  . یسقطان ألسفل حیث كان وزنھما مجتمعان أكثر من قدرة المكنسة على التحمل

  سطة ركبتیھ ، وسمع صوت یتشبث بالكاد بالدراجة التي تسقط بوا) ھاري ( كان 

، لقد انتھى األمر اآلن  حیث لم یكن باستطاعتھ  "نھ لي  إ"   :وھو یصیح) فولدمورت ( 
 یفسح الطریق لشخص آخر ) أكلة الموت (أحد  من حولھ ، ثم لمح) فولدمورت ( تحدید مكان 

 ... ) "  ...افاد" ( من خلفھ ، وسمع صوت یقول  
  تزداد قوة حتى أنھا أجبرتھ على أن یغلق عینیھ ) ھاري ( دبة كانت في ھذه اللحظة آالم ن

اكتمال التعویذة القاتلة تحركت عصاه من تلقاء نفسھا بدون أي  ، وقبل أن یسمع صوت
بقوة كأنھا مغناطیس عمالق ، ثم رأى بنصف  سیطرة لھ علیھا ، حیث قامت العصا بسحب یده
بدون أي تدخل منھ   من نیران ذھبیة اللونعینیھ المفتوحة العصا وقد أطلقت دفعة رھیبة

  .وبدون قولھ أي تعویذة ، ثم سمع صوت تشقق شيء خشبي أعقبھ صرخات غاضبة مروعة
    ".ااااااااااال "   ) :فولدمورت (  یصیحون بفزع ، بینما صرخ ) أكلة الموت (كان 

  ألرجواني أنفھ على بعد بوصة واحدة من الزر ا) ھاري ( وبطریقة أو بأخرى وجد 

بضغطھ في الحال بواسطة یده التي تحمل العصا ، قامت الدراجة  ، قام) نیران التنین ( لـ 
) ھاري (  تشبث  ،بسرعة رھیبة نحو األرض بإطالق دفعات أخرى من النیران وھي تندفع

 ". ...)ھاجرید) .. ( ھاجرید  " (  :بمقود الدراجة بقوة وھو یصرخ

، كانت الدراجة تسرع إلى األمام ومقودھا )"  أكسیو ھاجرید "( :ً ثم لوح بعصاتھ بیأس قائال
رؤیة شيء سوى األضواء ) ھاري ( على نحو عمودي ، لم یستطع ً یواجھ األرض تماما

لالصطدام بعنف على األرض ، ولم یكن ھناك ما  كان في طریقھ، البعیدة وھي تقترب بسرعة 
  .یستطیع فعلھ حیال ذلك

" أرید عصاتك ) .. سیلوین ( عصاتك یا " من خلفھ صوت یصرخ ویقول  ) ھاري ( ثم سمع 
قبل أن یراه یطیر بجانبھ وھو یحدق فیھ بعینیھ الحمراء ) فولدمورت ( أنھ  )ھاري ( ، أحس 

  ...  یراه في الدنیايءستكون أخر ش أنھا) ھاري ( الملتھبة ، التي أحس 
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) فولدمورت ( ة اختفى تعویذة أخرى ، فجأ لیطلق علیھ العصایرفع ) فولدمورت ( وبینما 
  ًساقطا على األرض من تحتھ ) ھاجرید ( ألسفل فشاھد ) ھاري ( ثم نظر  ، بدون أسباب

لكي یتجنب االصطدام بھ ، وھو یبحث عن المكابح  مقود الدراجة بقوة) ھاري ( ، سحب 
  قد اصطدم  ، لاألرضالدراجة   ضربتاآلذانلیخفف سرعة السقوط ، ولكن بصوت یصم 

  . ببركة من الوحل)  ھاري ( 
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  "؟) ھاجرید" (
لیخرج نفسھ من بین أنقاض المعادن و الجلود التي كانت تحیط بھ ؛ غرقت یداه ) ھاري(كافح 

لم یستطع أن یفھم إلى أین ذھب ، لبضعة إنشات في المیاه الموحلة بینما كان یحاول أن یقف 
 و توقع أن ینقض علیھ من الظالم في أي لحظة ، شيء ما ساخن و رطب كان) فولدمورت(

زحف خارج البركة و تعثر باتجاه الكتلة الضخمة المظلمة ، یقطر على ذقنھ من مقدمة رأسھ 

  ) .ھاجرید(على األرض و التي كانت 
  .و لكن الكتلة المظلمة لم تتحرك ...." ّ، تحدث إلي ) ھاجرید(؟ ) ھاجرید" (
  "؟) ھاري بوتر(؟ ھل أنت ) بوتر(من ھناك ؟ ھل ھذا " 

، ) تید(لقد تحطموا : " ثم صرخت امرأة ، تعرف على صوت الرجل ال) ھاري(لم یستطع 
  ) " ھاجرید: " (فكرر بغباء . بدوار في رأسھ) ھاري(أحس  ، "سقطوا في الحدیقة 

  . و انحنت ركبتاه و قد سقط فاقد الوعي، 
 التالي الذي عرفھ بعدھا ، أنھ كان یرقد على ظھره فوق ما شعر و كأنھ وسائد ، مع ءيالش

وكانت الندبة على ، و قد نما سنھ المفقودة ثانیة ، ر محرق في ضلوعھ و ذراعھ الیمنى شعو
  .مقدمة رأسھ ال تزال مؤلمة 

  "؟) ھاجرید" (

كانت ، فتح عیناه فرأى أنھ كان یرقد على أریكة في غرفة معیشة مضاءة و غیر مألوفة 
كان یراقبھ ،  موحلة حقیبة سفره موضوعة على األرض على مسافة غیر بعیدة ، مبللة و

  . باھتمام رجل ذو شعر أشقر ، و بطن كبیر

كیف تشعر ؟ ھل ھناك شيء آخر . زوجتي تعتني بھ ، بخیر ، یا بني ) ھاجرید: " (قال الرجل
والد ، )  تید تونكس( بالمناسبة ،) تید(أنا . مكسور ؟ لقد أصلحت ضلوعك ، أسنانك و ذراعك 

  التمعت األضواء أمام عینیھ و شعر بالدوار ، كبیرة بسرعة ) ھاري(اعتدل  ، ") دورا(

  " ) .....فولدمورت" (وقال بوھن والغثیان 
ً، واضعا یدا فوق كتف ) تید تونكس(قالھا  " ھون علیك ، اآلن "  ًدافعا إیاه باتجاه ) ھاري(ً

ًلقد كان ارتطاما ھائال الذي حدث لك " ، الوسائد  خطأ ما  ما الذي حدث  على أي حال ؟ ثمة ،ً
   ." أجھد نفسھ ثانیة ، ھو و اختراعات العامة ؟)  آرثر ویزلي(  حصل بالدراجة ؟

   ) أكلة الموت(، ، بینما ندبتھ تنبض كما لو كانت جرح مفتوح " ال ) " ھاري(قال 
  . "  لقد كنا مطاردین،، مجموعات منھم 

 ؟  لقد ظننت أنھم لم  )لموت أكلة ا(ما الذي تعنیھ ؟  ، ؟ )   أكلة الموت ("بحدة ) تید(قال 
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   ". یعرفوا أنكم على وشك التحرك اللیلة
   ."  لقد عرفوا   "  )ھاري( قال 

  ظر من خاللھ إلى السماء باألعلى لألعلى إلى السقف كما لو كان یستطیع الن) تید تونكس(نظر 
 أن تكون ًحسنا ، نحن نعرف أن تعاویذ الحمایة الخاصة بنا ستصمد ، ألیس كذلك ؟ ال یجب"

  ".  یاردة من أي اتجاهةلمائلدیھم القدرة على الدنو 

؛ لقد حدث في اللحظة التي عبرت فیھا الدراجة ) فولدمورت(لماذا اختفى ) ھاري(فھم اآلن 
على ) فولدمورت( لقد أمل فقط أن یكملوا العمل ، فقد تخیل ،) الجماعة(الناریة حاجز تعاویذ 

ھ وكأن) ھاري(یتحدثون ، یبحث عن طریقة الختراق ما تصوره بعد مئة یاردة فوقھم بینما ھم 

بل أن بعینیھ ق) ھاجرید(أرجح رجلھ من فوق األریكة ، احتاج أن یرى  ، فقاعة ھائلة شفافة 
من خاللھ ) ھاجرید(ُ كان بالكاد یقف ، عندما فتح الباب و انحشر ،یصدق بأنھ على قید الحیاة 

ّیعرج قلیال و لكن حي بمعجزة ً، وجھھ مغطى بالطین و الدماء ،    )!!! "ھاري" ( ....ً
ًفي عناق كسر لھ تقریبا ) ھاري(وصل إلیھ في خطوتین بعد أن اصطدم بطاولتین  ، وسحب 

  .ًأضالعھ التي أعید إصالحھا حدیثا 
  ".، كیف استطعت الخروج من ھذا ؟ لقد ظننت أننا انتھینا ) ھاري(بربك  " 
  "تطیع أن أصدق ًنعم ، و أنا أیضا ال أس " 

  .للتو ) ھاجرید(كالمھ حیث الحظ المرأة التي دخلت خلف ) ھاري(قطع 
  .ً، و دس یده داخل جیبھ ، و لكنھ كان فارغا " أنِت "صاح ھاري 

 لقد سقطت بقربك فقمت  ،"، بینما وضعھا في ذراعھ " عصاتك ھنا ، بني ) : " تید(قال 

  ".ا بالتقاطھا و ھذه زوجتي التي صرخت في وجھھ
  ".أنا آسف ....  أوه ، أنا " 

أصبحت أقل ) بیالتریكس(التي تشبھ أختھا ) تونكس(بینما تحركت إلى داخل الغرفة ، السیدة 

على الرغم من ذلك ، فقد نظرت . كان شعرھا بني ناعم و عیناھا أكبر و ألطف : مشابھة بھا 
  . )ھاري(ًبتكبر قلیال بعد صیاح 

  ". ؟) نیمفادورا(بأنكم وقعتم في فخ ؛ أین ) ھاجرید(قال ، تنا ؟ ما الذي حدث البن: "  سألت
  ".ال نعرف ماذا حدث ألي شخص آخر ، ال أعرف )   " ھاري(قال 

مزیج من الخوف والذنب عندما نظر إلى تعابیر ) ھاري(تملك ، النظرات ) تید( تبادلت مع 
 على الخطة و أعطاھم لقد وافق، وجوھھم ، إذا مات أشخاص آخرون فسیكون ھذا بسببھ 

  . ًقسما من شعره
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عندھا  ،  ما حدثیجب أن نعود ثانیة إلى الجحر و نكتشف" ًمتذكرا كل شيء فجأة :  قال
  " ......، بمجرد أن تكون ...سوف ) تونكس(أو .... ًنستطیع أن نرسل لكم خبرا ، أو 

ما تقوم بفعلھ ، فقد كانت إنھا تعرف ، ) درومیدا(على ما یرام ، ) دورا(ستكون ) : " تید(قال 
  )  :ھاري( ثم أضاف لـ ،ضمن مجموعة كبیرة من مطاردي السحر األسود

  ".إذا أردت أن تلحق بھم ، من المفترض أن ترحل خالل ثالث دقائق ، من ھنا  " 

  ". ....أنا " ، التقط حقیبة سفره ، و علقھا في كتفیھ " نعم ، سنفعل ) : " ھاري(قال 
، یرید أن یعتذر بسبب حالة الخوف التي سببھا لھا و بسبب شعوره ) تونكس(نظر إلى السیدة 

  .الرھیب بالمسؤولیة ،ولكن ما من كلمات خطرت لھ بأنھ لم یكن مخادع و منافق 

ًشكرا لكم لعنایتكم بنا ، ..... ًبأن ترسل خبرا ، عندما تكون ، ) دورا(، ) تونكس(سأخبر " 

  ...."ًشكرا على كل شيء ، أنا 
. عبر ردھة صغیرة إلى غرفة نوم ) تید تونكس(عر بالسرور عندما خرج من الغرفة و تبع ش

ًبعدھم ، منحنیا لألسفل متجنبا ارتطام رأسھ بحافة الباب ) ھاجرید(جاء  ً .  

یشیر إلى فرشاة شعر ) تونكس(كان السید  ،  "أداة االنتقال ھذه ھي . ھا أنت ، بني " 
  . على طاولة الزینة ذات ظھر فضي موضوعة ، صغیرة

  .ً، بینما مد إصبعھ لیضعھا فوقھا ، استعدادا للمغادرة " ًشكرا ) : " ھاري(قال 

  "  ؟) ھیدویج(، أین ) ھاري(انتظر لحظة یا : " ً، ناظرا حولھ  ) ھاجرید(فقال 
  " . لقد أصیبت .... لقد) : " ھاري(قال 

لقد كانت البومة ، وع لسعت عینیھ فشعر بالخزي من نفسھ حتى أن الدم، صدمھ إدراك ذلك 

  ) آل درسلي(ھي رفیقتھ ، و أھم رابط لھ مع العالم السحري عندما كان یجبر على العودة إلى 
ال ، ال علیك : "  یده الضخمة و ربت على كتفھ بطریقة مؤلمة و قال بخشونة) ھاجرید(مد 

  ". لقد عاشت حیاة عظیمة ، علیك 

، ففرشاة الشعر قد توھجت بلون أزرق مشع " )!!! ھاجرید " (: بتحذیر ) تید تونكس(  قال 
  . مقدمة إصبعھ علیھا في الوقت المناسب) ھاجرید(، ووضع 

كان قد ) ھاري(مع حدوث اھتزاز حتى ظن  كأن خطاف غیر مرئي و حبل قد  جذباه لألمام ، 
 حیث غابا االنتقالبأداة ُسحب للعدم ، و ھو یدور حول نفسھ بال تحكم ، كان إصبعھ قد التصق 

  بأرض صلبة و شعر بیدیھ ) ھاري(منذ ثانیة ، ثم ارتطمت قدما ) تونكس(من أمام السید 
  ًسمع صرخات فرمى الفرشاة جانبا حیث لم تعد تتوھج بعد اآلن . ركبتیھ على أرض الجحر و

 یركضون على الساللم) جیني(و ) ویزلي(ًیترنح قلیال ، و رأى السیدة ، ) ھاري(، وقف 
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ً، الذي ھوى أیضا لألرض ، كان یناضل لیقف ) ھاجرید(لألسفل عبر األبواب الخلفیة بینما 

الحقیقي ؟ ماذا حدث ؟ ) ھاري(؟ ھل أنت ) ھاري) : " (ویزلي(صرخت السیدة ، على قدمیھ 

  ". و أین اآلخرین ؟
  " . ما الذي تقصدینھ ؟ ألم یعد أحد آخر ؟: " ًقائال ) ھاري( لھث 

  .الشاحب ) ویزلي(ًمحفورا بوضوح على وجھ السیدة الجواب كان 

لقد حاصرونا منذ اللحظة التي ، كانوا بانتظارنا " أكلة الموت: " ًقائال ) ھاري( أخبرھا 
ال أعرف ماذا حدث ألي شخص آخر ، أربعة منھم ، كانوا یعرفون أنھا اللیلة ، تحركنا فیھا 

  ) ".فولدمورت( لحق بنا طاردونا ، كان ھذا كل ما بمقدورنا لنھرب ، ثم

 استطاع أن یمیز نبرة التبریر في صوتھ ، كان عذر لیجعلھا تفھم لماذا ال یعرف ماذا حدث 
ًشكرا  أنكم " ألي من أوالدھا ، لكنھا قالت و ھي تسحبھ في عناق لم یشعر بأنھ یستحقھ 

  " أي أغراض طبیة ؟، ) مولي(ألیس لدیكم أي براندي یا ) : " ھاجرید(سأل ، "  بخیر ًجمیعا
كان بمقدورھا استدعاءه بالسحر ، لكن بینما كانت مسرعة عائدة إلى المنزل الصغیر ، أدرك 

و أجابت ھي عن التماسھ غیر ) جیني(أنھا كانت ترغب في إخفاء وجھھا ، التفت إلى ) ھاري(
 ، لكن ًأوال) تونكس(و ) رون(كان یجب أن یعود  : "المنطوق للمعلومات في الحال فقالت 

قالت ھذا و أشارت إلى علبة ، ..!! "  الخاص بھما ، لقد عادت من دونھم االنتقالأداةفاتھم 

من ، مشیرة إلى حذاء قدیم :  و ھذه ، الزیت الصدئة التي كانت على األرض بجوارھم 
  ، كان یفترض أن یكونوا المجموعة الثانیة في العودة ) فرید(المفترض أن تكون لوالدي و

) جورج( إذا كانوا قد فعلوھا ،  ": ثم  تفحصت ساعتھا و قالت  " الثالثة ) ھاجرید( و ، أنت

   ". یجب أن یكونوا قد عادوا خالل دقیقة) لوبین(و 
نزع ، ) ھاجرید(ثانیة حاملة زجاجة من البراندي ، التي ناولتھا لـ ) ویزلي(ظھرت السیدة 

  .الفلینة عنھا و شربھا دفعة واحدة 

   ."مشیرة إلى بقعة تبعد بضعة أقدام ، أمي  ) : " يجین( صاحت 
ًظھر في الظالم ضوء أزرق كان یزداد اتساعا و إشراقا ، و ظھر  ، و ھما ) جورج(و ) لوبین(ً

على الفور أن ھناك شيء ما خطأ كان ) ھاري(عرف . یدوران حول أنفسھم ثم سقطوا 
) ھاري( ركض ،ًمغطى بالدماء ًالذي كان فاقدا للوعي ووجھھ ، ) جورج(یسند ) لوبین(

إلى المنزل من خالل المطبخ إلى ) جورج(حمال ) لوبین(ًمعا ، ھو و ) جورج(ّوأمسك بقدمي 
) جورج(وعندما سقط ضوء المصباح فوق وجھ ، غرفة المعیشة ، حیث أرقدوه على األریكة 

 وجھھ انباجكانت مفقودة ، ) جورج(ّإحدى أذني ، ) ھاري(وانقلبت معدة ) جیني(، لھثت 
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على ابنھا حتى ) ویزلي(بمجرد أن انحنت السیدة . ورقبتھ كانا مبللین  بدم قرمزي مرعب 
ًمن ذراعھ و جره ، لیس بلطف كبیر ، عائدا بھ إلى المطبخ ، حیث ) ھاري(بـ ) لوبین(أمسك 

  .  یحاول التسھیل من دخول جسده الضخم عبر الباب الخلفي) ھاجرید(مازال 
   " .  )ھاري(دع ....دعھ: " بسخط و تابع ) ھاجرید(ا قالھ، " ھیا " 

ما ھو المخلوق الذي كان في الركن عندما : " ًقلیال ) ھاري(وقال ، بینما ھز )  لوبین(تجاھلھ 

  " أجبني... ؟ ) ھوجورتس(للمرة األولى في مكتبي بـ ) ھاري بوتر(زارني 
  "  في حوض ، ألیس كذلك ؟) جریندلو(كان  ..... كـ " 
  .و تھاوى باتجاه خزانة المطبخ ) ھاري) (لوبین(رك ت

  "    .لماذا كل ھذا ؟): " ھاجرید(صاح 
  ".  و لكن كان یجب أن أتأكد ، ) ھاري(أنا آسف  : " بإیجاز ) لوبین : ( قال
 اللذین الوحیدینأنك كنت ستتحرك اللیلة و األشخاص ) فولدمورت(عرف . ُلقد فضح أمرنا " 

   ".  وربما كنت محتال ، مباشرة) الجماعة (  كانوا من باستطاعتھم إخباره

  "    .ًإذا لماذا لم تتأكد مني ؟: " الذي مازال یكافح مع الباب ) ھاجرید(صاح 
) البولیجیوس( جرعة ،" أنت نصف عمالق ) : " ھاجرید(ًناظرا لألعلى إلى ) لوبین(قال 

  ".مخصص لالستخدام البشري فقط 

  " أننا سنتحرك اللیلة ) فولدمورت(أن یخبر ) الجماعة ( ألحد من لم یكن ): " ھاري(قال 
لحق ) فولدمورت" (، الفكرة كانت مرعبة لھ ، لم یستطع أن یصدق ھذا عن أي واحد منھم ، 

لم یعرف أي واحد ھو أنا في البدایة ، لو كان على علم بالخطة منذ ، بي فقط عند النھایة 

  ) ".ھاجرید(البدایة لعرف أنني أنا الذي مع 
  ."  لحق بك ؟ ما الذي حدث ؟ كیف ھربت ؟) فولدمورت: " (بحدة " قال لوبین

) ھاري( الذین الحقوھم بدوا أنھم قد أدركوا أنھ ) أكلة الموت (كیف أن ) ھاري(شرح 

، الذي ظھر ) فولدمورت(الحقیقي ، كیف یئسوا من المطاردة ، كیف كان علیھم أن یستدعوا 
  ) .  تونكس(ّأن یصلوا إلى مخبأ والدي ) ھاجرید( ھو و فقط قبل أن یستطیع

  " تعرفا علیك ؟ و لكن كیف ؟ ما الذي فعلتھ ؟" 
  أن یتذكر ؛ الرحلة كلھا بدت كلطخة من الفزع و الھلوسة ) ھاري(حاول ...." أنا " 

لفارس أنت تعلم ، الفتى الذي كان یجمع التذاكر في حافلة ا) ....... ستان شنبایك(لقد رأیت " 
ألیس كذلك ؟ البد ، لم یكن یعرف ما یفعلھ ، ًحسنا ..... ً وقد حاولت أن أنزع سالحھ بدال من ،

   ". ) االمبیریوس( وأنھ كان تحت تأثیر لعنة 
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ھؤالء ! ، عھد نزع السالح قد ولى ) ھاري: " (بدھشة و قال ) ھاري(إلى ) لوبین(نظر 
   "  ًصعق إن لم تكن مستعدا للقتلعلى األقل ا، الناس یحاولون أسرك أو قتلك 

یشعر بنفسھ ، وإذا صعقتھ ووقع ، كان ) ستان ( لم یكن ، لقد كنا على ارتفاع مئات األقدام " 
 أنقذتني )إكسبلیارموس: (و أضاف بحزم ) أفادا كادفرا(سیموت تماما كما لو كنت استخدمت 

  "  منذ عامین ) فولدمورت(من 

) ھاري(، الذي سخر من ) ھافلباف(تلمیذ )  اكریاس سمیثز (یذكره بتھكم " لوبین"كان 
  .كیفیة نزع السالح ) دمبلدور(لرغبتھ في تعلیم جیش 

 شاھدوا ھذا  )أكلة الموت( ، و عدد كبیر من ) ھاري(نعم ، : " بتحفظ مؤلم ) لوبین(قال 

 بالموت ، تحت التھدید ًیحدث اعذرني ، و لكنھ كان تصرف غیر معتاد إطالقا في ذلك الوقت
 الذین إما شاھدوا أو سمعوا عن المرة األولى  )أكلة الموت( تكرار ھذا اللیلة أمام ، الوشیك 

  " ًیعتبر تقریبا انتحار 

ّإذا أنت تعتقد أنھ كان علي قتل : "  بغضب) ھاري(قال     ." ؟)ستان شنبایك (ً
ظم الناس كانوا بصراحة ، مع" أكلة الموت " أحدو لكنھ ، بالطبع ال ) : " لوبین(قال 

، لكن یبدو أن أكلة ) ھاري(تعویذة مفیدة یا ) إكسبلیارموس( ، سیتوقعون أنھ أنت لیھاجموك

  " ّالموت فكروا في أنھا تصرفك الذي یمیزك ، و أنا أرجو منك أال تجعلھا كذلك 
یشعر و كأنھ أحمق ، و حتى ھذا الوقت كان لدیھ رغبة لالعتراض في ) ھاري) (لوبین( جعل 

أنا لن أدمر الناس الذین یعترضوا طریقي لمجرد أنھم كانوا ھناك ، ھذه أفعال " خلھ دا

في أن یحشر جسده من خالل ) ھاجرید(ًوأخیرا نجح ) لوبین ( لم یجب ، ) " فولدمورت(
اعتذاراتھ المختلطة سبابھ وً متجاھال أ،الباب ، ترنح باتجاه مقعد و جلس علیھ ؛ فتھاوى تحتھ 

  " بخیر ؟) جورج(ھل سیكون : " مرة أخرى ) لوبین ()ھاري(، خاطب 

أظن ھذا ، على  : "بدا و كأنھ اختفى مع السؤال و ھو یجیب ) ھاري(من ) لوبین ( كل إحباط 
لیس عندما تكون قد تعرضت  الرغم من أنھ ال یوجد أمل في إمكانیة وضع أذنھ مرة أخرى،

من خالل الباب الخلفي فقفز ) وبین ل(  غاب ،كانت ھناك ضوضاء بالخارج ، ثم " للعنة 
  .و ركض إلى الباحة ) ھاجرید(ّمن فوق قدمي ) ھاري(

) ھرمایوني(یركض باتجاھھم أدرك أنھم كانوا )  ھاري(ظھر شخصان في الباحة ، و بینما كان
، كالھما یقبض على مشجب معاطف ) كینجسلي(، التي قد عادت لشكلھا الطبیعي اآلن ، و 

لم یظھر أي سرور ) كینجسلي(، لكن ) ھاري(ّبنفسھا بین ذراعي ) رمایونيھ(ٍملتو ، ألقت 

  یرفع عصاتھ السحریة ) ھاري(رآه ) ھرمایوني( من فوق كتف ،لرؤیة أي واحد منھم 
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قیلت أمامنا ) البس دمبلدور(آخر كلمات قالھا " : و یقول ) لوبین( ویصوبھا باتجاه صدر 
  "؟؟ نحن االثنین 

  ". ثقوا بھ . ...ھو أفضل أمل لنا ) ھاري(  : " بھدوء) لوبین(قال 
  " إنھ ھو ، لقد تأكدت منھ : " قال لھ) لوبین(لكن ، ) ھاري(عصاه باتجاه ) كینجسلي(حرك 
ًحسنا ، حسنا ): " كینجسلي( قال    :ًواضعا عصاتھ السحریة ثانیة أسفل عباءتھ و تابع ، " ً

  "  نھا ستكون اللیلةلكن شخص ما قد خاننا ، لقد عرفوا ، عرفوا أ" 
ھكذا یبدو ، لكن من الواضح أنھم لم یدركوا أنھ سیكون ھناك سبعة من ) : " لوبین(أجاب 

  ) ".ھاري(

  "  ًمن عاد أیضا ؟، ًفي ھذا مواساة قلیال ): " كینجسلي(تمتم 
  "، و أنا ) جورج(،  )ھاجرید(، ) ھاري(فقط " 

  .تأوه صغیر خلف یدھا ) ھرمایوني(كتمت 
  ."   ماذا حدث لكم ؟) : " كینجسلي) (وبینل(سأل 

  و رأینا ، ًتتبعنا خمسة منھم ، أصبنا اثنین ، و ربما قتلنا واحدا " بسرعة ) كینجسلي(أجاب 
. ً أیضا ، انضم للمطاردة في منتصف الطریق لكنھ اختفى بسرعة - أنت تعرف من -
  ....." ، إنھ یستطیع )ریموس(

  ) ". ھاجرید(ًھ أنا أیضا ، فقد جاء خلفي أنا و رأیت، الطیران ) " ھاري(أضاف 
ًإذا لھذا غادر ، لیتبعك ): " كینجسلي(قال  لكن ما الذي جعلھ ، لم أستطع أن أفھم لماذا غادر ، ً

  "  یغیر أھدافھ ؟

  " . )ستان شنبایك(ًبطیبة قلیال مع ) ھاري(تصرف ): " لوبین(قال 
   ." ؟) أزكابان(ت أنھ كان في لكني اعتقد، ؟ ) ستان): " (ھرمایوني( رددت 
، بالتأكید ھناك أعداٌد ) ھرمایوني:  " (ضحكة ال مرح فیھا و ھو یقول ) كینجسلي(أطلق 

 من  ،سقط عندما ألقیت لعنة علیھ) ترافیرز(كبیرة من الھروب و التي تكتمتھا الوزارة ، قناع 
  " ؟) جورج(ین ؟ أ) ریموس( لكن ماذا حدث لك یا ،ًالمفترض أن یكون ھناك أیضا 

  ".لقد فقد أذنھ : "  )لوبین(قال 
  ".؟..... فقد : "  ٍبصوت عال ) ھرمایوني(كررت 

  . ) "سنایب(ھذا من فعل ) : " لوبین(قال 
  ..... "أنت لم تقل ، ؟ )سنایب( ) : "ھاري(صرخ 

 كنت ،الخاصة ) سنایب(ًكانت دوما من تعاویذ ) سكتومسیمبرا . ( فقد قناعھ أثناء المطاردة " 
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أتمنى أن أستطیع القول بأنني رددت علیھ بنفس الفعل ، لكن كل ما استطعت فعلھ ھو أن أبقي 
  .  "كان یفقد الكثیر من الدماء ، فوق المكنسة بعد إصابتھ ) جورج(

لم یكن ھناك إشارة ألي ،  خیم الصمت على األربعة بینما كانوا ینظرون لألعلى إلى السماء 
لم یطرف لھم جفن و ھم ینتظرون ولكن لم یحدث أي .  إلي النجوم أخذوا ینظرون ، حركة

  ) فرید(؟ أین ) رون(أین ھو  ،تغییر في السماء ولم یظھر أي أصدقاء یطیرون فیھا 

  ؟) مندونجس(، و ) ماد آي(، ) تونكس(، ) فلور(، ) بیل(؟ أین ) ویزلي(و السید 
  :الذي علق بھ ثانیة ، الباب بصوت أجش من ) ھاجرید(نادى " ساعدني ) .. ھاري" (

ًلیحرره ، فاتجھ من خالل المطبخ الفارغ عائدا إلى غرفة ) ھاري(سحبھ " ..  ًافعل شیئا  "

) جورج(نزیف ) . جورج(منحنیتین فوق ) جیني(و ) ویزلي(الجلوس ، حیث ال زالت السیدة 
ت أذنھ ث كانبواسطة ضوء المصباح ثقب فارغ نظیف حی) ھاري(رأى ، كان قد تم إیقافھ 

  "  كیف حالھ ؟"  وقال موجودة 
لیس عندما تزال ، ال أستطیع أن أجعلھا تنمو ثانیة : " حولھا و قالت ) ویزلي(نظرت السیدة 

  ".ً ھو مازال حیا ،ًلكن كان من الممكن أن یكون الوضع أكثر سوءا . بواسطة السحر األسود 
  ".الشكر  ، نعم ) " ھاري(قال 

  ".ًھل سمعت أحدا آخر في الباحة ؟ " ) : جیني(سألت 

  ". )كینجسلي(و ) ھرمایوني) : " (ھاري(قال 
  أن یعانقھا ) ھاري(نظرا لبعضھم البعض ؛ أراد ، " الشكر  )  : " جیني( ھمست 

  ، لكن قبل أن یقوم بالتحرك ) ویزلي(ًأن یحتویھا ؛ حتى أنھ لم یھتم كثیرا بوجود السیدة ، 

  . ئل قادم من المطبخ كان ھناك تحطم ھا، 
اآلن تراجع إذا كنت تعرف ما ، سوف أبرھن من أنا بعد أن أرى ابني ، ) كینجسلي(ابتعد یا " 

  ".ھو األفضل لك 

 اندفع إلى غرفة المعیشة ،ًیصیح بھذه الطریقة من قبل أبدا ) ویزلي(السید ) ھاري(لم یسمع 
  خلفھ مباشرة ) فرید(، معوجة رأسھ األصلع كان یلمع بسبب قطرات العرق ، نظارتھ ، 
  .كالھما شاحب و لكنھما غیر مصابین ، 

  ".أوه الشكر  ، ) آرثر) : " (ویزلي(تنھدت السیدة 

ألول مرة منذ عرفھ ) . جورج(على ركبتیھ بجوار ) ویزلي(سقط السید  ، " كیف حالھ ؟" 
ر األریكة عندما نظر  فغر فمھ من خلف ظھ،و كأنھ ال یجد ما یقولھ ) فرید(بدا ، ) ھاري(

  .لجرح شقیقھ التوأم و كأنھ ال یصدق ما یراه 
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) : ویزلي(فھمست السیدة ) ... جورج(تحرك ، ووالده ) فرید(ربما أفاق على أصوات وصول 
  ".؟ ) جورجي(كیف تشعر ،" 

  .. ".مثل القدیس: " بأصابعھ جانب رأسھ و تمتم ) جورج(تلمس 
  " ماذا بھ ؟ھل تأثر عقلھ ؟ " : و یبدو علیھ الرعب ) فرید(صاح 
ً، فاتحا عینیھ و ناظرا ألخیھ  " مثل القدیس ) :" جورج(كرر  أنا مقدس  ...... أترى : " ً

  ". أترى ،) فرید(، مثقب 
الشاحب مع سخریة ) فرید(أكثر من أي مرة أخرى و تدفق الدم إلى وجھ ) ویزلي(بكت السیدة 

مع كل المزاح الذي في العالم الواسع ، مر مؤسف أ، أمر مؤسف ) : " جورج(أخیھ و قال لـ 

  ".  المتعلق باآلذان ، تختار مثقب ؟
على أي حال ، تستطیعین ..ًآه حسنا  : " ًمتجھما في وجھ أمھ الغارق بالدموع) جورج(قال 

  ". اآلن التمییز بیننا یا أمي 
  ". صحیح ؟، ) ھاري(أنت ، ) ھاري(ًأھال  " 

  ".     نعم ، أنا : " ن األریكة ً، مقتربا م) ھاري( قال 
حول ) بیل(و ) رون(لماذا ال یجلس . ًحسنا ، على األقل فقد استعدناك بخیر ) : "جورج(قال 

  "سریر مرضي ؟

  ) جورج(تالشت تكشیرة ، ) " جورج(لم یعودا بعد یا ) : " ویزلي( السیدة قالت
ینما یعبرون المطبخ قالت في ب. وأشار إلیھا حتى تصحبھ للخارج ) جیني(ـل) ھاري(فغمز ، 

رحلتھم لیست طویلة . كان یجب أن یكونا قد عادا اآلن ) تونكس(و ) رون" ( :صوت خفیض 

  ".  لیس بھذا البعد) موریل( مكان العمة ،
  ًشیئا ، كان یحول أن یبعد عنھ الشعور بالخوف حتى عندما وصل إلى الجحر ) ھاري(لم یقل 

  دا و كأنھ یزحف فوق جلده ، یختلج في صدره ، یسد حنجرتھلكنھ شعر بھ اآلن یغلفھ ، ب، 

  .بیده ) جیني(بینما كانا ینزالن الساللم الخلفیة إلى الباحة ، أمسكت 
العم ) ھاري( تذكر ،ًیقطع المكان جیئة و ذھابا ، یرمق السماء كلما استدار ) كینجسلي(كان 

  . حدث منذ ملیون عام و كأن ھذا  عندما كان یھرول في غرفة المعیشة) فیرنون(
 لم یلتفت ،شاخصین لألمام في صمت ، ًوقفوا كتفا بكتف ) لوبین(، ) ھرمایوني(، ) ھاجرید(

  .عندما انضموا لوقفتھم الصامتة ) جیني(و ) ھاري(أحد منھم إلى 
  أخف نفحة من الھواء تجعلھم یقفزونامتدت الدقائق إلى ما بدا و كأنھا أعوام و كانت 

) الجماعة(اه الشجرة أو الغصن الھامس على أمل أن واحد من أعضاء  و یلتفتون تج
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فیما بعد تجسدت مكنسة فوقھم مباشرة ثم ،  من بین فروعھا ًالمفقودین ربما یقفز سالما
  " . إنھم ھم  ): "ھرمایوني(فصرخت ندفعت لألرض ا

  . بدحرجة طویلة مرسلة التراب و الحصى إلى كل مكان) تونكس(ھبطت 
  حیث كان وجھھ أبیض وجامد ؛ بدا ) لوبین(ّمن فوق المكنسة إلى ذراعي ) تونكس(انزلقت 

  ) .ھرمایوني(و ) ھاري(ًمترنحا باتجاه ) رون(وكأنھ ال یستطیع الكالم ، أسرع 

  .وتعانقھ بشدة ) ھرمایوني(تمتم بھا  قبل أن تطیر إلیھ  " أنتم بخیر ؟؟ " 
  ....."ظننت ..... لقد ظننت " 

  ".أنا بخیر " ، بینما یربت على ظھرھا " أنا على ما یرام  " ) :رون(قال 

  ) لوبین(بینما ترخي قبضتھا عن ، " ًعظیما ) رون(كان : " بدفء ) تونكس(قالت 
وعندما تصوب على ھدف متحرك من ، ًصعق واحدا من أكلة الموت ، مباشرة في رأسھ 

  ...."المكنسة الطائرة 
  "بینما ال تزال تحیط عنقھ بذراعیھا ) رون( محملقة في ،"ھل فعلت ؟): " ھرمایوني(قالت 

  ". ھل نحن آخر من وصل ؟: " و حرر نفسھ و تابع " ًدائما نبرة الدھشة :" قال بتذمر 
سأذھب ) . مندونجس ( و ) ماد آي(و ) فلور(و ) بیل(ال ، ال زلنا ننتظر ) : " جیني(قالت 

  .كضت للداخل ور) ...." رون(ألخبر أمي و أبي أنك بخیر یا 

ًتقریبا غاضبا من ) لوبین(بدا "  ًإذا ما الذي أخركم ؟ ما الذي حدث ؟ "  وھو یسأل ) تونكس(ً
یا ) ھاري(ً، لقد أرادتني تقریبا بقدر ما أرادت ) بیالتریكس) : " (تونكس(فقالت ، ھذا السؤال 

 لكننا ،ن عندي إن لھا دی، تمنیت فقط لو أحصل علیھا ، ، حاولت بجد أن تقتلني  )ریموس(

 أداةوبعدھا فقدنا  ،) موریل(العمة ) رون(ثم وصلنا لمكان عمة ، ) رودلفوس(بالتأكید أصبنا 
  ....."   الخاصة بنا و تشاجرت معنا  االنتقال

لكنھ بدا وكأنھ ال یستطیع أن یضیف ،  أومأ برأسھ ،) لوبین(كانت ھناك عضلة تنتفض في فك 

ً إذا ماذا حدث لكم جمیعا ؟) : "تونكس(سألت ،  آخر ًشیئا   ) ھاري(، ملتفتة إلى " ً
أعادوا سرد قصص رحالتھم ، لكن مع مرور الوقت كان الذین ) نجسليكی(، و ) ھرمایوني(، 

یسقط علیھم كالجلید ، الذي یسبب قضمة ) مندونجس(و ، ) ماد آي(، ) فلور(، ) بیل(غیاب 
  .صقیع أصعب و أصعب من أن یتجاھلوھا 

، كان یجب أن أكون ھناك منذ )داوننج ستریت(یجب أن أعود إلى : "  ًأخیرا) ي كینجسل(قال
  برأسھ ) لوبین(فأومأ ". أعلموني متى عادوا :  " ثم تطلع للسماء و قال  "ساعة مضت 

أنھ سمع ) ھاري(ظن و ،في الظالم باتجاه البوابة ) كینجسلي(بعدما لوح لألخرین ، ابتعد 
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  . خلف حدود الجحر مباشرة ) كینجسلي(درة طقطقة خفیفة تدل على مغا
 كال الوالدین ،خلفھم ) جیني(یركضون عبر الساللم الخلفیة و ) ویزلي(جاء السید و السیدة 

  ) .تونكس(و ) لوبین(قبل أن یلتفتوا إلى ) رون(عانقا 
  ".لما فعلتموه ألوالدنا ، ًشكرا لكم ): " ویزلي(قالت السیدة 

   .)"مولي (ال تكوني سخیفة یا :" على الفور ) تونكس(قالت 

  . " ؟) جورج(كیف حال : "  )لوبین(سأل 
  ".ماذا بھ ؟ ) : " رون(صاح 

  ...."    لقد فقد " 

  ّغابت وسط الصیاح حیث حلق حصان مجنح أمام أنظارھم ) ویزلي(لكن تكملة جملة السیدة 
 منھكان لكن غیر من فوق ظھره ،) فلور(و ) بیل(انزلق . و ھبط على بعد أقدام منھم 

ًشكرا  ، شكرا  ) بیل" (.....  مصابین إلیھم ، لكن العناق الذي ) ویزلي(أسرعت السیدة  "ً
  : كالصاعقة   سقط علیھمًخبراوقال ، ده  نظر مباشرة إلى وال،منحتھ لھ قوبل بعدم اكتراث 

   " ...!!!! مصرعھ ) ماد أي (لقد لقي "  
ًساقطا ، بأن شيء ما في أعماقھ ینھار ) ھاري( شعر ،ك أحد لم یتحر، لم ینطق أحد بكلمة 

  .ًلألرض ، تاركا إیاه لألبد 

، كانت آثار الدموع تلمع على وجنتیھا في ) فلور(؛ فأومأت " لقد رأیناه : "  )بیل(قال 
حدث ذلك بمجرد أن ھربنا من الدائرة مباشرة  ) :  بیل(تابع والضوء القادم من نافذة المطبخ 

  ) فولدمورت (،كانوا متجھین إلى الشمال أیضا ، كانوا قریبین منا ) دنج(و) آيماد (

) ماد آي(سمعت صراخھ ، حاول  و)دنج( فزع ،ذھب مباشرة إلیھم ،  كان یستطیع الطیران -
فسقط عن ، لعنة إلى وجھھ مباشرة ) فولدمورت(ألقى ، اختفى لكنھ انتقل و، أن یوقفھ 
   )بیل(توقف صوت و"  ...   یتبعنا نصف دستةكان، الشيء ، م نستطع فعل شيء لمكنستھ و

  ".بالطبع لم تستطیعوا فعل شيء ) : " لوبین(فقال 
مات ؛ ) ماد آي(أن یفھم ھذا  ) ھاري(لم یستطع ، ًوقفوا جمیعا ینظرون إلى بعضھم البعض 

ًقوي جدا ، شجاع جدا ، ) ماد آي.. (ال یمكن أن یكون    لمحارب الشجاع ا... المناضل الكامل ، ً
لیس ھناك فائدة من ، بالرغم من أن أحدھم لم یقل ھذا، في النھایة بدا أنھم قد فھموا الوضع 

، عائدین إلى الجحر ) ویزلي(و في صمت تبعوا السید والسیدة ، االنتظار في الباحة بعد ذلك 
  .ًیضحكان معا ) جورج(و ) فرید(حیث كان ، ثم إلى غرفة المعیشة 

    ....  "ماذا حدث ؟.... ما الخطب ؟:  " ً ، متفرسا في وجوھھم و ھم یدخلون )فرید(قال 
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  ". مات.... ، ) ماد آي) : " (ویزلي(قال السید 
كانت ، لم یعرف أي منھم ما الذي یفعلھ ، ابتسامات التوأم تحولت إلى تجھم مصدوم 

یعرف ) ھاري ( كان،) ماد آي(تبكي بصمت في مندیل ؛ لقد كانت مقربة إلى ) تونكس(
الذي جلس على األرض في الركن حیث احتل ، ) ھاجرید (،عملھ في وزارة السحر ه وأصدقاء

  .كان یربت على عینیھ بمندیل في حجم غطاء الطاولة ، معظم المكان 

  .إلى الخزانة وسحب منھا زجاجة فایرویسكي و بعض الكؤوس ) بیل(ذھب 
ّأرسل اثني عشر كأسا ممتلئة محلقین عبر الغرفة ، ، و بتلویح من یده ... " إلیكم  " :قال ً

  ) ".ماد آي: " (ًلتصل لكل واحد منھم ، ممسكین بالثالثة عشر كأسا إلى األعلى 

  .، ثم شربوا ) ". ماد آي: " (قالوا جمیعا 
  . ً، بعدھم قلیال مع فواق ) " ماد آي) : " (ھاجرید(ردد 

ًعور باالحتراق قد ارتد إلیھ ، طاردا الشعور أحس بأن الش) . ھاري(أحرق الفایرویسكي حلق 

  .بالخدر و اإلحساس بالالواقعیة  الذي كان یلھبھ و یحرقھ 

  "؟؟ ) مندونجس (ًإذا فقد اختفى : " الذي شرب كأسھ دفعة واحدة  ، ) لوبین(قال 
أن أراد منھ الجمیع ، ) لوبین(و ھم یراقبون ، ًكانوا جمیعا متوترین . تغیر الجو في الحال 
  .، بالرغم من خوفھم مما قد یسمعونھ ) ھاري(یستمر ، ھكذا شعر 

ألنھ ، ًو قد تعجبت من ھذا أیضا  في طریق العودة إلى ھنا ،أعرف فیما تفكرون ) : " بیل(قال 
 لم ،أن یخوننا ) مندونجس(ألیس كذلك ؟ لكن ال یستطیع ، من الواضح أنھم كانوا یتوقعوننا 

  ، لقد أربكھم ھذا في اللحظة التي ظھرنا فیھا ) ھاري(بعة من یعرفوا أنھ سیكون ھناك س

فلماذا لم یخبرھم ، ھو من اقترح ھذه الخدعة الصغیرة ) مندونجس (،و في حالة أنكم نسیتم ، 
ھو لم یرد أن یأتي إلى ھنا ، األمر بھذه البساطة ، قد ٌذِعر ) دنج(بالنقاط الھامة ؟ أعتقد أن 

 وھذا كافي ،و أنتم تعرفون من قد تبعھم مباشرة ، أجبره ) ماد آي (و لكن، في المقام األول 

  .  " لیجعل أي شخص یشعر بالذعر
  قال ، منھ ) ماد آي(ً من  تماما كما توقع – تعلمون –لقد تصرف أنتم )  :" تونكس(قالت 

 )ماد آي(لقد طارد . أمھر المطاردین ، مع األقوى ) ھاري(أنھ سیتوقع أن یكون ) ماد آي(
  ) ......"كینجسلي(تحول إلى ) مندونجس(وعندما استسلم ، ًأوال 

  لكنھ ، نعم  و ھذا جید : " بلكنتھا الفرنسیة الواضحة و بإنجلیزیة ركیكة  ) فلور(قاطعتھا 
ًألیس كذلك  ؟ البد و أن شخصا ما ، اللیلة ) ھاري(مازال ال یوضح كیف عرفوا أننا سننقل 

 ھذا ھو التفسیر الوحید بأنھم قد عرفوا ،  موعد الخطة  شخص ما قد أضاع،ًكان مھمال 
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  ".المیعاد و لكن لم یعرفوا كل الخطة 
متحدیة ، الزالت آثار الدموع ظاھرة على وجھھا الجمیل ، ًحدقت حولھا في وجوھھم جمیعا 

 الصوت الوحید الذي كسر الصمت ھو  ، ولم یفعل أحد،ّبصمت أي منھم في أن یعارضھا 
الذي خاطر بحیاتھ ، ) ھاجرید(في ) ھاري( حملق ،من خلف المندیل ) اجریدھ(صوت فواق 

ُالذي خدع من قبل لیعطي ، الذي یحبھ ، الذي یثق بھ ، ) ھاجرید) .. (ھاري(للتو لینقذ 

  ...... معلومات ھامة لیبادلھ ببیضة تنین ) فولدمورت(
ین ؛ بدا أن الفایرویسكي قد مندھش، فنظروا جمیعا إلیھ ، " ال "  : ٍبصوت عال) ھاري(صاح 

أنا ، إذا ارتكب شخص ما خطأ  و أضاع شيء ما ...... أعني : " ضخم صوتھ و ھو یتابع 

كرر ثانیة بصوت أعلى مما اعتاد أن یتحدث بھ عادة  " إنھ لیس خطأه . أعلم أنھ لم یقصد ذلك 
ًدا أن أي واحد في ھذه ال أعتقد أب، أنا أثق بكم جمیعا ، یجب علینا أن نثق ببعضنا البعض " 

  ) ".فولدمورت(الغرفة قد یبیعني لـ
بقلیل من السخونة ) ھاري(كانوا جمیعا ینظرون إلیھ ؛ شعر . مزید من الصمت تبع كلماتھ 

ًو شرب مزیدا من الفایرویسكي لیجد شیئا یفعلھ، ًمجددا  ) . ماد آي(فكر في ، بینما یشرب ،   ً
ًكان دوما متذمرا من رغ) ماد آي(   .في الثقة بالناس ) دمبلدور(بة ً

  ) ".ھاري(قول جمیل یا : "  عن غیر توقع) فرید(قال 

  ".  نعم  : " )فرید(و ھو نصف محملق في ) جورج(قال 
  .ً كان قریبا من الشفقة ،) ھاري(تعبیر غریب بینما ینظر إلى ) لوبین(كان یكسو 

  ".أتظن أنني أحمق ؟) : " ھاري(سألھ 

الذي كان یعتقد أن أعظم عار ھو عدم الثقة ، ) جیمس(أعتقد أنك مثل ، ال ) :  " لوبین(قال 
؛ وھو أن والده قد تمت خیانتھ من ) لوبین(ما الذي یرمي إلیھ ) ھاري(عرف  ، "باألصدقاء 
استدار ) لوبین(لكن ،  أراد أن یجادل ، شعر بغضب غیر منطقي ،) بیتر بیتیجرو(قبل صدیقھ 

 ، ھناك عمل لنقوم بھ) :" بیل(وخاطب ، على طاولة في الجانب وضع كأسھ ، ًبعیدا عنھ 
  ......"إذا ) كینجسلي( أستطیع أن أسأل ولكن
  ".سوف آتي معك ، أنا سأفعل ھذا ...  ال : " في الحال ) بیل(قال 

  " .  إلى أین تذھبون ؟ : "ًمعا ) فلور(و ) تونكس(قالت 
   ". ستعیدھا یجب أن ن ) ...ماد آي(جثة ) : " لوبین(قال 

  ". ؟......أال یمكن "  ) :بیل( مع نظرة التماس لـ) ویزلي(بدأت السیدة 

  ".لیس إذا رغبت بأن یأخذھا أكلة الموت .... أن ننتظر ؟ ) : " بیل(قال 
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  .التحیة ثم غادرا ) بیل(و) لوبین(ألقى . لم یتكلم أحد 
 مفاجأة وحدوث ،ًي ظل واقفا الذ، ) ھاري(الجمیع ماعدا ، سقط البقیة منھم على المقاعد 

  .الموت كانت وكأنھا حاضرة معھم 
  ".ًیجب علي أن أذھب أیضا ): " ھاري(قال 

  .نظرت إلیھ عشرة أزواج من العیون المذعورة

  "ما الذي تتحدث عنھ ؟،) ھاري(، ًال تكن سخیفا ) :" ویزلي(قالت السیدة 
  ".       ال یمكنني البقاء ھنا " 

  .لم یحدث لھ ألم كھذا منذ أكثر من عام ،  كانت تؤلمھ ثانیة ّدلك مقدمة رأسھ ؛

  ....."ال أرید أن ، ًأنتم جمیعا في خطر بینما أنا ھنا " 
الھدف كلھ من ھذه اللیلة ھو أن نحضرك ، ًلكن ال تكن سخیفا للغایة ): " ویزلي(قالت السیدة 

ًعلى أن تقیم حفل زفافھا ھنا بدال ) فلور( وقد وافقت ،و الحمد  فقد نجحنا ، إلى ھنا بأمان 

ًولقد أعددنا كل شيء لذلك یمكننا جمیعا البقاء معا والعنایة بك ، من فرنسا  ً"  

  .ولیس أفضل ، لم تفھم ؛ جعلتھ یشعر بشعور أسوأ 
  ....."أنني ھنا ) فولدمورت(إذا اكتشف " 

  ". لكن لماذا سیكتشف  ؟) : " ویزلي(سألت السیدة 

ّقال السیَد  ُھناك دستة من  األماكن التي قْد تكوُن فیھا اآلن یا ) : "زليوی(َ َ َ لن تكون ، ) ھاري(ِ
  ". ِلدیھ أي طریقة لمعرفة البیِت اآلمن الذي أنت فیھ

ًأنا لست قلقا على نفسي ) : " ھاري(َقال  َ َ."  

ّقال السیَد  ّنعرف ذلك ، لكنَّ جھوَدنا اللیلة: " بشكل ھادئ ) ویزلي(َ َُ ُ ْ ستبدو عَْ دیمة الجدوى إذا َ
، بعد كل ما )ھاري(بربك  ،  أنت لن تذھب إلى أي مكان) : "ھاجرید(صاح  ، بینما "ذھبت

    ."مررنا بھ لنأتي بك ھنا؟ 

ُو ھو یرفع نفسھ على الوسائد ) جورجَ(قال ْ ِنعم، ماذا عن أذني النازفة؟ : " َ َ."  
ُأعرف ذلك  " َْ "  
  ) ....." ماد آي(لن یرید "

ُأعرف: ") ھاري(صاح   َْ."  

ًبدا محاصرا ُ َّھل یعتقدوَن بأنھ لم یعرف ما عملوه لھ، لم یفھموا بأنھ كان لذلك السبِب أراَد أن ، َ ُّ َ َ ُ ْ َ َْ ْ َْ َُ

  استمرت فیھ ندبتھ، َیِذھب اآلن، قبل أْن یعانوا أكثر نیابة عنھ؟ كان ھناك صمت طویل وصعب 
ّبالخفقان والوخز، كسرتھ أخیرا السیدِة  ًَ   . )ویزلي(ََ
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َیمِكُن أْن نسكنھا مع ، ؟ )ھاري(یا ) ھیدویج(أین :"ْقالت بلطف  ْ َُ ُ ًونعطیھا شیئا) بیدویدجیون(َ َ َ 
ْلتأكلھ َال یستطیع أْن یقول لھا الحقیقة ، انقبضت أحشاؤه كأنما ضرب علیھا  ، "َ َ ُ َشرب آخر ، ََ َ

ُّجرعة من الفایرویسكي لتجنب اإلجابة ََ .  
َ، َھربت منھ قاتلتھ ) ھاري(لقد فعلتھا ثانیة یا ،  ینتشر الخبر انتظر حتى): "ھاجرید(َقال  َ

  ".عندما كان ھناك في األعلى

ّعصاي ُتصرفت ِمْن تلقاء نفسھا. لم أكن أنا ، كانت عصاي: "بشكل قاطع ) ھاري(َقال  َ َ ."  
ّ تعني بأنك  ،)ھاري(لكن ذلك مستحیل یا : " بلطف ) ھرمایوني(َبعد بضعة لحظات، قالت  َْ

َعِملت سحرا بدون َقصُد؛ رددت بالغریزة ََ َْ ً ."  

ًال ، الدراجة كانت تسقط، لم یكْن ممِكنا أْن أعرف أین  : "َقال ھاري َْ ُ َ ْْ َ ُ ، لكن ) فولدمورت(ْ
ي ووجَدتھ وأطلقت علیھ تعویذة ، ِعصاي دارت في یدِّ َلم أجعل ، لم تكن حتى تعویذة أعرفھا  َ

ُنیراَن ذھبیة تظھر من قبل أبد ْ َ   ". اَ
ّقال السیَد  َفي أغلب األحیان، متى ما كنت في حالة ضغط یمِكُن أْن تنتج سحرا ما  ): "ویزلي(َ َ َ ْ ًُ َُ

ًحلمت بھ أبدا َ ُیجده في أغلب األحیان األطفال الصغار ، قبل أن ی ، َ َُ ّتَدربوا ِ َ".   
ْوھو یصر أسنانھ ) ھاري(َقال  ُندبتھ كانت تحرقھ، " َلم یكَن مثل ذلك :" َ َ َ بدا غاضبا ومحبط ؛ .ْ ُ ًَ

َكره الفكرة التي كانوا یتخیلوھا بأنھ ِعنَده قوة لمجاراة   ُ ُ ّ َ َْ ّ َُ   ).فولدمورت(َ

ْعرف بأنھم لم یصدقوه . ّلم یقل أحد أي شيء َ َ ّ َ ًو عندما بدأ یفكر بھذا ، لم یسبق لھ أبدا أن ، َ َ
 ما یمكنھ فعلھ ھو أن ال یئن ِأحرقتھ ندبتھ بألم ، كل ، ًسمع بعصا تؤدي سحرا من تلقاء نفسھا

َتمتم حول الھواء النقي ، و أنزل كأسھ وترك الغرفة. بصوت عال َ ِ َعندما عبر الساحة. َ َ َ، نظر  َ َ

َ حف أجنحتھ الوطواطیة الھائلة، ثم استأنف الرعي-ذا الھیكل العظمي) الثیسترال(إلى  َّ َ توقف ،َّ ّ َ

ُعند الباِب إلى الحدیقِة ، وھو یحّدق) ھاري( ُ إلى الخارج في نباتاِتھ الشدیدة النمو، و یفرك ُ ْ َ ِ
ُجبھتھ ویفكر بـ    . )دمبلدور(ُّ

َسیعرف كیف ولماذا تصرفت عصا ) دمبلدور(كان  ، سیصدقھ) دمبلدور( كان  ّ بشكل ) ھاري(َُ
ًكان ِعنَده األجوبة دائما) دمبلدور(، ألن   مستقل ُْ َ؛ عرف حول العصِا ُ َ، وضح لـ  َ ) ھاري(ّ
  ، مثل ) دمبلدور(لكن  ) . . . . فولدمورت(عصا َال الغریب الذي وجَد بین عصاه وّاالتص

ّ، مثل أبویِھ، مثل بومِتھ المسكینِة ، كلھم اختفوا حیث لن یتمكن ) سیریوس(، مثل ) ماد آي( ُ

َشعر باحتراق في حنجرِتھ لم یكَن لھ عالقة بالفایرویسكي، من أن یتكلم معھم ثانیة ) ھاري( ََ  .  
َ، بلغ األلم في ندبِتھ الذروة بعد ذلكو َ بینما أمسك جبھتھ وأغلِق عینیھ  ،َ َُ َ َصرخ صوت داخل ، َ َ

  . رأسِھ
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ُّأخبرتني أن المشكلة ستحل باستعمال عصا أخرى "  ْ َُ ََ"  
  واندفع إلى عقلھ مشھد رجل عجوز ضعیف یرقد و ھو یلبس الخرق على أرض حجریة 

   " ، أرجوك  أرجوك..ال.. ال " صیحة معاناة ال تطاق ،صرخة طویلة مروعة ، وھو یصرخ ، 
ّكذبت على اللورِد  "  َ   ) "اولیفاندر(یا ) فولدمورت(َ
ْأنا لم" ْأقسم بأنني لم. . . . َ َُ ّ ُ". . . .  

َأردت مساعَدة "  َ ُ َ، مساعَدتھ على الھرب مني )بوتر(َ َ ُ"  
ْأقسم بأنني لم" َُ ّ   . . . ."عُاعتقدت أن أي عصا مختلفة ستنف. . . . ُ
َوضح، إذن، ماذا حدث"  َ ْ ُتحطمت عصا ، لماذا ّ    "؟ ) لوشیوس(ََّ

ْأنا ال أستطیع الفھم " َُ   . . . ."َیحدث فقط بین عصاِتكما. . . ّاالتصال،َ
  "كذب " 
  . . . ."أتوسل إلیك. . .أرجوك" 

َّالید البیضاء و ھي ترفع عصاه وأحس بجیشان الغضب القاسي لـ ) ھاري(َورأى 
ِ ِ، و رأى الرجل الكبیر الضعیف یتلوى على األرض بألم مبرح)مورتفولد( ّ َ َ .  

َیھتز في الظالم، و ھو یمسك باب ) ھاري(َوقف  بسرعة عاد كما ذھب  ، و"ھاري؟ "  ْ َ ُْ ِ ِ
ّالحدیقِة ، و قلبھ ینبض بسرعة ، ندبتھ ما زالت َتوخزة ْ َكانت ِعّدة لحظات قبل أْن یدرك بأّن . َ َْ َ ْ َ

  .ِكانا بجانبھ) مایونيھر(و ) رون(
ُ، ارجع إلى البیِت ) ھاري):"(ھرمایوني(ھمست  ُأال زلت تفكر بالمغادرة، َْ ّ   ".؟  ُ

ْ، أنت یجب أْن تبقى نعم: "  )ھاري(، وھو یربت على ظھر ) رون(َقال  ُ ََ َ   ".، یا صاحبي  ِ

ْو اقتربت بما فیھ الكفایة للنظر ف، "َْھل أنت بخیر؟ ) : " ھرمایوني(سألت    ) ھاري(ي وجِھ َ
ًتبدو سیئا : " وتابعت  َْ"  

ًحسنا، ربما أبدو أحسن من حالة : " و ھو یرتعد ) ھاري(َقال    ). . . ."اولیفاندر(َ

كانت فزعة بكل ) ھرمایوني(ًمرتعبا ، لكن ) رون(عندما انتھى من إخبارھم بالذي رآه ، بدا 
َ لكن یفترض أْن تكون قد توقفت ندبتك   " معنى الكلمة ْ لیس مفترض أن تفعل ذلك ،َ ُال یجب ، َُ َِ

ًأْن تترك ذلك االتصال ینفتح ثانیة  ُ َ َ ْ َأْن تغلق عقلك ) دمبلدور(أراَدك ، َ ْ َ ْوعندما لم یجب ، "َ ُ ْ َ   
َأمسكت ذراعھ ،  ْ، إنھ یسیطر على الوزارِة والصحِف وِنصِف عالم السحرة) ھاري"(وقالت ْ ُ ُ ُ ُ  

ًال تتركھ داخل رأسِك أیضا،  ُ ْ َ   ".  
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  ، تلقي بظاللھا الكئیبة على المنزل ومن فیھ في األیام التالیة) ماد آي ( كانت الصدمة الناتجة عن فقد 

ًما زال یتوقع أن یراه مرة أخرى قادما من الباب الخلفي ، وھو یتكئ على عصاتھ ، مثلما یفعل ) ھاري ( كان 

   األحداث واألخبار ، أحس الذین یحضرون حاملین معھم كل جدید من) الجماعة ( باقي أعضاء 

إال أن یتابع )  ماد آي ( أنھ ال شيء من الممكن أن یخرجھ من شعوره بالذنب واألسى على خسارة ) ھاري ( 

 . ممكن ویدمرھا بأسرع وقت) ت فولدمور( الخاصة بـ ) الھوركروكسات ( مھمتھ في البحث عن 

للذھاب ) بیل ( و ) ویزلي ( یث غادر للتو السید یجلسان حول مائدة اإلفطار ، ح) ھاري ( و ) رون ( كان 

  )جیني ( و ) ھرمایوني ( للطابق العلوي لتوقظ ) ویزلي ( إلى العمل ، بینما صعدت السیدة 

  . قد أنھت إفطارھا وذھبت لتغتسل )فلور( ، وكانت 

ن تبلغ السابعة إال بعد أ) الھوركروكسات ( أنت ال تستطیع فعل أي شيء بخصوص ،) ھاري ( َحسنا یا " 

عشر حیث أنك ما زلت تحت الرقابة ، ولكن یمكننا أن نستفید من ھذا الوقت المتبقي حتى بلوغك في إعداد 

قالھا  "  الخطط ودراسة ما سوف نفعلھ ، ویمكننا التخطیط في ھذا المنزل كما في أي مكان آخر ألیس كذلك ؟؟

  " .          أماكن باقي ھذه األشیاء ؟ ھل تعتقد بأنك تعلم "  :ثم تابع بصوت ھامس ) رون(

   ".ال) :  " ھاري ( فأجابھ 

تخبرنا  ببعض األبحاث و الدراسة حول ھذا الموضوع ، ولقد قالت لي أنھا سوف) ھرمایوني ( لقد قامت " 

عد  سوف تنكسر الرقابة ب " : ًالذي فكر قائال ) ھاري (ل ) رون(قالھا " عما اكتشفتھ عندما تكون أنت ھنا

انتھاء الیوم الثالثین من الشھر ، ھذا یعني أنھ لم یتبقى سوى أربعة أیام أقضیھا في ھذا المنزل ، وبعدھا 

  ....."سوف

  ". یجب علینا حضور الزفاف ، ھم سیقتلوننا إذا تخلفنا عنھ... خمسة أیام : "  بحزم ) رون (فقاطعھ 

    " ؟) فلور ( و ) ویزلي ( السیدة  )  ھم( ھل تقصد بـ :" ًبرأسھ متفھما  ) ھاري (  فأومأ

   ......." إن ھذا الیوم ھو أھم یوم بالنسبة إلیھما... بالتأكید " 

  ". ...أال تدركان مدى أھمیة ھذا) : " ھاري ( فقال 

بالتأكید ال تعرف أي منھما أھمیة األمر ، إنھما ال تعرفان أي معلومة واحدة ولو "  :قائال ً ) رون ( فقاطعھ  

  . " بسیطة

ً ثم التفت ناظرا تجاه باب غرفة ،" واآلن بما أنك ذكرت ذلك كنت أود أن نتحدث عن ھذا الموضوع   "

لقد حاولت أمي : " ًأكثر وأكمل قائال ) ھاري ( لم تعد بعد ، ثم اقترب من ) ویزلي ( المعیشة لیتأكد أن السیدة 

 ننوي أن نفعلھ ، واآلن سوف تكون ھدفھا التالي ، ما الذي) ھرمایوني ( بكل طریقة أن تعرف مني ، ومن 

  ًأن یعرفا ھما أیضا ، ولكن عندما أخبرتھم أن ) لوبین ( فجھز نفسك لذلك كما حاول أبي و 

تخلوا عن السؤال ولم )  ھرمایوني ( ًالموضوع أبدا ألي أحد سواي و  قال لك أال تذكر ھذا) دمبلدور ( 



  
  
 

 ٦٥ 

 Http://www.TipsClub.com 

  . " و عازمة أن تعرف بأي وسیلةیحاوال مرة أخرى ، ولكن أمي تبد

 وقد أصبح حقیقة ، فقبل وقت الغذاء بقلیل قامت) رون ( لم تمضي عدة ساعات حتى كان ما توقعھ 

أن یأتي لیتحقق من جورب منفرد وجدتھ بالغسیل وتظن أنھ ربما یكون ) ھاري ( بسؤال ) ویزلي ( السیدة 

   حیث حجرة الغسیل الصغیرة بدأت الكالمًملكا لھ ، وبمجرد أن انفردت بھ في ركن المطبخ

أنكم أنتم الثالثة  لن تذھبوا لمدرسة )  ھرمایوني ( و ) رون ( ًلقد قال كال من :  " بصوت متسائل عادي 

  . " !!! بعد اآلن) ھوجورتس(

 س في الركنثم أبعد نظره عنھا وأخذ ینظر إلى عاصرة المالب" . ًفعال لن نذھب  .. ًحسنا .. آه ) : "  ھاري ( 

  . )ویزلي(  والتي بدا لھ أنھا تقوم بعصر ما یبدو أنھ صدریة السید ،

  " .أحب أن أسأل ما السبب الذي سیجعلكم تتخلون عن دراستكم ؟ )  :" ویزلي ( السیدة 

  قبل رحیلھ بتكلیفي ببعض المھام التي یجب أن أنجزھا ) دمبلدور ( لقد قام ... ًحسنا " 

  . " یعرفانھا ، ویرغبان في أن یذھبا معي) یوني ھرما( و  )رون( ، 

  . " ما نوع ھذه المھام بالتحدید ؟"  

    "  ....... أنا آسف ال یمكنني"   

  أن نعرف ، وأنا واثقة أن السید ) آرثر ( إنھ من حقي أنا و : "  بحدة قائلة ) ویزلي ( قاطعتھ السیدة  

   ". ذا الرأي سوف یتفقان معي في ھ )جرانجر(  والسیدة 

یخشى مثل ھذا الھجوم ، فشعور اآلباء بالقلق حول مصائر أبنائھم ) ھاري ( منذ فترة لیست بالقصیرة كان 

لكي یحاول ) ویزلي ( لیس بالشيء الذي یمكن تجاھلھ ، لذلك أجبر نفسھ أن ینظر بقوة تجاه عیني السیدة 

بلونھما البني ، والتصمیم الذي ) جیني ( ًة تماما مع عینا یدور بذھنھا ، ولقد الحظ أن عیناھا متطابق استنتاج ما

  . یشع منھا

 لم یرید أن یعرف أي شخص آخر بطبیعة ھذه المھمة) دمبلدور ( ھذا لن یغیر أي شيء ، " 

 . " لیسا في حاجة للذھاب معي ، إنھ خیارھما) ھرمایوني ( و ) رون ( ،

   ًوأنا أرى أنھ ال حاجة لك أیضا بالذھاب:  "  ھي تقول  وعن تظاھرھا بالھدوء) ویزلي ( تخلت السیدة 

یرید أن ینجز ) دمبلدور ( ، كل ھذا الكالم ھراء مطلق ، أنتم الثالثة بالكاد یمكن اعتباركم بالغین ، وإذا كان 

ربما أراد أن ) ھاري ( ، البد أنك أخطأت فھمھ یا ) الجماعة ( ًعمال أو مھمة ما  لكلف بھ جمیع أعضاء 

  . " برك أنھ یرید إنجاز شيء معین ، وأنت أخذت معنى أنھ یریدك أنت أن تقوم بھیخ

ثم ...."   أنا لم أخطئ فھم أي شيء ، ھذه المھمة لي ولن یقدر سواي علیھا  "   :بصوت فاتر ) ھاري (فقال  

ًخلف ظھرھا  ملتقطا جوربا منفردا علیھ رسما ذھبیا لورق البردي ، والذي من مد یده ً ً ً  المفترض أن یتعرفھ ثم ً

  "  وأنا ال أدعم المخاطرة بحیاة أحد....  وھذا الجورب لیس ملكي ، ًتابع قائال 
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ھذا  بالتأكید أنت ال تفعل:  " ًفجائیا عن لھجتھا الحادة وعادت لصوتھا الھادئ المعتاد ) ویزلي ( تخلت السیدة  

اإلعداد  ا ال تزال ھنا أنت ال تمانع أن تساعدنا فيبینم) ھاري ( ًحسنا یا ، ، كان یجب علي أن أدرك ھذا  

   ". فمازال أمامنا الكثیر لنفعلھ، ! ألیس كذلك ؟)  فلور ( و ) بیل ( لزفاف 

)  " ویزلي ( السیدة  فقالت ". بالتأكید أنا ال أمانع:"  بسبب التغیر المفاجئ للموضوع و قال  ) ھاري (ارتبك 

   . لیھ وغادرت حجرة الغسیل، ثم ابتسمت إ"  ھذا لطف منك  

ً مشغولین دائما) ھرمایوني ( و ) رون ( و ) ھاري ( بجعل كّل من ) ویزلي ( منذ تلك اللحظة قامت السیدة 

  ًبترتیبات الزفاف حتى أنھم كانوا ال یجدون أي وقت كافي للتفكیر أو للحدیث معا ، وكان تفسیر

، والرعب الذي واجھوه في رحلتھم ) ماد آي ( یر في رحیل أنھا تحاول أن تلھیھم عن التفك لذلك) ھاري  ( 

ولكن بعد یومین من العمل المستمر من تلمیع أدوات المائدة ، صبغ المفارش باأللوان المفضلة للعروسین ، 

  إعداد الزینات واألزھار ، تقلیم حشائش الحدیقة وطرد األقزام منھا ، ومساعدة السیدة 

الحقیقي ) ویزلي( بالشك في أن دافع السیدة ) ھاري ( بدأ  طائر الزفاف الكبیرةفي إعداد كعك وف) ویزلي ( 

ًبعیدا عن بعضھم البعض ، حیث ) ھرمایوني ( و ) رون ( من وراء تكلیفھم بكل ھذه األعمال بأن یظل ھو و 

  لم تتسنى لھ فرصة الحدیث إلیھم مجتمعین منذ اللیلة التي أخبرھم فیھا عن تعذیب

  . )الیفاندر(  لـ )فولدموت ( 

تعتقد أنھ ) ویزلي ( وھي تعد مائدة العشاء ، أن السیدة ) جیني ( وفي اللیلة الثالثة من بقائھ بالمنزل أخبرتھ 

 .  ًطالما أبعدتھم عن التفكیر و التخطیط معا ستستطیع أن تؤجل رحیلھم لبعض الوقت

فولدمورت ( ھل سیستطیع شخص آخر أن یقتل... أنھ سوف یحدث بعد ذلك ؟ ) ویزلي ( وماذا تعتقد السیدة "  

 یتحدث بتلقائیة بدون تفكیر وعندما رفع نظره إلى) ھاري(، كان "  بینما ھي تلھینا في كل ھذه األعمال ؟ ) 

  ". وجد أن وجھھا قد تحول للون األبیض من الرعب) جیني (

  . " ھذا ما تحاول أن تفعلھ ؟ ، إذا فھذا حقیقي " 

  ". أنا ال أحاول أن أفعل ، لقد كنت أمزح فقط... ال : "  المراوغة قائال ) ھاري (حاول 

، ) جیني ( ًطویال ، كان ھناك شيء آخر غیر تعبیر الصدمة على وجھ ) جیني ( و ) ھاري ( التقت نظرات 

الجمیلة التي منذ ھذه األوقات ) جیني ( فجأة أنھا المرة األولى التي یكون فیھا بمفرده مع ) ھاري ( لقد أدرك 

تفكر ھذه اللحظة ) جیني ( ً، كان متأكدا أن ) ھوجورتس(ًكانوا یقضونھا سویا في األركان المنعزلة لحدیقة 

ًولقد انتفضوا سویا عندما انفتح باب الحجرة ، ودخل كال من السید  باألمر نفسھ   ) ویزلي ( ً

  ).كینجسلي( و ) بیل ( و 

 ، حیث أن) ویزلي ( على مائدة عشاء آل ) جماعة العنقاء ( معظم أعضاء لقد كان من المعتاد أن یجتمع اآلن 

( حیث  ) جریمولد(  بساحة ١٢ًاآلن بدال من المنزل رقم ) الجماعة ( أصبح مقر القیادة ألعضاء ) الجحر(
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  كمقر للقیادة بحكم كونھ قائد) جریمولد (  بساحة ١٢ھو الذي اختار المنزل رقم ) دمبلدور 

  ،كمقر للقیادة ھو القائد الجدید وبالطبع اختار منزلھ ) ویزلي ( أصبح السید ، ، واآلن بعد رحیلھ ) الجماعة ( 

في )  الجماعة(ًإذا أجتمع عشرون شخصا من أعضاء : " ًسبب التغیر قائال ) ویزلي ( ولقد أوضح السید 

ال یعرفونھ  ي وقت واحد بمكاناختفائھم ف" أكلة الموت "  سیالحظ جمیع ١٢منزل غیر معروف كالمنزل رقم 

، وبالتالي لن  ، وبالتالي سیحاولون بكل وسیلة أن یجبروا أحدنا على االعتراف بمكان المنزل الذي نجتمع فیھ

  ". ًمتماسكا ضدھم فترة طویلة إذا عرفوا مكانھ) ھاري ( یظل منزلك یا 

   ."  شيء عنھ وخاصة مكانھ؟؟أخبرھم كل) سنایب ( ًولكن أمر منزلي لم یعد سرا ، فبالتأكید " 

إذا حاول الوصول ھناك ) سنایب ( بأداء تعویذتین ضد ) ماد آي ( لقد قام .. ًحسنا )  :" ویزلي ( فأجابھ السید 

مرة أخرى ، ونحن نأمل أن تكون ھذه التعاویذ بالقوة الكافیة لتمنعھ من تذكر مكان المنزل ، وأن تربط لسانھ 

ً عن المكان ، طبعا لسنا متأكدین من ذلك تماما  إذا حاول أن یخبر أي شخص كما أنھ سیكون من الجنون ...  ً

  باستخدام منزلك كمركز للقیادة ونحن غیر متأكدین من أن حمایتھ كافیة  أن نستمر

انكسرت برحیلھما أم ) دمبلدور ( و ) سیریوس ( وضعھا علیھ كل من  ، حیث ال نعرف إذا كانت الحمایة التي

  ". ال

ًقد كان المطبخ مزدحما باألشخاص ھذا المساء حیث كان الواحد منھم ال یستطیع استخدام السكاكین أو الشوك ل

ًنفسھ یجلس مالصقا تماما لـ ) ھاري ( بدون أن یصدم من یجلس بجانبھ ، ولقد وجد  ، كانت األفكار ) جیني ( ً

یتمنى أن یجلس بین بضعة أشخاص آخرین ) ھاري ( عبرت بینھما منذ قلیل عندما كانا بمفردھما جعلت  التي

  وكان بصعوبة یستطیع تجنب مالمسة ذراعھا بینما یقطع ، یفصلون بینھما 

    .دجاجتھ لیأكلھا

  ". ؟) بیل ( یا ) ماد آي ( ھل من أخبار جدیدة عن ) : " ھاري (

)  لوبین(  لم أستطع أنا أو ال یمكننا إقامة جنازة لھ في الوقت الحالي حیث، ال شيء  )  : "  بیل ( فأجابھ

ًاستعادة جثتھ ، إنھ من الصعوبة أن نحدد تماما مكان سقوطھ مع ھذه الظلمة ، واالرتباك الذي حدث بسبب 

بنشر أي شيء عن موتھ أو العثور على جثتھ ، ولكننا ال ) المتنبئ الیومي ( كما لم تقم ، الیوم  المعركة ھذا

یث أن ھذه الجریدة أصبحت تمیل للھدوء وعدم نشر أي خبر مفزع ھذه ًتماما على ذلك ح نستطیع االعتماد

   ". األیام

   كما لم تذكر ھذه الجریدة أي خبر عن استخدامي السحر وأنا تحت السن القانوني للھروب من"  

ني أن أم أنھم ال یریدون م، ھل ھذا بسبب أنھ یعلمون أنھ لم یكن لي خیار آخر ؟ ، ھذا الیوم  "  أكلة الموت "

   ". ھاجمني ثانیة ؟) فولدمورت ( أخبر العالم أن 

ال یرید أن ) سكریمجیور ( السبب أن "  :ًوھو یومئ لھ موافقا برأسھ عبر المائدة  ) ویزلي ( فقال السید  
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لیس بالقوة الكافیة كما یبدو للكثیرین ، كما ال یرید أن یعرف أحد بحادثة الھروب "   الذي تعرفھ " یعترف أن 

  ". منذ فترة قلیلة) أزكابان ( من سجن  "أكلة الموت " الجماعي لـ 

، قالھا وھو یقبض بیده على سكینة الطعام بشدة ، " و لماذا ال یخبرون الجمیع بالحقیقة  ؟  )  :" ھاري (فقال 

  ًمظھرا لھم الندبة البیضاء التي على ظھر یده الیمنى والمكتوب علیھا 

 ).كذبأنا یجب أال أتحدث بال( 

   " ؟" الذي تعرفھ" أال یوجد أحد في ھذه الوزارة یخطط للوقوف في وجھ : " ًغاضبا ) رون (فصاح 

البعض یخطط لذلك ، ولكن الناس مرعوبین ، إنھم یخافون أن ) رون ( بالطبع یا ) :" ویزلي ( فأجابھ السید 

كما أن ھناك ، ًممن سیھاجمون الحقا ًیكونوا ممن سیختفي الحقا ، یخافون على مصائر أطفالھم أن یكونوا 

لم تستقل كما ) ھوجورتس ( مدرسة مواد العامة بـ ) تشاریتي بورباج ( بشعة تسري بین الجمیع أن  إشاعة

ال یغادر مكتبھ طوال ) سكریمجیور ( ًوحالیا ،  أشیع ، إنما اختفت حیث لم یرھا أحد منذ أسابیع حتى اآلن 

  ". ب انشغالھ بإعداد بعض الخططأتمنى أن یكون ھذا بسب. الیوم

بإفراغ األطباق من طعام العشاء ثم قامت مرة ) ویزلي ( توقف الحدیث لبعض الوقت عندما قامت السیدة 

  . ًأخرى بملئھا بكعكة التفاح ، وھذا طبعا باستخدام السحر

، ثم تابعت "  زفاف خالل حفل ال) ھاري ( یجب علینا أن نقرر في أي زي سوف تتنكر یا ) :" فلور (قالت 

  بالطبع لیس أحد من ضیوفنا من : " عندما بدا علیھ الحیرة وھو ال یفھم ماذا تقصد فقالت 

االحتراس فحن ال نستطیع أن نتنبأ بسلوك بعض األشخاص ممن قد تمت  ، ولكن یجب علینا "أكلة الموت" 

  ". دعوتھم بواسطة اآلخرین

  . بھذا الكالم فھي ما تزال تشك بھ) ھاجرید ( صد تق) فلور ( ًمتأكدا بأن ) ھاري ( كان 

، وكانت تبدو منھمكة في مراجعة " ھذه مالحظة جیدة ، یجب علینا االحتراس ) : " ویزلي ( فقالت السیدة 

ھل قمت بتنظیف ) رون " (  قائمة طویلة من األعمال التي یجب القیام بھا قبل موعد الزفاف ثم تابعت قائلة 

  . " حجرتك ؟

 لماذا أقوم... لماذا ؟ : " وھو یضع ملعقتھ بقوة على المائدة ثم یرفع یده ویشیر بھا لوالدتھ ) رون (صاح 

  ) :ویزلي ( السیدة  فأجابتھ  ". تعجبنا الحجرة على حالھا ھذا) ھاري ( أنا و ، بتنظیف حجرتي ؟  

  .". .نحن نقوم باإلعداد لزفاف شقیقك في ھذا المنزل أیھا الرجل الصغیر" 

  " .  وھل سیتزوج شقیقي في حجرتي ؟ :" بغضب ) رون (قاطعھا  

  .....".ولكن.. ال )  : " ویزلي ( السیدة 

 " ...أقوم ب ) مرلین ( فلماذا بحق لحیة :" مرة أخرى بغضب ) رون (قاطعھا 

ًدا ، وافعل ما تقولھ ال تتكلم مع أمك بھذه الطریقة مرة أخرى أب: " بلھجة جادة وحازمة ) ویزلي ( قال السید  
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  ". لك

 یحدق بغضب في والدیھ ، ثم أخذ ملعقتھ مرة أخرى وانھال على ما تبقى من كعكة التفاح خاصتھ) رون ( أخذ 

 كان  ...."   فبعض الفوضى بالحجرة ھي أشیاء خاصتي وسوف) رون ( یمكنني مساعدتك یا " .....  

سوف تقوم بمھمة أخرى ، یجب ) ھاري ( ال یا عزیزي : " قالت ) ویزلي ( السیدة  یقول ذلك لكن ) ھاري(

في اإلمساك ببعض الدجاج من العش لنجھزھا لغداء الغد ، وال تنسوا أن تقوموا بجمع  )آرثر( أن تساعد 

 سوف أكون شاكرة إذا قمت بتغییر مالءات حجرة السید والسیدة ) ھرمایوني ( أما بالنسبة إلیك یا   البیض

ً تعلمین سوف یصلون ھنا غدا في العاشرة صباحا فكما )دیالكور( ،  وعندھا انصرف الجمیع ألداء "  ً

  :من دخول حظیرة الدجاج  ) ھاري ( وھو یمنع ) ویزلي ( حیث قال السید . مھماتھم

  لقد قام والدي ، ) مولي ( لیس ھناك الكثیر من العمل لنقوم بھ ھنا، وأنا لم أحب أن أذكر ذلك لـ " 

  .... ال، المحطمة ، وانأ أخفیھا ) سیریوس ( دراجة  بإرسال معظم األجزاء التي تبقت من) تونكس ( 

إنھا ، "  البطاریة الرھیبة "، ما یطلق علیة " ماسورة العادم"، أقصد أحتفظ بھا ھنا ، إنھا مواد رائعة  ، 

ًجزاء معا مرة أخرى تجمیع ھذه األ سوف أحاول "  المكابح "فرصة رائعة لي ألستطیع معرفة كیف تعمل 

  ". أقصد عندما أمتلك الوقت لفعل ذلك، .. مشغولة  ال) مولي ( عندما تكون 

 بغرفة المعیشة ، لذلك تسلل مباشرة لغرفة نوم) ویزلي ( السیدة ) ھاري ( وفي طریق عودتھم للمنزل لم یجد 

  :یقول ) رون ( وھو یتمنى أال یالحظھ أحد ، وعندما فتح باب الغرفة لیدخل سمع) رون  (

 ً، ثم عاد مستلقیا على"  حسبتھا أمي  ) ھاري ( آه انھ أنت یا ... أنا أقوم بذلك ، أنا أقوم بذلك  " 

كانت الحجرة في ، وھو یدخل الحجرة ) ھاري ( فراشھ الذي كان من الواضح أنھ لم یغادره إال عندما أحس بـ 

تجلس في الركن ) ھرمایوني ( تغیر الوحید أنھ كانت حالة كبیرة من الفوضى كما كانت طوال األسبوع ، ال

ذو الفراء البني الكثیف یجلس بجانب قدمھا ، كانت تقوم بترتیب الكتب ) كروكشانكس ( البعید للغرفة ، وقطھا 

  . إن بعض ھذه الكتب تخصھ ھو) ھاري ( في كومتین كبیرتین ، وقد الحظ 

   . ) " ھاري( ًأھال یا ) : " ھرمایوني ( قالت 

    ".؟) ویزلي ( وكیف استطعت أن تھربي من السیدة : "  وھو یجلس على سریره الصغیر ) ھاري (  قال

  ، ثم قامت" . بتغییر المالءات أمس  ) جیني ( قد نست أنھا كلفتني أنا و ) رون ( إن والدة " 

في أحد الكومتین ) اعد واللغات علم القو( و ) دراسة علم األعداد ( باالستمرار في فرز الكتب ، فقذفت كتابي 

   .في الكومة األخرى) نھوض وسقوط فنون الظالم ( ثم وضعت كتاب 

تمكن من  ، أنا أعتقد أنھ ربما) ماد آي ( عن ) ھاري ( قبل دخولك یا ) ھرمایوني ( لقد كنت أتحدث مع "  

  . " النجاة

   "...!!  یقول أنھ شاھده وھو یتلقى تعویذة قاتلة) بیل ( ولكن " 
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 ". ً، فكیف یكون متأكدا مما شاھده ؟ "   أكلة الموت " ًأیضا كان مھاجما من) بیل ( ولكن .. نعم " 

من  )ماد آي(حتى لو أفلت  )  : " فرق الكویدتش إلنجلترا وإیرلندا ( وھي تمسك بكتاب ) ھرمایوني (قالت  

   ". التعویذة القاتلة ، لقد سقط من ارتفاع آالف األقدام

  .. ". یمكنھ استخدام تعویذة الدرع لیحمي نفسھ من السقوط)  : "  رون (فقال 

  .. ". قالت أن عصاتھ انزلقت من یده وھو یسقط) فلور ( ولكن "  

   ".ً ھذا جید لو أردتما أن یكون میتا...  ًحسنا : "  ، وھو یعدل الوسادة لوضع أكثر راحة ) رون ( تزمر

ًبالطبع نحن ال نرید أن یكون میتا ، إنھ شيء : " بدا على مالمحھا الصدمة بصوت حاد وقد ) ھرمایوني(قالت 

  ". مریع أن یموت رجل صالح مثلھ ، إننا فقط نتعامل مع ھذا الموضوع بشكل واقعي

  من قبلھ) دمبلدور ( تحطم جسده ومات ، مثلما حدث لـ ) ماد آي ( أن ) ھاري ( وللمرة األولى یتخیل 

لمحطم وعینھ السحریة مازالت تدور في تجویفھا وتحدث ھذا الطنین الممیز ، أحس بألم وتخیل ھذا الجسد ا

  .مفاجئ یمتزج برغبة شاذة في أن یضحك من ھذه الصورة التي دارت في عقلھ

  ". بأسره ، وإال كیف لم یستطع أحد أن یجد جثتھ بعد ؟" أكلة الموت " ربما قام ) :  " رون (فقال  

، لقد قتلوه وحولوا جثتھ لعظام ، ثم ) بارتي كروتش ( أو ربما فعلوا بھ مثلما فعلوا بـ : " ) ھاري ( و تابع 

  .".....ثم تعاملوا معھا بـ) مودي ( ربما قاموا بتغییر شكل جثة ، الخلفیة ) ھاجرید ( قاموا بدفنھ في حدیقة 

  لى كتاب وقد بدا عیھا االنزعاج الشدید ، وتدفقت دموعھا ع) ھرمایوني  (صرخت  

   ". كفاك ھذا.. ال :  "   الذي كانت تمسكھ بیدھا في ھذه اللحظة و قالت )تعویذات الساحر المفصلة( 

لم أكن ) ھرمایوني .. ( ال .. آه : " وھو یكافح للقیام من سریر المخیمات الصغیر الجالس علیة ) ھاري (قال  

   ".أن أضایقك أو أزعجك بكالمي ھذا أحاول

من سریره بطریقة مفاجئة جعلت زنبركات السریر ) رون ( النھوض ، قفز ) ھاري ( ن یستطیع ولكن قبل أ

ووضع إحدى زراعیھ على كتفھا ، ثم أخذ یبحث ) ھرمایوني (  صوت صریر عالي ، ثم اتجھ لـ  تحدث

باح في داخل جیبھ عن شيء ما ، ثم سحب منھ مندیل قذر الھیئة كان قد استخدمھ ھذا الص بالذراع األخرى

فقامت العصا بإزالة )... تیرجیو :  ( تنظیف الفرن ، ثم سحب عصاتھ وأشار بھا تجاه مندیلھ القذر  وقال  

  الرضا عندما نجحت تعویذتھ ) رون ( معظم الشحم واألوساخ من على المندیل ، بدا على 

  ). ھرمایوني( ، ثم قام بدفع ھذا المندیل لـ 

أنا آسفة ، ) ... رون ( ًشكرا یا : "  المندیل وتدفع أنفھا بداخلھ وتستنشق بقوة وھي تلتقط ) ھرمایوني (قالت  

  ًأنا لم أتخیل أبدا ، ) دمبلدور ( ًولكن ھذا الحدث كان مریعا ألیس كذلك ؟  ، أقصد لقد مات بعد 

ً بطریقة ما ، لقد بدا لي قویا وماھرا للغایة وقد مات) ماد آي (  ً ."   

أعلم أنھ شيء مریع ، ولكن أنت تعلمین ماذا كان سیقول لنا ، آه "  :ًط قلیال على كتفھا  وھو یضغ) رون (قال 
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   ". إذا كان ھنا بیننا اآلن

  ". نعم كان سیقول أن نواصل الحذر بصفة مستمرة: " وھي تمسح عینھا ) ھرمایوني (قالت 

وأنا تعلمت من ذلك أال ، علم مما حدث لھ  نعم ، كان سیقول لنا أن نت: " ًوھو یومئ برأسھ موافقا ) رون ( قال

  ". )مندونجس( ًأثق أبدا في أي شخص قصیر وجبان خاصة إذا كان اسمھ 

بسحب ذراعھ ) رون ( ًابتسامة خفیفة ثم مالت قلیال لألمام لتلتقط كتابین إضافیین ، فقام ) ھرمایوني ( ابتسمت 

على األرض ، ) وحش الوحوش ( ت تمسك بھ وھو الكتاب الذي كان) ھرمایوني ( من على كتفھا ، ألقت 

  ).رون( ًفانحل الرباط الذي كان یربطھ ، تحرر الكتاب ثم اندفع مھاجما كاحل 

ًوقد اندفع محاوال نزع الكتاب الذي ) ھاري ( ، وھي تشاھد ".  أنا آسفة .. أنا آسفة ) : " ھرمایوني (صاحت  

 ً.ام بربطھ مجددا، وعندما نجح ق) رون ( كان یقبض على كاحل 

   ". ماذا تفعلین بكل ھذه الكتب بأي حال ؟: " ًوھو یعرج متجھا نحو فراشھ ) رون (قال 

  أنا أحاول أن أحدد أي منھم سوف نأخذه معنا عندما نرحل للبحث عن) : " ھرمایوني (أجابتھ 

   " . ) الھوركروكسات ( 

   "ب بمجموعة متنقلة من الكت) رت فولدمو( طاد سوف نص، أنا نسیت : "  جبینھ بیده و قال ) رون  (لطم 

) تعویذات الساحر المفصلة ( ، ثم نظرت إلى كتاب "   ظریف للغایة .. ھاھا ) : " ھیرمایوني (فقالت  

ًحسنا من األفضل أن نأخذه ، ًولكننا سنحتاج لترجمتھ أوال، ال أعرف ھل نأخذ ھذا الكتاب ؟ " وتابعت قائلة 

   بوضعھ في إحدى الكومتین ، وانحنت ملتقطة كتاب  ثم قامت، "  ربما نحتاجھ  

   .) تاریخ ھوجورتس (

   ".أنصتا إلي : "  ًوھو یجلس معتدال وینظر إلیھما ) ھاري ( قال 

  ًنظرة مماثلة تقریبا تدل على العصیان المسبق لما سیقول)  ھرمایوني ( و ) رون ( نظر لھ كل من 

  ". ....بأنكما سوف ترحالن معي و) دمبلدور ( أنكما قلتما بعد جنازة أنا أعلم : " یتابع ) ھاري (و

  ...". )ھرمایوني( ھا قد بدأ  یا ) : " رون ( قاطعھ 

سوف أقوم : " ، ثم التفتت عائدة للكتب وقالت )  "  رون ( كنا نعلم أنھ سیفعل یا ) : " ھرمایوني (فقالت  

ً لم نعد لھناك أبدا ، لن یكون شعوري جیدا إذا تركت ھذا معي ، حتى ولو) تاریخ ھوجورتس( بأخذ كتاب ً

 ...".الكتاب و

   ... ".  أنصتا إلي: "  مرة أخرى ) ھاري (فكرر

من ینبغي أن تنصت ، سوف نأتي معك ، ھذا ما اتفقنا علیھ منذ ) ھاري ( ال أنت یا ) : " ھرمایوني (قاطعتھ  

 ". عدة شھور

 ...  " .ولكن "  
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   )".ھاري( أغلق فمك یا :  " ھذه المرة ) رون (  قاطعھ

   ".ولكن ھل تعتقدا أنكما قد قمتما بالتفكیر الجید في ھذا األمر ؟ " 

دعنا نرى : " في كومة الكتب غیر المرغوب بھا ) السفر مع  الترول ( وھي تقذف كتاب )  ھرمایوني (قالت  

  سوف نرحل في نفس اللحظة التي ستقررھا یا ھذا ، أنا أقوم بالتحضیر لھذا السفر منذ أیام طویلة ، 

لقد قمت بتعلم وممارسة أنواع متقدمة ،  ًأنني قمت بفعل الكثیر جدا من أجل ھذه الرحلة   ، ولتعرف) ھاري ( 

إلى ھنا من تحت ) ماد آي ( الخاصة بـ ) وصفة التحول ( وصعبة من السحر، وقمت بتھریب جمیع قارورات 

و )  ویندل ( ا قمت أیضا بتعدیل ذاكرة والدي ، لیعتقدا أن اسمھما الحقیقي ھو السید كم ،)رون( رقابھ والده 

التي بالفعل ذھبا إلیھا ، وھذا ) أسترالیا ( ، وأن قمة طموحھما في ھذه الحیاة أن یھاجرا إلى ) مونیكا ( السیدة 

 عني أو عنك  حیث إنني لألسف أن یتعقبھما ، إذا أراد أن یستجوبھما) فولدمورت (  ُلجعل األمر صعبا على

  وإذا نجوت بعد تدمیرنا، )  ھاري ( قد حدثتھما بالقلیل عنك یا

ًحسنا  ، سوف أجد أبي و أمي ، وألغي السحر الذي مارستھ علیھما  ، أما إذا لم أنُج ) الھوركروكسات  ( ـ ل

  ) ویندل ( لجدیدة ، فالسید ا أعتقد أنني قد قمت بسحر جید للغایة لجعلھما آمنین و سعیدین في حیاتھما

   ". ًال یعرفان بوجودي ، إنھما یعتقدان أنھما ال یملكان ابنا لھم)  مونیكا (  والسیدة 

 من سریره مرة ثانیة ووضع ذراعھ على كتفھا) رون ( تفیض بالدموع ثانیة ، فقام ) ھرمایوني ( كانت عینا 

  . ا حدثنظرة معاتبة وكأنما یلومھ على م) ھاري ( ونظر لـ 

  ... ". ، أنا لم اعتقد أن) ھرمایوني ( أنا آسف یا ) : " ھاري ( 

ًحسنا نحن ... ًنعرف تماما ما قد یحدث لنا إذا ذھبنا معك ) رون ( لم تعتقد أنني و ) :" ھرمایوني (قاطعتھ  

رون (قال   ". یري ما فعلتھ أنت ؟) ھاري ( ھل تستطیع أن تجعل ) رون ( ، ًنعرف تماما عواقب ھذا القرار 

 ....". للتو طعامھ  و) ھاري ( لقد أنھى ... ال ) : " 

   ...".إنھ یجب أن یعلم ھذا .. ھیا ) : " ھرمایوني ( فقاطعتھ

و خطا تجاه  ) ھرمایوني( ، ثم قام بسحب ذراعھ مرة ثانیة من على كتف )  " .  ھاري ( اتبعني یا ، ًحسنا " 

  ".  تعال)ھاري ( ھیا یا : "  الباب وقال 

  ...  ".ًحسنا ، ولكن ماذا ھناك ؟: " وھو یتبعھ ) ھاري ( قال

 وأخرج عصاه ثم أشار بھا) رون ( في الممر الضیق المتجھ ألعلى ، ثم توقف ) رون ( خلف ) ھاري ( خطا 

 ".ھماً، فانفتحت فتحة صغیرة فوق رأسیھما ثم انزلق منھا سلما حتى وصل لقدمی) دیسیندو : " ( للسقف وقال 

  . كان ھناك صوت شھیق وزفیر عالي مخیف یأتي من الفتحة ، مع رائحة نتنھ تشبھ رائحة المصارف

    ".الذي تملكونھ ، ألیس كذلك ؟ ) الغول ( ھذه السقیفة ھي مكان ) : " ھاري (فقال 

 ان یفسد ھدوءًمن قبل مطلقا ، والذي كان في بعض األحی) ویزلي ( آل ) غول ( قد شاھد ) ھاري ( لم یكن 
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  . اللیل بصیاحھ المخیف

   ..".ٍتعال وألق نظرة علیھ ،  إنھ ھو : " وھو یتسلق السلم  ) رون ( فأجابھ

نفسھ في ھذه السقیفة ) ھاري ( وتسلق السلم خلفھ ، وبعد عدد قلیل من الدرجات وجد ) رون ) ( ھاري ( تبع 

  .ًھ جسد متكور یبدو نائما ، وقد فتح فمھ الضخمالضیقة المظلمة ، كان أمامھ على بعد خطوات قلیلة من

   .. ".البیجامة) الغول ( ھل من الطبیعي أن یرتدي ... إنھ یبدو ... ولكن ) : " ھاري ( فقال

.. ًوال من الطبیعي أیضا أن یمتلك شعر أحمر ، ویملك تلك البثرات الكثیرة على وجھھ... ال ) : " رون ( فقال 

."  

ن النظر في ھذا الشيء وعیناه تعتادان على الظالم المحیط  ، كان یبدو مثل البشر في یمع) ھاري ( أخذ 

ًمخالفا ) الغول ( كان ھذا الشكل الذي یبدو علیھ ، القدیمة  )  رون ( الحجم والشكل ، وكان یرتدي بیجامة 

ون بشكل عام ضخمة عن تلك الكائنات فھو یعرف أنھا تك) ھاري ( ًتماما للشكل الحقیقي الذي كان یعرفھ 

  . وقذرة وصلعاء وال تملك ھذا الشعر األحمر الممیز ، وال ھذه البشرة المتوردة

  ... ".ً مثلي تماما) الغول ( ھذا ، ؟  ) ھاري ( أال ترى یا " 

  ... ".  إنھ لیس كذلك، ال "  

أخد   ". شرح لك كل شيء ھناكإن الرائحة ھنا كریھة للغایة ، دعنا نعود لغرفتي وسأ، ًحسنا ) : " رون (قال 

السلم ألعلى وأغلق فتحة السقیفة ، أسرعا بالعودة للغرفة ) رون ( كل منھما بالنزول من السقیفة ، ثم أعاد 

  . مازالت تفرز الكتب) ھیرمایوني ( حیث كانت 

أعتقد أنھ ..  مباشرة لیعیش ھنا في حجرتي) الغول ( في اللحظة التي سنغادر فیھا ھذا المنزل سوف یتم نقل " 

لقد فھمت ..  یرید ذلك ، ولكنھ ال یستطیع التحدث ، حیث أن كل ما یستطیع فعلھ أن یعوي والزبد یسیل من فمھ

   ". ألیس كذلك ؟، الفكرة 

 ینظر إلیھ بارتباك ، ویبدو علیھ أنھ لم یفھم خطتھ العبقریة) ھاري (  وجد أن اإلحباط عندما) رون ( بدا على 

ًمعا مرة أخرى ، سوف یظن ) ھوجورتس ( عندما ال نعود نحن الثالثة إلى ، ًانظر لألمر جیدا : " فتابع 

 مباشرة سوف یتجھون" أكلة الموت " وھذا یعني أن ، برفقتك ألیس كذلك ؟  ) ھرمایوني ( الجمیع أنني و 

ًإلى عائالتنا لیعرفوا ھل یمتلكون أي معلومات تقودھم إلینا وبالتالي إلیك ، وطبعا أنت تعلم وسائلھم في ذلك 

  ". األمر

لیسوا من ذوي  ًولكن من حسن الحظ أنھ سیبدو أنني وعائلتي قد ھربنا بعیدا ، ألن الكثیر من السحرة الذین"  

  ". باء ھذه األیامالدم النقي ، یھربون ویحاولوا االخت

 ًأما بالنسبة إلى عائلتي فال تستطیع االختفاء ، حیث سیكون األمر مثیرا للشك والشبھات ، باإلضافة"  

 لھذا سوف نقوم بإشاعة قصة عن أنني مریض على نحو خطیر، أنھم ال یستطیعون ترك وظائفھم و أعمالھم  
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، وإذا أتى أي أحد إلى ھنا لیتحقق من ھذا )  ھوجورتس (ولھذا ال یمكنني العودة لـ ) جدري التنین ( بمرض 

 ًوھو نائما بفراشي ، ویرتدي مالبسي ، ومغطى بالبثرات) الغول ( األمر سوف یقوم أبي أو أمي بجعلھ یشاھد 

معدي للغایة وبال عالج ، لذلك لن یحاول أي زائر لي أن یقترب من فراشي كما ) جدري التنین ( أن مرض  ..

یستطیع التكلم أو ال ، حیث یمكن ألبي أو أمي أن یدعي أن الفطریات المسببة ) الغول ( ھتم إذا كان أنني ال ا

   ". للمرض امتدت إلى الحلق

   ".وھل والدك ووالدتك مشتركین معك في ھذه الخطة ؟؟ ) : " ھاري (فسألھ 

كما رأیت أما بالنسبة ) الغول ( ئة في تحویل ھی) جورج ( و ) فرید ( والدي نعم ، لقد قام بنفسھ بمساعدة " 

ساد الغرفة   ".ًأنھا لن تتقبل فكرة رحیلنا إال عندما نرحل فعال، لقد رأیت بنفسك كیف ھي ؟ .. ًحسنا .. ألمي 

) رون ( للكتب في إحدى الكومتین ، جلس) ھرمایوني ( لحظات طویلة من الصمت لم یقطعھا إال صوت إلقاء 

ًینظر إلیھما وھو ال یستطیع قول أي شيء ، لقد بدا واضحا لھ ) ھاري ( كتب ، وأخذ یراقبھا وھي تقوم بفرز ال

سوف  أنھما اتخذا جمیع اإلجراءات الممكنة لحمایة عائالتیھما ، وھذا األمر جعلھ یدرك بكل وضوح أنھما

كم یعني ما فعاله یذھبان معھ ، وأنھما على علم تام بالخطر الداھم الذي سیحیط بھما ، كان یرید أن یخبرھما 

  .الكثیر إلیھ ، ولكنھ لم یجد الكلمات المناسبة التي تعبر بھا عن ذلك

 الغاضب وھي تصیح من أربعة طوابق من أسفل ھذه الحجرة) ویزلي ( ثم قطع ھذا الصمت صوت السیدة 

على مفارش المائدة  ذرة من الغبار لم تنظفھا ) جیني ( ربما تركت : "  ًصیاح والدتھ قائال  ) رون ( فسر.. ..

  . " ًباكرا قبل الزفاف بیومین كاملین ؟) دیالكور ( ، ال أعلم لماذا ستحضر عائلة 

سوف تكون وصیفة العروس ویجب أن ) فلور ( أن شقیقة : " وھي ال تزال تفرز الكتب ) ھرمایوني ( قالت 

الت صغیرة لتستطیع الحضور تكون ھنا قبلھا بفترة كافیة حتى تستطیع التدرب على دورھا ، وھي ال ز

  ". بمفردھا

  .. ".  الضیوف لن تساعد أمي في أعمالھا المجھدة  ؟، ًحسنا ) : " رون ( قال

ًفورا بالصندوق بدون أن تلقي نظرة علیھ ، ثم انحنت ) نظریة السحر الدفاعي ( كتاب )  ھرمایوني ( وضعت

ًالذي نحتاج فعال أن نناقشھ ھو المكان الذي : " ي تقول و ھ)  تقییم التعلیم السحري بأوروبا ( لتلتقط كتاب  

  أنك ترید الذھاب إلى تجویف) ھاري ( أنا أعلم یا ، سنذھب إلیھ بعد أن نترك ھذا المنزل ؟ 

ًأوال ، وأنا أفھم تماما لماذا ) جودریك  (  ھي أولویتنا ) الھوركروكسات ( أال یجب أن تكون .. ًحسنا .. ولكن ، ً

  ". القصوى

  ". ).. الھوركروكسات( كنت سأوافقك الرأي ، لو كنا نعلم أین ھي ھذه ) : " ھاري (  فقال

  أوال) جودریك ( تفھم تماما سبب رغبتھ في الذھاب إلى تجویف ) ھرمایوني ( ال یصدق أن ) ھاري ( وكان 

  كان جزء فقط من ذلكالموجود ھناك ھو كل ما یجذبھ لھذا المكان فقط ، لقد) ھاري ( لم یكن قبر والدي  ،
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الجذب ، كان یراوده شعور غامض ال یستطیع تفسیره أن ھذا المكان یحمل بعض األجوبة لكثیر من أسئلتھ ، 

القاتلة ، واآلن ھو على وشك ) فولدمورت ( ربما كان ھذا بسبب أن ھذا المكان ھو الذي نجا فیھ من تعویذة 

 . رید الذھاب للمكان الذي حدث فیھ ذلك ، كان یرید أن یفھمی) ھاري ( مواجھة ھذا التحدي مرة أخرى ، كان 

 ربما ؟) جودریك  ( یراقب تجویف) فولدمورت ( أال تعتقد أنھ من المحتمل أن یكون ) : "  ھرمایوني (قالت  

   ". ًیتوقع أن تعود لتزور قبر والدیك ، في الوقت الذي ستبلغ فیھ وتكون حرا ألول مرة لتذھب حیثما ترید

  . قبل اآلن ، وكان یكافح لمحاولة إیجاد حجة جیدة لیرد بھا) ھاري (  یكن ھذا السؤال قد خطر على لم

  ، أنتم تعرفون) ب .أ.ر( ھذا الشخص : "  ًمتكلما فجأة وبدا أنھ مستغرق في أفكاره الخاصة) رون ( صاح

: برأسھا موافقة فتابع )  ھرمایوني (، أومأت إلیھ " الحقیقي  ) الھوركروكس ( الذي استطاع سرقة القالدة أو 

   ". ألیس كذلك ؟، لقد قال أنھ سوف یدمرھا " 

المزیفة ، وقام بقراءة الورقة التي كتبھا ) الھوركروكس ( حقیبة ظھره أمامھ ، ثم أخرج منھا ) ھاري ( سحب 

  " دما أستطیع ذلكالحقیقي ، وأنوي أن أدمره بأقصى سرعة عن) الھوركروكس ( لقد قمت بسرقة ) " ب .أ.ر(

  ". ؟)  الھوركروكس ( ماذا لو لم یستطیع تدمیر ھذا : " ًمتابعا ) رون (قال  

   - ربما یكون امرأة) ب .أ.ر(  تشیر إلى أن - ...  " أو لم تستطع : "  متدخلة )  ھرمایوني ( قالت 

 ".دنا ویقلل من العمل المطلوب، ولكن إذا دمرھا فھذا سیساع) ب .أ.ر( ال أبالي بجنس ھذا ) : " رون (فقال  

یجب علینا أن نحاول تتبع القالدة ، ھذا حقیقي ، ولكن ال یمكننا االعتماد على ذلك ) : " ھرمایوني (فقالت 

  ". ألیس كذلك ؟، ومعرفة ھل قام بتدمیرھا أم ال ؟  الحقیقیة

  ".؟؟  )الھوركروكس( وعندما نصل إلیھا ، كیف نستطیع أن ندمر ) : " رون (فتسائل 

   ... ". لقد قمت ببعض األبحاث حول ھذا الموضوع، ًحسنا " 

أنا أعتقد أنھ لم تكن ھناك أي كتب تتحدث عن ھذا الموضوع بمكتبة .... كیف ھذا ؟ ) : " ھاري (فسأل 

   . .. "المدرسة

) بلدور دم( لم تكن ھناك كتب عن ھذا بأي مكان ، لقد قام : " وقد أحمر لون وجھھا ) ھرمایوني ( قالت

  ". بإزالتھا كلھا من المكتبة ، ولكنھ لم یدمرھا

ًوقد جلس باھتمام ناظرا إلیھا وقد اتسعت عیناه ذھوال ) رون ( قال ) مرلین ( كیف استطعت بحق مالبس : " ً

  ". )الھوركروكس ( ـالداخلیة أن تضعي یدك على ھذه الكتب الخاصة ب

إنھا ما زالت كتب من حق المكتبة ، إنھا لم تكن سرقة : " ا وھي تنظر بخجل لرفیقیھ) ھرمایوني (أجابت  

لو أراد أال یعثر علیھا أو ) دمبلدور ( برفعھا من على األرفف ، كما إنني أعتقد أن ) دمبلدور ( حتى ولو قام

  .....".یأخذھا أحد ما لجعل ھذا األمر في منتھى الصعوبة و

  ... ".   لموضوعأدخلي مباشرة في ا: "  ًمقاطعا ) رون (فقال 
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ًلقد كان األمر سھال ، لقد قمت بأداء تعویذة الستدعاء ھذه الكتب ، أنتم : " بصوت خافت ) ھرمایوني ( قالت

وجاءت لي في سكن ) دمبلدور ( ، وبعد أداء التعویذة خرجت الكتب من نافذة مكتب ) أكسیو ( تعویذة  تعرفون

  ". الفتیات

 ". ولكن متى فعلت ذلك؟ : "  یط من الشك واإلعجاب وھو ینظر إلیھا بخل) ھاري (قال 

مباشرة ، عندما اتفقنا أن نترك المدرسة ، ) دمبلدور ( بعد جنازة : " بصوت خافت ) ھرمایوني (قالت  

، وعندما ذھبت للسكن ألحضر حقائبي ، خطرت لي فكرة أنھ ) الھوركروكسات ( ونذھب معك للبحث عن 

ولقد كنت بمفردي ....  كلما كان ھذا أفضل لنا في تنفیذ مھمتنا ) وركروكسات الھ( كلما عرفنا المزید عن 

لقد جاءت لي الكتب مباشرة من النافذة المفتوحة فأخذتھا ،  حاولت ، ولحسن الحظ نجحت حینھا بالسكن ، لذلك

المعلومات في ًسیكون غاضبا لذلك ، إننا لن نستخدم ھذه ) دمبلدور ( ووضعتھا بحقائبي ، أنا ال أعتقد أن 

   ". ألیس كذلك  ؟ ..  )الھوركروكس( صناعة 

  .. ". على أي حال أین ھذه الكتب  ؟، ھل سمعت أحدنا یعترض على ذلك ؟ )  : " رون ( فقال 

تبحث لبعض لحظات عنھا ، ثم أخرجتھا من وسط الكومة الكبیرة ، كانت مجموعة من ) ھرمایوني ( أخذت 

ریط جلدي عریض أسود اللون ، أخذت ھذه الربطة باشمئزاز ، ثم سحبت أحد الكتب قد حزمت مع بعضھا بش

  ً.الكتب منھا بحرص شدید كما لو كانت تحمل جثمان أحد ما توفي حدیثا

   واسمھ )الھوركروكس( ًھذا أحد ھذه الكتب ، إنھ یعطي تعلیمات واضحة جدا عن طریقة صنع  "  

ً  حقا ھو كتاب مریع جدا ، مليء بالسحر األسود الشیطاني ..إنھ كتاب مخیف ، )أسرار فنون الظالم (  أنا  ،ً

أنا ، ) ھوجورتس(أعتقد أنھ لم یفعل ذلك قبل أن یكون مدیر لـ ، من المكتبة ؟ ) دمبلدور ( أتساءل متى رفعھ 

  ".أخذ كل المعلومات التي یحتاجھا من ھذا الكتاب) فولدمورت ( أستطیع المراھنة أن 

  ، إذا كان) الھوركروكس ( عن كیفیة صناعة ) سلوجھورن ( ًلماذا قام إذا بسؤال : " ًدھشا  من)  رون ( فقال

 ". ًقد قرأ ھذا الكتاب سابقا ، وبالتالي یعلم جمیع الخطوات الالزمة لذلك؟ 

لقد ، لقد سألھ فقط لیعلم ماذا من الممكن أن یحدث إذا قام بتقسیم روحھ إلى سبعة أجزاء ) : " ھاري (فأجاب  

 قبل أن یقوم بسؤال) الھوركروكس ( ًكان یعلم تماما كیفیة صناعة ) ریدل ( ًمتأكدا أن ) دمبلدور ( كان

  ".أنھ أخذ التعلیمات المطلوبة من ھذه الكتب) ھرمایوني ( وأعتقد أنك محقة یا ، عن ذلك ) سلوجھورن (

، كلما زاد رعب ووحشیة المعلومات وكلما قرأت المزید من صفحات تلك الكتب ) : " ھرمایوني ( فتابعت

لقد ، ) ھوركروكسات ( استطاع صناعة ستة ) فولدمورت ( التي تحتویھا ، وكلما أصبحت ال أصدق أن 

  أحتوي ھذا الكتاب على الكثیر من التحذیرات حول المخاطر التي قد تلحق بباقي الروح بعد محاولة تقسیمھا 

  ". واحد فقط) ھوركروكس (  بالنسبة لصناعة مستقرة ، وكل ھذا ، وكیف أنھا تصبح غیر

كانت تقل بمرور ) فولدمورت ( أن آدمیة لورد : " من قبل ) دمبلدور ( ما قالھ لھ ) ھاري ( عندھا تذكر 
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   ". ًالوقت ، حتى انھ أصبح حالیا ما یمكن أن نطلق علیة الشر المطلق

  .. ".ًأجزاء الروح معا مرة أخرى وھل من طریقة یمكن بھا إعادة تجمیع ) : " رون ( تساءل 

  ًنعم یمكن ذلك ، ولكن ھذا یكون مؤلما ألقصى حد: "  وھي تبتسم ابتسامة خفیفة ) ھرمایوني (أجابت  

 .. ".وكیف یمكن فعل ذلك ، لماذا ؟ ) : "  ھاري ( فتساءل 

لندم الحقیقي على ما فعلت لقد ذكر الكتاب في بعض الھوامش ، أنھ علیك الشعور با) : " ھیرمایوني ( فأجابت

یحاول ذلك بأي ) فولدمورت ( ولكني ال أعتقد أن ، ، إن األلم الناتج عن ھذا الشعور من الممكن أن یدمرك 

    ".طریقة

   ؟)  الھوركروكس ( وھل ذكر الكتاب أي معلومات عن كیفیة تدمیر ) : " رون ( سأل

نعم لقد ذكر الكتاب ذلك ، وكان : " مئزاز واضح وھي تقلب بعض صفحات الكتاب باش) ھرمایوني (قالت  

  ًالخاصة بھم بلعنات قویة جدا كي ال تدمر ) الھوركروكسات ( سحرة الظالم أنھم یجب أن یحموا ھذه  یحذر

) ریدل ( عندما دمر مذكرات ) ھاري ( كل ما قرأت من ھذه الكتب أستطیع أن أقول إن ما فعلھ   ، ولكن من

  )".الھوركروكس( ً القلیلة جدا المباشرة التي تستطیع تدمیر الطرق ًكان واحدا من

    ) .. ". الباسیلیسك( بأحد أنیاب ثعبان )  الھوركروكس ( طعن ،  !!! ماذا ؟) : " ھاري ( فقال 

، لقد ) الباسیلیسك ( ًمن حسن حظنا أننا نمتلك ھذا المخزون الكبیر جدا من أنیاب : " ًساخرا ) رون ( فقال

  ".ًا أتساءل ماذا سنفعل بكل ھذه الكمیةدوم كنت

، ولكن یجب ) الباسیلیسك ( یمكن فعل ھذا بوسائل أخرى غیر أنیاب : " بصوت ھادئ )  ھرمایوني (قالت  

  ،إصالح نفسھا مرة أخرى) الھوركروكس ( ًأن تكون ھذه الوسائل مدمرة تماما لكي ال تستطیع  

  " ي مضاد سوى شيء واحد فقط ، وھو شدید الندرة بشكل ال یمكن تخیلھال یوجد لھ أ) الباسیلیسك ( ُفمثال سم 

   ).. ". العنقاء( نعم المضاد الوحید لھ ھو دموع : "  بصوت خافت ) ھاري  (قال 

المشكلة التي سوف تواجھنا ویجب علینا التفكیر بحلول لھا ، أن ھناك مواد ، ًتماما ) : " ھرمایوني ( فقالت

ً، وجمیع ھذه المواد من الخطر جدا أن ) الباسیلیسك (  تلك القوة التدمیریة التي یمتلكھا سم ًقلیلة جدا تمتلك

ًلن تجدي نفعا إطالقا ، یجب ) الھوركروكس ( ، الن أي محاولة لتمزیق أو تحطیم أو سحق  تقوم بحملھا معك

ًا أبدا حتى باستخدام أن تدمر الوعاء الذي  یحوي ھذا الجزء من الروح بطریقة ال یمكن أصالحھ بعدھ

  ".السحر

ولكن إذا حطمنا الوعاء الذي یعیش بھ ھذا الجزء من الروح  ، لماذا ال یقوم ھذا الجزء من ) : " رون (قال  

   ".الروح بالبحث عن شيء آخر یعیش فیھ ؟ 

  ". یةتعتبر في حد ذاتھا النظیر المعكوس للروح البشر) الھوركروكس ( ألن ) : " ھرمایوني (  أجابت

  . )ھرمایوني( االرتباك ، حیث لم یفھما ماذا تقصد ) رون ( و ) ھاري ( بدا على 
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فھذا لن یفسد ) رون ( ًإذا التقطت سیفا اآلن ، وقمت بطعنك بھ یا ، ًحسنا : " بسرعة ) ھرمایوني (فتابعت  

  ".ًروحك مطلقا 

  " .ة  وأنا متأكد أن ھذا سوف یشعرني بالراح: " ًساخرا ) رون (قال 

 ".ربما " ًضاحكا  ) ھاري ( قال 

ولكن وجھة نظري ھي أنھ مھما حدث لجسدك فإن الروح تبقى سلیمة ، نعم ھو كذلك ) : " ھرمایوني ( قالت

، حیث تعتمد الروح ھنا على الوعاء الذي یحویھا ، إنھ ) الھوركروكس ( ً، وھذا تماما مخالف لحالة ً تماما

  ".ونھ ال تستطیع النجاة أو الحیاة جسدھا المسحور ، وبد بمثابة

، وھو یتذكر الحبر الذي "  ًسابقا بالموت عندما قمت بطعنھا  ) ریدل ( لقد بدأت مفكرة ) : "  ھاري ( قال

، وعندما تلفت المذكرة بدأ ) الباسیلیسك ( سال منھا مثل سیل الدماء ، عندما قام بثقب ورقھا بواسطة ناب 

  .بالصراخ وھو یتالشى) فولدمورت ( من روح  بداخلھا  الجزء المحفوظ

ُنعم ھذا تماما ما أقصده ، عندما فسدت المذكرة بطریقة ال یمكن بعدھا أن یتم ) : " ھرمایوني (قالت  

حاولت من قبل ) جیني (  تستطع الروح الموجودة بداخلھا من االستمرار وھلكت معھا ، ولكن  إصالحھا ، لم

بقذفھا في المیاه ، ولكن ھذا بالطبع لم یؤثر بھا حیث عادت ) ھاري ( ل أنت یا تدمیر المذكرة قبل أن تفع

  ".ًكالجدیدة تماما

 على) فولدمورت ( لقد سیطر ھذا الجزء من روح ، انتظري لحظة  : " ًمقاطعا وقد عبس وجھھ) رون (قال  

  .. ".ألیس كذلك ؟  كیف حدث ذلك ؟ ) .. جیني (

الما أن الوعاء الذي بداخلھ الجزء من الروح لم یدمر أو یصاب بأذى ، فان الروح ط) : " ھرمایوني (فأجابت 

وال أقصد باالقتراب أن تصبح بجانب ، بداخلھ تستطیع التنقل بینھ وبین أي شخص یقترب من ھذا الوعاء 

) جیني ( كانت لقد ،  ًالوعاء مثال أو أن تحتفظ بھ لمدة طویلة ، ولكن أقصد االقتراب العاطفي بمشاعرك منھ  

ًتصب في المفكرة كل مشاعرھا ، حیث كانت تسجل بھا یومیاتھا وشعورھا نحو األشخاص وكل شيء تقریبا 

الموجودة بھا من ) ریدل ( كان یحدث معھا فكأنما أصبحت ھذه المفكرة جزء من مشاعرھا ، مما منح روح 

ًنفسك بورطة كبیرة جدا إذا كنت تابعا لـ ًوطبعا ستجد ، نفسھا ) جیني ( أن تملك سیطرة غیر محدودة على  ً  

  ) ".ھوركروكس( 

 ، أنا لم!  لماذا لم أسألھ عن ذلك ؟، ! أن یدمر الخاتم ؟) دمبلدور ( أنا أتساءل كیف استطاع ) : " ھاري (فقال 

) دور دمبل( ، ثم بتر حدیثھ بغتة وھو یفكر في كل شيء كان ینبغي علیھ أن یسأل ....  "  ًأحاول مطلقا أن 

  أنھ قام بإضاعة الكثیر من الفرص المتاحة أمامھ عندما كان ) دمبلدور ( عنھ، لقد اتضح لھ منذ موت 

  . لیعرف كل شيء، ًحیا لیعرف المزید من المعلومات عن الكثیر من األشیاء التي یجھلھا  )دمبلدور( 

ة بقوة شدیدة كادت معھا الحوائط أن انكسر الصمت الذي كان یسري بالغرفة عندما قام أحدھم بفتح باب الغرف
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  ، بینما جرى قطھا ) أسرار فنون الظالم ( وسقط من یدھا كتاب ) ھرمایوني ( تھتزفصرخت 

فقد قفز من فراشھ ) رون ( وھو یطلق صوت مواء ساخط ، أما ) رون ( تحت سریر ً مختبئا) كروكشانكس ( 

  ه ، واصطدمت رأسھ بالحائط المقابل للسریر ، أماالتي بید) الضفادع (  من حلوى  وھو یلقي بقوة علبة

ًغریزیا نحو عصاتھ التي صوبھا نحو الباب قبل أن یتبین لھ أن الشخص الذي فتح  فقد امتدت یداه) ھاري  ( 

  . التي كان یبدو علیھا الغضب الشدید) ویزلي ( السیدة  الباب بھذه الطریقة لم یكن سوي

ولكن ھناك الكثیر من   ًم اللطیف ھذا ، أنا متأكدة أنكم جمیعا تحتاجون للراحةأنا آسفة أنني قاطعت اجتماعك" 

 ھدایا حفل الزفاف غیر مرتبة بغرفتي والتي تحتاج إلى إعادة تنظیمھا ، وفرزھا ، وكتابة

   ".ًوأنا مازلت أذكر أنكم جمیعا قد وافقتم على المساعدة ، اسم كل مدعو علیھا 

ز من مقعدھا ویبدو علیھا الخوف ، وأثناء قفزھا لتقف أطاحت قدمھا بكومة الكتب وھي تقف) ھرمایوني (قالت 

  )رون( ، ثم ألقت نظرة مضطربة إلى "  نحن آسفون  ... ًنحن حسنا : "  الكبیرة الموضوعة على األرض 

  ).ویزلي( ، وأسرعت تغادر الغرفة بعد السیدة )  ھاري (  و 

مثل ) ھرمایوني ( أال تبدو لك : "  رأسھ ویتجھ للخروج من الغرفة بصوت منخفض وھو یدلك ) رون (قال  

ً؟   ماعدا طبعا االرتیاح الذي یصیبھم بكثرة األعمال ، حسنا كلما اقتربت نھایة ھذا الزفاف " جن المنازل" ً

  ".زادت السعادة والراحة التي سأشعر بھا  كلما

بعد الزفاف لن یكون ھناك ما نفعلھ سوى ، بالتأكید نعم : " خارج الغرفة ) رون(وھو یتبع ) ھاري (قال  

   ".ألیس كذلك ؟ ، ، وھذا سیكون مثل قضاء عطلة لطیفة ) الھوركروكسات ( البحث عن 

 ٍبالضحك بصوت عال ، ولكنھ توقف فجأة عن الضحك وعبست مالمحھ مع رؤیتھ لھذه الكومة) رون ( بدأ 

  ).ویزلي( ة والدتھ السیدة الضخمة من ھدایا الزفاف التي تنتظرھم بحجر

ًستصل الیوم في الحادیة عشر صباحا ، كان كال من ) دیالكور ( كانت عائلة    ، ) رون ( ، ) ھاري ( ً

بعدم الراحة ) رون ( أحس ، ھذا الوقت ) فلور ( یشعرون باالستیاء تجاه عائلة ) جیني ( و  )ھرمایوني( 

أن یصفف ) ھاري ( بھ بزوج آخر من لون واحد  ، وحاول العلوي لیستطیع تغییر جوار وھو یعود للطابق

ًوعندما شعر الجمیع أنھم تھیؤوا وأن مظھرھم جیدا ، خرجوا معا لینتظروا الزائرین  ،شعره بأي طریقة  ً

ًالمكان مرتبا ونظیفأ بھذه الطریقة من قبل ، حیث أن المرجل ) ھاري ( لم یر  ،بالحدیقة الخلفیة المشمسة ً

ًالرقبة الطویلة القدیم اللذان كانا دائما موضوعان على الدرجات المؤدیة للباب   ، والحذاء ذوالصدئ القدیم

الخلفي قد اختفیا ، وتم استبدالھما بزوج من األشجار الجمیلة ذات األوراق الكثیفة الموضوعة في وعاء جمیل 

وراق األشجار تھتز ببطء ، مما ومع عدم وجود نسمات قویة من الھواء ، كانت أ ،المظھر على جانبي الباب 

كما أن الدجاج الذي كان یمرح بالحدیقة كان قد تم إغالق ، الجو الساحر الجمیل  أضاف على المكان المزید من

ًحظیرتھ علیھ ، وكان قد تم تقلیم حشائش وأشجار الحدیقة ، وتم تنظیف وكنس الفناء جیدا ، بشكل عام كان 
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ًكان یفضل المكان على حالتھ القدیمة ، فمن وجھة نظره أن المكان حالیا ) ي ھار( ولكن  ،المكان رائع المظھر

الذین كان یعتبرھم مرحین " أقزام الحدیقة " ھذه الحشائش الطویلة التي كان یحتشد بھا  ًیبدو مھجورا بدون

 .للغایة

ف  الوزارة أو من طر) الجماعة ( كانت الحمایة السحریة الموضوعة على الجحر سواء من طرف أعضاء 

لینتظر ) ویزلي ( تمنع أي شخص من السفر مباشرة إلى ھذا المكان باستخدام السحر ، ولذلك خرج السید 

كان   ،على التلة القریبة من  الجحر ، حیث سیصلون باستخدام أداة انتقال سحریة) دیالكور ( وصول عائلة 

الذي ) ویزلي ( مصدرھا السید أول صوت یدل على وصولھم ، ھو صوت ضحكات ھستیریة قویة كان 

ظھرعلى بوابة الحدیقة بعد لحظات قلیلة من سماع صوتھ ، وھو یحمل بعض الحقائب ، ویقود امرأة شقراء 

  ).فلور( ًترتدي ثوب طویل علیھ رسومات أوراق خضراء ، وطبعا كانت ھذه المرأة والدة  جمیلة

ال ) دیالكور ( كان السید ، وھم وعانقت والدھا ثم اندفعت نح" والدتي : " ٍبصوت عال ) فلور ( صاحت 

یمتلك أي نوع من ھذا الجمال الفاتن الذي تمتلكھ زوجتھ وابنتیھ ، كان قصیر القامة ، بدین القوام ، یمتلك لحیة 

  .ًقصیرة مدببة ، كان بشكل عام یبدو مھندما وبھیئة جیدة ، كما أن مالمحھ توحي بالود واللطف

ٍالتي كانت ترتدي حذاء ذو كعب عال ، وقام بتقبیلھا مرتین ) ویزلي ( باتجاه السیدة ) ر دیالكو( خطا السید 
  .وجنتیھا ، ثم أمسك یدھا بكلتا یدیھ السمینتین ، مما جعلھا تبدو مرتبكة للغایة على

أنكم ) فلور ( لقد أخبرتنا ، لقد عانیتم الكثیر من المشاكل الستقبالنا : " بصوت عمیق ) دیالكور ( قال السید   

  ".كنتم تعملون بجھد متواصل لإلعداد للزفاف 

  ".ال مشاكل على اإلطالق .. ھذا ال شيء .. آه : " بصوت مرتعش ) ویزلي ( قالت السیدة  

ًیبدو عصبیا مع ھذا االستقبال ، وأفرغ انفعالھ بتسدید ركلة قویة لقزم  من  أقزام  الحدیقة شاھده ) رون ( كان 

   ". آنیة األشجار الجدیدة الموضوعة بجانب الباب یخرج من بین

إنھ من دواعي الشرف ، سیدتي العزیزة ) : "  ویزلي ( وھو مازال یمسك ید السیدة ) دیالكور ( قال السید  

 تقدمت  ) ".ابولیني( دعیني أقدم لك زوجتي ، العظیم لنا أن تكون ھناك مصاھرة بیننا ، و توحید لعائلتینا 

ًتماما ثم قامت بتقبیلھا أیضا) ویزلي ( تجاه السیدة ) یالكور د( السیدة  ً.  

  ".لقد أخبرنا زوجك بحكایات طریفة للغایة ، ًأھال ) : "  دیالكور ( قالت السیدة  

  ًنظرة عابسة جعلتھ یسكت فورا ) ویزلي ( ٍیضحك بصوت عال ، فنظرت إلیھ السیدة ) ویزلي ( أخذ السید 

  .عبیر وقور كما لو كان یستقبل صدیق مقرب وھو على فراش المرض ، ویرسم على مالمحھ ت

   .. ". من قبل ) جابریال ( ِوبالطبع أنت لم تقابلي ابنتي الصغیرة ) : " دیالكور ( تابعت السیدة 

، كانت في الحادیة عشر من العمر نحیفة ) فلور ( صورة مصغرة طبق األصل من أختھا ) جابریال ( كانت 

) جابریال (  ابتسمت، طویلة الشعر حیث یصل شعرھا إلى خصرھا ، وكان شعرھا أشقر المع نقي القوام ، 
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ونظرت إلیھ نظرات متوھجة وھي تبتسم لھ ) ھاري ( ثم عانقتھا ، ثم التفتت إلى ) ویزلي( برقة إلى السیدة 

  .تبتلع لعابھا بصوت مسموع ) جیني ( مما جعل ، بعذوبة ، وترمش بعینیھا  

لداخل ) دیالكور ( ، وھي تقود عائلة "  ًحسنا تفضلوا للداخل : " بصوت بشوش ) ویزلي (  السیدة قالت

  .البیت مع الكثیر من عبارات الترحیب المختلفة 

ضیوف لطفاء ونافعین للغایة ، حیث كانوا یقدمون ید ) دیالكور ( بعد القلیل من الوقت ظھر أن عائلة 

ًكان ماھرا تقریبا ) دیالكور ( السید ، ًتمین جدا بالمساعدة في التحضیر للزفاف المساعدة للجمیع ، وكانوا مھ ً

  أما السیدة ،  من التحضیر ألماكن جلوس المدعوین إلى اختیار ثوب وحذاء وصیفة العروس  بكل شيء

ًدید تماما ًفكانت ماھرة للغایة في أعمال المنزل ، لقد استطاعت تنظیف الفرن وجعلھ المعا كالج) دیالكور ( 

تحاول تقدیم المساعدة ، كنت تتبع شقیقتھا في كل مكان ) جابریال ( بینما ،  من لحظة   بتعویذة واحدة في أقل

  .لھا بكل طریقة ، وكانا یتبادالن الحدیث باللغة الفرنسیة ذات اللكنة السریعة

لیالئم معیشة الكثیر من األشخاص ًلم یكن مصمما ) الحجر ( كانت النقطة السلبیة الوحیدة في األمر كلھ أن 

  ًینامان حالیا بغرفة المعیشة ، حیث أصرا أن یأخذ السید والسیدة ) ویزلي( كان السید والسیدة ، بداخلھ 

  بغرفة ) فلور ( تنام مع ) جابریال ( وكانت ، غرفتھما الخاصة ، ولم یقبال أي جدال بھذا الشأن  ) دیالكور ( 

عندما یصل األخیر من رومانیا  )  تشارلي ( سوف یشارك حجرتھ مع أخیھ ) ل بی( القدیمة و ) بیرسي ( 

 ً.األصدقاء ، ولكن ھذه المرة لن تكون أمامھما أي فرصة للمرح معا حیث كانا في الحقیقة أفضل

ًیحاولون بكل طریقة أن یجتمعوا معا بعیدا عن كل ) ھرمایوني ( و ) رون ( و ) ھاري ( ًكان كال من  ً

تترك لھم أي فرصة ) ویزلي ( فلم تكن السیدة ..  بالمنزل ، ولكن كل محاوالتھم انتھت بالفشل األشخاص

وعندما تطوعوا أن یذھبوا إلطعام الدجاج محاولین الھروب من داخل المنزل ، وجدوا ، لیكونوا بمفردھم 

یث رافقتھم لحظیرة أمامھم مباشرة وھي تحمل سلة كبیرة من الغسیل بین ذراعیھا ، ح) ویزلي ( السیدة 

 . الدجاج وظلت معھم

  "  أنھا ال ترید أن تتركنا بمفردنا أبدا: "  ًغاضبا ) رون ( قال 

من الجید أن تقوموا بإطعام الدجاج ، ولكن یجب أن نغلق علیھم العشة ، قبل أن ) : " ویزلي ( السیدة  قالت 

ة للغایة ، وھي تمیل لتستند على جانب عشة ، كانت تبدو مرھق" ًیحضرالرجال غدا لتركیب سرادق الزفاف  

بمرافقة الرجال عندما یقوموا بتركیبھا ) بیل ( أنھا مظلة كبیرة من المعدن ، وسیقوم : " ثم تابعت قائلة  الدجاج

أنا یجب أن ، عندما یقوموا بعملھم ) ھاري ( وأنت یجب أن تبقى بالداخل یا ، ، إنھ یقول إنھم ماھرون للغایة 

  ". ًمن الصعب جدا تنظیم حفلة زفاف بوجود كل تعویذات الحمایة ھذه حول المكان أقول إنھ

  .. ". أنا لم أقصد، أنا آسف : "  وقد بدا علیھ الخجل ) ھاري (قال 

ًحسنا  إن األمن الخاص بك .... ًال یا عزیزي ، ال تكون سخیفا ، أنا ال أقصد  ): " ویزلي ( السیدة  فقاطعتھ
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ًغدا  أنا كنت أرید في الحقیقة أن أسألك كیف تحب االحتفال بعید مولدك، ًلقصوى عندنا جمیعا یحتل األولویة ا

   ".في السابعة عشر بعد كل ذلك ، إنھ یوم ھام للغایة ) ھاري ( ، ؟ 

أنا ال أرید أي : " وھو یفكر في األعمال اإلضافیة التي سیرھق بھا الجمیع للتحضیر لھذا الحفل ) ھاري ( قال

  ".إنھ الیوم السابق للزفاف ، ً أو صخب ، في الحقیقة إن العشاء الطبیعي سیكون جیدا للغایة ضجة

ًحسنا إذا كان ھذا ما تریده یا عزیزي ، ولكن سوف أقوم بدعوة ) : " ویزلي ( قالت السیدة     ) لوبین ( ً

  ) ".ھاجرید( وما رأیك أیضا لو دعونا ) تونكس( و 

   . "ِولكن أرجوك ال ترھقي نفسك  بتحمل أعباء إضافیة ، ًون رائعا للغایة ھذا سیك) : " ھاري ( قال

   .. ". لن تكون ھناك أي أعباء ، ًطبعا یا عزیزي ) : " ویزلي ( قالت السیدة 

  شاھدھا  ،ًأخذت تنظر إلیھ نظرات طویلة فاحصة و ابتسمت إلیھ ابتسامة حزینة  ، ثم اعتدلت وذھبت بعیدا

ك عصاھا تجاه حبال الغسیل ، وفي الحال ارتفع الغسیل الرطب من السلة في الھواء وھي تحر) ھاري ( 

 بموجة كبیرة من الندم تسري داخلھ بسبب اإلزعاج واأللم الذي) ھاري ( وعندھا أحس ، وربط نفسھ بالحبل  

  . ) رون( أصابھا بھ بسبب عدم معرفتھا بما ینوي أن یفعلھ عندما یرحل مع ابنھا المحبوب 
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كان يمشي في طريق طويل تحيطه الجبال ، كان الجو البارد ذو الضوء الضعيف يدل على أن الوقت كان فجراً 
حيث كان هناك عند األفق البعيد ما يبدو أنه ظل مدينة صغيرة يبتلعها الضباب الكثيف في هذا الوقت ، كان هذا 

  أنه ال يستطيع أن يفكر بأي شيء غيره مطلقاًالرجل يحتاج بشدة لشخص معين من هذه القرية يحتاج إليه لدرجة 
  ...كان هذا الشخص الذي يحتاجه هو الذي يحمل اإلجابة لتساؤالته ، كان يحمل حل هذه المشكلة التي تواجهه 

  "استيقظ اآلن ) : " رون(صاح 
فوضوية التي الصغيرة ال) رون ( عينيه ، كان مازال نائماً على سرير المخيمات الصغير في حجرة ) هاري(فتح 

تقع تحت سطح المنزل مباشرة ، لم تكن الشمس قد أشرقت بعد مما ترك الحجرة غارقة في الظالل  حيث كانت 
  تؤلمه ) هاري(   ما تزال نائمة وتضع رأسها أسفل جناحها الصغير ، كانت الندبة على جبين)بیدویدجیون( البومة 

  .؛ كما لو كان أحدهما يقوم بوخزها بشوكة حادة 
  " لقد كنت تتكلم و تغمغم وأنت نائم  ) : " رون(ال ق
  "هل كنت فعالً ؟؟  " 
  "عدة مرات ) جريجوروفيتش(نعم لقد كنت تردد اسم " 

من ) : " هاري(غير واضح تماماً بالنسبة إليه و تسائل ) رون(مازال ال يرتدي نظارته لذلك كان وجه ) هاري(كان 
  )  "جريجوروفيتش(هذا الـ 

  "هل أبدو كمن يعلم  ؟؟  أنت من كان ينطق باسمه  ..ال أعلم " 
  الندبة على جبينه وكانت عنده فكرة غريبة أنه كان قد سمع هذا االسم من قبل ، ولكنه لم يكن يتذكر) هاري(فرك 

  " يبحث عنه  ) فولدمورت(أعتقد أن :  " أين أو متى كان ذلك و قال 
  "ء الحظ  إنه إذاً شخص سي: " بصوت متوتر )  رون(قال 

  على السرير ومازال يفرك ندبته ، اآلن كان قد صحا عقله تماماً ، و كان يحاول أن يتذكر بالتفصيل ) هاري(جلس 
ولكن كل ما كان يذكره منظر الجبال في األفق والمنظر الضبابي للقرية الصغيرة التي تقع .. ما كان قد رآه بالحلم  

  "أعتقد أنه خارج البالد  :  " لتحدث في الوادي الذي تحيطه الجبال ثم بدأ ا
  ) "جريجوروفيتش(من ؟؟ هل تقصد هذا الـ " 
  هذا المكان لم يكن يبدو أنه يشبه) .. جريجوروفيتش(كان خارج البالد يبحث عن ) فولدمورت(أعتقد أن .. نعم " 

  "أي جزء من بريطانيا  
  " مرة أخرى ) فولدمورت(خل عقل هل تقصد أنك مازلت ترى ما بدا: " بانزعاج شديد ) رون(فصاح 

  "ولكن كيف أستطيع الكف عن رؤية هذه األشياء في أحالمي ؟؟؟) . هرمايوني(أسد لي معروفاً وال تخبر " 
  . مألوف) جريجوروفيتش(ويفكر لماذا يبدو له اسم ) بيدويدجيون(ينظر لقفص ) هاري(أخذ 

  " بالكويديتش  ولكن ال أستطيع معرفته أعتقد أنه يريد شيء له عالقة: "  ببطء ) هاري(ثم تكلم
  "؟؟ )   جريجوروفيتش(؟؟  هل أنت متأكد أنك لم تكن تفكر بـ  ...  كويديتش) : "   رون(فتساءل 
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  "من هذا  ؟؟  : "  بسرعة ) هاري(سأله 
دراجومير : " ( وهو يحدق لمجموعته التي عليها الكثير من صور أبطال الكويدتش  )  رون(فأجاب

إنه حارس مرمى أكثر من صد كرات الكوافل في . لقد سجل الرقم القياسي من عامين ماضيين ، ) فيتشجريجورو
  .هذا الموسم 

  "هذا أبداً  ) جريجوروفيتش(بال شك لم أكن أفكر بـ .. ال) : " هاري(فقال 
  )  "هاري(على كل حال عيد ميالد سعيد يا ...  وأنا أيضاً أحاول أال أفكر به  " 

  ".أنا اآلن في السابعة عشرة  .. هذا صحيح لقد نسيت: "  بكل فرح )  يهار(قال 
  عصاه التي كانت موجودة بجانب سريره وأشار بها للمكتب الفوضوي حيث ترك نظارته ) هاري(أمسك 
شعر بالرضا وهو يرى نظارته تأتي ، على الرغم أنها كانت على بعد قدم واحد منه ) .. اكسيو جالسيس: "( وقال  

" كان هذا بارعاً  : "  ساخراً )  رون(فقال . ليه ، لم يكن يرى شيء من الغرفة بوضوح حتى وضعها على عينيهإ
قذف ما تصل إليه يديه بالمثل ، وأصبحت بعد لحظات جميع )  هاري(ثم بدأ بقذف العديد من األشياء عليه  فبادله 

التي كانت منزعجة وأخذت ترفرف باهتياج ) دجيونبيدوي(األشياء في الغرفة تطير عبرها مما تسبب في إيقاظ 
أن يربط بعض الكتب الخاصة به بواسطة السحر ولكن لم تكن العقدة بالقوة ) هاري(كذلك حاول ، داخل قفصها 

بتغيير لون الخيط البرتقالي الذي يربط ) هاري(الكافية فلم تمضي بضعة دقائق حتى استطاع أن يحلها بيده ، ثم قام 
  .  عمن صور العبي الكويدتش إلى اللون األزرق الالم) ونر(مجموعة 

  "هيا افتحها هنا أنا ال أريد أن تراها والدتي  ... خذ هذه هديتك  "  
إنه يحتوي !! ... كتاب : "  و بدا  مندهشاً ) رون(وهو يقوم بفتح العلبة المستطيلة التي تحوي هدية ) هاري(قال 

  "أليس كذلك ؟؟ على معلومات ستفيدنا عندما نرحل 
إحدى عشرة طريقة آمنة لتجعل ( إنه كتاب ، هذا الكتاب أكثر قيمة من الذهب .. هذا ليس كتاب عادي  .. ال " 

إنه يشرح كل شيء تحتاج لمعرفته عن الفتيات ، لو كان معي هذا الكتاب العام الماضي ) الفتيات تقع بغرامك 
، حسناً لقد قام  ..   ، ولعرفت أيضا كيف أستطيع أن أواعد ) الفندر(لعرفت تماماً ما علي فعله ألتخلص من 

بإعطائي نسخة من هذا الكتاب ولقد تعلمت منها الكثير ، سوف تندهش عندما تعرف أن الكثير ) جورج(و) فريد(
  .من هذه األشياء ال تحتاج استخدام العصا لفعلها

كان ، خاله وجدا كومة كبيرة من الهدايا على المائدة وبعدها قام كل منهما بالتوجه معاً نحو المطبخ ، وعندما د
وقفت تتحدث معهما وهي تقف أمام )  ويزلي(قد أنهوا للتو طعام اإلفطار ، بينما السيدة ) ديالكور(والسيد ) بيل(

   )هاري(يخبرك أنه يتمنى لك عيد ميالد سعيد يا ) ارثر: " (وهي تبتسم ) ويزلي(المقالة الطائرة و قالت السيدة 
  "هذه هي هديتنا التي في األعلى  .. لقد اضطر للذهاب باكراً اليوم للعمل ولكنه سيعود  قبل العشاء 
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، وفتحها فكان بداخلها ساعة مشابهة تماماً ) ويزلي(وأخذ العلبة الدائرية التي أشارت لها السيدة ) هاري(جلس 
بلغ السابعة عشر ، كانت الساعة من الذهب وكان بدالً عندما ) ويزلي(التي أهداها إليه السيد والسيدة ) رون(لساعة 

اً باإلطار الداخلي وتشير للوقت    .من العقارب المعتادة نجوم ذهبية تحيط دائري
ثم أكملت وهي يبدو عليها القلق " إنه أحد التقاليد أن نهدي الساحر ساعة ذهبية عندما يبلغ  ) : " ويزلي(قالت السيدة 

، إنها في الحقيقة كانت ) رون(أنا أخشى أن هذه الساعة ليست جديدة مثل ساعة "  الفرن  وهي تنظر إليه من جانب
  ...  "وكان ال يعتني بها جيداً حيث إنك ستجد انبعاجاً بسيطا بها من الخلف  ولكن ) فابيان(ملكاً ألخي 

  ن يضع في هذه المعانقةخطابها عندما قام من مجلسه واتجه إليها مباشرة وعانقها ولقد حاول أ) هاري(قاطع 
  كل المشاعر التي يكنها نحوها وربما هي فهمت وأحست بهذه المشاعر ألنها ربتت على وجنتيه بلطف 

  عندما تركها ، ثم حركت عصاها بطريقة عشوائية تسببت في سقوط نصف محتويات اللحم من المقالة الطائرة على
  . األرض
  وهي تسرع للمطبخ وتضع هديتها على قمة الهدايا على المائدة)  "  هاري(عيد ميالد سعيد يا ) : " هرمايوني(قالت 

  "وأنت ماذا أحضرت له  : " وقالت له ) رون(ثم التفتت إلى "  إنها ليست بالشيء الكثير  ولكن أرجو أن تعجبك  " 
  )  "هرمايوني(هيا افتح هدية ) : " هاري(تظاهر بأنه لم يسمعها وقال ل) رون(ولكن 
أما بقية الهدايا فكانت شفرة حالقة سحرية .. ابتاعت له منظار مقرب  )  هرمايوني(الهدية فوجد أن ) يهار(فتح 

إنها ستعطيك أفضل حالقة ، إنها شفرة حالقة ممتازة ) : " ديالكور(والذي قال عنها السيد ) فلور(و ) بيل(هدية 
ا تريد تماماً وبوضوح تام إذا كنت تريد أال تجد ولكن يجب أن تكون حريصاً وتخبرها ماذ.... رأيتها على اإلطالق

  ... " شعرك أقل مما ترغب به
  صندوق ضخم للغاية يحتوي الكثير من )  جورج(و) فريد(وكانت هدية )  ... ديالكور(شيكوالتة كانت هدية عائلة 
 ، أصبح المطبخ ضيقاً للمطبخ ) جابريال(و) فلور(و ) ديالكور(وعند حضور السيدة . البضائع التي يتاجرون فيها 

  )رون(يغادرون بسرعة متجهين لغرفة ) هاري(و ) هرمايوني(و) رون(وغير مريح مما جعل 
وهم ، ) " هاري(دعني أحمل هذا لك يا : " بين ذراعيها ) هاري(وهي تحمل بعض هدايا ) هرمايوني(حيث قالت 

لقد قاربت على االنتهاء : " ظ أنهم ذهبوا حيث لم تلح) رون(وهي تخاطب ) ويزلي(يصعدون الدرج سمعوا السيدة 
  ) .... " رون(أنا فقط أنتظر أن تخرج بقية مالبسك الداخلية من الغسالة  يا 

  ، يغمغم بصوت خفيض عندما قطع هذه الغمغمة صوت باب غرفة انفتح وهم يعبرون الطابق األول ) رون(كان 
  "هل تأتي هنا لعدة دقائق  ؟؟ ) هاري(: " التي خرجت إليهم وقالت ) جيني(كان صوت باب حجرة 

تقوم بسحبه من مرفقه ) هرمايوني(فجأة وبدا عليه تعبيرات من الدهشة واالستنكار الحاد مما جعل ) رون(توقف 
لداخل الغرفة ، حيث لم يسبق له أن دخلها من قبل قط  ، كانت ) جيني) (هاري(تبع ، بقوة ليصعدوا بقية الدرج 

ميلة ونظيفة ، وكان هناك ملصق كبير لفرقة األخوات الغريبات الموسيقية على أحد الحوائط  غرفة صغيرة ولكنها ج
  البطل األسطوري لفرق الكويدتش عبر العصور على الحائط المقابل  ) جوينوج جونز(، وكان هناك صورة لـ 
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افذة تطل على الحديقة ، كان هناك مكتب موضوع بجانب الحائط المقابل تحت النافذة مباشرة ، وكانت هذه الن
يلعبون الكويدتش مع بعضهم سابقاً ، وهي اآلن منصوب ) رون(و ) هرمايوني(و) جيني(مباشرة حيث كان هو و 

عليها المظلة الكبيرة ذات اللون اللؤلؤي التي سوف تستضيف الزفاف ، وكانت األعالم الذهبية على قمة هذه المظلة 
  "عيد ميالد سعيد  : " مباشرة ثم أخذت نفساً عميقاً وقالت ) هاري(لوجه ) يجين(نظرت . في مستوى النافذة مباشرة

  "شكراً لك  .. نعم ) : "  هاري(فأجاب 
،  نفسه ال يستطيع االستمرار في النظر إليها ) هاري(كانت ما تزال تنظر إليه نظرات طويلة ثابتة عميقة لذلك وجد 

  القوي ، مما جعله يحول بصره إلى النافذة ويقول بصوت خافتكان كمن يحاول أن ينظر مباشرة للضوء الساطع 
    "حضرها لكلم أستطع التفكير في الهدية التي سأ: " قوله تماماً وقالت ) جيني(تجاهلت " منظر جميل  : " ضعيف 

  "أنت ال تحتاجين أن تحضري إلي أي شيء  ) : "  هاري(فقال 
ال أعرف شيء سوف يكون ذا فائدة لك  ، شيء ال يكون كبير الحجم أنا :  " تجاهلت قوله للمرة الثانية وتابعت 

  "ألنك لن تستطيع عندها أخذه معك عندما ترحل 
كانت نادراً ما ، ) جيني(إليها نظرة خاطفة ، فلم يجدها تبكي  ، كانت هذه إحدى الصفات الرائعة في ) هاري(نظر 

،  الفتيان البد أنه أكسبها بعض الخشونة والتحكم بالعواطف تبكي وكان يعتقد أن نشأتها وتربيتها وسط ستة أخوة من
لذلك فكرت في أن أحضر لك شيء تتذكرني به ، فربما تقابل فتاة : " كالمها وهي تتحرك ناحيته ) جيني(تابعت 

  " أخرى ساحرة الجمال عندما تفعل ما سوف ترحل لتفعله 
  "       لي ألواعد أي فتاة بعد رحيلي  بصدق أعتقد أنه لن تكون هناك أي فرصة) : " هاري(قال 

) هاري(، وفي اللحظة التالية اندفعت نحو ...  " هذا ما كنت أتوق إليه : " إلى األرض ثم همست ) جيني(نظرت 
يقبلها أيضاً و هو يشعر بنشوة جميلة و ) هاري(كان . و احتضنته و هي تقبله برغبة و شغف كما لم تقبله من قبل  

) جيني .. ( لقد كانت الشيء الوحيد الحقيقي في هذا العالم بالنسبة له. تيها كأفضل من الفايرويسكي يشعر بمذاق شف
وفي اللحظة التالية .كان يحتضنها وإحدى ذراعيه على ظهرها و األخرى على شعرها الطويل عطر الرائحة .. 

  .  فتح أحدهم باب الغرفة بقوة شديدة جعلتهما يقفزان للخلف من الجزع
  "آسف  ....  آه : " هو الذي فتح الباب بهذه القوة ثم أشار نحوهما وقال ) رون(ان ك

  ) !!! "رون: " (وكانت تبدو وكأنها منقطعة األنفاس قليالً وقالت بحدة ) هرمايوني(وظهرت من خلفه 
) هاري(عيد يا حسناً عيد ميالد س: " عندما قالت بصوت فاتر ) جيني(غرقت الغرفة للحظات في صمت تام  قطعته 

يريد أن ) هاري(بدا عليها العصبية الشديدة ، وكان ) هرمايوني(قد تحولت للون األحمر ، بينما ) رون(كانت أذنا " 
الباب وهذه الموجة ) رون(يصفق الباب في وجههما ، ولكنه كان يشعر بأن الغرفة دخلتها موجة باردة عندما فتح 

ضية كما تضيع فقاعات الصابون وتنفجر بسرعة ، لقد أحس أن جميع األسباب أضاعت اللحظات المتألقة القليلة الما
وأضاعت معها ) رون(قد دخلت الغرفة وراء ، واختار أن يظل بعيداً عنها ) جيني(التي بسببها أنهى عالقته مع 

 يعرف ماذا وحاول أن يقول لها شيء ما ، ولكنه لم) جيني(نظر ل ، الشعور الجميل الذي مأل كيانه منذ لحظات 
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استسلمت أخيراً لدموعها ، ولكنه لم يكن ) جيني(وأعطته ظهرها ، شعر أنه ربما ) جيني(استدارت ... يقول 
) رون(ثم تبع )  " جيني(سوف أراك الحقاً يا ) : " هاري(فقال ) رون(يستطيع أن يفعل أي شيء ليخفف عنها أمام  

  . خارج الحجرة) هرمايوني(و
ة من على الدرج ، ويمر عبر المطبخ الذي مازال مزدحم باألشخاص  ، ثم يخرج من ينزل بسرع) رون(كان 

فكانت تهرول ) هرمايوني(يتبعه خطوة بخطوة طوال هذا الطريق ، أما ) هاري(المنزل للساحة األمامية ، وكان 
لة من الحديقة المقلمة محاولة أن تجاري خطواتهم السريعة وقد بدا عليها الخوف  ، وعندما وصل الثالثة لبقعة منعز

تعبث .. لقد أنهيت عالقتك معها ، ماذا تفعل اآلن ؟؟ : "  وقال بصوت حاد ) هاري(إلى ) رون(الحشائش التفت 
  "بها هنا  

  " أنا ال أعبث معها  : " بحدة )  هاري(قال 
لقد تقبلت األمر : "  ع أشار إليها بيده لتصمت و تاب) رون(،  ولكن ) ...  "  رون) : " (هرمايوني(بينما صاحت 

  "عندما أنهيت العالقة من قبل  .. تقريباً 
  "وأنت تعلم لماذا أنهيت هذه العالقة ؟؟  ولم يكن هذا بسبب أنني من يريد هذا  .. كذلك أنا أيضاً  ) : " هاري(قال 

  "مر  إنك تعطيها اآلمال مرة أخرى بعدما كادت تتقبل األ.. ولكنك تعود اآلن لتالطفها .. نعم " 
إنها ال تنتظر أن ننتهي معاً بالزواج أو .. إنها تعرف تماماً أن هذا لن يحدث .. إنها ليست حمقاء ) : " هاري(فقال 
في فستان زفاف ) جيني(كان يتخيل  .. عبارته مع الصورة الفجائية التي تكونت في عقله اآلن ) هاري(قطع ... " 

كانت هذه الصورة يبدو أنها تطعنه بقوة هذه ...  رفونه من قبل  أبيض وهي تتزوج شخص طويل غير ودود ال يع
أمامها مستقبل بدون مسؤولية وتستطيع ) جيني(ف.. ولم ال، وبدت له هذه الصورة قابلة لتصبح حقيقة.. اللحظة 

  . في مقدمة أولوياته) فولدمورت(فعل ما تريد ، بينما هو ال يستطيع فعل أي شيء سوى وضع 
  ....  "  في محاولة الوصول إليها في كل فرصة تسنح أمامك فسوف إذا استمررت" 

  ، وقد بدا له أن هذا اليوم مظلم وبال شمس في اُألفق "  هذا لن يحدث مرة أخرى  : " بصوت قاسي ) هاري(قاطعه 
 عليه أنه ، وقد بدا"  حسناً  )  "  رون(على عكس الحقيقة حيث كان الجو بال سحاب تقريباً والشمس ساطعة فقال 

نعم ..  حسناً  : "  مستاء قليالً و مرتبك قليالً  ، ثم بدأ يؤرجح ساقه لألمام والخلف واستمر  بذلك للحظات  ثم قال 
  "سيكون هذا جيداً  

ثانية ، كما لم تحاول أن تشير بأي طريقة ) هاري(مرة أخرى طوال هذا اليوم أن تنفرد ب) جيني(لم تحاول  
الحزينة ) هاري(إلى البيت بمثابة إغاثة ألفكار ) تشارلي( قضياها في غرفتها ، وكان حضور للحظات اللطيفة التي

على الجلوس أمامها على المقعد ) تشارلي(وقد أجبرت ) ويزلي(حيث أنه تمتع ببعض المرح وهو يشاهد السيدة 
عر مناسبة وفي وقامت برفع عصاتها وهي تتكلم بصوت عاٍل  و تقول إنه على وشك أن يحصل على قصة ش

، ولذلك تم ) هاري(المساء لم يكن المطبخ في  الجحر يتسع لكل األشخاص الذين سيحضرون عشاء عيد ميالد 
باستخدام السحر )  جورج(و ) فريد(وضع العديد من الموائد المتالصقة ببعضها في الحديقة لتتسع الجميع ، وقام 
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وكانت معلقة  ، ١٧تتوهج بضوء أرجواني جميل أخذت شكل العدد لتزين الحديقة بعدد من المصابيح الدائرية التي 
بصنع الكثير من القطع ) هرمايوني(في الهواء في منتصف المائدة الكبيرة فوق رؤوس الضيوف ، بينما قامت 

الصغيرة من اللون األرجواني والذهبي الالمع المضيء التي كانت تنفجر من طرف عصاتها ، وقامت بتثبيت هذه 
المنيرة على جميع األشجار بالحديقة ، ثم قامت بتحويل أوراق الشجرتين اللتين تزينان الباب الخلفي للمنزل القطع 

  "هذه براعة منك  .. جميل :  " وقال متملقاً ) رون(نظر إليها  ... عباللون الذهبي الالم
  )  " رون(شكراً يا : " وهي تنظر إليه بسرور ) هرمايوني(قالت 
  بوجهه بعيداً عنهما وهو يبتسم لنفسه ، وقد وردت على ذهنه فكرة مرحة أنه سوف يجد فصل يتكلم)  هاري(أشاح 

  عندما يجد الوقت الكافي ) إحدى عشرة طريقة آمنة لتجعل الفتيات تقع بغرامك ( عن المديح والتملق في كتاب  
  حها ابتسامه عريضة ، ولكنه في هذه عبر المائدة  ووجدها تنظر إليه بدورها فمن) جيني(نظر إلى ... لمطالعته 

  ).ديالكور(فأشاح بوجهه عنها وتظاهر أنه يستمع لحديث  السيد ) رون(اللحظة تذكر ما قد وعد به 
إليها فوجدها  تعبر البوابة ) هاري(، نظر "  ابتعدوا عن الطريق ... ابتعدوا عن الطريق ) : " ويزلي(قالت السيدة 

ه كرة سنيتش عمالقة ، وعندما اقتربت اتضح له أن هذه الكرة كانت كعكة عيد ميالده ، وينزلق أمامها ما بدا له أن
  .تقوم برفعها عن األرض بواسطة عصاتها وتتقدم  لتضعها في منتصف المائدة ) ويزلي(التي كانت السيدة 

  )  " .ويزلي(هذه الكعكة تبدو مذهلة سيدة ) : " هاري(قال 
    " .إنها ال شيء يا عزيزي.. آه " 

وقد منحه نظرة من يقول أنها  كانت عبارة مديح جيدة وفي السابعة كان جميع ) رون(فوجد )  هاري(التفت 
) هاجريد(حضر ، يقومان باستقبالهم عند بوابة المنزل الخارجية )  جورج(و) فريد(المدعوين قد وصلوا ، وكان 

وبالرغم من ) لوبين(ة ذات اللون البني ، كما حضر وهو يرتدي أفضل بدلة عنده و هي تلك البدلة المشعرة المريع
التي تمسك ذراعه ) تونكس(الحظ أنه يبدو غير سعيد بينما زوجته ) هاري(وهو يبتسم إال أن )  هاري(أنه صافح 

  .كانت تبدو متألقة وسعيدة جداً 
  )  "هاري(عيد ميالد سعيد يا ) : " هاري(وهي تعانق ) تونكس(قالت 

ساً عمالقاً من الويسكي قدمه له ) فريد(هو يأخذ من و) هاجريد(و قال  يا لها ،  نعم إنه وصل للسابعة عشر: " كأ
  ".هل تتذكر ذلك اليوم  )  هاري(ست سنوات مضت منذ أن قابلتك أول مرة يا ..  من لحظات جميلة  

ألمامي ، و أديت تعويذة لقد حطمت الباب ا.. بالتأكيد : " وعلى وجهه ابتسامة غامضة وقال ) هاري(التفت إليه 
  " بذيل خنزير ، وأخبرتني أنني ساحر  ) ددلي(أصابت 

  )  " .هرمايوني(و ) رون(حسناً وكيف حالكما  ..  لقد نسيت التفاصيل :  " ضاحكاً بصوت عاٍل) هاجريد(قال 
  "كيف حالك أنت  .. نحن بخير ) : "  هرمايوني(فأجابت 

نستقبل مواليد جديدة في قطيع وحيد القرن ، سوف أجعلكم ترونها عندما أنا مشغول جداً هذه األيام ، نحن " 
  ".تحضرون للمدرسة 
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وهو يبحث في جيب سترته عن ) هاجريد(وهم يحدقون في )  هرمايوني(و ) رون(أن ال ينظر إلى ) هاري(حاول 
ثم سحب من " كرت هذا  ولكني تذ)  هاري(لقد كنت متحيراً ماذا أحضر لك يا ) : " هاجريد (ثم تكلم . شيء ما

  . كان يبدو واضحاً أنه مصمم ليوضع حول الرقبة، جيبه كيس صغير مكسو بالفرو ذو رباط طويل 
ال أحد يستطيع أخذ شيء من فروه إال مالكه ) الموك ( إنها مصنوعة من فرو حيوان  ) : "  هاجريد(صاح 

  "األصلي وهذا الحيوان نادر جداً 
  )  "هاجريد(أشكرك يا ) : " هاري(قال 
)  .. تشارلي(إنه .. ومن هذا  )  ...  هاري(هذا ال شيء يا :  " بيده ذات الحجم العمالق و قال )  هاجريد(لوح 

  "؟؟  )  تشارلي(كيف حالك يا .. إنه كما هو لم يتغير 
قليالً ، وكان ) رون(أقصر من ) تشارلي(قادماً نحوهم ويبدو مستاء من شعره القصير للغاية ، كان ) تشارلي(كان 

  .هناك العديد من الحروق والخدوش على ذراعيه ذات العضالت البارزة
  )  "هاجريد(كيف حالك يا ) : "  تشارلي(قال 

  )  "نوربت(كيف حال  ..  بخير " 
اآلن  ) نوربيتا(حسناً من األفضل أن تطلق عليه .. التنين النورويجي ) !!  .... نوربت:  "  (قائالً ) تشارلي(ضحك

"  
  "فتاة  ؟  )  نوربت!! ... (ماذا ؟) :  " هاجريد(صاح 

  "نعم  .. آه " 
  "كيف تعرف هذا ؟  ) : "  هرمايوني(سألته 

  آمل أن يأتي أبي بسرعة: " ثم وخفض صوته  وقال "  إن أنثى التنين أكثر وحشية بكثير من الذكور  )  " تشارلي(
التي كانت تحاول أن تتكلم مع السيدة ) ويزلي(ميع تجاه السيدة نظر الج" . إن أمي تبدو في حالة عصبية متوترة  

  . ، بينما تنظر كل لحظة تجاه البوابة) ديالكور(
إنه ربما يكون لديه ) .. آرثر(من األفضل أن نبدأ بدون : " بصوت عاٍل بعد عدة لحظات ) ويزلي(قالت السيدة 

عت عبارتها عندما رأت ومعها الجميع هذا الشريط من قط، " آه  .... الكثير من األعمال بالوزارة أو يساعد 
الضوء الذي طار في الهواء عابراً الفناء ثم استقر على المائدة ، ثم تحول هذا الضوء إلى شكل فضي المع لحيوان 

 : "تماماً  فقال ) ويزلي(، الذي نهض واقفاً على المائدة على أقدامه الضعيفة ، وتكلم بصوت السيد ) ابن عرس ( 
  ... "أنا قادم ومعي السيد وزير السحرة 

) ديالكور(في الهواء بعد أن قالت عبارتها ، تاركة عائلة ) ويزلي(الخاصة بالسيد ) البتروناس(ثم اختفت تعويذة 
  .النبيلة غارقة في الدهشة
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، "  وقت آخر  سوف أشرح لك األمر في) ..  هاري(أنا آسف يا ... ال يجب علينا أن نكون هنا ) : "  لوبين(قال 
وتحركا معاً حتى وصال لسياج األشجار المحيط بالمنزل ، وقاما بتسلقه ثم اختفوا من ) تونكس(ثم أمسك برسغ 

  ". ولكن لماذا ؟  .. الوزير : "  تبدو مندهشة من هذا التصرف ثم قالت ) ويزلي(مجال الرؤية بينما السيدة 
  قد ظهر وهو يعبر) ويزلي( حيث إنه بعد لحظة تالية ، كان السيد لم يكن هناك الوقت الكافي ليناقشوا هذا األمر

  .الذي يعرفه الجميع من شعر رقبته الرمادي المميز) روفيوس سكريمجيور(البوابة الخارجية ويصاحبه 
اتجه القادمان الجدد نحو المائدة مباشرة ، وكان الجميع يراقبونهما في صمت ، وعندما وصال لمجال الرؤية 

  .كان يبدو أنه هزيل الجسم وعمره أكبر كثيراً عما رآه آخر مرة،  الوزير بوضوح أكثر ) هاري( ، شاهد الواضحة
آسف على تطفلي ، وخاصة : " وهو يعرج بوضوح ويتوقف قبل أن يصل المائدة بخطوات قليلة ) سكريمجيور(قال 

عودة سعيدة يا : "  العمالقة ثم قال ثم ألقى نظرات طويلة على كعكة السنيتش" أنه يبدو أنني قاطعت حفلتكم 
  ) "هاري(

  " أشكرك  "  
  ) "هرمايوني جرانجر(واآلنسة ) رونالد ويزلي(وكذلك السيد ) هاري(أنا أطلب أن أتحدث معك بمفردنا يا " 

  "ولماذا نحن ؟  .. نحن ؟ : "  وقد بدا على صوته الدهشة الشديدة )  رون(قال 
ثم التفت إلى السيد " رك بكل شيء عندما نكون بمفردنا في مكان خاص  سوف أخب) : " سكريمجيور(أجابه 

  "هل هناك مكان خاص نستطيع التحدث فيه ؟؟  : " وقال ) ويزلي(
  ".يمكنكم التحدث في غرفة المعيشة بالداخل  .. نعم بالتأكيد : " بصوت يبدو عليه العصبية ) ويزلي(قال السيد 

  )  "ارثر(وليس هناك حاجة أن تقوم بمرافقتنا يا .. دنا إلى هناك بإرشا) رونالد(حسناً سوف يقوم " 
  واتجهوا) هرمايوني(و) رون(و) هاري(نظرات االنزعاج والقلق ، بينما نهض كل من ) ويزلي(تبادل السيد والسيدة 

، الشيء يفكرون جميعاً بنفس ) هرمايوني(و) رون(يعرف أنه وكل من رفيقيه ) هاري(جميعاً لداخل البيت ، كان 
  )  .هوجورتس(عرف بطريقة ما أنهم سوف يتركون ) سكريمجيور(البد أن 
بأي كلمة بينما يعبرون المطبخ الذي كان في حالة فوضوية ويتجهون لغرفة المعيشة التي ) سكريمجيور(لم يتكلم 

لسقف فأضاءت عصاه وأشار إلى مصابيح الزيت التي في ا) هاري(كانت غارقة في الظلمة في ذلك الوقت ، سحب 
  .على الفور 

عادة من يستخدمه ، بينما حشر ) ويزلي(على الكرسي الهزاز ذو الذراعين اللذين كان السيد ) سكريمجيور(جلس 
وعندما جلسوا جميعاً تكلم ، أنفسهم  ليجلسوا على األريكة الضيقة ) هرمايوني(و) هاري(و) رون(كل من 

كم أنتم الثالثة ، وأعتقد أنه سيكون من األفضل أن أطرحها على كل لدي بعض األسئلة ل: " فقال )  سكريمجيور(
لو أنتما االثنين انتظرتما بالطابق العلوي وسأبدأ " وقال )  هرمايوني(و) هاري(ثم أشار إلى "  منكم على انفراد  

  )  " .رونالد(بـ 
  " معاً أو ال تتحدث على اإلطالق  لن نذهب إلى أي مكان ، تستطيع أن تتحدث معنا نحن الثالثة) : " هاري(فقال 
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  ). هاري(رأسيهما بقوة وهما يؤيدان كالم ) هرمايوني(و) رون(انحنى كل من 
  سوف نتكلم جميعاً ، أنتم تعلمون طبعاً أنني هنا .. حسناً: " نظرة باردة ثم أكمل قائالً ) هاري) (سكريمجيور(أعطى 

  )  ".البس دمبلدور(بسبب وصية 
) : " هاري(ينظرون إلى بعضهم البعض وقد بدا عليهم الدهشة الشديدة و قال )  هرمايوني(و) رون(و) هاري(أخذ 

  " .ترك أي شيء  ) دمبلدور(لم نكن ندرك أن 
  " أيضاً  ) هرمايوني(أنا و...  ترك لنا نحن الثالثة  : "  مندهشاً ) رون(صاح 

مات منذ ما يزيد عن ) دمبلدور(ولكن : " قائالً ) هاري(فقاطعه ) سكريمجيور ( قالها ....   " نعم لكم أنتم "  
  "لماذا أخذتم كل هذا الوقت لتعطوننا ما قد تركه لنا ؟ ،  الشهر 
ليس لديكم الحق لتفعلوا .. لقد أرادوا فحص ما تركه لنا .. أليس هذا واضحاً : " بصوت متوتر)  هرمايوني(قالت 
  "هذا 

هناك قانون صادر من محكمة السحرة .... ا لدي كل الحقوق الالزمة أن: "  بصوت منفعل ) سكريمجيور(صاح 
  ... "     العليا يعطي الوزارة السلطة الالزمة لمصادرة محتويات أي وصية 

  هذا القانون صدر ليمنع السحرة من تناقل األدوات والمحتويات التي لها عالقة بفنون الظالم) : " هرمايوني(قاطعته 
  بل أن تصادر أي شيء أن تملك الدليل القاطع أن الشخص الذي أوصى بالشيء المصادر ، لهويجب على الوزارة ق
  كان ساحر ظالم وأنه أوصى لنا) دمبلدور(هل تريد أن تقول لنا أنكم كنتم تشتبهون بأن ... عالقة بفنون الظالم 

  " .بأشياء خطيرة أو ملعونة   
  "؟  ) جرانجر( القانون السحري آنسة هل تخططين للعمل في مجال) : "  سكريمجيور(قال 
  " .أنا آمل أن أفعل أي شيء جيد لهذا العالم  ..  ال لن أفعل  "  

حسناً لماذا : " قائالً ) هاري(مرة أخرى عندما تكلم ) هاري(ثم التفت إلى )  سكريمجيور(فالتفت إليه ) رون(ضحك 
  "كير في أي ذريعة لتحتفظوا بها  ؟ أال تستطيعون التف.. قررتم أن تعطونا أشيائنا اآلن  ؟؟ 

إنهم ال يستطيعون ... هذا بسبب أن مهلة الواحد وثالثين يوماً قد انتهت .. ال : " قالت بسرعة )  هرمايوني(و لكن 
  "أن يحتفظوا بمحتويات أي وصية أكثر من واحد وثالثين يوماً إال إذا أثبتوا أنها أشياء خطيرة أليس كذلك ؟  

هل تستطيع أن تقول أنك كنت مقرباً : " سائالً ) رون(تماماً والتفت إلى ) هرمايوني(سؤال ) يورسكريمج(تجاهل 
  "  ؟  )  رونالد(يا ) دمبلدور(من 

لقد كان ...  ليس تماماً ..  أنا ) :  "  رون(إلى بعضهما نظرات فزعة ثم أجاب ) هرمايوني(و) رون(نظر 
اللذين أعطياه نظرات معناها توقف فوراً عن ) هاري(و)  هرمايوني(اً إلى ، ثم نظر جانب....  " هو دائماً ) هاري(

بدا عليه أنه سمع منه تماماً ما كان يتوقعه فانقض على ) سكريمجيور.. (ولكن الضرر قد حدث بالفعل .. الكالم 
) دمبلدور(ة من إذا كنت لست قريباً بصورة كافي: "  كما ينقض الطير الجارح على فريسته قائالً ) رون(إجابة 

وصية تحتوي على ممتلكات شخصية ثمينة ) دمبلدور(كيف تفسر إذا حقيقة أنه ذكرك في وصيته  ؟؟ لقد ترك 
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ولكن ... مثل مكتبته الخاصة و أدواته السحرية ومتعلقاته الشخصية ) هوجورتس(للغاية ، لقد ترك معظم ممتلكاته ل
  " .م بعض أشيائه ؟  لماذا أنتم الثالثة تحديداً قد ذكركم وترك لك

  ...   "وعندما قلت أنني لم أكن مقرباً منه هذا ال يعني أنه لم يكن معجباً بي و .. ال أعرف ) : " رون(قال له 
  ".يحبك للغاية  ) دمبلدور(لقد كان )  .. رون(أنت متواضع للغاية يا ) : "  هرمايوني(قاطعته 

) دمبلدور(لم يجتمع أبداً  مع ) رون(حال من األحوال فـ يعرف تماماً أن هذا غير صحيح بأي ) هاري(كان 
بدا عليه أنه )  سكريمجيور(ولكن ، بمفرده ، ولم يكن بينهما أي احتكاك مباشر إال لمرات قليلة جداً يمكن تجاهلها 

) هاري(ل)  هاجريد(غير مصٍغ لهم ، وقد مد يده لداخل عباءته وأخرج منها كيساً أكبر بكثير من هذا الذي أعطاه 
الوصية والعهد األخير لـ  : ، سحب من الكيس مخطوطة من الورق كانت مطوية بعناية فبسطها وبدأ بقراءتها 

) .. رونالد بيليوس ويزلي(ها قد وصلنا للجزء الذي يذكركم فيه لـ )  البوس بيرسيفال والفريك بريان دمبلدور(
لة من الكيس هذه اآل) سكريمجيور(ثم أخرج  ،  يستخدمها اترك  الدليومينيتور خاصتي ،  وآمل أن يتذكرني عندما

يعلم أن لها القدرة على ) هاري(كانت فضية اللون وتشبه قداحة السجائر وكان ،  من قبل ) هاري(التي رآها 
لألمام ) سكريمجيور(انحنى ، امتصاص الضوء من أي مكان ثم قدرتها على إعادته مرة ثانية بضغطة واحدة 

  .الذي أخذ يفحصها ويقلبها بين أصابعه وهو مذهول )  رون(لة لـ ليعطي هذه اآل
) دمبلدور(إنها من تصميم .. هذه اآللة ثمينة للغاية ، ولو شئنا الدقة إنها الوحيدة من نوعها ) : "  سكريمجيور(قال 

)  سكريمجيور(ة فتابع رأسه وبدا عليه الذهول والحير) رون(هز ...   " لماذا ترك لك شيء بهذه الندرة ؟  ، بنفسه 
... لماذا ؟ .. ولم يذكر منهم سوى أنتم الثالثة في وصيته .. بالتدريس لآلالف من التالميذ ) دمبلدور(لقد قام : "  

  ".؟  ) ويزلي(ألي غرض أرادك أن تحصل على الدليومينيتور يا سيد 
  " الفعل بها  ؟  ماذا أيضاً يمكنني .. أطفي وأشعل بها الضوء : " مغمغماً ) رون(أجاب 
وكان من الواضح أنه ال يملك أي تفسير آخر ، وبعد دقيقة أو اثنتين عاد ) رون(يحدق في ) سكريمجيور(أخذ 

على أمل أنها )  حكايات الشاعر  بيدل ( أترك لها نسختي من كتاب  ) هرمايوني جيان جرانجر(لآلنسة  : للوصية 
نياً بالمعلومات وممتعاً ، ثم ق بسحب كتاب صغير من الكيس الذي معه وأعطاه ) سكريمجيور(ام سوف تجده غ

التي أخذته منه بدون أن تنطق بكلمة واحدة ، كان هذا الكتاب صغير الحجم ويبدو قديماً للغاية مثل ) هرمايوني(ل
 ، وكان غالفه يبدو ملطخاً ببقع صغيرة في بعض أجزائه) رون(الذي كان بحجرة ) أسرار فنون الظالم ( كتاب 

، تحتضن الكتاب وتحدق فيه بشدة ) هرمايوني(وبعض األجزاء األخرى قد تقشر من عليها لون الكتاب ، أخذت 
إنه لم يتعلم أبداً كيف يقرؤها ، وهو .. للكتاب فوجد أن عنوانه مكتوب باللغة اإلسكندنافية القديمة ) هاري(نظر 

  " ينظر إلى هذه النقوش النافرة على سطح الكتاب  
  " ؟ ) جرانجر(هذا الكتاب يا آنسة ) دمبلدور(ا ترك لك لماذ" 

  "إنه يعلم أنني أحب الكتب : " بصوت غليظ وهي تفرك عينيها بكم قميصها )  هرمايوني(قالت 
  "ولكن لماذا هذا الكتاب تحديداً  ؟  " 
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  "البد أنه أعتقد أنني سوف أستمتع به  .. ال أعلم " 
  "؟  )  دمبلدور(اد ؟ أو هل تبادلتي رسائل سرية مع هل قمت من قبل ذلك بدراسة األكو" 
.. وإذا لم تستطع الوزارة خالل الواحد وثالثين يوماً أن تجد أي رسائل سرية في هذا الكتاب ... ال هذا لم يحدث " 

  " .فأشك أنني سوف أجد شيئاً  
  شراً في األريكة لم يستطع أن الذي يجلس بجانبها منح) رون(وكان .. كانت تحاول أن تبدو متماسكة وال تبكي 

  .يضع ذراعه جانباً على كتفها كما يفعل عندما يراها منفعلة 
أترك كرة السنيتش التي أمسكها في أول مباراة ) هاري جيمس بوتر(لـ : مرة أخرى للوصية ) سكريمجيور(رجع 

المثابرة على العمل وتنمية وذلك ليتذكر المكافآت التي يحصل عليها ب) هوجورتس(كويديتش له على اإلطالق ب 
بسحب كرة السنيتش الذهبية الصغيرة من داخل الكيس ، وكان جناحاها الفضيان ) سكريمجيور( ثم قام ، مهاراته 

  .أن يمنع نفسه من الشعور باإلحباط المفاجئ عند مرآها ) هاري(يرفرفان بضعف ، ولم يستطع 
  "هذه السنيتش  ؟؟  ) دمبلدور(لماذا ترك لك " 
  .... "ألتذكر ما يمكن أن أحصل عليه عندما ، ربما للسبب الذي قرأته.. ال أعرف ) : " هاري(ابه أج

  " فأنت تعتقد أن هذا مجرد تذكار تحتفظ به  ) : " سكريمجيور(قاطعه 
  "ماذا عساها أن تكون غير ذلك ؟؟  ... أعتقد هذا " 

  ، ثم قام بسحب كرسيه مقترباً من األريكة"  د آخر  أنا الذي أسأل األسئلة هنا وليس أح) : " سكريمجيور(صاح 
  كان الظالم شديداً بالخارج في هذه اللحظات ، وبدت المظلة العمالقة من خالل النافذة غارقة في الظالم ، ولم يكن

  .باستطاعتهم رؤية سياج األشجار خلفها بوضوح  
  "لماذا ؟؟  . .لقد الحظت أن كعكة عيد ميالدك على هيئة كرة سنيتش أيضاً " 

باحث عظيم ، هذا واضح ) هاري(ففي الحقيقة ..إنها ليست إشارة سرية : " عالياً بسخرية ) هرمايوني(ضحكت 
  " .له في الكعكة  ) دمبلدور(وإال فربما هناك رسالة سرية من .. للغاية 

كون مكان جيد للغاية لتخبئة أنا أعتقد أنه ال يوجد أي شيء مخفي بالكعكة ، ولكن هذه السنيتش من الممكن أن ت" 
  "شيء صغير ، وأنِت بالطبع  تعلمين لماذا  ؟  

فقد كان يعتقد أن اإلجابة الصحيحة لهذا السؤال البد أن ) هرمايوني(كتفيه مستهجناً فمهما كانت إجابة ) هاري(هز 
  . يجيب عليها شخص يفهم لعبة الكويديتش جيداً

  "لها ذاكرة خاصة بها  ألن كرة السنيتش ) : " هرمايوني(قالت 
  .عن الكويديتش سطحية وتافهة) هرمايوني(معا ، فقد كانا يعتقدان أن معلومات ) رون(و) هاري(قالها "  ماذا ؟؟  " 
كرة السنيتش ال أحد يلمسها بأصابعه قبل أن يتم إطالقها للملعب حتى من قبل الشخص الذي .. هذا صحيح تماماً " 

هذه الكرة تحمل سحر خاص بها حيث يمكنها التعرف على أول ... زات و هو يصنعها يصنعها و الذي يرتدي القفا
يداً من أمسكها أوالً ، وبعد أن .. شخص يلمسها   وهذا في حالة إذا تم التنازع عليها في المباراة ولم يعرف تحد
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هذه الكرة الذهبية .. يلمسها أي شخص ال يمكن استخدامها مرة ثانية أبداً حيث تظل متعلقة بأول شخص أمسكها 
الذي كان يملك مهارات سحرية فريدة ) دمبلدور(أنا أظن أن ) ..... بوتر(الصغيرة ما تزال تذكر لمستك لها يا 

  "وغير عادية على الرغم من أخطائه األخرى ، قد قام بسحر هذه الكرة حتى ال يستطيع أي أحد غيرك أن يفتحها 
  ، لقد كان يعلم أن الوزير على حق تماماً ، وكان السؤال الذي يشغل تفكيرهتتسارع بقوة  ) هاري(كانت دقات قلب 

  .كيف يتجنب أن يأخذ السنيتش من الوزير بيده العارية بدون أن يالحظ الوزير ذلك
  ....  "ربما ألنك تعرف أن السنيتش تحتوي على .. أنت ال تقول أي شيء " 

تساءل كيف يتجنب إمساكها بيده العارية ، ربما لو كان يعرف  ، وهو ما زال ي"  ال : " قائال ) هاري(قاطعه 
  .التي يحس أن عقلها يصفر بجانبه من التفكير في نفس األمر) هرمايوني(الليجليمينسي الستطاع قراءة ذهن 

  "هيا خذها  : "  بصوت هادئ )  سكريمجيور(قال 
  ار أمامه سوى أن يطيعه ، فقام بمد يده إليه ، وانحنىبعينا الوزير الصفراء وكان يعلم أنه ال خي) هاري(التقت عينا 

بأصابعه ) هاري(لم يحدث أي شيء عندما قبض ، ناحيته ليضع السنيتش براحة يده ببطء وهدوء ) سكريمجيور(
  .على السنيتش التي مازال جناحيها الفضيان يرفرفان بضعف 

اهر من السنيتش المخفية في راحة يده على أمل بالتحديق بالجزء الظ) هرمايوني(و) رون(و) سكريمجيور(استمر 
، ضحك "   لقد كان هذا عرضاً مؤثراً  : "  بصوت بارد ) هاري(فقال ، أن تتحول لشيء آخر بطريقة أو بأخرى 

إذاً فهذا كل شيء أليس كذلك  ؟  " من على األريكة وقالت  ) هرمايوني(بصوت عاٍل و قامت ) هرمايوني(و) رون(
"  

) دمبلدور(لقد ترك لك : " وقد بدا أنه أصبح في حالة مزاجية سيئة وأكمل "  ليس تماماً  ) : "  يورسكريمج(قال 
  )  " بوتر(شيء ثاٍن يا 

  "ما هو ؟؟  : " وهو يشعر باإلثارة تشتعل في أعماقه )  هاري(قال 
  )  "ك جريفندورجودري(سيف  : " نفسه هذه المرة وترك القراءة من الوصية وقال ) سكريمجيور(لم يزعج 
فقد نظر من حوله على أمل أن ) هاري(أما ، عندما سمعا هذا وبدا عليهما الذهول ) هرمايوني(و) رون(تصلب 

لم يقم بسحب السيف من هذا ) سكريمجيور(يرى أي إشارة للياقوتة الحمراء التي تزين مقبض السيف ، ولكن 
  .الكيس الذي كان واضحاً أن حجمه لن يكفي لوضعه به 

  "أين هو إذن  ؟  : "  بصوت يحمل نبرات الشك ) هاري(قال 
تحفة تاريخية نادرة ) جودريك جريفندور(ليعطيك إياه ، إن سيف ) دمبلدور(هذا السيف لم يكن ملك ل. .  لألسف " 

  ....   "وهذه األشياء في العادة تنتمي إلى  . جداً 
، إن السيف قد اختاره ، إنه الشخص الذي استطاع أن ) يهار(إنه ينتمي إلى : " بصوت حاد ) هرمايوني(قاطعته 

  " .يسحبه من قبعة التنسيق عندما فتحت غرفة األسرار  
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وفقاً للمصادر التاريخية المعتمدة والموثوق بها ، إن السيف أظهر نفسه للكثير من : " مقاطعاً ) سكريمجيور(فقال 
مهما كان ، ) بوتر( يجعل ملكيته مقصورة على السيد الذين يستحقون ذلك ، وهذا ال) جريفندور(أعضاء منزل 

ثم أخذ يخمش بأظافره في وجنته التي تبدو أنه تم حالقتها بشكل سيء للغاية "  بذلك ) دمبلدور(القرار الذي اتخذه 
  "؟  ....  لماذا تعتقد أن  : وأكمل قائالً 

وأخذ يكافح أن يحتفظ بهدوئه ، "  طيني السيف  ؟ يريد أن يع) دمبلدور: " (مقاطعاً وهو يكمل السؤال ) هاري(قال 
  "ربما ظن أنه سيكون جميل المنظر عندما أعلقه على حائطي  : " وهو يقول 

) دمبلدور(هل هذا بسبب أن ) ..  بوتر(هذه ليست مزحة يا : "  صارخاً بلهجة تهديد واضحة ) سكريمجيور(قال 
هل أراد أن يعطيه لك .. ؟؟ ) سليذيرين(لوحيدة لهزيمة وريث هو الطريقة ا) جودريك جريفندور(اعتقد أن سيف 

  " .ألنه آمن كما يفعل الكثيرين؟ إنك الشخص الوحيد الذي مقدر له أن يقتل الذي يجب عدم ذكر اسمه  ؟  
) فولدمورت(هل سمعت عن أحد حاول مجرد أن يشهر سيفاً في وجه .. هذه نظرية ممتعة للغاية ) : "  هاري(قال 

ـّن بعض األشخاص ليعملوا على ذلك بدالً من إضاعة وقتها في محاولة كشف ؟؟ رب ما يجب على الوزارة أن تعي
هل هذا ما كنت تفعله يا سيدي ) ... أزكابان(إن محاولة التغطية على الفرار الجماعي من ، ) دمبلدور(ما يفعله 

الناس يموتون من ... والً فتح السنيتش  ؟؟ الوزير طوال األيام الماضية تغلق عليك باب مكتبك طوال اليوم محا
بمطاردتي بنفسه خالل ثالث مدن ، ولقد ) فولدمورت(لقد كنت أكاد أكون واحداً من هؤالء القتلى ، لقد قام ، حولك 

وعلى الرغم من كل هذا ما ... أليس كذلك ؟ ، ، وكل هذا بدون كلمة واحدة من الوزارة ) ماد آي(استطاع قتل 
  " .نا أن نتعاون معك  زلت تتوقع م

، ثم قام واقفاً بحدة من على مقعده ، وكذلك قام " لقد تجاوزت كل الحدود  : "  بغضب شديد ) سكريمجيور(صاح 
ولكزه في صدره بمقدمة عصاته ، مما أحدث حرقاً ) هاري(تجاه ) سكريمجيور(قافزاً على قدميه ، ثم خطا ) هاري(

  .رقه بطرف سيجارة كأنما تم ح) هاري(بسيطاً في قميص 
وبدا عليه الغضب ورفع عصاته ) هاري(أيضاً من على األريكة بحدة عندما رأى ما حدث لقميص ) رون(قام 

  ) .سكريمجيور(ووجهها ناحية 
  "    ال تعطه أي سبب ليعتقلك  .. ال ) :  "  هاري(فصاح 

تذكر أنك لست )  : " هاري(رب وجه حتى أن أنفاسه كانت تض) هاري(وهو ينحني بشده تجاه ) سكريمجيور(قال 
ربما .. التي تجاوز عن غطرستك وتمردك على القواعد ؟) دمبلدور(تذكر أنني لست ... بالمدرسة أليس كذلك ؟  

، ولكن لن يأتي صبي بلغ السابعة عشر لتوه ) بوتر(أنت تعتقد أنك ترتدي هذه الندبة مثلما يرتدي الملوك التاج يا 
  " .داء عملي  ، هذا الوقت الذي ينبغي عليك أن تتعلم بعض االحترام  ليعلمني كيف أقوم بأ

  ".بل هو الوقت الذي ينبغي عليك أن تكتسب هذا االحترام بنفسك  ) : " هاري(قال 
  كانت األرض ترتجف حيث كانت هناك أصوات ألقدام تعدو نحو الحجرة ، وبعدها انفتح باب غرفة المعيشة بقوة

  ). ويزلي(ودخل السيد والسيدة 



  
  
 

 ٩٦ 

 Http://www.TipsClub.com 

و الوزير ) هاري(وقطع كالمه وهو يحدق بخوف ودهشة في ....  "  إننا قد سمعنا صوت ) : "  ويزلي(قال السيد 
سمعنا : " وقد بدا عليها أنها تلهث من العدو ) ويزلي(أكملت السيدة ،  حيث يكاد يكون أنفيهما متالصقتين ببعضهما 

، وأخذ ينظر إلى الثقب الذي أحدثته عصاته في ) هاري(خطوات عن عدة ) سكريمجيور(تراجع ، " أصوات عالية  
متزمراً  ) ويزلي(وكان يبدو عليه األسف ألنه قد فقد هدوء أعصابه  ، ثم نظر إلى السيد والسيدة )  هاري(قميص 
غب في يبدو أنك تعتقد أن الوزارة لم تر: " وقال )  هاري(وأعاد نظره مرة أخرى ل" لم يحدث شيء  :  " وقال 
  ".نحن يجب علينا أن نعمل معاً  ، يرغب في التعاون ) دمبلدور(أقصد في أن ... أنك 
وهو يرفع قبضته في مواجهة " وتذكر هذا  .. أنا ال تعجبني تصرفات وقرارات الوزارة ) : " هاري(قال 

تحجرت تعبيرات وجه  ، )ال يجب أن أتحدث بالكذب ( ليريه تلك الندبة البيضاء المكتوبة عليها  ) سكريمجيور(
خلفه ، ) ويزلي(، ثم استدار بعيداً بدون كلمة أخرى إضافية وأخذ يعرج تجاه الباب ، أسرعت السيدة ) سكريمجيور(

  .تتوقف عند الباب الخلفي ، وعندما عادت بعد قليل أخبرتهم أنه رحل ) هاري(وسمعها 
  " .نكم  ؟  ماذا كان يريد م: " وهو ينظر إليهم )  ويزلي(قال السيد 

  " لنا  ) دمبلدور(لقد حضر ليعطينا ما قد تركه ) :" هاري(أجابه 
في الخارج على ، ترك وصية إال اآلن ) دمبلدور(أنهم لم يكونوا يعرفون أن ) ويزلي(كان يبدو على السيد والسيدة 

حد يفحصها بدقة وخاصة وأخذ كل وا) سكريمجيور(المائدة أخذ الجميع يتبادلون أخذ الثالثة أشياء التي تركها 
السيف ) هاري(، واستهجن الجميع ما فعله الوزير عندما رفض أن يسلم )  حكايات الشاعر  بيدل ( الكتاب الصغير 

  .سوى بالديليومينيتور التي أخذ يفحصها للمرة الثالثة ) ويزلي(، بينما لم يهتم السيد 
هل .. ون بجوع شديد وقد أرادوا أن يبدؤوا بدونك الجميع يشعر) .. هاري(عزيزي ) : " ويزلي(قالت السيدة 

  " .يمكنني أن أقدم العشاء اآلن  
  ، ثم تناولوا الكثير من الكعك والحلويات) " هاري(عيد ميالد سعيد يا : " أكل الجميع الطعام بعجلة ، ثم قاموا بغناء 

   الزفاف أيضاً وكان ال يستطيع الذهاب الذي كان مدعو غداً على) هاجريد(وبعدها انتهت الحفلة  ، أما بالنسبة ل
  قام بنصب خيمة، لبيته والعودة مجدداً حيث المسافة بعيدة للغاية ، ولم يكن له مكان لينام بداخل الجحر الضيق 

  .له في البستان خارج البيت 
اعد السيدة التي كانت تس) هرمايوني(بهذه العبارة  ل) هاري(همس )  "  رون(بغرفة .. قابلينا في األعلى " 
) رون(العلوية ، أخذ ) رون(وفي حجرة ،  في إعادة الحديقة لوضعها الطبيعي ، بعدما ذهب الجميع للنوم ) ويزلي(

أشياءه الثمينة التي يعتبرها ) هاجريد(يضع في المحفظة التي أعطاها إياه ) هاري(يفحص الديليومينيتور ، بينما أخذ 
) سيريوس(، وقطعة المرآة المكسورة التي أعطاه ) هوجورتس( ممرات وضع بها خريطة، أكثر قيمة من الذهب 

ثم قام بعقد الحافظة حول عنقه ، ثم جلس يفحص كرة السنيتش ) ب .أ.ر( إياها ، والقالدة التي تحوي مالحظات 
بسحب عند الباب ثم قامت ) هرمايوني( يرفرفان بضعف ، وأخيراً ظهرت نالقديمة ويراقب جناحيها الفضيين اللذي

  ) مافياتو ( عصاتها وأشارت بها للدرج خارج الحجرة وهمست  
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  "حسبتك ال توافقين على استخدام هذه التعويذة  ) : " رون(قال 
اآلن أرنا هذه .. يجب أال يستمع أحد لنا اآلن لذا قمت بالتعويذة ..الوقت يتغير ) : "  هرمايوني(فأجابت 

  " .الديليومينيتور  
الديليومينيتور أمامه وضغط عليها ، فذهب الضوء المنبعث من المصباح الذي بسقف الغرفة ) رون(في الحال رفع 

  .وترك الغرفة في ظالم تام .. على الفور 
) فريد(يمكننا الحصول على هذا التأثير باستخدام بودرة الظالم الفورية من إنتاج ) :  " هرمايوني(همست 

  )  "جورج(و
  . ا فعاد الضوء مرة ثانية للمصباح الذي أنار الغرفةمرة أخرى عليه) رون(ثم ضغط 

  "اخترعها بنفسه  ) دمبلدور(وال تنسى أن .. ما زالت هذه أداة رائعة : "  بلهجة دفاعية )  رون(قال 
  "أنا أعلم هذا ، ولكنه لم يكن ليوصي لك بها إذا كانت مهمتها الوحيدة إطفاء المصابيح  ) : " هرمايوني(قالت 
هل تعتقدين أنه كان يعرف أن الوزارة ستصادر وصيته وستقوم بفحص دقيق لكل ما أوصى به ) : " هاري(قال 

  "إلينا ؟؟ 
  ...  "بكل تأكيد ، إنه لم يستطع أن يقول لنا فائدة هذه األشياء في وصيته ، ولكن هذا ال يفسر " 

  " .ات عندما كان حياً  ال يفسر لماذا لم يترك لنا أي مالحظات أو تلميح: " متابعاً ) رون(قال 
) حكايات الشاعر  بيدل ( ثم أخذت تقلب بسرعة في نسخه كتاب  "  هذا تماماً ما أقصده  ) : " هرمايوني(قالت 

قد خطط أن تمر من تحت أنف الوزارة ) دمبلدور(إذا كانت هذه األشياء مهمة بالدرجة الكافية فال بد أن : " وتابعت 
  " إال إذا كان يعتقد أن أهميتها واضحة لنا .. ة ليرينا مدى أهميتها لنا  ، والبد أنه قد فكر في طريق

  لقد قلت عنه دائماً إنه ذو عقل..  أليس كذلك ؟ ، لقد كان تفكره خاطئاً إذ اعتقد أن أهميتها واضحة لنا"  
  " بحق الجحيم ؟  كرة سنيتش قديمة ، ماذا سيفعل بها) هاري(لقد ترك لـ .. عبقري المع ولكن هناك خلل ما به 

كنت ) هاري(بوضعها في يدك يا ) سكريمجيور(وعندما قام .. ليس عندي أدنى فكرة ) : "  هرمايوني(أجابت 
  " .متأكدة أن شيء ما سيحدث  

ليس أمام ، أنا لم أكن أحاول هذا بقوة .. حسناً .. نعم : " وهو يرفع السنيتش عالياً بين أصابعه )  هاري(قال 
  "أليس كذلك ؟  ، ) سكريمجيور(

  "ماذا تقصد بهذا  ؟  ) : " هرمايوني(تساءلت 
  "أال تتذكرون  ؟  .. السنيتش التي أمسكتها في أول مباراة كويديتش لي على اإلطالق ) : " هاري(فأجاب 

لتي وكرة السنيتش ا) هاري(فقد بدا أنه يلهث وينظر كالمسعور بين ) رون(أنها مرتبكة ، أما ) هرمايوني(بدا على 
  "هذه كانت الكرة التي كدت أن تبتلعها تقريباً في أول مباراة لك  : " يحملها ثم قال 

ومع شعوره بزيادة ضربات قلبه فتح فمه ووضع السنيتش على طرفه وعصرها " .. تماماً  ) : "  هاري(قال 
.. كتابة ) : " هرمايوني(بشفتيه ولكنها لم تنفتح ، أحس بخيبة األمل تجتاحه وقام بخفض السنيتش عندما صرخت 
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، محقة تماماً ) هرمايوني(لقد كانت ، ،  نظر بسرعة إلى الكرة " أنظر إليها بسرعة  ، هناك كتابة على الكرة 
كانت هناك نقوش غائرة على طرف الكرة ، وبعد لحظات اختفت هذه النقوش ثانية ، لقد قرأ خمس كلمات مكتوبة 

  :كانت هذه الكلمات هي  . المائل) دمبلدور(قد ميز في هذه الكلمات خط على الكرة قبل أن تختفي الكتابة و
  )أنا أنفتح عند االنغالق ( 

  "ماذا يفترض أن تعني هذه الكلمات  ؟  ) أنا أنفتح عند االنغالق ) : " ( هاري(قال 
مرات ) ند االنغالق أنا أنفتح ع( رأسيهما بال إجابة ، وأخذ الجميع يكرر هذه الكلمات  ) هرمايوني(و) رون(هز 

  .كثيرة ولكن لم يستطع أي منهم أن يستخلص منها أي معلومات إضافية 
لماذا أراد .. وماذا عن السيف ؟ : " عندما شعر أن الجميع قد تخلى عن محاولة اكتشاف معنى الكلمات ) رون(قال 

  "هذا السيف ؟  ) هاري(أن يأخذ 
طع أن يخبرني بهذا ؟  لقد كان السيف هنالك معلقاً على جدار مكتبه ولماذا لم يست: " مكمالً بسرعة ) هاري(قال 

  ".إذا كان يريدني أن أحصل عليه لماذا لم يقم ببساطة بإعطائي إياه  ؟ .. خالل كل اجتماعاتنا السنة الماضية  
  ،ب معه يشعر أنه في امتحان ال يستطيع اإلجابة على أي سؤال به ، كان يحس أن عقله ال يستجي) هاري(كان 

العام الماضي ؟؟  هل توقع منه ) دمبلدور(هل كان هناك شيء فات منه من كل هذا الحديث الذي تبادله مع 
  "أن يفهم ببساطة ماذا تعني كل هذه األلغاز ؟  ) دمبلدور(

مع أنا لم اس) حكايات الشاعر  بيدل ( وماذا عن الكتاب ، هل تعلمون أي شيء عنه ؟؟   ) :  " هرمايوني(قالت 
  " مطلقاً عن مثل هذا الكتاب  

، أنت ) حكايات الشاعر  بيدل ( لم تسمعي مطلقا عن !! ماذا ؟: " مندهشاً وبصوت يملؤه الشك ) رون(قال 
  " .أليس كذلك  .. تمزحين 

  "هل تعرف أنت شيئاً عن هذا الكتاب ؟؟  .. ال أنا ال أمزح : " مندهشة )  هرمايوني(قالت 
  "بالطبع أعرف  "  
)  هرمايوني(قد قرأ كتاباً لم تقم ) رون(كان ال يتخيل مطلقاً أن ) هرمايوني(و ) رون(ينظر بدهشة بين ) هاري(ان ك

  .  كانت هذه سابقة ليس لها مثيل، بقراءته من قبل 
  ) ينبوع الثروة ( أليس كذلك ؟؟  ، جميع قصص األطفال تبدأ بـ  قال الشاعر بيدل ..  هيا ) : " رون(قال 

  " .وجميع هذه القصص وغيرها  )  األرنب الماكر ويديه القصيرتين ( ، )  سحرة والقدر المتسخ ال( 
  ".أنا آسفة ماذا كان اسم الكتاب األخير ؟؟؟ )  :  " هرمايوني(غمغمت 

  )  "األرنب الماكر ( البد أنك سمعت عن .. هيا : " وهو ينظر إليها باستنكار ) رون(قال 
، نشأنا وسط أهل من العامة ، نحن لم نسمع بقصص مثل هذه من قبل ) هاري(، أنني و) رون(أنت تعلم يا " 

  )  " سندريال(و )  األقزام السبعة(و) سنووايت(القصص التي سمعناها كانت عن  
  "ما هذه األمراض التي تتحدثين عنها  ؟  " 



  
  
 

 ٩٩ 

 Http://www.TipsClub.com 

  .ة الكتاب مرة أخرى ، وهي تميل متفحص"  فهذه هي قصص أطفال  .. حسناً ) : " هرمايوني(قالت 
  " نعم بالطبع ، ولكني ال أعرف ماذا تبدو هذه القصص في طبعتها األصلية  ) : " رون(قال 

وفي هذه اللحظة سمعوا صوت شيء يتحطم بأحد الطوابق ،"أن أقوم بقراءتها  ) دمبلدور(وأنا أتساءل لماذا أراد " 
  " يحاول أن يجعل شعره ينمو مجدداً ، فوالدتي نائمة اآلن  )تشارلي(ربما كان هذا :" بعصبية ) رون(السفلية فقال 

  "جميعنا يجب أن نذهب للنوم ، أمامنا يوم طويل غداً وال نريد أن ننعس في الزفاف ) :  " هرمايوني(همست 
وضغط على الديليومينيتور فانطفأ النور على الفور بينما " سوف أطفئ النور  .. بالطبع ال  ) " " رون(فوافق 

  .تخرج من الحجرة ) هرمايوني(
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یقفان خارج الخیمة ) رون(و) ھاري(، كان  ، وعند تمام الساعة الثالثةاليوم التالیوفي ظھر 
قد أخذ ) ھاري(، ینتظران قدوم المدعوین إلى الزفاف، وكان  البیضاء الكبیرة في البستان

 األحمر من  وأصبح نسخة مطابقة من فتى العامة ذو الشعریجیوسجرعة كبیرة من وصفة بول
ًقد سرق شعره مستخدما تعویذة ) یدفر(، والذي كان )كاتشبولأوتیري (حانة القریة ، 

م  وأن یؤكد على ذلك عدد ) بارني(عم العلى أنھ ابن ) ھاري(ُاستدعاء، وكانت الخطة بأن یــقدَّ

  .  للتمویھ عنھ)ویزلي(من أقرباء آل 

وا على الناس بالجلوس إلى المقاعد على وكان أربعتھم ینظمون أماكن الجلوس، فأشار
عة من الزفاف بصحبة فرقة المیمنة، وحشد من الخدم ذوي الثیاب البیضاء وصلوا قبل سا

     ًا على مسافة قریبة تحت الشجرةالیالذھبیة ، بینما كان جمیع السحرة جالسین حالمعاطف 

 . یصدر من تلك المنطقةًا أزرقًان یرى دخانأ) ھاري(، واستطاع 

ً، كان المدخل إلى الخیمة مكشوفا، وقد اصطفت مجموعة من الكراسي )ھاري(لف وخ

ًضـفــرا بأزھار مالمموھة بالذھب الرقیق على جانبي سجادة طویلة قرمزیة، وكان وتد الخیمة  َّ
  . بیضاء وذھبیة

ًقد جھزوا حزمة ھائلة من البالونات الذھبیة، تماما فوق المنطقة التي ) جورج(و) فرید(كان 

 . ًزوجا وزوجة عما قریب) فلور(و) بیل(سیصبح عندھا 

لم یكن ) ھاري(ًوخارجا، كان النحل والفراشات یتنقلون بكسل فوق العشب والسیاج، إال أن 
ِّمرتاحا من مظھر فتى العامة الذي تقمصھ، إذ كان أسمن منھ قلیال وشعر بضیق زیـھ وبوھج  ً ً

 .ي الصیفالیومصدره في ذلك بمن الحرارة یختنق 

لن أضایقكم بشيء من ھذا  "ِّ، وھو یشد یاقة زیـھ بعنف ، "  عندما أتزوج " ) :فرید(قال 
 )بودي بیرد( ثیاب وسوف أضع تعویذة الھراء، فبإمكانكم كلكم أن ترتدوا ما تشاءون من ال

 . "ریثما ینتھي الزفافھادئة أمي إلبقاء 

 ما تفعلھ في ذنا بعین االعتبارذا أخإإنھا لم تكن بھذا السوء ھذا الصباح ): " جورج(قال 
َّ معنا، لكنـھ ما من أحد یرغب بذلك، أوه )بیرسي(ًلقد بكت قلیال بشأن عدم وجود  ، المعتاد

 . وماذا بعد ، ثبتوا نفوسكم ، انظروا لقد أتوا

ًبینما تراءت ظالل أشخاص یرتدون ألوان متعددة مشرقة ، واحدا تلو اآلخر ظھر من العدم 
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وم الساحة، وبأقل من دقیقة كان الحشد قد تشكل، وبینما كانوا یتقدمون على مسافة من تخ
بطریقھم عبر الحدیقة وباتجاه الخیمة، وكانت أزھار الـ إكسوتیك وعصافیر تخلب األلباب 

ترفرف على قبعات الساحرات، وبینما كانت الجواھر النفیسة تبرق على ربطات عنق السحرة، 
 صوت النحالت بینما كان ةلمذھولین تتعالى وتتعالى، مخمدبینما أخذت أصوات الثرثارین ا

 . الحشد یقترب من الخیمة

، وقد أدار رقبتھ لرؤیة  ")فیال(ممتاز، أظن أنني أرى العدید من أبناء عم " ) :جورج(قال  

 فنا اإلنجلیزیة، سوف أذھب وأتدبرإنھم سیحتاجون إلى المساعدة لیفھموا أعرا"أفضل 
  ...."أمرھم

، والتفت بسرعة نحو قھقھة الساحرات المتوسطات "  للعجلة، ھیبتكمٍال داع):" فرید( قال 

إلى ) فرید(قالھا "  لي بمساعدة حضرتكمسمحِتھال "العمر واللواتي یترأسن الموكب  ، 
 . ن قھقھتا مسرورتین وسمحتا لھ بمرافقتھما إلى الداخلین، واللتین حسناوتین فرنسیتیفتات

مسؤولیة زمیل ) رون(مل مع الساحرات المتوسطات العمر، بینما تحمل لیتعا) جورج(واتجھ 
ًكثیرا ) ھاري(، بینما امتنَّ زوجان أصمان من )زبیركن(والده القدیم في الوزارة السید 

 .لمساعدتھ إیاھما

) لوبین(و ) تونكس( بینما خرج من الخیمة مرة أخرى لیجد  صوت مألوفھا قال،) ھاري("
 .تحولت إلى شقراء من أجل المناسبة) تونكس( وكانت في مقدمة الطابور،

، أضافت ھامسة "أنك ذو الشعر المجعد، وإننا آسفان بشأن اللیلة الماضیة) آرثر(لقد أخبرنا "

ًقف الوزارة كان صارما جدا بشأن إن مو"إلى الجناح في األعلى، ) ھاري(بینما قادھما  ً

 ".حك قد ال یكون لصالنا ونظن بأن وجودینالمستذئب

َّ، بینما تبسم ) تونكس(أكثر من مخاطبتھ ) لوبین(ًمخاطبا " ال بأس، لقد فھمت) :"ھاري(قال 
  البائسة) لوبین( وجھ معالم) ھاري(ًنحوه بابتسامة خفیفة، وبینما اتجھا بعیدا شاھد ) لوبین(

 .، ولكن لم یكن ھنالك وقت لاللتفات إلى ھذه المسألة ، وإن لم یفھم ذلك

عندما جلس من ) فرید(مات علیبشيء ما من اإلزعاج ، وقد أساء فھم ت) دھاجری(وتسبب 
، وإنما  لھ في الجانبً المعد خصیصاىذلك المقعد الكبیر المقوتلقاء نفسھ، فلم یجلس على 

 . على خمس مجموعات من الكراسي والتي أصبحت أشبھ إلى كومة أعواد ذھبیة
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ًیصیح معتذرا إلى أي شخص یراه ) ھاجرید(ن بإصالح األضرار كا) یزلي(وبینما قام السید و

ًوجھا لوجھ مع ) رون(ًفقد أسرع عائدا إلى المدخل لیجد ) ھاري(ویرغب في اإلصغاء، أما 

ًأغرب السحرة أطوارا على اإلطالق، فھو تقریبا أحول العینین، وشعر     یھ بیض على كتفاأل هً
دلت على أرنبة أنفھ، كما یرتدي ، وكأنھ قماش من سكر نبات، ویرتدي قبعة مزینة بضفائر تھ

 علیھا مموه باللون األصفر الفاقع الشبیھ بصفار البیض و قد ارتدى سلسلة ذھبیة ًبیضاأً زیا

  .رمز غریب لما یشبھ عینا مثلثة تلتمع على ھذه السلسلة 

ا یده نحو ) لوفجودزینوفیلیوس ( :بنفسھ ًقال معرفا   كتي نعیش ھناأنا وابن): "ھاري(ً ، مادَّ
ً، كان لطیفا جدا من ة عند التل من ) لونا(دعوتنا، ولكنني أعتقد أنك تعرف ابنتي ) ویزلي(آل ً

ًأضاف معقبا موجھا كالمھ إلى ، "قبل؟  )رون(ً

  ". معك؟ألم تأِت، نعم ):"رون(قال 

إن ! لقد بقیت في تلك الحدیقة الساحرة لتلقي التحیة على األقزام، مثل ھذا االبتالء المجید" 
       ًضا من السحرة یدركون كم من القدر نستطیع أن نتعلم من األقزام الصغیرة الحصیفة بع

 . ") جرنمبل جاردینسي(ـ ال"  :لنقول اسمھا بشكل صحیح، أو 

) فرید(لكنني أظن أن ، لدینا تعرف الكثیر من الشتائم الممتازة ) الجرنمبل(إن " ):رون(قال 

ة من السحرة إلى داخل الخیمة بینما أسرعت  ثم قاد مجموع. "قد علموھم إیاھا) جورج(و
 )".ھاري(ًمرحبا،  " :قائلة) لونا(

 . ) !!! "بارني(دعى أ إنني " : ًمنذھال) ھاري(قال 

 "  ؟ً یضاأأوه، ھل غیرت اسمك : " سألتھ بخفة 

 "كیف عرفِت؟"

 " أوه، فقط من أسلوبك"

 تزینت بزھرة كبیرة من عباد  أصفر فاتح، وكانت قدنًكأبیھا ترتدي رداء ذو لو) لونا(كانت 
ن منظرھا أ فسوف تجد ةلوان الفاقع ھذه األعلىتعتاد عینك الشمس على شعرھا، وحالما 

 . ، على األقل ال یوجد فجل یتدلى من أذنتیھاًالعام یبدو جیدا

) لونا( الكالم الدائر بین علیھَّ، وفوت حد معارفھأیتحدث مع ، والذي كان  )زینوفیلیوس(
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: التفت إلى ابنتھ التي رفعت إصبعھا وقالت ھو یتحدث مع ذلك الشخص ثم و، ) ھاري(و
 . "قد عضني) الجرنمبلیات(ن أحد إأبي، انظر "

 الممدودة بإصبعیھا، وأمسك "ًإن لعاب القزم مفیٌد جدا "  یا للروعة  :)لوفجود(قال السید  
 "".وتفحص الثقب الذي ینزف منھ الدم

ٌ، فربما یصیبك دافع غیر متوقع الیوم  بداخلكموھبة أي نطالقبا إذا شعرِت،) لونا(عزیزتي "
إنك ربما قد حظیت بھدیة من ،  ، فال تكبتي ھذا الدافعتلقي خطبة بلغة غریبةلتغني األوبرا أو 

 ).الجرنمبلیات(

 .  و ھو مستھجن لھذا الكالم أماكنھم إلىبتوجیھھم ) رون(قام 

بینما أرشدھا األخیر ،  " سخر من ذلكستطیع أن یی) رون) : " (ھاري ( لبھدوء) لونا(قالت 
لكن والدي قام بالكثیر من األبحاث عن سحر " إلى مقاعدھم ) زینوفیلیوس(ھي ووالدھا 

 )".الجرنمبل(

 أال یتحدى وجھات نظرھا أو ً قرارا، والذي كان قد اتخذ منذ زمن"ًحقا؟ ) :" ھاري(قال  
   أن تضمدي ھذه العضةنت متأكدة من أنك ال تریدیأأن"وجھات نظر والدھا الغریبة األطوار، 

 " ، على الرغم مما قالھ والدك

ب ، ماصة إصبعھا بطریقة حالمة بینما حدقت "أوه، ال بأس إنھ جید ) :"  لونا(قالت  

، لقد أخبرت والدي أن معظم الناس سوف ًإنك تبدو وسیما" أسفل، إلىمن أعلى ) ھاري(
، لكنھ اعتقد أنك یجب أن ترتدي في الزفاف ألوان الشمس، یرتدون على األغلب أزیاء رسمیة

 ".ًلجلب الحظ، أنت تعرف طبعا

الظھور مع ساحرة عجوز تمسك ) رون(من بعد قدوم أبیھا،  عاود ) لونا(وعندما انسحبت 

بذراعھ، وأنفھا األعقف، وعینیھا المحاطتین بھالة حمراء، والقبعة الزھریة الجلدیة أعطاھا 
  الطباعطائر حادشكل 

ًإن شعرك طویل جدا، "  ٌ ما الذي بحق لحیة میرلین ،)جینیفرا(، للحظة ظننت أنك )رونالد(َ

َّ؟ إنھ یبدو كعــجــة) لوفجودزینوفیلیوس(یرتدیھ   قاصدة ِأعلنت بصوت عال"  ومن أنت؟. ِ
 . )ھاري(

 " )بارني(، ھذا ابن عمنا )موریل(أوه نعم، عمة " 
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أظن  ، ھنا؟ كنت آمل أن ألقاه) ھاري بوتر(س ألی،  ألقزامأنتم تتكاثرون كاآخر؟ ) ویزلي( "
  ". ، أم كان ذلك بقصد التفاخر لیس إال؟)رونالد(س كذلك یا یلأ كأنھ كان صدیق

 " ، إنھ لم یتمكن من المجيء ال" 

، ثم إنني  ً كذلك؟ إذ أنھ لیس غبیا كما بدا في صورة الصحیفةألیس أعتذر عن ذلك، ، ھممم" 
َ العروس بكم ھو أفضل ارتداء تاجـيقد فرغت للتو من إرشاد :  )ھاري (ـصاحت ب ،" ِ

، أنت تعرف، وأقام عند عائلتي لقرون، إنھا فتاة جمیلة الشكل، لكنھا تبقى ھصنعت عفاریتال"

ًعلى الرغم من كل شيء فرنسیة، حسنا، حسنا، ھل بحثت لي یا  على مقعد جید، فأنا ) رونالد(ً
 ".  أال أبقى واقفة على قدمي لفترة طویلةيعلٍقد بلغت مئة وسبعة أعوام، ویتوجب 

 .نظرة ذات مغزى بینما ذھب وغاب عن األنظار لفترة من الوقت) ھاري(إلى ) رون(ثم نظر 

ًقد دل أكثر من اثني عشر شخصا ) ھاري(ًوعندما التقیا مجددا عند المدخل، كان  َ أماكن على َّ

 . ھنالك طابور خارجھاجلوسھم، وكانت الخیمة شبھ مملوءة، وألول مرة لم یكن 

لقد اعتادت على القدوم إلى عید ، كالكابوس) موریل(إن :" ھم بكً، ماسحا جبھتھ)رون(قال  
، فقد ثارت ألن  فجروا قنبلة روث تحت ) جورج(و) فرید(المیالد كل سنة، ثم، والحمد 

ا، وكأنھم ًكرسیھا وقت العشاء، إن أبي یقول دائما إنھا سوف تحرمھم من المیراث في وصیتھ

 . "واو..... یبالون، إنھم سیصبحون أغنى من كل أفراد العائلة، 

 . "أنت تبدین رائعة: "ع باتجاھھمتسر) رمایونيھ(ًأضاف والمحا بنظرة خاطفة 

أرجواني فاتح ً، وابتسمت، وقد كانت ترتدي ثوبا "ًدائما نبرة المفاجأة ) :" رمایونيھ(قالت 
ً ، وكان شعرھا المعا وبراقاثوب مماثل للون الٍاللون مع كعب عال ً . 

 لم توافق، لقد قابلتھا للتو أعلى الدرج عندما قدمت التاج ل) موریل(إن عمتك العظیمة "

 . " ھزیلینوقفتك سیئة و كاحلیك عزیزتي، أھذه ھي ابنة العامة؟ ..أوه:  وقالت )فلور(

  . "ال تأخذي ذلك على محمل الجد، إنھا فظة مع كل شخص) :" رون(قال 

، وعاد لیظھر للعیان من جدید من الخیمة مع )"موریل(تتحدثون عن  أ)":جورج(تساءل 
فاش العجوز، كم أتمنى متوازنتین، تلك الخ لیستاي للتو أن أذني ننعم،  لقد أخبرت" ،   )فرید(

 ". ، إذ كان یسخر من حفالت الزفاف ما زال معنا) بیلیوس(العجوز لو أن العم 
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 ". یكن ھو الذي رأى  نذیر ومات بعد أربع وعشرین ساعةلم "  :)ھرمایوني(تساءلت 

ًلكنھ قبل أن یصبح سكیرا كان ،  حتفھ بطریقة غریبةلقيًحسنا، نعم، لقد :"  )جورج(اعترف  

 زجاجة من الفایرویسكي ثم یركض على ساحة ن یشربألقد تعود ، حیاة الحفلة وروحھا 
 ".. ......ن األزھار من ًثم یخرج حزما مًالرقص، رافعا ثوبھ إلى األعلى، 

ًنعم، لقد كان ساحرا حقیقیا على ما یبدو"  ):ھرمیایوني(قالت  ) ھاري(، بینما ضحك  "ً
   " .  لم یتزوج لبعض األسباب  "  بتھكم)رون(قال   ، وٍبصوت عال

 منھم لم ًاواستغرقوا جمیعھم بالضحك حیث أن أحد) ھرمایوني( قالتھا  .. "أدھشني ذلكلقد " 

ٍمتأخر، إذ كان شابا ذو شعر أسود وأنف كبیر منحنیلحظ القادم ال ، حواجب سوداء غلیظة، ً
  " .تبدین رائعة ) "ھرمایوني(وقال وعیناه ترنو إلى ) رون(إلى أن أخرج دعوتھ وقدمھا إلى 

ة ال یلاوسقطت منھا حقیبتھا المخرزة الصغیرة، والتي أصدرت جلبة ع، )"فیكتور "(: صرخت

   لم أعرف أنك ستكون": اندفعت وقد احمر وجھھا لترفعھا وقالت تتناسب مع حجمھا، بینما 
  " ، كیف حالك؟ یا إلھي كم ھو رائع أن أراك، 

التي لم ) كرام(ًقد تحولتا إلى اللون األحمر مجددا، وبعد نظرة على دعوة ) رون(وكانت أذني 
  : حاجبیھًرافعا ) كرام(قال " كیف أتیت إلى ھنا؟  "  :یصدق كلمة منھا، قال وبصوت مزعج

 . " ) فلور(ي نلقد دعت " 

ُالذي لم یـكــْن یـ) ھاري(بینما  ُ ، تقدم وصافحھ، ثم شعر بأنھ )كرام(ِـكـنُّ أي ضغینة نحو َ
 .  بأن یریھ مقعدهعلیھ، فأشار )رون(عن جوار ) كرام(سیكون من التعقل أن یبعد 

                لمكتظة ، بینما دخلوا الخیمة ا" ًإن صدیقك لیس مسرورا لرؤیتي):" كرام(قال 
األحمر المجعد، في حین ) ھاري(ًملقیا نظرة على شعر ) كرام( أضاف  " ُأم أنھ قریبـك؟ "

      ًلم یكن مھتما، في حین أن ظھوره تسبب بعاصفة) كرام(، لكن "ابن عمھ) "ھاري(م تمت
     ، إذ كان على الرغم من كل شيء العب كویدیتش شھیر )فیال(، وبخاصة وسط أبناء عم 

) ھرمایوني(و) رون(دیرون رقابھم لیتمكنوا من رؤیتھ بشكل أفضل، ، في حین كان الناس ی

 . أتوا مسرعین عبر الممشى) جورج(و) فرید(و

 " العروسو إال فسوف تدھسنا) "ھاري(ل ) فرید(قال " ھیا حان وقت الجلوس"

 )فرید(مقاعدھم في الصف الثاني خلف ) ایونيھرم(و) رون (و) ھاري (في حین أخذ
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تا قرمزیتین، وبعد  ما زال)رون( تبدو إلى حد ما وردیة، وأذنا )رمایونيھ(، وكانت )جروج(و
بینما " ة تافھة؟ألم تلحظ أن لدیھ لحیة متنامیة صغیر "ً:قائال) ھاري(م إلى لحظات قلیلة تمت

 .بھمھمة غیر واضحة) ھاري(وافقھ 

الضحكات ھا بعض ت كسر تسود الخیمة،الصامتاالنتظار وبینما كانت لحظات من الترقب و 
 .اآلخرالمنطلقة بین الحین و 

ًفقد كانا یذرعان الممشى جیئة وذھابا، باسمي الثغر ویلوحون ) ویزلي(أما السید والسیدة 

 .ًدا أرجواني اللون مع قبعة من نفس اللونً ترتدي روبا جدی)ویزلي( السیدة تألقربائھم، وكان

ً وكل منھما یرتدي زیا رسمیا، مع یقفان أمام الخیمة،) تشارلي(و) بیل(وبعد لحظات، كان  ً

، في بإطالقھ صوت عواء الذئبإعجابھ ) فرید(، بینما أبدى جیوبھم أزھار بیضاء كبیرة في 
 ).فیال(حین انفجرت الضحكات من أقارب 

 . وكأنھ البالونات الذھبیةاثم غرق الحشد بالصمت عندما ترقرقت الموسیقى وبدا مصدرھ

 .، مقطبة في مقعدھا وھي تنظر نحو المدخل" أوووووه):" ھیرمایوني(قالت 

وھم ) فلور(و) دیالكور(وصدر عن جمع السحرة والساحرات تنھد عظیم عندما ظھر السید 
ًمفعما بالحیویة والنشاط ویتبسم بابتھاج وكانت ) دیالكور(یمشون عبر الممشى، وكان السید 

ًجا فضیا، حیث أن تألقھا عادة  وبدت وكأنھا تصدر وھًا بسیطًا أبیضًاترتدي فستان) فلور( ً

 كانت مصدر سعادة الجمیع إلى أبعد الحدود، وكان كل من الیومألق أي شخص آخر وتیذھب ب
) فلور( وعندما وصلت علیھیرتدیان فساتین ذھبیة، وظھرا بأجمل مما ھم ) جابرییل(و) جیني(
 ).جرایباك رفینری(ھا وكأنھ التقى یإل) بیل(ھ، لم ینظر یإل

 سیداتي سادتي:"  رقیق رخیم، وبھزة خفیفةقال صوت

، یقف اآلن )دمبلدور( ذو الشعر المضفر الذي قدم جنازة  ھنفس ذلك الساحر) ھاري(وشاھد 
  ......" لنحتفل بتوحید روحین مخلصتینالیوملقد اجتمعنا ھنا ": و یقول ) فلور(و) بیل(أمام 

 .بصوت أقرب إلى الھمس) لموری(قالت العمة  ""ًنعم، إن تاجي جعل كل شيء جمیال

  "ذو قصة قصیرة إلى حد ما) جینیفرا(لكن یجب أن أقول، أن فستان "

، وبسرعة أدارت وجھھا )ھاري(لحولھا، وقد انفرجت أساریرھا، وغمزت ) جیني(ونظرت 
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 .إلى األمام ثانیة

مع  لفترة طویلة في الخیمة، وبالعودة إلى فترات الظھیرة التي مضاھا ) ھاري(وسرح فكر 

لقد بدت تلك . مد بعیدأنھا منذ و قد بدا لھ إفي أماكن منعزلة من ساحات المدرسة، ) جیني(
وكأنما یسرق تلك ) ھاري(، وبدا بدت كالحلم بالنسبة لھ . ن تكون حقیقة أجمل من أاللحظات 

الساعات الرائعة من حیاة شخص عادي، شخص لیس لدیھ ندبة على شكل برق على 
  ....جبھتھ

 "؟).....فلور إیزابیل(اخترت ) ویلیام آرثر(أیھا السید أأنت "

ھما عیناھما تدمعان في صمت  و) دیالكور(والسیدة ) ویزلي(وفي الصف األمامي، السیدة 
 نحو بقایا أشرطة الزینة، صوت أقرب إلى أصوات الترامبیت من آخر الخیمة أنبأ ینظران

استدارت ، بینما  في حجم مفرش الطاولةمنادیلھ التيقد أخرج إحدى ) ھاجرید(الجمیع أن 

 .وكانت عیناھا تغزر بدموع الفرح) رمایونيھ(

 ما سقط سیلعند) فلور(و) بیل(ًا فوق رأسي الیكان الساحر ذو الشعر المضفر یلوح بعصاه ع
عاصفة ) جورج(و) فرید( أشعل وتطیر بشكل حلزوني حولھما،  ، معلیھمن النجوم الفضیة 

 فرقعت البالونات الذھبیة فوق رأسیھما، وأجراس ذھبیة صغیرة وطیور من التصفیق، وبینما

 .الجنة على األرض حلقت ورفرفت حولھما، لتزید بأغانیھا أصوات الجلبة

 "ھال تكرمتم ووقفتم من فضلكم، سیداتي سادتي:" صاح ذلك الساحر ذو الشعر المضفر

ًر ولوح بعصاه مجددا، فارتفعت بوضوح، وعاد الساح) موریل(ًفقاموا جمیعا، ودمدمت العمة 

 برشاقة في الھواء عندما زالت األقمشة الكتانیة التي تشكل علیھااألماكن التي كانوا جالسین 

جدران الخیمة، ولذلك وقفوا تحت قماش المظلة المدعم باألوتاد الذھبیة، مع منظر البستان 
الذھب المسبوك من المشمس البدیع وكذلك الریف المجاور، وبعد ذلك، انشق حوض من 

 المعة، وأما الكراسي الطائرة فقد تجمعت مع بعضھا ٍمنتصف الخیمة لیشكل أرض رقص

وتجمعت حول طاوالت ذات أغطیة بیضاء، ثم حطت وبرشاقة إلى األرض من جدید، وتحولت 
 .بالذھب إلى منصةة د المغطایلا

ن كل الجھات، وبعضھم ،  بطریقة مستحسنة بینما ظھر الخدم مً"بدیع جدا) :" رون(قال 
ویسكي، وآخرون یترنحون من  والفایرةصیر القرع، وشراب الزبدیحمل صواني فضیة من ع
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 .والساندویشاتأكوام كعك الفواكھ 

) بیل(، وقد وقفت على أصابعھا لترى مكان "یجب أن نذھب ونبارك لھم):" ھرمایوني(قالت  

 .ن اختفیا وسط حشد متمني الخیریاللذ) فلور(و

ًسیتثنى لنا وقت الحقا، وأخذ ثالثة من شراب الزبد: " ً مستھجنا )رون (قال  ً  من الصینیة ةٌ
م واحدة  ال ال لیس ، . …امسكي، ھیا بنا لنأخذ طاولة "، ) ھرمایوني). (ھاري(ل المتنقلة وقدَّ

الطریق عبر أرض الرقص ) رون(وقاد ، " )موریل(لیس إلى أي مكان بالقرب من ، ھناك

 . ًفتا یمنة ویسرة وھو یمشيالفارغة، متل

، وفي الوقت نفسھ فإنھم قد وصلوا إلى الجھة )كرام(یتفادى تدخل ) رون(أن ) ھاري(أیقن 
ْاألخرى من الخیمة، وكانت أغلب الطاوالت قد حــجـزت، وكانت إحداھا شبھ فارغة حیث كانت  َ ِ ُ

 .ھا وحیدةیلاتجلس ) لونا(

  "ك؟یإلأیمكننا االنضمام ) : " رون(ل ءتسا

  " )فلور(و) لبیل(أوه بالتأكید، لقد ذھب والدي للتو لیقدم ھدیتنا " 

 " ؟) سالجردیروت(ما ھي؟ أھي وصفة إطالة العمر مستخرجة من ) :" رون(تساءل 

ًبدال عنھ، ودمعت ) ھاري(ركلة من تحت الطاولة، لكنھا أصابت ) ھرمایوني(ھ یإلفصوبت 

 .  دقائقِ الحدیث لبضعبذلك مسار) ھاري(عینیھ من األلم، وفوت 

وبعد  ًأرض الرقص أوال مع تصفیق ھائل) فلور(و) بیل(وبدأت الفرقة تعزف، في حین اعتلى 

  )ویزلي(ھا، وتبعھما كل من السید إلی) كوردیال(مدام ) ویزلي(فترة، قادِت السیدة 

 ).فلور( ووالد 

     قلیلةٍموسیقى وبعد ثوانو بدأت تتمایل على لحن ال، "إني أحب ھذه األغنیة:" )لونا(قالت  
ً، ھبت واقفة واعتلت أرض الرقص، حیث دارت في المنطقة وحیدة تماما، مغمضة عیناھا 

 .ومشرعة ذراعیھا

 "ًدائما بدرجة جیدة"بإعجاب، ) رون (ھاقال"  كذلك؟ألیسإنھا رائعة " 

دت وبالشاغر، ) لونا(إلى مقعد ) فیكتور كرام(ھ لحظة جلس ھلكن االبتسامة تالشت عن وج
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  : ًھذه المرة لم یأِت لیمدحھا، فقال عابسا وجھھ) كرام(راضیة مرتبكة، لكن ) رمایونيھ(
 ".من ذلك الرجل الذي یرتدي األصفر؟"

، وكانت لھجتھ الحادة تشیر "، والد إحدى صدیقاتنا ) لوفجودزینوفیلیوس(إنھ :" )رون(قال 
أضاف ، الواضحة، رغم من رغبتھم ، على ال)زینوفیلیوس(إلى أنھم ال یرغبون بالضحك على 

 ".ھال ترقصین معي": ) رمایونيھ(ًمحدثا ) رون(

 أنھا سترفض تلك الدعوة، إال أنھا كانت مسرورة، وسرعان ما نھضت، وتالشیا مع ابد

 .بعضھما ضمن أرض الرقص وسط الزحام المتنامي

 . شكل مؤقت  لصرف االنتباه ب بھذا)كرام(تساءل  "آه، إنھما مع بعضھما اآلن؟ " 

 ". ًنوعا ما _ اا):" ھاري(قال ف

 ". من أنت؟): "كرام(تساءل 

 ")بارني ویزلي("

 .وصافح كل منھما اآلخر

 "ً جیدا؟)لوفجود( ذلك الرجل )بارني(أتعرف یا " 

 "َال، لقد التقیت بھ اللیلة فقط، لم؟" 

ثرثر مع عدٍد من  یاألخیرمن فوق شرابھ، وكان ) زینوفیلیوس(ً مراقبا  بتركیز)كرام(حدق 
فسوف ) فلور (ألنھ إذا لم یكن ضیف": و قال  السحرة على الجانب اآلخر من أرض الرقص

   ".ھ تلك الشارة القذرة على صدرهئرتداأؤنبھ ھنا واآلن، ال

ًأیضا، تلك العین الغریبة المثلثة الشكل ) زینوفیلیوس(ً، متفحصا "الشارة؟ ):" ھاري(قال 

   ".كانت تبرق على صدره

 "َلم؟ ما خطب تلك الشارة؟" 

   ")ریندیلوالدج(إنھا شارة ). ریندیلوالدج(".

 "؟)دمبلدور(ساحر الظالم الذي ھزمھ  ... )ریندیلوالدج("
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) ریندیلوالدج: "( ًقال ذلك بینما تحركت عضالت فكھ وكأنھ یمضغ شیئا، ثم قال. "ً تماما "
بالطبع، لم یكن ذا سیط في بلده، ویقولون أنھ كان …  كمثال  د من الناس، قتل جديیقتل العد

 )زینوفیلیوس(ًمشیرا بإصبعھ نحو "  لكن تلك، ً، وحقا، انظر كیف انتھى)دمبلدور(یخاف من 
قد حفرھا في الجدار أثناء حرب ) ریندیلوالدج(ً فورا، إذ أن علیھاإنھا رمزه، لقد تعرفت  ":
ك، وبعض المعتوھین قلدوھا في كتبھم ومالبسھم، یظنون ً، لقد كان طالبا ھنا)درمسترانج(

 نحن الذین فقدنا أفراد -  قمنا، ولیجعلوا أنفسھم مثیرین لإلعجاب، حتى وف یرعبوننا سمأنھ
 .". لن ینسوهًبإعطائھم درسا –) ریندیلوالدج(عائلتنا من قبل 

في ) ھاري( غرق ، بینما)زینوفیلیوس(ًأصابع یده مھددا، وحملق بسخط نحو ) كرام(طقطق 
كان أحد الداعمین لفنون الظالم، ) لونا(حیرة من أمره، إذ كان من الصعب تصدیق أن والد 

 . أنھ تعرف إلى ذلك الشكل الذي یشبھ زعنفة السمكةعلیھ ُدًوأن أحدا آخر في الخیمة لم یب

   "  إإإ..... ؟)ریندیلوالدج(ًمتأكد تماما أنھا شارة .... أأنت ".

أنا لم أخطئ ، لقد تقفیت أثر ھذه الشارة منذ عدة سنوات خلت، إنني  ": برود ب) كرام(قال 
  " أعرفھا تمام المعرفة

  آلة معنى الرمز، إنال یعرف بالحقیق) زینوفیلیوس(أن ، ًحسنا، ھناك احتمال ):"ھاري(قال 

 ن رأس ، ربما قد التقطھا من مكان ما وظن أنھا مقطع عرضي مً تماما ً استثنائیین)لوفجود(
 .ً، أو شیئا ما آخر. القرن المتعرجيذ )السنوركاك (

 "مقطع عرضي من ماذا؟"

 " ، لكنھ كما یبدو فإنھ یذھب في العطلة ھو وابنتھ ویبحثون عنھمھوًحسنا، أنا ال أعرف ما ".

 . بھذه السخریةووالدھا) لونا(بأنھ كان یقوم بعمل سیئ عندما تحدث عن ) ھاري(وشعر 

، والتي كانت ما تزال ترقص وحیدة، تحرك ذراعیھا حول " ھا ھي " :)لونا (ًقال مشیرا إلى
 .رأسھا كشخص یحاول  قتل ذبابة صغیرة

 ".َلم تقوم بذلك؟) :" كرام(تساءل  

 .، والذي عرف أعراض تلك النبتة)"الراكسبارت(ربما تحاول أن تتخلص من ) :" ھاري(قال 

یمازحھ أم ال، وسحب عصاه من داخل ثوبھ ) ھاري(أنھ یعرف ما إذا كان ) كرام(لم یبُد على 
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 .ًوأخذ ینقر بھا على فخذه مرتبكا، بینما تطایرت شرارات من نھایتھا

  ") ...جریجوروفیتش (: "ٍبصوت عال) ھاري(قال 

ًكان منفعال جدا فقد استرجع ذكریاتھ لحظة رؤیتھ ) ھاري(أن یتكلم، إال أن ) كرام(وأراد   ً

 .وتفحصھا بعنایة فائقة قبل مسابقة السحر الثالثیة) أولیفاندیر(ھا  إذ أخذ،) كرام(لعصا 

  " ماذا عنھ؟ :" ًمشككا ) كرام(تساءل 

 . لقد صنع عصاك ) : ھاري ( قال 

 "صنع عصاي؟) جریجوروفیتش(كیف عرفت أن ".

قال ذلك ، " المجالتإحدىلقد قرأت ذلك في مكان ما، أظن في . …أأأ ) :" ھاري(قال 

  ً.ھادئا) كرام(نما بدا بارتجال بی

 " . المجالتإحدىفي لم أكن أدرك أنني قد ناقشت أمر عصاي " 

 "ھذه األیام؟) جریجوروفیتش(أین یمكث …… إإ .…… ًإذا"

لقد تقاعد منذ سنوات خلت، لقد كنت أحد آخر من اشتروا  : " و ھو یقول ًمرتبكا) كرام(بدا 
علمي فإنھم األفضل، بالطبع، فإن أغلب على حد ، )جریجوروفیتش(ًعصیا سحریة من عند 

 ")أولیفاندیر(البریطانیین منكم یشترون من عند 

ً، لكنھ كان یفكر بحدة، إذا )كرام(، وتظاھر بمراقبة الراقصین، شأنھ شأن ) ھاري(لم یجب 

أن یبحث ) ھاري(ٍكان یبحث عن صانع عصي سحریة شھیر ولم یكن على ) فولدمورت(فإن 
تلك اللیلة التي طارده بھا ) ھاري(لقد كان بالتأكید ما قامت بھ عصا ًكثیرا عن السبب، 

ریشة العنقاء انتصرت على العصا  بة عصاتھ المطعمن إعبر السماوات، ) تورفولدم(
) جریجوروفیتش(أو باألحرى لم یفھمھ، أیعرف ) أولیفاندر( ما لم یتوقعھ المقترضة ، شيء

، أیعرف أسرار العصي السحریة التي ال یعرفھا )أولیفاندر(أكثر منھ؟ أھو بحق أمھر من 

إذ ، إلى محیطھ) ھاري(ً، معیدا " الفتاة ذات مظھر جمیلھذه إن  " )كرام(؟ قال )أولیفاندر(
إنھا كذلك إحدى "، ) لونا(، والتي كانت للتو قد انضمت إلى )جیني(یشیر إلى ) كرام(كان 

 ".أقربائك؟

ً وھي تقابل شخصا ما، غیور الطبع، ضخم، ولن تود أن ،نعم "  : وقد ثار فجأة) ھاري(قال  
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 .""تتصادم معھ

ً مرتشفا قدحھ، وھب واقفاھاقال" ماذا؟" ) :كرام (صاح   أن یكون المرء ما فائدة  ": و تابع ً

 ".؟و قد ارتبطت كل الفتیات الجمیالت بأناس غیرهتش عالمي یالعب كوید

 حول  طریقھ تخذاًشا من الخادم المتنقل وت سندویلیأخذ) ھاري(ًبینما خطا خطوات واسعة تاركا 
، لیخبره عن أمر )رون(ن یعثر على  أ)ھاري (حافة أرض الرقص المزدحمة، أراد

في منتصف أرض الرقص، بینما استند ) ھرمایوني(، لكنھ كان یرقص مع )جریجوروفیتش(

) فرید(دیق ، والتي كانت ترقص مع ص)جیني(على أحد األعمدة الذھبیة وراقب ) ھاري(
 . )رون ( ل قطعھذيَشعر بامتعاض حیال الوعد الی أال ً، محاوال)ي جوردانل) (جورج(و

قد ذھب إلى حفلة زفاف قط، لذا لم یتمكن من أن یحكم كم یختلف االحتفال ) ھاري(ولم یكن 
ًالسحري عن احتفال العامة، مع أنھ كان متأكدا أن األخیر لن یتضمن كعكة زفاف على قمتھا 

 التي ترفرف الشمبانیاذجین للعنقاء واللذین یطیران حالما تقطع الكعكة، أو زجاجات من نمو
  فوق الحشد، وبینما أمسى وقت الغروب، والعث أخذ یستوطن تحت قبة الخیمةخادمبدون 
 الجو، والمرح الصاخب أخذ یزداد أكثر فأكثر ویخرج تسبح في  بفوانیس ذھبیة أضیئتالتي 

ب الظالم مع ھقد غابا منذ فترة طویلة في غیا) جورج(و) فرید(، إذ أن عن إطار االستیعاب
وساحر آخر قصیر ذو قبعة مبتذلة قرمزیة ) ھاجرید(و) تشارلي(، و)فلور(زوج من بنات عم 

 .  في الزاویة )أودو ھو البطل(   شھیرة و ھي ة أغنییغنون وااللون كان

الثمل والذي بدا غیر متأكٍد ما إذا ) نرو(عم من فرار ال علىوھو حریص   عبر الحضورتجول

إلى ساحر عجوز یجلس وحده إلى الطاولة، والغمامة التي ) ھاري(ابنھ، نظر ) ھاري(كان 
معتقة، وكان ) داندیلیون(تشكلت فوق رأسھ من إثر شعره األبیض جعلتھ یبدو أشبھ بساعة 

 أنھ )ھاري(، وفجأة أدرك ره ن یتذكأیحاول ) ھاري(أخذ .ً مألوفا و یبد، وكانًقبعة رثةیعتمر 

) ھاري(اقترب  ، )دمبلدور(، وكاتب نعي )جماعة العنقاء(، أحد أعضاء )الفیاس دوج(كان 
 "أبإمكاني أن أجلس؟" : ً قائالمنھ

 )ھاري(بینما جلس  "بالتأكید، بالتأكید" : یشبھ الصافرة ، وكان لدیھ صوت رقیق )دوج(قال  
 ")ھاري بوتر(، أنا ، أعرفك بنفسي)دوج(سید ": و قال 

     ًأنك ھنا، متخفیا ) آرثر( لقد أخبرني  ،فتاي العزیز" :  و ھو یقول )دوج (نفاسأتسارعت 

   . "ًإنني سعید جدا، وقد حظیت بھذا الشرف،  
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:  و ھمس الشمبانیاًكوبا من ) ھاري(ل ) دوج(وفي لحظة اضطراب من فرط السعادة، صب 
  " ٌ..ومن أجلك، أنا متأكد) دمبلدور(مة ب الصد…… ي أن أكتب لك ، بعد لقد فكرت ف"

  .ن بالدموعاوفجأة ترقرقت عیناه الصغیرت

، ولم أدرك أنك تعرف األستاذ ) يالیومللمتنبئ (لقد رأیت النعي الذي كتبتھ "):  ھاري (قال
  " ًجیدا) دمبلدور(

فترة بالتأكید، لقد عرفتھ ل"، ً، ماسحا دموعھ بمندیلھ " مثل أي شخص آخر :" )دوج(قال 

تلك ، وإلى حد ما، فإن الناس لم یحتسبوا )ابرفورث (معرفتي بطویلة، ھذا إذا لم تحتسب 
 " ًأیضاالمعرفة 

 "؟)......دوج(أنا لم أعرف ما إذا كنت قد، سید ، ) يالیومالمتنبئ (وحسب كالم "

  " ، فتاي العزیز)إلفیاس(أوه، من فضلك ادعني بـ "

 " ؟)دمبلدور (عن) ریتا سكیتر (لةت قد رأیت مقا، أنا ال أعرف ما إذا كن )إلفیاس("

، لقد رأیتھا، تلك المرأة، أو )ھاري(أوه، نعم ":  و ھو یقول  بلون غاضب)دوج(فاض وجھ 

ھا بصورة یإل أن تكون أكثر موضوعیة، ولقد قامت بإزعاجي للتكلم علیھاتلك الجشعة، یجب 
  ، إذ دعیتھا بسمكة السلمون المتطفلةًستحي من أن أقول أنني أصبحت فظاأإیجابیة، إال أنني 

 ".  العقلیةيحت رأیت، طعنھا بشأن صكما، والذي أدى، 

كان ) دمبلدور(لمحت إلى أن األستاذ ) ریتا سكیتر(لة لًحسنا، في تلك المقا" ):ھاري(تابع 
  " ً متورط في فنون السحر األسود عندما كان شابا

 ال تدع ،) ھاري(وال كلمة، ، ة من ذلكإیاك أن تصدق كلم) ھاري"( :في الحال) دوج(قال 
  . " )دمبلدورلبس ا(ًشیئا یشوه ذكریات 

) دوج(أیعتقد .. ، ذو الوجھ المجھد، وشعر بعدم االطمئنان، وإنما باإلحباط )دوج(نظر إلى  

 ؟؟؟).سكیتر(أال یصدق ما كتبتھ ) ھاري( أن یختار  یستطیعًفعال أنھ وبتلك السھولة

في ) دوج(ربما شكك  ،  أن یتأكد، وأنھ یرید أن یعرف كل شيءأراد) ھاري(أن ) دوج(فھم 
 ." ً ابغیضة جد) ریتا سكیتر(، إن ) ھاري(" : تابعوً، ألنھ بدا مھموما، ) ھاري(شعور 

   "ً، وأقرأ ما تكتبھ دائما ؟ أوه، إنني أعشقھا)ریتا سكیتر( " ً: قاطعھ قائالًاالیصوتا علكن 
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تقف ھناك، وریشة كبیرة تتراقص ) موریل(دا العمة إلى األعلى لیشاھ) دوج(و) ھاري(نظر 
، أنت  )دمبلدور(ًإنھا تكتب كتابا عن   ": و تابعت  في یدھاالشمبانیاعلى شعرھا، وقدح من 

 ".تعرف

أنت  " ) : موریل(فصاحت )دوج( ھاقال " ، نعم، لقد كنا نتناقش فحسب) موریل(ًمرحبا "
 " !واتأعطني كرسیك، لقد بلغت المئة وسبع سن! ھناك

دارت ف، ً ذوي الشعر األحمر من مقعده، وھو ینظر مرتاعا) ویزلي ( آللبینما قفز ابن عم آخر

 . )دوج(و) ھاري(حولھ بمقدرة مفاجأة ورمت بنفسھا على الكرسي بین 

ًمرحبا مجددا، ):" ھاري(لقالت    ً،أو أیا كان اسمك، واآلن، ماذا كنت تقول عن ) يدبار(ً
  ؟ وال یسعني االنتظار لقراءتھا)دمبلدور(؟ أنت تعلم أنھا تكتب سیرة )إلفیاس(، )ریتا سكیتر(

 . )بلوتس(و ) فلوریش(، ویجب أن أتذكر أن أحجزھا عند 

ًمتماسكا ومتزنا لقاء ذلك، لكن العمة ) دوج(بدا   بأصابعھاارتشفت قدحھا ونقرت ) موریل(ً
، وتجشأت الشمبانیامن ثم أخذت جرعة كبیرة . النحیالت على خادم متنقل من أجل كأس آخر

إنھ قبل أن یصبح أكثر ! إنھ ما من داع لتمكثوا ھكذا كزوج من الضفادع المتخومة": ثم قالت 
ًاحتراما مع اآلخرین وأكثر احتراما من قبل اآلخرین، وكل ھذا الھراء، كانت ھناك إشاعات  ً

 ". )لبسا(قویة ومضحكة عن 

 األحمراللون وقد انقلب وجھھ إلى قالھا ".معلومات غیر مالئمة ومنتقصة "   : )دوج(قال 
،  لقد الحظت كم أنك تتحاشى الحقائق البغیضة ) إلفیاس" ( : )یلمور(قالت العمة ف ، ًمجددا

 " ...أترید أن تقول،في ذلك النعي البغیض الذي كتبتھ

 إني أطمئنك بأنني ، أنا آسف إذا كنت تظنین ذلك"  : ببرود أكثر مما كان علیھ )دوج(قال 
  .. ".كنت أكتب من قلبي

 ضوع، إنك سوف تظل تعتقد بأنھ كان، سأغیر المو)دمبلدور(ل أوه، إن الكل یعرف تبجیلك "
تلك التي لم تكن تملك ...  )السكویب(ًقدیسا حتى ولو طردك كما فعل عندما تخلص من أختھ 

   . "ثنین من السحرةنھا مولودة الأمھارات سحریة رغم 

 المجمدة، كان الشمبانیاوالبرد الذي لم یكن لیؤثر بشيء على  ، "!) یلمور():" دوج(صرخ  
من قال أن أختھ كانت ، ھ؟ ینما الذي تقصد" : ل ء الذي تسا)ھاري(ینسل عبر صدر 
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   .. ".؟ ؟ إني أعتقد أنھا كانت مریضة)سكویب(

 كذلك یا ألیسإن اعتقادك خاطئ، :" بادیة البھجة من التأثیر الذي حققتھ ) موریل(قالت العمة 

 لقد حصل ذلك منذ سنوات مضت، ًوبأي طریقة كنت تستطیع أن تعرف شیئا عنھا ، ) ينبار(
 عزیزي ، والحقیقة أن كالنا كنا حیین ثم لم نعرف ما حصل بالفعل ، یفكروا بإنجابك قبل أن ،

) بلدوردم(َّالنبـاشة، لقد أبعد ) سكیتر(وھذا ھو السبب الذي یجعلني ال أطیق انتظار ما وجدتھ 
   ".أختھ منذ فترة طویلة

  ..".باألكید غیر صحیح، غیر صحیح  : "نفاسھ بشدة أو قد تسارعت ) دوج (صاح 

ًلم یقل لي أبدا أن أختھ "  : بدون تفكیر) ھاري(قال  ،  وإن كان ما زال یشعر  " )سكویب(ْ
 . بالبرد من داخلھ

      ًت قلیال على مقعدھا، وقد ترنح" ولماذا بحق األرض سوف یخبرك؟):" موریل(صرخت 

 ).ھاري(، محاولة التركیز على 

ال یتحدث ) ألبس(إن السبب الذي جعل ": بصوت صارم تشوبھ العاطفة ) إلفیاس(بدأ 
ً لقد كان مفجوعا جدا بوفاتھا.. كما اعتقدت لحظتھاً جداًكان واضحا  )أریانا(بخصوص  ً ." 

ًولم لم یرھا أحٌد أبدا"  :  وحاٍدٍقالت بصوت عال ْولم لم یكن نصف الموجودین "، ) إلفیاس ( یاَ َ
 خارج المنزل وخرجوا بجنازتھا؟ أین تابوتھا أن حملوا ى علم بأنھا موجودة حتى، إلعلى

ًمحبوسة في القبو؟ بدال من أن تكون رائعة في ) أریانا(بینما كانت ) لبسا(كانت قدسیة 

 ".  ما كان یحصل في منزلھا؟بغض النظر عن ، )ھوجورتس(

  ".محبوسة في القبو؟ ما ھذا؟ ..ماذا تقصدین بقولك:" ) ھاري( تساءل

                  : )ھاري(ً مجددا وأجابت تصحیحل) موریل(ًبائسا، وعادت العمة ) دوج(بدا 

كانت امرأة مرعبة، ببساطة مرعبة، ومن بنات العامة، على الرغم من ) دمبلدور(إن والدة "
  " .أني سمعتھا تدعي غیر ذلك

امرأة ) كیندرا(لقد كانت ! ھا لم تتظاھر بأي شيء من ھذا النوعإن"  : بیأس) دوج(ھمس 
ً متكبرة، وسلیطة جدا، )كیندرا(لقد كانت " : و تابعت تجاھلتھ) موریل(، إال أن العمة " لطیفة

 " .)سكویب( ال یتخیلن إنجابھن ل وكانت من ذلك النوع من الساحرات اللواتي 
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 ."  )سكویب( تكن  لم)أریانا" ( ):دوج (صرخ

، لماذا لم تتعلم في  ، لكن اشرح إذن )إلفیاس(كما ترید، :" ) موریل(قالت العمة 

ّ یــھـم) سكویب( ال في أیامنا ھذه،   ":قائلة ) ھاري(، ثم عادت إلى "  )ھوجورتس( َ ،  ْـشَنُ
، بل تحولت إلى فتاة صغیرة ي علًوأعتقد أنھ أخذھا إلى ما ھو أبعد وأكثر تطرفا من الحبس الف

 ".  وتدعي بأال وجود لھافي البیت

تابعت بتسلط، واستمرت ) موریل(، لكن العمة " حصلیلقد أخبرتك أن ھذا لم "  : )دوج(قال 

ًغالبا ینقلون إلى مدارس العامة ویستحثون على االندماج )السكویب( إن " : )ھاري (طب اتخ

ي سیكونون في مجتمع العامة، وذلك  ألطف من البحث لھم عن مكان في عالم السحر، والذ
 لم تشأ أن تحلم بأن تترك .لم ترغب بالطبع) كیندرا دمبلدور(د درجة ثانیة، لكن یفیھ بالتأك

 ". ابنتھا تذھب إلى مدارس العامة

 صاحت ف،"   ضعیفة ، لم تسعفھا صحتھا المنھكة للـ) أریانا(لقد كانت " ) : دوج(قال 
َولم یستدع ) سانت مونجو( مستشفى ًلمغادرة المنزل؟ وكذلك لم تذھب أبدا إلى) :" موریل( ُ

  "ً أي معالج لیراھا حقا

 " ....."، كیف بإمكانك أن تعرفي ما إذ)موریل("...

في ) سانت مانجو(ًكان معالجا في مستشفى ) النسلوت(، إن ابن عمي ) إلفیاس(لمعلوماتك "
 ".ً لم تر ھناك مطلقا) أریانا(ذلك الوقت، وأخبر عائلتي بكل ثقة أن 

ًمستمتعة جدا، وفرقعت بإصبعیھا ) موریل( البكاء، وبدت العمة وشكوكأنھ على ) جدو(وبدا 

وكیف قمعوه، ) ھاري(تغزو فكر ) درسلي(آل ، بینما كانت معاملة الشمبانیالجلب المزید من 

ًوسجنوه، ومنعوا أحدا من رؤیتھ، أكان كل ذلك عقاب لجریمة كونھ ساحرا ، وھل عانت أخت  ً
) دمبلدور(أحبست من أجل عوزھا للسحر؟ وھل تركھا : نفسھ وبالعكس المصیر ) دمبلدور(

 . لیظھر ألمعیتھ وموھبتھ؟)ھوجورتس(لتلقى مصیرھا بینما ذھب إلى 

     ًأوال ، فسوف أقول أنھا ھي التي قتلت) كیندرا(واآلن، إذا لم تمت ) :" موریل(تابعت 

م تقتل ابنة من أ، ).....موریل(كیف تستطیعین یا :" في ألم شدید ) دوج(قال  و، )  أریانا(
  ".  .. ؟ حاسبي لما تقولین صلبھا

إذا كانت األم مسؤولة عن حبس ابنتھا لسنوات، فمن  :"  و قالت )موریل(انكمشت العمة 



  
  
 

  ١١٧ 

 Http://www.TipsClub.com 

ماتت قبل ) كیندرا(المنطقي أن تقتلھا؟ لكن وكما قلت، فإن ذلك االفتراض غیر متناسب ألن 
بمحاولة یائسة لنیل ) أریانا( نعم، فربما قامت  ،ًا من ذلك، إال أن ال أحد بدا متأكد) أریانا(

، لقد كنت في جنازة ) إلفیاس( رأسك كما ترغب، ھز، في سبیل ذلك ) كیندرا(الحریة فقتلت 
 ".  كذلك؟ألیس، ) أرینا(

مناسبة حزینة  " :من بین شفتاه المرتعشتانو تابع ، " نعم لقد كنت ھناك) :" دوج(قال 
 ". كان مكسور القلب) دمبلدور(أذكر، إال أن للغایة، أنا ال 

 "إلى نصفین ؟) دمبلدور(أنف ) ابرفورث( إن قلبھ لم یكن الشيء الوحید المسكور، ألم یكسر"

ضربة في ) موریل(ًمذعورا كما لم یبد من قبل، ربما وجھت لھ ) دوج(وبعد قولھا ھذا بدا 
  .  على ذقنھاسالتلتي  واالشمبانیاوأخذت جرعة أخرى من ، الصمیم قصمت ظھره 

 "  ؟ .....تجرئینكیف  :" )دوج(صرخ 

لقد ، ) باثیلدا باجشوت(قربة من العجوز لقد كانت أمي م:" بسعادة ) موریل(قالت العمة 

كل ذلك ألمي بینما كنت أتنصت على الباب، وكانت الطریقة التي أخبرت ) باثیلدا(وصفت 
كان ذنبھ، ثم لكمھ في ) أرینا(بأن موت ) بسلا(صرخ على ) ابرفورث(بھا أمي، أن ) باثیلدا(

      بأي حركة دفاعیة، وھذا شيء غریب بذاتھلم یأِت) لبسا(، أن )باثیلدا(ل ًوجھھ، ووفقا 

 ". ن إلى ظھرهیفي مبارزة ولو كانت كلتا یداه مقیدت) ابرفورث(یستطیع تدمیر ) لبسا(إذ أن 

ن القدیمتین قد أسعدھا یحتتین الفضی، وكان تأثیر ھاالشمبانیاالمزید من ) موریل(وتجرعت 
بما یفكر، ماذا یصدق، إنھ یرید الحقیقة ) ھاري(، بینما لم یعرف )دوج(بقدر ما ذعر لھما 
            مریضةال) أریانا(كالم الواھن بشأن الھو الجلوس ھناك و) دوج(وكان كل ما قام بھ 

مثل ھذه الوحشیة  یتدخل إذا حصلت مل) دمبلدور ( أنبصعوبة أن یعتقد) ھاري(، واستطاع 
 . ٌضمن منزلھ، وكان ھنالك بالتأكید شيء ما غریب في القصة

أعتقد أن  ":  ھي تخفض كأسھا تابعتو ..".وسوف أخبرك بشيء آخر) :" موریل(قالت 
عن ) سكیتر(إذ أن كل ھذه التلمیحات في مقابلة  ، )ریتا سكیتر(ل أفشت السر ) باثیلدا(

  .  ..")باثیلدا (  مع یتالءم –) ردمبلدو(آلل المصدر الھام المقرب 

 .". )ریتا سكیتر(لن تتكلم إلى ) باثیلدا(إن "  : )دوج(ھمس  

   "  ؟)تاریخ السحر(؟ مؤلفة كتاب ) باثیلدا باجشوت(): " ھاري(ل ءتسا
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، التي كان على نحو ال یمكن إنكاره إحدى الكتب )ھاري(ًكان االسم مطبوعا على مقدمة كتب 
 ً.ماماالتي لم یعیرھا اھت

     نعم"  :وكأنھ القشة التي یمسك بھا الغریق ) ھاري( وقد حاول التعلق بسؤال )دوج( قال 
  ". )لبسا(ل ، إحدى المؤرخات الموھوبات وصدیقة قدیمة 

 ."  أما ھذه األیام فھي بلھاء ساذجة، حسبما سمعت:"  بابتھاج) مورییل(قالت العمة 

وال یمكن أن تكون   ،أن تستغلھا) سكیتر(ل لشائن نھ لمن اإًإذا كان ذلك حقا، ف"  : )دوج(قال 
  "مصدر ثقة ألي شيء قد تقولھ

ًأوه، إن ھنالك طرقا إلعادة الذاكرة إلى الوراء، وأنا على یقین أن "  ) :موریل(قالت العمة 

بكالم ال فائدة منھ، فإنني متأكدة من أن ) باثیلدا (ثرثرتوحتى لو ، تعرفھا كلھا) ریتا سكیتر(
   " .منذ سنوات) دمبلدور(آل ، إنھا تعرف  رسائلما تزال لدیھا صور قدیمة، وربما ) اباثیلد(

على ظھره  بینما أخذ ) دوج( وغص بھا، فربت شراب الزبدقد أخذ رشفة من ) ھاري(كان 

ً، وحالما استرد صوتھ مجددا مدققة بأعین ) مورییل( ینظر إلى العمة ویسعل، وھ) ھاري(

 ". ؟)جودریك(تجویف في ) باثیلدا باجشوت(تعیش وھل " : ًسأل قائال

انتقلوا إلى ھناك بعد أن تم حبس ) وردمبلد( آل و، أوه نعم، إنھا ستعیش ھناك إلى األبد" 
 " ًكانت ھي جارة لھم) سیفالبیر(

  "؟)جودریك(تجویف في ) دمبلدور(آل أیعیش  "

 "  ، ھذا ما كنت أقولھ)ينبار(نعم،  "  :بسعادة ) موریل(قالت العمة 

 مرة خالل ست سنین، لم یخبر ول، وألشعر بالفراغ وكأن قواه قد استنفذت و) ھاري(شعر 
) لیلي(ٌ، لماذا؟ أقبر كل من )جودریك(تجویف ً أنھما عاشا معا في )ھاري() دمبلدور(
ًربما مشى مارا بقبر قبرھما، ) دمبلدور(وأختھ؟ أزار ) دمبلدور(قرب والدة ) جیمس(و

َولم كان ذلك   ،بذلك) ھاري(ولم یضایقھ عدم إخبار ، ) ھاري(م یخبر ؟ ول)لیلي(و) جیمس(
ال یستطیع أن یشرح حتى لنفسھ، وشعر بأن عدم ) ھاري(ف على ھذه الدرجة من األھمیة، 

 .إخباره أنھما كانا في ھذا المكان وخاضا تجاربھما المشتركة یعادل الكذب

قد ظھرت وھي تخرج ) ھرمایوني(ك أن وحدق أمامھ، وبالكاد الحظ ما یجري حولھ، ولم یدر
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ببساطة أنا ال أستطیع ": قالت الھثة ،  ًمن الحشد إلى أن سحبت كرسیا وجلست بجانبھ
لقد ذھب "   :و تابعت ، وخلعت فردة حذائھا، وفركت أخمص قدمھا " الرقص أكثر من ذلك

ً، ولقد كان غریبا قلیال ما شاھ شراب الزبدلیبحث عن المزید من ) رون( ، فقد كان دتھً
 ". ، وبدا وكأنھما یتجادالن ةوبقس) لونا(یلوم والد ) فیكتور(

 ".  ، أأنت بخیر؟)ھاري "(:  و قالت خفضت صوتھا، وحدقت نحوه

لم یعرف من أین یبدأ، إال أن ذلك لم یكن جوھر المشكلة، ففي تلك اللحظة سقط ) ھاري(إال أن 

، وھبط  ، رشیق ومتوھج ضي كبیر وف)بتروناس(عبر قبة الخیمة على أرض الرقص، 
، وبینما أولئك الذین   بخفة في منتصف الراقصین المشدوھین، والتفتت الرؤوس)تروناسالب(

 )البتروناس(كانوا بالقرب منھ تجمدوا على نحو سخیف في منتصف الرقصة، ثم انفتح فم 

   :  والھادئو الرزینالعمیق ) تولكینجسلي شاكلب(الفضفاض ونطق بصوت 
   ."......!!!!! ، إنھم قادمون مات) سكریمجیور(،  لوزارةلقد سقطت ا" 
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     على أقدامھما وجذبا عصیھما) ھرمایوني (  و) ھاري ( ًو بطیئا ، قفز كل من ً كل شيء بدا غائما
ً، العدید من الناس أدركوا للتو فقط أن ھنالك شیئا غریبا یحدث، والرؤوس ما زالت مترقبة لتشیع  ً

  ) البتروناس ( ط القطة الفضیة بأنظارھم، وانتشر الصمت مع التموجات الباردة من المكان حیث ھب
 . ثم صرخ شخص ما

   بأنفسھما على الحشد الخائف، وتشتت الضیوف في جمیع االتجاھات) ھرمایوني ( و) ھاري ( ألقى 

ِ، والكثیر منھم یختفون، والحمایة السحریة حول الجحر كـسـرت ُ . 
 " ، أین أنت ؟ )رون(  .....  )!رون (  ) : "ھرمایوني ( صرخت 

ًأشكاال مرتدیة العباءات واألقنعة تظھر في ) ھاري (  قھم عبر أرض الرقص، رأى وحینما شقوا طری

  : ، رافعین عصیھما، ثم سمع كل منھما یصرخ  )تونكس (  و) لوبین( الزحام، وشاھد 
 . صرخة تردد صداھا في جمیع األنحاء ، ) !"بروتیجو( "

یخففون من صدمة الحشود ) ھاري(  بصوت نصف باٍك، بینما كانت ھي و ) ھرمایوني(  نادت
على یدھا لیتأكد أنھما لن یتفرقا بینما كان ) ھاري ( ، قبض "  )!رون )!( رون (  : "المرتاعة  

      ، سواء أكانت التعویذة الوقائیة أو أي شيء شریر ال یعرفھ  شعاع من الضوء یئز فوق رأسیھما
بھا ) ھاري ( الحرة، وشعر )  ھرمایوني (قبضة ذراع ) رون(ھناك، أمسك ) رون(وبعد ذلك وجدوا ، 

ًوھي تقوم بنقلھم آنیا، والرؤیا واألصوات من حولھ تندثر حیث كان الظالم یضغط علیھم، وكل ما شعر 

ًبینما كان الوقت والفراغ یعتصرانھ ، بعیدا عن  الجحر ، بعیدا عن ) ھرمایوني ( بھ كانت ید ) ھاري( ً

  .... نفسھ) فولدمورت (  عن، وربما المقتربین" أكلة الموت " 
  ".أین نحن ؟ ) : " رون( قال

، وأنھم ما زالوا محاطین  ، ولبرھة اعتقد أنھم لم یغادروا الزفاف بعد كل ذلك عینیھ) ھاري ( فتح
 . بالناس على ما یبدو

، نحن بحاجة  ، توتنھام ، امشیا، فقط امشیا طریق المحكمة: "  بصوت الھث) ھرمایوني ( تابعت

 ." د مكان ما من أجل أن نغیر مالبسنالنج
بما طلبتھ ، وكانوا یحثون الخطي عبر ذلك الشارع المظلم العریض المحتشد بعرابید آخر )  ھاري( قام 

 اللیل وقد اصطف بالمحالت المغلقة، والنجوم من فوقھم تتألأل، وحافلة من طابقین ھدرت عبر الطریق
ما یزاالن ) رون ( و) ھاري(مقوھم عندما مروا، كان ، ومجموعة من مرتادي الحانة السعداء ر

 . یرتدیان بدلتي الزفاف
، لیس لدینا ) ھرمایوني" ( : بینما كانت امرأة شابة اندفعت تقھق بصوت أجش بجانبھم ) رون( قال

 ". أي شيء لنغیر ثیابنا
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متلك عباءة االختفاء لماذا لم أتأكد من أنني أ: " ًالعنا نفسھ على غبائھ بدون كالم ) ھاري ( قال 
  "  ..طوال العام الماضي كنت أضعھا على نفسي و ، معي؟ 

ال بأس، لدي العباءة، وكذلك لدي مالبس لكل منكما ، فقط حاوال أن تتصرفا "  ) :ھرمایوني ( قالت
  . "...على نحو طبیعي حتى نجد

التي كانت ) ھرمایوني ( فيًعابسا ) ھاري ( وأخذت تقودھم أسفل شارع جانبي، إلى زقاق مظلم فقال 

اآلن عندما قلت أنك تملكین : " ًال تحمل شیئا عدا حقیبة یدھا المطرزة، والتي أخذت تفتش فیھا 
   ... ".العباءة والمالبس معك

  ، ) رون ( و) ھاري ( ظھرت الدھشة على  ، "نعم، إن جمیع األغراض ھنا ) :" ھرمایوني ( قالت 

ً، وبعض الجوارب الخمریة اللون، وأخیرا  یل الجینز، وكنزة فضفاضةًقد أخرجت زوجا من البناطو

 . عباءة االختفاء الفضیة
 "كیف بحق الجحیم ؟"

، لكنني على ما أعتقد  إنھا تتطلب البراعة تعویذة التمدد الغیر قابلة للكشف ،"  ) :ھرمایوني ( قالت 

، بینما ھزت الحقیبة الرقیقة  "ھنا ، لقد نظمت كل شيء نحتاجھ  ، على أي حال قمت بھا بشكل جید
 . ًالمنظر ھزة صغیرة ، وقد بدا  صوت ما یالئم الحمولة المخبأة لعدد من األغراض الملفوفة بداخلھا

، وكلھا مكدسة وفق " ، تلك ستكون الكتب  أوه، اللعنة: " وھي تحدق داخلھا ) ھرمایوني ( قالت 

، أسرع وغیر  )رون ( ،  ل أن تأخذ عباءة اإلخفاء، من األفض )ھاري ( … ًأوه حسنا "  الموضوع
 "...ثیابك
 " متى فعلت كل ھذا؟ "  :قد خلع بدلتھ ) رون ( بینما كان ) ھاري ( سأل 

، في حالة إذا ما احتجنا القیام بفرار  لقد أخبرتك في  الجحر أني جھزت كل شيء منذ أیام، أنت تعرف
لقد كان   ،بعد أن بدلت ثیابك ثم وضعتھا ھنا ) ھاري ( ا ، لقد حزمت حقیبة ظھرك ھذا الصباح ی سریع

   " ...ٌلدي ھذا الشعور أن

َّ، مسلما إیاھا بدلتھ الموضـبة  )رون ( قال    .. "أنت مذھلة، أنت: " ً
ًشكرا لك  "  : مسلطة ابتسامة صغیرة على وجھھ بینما دفعت البدلة داخل الحقیبة) ھرمایوني ( قالت 

 ".ًالعباءة، رجاء ، ضع ) ھاري ( ، 
عباءة اختفائھ على كتفیھ وسحبھا ألعلى فوق رأسھ، لیغیب عن الرؤیة ، وللتو بدء ) ھاري ( ألقى 

ًیعجب إعجابا عظیما بما حدث   ". األشخاص في الزفاف، اآلخرین ثم تذكر ،  ً
، )ھاري(،  وراءهجاءواإنھ أنت من ، إننا ال نستطیع أن نقلق علیھم اآلن ) :" ھرمایوني ( ھمست 

 ".ونحن سنضع اآلخرین في خطر أكبر في حالة عودتنا 
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كان على وشك أن یجادل، على الرغم من أنھ ) ھاري ( ، والذي یبدو أنھ كان على علم أن )رون ( قال 
كانت ھناك، إنھم سوف یعتنون ) الجماعة ( إنھا على حق ، إن معظم : " لم یستطع أن یرى وجھھ 

  )جیني  (ـ، لكنھ فكر ب"نعم: " ً، ثم تذكر أنھم لم یستطیعوا رؤیتھ فقال  )ھاري( ، أومأ "بكل شخص
 . ، وطفح الخوف كالحامض في معدتھ

 ." َتعال، أظن أنھ یتعین علینا أن نستمر بالتنقل) :"ھرمایني ( قالت 

 ًرجعوا إلى أعلى الشارع الجانبي وعلى الشارع الرئیسي مجددا، حیث كانت مجموعة من الرجال في
 . االتجاه المقابل كانت تغني وتتمایل على الرصیف

 ."َلم طریق محكمة توتنھام؟ ، للفضول فقط،"  ) :ھرمایوني ) ( رون ( سأل 

لیس لدي أدنى فكرة، لقد انطلق ذلك في بالي فقط، لكنني متأكدة أننا في أمان أكثر ھنا في عالم "
 ". ھ العامة، إنھ لیس بالمكان الذین یتوقعون أن نتواجد ب

ًحقا  ،  لكن أال تشعرین أننا مكشوفون قلیال؟ "  :ً، متلفتا حولھ )رون ( قال  ً". 
، وقد انكمشت على نفسھا من الخوف حینما بدأ الرجال على الجانب اآلخر من )ھرمایوني ( تساءلت 

إننا ، وفي أي مكان یمكن أال نكون كذلك؟ : " الطریق یصفرون نحوھا صانعین صوت كالذئاب 
و ھو لیس بالمكان الكتوم للسر، ألیس كذلك؟ ) المرجل الراشح(ًتطیع بالكاد أن نحجز غرفا في نس

أنا أفترض ، الدخول إلى ھناك ) سنایب ( مستبعد إذا استطاع ) جریمولد ( والمنزل الموجود في ساحة 

… یبحثوا عنا ھناك ًأنَّ بإمكاننا تجربة منزل والدي، على الرغم من أنني أعتقد أن ھنالك احتماال بأن 
  ."أوه، أتمنى أن یصمت أولئك

َحسنا، عزیزتي؟  ، لم ال تأتین و تشربین معنا :" ھتف أثمل الرجال على الرصیف اآلخر  ً ." 

فمھ لیوبخ المشاة على الطرف اآلخر من الشارع ) رون ( بسرعة وبینما فتح ) ھرمایوني ( قالت 
 "كان سیفي بالغرضھال جلسنا في مكان ما ،  أنظرا ھذا الم:"

ًكان المكان صغیرا رثا كجمیع المقاھي اللیلیة ، وطبقة خفیفة من الشحم تغطي كل سطوح المناضد  ً

) ھاري ( ، انزلق المتوجة بشراب الفورمیكا و مختلف أنواع الخمور ، ولكنھا كانت على األقل خالیة
والتي كان ظھرھا نحو المدخل، ولم  )  ھرمایوني( ، مقابل  إلى جانبھ) رون ( ًأوال إلى المائدة وجلس 

أن ) ھاري ( ، وكذلك لم یرد  تحب ذلك، ونظرت من فوق كتفھا بشكل متكرر وبدت كما لو أنھا ترتعش
، إذ أن المشي یعطیھم وھم بأن لدیھم ھدف، من تحت العباءة استطاع أن یحس أن آخر ً یبقى مستقرا

نظارتھ من جیبھ ) ھاري(أخرج ، لھما وشكلھما المألوف ، فذراعاه عادتا لطو آثار البولیجیوس تغادره
 . ًووضعھا مجددا

، إنھ  ً، بأن المرجل الراشح  لیس بعیدا عن ھنا أنت تعرف) : " رون ( ، قال  وبعد دقیقة أو دقیقتین
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 "عند تقاطع تشارینج 
  ..."، إننا ال نستطیع)رون : " ( في الحال )  ھرمایوني ( أجابت 

 "یجري لكن لنعرف ماذا ، ناكال لكي نمكث ھ"
على الوزارة، ھل ھنالك شيء آخر نحتاج إلى أن ) فولدمورت(لقد سیطر ، إننا نعرف ماذا یجري  "

 "  نعرفھ؟

ًحسنا، حسنا، لقد كانت فكرة عابرة" ً "  
) ھرمایوني ( كانت النادلة التي تمضغ العلكة تجر قدمیھا بقربھم فطلبت.  ارتدوا إلى صمتھم الثقیل 
ًغیر مرئي ،إذ أنھ سیكون غریبا لو طلبوا واحدا لھ، ثم دخل ) ھاري ( حیث كان ، أسي  كباتشینو ك ً

صوتھا إلى درجة الھمس ) ھرمایوني ( اثنان من العمال الفظین، واحتال  المائدة المجاورة، فخفضت 
ًأرى أنھ علینا أن نجد مكانا ھادئا  لننتقل آنیا  ونتوجھ إلى ا: " و ھي تقول  ً لریف، وعندما نكون ً

 ) ".الجماعة(ھناك، یكون بإمكاننا بعث رسائل إلى 
  "الناطق ؟ ) البتروناس(ھل بإمكانك أن تقومي بذلك "  ) :رون ( سأل 

 ".لقد تدربت وأعتقد ذلك "  ):ھرمایوني ( أجابت 
 ال یورطھم ًحسنا، طالما أنھ:" بعد أن ارتشف رشفة من القھوة الرمادیة ذات الرغوة ) رون ( أضاف 

 ،    .."في مشكلة، على الرغم من أنھ من الممكن أن یكونوا قد اعتقلوا، یا إلھي، إن ھذا مقزز 

العامل ،  التي رمتھ بنظرة بغیضة بینما كانت تجر قدمیھا لتأخذ طلبات الزبائن الجدد  ،سمعتھ النادلة
ًاألضخم من االثنین والذي كان أشقرا وضخما إلى حد ما ، اآلن بد َّلوح إلیھا ،  ینظر إلیھ) ھاري(أ ً

 . لیبعدھا، فحدقت بھ  بتحدي

ھل  )وني ھرمای: " ( ثم قال  ،" ھیا بنا لنذھب ، أنا ال أرغب في تناول ھذه القذارة ) :" رون ( قال 
 " معك من نقود العامة لدفع ثمن ھذا؟ 

أخذت كل مدخراتي في مبنى نعم، لقد "  :َّ، وقد وصلت إلى حقیبتھا المطرزة ) ھرمایوني ( تنھدت 

 ". إن كل الفكة في األسفل  ، الجمعیة قبل أن أذھب إلى الجحر
ًیفعلون شیئا مریبا فقام ثالثتھم بسحب عصیھم) ھاري ( ، وقد شاھدھم  قام العاملین بحركات متماثلة ً 

ًجانبا ) یوني ھرما( ، ودفع ًقلیال في إدراك ما یحدث واندفع  عبر الطاولة بقوة) رون(، بینما تأخر 

ْآكلـي الموت " ، وكانت قوة تعویذات  على مقعدھا الطویل قد حطمت الحائط المكسو بالقرمید حیث " َ

        )ستوبیفاي: (ًغیر مرئي صرخ ھاتفا ) ھاري ( ، وحیث أن  لتوه ھناك) رون ( كان رأس 
َضـرب        ط فجأة على الجانباألشقر األضخم في وجھھ، بتدفق الضوء األحمر فسق" آكل الموت "  ُ

مرة أخرى فطارت حبال ) رون(ًفاقدا الوعي، وصدیقھ عاجز عن رؤیة من رمى التعویذة، أطلق على ، 
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وركضت تجاه ، صرخت النادلة ، من رأسھ إلى قدمیھ ) رون ( سوداء المعة  من قمة عصاه وقیدت 
   َّھ المعوج، والذي كان قد ربـط ذو الوج" آكل الموت " تعویذة أخرى على) ھاري ( وأرسل ، الباب 

 .، لكن تعویذتھ أخفقت ، وارتدت من النافذة لتضرب الخادمة التي انھارت على الباب األمامي)رون ( 
، رمتھ شدة ) ھاري ( ، وانفجرت الطاولة التي كانت خلف ) إكسبلسو" : (آكل الموت " صاح 

 .ما كانت العباءة قد انزلقت عنھاالنفجار باتجاه الجدار وشعر أن عصاه فارقت یده بین

" آكل الموت " من مكان خارج مجال الرؤیة، فسقط ) باتریفیكس توتالس ): " (ھرمایوني ( صرخت 
   إلى األمام كتمثال، وھبط بصوت  مكتوم على فوضى اآلنیات الخزفیة والطاوالت والقھوة ، وزحفت 

، بینما  ضة السجائر الزجاجیة عن شعرھامن تحت المقعد الطویل، تنفض كسرات منف) ھرمایوني ( 

 .كان جسمھا یرتجف
، الذي كان یئن من جرح مزق ركبة ) رون ( ، مشیرة بعصاھا السحریة باتجاه ) ھرمایوني ( قالت 

ًبنطالھ الجینز، تاركا مكانھ جرحا عمیقا  ً ، إن یدي  )رون (، أنا آسفة یا  أوه.. ، )  دیفیندو...د: " (ً
  .. ".  )دیفیندو( ترتجف 

 والتقط  ،ًإلى أقدامھ، ھازا ذراعیھ لیستعید اإلحساس بھما) رون ( ًفانفكت الحبال لتسقط بعیدا، ووصل 
ًاألشقر األضخم متمددا على الكرسي " آكل الموت " عصاه وصعد فوق الحطام إلى حیث كان) ھاري ( 

" آكل الموت "  وانتقل إلى، " ) دمبلدور( ، لقد كان ھنالك لیلة موت  یجب أن أتعرف علیھ:" و قال 

  و ) رون ( ، )ھاري ( ، والذي أدار عینھ بسرعة عل كل من  ذو البشرة األشد سمرة برجلھ
 . )ھرمایوني ( 

، وأظن أن األضخم  ، لقد تعرفت علیھ من ملصق المطلوبین القدیم) " دولوھوف(ذلك ) :" رون ( قال

 ) "ثورفین رول" (منھما ھو
". ؟ وماذا سوف نفعل؟  كیف عثروا علینا، ال نبالي بما ینادونھم : "  بتوتر خفیف )ھرمایوني ( قالت 

  أوصدي الباب :" أصفى من قبل حیث قال لھا ) ھاري ( وبطریقة ما فإن ارتیاعھا جعل رأس 

 "أطفئ األضواء ) رون ( ، 
یستخدم  ) رون ( المشلول، وفكر بسرعة بینما دار قفل الباب و) دولوھوف ( ونظر إلى األسفل على 

أن یسمع صوت الرجال الذین صاحوا ) ھاري ( الدیلیومینیتور لیغمر المقھى في الظالم، واستطاع 
 . ًمسبقا، یصرخون على فتاة أخرى على مسافة) ھرمایوني ( على 

  !؟ أنقتلھم، ماذا نفعل معھم؟ : " عبر الظالم، ثم وبصوت أكثر ھدوءا ) ھاري (ل ) رون ( ھمس 
 ".تلوننا، لدیھم محاولة جیدة حتى اآلن إنھم سیق
نحتاج فقط إلى :"  رأسھ و قال) ھاري ( وخطت خطوة إلى الوراء بینما ھز ) ھرمایوني ( ارتعدت 
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، بینما إذا قتلناھم فإن  ًال یوجد أفضل من ذلك ، إذ أن ذلك سیلقیھم بعیدا عن األثر، مسح ذاكرتیھما 
  ".ذلك سوف یكشف وجودنا ھنا 

 " أنت القائد ،  لكنني لم أقم بتعویذة على الذاكرة"  :، بصوت عمیق ثانیة ) ون ر( قال 
 ".لكنني أعرف النظریة ، وال أنا كذلك ) :" ھرمایوني ( قالت 

ًأخذت نفسا عمیقا ساكنا، ثم أشارت بعصاھا على جبھة  ً  ) .. ".أوبلیفییت:" (وقالت ) دولوھوف(ً

 . ین و حالمتینمشتت) دولوھوف ( ًوفورا أصبحت عینا 
 . وأنا ننظف) رون ( ّتول أمر اآلخر وكذلك النادلة بینما ، رائع : " ًمربتا على ظھرھا ) ھاري ( قال 

 "لماذا؟ : " وھو یلتفت حولھ لیشاھد المقھى المدمر إلى حد ما و تابع ) رون (  ؟ قالھا ..." ننظف  "

ن ویجدون أنفسھم في مكان یبدو كما لو أنھ أال تظن أنھم ربما یتساءلون عما حصل عندما یستیقظو "
 :قالللحظة قبل أن یقوم باستخراج عصاه من جیبھ و) رون (  تردد " ...أوه صحیح، نعم   ،  "تفجر؟

 "  ، إنھ ضیق ال عجب أني ال أستطیع إخراجھا ، لقد أحضرت بنطالي الجینز القدیم" 
         ًوجرت النادلة بعیدا عن مجال الرؤیة من النافذة، )ھرمایوني ( استھجنت ، " ً أنا آسفة فعال"  

 . لكي یتمكن من االحتفاظ  بعصاه داخل مالبسھ) رون(تتمتم باقتراح ل) ھاري ( ، سمعھا 
إلى مائدتھم ، وجعلوا كل منھما " أكلة الموت " وحالما استعاد المقھى حالتھ القدیمة ، قاموا برفع

 . ًبال لآلخرمقا

،كیف ! لكن كیف عثروا علینا؟: " ، منقلة طرفھا بین الرجل الجامد وزمیلھ اآلخر) ھرمایوني ( سألت 
 . ! "عرفوا أین نكون؟

    )ھاري(، أنت ال تظن أنك ما زالت تمتلك تقفي األثر علیك.. أنت  : "و قالت ) ھاري ( اتجھت إلى  

 " ألیس كذلك؟، 
 یمكن أن یكون علیھ ، إن تقفي األثر یبطل عملھ عند السابعة عشر، ھذا ھو إنھ ال) :" رون ( قال 

 ".قانون السحرة، ال أحد یمكنھ أن یضعھا على إنسان بالغ 

ابتكروا طریقة لیضعوھا على من " أكلة الموت " بقدر ما تعرف ، ماذا لو أن) :" ھرمایوني ( قالت 
 "عشر؟ -السابعة-بعمر

في الساعات األربع والعشرین الماضیة، فمن " آكل موت " بجانب أي لم یمكث ) ھاري ( لكن " 
 "یفترض أنھ وضع األثر علیھ؟ 

ًھل كانت ھذه حقا الطریقة التي تمكن آكلي الموت ، بالضیق ) ھاري ( ، وأحس ) ھرمایوني ( لم تجب 

 . ؟ من العثور علیھم
 تستطیع استخدام السحر بالقرب مني إذا لم أكن أستطیع استخدام السحر ، وأنت ال: " شرع بالحدیث 
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 .... ".و  بدون أن نترك أماكننا فإن 
 .. ".نحن لسنا مختلفین علي ھذه النقطة :" بحزم ) ھرمایوني ( قالت 

  .  نحن بحاجة إلى مكان آمن لنختبئ  ،و سیكون لدینا وقت للتفكیر باألشیاء خاللھ) :" رون ( قال 
   ").. جریمولد(ساحة ) :" ھاري(قال 

  .حدق االثنان اآلخران فاغرین أفواھھم

 " یستطیع أن یدخل إلى ھناك ) سنایب ( ، ) ھاري ( ، ًال تكن سخیفا") :ھرمایوني(و قالت 
بأنھم ) رون(لقد قال والد :" تھم لمقاطعتھ ) ھرمایوني ( یتحدث بعجلة بینما كانت )  ھاري(فاستمر 

ماذا؟ أنا أقسم ، أْن ال شيء أحب إلى قلبي .. ً  إذا"وضعوا جوالب للنحس ضده، وحتى لو لم تعمل  

 " ) "سنایب(من مقابلة 
 " لكن؟ "
" لیس سوى) سنایب(ھل من مكان آخر أفضل؟ إنھا الفرصة األنسب التي نمتلكھا ، إن ) ھرمایوني "(

  "واحد، وإذا ما كنت أملك األثر علي فسوف یطاردوننا كلھم إلى أي مكان سوف نذھب إلیھ" آكل موت

        أن تجادل، ولو أنھا بدأت تحب ذلك ، وبینما فتحت باب المقھى، ضغط ) ھرمایوني ( لم تستطع 
یعكس تأثیر التعویذات على ) ھاري ( الدیلیومینیتور  لیحرر أضواء المقھى، ثم وبینما كان ) رون ( 

     ن الحركة بنعاس، كان أو النادلة بأي شيء أكثر م" آكال الموت " ضحایاھم الثالثة، وقبل أن یقوم

 .ًقد انتقلوا آنیا ، واختفوا في قلب الظالم الساحق مرة أخرى) ھرمایوني ( و ) رون(و) ھاري( 
بامتنان ، وفتح عینیھ، لقد كانوا یقفون في منتصف الساحة ) ھاري ( لحظات الحقة، توسعت رئتا 

لیھم من كل صوب، وكان المنزل  رقم ، مبان ٍ مھدمة طویلة تنظر ألسفل إ الصغیرة المعروفة الرثة

   ثم اندفعوا تجاھھ . كاتم األسرار ، قد أخبرھم بوجوده)  دمبلدور( ًمرئیا بالنسبة لھم، وقد كان) ١٢(
، یتأكدوا كل بضعة یاردات من أنھم غیر مالحقین أو مرصودین، ثم ارتقوا الدرجات الحجریة ، ونقر 

عوا مجموعة من النقرات المعدنیة ، وصوت سلسلة ، ثم الباب األمامي مرة بعصاه ، فسم) ھاري(

 .تمایل الباب وانفتح مع صریر، وأسرعوا نحو العتبة
ًالباب وراءھم ، اشتعل مصباح الغاز القدیم الطراز، مشعال ضوءا مضطربا ) ھاري ( وحیث أوصد  ً ً

وط العنكبوت ، وحدود مخیف ، تكثر فیھ خی)... ھاري ( ًعلى طول الردھة، لقد بدا تماما كما تذكره 
رؤوس الجن المنزلي السحري على الجدار تلقي بظل غریب على سلم الدرج ، وستائر طویلة غامقة 

 .  )سیریوس ( تخفي لوحة والدة
التي یستخدمونھا كحامل المظالت ) الترول ( ًوالشيء الوحید الذي لم یكن موجودا في المنزل كان قدم 

 .قد أسقطتھا مرة أخرى ) تونكس (ن كانت منبطحة على جانبھا و كأ..
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  ". ًأظن أن شخصا ما كان ھنا ) :" الترول(مشیرة إلي ساق ) ھرمایوني ( ھمست 
 ) ".الجماعة(ربما حصل ھذا عندما غادرت ) :"رون ( ھمھم  

 ".؟ )سنایب(ًإذا أین ھو جالب النحس الذي تم وضعھ ضد ) :" ھاري ( سأل 
 ".ال تكون نشطة إال عندما یظھر ھو؟ ربما :" ًقائال  ) رون ( افترض 

ومكث ثالثتھم إلى جانب بعضھم عند ممسحة األرجل ، وظھورھم قبالة الباب ، خائفین من الحركة إلي 

 ".ًحسنا، نحن ال نستطیع البقاء ھنا لألبد :" وقد تقدم خطوة إلى األمام ) ھاري ( قال ، داخل المنزل 
 " ؟)سیفیروس سنایب( ".

     الھامس في الظالم ، جعل ثالثتھم یقفزون إلى الوراء مذعورین ، صاح )  مودي ماد أي( صوت  

، ثم اندفع شيء نحوه كالھواء البارد ، و التف لسانھ إلى ) "  سنایب ( نحن لسنا ) :" ھاري ( 
     ًالخلف على نفسھ ، مما جعلھ عاجزا عن الكالم ، وقبل أن یحظى ببعض الوقت لیشعر بما في فمھ 

 ً. ومع ذلك انحل لسانھ مجددا،
یتقیأ ) رون ( أما االثنان اآلخران فبدأ علیھما وكأنھما یستذكران تجربة ذلك الشعور البغیض، فكان 

   یجب أن تكون تلك تعویذة عقد اللسان الذي وجھھا : "متلعثمة ) ھرمایوني (بجلبة ، بینما قالت 
  ". )سنایب(على ) ماد آي(

  خطوة أخرى إلى األمام،تحرك  شيء ما غیر ھیئة الظالل في آخر القاعة ) ي ھار( وبحذر شدید خطا 

       ، وقبل أن یتمكن أحد منھم من أن ینبس بكلمة أخرى، برز جسم إلى األعلى من السجادة ، طویل
، وانفتحت الستائر، وكان )بالك ( ، وكذلك فعلت السیدة ) ھرمایوني(، أغبر اللون، ومریع، صرخت 

الرمادي ینسل نحوھم أسرع فأسرع ، وشعره الطویل لخصره ولحیتھ تفیض خلفھ ، ووجھھ الجسم 

ًومحاجر عینیھ الخالیین ، مرعب معروف ، بغیضا متحوال ، ورفع یده النحیلة ، المغمور، بال بشرة  ً   
 .. )ھاري ( ، ووجھھا نحو 

 نھ ما من تعویذة وجھت إلیھ، وعلى الرغم من أنھ وجھ عصاه نحوه، إال أ" ال ) :" ھاري ( صرخ 

 . "نحن لم نقتلك! لم نكن نحن... ال  "
وأدمعت عیناه ، ثم نظر ) ھاري(عند كلمة قتل ، انفجر ذلك الجسم مع سحابة كبیرة من الغبار ، سعل 

) رون ( منحنیة على األرض قرب الباب وذراعیھا منعقدین فوق رأسھا ، و) ھرمایوني ( حولھ لیرى 
كل شيء على ما : " أسھ إلى أخمص قدمیھ ، ویربت على كتفھا بطریقھ غیر متقنة كان یرتجف من ر

  "...لقد ذھب… یرام 
مثل الضباب ، واستقر على مصباح الغاز األزرق، بینما ) ھاري ( كان الغبار یسیر في دوامة حول 

العار ، لوثتم بالخزي یا ذوي الدم الموحل ، أیھا القذرین یا جالبي : " صراخھا ) بالك ( تابعت السیدة 
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  ".منزل آبائي 
ً، موجھا عصاه نحوھا ، وبفرقعة عالیة وبومیض أحمر ، تمایلت الستائر " اخرسي ) :" ھاري(صاح 

 .ثم عادت وأغلقت من جدید مخرسة إیاھا
   ".كان ذلك ... ذلك :" لتنھض) رون ( بصوت متشنج، بینما ساعدھا ) ھرمایوني ( قالت 

  )".سنایب ( ًلكنھ لم یكن ھو فعال، ألیس كذلك؟ فقط شيء إلخافة " ، "نعم ) :" ھاري ( قال  

) دمبلدور( دمر الشكل المخیف بدون تكلیف كما قتل ) سنایب ( ، ھل تعمل ، أم أن ) ھاري ( تعجب  
ًقاد كال منھما لألعلى إلى الردھة ، وكان شبھ متوقع أن بعض من ، الحقیقي؟ ما زالت أعصابھ ترتعش 

ًجدید على وشك أن یظھر نفسھ ، لكن شیئا لم یتحرك عدا فأر یعدو برشاقة على طول حافة لوح رعب 

 . خشبي
، ورفعت عصاھا " ًقبل أن نمضي قدما ، أعتقد أنھ من األفضل أن نتأكد) :" ھرمایوني ( ھمست 
 . ًلكن شیئا لم یحدث) .." . ھومینیوم ریفیلیو"(وقالت 

 ".ماذا كان یفترض أن یفعل ذلك الشيء؟،  بصدمة كبیرة لقد أصبت:" بعطف ) رون ( قال 

لقد كانت تلك تعویذة لتكشف وجود ، لقد فعل ما قصدتھ أن یفعل : " باستیاء ) ھرمایوني ( قالت 
  "اإلنسان، وال یوجد أحد غیرنا 

ن ، وھو ینظر إلى المنطقة من السجادة والتي انبعث منھا جثما) رون( وشيء أغبر عجوز ، قالھا " 

 ...". ذلك الشيء
، وقادت الطریق إلى ) رون ( بنظرة رعب نحو نفس المنطقة التي نظر إلیھا ) ھرمایوني ( ألقت 

    األعلى عبر تلك الدرجات التي تحدث صریرا عند الصعود علیھا إلى غرفة الرسم في الطابق األول 

 " .ھیا لنصعد إلى األعلى:"قالت و
ل مصباح الغاز القدیم ، ثم ارتعشت قلیال في تلك الغرفة المعرضة بعصاھا لتشع) ھرمایوني ( لوحت 

نحو ) رون ( للتیارات الھوائیة ، وجلست على األریكة ، ولفت ذراعیھا بإحكام حول نفسھا ، بینما عبر

ًال أرى أحدا في الخارج  ، أظن أنھ : " وأخبرھم ، ًالنافذة ، وحرك الستائر المخملیة جانبا قرابة بوصة 

األثر ، فإنھم سوف یتبعوننا إلى ھنا ، لقد كنت أعرف أنھم ال یستطیعون ) ھاري ( كان ما زال على إذا 
 "؟ )ھاري(دخول المنزل، لكن ما بك یا 

  ندبتھ تحرقھ حیث ومض شيء عبر عقلھ كضوء ساطع على الماء ، یبكي لفرط األلم ) ھاري ( كان 

ً، وشاھد ظال كبیرا ، وشعر بغضب ھائل لم یشع شعر بھذا الغضب و العنف . ر بھ جسده من قبل ً
 . وكأنھما صدمة كھربائیة

 ".ھل شاھدتھ في منزلي؟ ، ماذا ترى؟ ): " ھاري ( ًدافعا ) رون(سأل 
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 "  لقد كان حقا غاضبا، ال، لقد أحسست بالغضب فقط "
ء آخر؟ أكان لكن ذلك قد یكون في الجحر، ماذا أیضا ؟ ألم تشاھد أي شي:" بصوت عال ) رون ( قال 

 "یقذف شخص بإحدى تعویذاتھ ؟ 
 " ال أستطیع أن أخبرك، ال، فقط أحسست بالغضب فقط "

         : لم تساعده بل قالت بصوت مرعب ) ھرمایوني ( بالضیق ، وباالرتباك ، و) ھاري ( شعر 

 "ًمجددا؟ لكن ما الذي یجري؟ لقد اعتقدت أن االتصال بینكما قد انتھى ، ندبتك .... أ"
،  وما زالت ندبتھ تؤلمھ ، مما أفقده القدرة على التركیز و ھو " لفترة ، لقد حدث) :" ھاري ( تمتم 
 ھذه الطریقة التي تعود علیھا،ًأنا أعتقد أن االتصال یعود مجددا عندما یفقد السیطرة.. …أ :  " یقول 

" ، 
لم یشأ أن ) دمبلدور( ، إن ) ھاري ( لكن إذن یتوجب أن تغلق عقلك ، :" بحدة ) ھرمایوني(صرخت 

بطریقة أو ، تستخدم ھذا االتصال ، بل أراد أن یقطعھ ، وھذا ما یوجب علیك استخدام األوكلومنسي 
 ..."أتتذكر، یستطیع أن یزرع صور خاطئة في عقلك) فولدمورت ( بأخرى فإن 

ب ، إذ لم یكن یحتاج و ھو یجز على أسنانھ من الغض) ھاري ( قالھا " ًنعم ، لقد تذكرت ، شكرا " 
وال ھذا ، استخدم االتصال نفسھ بینھم ، لیقودھم إلى الفخ ) فولدمورت(أن ) ھرمایوني(ألن تخبره 

   جعل ذلك . ، وتمنى لو أنھ لم یخبرھم ما رآه تلك المرة ، وما شعر بھ  )سیریوس( الذي أنتج موت 

وھو یواجھھ ، وكأنھ یقاوم إلحاح ، فحل ًأكثر تھدیدا ، وما زال األلم في ندبتھ یست) فولدمورت ( 
 .المرض

على )بالك (ًمتظاھرا بأنھ یتفحص نسیج شجرة عائلة آل ، )ھرمایوني ( و) رون (وأدار ظھره ل 

ًعصاه مجددا ، واستدار لیشاھد ) ھاري(، فسحب )ھرمایوني ( الجدار ، ثم ما لبثت أن صرخت 

حط على األرض أمامھم، حیث تجسد  البن عرس  فضي یحلق عبر نافذة غرفة الرسم ، وی) بتروناس(
 ".....العائلة آمنة، ال ترد، نحن مراقبون" :قائال ) رون (وتكلم بصوت والد 

ضجیجا بین التذمر واألنین وجلس إلى األریكة، ولحقت ) رون ( إلى العدم ، وأصدر ) البتروناس(ذاب 
وھو فرح ) رون ( ، وعانقھا " نھم بخیرإنھم بخیر، إ:" وھمست، ، ممسكة ذراعھ ) ھرمایوني ( بھ 

 .للغایة

 ...."، أنا) ھاري) : " (ھرمایوني ( قال من فوق كتف 
      لیست مشكلة  ، إنھا عائلتك ، وبالطبع ستقلق:" ً، متقززا من األلم الذي في رأسھ ) ھاري ( قال 

 ".قةأشعر بنفس الطری: " و كرر ) بجیني ( وفكر " ، كذلك أشعر بنفس الطریقة 

وامتد األلم من ندبتھ لیصل إلى الذروة ، حارقا إیاه كما عاد في حدیقة الجحر، وبینما كان یشعر 
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أنا ال أرغب أن أكون في غرفتي ، فھل بإمكاننا أن نستخدم أكیاس :" تقول ) ھرمایوني( بالدوار سمع 
 "النوم التي اشتریتھا من المخیم للتخییم ھنا اللیلة؟ 

 . ، لكنھ لم یستطیع مجابھة األلم لفترة أطولیوافق) رون ( سمع 
وغادر الغرفة بأقصى سرعة لدیھ من دون أن یركض، وبالكاد قام بذلك وضرب باب المرحاض من 

       وراءه بید مرتعشة ، وأمسك برأسھ المسحوقة وسقط على األرض ، ثم في انفجار لتلك المشاعر

َّتملــك روحھ ، وشاھد الغرفة الواسعة مضاءة فقط ، شعر بأن الغضب الشدید الذي ال ینتمي إلیھ 
َّاألشقر الضخم على األرض یصرخ ویتلوى ، وجسم أنحف منھ یقف " آكل الموت " بضوء النار ، و

    أترید المزید یا  ":ٍبصوت عال بارٍد عدیم الرحمة ) ھاري ( علیھ ، وعصاه مسلطة نحوه ، ثم قال 

غیر ) فولدمورت ( ؟ إن اللورد )ناجیني ( لیك ونقدمك لنطعم ، أو ھل علینا أن نقضي ع ) نرو( 
  ". متأكد من أن یغفر لك ھذه المرة

ًطعما ) رول (، قدم ل )دراكو( ًھرب مجددا؟ ) ھاري بوتر( ھل استدعیتني من أجل ھذا، لتقول لي أن "

  " قم بذلك ، أو استشعر حنقي  بنفسك.... ًجدیدا من امتعاضنا

ّالنار ، وارتفعت النیران عالیة ، ووثب ضوءھا عبر وجھھ األبیض المدبب سقط زند الخشب في 
ًنفسا ثقیال وفتح عیناه ) ھاري ( المفزع ومع إحساس االنبثاق و الصعود من ماء عمیق ، استنشق  ً  

ًمستلقیا كنسر على األرض السوداء الرخامیة الباردة ، بینما أنفھ على بعد بوصات ) ھاري ( كان ، 

        ً الثعابین الفضیة التي كانت تزین حوض االستحمام الكبیر ،ھب واقفا  وبدا أمامھ وجھمن ذیول
بالغثیان مما ) ھاري ( الھزیل  المصعوق والذي بدا أنھ یحترق من داخل عینیھ ، شعر ) مالفوي ( 

    طرقة وكانت ھنالك ،  )فولدمورت ( اآلن یجبر من ) داركو( رآه، ولكن شعر بالتشفي  حیث كان 

، أترید  )ھاري ( " : یجلجل ) ھرمایوني ( لیفتح وسمع صوت ) ھاري ( فقفز ، حادة على الباب
  "فرشاة أسنانك؟ إنھا عندي ھنا

  ...".ًنعم، عظیم، شكرا: " ًقال مجاھدا لكي یبقى صوتھ غیر مبال عندما وقف لیتیح لھا أن تدخل 
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  ، الرسمة غرفة وھو ملتف بكیس النوم على أرضی، التالي في الصباح ًمبكرا) ھاري  (استیقظ
 كالحبر ً بارداً صافیاًزرقاأ كان لونھا ، من بین الستائر السمیكةًكان بصیص من السماء ظاھرا

 )رون(و) ھرمایوني(عدا تنفس ً  وكان كل شيء ھادئا،السائل في وقت ما بین الفجر واللیل
) رون(كان .  الغرفة المظلمة بجواره أرضیة ى علأجسادھمفي ) ھاري(حدق ، البطيء العمیق

 لذلك كان ظلھا   ، لتنام علیھا)ھرمایوني(لــ شھم بما یكفي لكي یصر على إعطاء مساند األریكة 

 أصابعصات قلیلة من  مسافة بوىأصابعھا عل، راعھا نحو األرضذ ومرتفع عنھ بعض الشيء
 . ھذه الفكرة جعلتھ یشعر بالوحدة،إذا كانا قد ناما وھما متشابكي األصابع) ھاري( تساءل ،)رون(
  

قل من أربعة أ منذ  .ریا المعلقة المحاطة بخیوط العنكبوتث ال، في  السقف المبھم ىنظر ألعل
مرت ھذه ، لعرس ضیوف اً كان في ضوء الشمس في مدخل السرادق منتظرا،وعشرون ساعة

 . وكأنھا منذ زمن بعیداألحداث
  

تلك المھمة ، )اتالھوركروكس(  في ًعلى األرض مفكرا) ھاري(ماذا سیحدث اآلن؟ استلقى 
. تغیر اآلن) دمبلدور(الحزن الذي تملكھ منذ وفاة  ، )دمبلدور(الرھیبة المعقدة التي تركھا لھ 

فاف یبدو أنھا تغلغلت في عقلھ مثل المرض حیث في الز) موریل ( العمةاالتھامات التي سمعھا من

ھل كان   سیسمح بحدوث ھذا؟)دمبلدور(ھل كان . كریاتھ عن الساحر الذي عشقھذأثرت على 
 ىنھ ال یؤثر فیھ؟ وھل یقدر علأ القانع بمشاھدة اإلھمال والظلم طالما ؟)ددلي(سیبدو في ذلك مثل 

 ؟ة عن األنظار في منزلھ ظلت محبوسة و مختفیإعطاء ظھره إلى أختھ التي 

  
 وفكر في ، عنھاًشیئا) دمبلدور( في القبور التي لم یذكر،)جودریك(في تجویف ) ھاري(فكر 

. ه في الظالمؤ وازداد استیا،)دمبلدور(األشیاء الغامضة المتروكة بدون أي توضیح في وصیة 

 اإلطالق؟ أم  ىعل) ھاري(ـ بـیھتم ) دمبلدور(لماذا لم یشرح؟ ھل كان  ؟)دمبلدور(لماذا لم یخبره 
 أو یأتمنھ ؟،ن یثق بھ أ فقط بدون ، لتلمع وتصقلةكان مجرد أدا) ھاري(أن 
  

 ة یأسا من محاول، ھكذا مع األفكار المریرة التي تدور في رأسھ ً البقاء مستلقیا)ھاري(لم یطق 

 خارج إلى التقط عصاه وانسل ، من كیس نومھخرج . عن رأسھاألفكارعمل شيء إلبعاد ھذه 
 .. وبدأ في صعود الساللم بضوء عصاه) لوموس: ( السلم ھمسىعل. الحجرة
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  ،إلیھا نظر  ، مرة  كانوا فیھا ھناآخر) رون(في الدور الثاني كانت تلك الحجرة التي نام فیھا مع 
ترول المقلوبة في ال ساق )ھاري( تذكر ،ةكانت أبواب الخزانة مفتوحة وحاشیة السریر  ممزق

) مندونجس(؟ أم ) بیسنا(ھل یكون ) الجماعة(ن غادرتھ أحدھم فتش البیت بعد أ ،بق السفليالطا
حولھ ) ھاري(؟ نظر ) سیریوس (الذي اختلس الكثیر من األشیاء من المنزل قبل وبعد موت 

 ولكنھا ،العظیم-)سیریوس( جد) فینیاس نیجوالس بالك (ً الصورة التي تحتوي أحیاناإلىً متجوال

 مدیر ةأمضى اللیلة في غرف) فینیاس (أنیبدو ،  من طریق موحل ممتد ةتعرض خلفی ،فارغة
 .)ھوجورتس( ةمدرس

  

المواجھ لھ كان ،  نھایة السلم حیث یوجد بابین إلىفي صعود الدرج حتى صعد ) ھاري(استمر 
دخول غرفة نوم أبیھ الروحي من ) ھاري(لــ و لم یسبق  )سیریوس( مكتوب علیھا ةعلیھ الفت

 كانت ،اإلمكان الضوء قدر ة عصاه ألعلى حتى یزید من مساحً رافعا، دفع الباب لیفتحھ،قبل
 اللوح الخشبي ى كان ھناك فراش كبیر مع نحت عل، ماً یوماةالغرفة فسیحة والبد أنھا كانت جمیل

  بستائر طویلة ومخملیة وكانت ھناك ثریا مغطاة بالتراب الكثیف معى وشباك كبیر مغط،األمامي
 ة وطبق، قطرات من الشمع الصلب تساقطت في شكل متجمد،أماكنھابقایا شموع ما زالت  في 

 وخیوط العنكبوت ، من الغبار تغطي الصور ھناك على الحائط وعلى مقدمة لوح الفراشةرقیق

 من الفئران ة مجموعًفي الغرفة مثیرا) ھاري( وتوغل ، الخزانة الكبیرةإلىتمتد من الثریا 
  .ن دخولھ  مالمنزعجة

 

 جزء صغیر من أن ة لدرجًالمراھق یزین الحائط بصور وملصقات كثیرة جدا) سیریوس(كان 
لم ) سیریوس(ن والدي أً متأكدا) ھاري( كان ً،الرمادي الحریري كان ظاھرا- الحائط الفضي

 نھم لم یكونواأ من ً الحائط حیث أنھ كان متأكداىیستطیعوا إزالة سحره الدائم للصق الصور عل

 . والدیھةكان لھ باع طویل في مضایق) سیریوس (أن یبدو ، في الدیكوراألكبرلیقدروا ذوق ابنھم 
  

 ى و التي كانت تبین مدة القرمزیة و الذھبیة الباھت)جریفیندور(كان ھناك العدید من الفتات 
 ،العامةر موتوسیكالت كان ھناك العدید من صو،  )رینیالسلیذ(االختالف بینھ وبین باقي األسرة 

 العدید من الصور لبنات العامة "القویة ) سیریوس( بأعصاب )ھاري(وقد أعجب "وكان ھناك 
 ،زالوا ثابتین في الصور  أنھم من العامة حیث أنھن ماًا كان ھاري متأكد،یرتدین ثیاب البحر

على  ھذا بالمقارنة بصورة السحرة الوحیدة ، الورقى وعیون متجمدة محملقة علةابتسامات باھت
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  . ویضحكون للكامیرا، أیدیھم متشابكة)ھوجورتس(الحائط والتي ألربعة تالمیذ من 
  

 إلى المصفف بغیر عنایة األسود والده بشعره ى عل)ھاري( تعرف ،و في لمحة من سعادة غامرة
 ھمالمح كانت ، الوسیم بإھمال)سیریوس( بجانبھ كان ً، للنظارات مثلھ تماماھئوارتداالوراء 

 رآهكثر سعادة بكثیر مما كانت تبدو علیھ خالل كل المرات التي أصغر وأ  تبدو ،ًنوعا المتغطرسة

قصر منھ و جسمھ أ الذي كان )بیتیجرو( وقف )سیریوس( یمین إلى.  قید الحیاةىفیھا و ھو عل
 أكثر العصابات مع أفضل إلى ھنضماما بً جداً كان سعیدا، امتالء ولھ عینان خاویتانأكثر

 كان ،)لوبین( وقف )جیمس( یسار إلى،  )سیریوس( و )جیمس(شھرة في ذلك الوقت المتمردین 

 .. أصدقائھ في وسط ً وجد نفسھ محبوباألنھ أیضاً  رث الثیاب ولكنھ كان یبدو مسروراًیبدو شاحبا
و . مامھ أ أو أن ھذا ما كان یراه في الصورة المعلقة ، بحقیقة األمر)ھاري(سواء كان ذلك لدرایة 

 ترك لھ كل )سیریوس( ،  كل حالىن عل إنھا ملكھ اآل،  الحائطىن ینتزعھا من علأ حاول التي
والدیھ  یمنع ً لم یدخر جھدا)سیریوس(ن أ یبدو ،  الحائطىن تنتزع من علأبت أ و لكنھا ،أمالكھ

   . ىخرأن یعیدا تزیین الحجرة بلوحات أمن 
 و سقط ًت السماء في الخارج تزداد ضیاءحیث كان.. رضیة الغرفة أ ى فیما حولھ عل)ھاري(نظر 

 صغیرة و ىخرأشیاء أوراق وكتب وأ سجادة الغرفة لیظھر قطع من ى الشمس علأشعةعمود من 

  .رجاء المكانأمتناثرة بإھمال في .. مختلفة 
  

ن محتویات حجرتھ قد بدا أفبالرغم من  . )سیریوس( لحجرة ًیضاأنھم قد وصلوا أمما ال شك فیھ 

وراقھا و أن أثناء البحث لدرجة أ فإن بعض الكتب قد مزقت ،إن لم یكن كلھا بال قیمة و ،معظمھا
  .غلفتھا قد مألت المكانأ

  

نھا أ ىوراق عل األىحدإ تعرف في ، ویتفحصھا باھتماماألوراق لیلتقط بعض من )ھاري( ىانحن
لیل لصیانة  من دىخرأوورقة ) باثیلدا باجشوت  ( ــ قدیمة لكتاب تاریخ السحر لةمن طبع

  : لیقرأ األتي )ھاري( فردھا ،بإھمالمكورة ود یلاما الثالثة فكانت مكتوبة بخط أ ،الدراجات الناریة
   : )بادفوت(عزیزي 

 عمره عام ،ن اآلحتى المفضلة لدیھ نھاإ ،)ھاري( ھدیة عید میالد ى جزیال لك علً شكراًشكرا
 حتىرفقت لك صورة أ لقد ، بشدةًفرحا لقد بدا ،ةلعب عصا مقشة سحریة ىواحد و یطیر عل

ن أنھ كاد أرض إال نھا ال ترتفع ألكثر من قدمین فقط عن سطح األأ ورغم ،تستطیع رؤیتھ بنفسك



  
  
 

   ١٣٤ 

 Http://www.TipsClub. com 

مر تذأ ولكنني ال ،في عید المیالد) تونیایب(رسلتھ أناء الزھور الكریھ الذي إ كما حطم ، یقتل القط
ن یكون العب كویدیتش عظیم في أھو یتوقع  و،ً  ممتعاًمراأ في ذلك )جیمس( ى یر، بالطبع

عیننا أن نبقي أننا یجب أ كما ھبعاد كل ما ھو قابل للكسر من طریقإ ىالمستقبل ولكننا اضطررنا إل
  .علیھ طوال انطالقھ 

 إنھا ، العجوز معنا)باثیلدا( حضرتھا ، حفلة عید میالد ھادئة للغایة تناولنا فیھا الشايأقمنا

 المجيء لكنك تعلم ى لعدم قدرتك علً كثیراأسفنا ،)ھاري( ــ بً شغوفة جداأنھاما  ك، بناًعطوفة جدا
  !! یة حال أ ى حفلة عید میالده علأنھا كفایة لیدرك ً لیس كبیرا)ھاري(ن أ كما ً،والأ )ةالجماع(ن أ
شعر بھ أ یظھر ذلك ولكنني أننھ ال یحاول إ ، شدید وھو محبوس ھنابإحباط یشعر ًیضاأ )جیمس(

.  لذا ال توجد فرصة لبعض من المغامرة ،ھئزالت لدیھ عباءة اختفا  ال)دمبلدور( أن كما ً،یداج
لكنھ بدا ،  الماضياألسبوع كان ھنا )ورمي(و  ، لو استطعت زیارتناً جدا)جیمس(سوف یسعد 

  . لقد بكیت طوال اللیل عندما سمعت بالخبر  ..)ماكینونس( لما حدث مع ى ولكن ذلك قد یعزًمكتئبا
 للدھشة عن إثارة القصص بأكثر تلك العجوز الساحرة التي تخبرنا ،األیام معظم )باثیلدا(تمر علینا 

 األخبارعرف كم من ھذه أ ال أنني كما ، إذا علم بذلكًنھ سوف یكون مسروراأعتقد أ ال ،)دمبلدور(
   . . . )دمبلدور( فما تقولھ ال یصدق بأن ،صدقأ أنستطیع أ

 وھو یحمل تلك الورقة ً و قد وقف ال یحرك ساكناأطرافھدر یسري في كل  بالخ)ھاري(شعر 

 ثارت بداخلھ عواصف من السعادة والحزن في نفس الوقت ،المرتجفة أصابعھالخطیرة بین 
  . السریر ىواندفعت تجري في عروقھ وھو یسیر بالكاد لیجلس عل

 فبدأ یدقق في ى،ي المرة األولي معلومات لم یالحظھا فأ دون استخالص ىخرأقرأ الخطاب مرة 

 تتبع ذلك ، بنفس الطریقة التي یفعلھاG))(ج( ـ لقد رسمت حرف ال،الخط المكتوب بھ الخطاب
 لقد كان ، فقد كان بمثابة صدیق یلوح لھ من وراء حاجز بعید،الحرف في كل كلمات الخطاب

ن یدھا الدافئة تحركت إ وً،حقاعاشت ،  عاشت )لیلي بوتر( إثبات بأن ً، رائعاًالخطاب یمثل لھ كنزا

 )ھاري( عن ً، كلمات عنھ شخصیا، ھذه الكلمات،عبر تلك الورقة وھي تخط ھذه الحروف بالحبر
  .  ابنھا ،

 ھذه المرة ،ىخرأ الدموع التي بللت عینیھ في عجلة وھو یعید قراءة الخطاب مرة )ھاري(مسح 
 ،  لقد كان لدیھم قط ، صوت بالكاد یذكرهىإل وكأنھ یستمع ، المعاني الموجودة بھىكان یركز عل

ً حداأ وربما یكون قد فر عندما لم یجد ، )جودریك(ه في تجویف اربما یكون قد ھلك كما ھلك والد
  . یعتني بھ و یطعمھ 
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 ھل ىتر،  )باثیلدا باجشوت(عرف والدیھ .. ول عصا مقشة سحریة أ لھ )سیریوس( ىاشتر
 توقف ً، كان ذلك مضحكا،زال یحتفظ بعباءة االختفاء  ما)دمبلدور( لھا ؟ )دمبلدور(قدمھم 

   عباءة اختفاء والده ؟ )دمبلدور(خذ أ لماذا ، وھو یتأمل كلمات والدتھ)ھاري(
 بوضوح كلمات ناظر مدرستھ منذ )ھاري( تذكر ..".ًصبح مختفیاأ عباءة لكي إلىحتاج أال " 

 من السحرة األقل خبرة )ةالجماع( عضاءأحد أحتاجھا ا ربما ،سنوات مضت وھو یقول لنفسھ

لفقرة و ھو یكمل تلك  )ھاري( تجاوز ، لیعطیھا لھ)دمبلدور( أخذھا ما و قد أمرلمساعدتھ في 
   . قراءتھ

 ؟ ھل كان ً ھل كان كذلك فعالً،ذلك الخائن كان یبدو مكتئبا،  ) بیتیجرو(..  كان ھنا )ورمي(و 

 وھي ،ىخرأ مرة )باثیلدا(ً أخیرا و،األخیرةمرة  للأحیاء )لیلي( و )جیمس( ى بأنھ یرًمدركا
 )دمبلدور(بأن  . . . )دمبلدور( فما تقولھ ال یصدق بأن ، )دمبلدور(تخبرھم بأمور ال تصدق عن 

بأنھ حصل  . )دمبلدور( التي ال تصدق عن األشیاءولكن كان ھناك عدد ال محدود من  ماذا ؟؟؟
ھتمام االأو انھمك في  سبیل المثال ى التحول علحد اختباراتأ درجات منخفضة للغایة في ىعل

  ).أبرفورث(معزة مثل ب
.  ربما كان باقي الخطاب ھنا في مكان ما ، الغرفةأرضیة قدمیھ و ھو یتفحص ى عل)ھاري(وقف 

 ما بھا ى ھز كل الكتب لیر،األدراج فتح كل ، في لھفة وھو یواصل البحثاألوراق إلىخذ ینظر أ

 الفراش و أسفل كما زحف ،ة سطح الخزانىعلأ ىرسي لیمرر یده عل وقف فوق ك،أوراقمن 
  .الكرسي المجاور لھ

  ،األدراجحد أ أسفل ة ورق ممزقة وجد ما یشبھ قطع،رض األى و ھو ینظر ألسفل علً،أخیراو

سود أ طفل صغیر ، في خطابھا)لیلي( التي تكلمت عنھا ة تحمل معظم الصورأنھافسحبھا لیجد 
ــ  عصا مقشة سحریة ھنا وھناك في الصورة وھو یصیح ویضحك وقدمان لىالشعر یطیر عل

 و ھو )لیلي( الصورة في جیبھ مع خطاب )ھاري(دخل أ ، ما یبدو و ھو یطاردهى عل)جیمس(

ن الصفحة أً صبح یقیناأ من البحث ىخرأ ة بعد ربع ساع،یواصل البحث عن الصفحة الثانیة
ً ضاعت ھكذا ببساطة في خالل فترة الستة عشر عاما ھل ،الثانیة من خطاب والدتھ قد ضاعت

 الخطاب ھذه المرة )ھاري(خذھا ؟ قرأ أمن فتش الحجرة قد ن أم أن كتبتھا أالتي انقضت منذ 
 ةن عصا مقشتھ السحریة اللعبأ ال یبدو ،دلة قد تكون السبب في اختفاء الصفحة الثانیةأ عن ًبحثا

 الموحي باألھمیة ھنا ھو المعلومات الممكنة عن  الشيء الوحید،ىكلة الموتأمحل اھتمام 
  ماذا ؟؟؟؟؟ . . . )دمبلدور(فما تقولھ ال یصدق بأن  )دمبلدور(

ـــاري( ؟ )ھاري( ؟ )ھاري("  ـــــ  عما یتساءل وھو ، " أنا ھنا" : )ھاري(  صاح ..." ؟)ھـ
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 قالت ، الحجرة تندفع داخل)یونيارمھ( خارج باب الغرفة و أقدام صوت خطوات ىلایحدث ؟ تع
 ونظرت وراء كتفھا وھي ت التفت "نتأین ألقد استیقظنا و لم نعلم "  : أنفاسھاوھي تكاد تلتقط 

 المنزعج من بعید حیث كان في )رون( صوت ى صدلىا تع ". لقد وجدتھ)رون(: " تصیح 
  . " أحمقنھ إ عني ةخبریھ بالنیابأ. جید  : "و ھو یقول   بعدة طوابقاألسفل

یة أ ى ھنا علىعلأ إلىتیت ألماذا  . ً لقد كنا خائفین جدا،رجاء ال تختفي ھكذا فجأة . . )ھاري(" 

ماذا كنت تفعل " :  و قالت لھ خرھاآ نظرت فیما حولھا في الغرفة التي تم تفتیشھا عن  ".حال ؟
    ".ھنا ؟

 قرأتھ و  منھ وأخذتھھو یخرج لھا خطاب والدتھ الذي قالھا و .  "ًانظري ماذا وجدت توا" 

 )ھاري(وه یا أ"   :ھ و ھي تقولیإل نھایة الصفحة نظرت إلىعندما وصلت  . إلیھا ینظر )ھاري(
 فابتسمت . الممزقة و ھو یسلمھا الصورة )ھاري(قاطعھا . "ً أیضاو ھناك ھذه  "  ".،،
  .  اللعبة عصا المقشة السحریة ى الطفل الذي یطیر ھنا و ھناك علىمرآ ى عل)ھرمایوني(
 فیما حولھا وھي تقول ة نظر)ھرمایوني( ألقت  ". ولكنھ لیس ھنا،بحث عن باقي الخطابأكنت  "

 )ھاري( أجابھا  ".ن بعضھا كان قد حدث بالفعل قبل مجیئك ؟أم أ الفوضى ھل فعلت كل ھذه ":
  .حدھم قد فتش الغرفة قبلھ أبأن 

بحث عنك كانت في حالة أ أناا و ھنإلى فكل الغرف التي مررت بھا في طریقي ، لقد توقعت ذلك"

   ". ولكن عن ماذا كانوا یبحثون في رأیك ؟؟الفوضىمن 
   ". من فعل ھذا)بیسنا(لو كان ،  )الجماعة(معلومات عن "  : )ھاري( أجابھا

 )الجماعة( في ًنھ كان عضواأعني أ ،  كل ما یریدى قد حصل عل)بیسنا( نأ ىو لكن أال تر" 

  ".س كذلك ؟ یلأ
 و ماذا عن معلومات بشأن  : " وھو متحمس لمناقشة ھذه النظریة)ھاري( قالھا  ".ذنإحسن " 
 في أمي التي ذكرتھا )باثیلدا( أتعرفین ، سبیل المثالى ؟ الصفحة الثانیة من الخطاب عل)دمبلدور(

  ". من تكون ؟ أتعرفینالخطاب 
   . )ھرمایوني( سألت  ".من ؟" 
   "... .  مؤلفة كتاب )باثیلدا باجشوت(" 

 فإن ًذاإ" :  مالمحھا ى االھتمام یظھر علأ و قد بد)ھرمایوني(كملت أ..   " .)تاریخ السحر" (

  . "شھر مؤرخي السحر أ لقد كانت واحدة من ،والدیك كانوا یعرفونھا
  ،)جودریك(و تعیش في تجویف "   : وھو یتابع)ھاري( قالھا  ". قید الحیاةىزالت عل وما" 
 . ًأیضا )دمبلدور( تعرف عائلة أنھا كما ،كانت تتحدث عنھا في حفل الزفاف )رون( عمة )موریل(
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    ".س كذلك  ؟یلأ ،إلیھا نتحدث أنسوف یكون من الجمیل 
 . )ھاري(ــ  ل)ھرمایوني(بتسمتھا ا التي االبتسامة الشدید الذي ظھر في اإلعجابً  جداًكان واضحا

   . إلیھا النظر ىلعلوي لكي یتفاد و وضعھم في جیبھ ا،فأخذ منھا الخطاب و الصورة
ن یساعدنا في  ولكن ذلك لً،أیضا )دمبلدور( وعن ، عن والدیكإلیھان تتحدث أنك تحب أعلم أ" 

  ..)ھاري("  : لم یجبھا و ھي تتابع  ". ؟)ھاري(س كذلك یا یلأ )اتسالھوركروك(بحثنا عن 

خائفة من السھولة التي . خائفة  ولكنني ، )جودریك( تجویف إلىنك ترید و بشدة الذھاب أعلم أ
ن نتجنب أ بأننا یجب ىي وقت مضأكثر من أشعر أ و ذلك یجعلني ،كلة الموت البارحةأوجدنا بھا 

  . "نھم یتوقعون زیارتك لھم أ من ةنا متأكدأ ،المكان الذي دفن فیھ والدیك

"  :و تابع  اإلیھ وھو مستمر في تجنب النظر )ھاري(قالھا . " ذلك ى یقتصر علاألمرلیس " 
  . "عرف الحقیقة أن أرید أنا أ و، في حفل الزفاف)دمبلدور( عن أشیاء قالت )موریل(
نا أو.  بالطبع  " :)ھرمایوني( قالت ى لھ و عندما انتھ)موریل( بكل شيء قالتھ )ھرمایوني(خبر أ
  . " )اريھ( لماذا یزعجك ھذا یا ىرأ

ذا كان ذلك إعرف فقط أن أرید أولكنني . ً لست منزعجا"  : علیھا و ھو یقول )ھاري(كذب 
    "...م أصحیحا 

و أ . )موریل(نك تستطیع معرفة الحقیقة من امرأة عجوز ماكرة مثل أ ھل تعتقد حقا ، )ھاري(" 

    ". . !ً جیدا)دمبلدور( ؟ كیف تصدقھم ؟ لقد كنت تعرف )ریتا سكیتر(من 
   ".. !عتقد ذلك ألقد كنت "  : )ھاري(تمتم 

كیف تسمح .  محق )دوج(إن .!.!  عنك )ریتا( كنت تعرف الحقیقة في كل ما كتبتھ ولكنك" 

    ". ؟)دمبلدور(الء الناس بأن یلوثوا كل ذكریاتك عن ؤلھ
  .  مالمحھ ى یخفي االستیاء الذي بدا علأنو ھو یحاول  . ً بوجھھ بعیدا)ھاري( أشاح

 ولكن لماذا یصمم ،راد الحقیقة ألقد  . ن تصدقأ اختر ما ترید ،ىخرأ تعود مرة األمورھا ھي ذي 

   أال یحصل علیھا ؟ ىالجمیع عل
 ھذا بعد فترة قصیرة من )ھرمایوني( اقترحت  ".فطارناإ المطبخ ونتناول إلىلما ال ننزل " 

 بالباب الثاني ً الخارج ثم ألسفل السلم مروراإلى بصعوبة وھو یتبعھا )ھاري(وافقھا . الصمت 
 ىعلأ إلى عالمة لم یالحظھا في الظالم فصعد أسفلوش عدیدة في طالئھ الذي كانت علیھ خد

بیرسي ( غرار ما كان ى فخمة مكتوبة بحروف منمقة علة كانت الفت، لیقرأھاىخرأالسلم مرة 
  : باب غرفة نومھ ى لیضعھ عل)ليویز

  . )ریجیوالس اركتیوروس بالك( بدون تصریح واضح من  ،ممنوع الدخول
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 و كانت ىخرأ مرة الالفتةن یعلم السبب من ذلك و ھو یقرأ أثارة دون  باإل)ھاري( شعر 
ً ن صوتھ قد خرج ھادئاأ علیھا وھو مندھش من ى درجات فنادة قد ھبطت بالفعل عد)ھرمایوني(

  ." ھنا إلىاصعدي " : 
   . )ھرمایوني( سألت ، "ماذا ھناك ؟" 

  . "ني قد وجدتھ أعتقد أ . )ر أ ب(" 

 أالحظولكنني لم . في خطاب والدتك " :  وتقول ةو ھي تصعد الساللم مسرع )ھرمایوني(لھثت 
  ".. . ال

 ة بشد)ھاري( قرأتھا ثم تشبثت بذراع ، )ریجیوالس( ة الفتإلى وھو یشیر ً رأسھ نفیا)ھاري(ھز 

  ... ". )سیریوس(خو أ" :  وھي تقول بھمس آلمتھلدرجة 
 لقد التحق ، عنھ)سیریوس(خبرني أ"  :ھو یتابع  و )ھاري(قالھا . " ىكلة الموتألقد كان من " 

  . " یتركھم و یرحل فقتلوهأن فأراد ثم فكر في التراجع  ً،بھم و ھو ما زال صغیرا
 فإنھ كان ىكلة الموتأفلو كان من  . ة بأنفاس متقطع)ھرمایوني(قالتھا . "ً ھذا یبدو معقوال" 

   . )فولدمورت( ىن یقضي علأ أراد ،إقصاؤهفإذا ما تم  . )فولدمورت( إلىیستطیع الوصول 
.. )رون("  : صوت لدیھا ىعلأ درابزین السلم وتصیح بى وھي تنحني عل)ھاري(تركت ذراع 

 بعد دقیقة و ھو یلھث و عصاه السحریة مشھرة في )رون(ظھر . " ھنا بسرعة اصعد .. .)رون(

  . یده 
ثم توقف عن . "ن أ قبل ًوالأفطاري إتناول أن أرید أ كانت عناكب كثیرة فأنا إذاماذا ھناك ؟ " 

  .  في صمت )ھرمایوني( إلیھا التي تشیر الالفتة إلىالكالم و ھو یتطلع 

  ... )ریجیوالس( . )سوریجیوالس اركتیور(س كذلك ؟ یلأ . )سیریوس(خو أماذا ؟ كان ھذا " 
   ".أال تظن ؟؟؟.  القالدة )ر أ ب(

 بعصاھا )ھرمایوني( فأشارت ًب الذي كان مغلقاوھو یدفع البا )ھاري( قالھا  ".ىدعنا نر" 

تجاوزوا . فسمعوا صوت الباب یفتح . " )الوھامورا( .. : "ھي تقول المقبض وإلىالسحریة 
 )سیریوس(صغر من غرفة أ )ریجیوالس(لقد كانت غرفة .  وھم ینظرون فیما حولھم ًالمدخل معا

 اختالفھ عن باقي ى إلظھار مدى یسع)سسیریو( ولما كان ، نفس القدر من الفخامةىوإن بدت عل
 )یرینالسلیذ(لوان أ النقیض یكافح إلظھار العكس حیث كانت ى عل)ریجیوالس(كان . فراد العائلة أ

 )بالك( كان شعار عائلة ، النوافذحتى الحوائط و ،الفراش. القرمزیة و الفضیة تمأل المكان 
سفل الشعار أ،  )توجورس بور( شعار  جنب معإلىً  السریر جنباىمرسوم بدقة و اجتھاد عل

 )ھرمایوني(عبرت . تناثرت مجموعة من مقصوصات من صحف صفراء متراصة بال ترتیب 
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  . الغرفة لتتفحصھم 
  

كان من ) ریجیوالس(ن  أیبدو" : و ھي تتابع ) ھرمایوني(قالتھا ".  )فولدمورت(كلھا عن " 
  . " ىكلة الموتأ إلىنضم ن یألعدة سنوات قبل ) فولدمورت(بــ شد المعجبین أ

 في الوقت ،لتقرأ القصاصات) ھرمایوني( الفراش عندما جلست علیھ أغطیة ىتناثر الغبار من عل

للكویدیتش ) ھوجورتس( فریق ،ىخریشاھد تلك الصورة الفوتوغرافیة األ) ھاري(الذي كان 
 ىالثعبان عل رسم ىكثر من الصورة لكي یرأ اقترب ،طار الصورةإیبتسم و یلوح بیدیھ من 

فھو ذلك الولد الذي یجلس في . بسھولة ) ریجیوالس) (ھاري(میز ) . ثلیذیرین (،صدورھم 

 والتي میزت ًسود والنظرة المتغطرسة نوعا كان لھ نفس الشعر األ،ماميمنتصف الصف األ
  . قل وسامة منھأصغر وأنھ كان أرغم ) سیریوس(

عن ذلك وھي منغمسة في ) ھرمایوني (تلءافتس) ھاري( قالھا  ". دور المطاردكان یلعب في" 
نھ یجلس في منتصف الصف إ" ) : ھاري( فأجابھا ،في القصاصات ) فولدمورت(خبار أ قراءة

   :حد یتابعھ في كالمھ فتوقف وقال أنھ ال أ اكتشف  ".. .مامي و ھذا ھو مكان المطارد األ
في ) ھاري(سفل الخزانة بینما تجول أ ركبتیھ ویدیھ یبحث ى علًجاثیا) رون(كان . " ال علیِك" 

حدھم أ لقد فتش ، اقترب من المكتبحتى المحتملة اإلخفاء أماكن عن كل ً الغرفة بحثاأرجاء

 من ً فقد كان ھذا واضحاً قد تم بعثرتھا حدیثااإلدراجن محتویات أ) ھاري( الحظ ً،أیضاالمكان ھنا 
ضح ا كتب قدیمة و، قدیمةة ریشات كتاب،ة قیمو ولكن لم یكن ھناك شيء ذ، الغبار المبعثرآثار

 ، الحبر محتویات الدرجى زجاجة حبر مكسورة منذ فترة قریبة حیث غط، التفتیشآثارعلیھا 

ھناك طریقة " : تقول ) ھرمایوني( الحبر في بنطالھ الجینز و آثار من أصابعھ) ھاري(مسح 
    :ا و ھي تقول و حركتھألعلىقالتھا و قرنت القول بأن رفعت عصاھا . " أسھل

    ".) !!اكسیو لوكیت(" 

الذي كان یبحث بین الستائر السمیكة ) رون( وجھ ى واضحة علاألملبدت خیبة . لم یحدث شيء 
    ". لیست ھنا ؟؟إنھا !! ًإذاھكذا " : و قال 

 تعویذات لكي تمنع . إخفاءزالت ھنا ولكنھا تحت تأثیر تعویذات  ربما تكون ما . أوه" 
  ). ھرمایوني(قالتھا . " تعلم ذلك أنت. استحضارھا بالسحر 

) ھاري( قالھا  " . الحوض في بركة ذلك الكھفىعل) فولدمورت(كتلك التعاویذ التي وضعھا " 
 ولكن كیف  ") :رون(ل أفس ،ةنھ لم یستطع استحضار تلك القالدة المزیفأ یتذكر كیف وھو

    ".ً نبحث یدویا ") :ھرمایوني(جابتھ أ". ن ؟ سنجدھا اآل
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مشط . و ھو یدیر عینیھ في الغرفة و یستكمل بحثھ في الستائر ) رون( قالھا "...فكرة جیدة " 
 ،ت ھنا االقتناع بأنھا لیسإلى اضطروا حتى الساعةالجمیع كل بوصة في الغرفة لمدة تزید عن 

   . ھا غمرھم من شبابیك السلم المتسخةءن ضوأ حتىن كانت الشمس قد ارتفعت اآل
 وھم ینزلون ةفي نبرات مشجع) ھرمایوني(قالتھا . "خر بالمنزل آي مكان أربما تكون في " 

 : كالمھا وھي تتابع ى بدت مصممة عل،أسیلا )ھاري(و ) رون (ىسفل حیث بدا عل األإلىالساللم 

س یل أ)فولدمورت(  عن یدً كان البد لھ من االحتفاظ بھا بعیدا،م الأن یدمرھا أ سواء كان یرید "
 ھنا في إلى التخلص منھا عندما قدمنا إلى التي اضطررنا ةشیاء الشنیعال تذكرون تلك األأكذلك ؟ 
 وتلك الحبال القدیمة التي ،أمامھا كل من یعبر ى التي تطلق السھام علةتلك الساع. خیرة المرة األ

یة القالدة في  لحمااألشیاءقد وضع كل تلك ) ریجیوالس(ن أبد  ال) . رون(ن تشنق أحاولت 
   "...ال..  لو لم ندرك نحن ھذا في ذلك الحتىخفاھا فیھ أالمكان الذي 

لم تخطوا لألمام و قد بدت ، قدامھا في الھواء أ ىحدإ وقد وقفت وإلیھا) رون(و ) ھاري(نظر 
ن عینیھا  كانت مذھولة وھي تكمل إ حتىً  مدھشاًكتشف شیئااعلیھا تلك النظرة التي تمیز من 

    ".ھل ھناك خطب ما ؟" ) : رون( فسألھا  ".في ذلك الوقت .. : "ا في ھمس  عبارتھ
  . "لقد كانت ھناك قالدة " 
  . بتلك الكلمة في صوت واحد ) رون(و ) ھاري(صاح . "ماذا؟ " 

   ".. .و .. حد فتحھا و ألم یستطع . في غرفة الرسم  . ةفي الكابین" 
 ھذا ىفقد تول.  معدتھ و ھو یتذكر إلى وصل حتىقة و كأن قالبا قد انزلق من حل) ھاري(شعر 

 تلك ىو الصندوق المحتوي علأجروھا  سواء لفتح القالدة أمر بنفسھ و كل المحاوالت التي األ

 الذي كان یصیبھم جمیعا ى صندوق الموسیقحتىالبودرة التي تصیب الجسم بنتوؤات جلدیة و 
   . ىبالنعاس ذھبت سد

مل كان ھذا بصیص األ. " منا األشیاء العدید من ھذه ىعل) كریتشر (ى استول ") :ھاري(قال 

  .  تركھ ىحد علأ یجبره حتىن یتمسك بھ أ لھم وكان علیھ ىخیر الذي تبقاأل
سفل و ھو أ ىإل) ھاري (ىجر. "تعالوا معي . شیاء في خزانتھ في المطبخ لدیھ الكثیر من األ" 

) سیریوس(یقظت لوحة والدة أمحدثین جلبة شدیدة . ثره أ الساللم قفزا و صدیقیھ في ىیقفز عل
مروا . "نفایات . ذوي الدم الموحل . یھا الحثالة أ  ":فأخذت تصرخ فیھم . عند مرورھم بالردھة 

 حتىبطول الغرفة ) ھاري (ى جر،غلقوه خلفھمأ المطبخ و دفعوا الباب ثم إلى وصلوا حتىً سریعا
 القذرة األغطیة تلك إلى فتح الباب بعنف و ھو ینظر مامھا وأفتوقف ) كریتشر (ة خزانإلىوصل 

 التي استنقذھا الجني األشیاءو التي لم تعد تلتمع بتلك . التي كان ینام علیھا الجني المنزلي 
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) ھاري(لم یصدق ) نساب السحرة العظماء والنبالءأ(  قدیمة من كتابةالمنزلي فیما عدا طبع
رض أ ى علً ویتدحرج بعیداًمیتار أفبھا فیسقط منھا  ویقلاألغطیةعیناه وھو یبحث بین تلك 

 أغلقتحد مقاعد المطبخ بینما أ ى وغضب وھو یلقي بنفسھ علًىسأفي ) رون(زمجر . المطبخ  
  . ھا  یعین) ھرمایوني(

دوت تلك . ... ")كریـــــتشر("  : صوتھ ىعلأو ھو یصیح ب) ھاري(قالھا . "مر بعد لم ینتھ األ" 

 ،) سیریوس( مضض من ىعل) ھاري( مع ظھور ذلك الجني المنزلي الذي ورثھ ةیلا العةالقرقع
 ذو ، البالغاإلنسانفي نصف حجم ، صغیر .  الباردة ة الفارغة المدفأھمن خالل فتح. من عدم 

زال  ال. ذني الوطواط أذنیھ التي تشبھ أبیض یبرز بغزارة من أمع شعر .  مجعدة شاحبةبشرة 

نظرة ازدراء مما دل ) ھاري (إلىنظر  . ىولة التي رأوه بھا في المرة األیلایرتدي تلك الخرقة الب
 قالھا  ".. .سیدي ".  كما لم تتغیر ثیابھ ًن سلوكھ تجاه تغییر مالكھ لم یتغیر تماماأ ىعل
عدت " :  كأنھ یحدث ركبتیھ ًبصوتھ الشبیھ بنقیق الضفادع وھو ینحني ألسفل مغمغما) كریتشر(

   ".. . .وذات الدم الموحل ) ویزلي( مع خائن الدم أكوندیم لكي لمنزل سیدتي الق

بلھجة حادة و ھو ینظر ) ھاري(قالھا . "و ذا الدم الموحل أحد ھنا بخائن الدم أ أال تخاطب أمرك" 
 لو لم یكن حتى كائنا كریھا للغایة ، بالدمةنف الضخم وتلك العیون المحتقنبذلك األ) كریتشر (إلى

  ) . فولدمورت(لــ و سلمھ ) سیریوس(الجني قد خان 

ن أو أمرك . لدي سؤال لك " :  الجني و نبضات قلبھ تتسارع بشدة وھو یقول إلى) ھاري(نظر 
    ". ھل تفھم ذلك ؟؟،تجیب علیھ بصدق و صراحة

 توقع ة و یتمتم بفمھ كلمات غیر مسموعىخرأو ھو ینحني مرة ) كریتشر(قالھا . "نعم سیدي " 

   . ىخرأمره بعدم نطقھا مرة أن الكلمات التي ن تكوأ) ھاري(
كانت ھناك قالدة ذھبیة كبیرة في . منذ عامین " : وسط ضلوعھ وھو یقول ) ھاري(اختلج قلب 

  ". ؟ ىخرأنت مرة أفھل استعدتھا .  وقد قمنا بالتخلص منھا ،ألعلىحجرة الرسم با

  . " نعم  ":ثم قال ) ريھا( وجھ إلىمباشرة ) كریتشر(مضت لحظة من الصمت تطلع فیھا 
: و یتابع السؤال ) ھرمایوني(و ) رون( كل من إلىوھو ینظر في سرور ) ھاري(ساریر أتھللت 

    ".ن ؟أین ھي اآل" 
  . "لم تعد ھنا " : ة التالیفعالھم عند نطق كلماتھ أ لرؤیة ردود ًعیناه تجنبا) كریتشر(غلق أ

ماذا تعني بأنھا لم تعد " : ایرت سعادتھ وھو یقول و قد تط) ھاري(رددھا ". ؟ ! ! لم تعد ھنا " 
    ".ھنا ؟

    ".. . بمركآ) . كریتشر(" : بعنف ) ھاري(كان الجني یرتجف و یرتعد عندما صاح فیھ 
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زالت عینیھ مغلقة  بصوتھ الذي یشبھ النقیق و ما) كریتشر(قالھا ".  ..) .مندونجس فلیتشر(" 
 ،) سیسي (اآلنسةو) بیال (اآلنسةصور ، ق كل شيء سر) مندونجس(":  و ھو یتابع ًتماما

  "... و . المغطاة بشعار العائلة س والكؤ . ىمن الدرجة األول)  میرلین(وسام . قفازات سیدتي 
 وھو یصرخ بسرعة یعلو ویھبط األجوفصدره . جل بعض الھواء أیكافح من ) كریتشر(كان 

. اقترف خطأ ) كریتشر) . (ریجیوالس(قالدة سیدي  . و القالدة" : صرخة تجمد الدم في العروق 

  . " أوامره فشل في تنفیذ )كریتشر(
 ، القضیب المعدني الثقیل المجاور للموقد إلى )كریتشر( عندما اندفع ً غریزیا)ھاري( كان تصرف 

 ولكن صوت )كریتشر( مع )ھرمایوني( وقد اختلط صراخ ً بھ أرضاأطاححیث قفز علیھ و 

  . "ً  تظل ساكناأن مركآ . )كریتشر(" : ھما یكل من ىعلأ  كان)ھاري(
رضیة الغرفة الصخریة أ ى علً ساكنا)كریتشر( وقد تمدد ھشعر بالجني وقد تجمد مكانھ فأفلت
  . الباردة والدموع تنھمر من عینیھ 

لكي "   : ًجابھا قائالأ الذي )ھاري(ــ  بذلك ل)ھرمایوني(ھمست . "دعھ ینھض  .. )ھاري(" 

 كیف ، )كریتشر(. ن و اآل.  عتقد ذلك أال .  المعدني ن یضرب نفسھ بذلك القضیبأتمكن من ی
   ". سرق القالدة ؟)نجس فلیتشرمندو(تعرف بأن 

  : سنان الرمادیة  فمھ المليء باألإلى وھو یلھث والدموع تنھمر من عینیھ )كریتشر(قال 

 كل ما كان فیھا من كنوز ى علىاستولو . )كریتشر( ةن فتح خزانأه یخرج بعد آ ر)كریتشر(" 
..  ضحك و ج )مندونجس فلیتشر( قال للص المتسلل بأن یتوقف ولكن )كریتشر( . )كریتشر(

  . " ىجر

تت ؟؟ و ماذا كان أین ألماذا ؟؟ و من  . )ریجیوالس(نھا قالدة سیدك أ ىلقد دعوت القالدة عل" 
خباره بكل إ للجني و ھو یأمره بالوقوف و )ھاري( قالھا  ".ي حال ؟أ ى یفعل بھا عل)ریجیوالس(

  . شيء عن القالدة 

 نفسھ و قد وضع وجھھ بین ركبتیھ و بدأ یتحدث في صوت خفیض ىنھض الجني و تكور عل
   : الخلف واألمام إلى و ھو یھتز و یتمایل ًرجاء المطبخ واضحاأجعلھ الصمت في 

 وحطم ًكان سیئانھ أ لنا حیث ً جیداً قد ھرب و قد كان في ذلك خالصا)سیریوس(كان سیدي " 
 ىكان یعرف مد. فضل منھ أ كان )ریجیوالس(ولكن سیدي .  المخالفة للقانون ھفؤاد سیدتي بطرق

نھ أو كیف .  عن سید الظالم ًكان یتحدث كثیرا.  نبل دمھ النقي ى ومد، الرفیعة)بالك(مكانة عائلة 
 وفي السادسة عشرة ،بناء العامةأالعامة وسیقوم بإخراج السحرة من مخابئھم وجعلھم یحكمون 

و في ،  بذلك ً جداً و سعیداًفخورا . ًكان فخورا.  بسید الظالم )ریجیوالس(من عمره التحق سیدي 



  
  
 

   ١٤٣ 

 Http://www.TipsClub. com 

.  یراني في المطبخ لكي إلى )ریجیوالس( سیدي ىأت.  من انضمامھ ًبعد عام تقریبا. حد األیام أ
   "....قال ..  قال )ریجیوالس(سیدي  . )كریتشر( یحب ً كان دائما)ریجیوالس(سیدي 

  . " جني إلىن سید الظالم یحتاج إقال " :  و ھو یكمل ةبدأت حركة الجني تزداد سرع
 اللذان باداله نفس )ھرمایوني( و )رون( حولھ ل)ھاري(نظر . " جني إلى یحتاج )فولدمورت(" 

  . نظرات الدھشة 

   .)كریتشر( تطوع ب)ریجیوالس( و سیدي . نعم أوه" :  و ھو یقول )كریتشر(تھدج صوت 
 یتأكد من تنفیذ كل ما یطلبھ أنو الذي علیھ  . ًأیضا )كریتشر(ن ذلك شرف كبیر لھ و لإقال  و

  . "   یعود للمنزل ...یعو..  وبعد ذلك ،سید الظالم

 سید الظالم إلى )كریتشر(لذا ذھب " :  وھو ینتحب ویقول ةزالت سریع  ما)كریتشر(كانت حركة 
 كھف بجوار إلى معھ )كریتشر(خذ أولكنھ .  بما كانوا سیفعلون )كریتشر(لم یخبر سید الظالم . 

  . "بداخلھ تجویف بھ بحیرة سوداء كبیرة . البحر 
 الممیز و كأنھ )كریتشر( صوت إلى و ھو یستمع )ھاري( مؤخرة عنق ىانتصبت الشعیرات عل

  .  و كأنھ كان ھناك معھم )كریتشر(دث عنھ كان یتخیل ما یتح. یأتیھ عبر البحیرة المظلمة 
  الصغیراألخضر یعرف ذلك القارب )ھاري(كان .  بالطبع كان ھناك قارب "...كان ھناك قارب " 

  .  تلك الجزیرة في مركز البحیرة إلى ، واحدةضحیة و ً واحداًالمسحور لیحمل ساحرا

 كائن یمكن باستعارة )لھوركروكسا( یختبر الدفاعات المحیطة ب)فولدمورت(بھذه الطریقة كان 
  . جني منزلي . الخالص منھ 

. " یشربھ )كریتشر( سید الظالم جعل ، عقار سحري .. بوصفة ما ًائكان ھناك حوض ممتل" 

و كلما كان یشرب  . )كریتشر(شرب " :  قدمیھ وھو یقول إلى من رأسھ )كریتشر(ارتعش جسد 
 بسیده )كریتشر(استنجد .  تحترق بأحشائھ )كریتشر(ر شع... بدأ یشعر بتلك األشیاء الرھیبة .. 
 شرب الوصفة ىجبره علأفقد . و سید الظالم یضحك  . )بالك(استنجد بالسیدة  . )ریجیوالس(

 سید الظالم أبحر ثم ،سقط قالدة في الحوض الفارغ ثم مأله بالمزید من تلك الوصفةأ و،كاملة
 في ىرأ.  ما حدث بعین الخیال )ھاري( ىرأ. "رة  الجزیى علً وحیدا)كریتشر(ً  تاركاً،بعیدا

الحمراء  عینیھ بوجھھ األبیض الشبیھ بالثعبان یختفي في الظالم و )فولدمورت(ن أمخیلتھ كیف 
 في ً ذلك الجني المسكین معدوم الحیلة الذي سیكون میتاى علةمثبت.. ة من أي ذرة شفقة یلاالخ

...  بالعطش الشدید والذي یسببھ ذلك السم لضحایاه  خضع لذلك الشعورى مت،غضون دقائق قلیلة
   . )كریتشر( یتصور الكیفیة التي ھرب بھا أن حیث لم یستطع )ھاري(ولكن ھنا توقف خیال 

فخرجت تلك .  حافة الجزیرة و شرب من البحیرة السوداء إلىفزحف .  للماء )كریتشر(احتاج " 
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  . " سطح الماءلأسف )كریتشر( خرجت و سحبت میتةأیدي . األیدي 
فرفع .  یدري أن دون )ھاري(خرج ھذا السؤال بصوت ھامس من فم . "كیف استطعت الھرب " 

سیدي ":  بالدم و ھو یقول المحتقنة الكبیرة بعیونھ )ھاري( إلى رأسھ القبیح و نظر )كریتشر(
   . " بأن یعود)كریتشر(خبر أ )ریجیوالس(

    ".نفیري ؟علم ذلك ولكن كیف استطعت الھرب من االأ" 

خبر أ )ریجیوالس(  سیدي " :اإلجابةھو یردد نفس نھ فھم السؤال وأ )كریتشر( ىلم یبد عل
   . " بأن یعود)كریتشر(

  ".... أعرف ولكن " 

  :  و ھو یكمل )رون( قالھا . " ..)ھاري( یا ًیبدو ذلك واضحا . ًحسنا" 
  . " ) ًنیاآانتقل  ( ..ىلقد اختف" 
 )دمبلدور( وإال كان ، عبر ذلك الكھفاآلني االنتقالباالختفاء لظھور وولكنك لم تكن لتستطع ا" 

سحر جني المنزل یختلف عن سحر السحرة " : ً یقاطعھ متسائال)رون( و )ھاري(قالھا ". ... 

 بینما ال نستطیع نحن )جورتسھو( خالل االختفاءطیعون الظھور و یستأنھمس كذلك ؟؟ أعني یلأ
  . "ذلك

 ھكذا )فولدمورت(خطأ أكیف ..  استیعاب ذلك المنطق )ھاري( حاول فیھا مرت لحظة من الصمت

 یضع )فولدمورت(بالطبع كان "  : )ھرمایوني(بینما ھو یفكر في ھذا قالت . بنسیانھ لھذا األمر 
  . " ال یملكھ ً یمتلكون سحراأنھمفي اعتباره كل طرق الجني المنزلي ولكنھ لم یكن لیعتقد 

  : و ھو یقول )كریتشر( أوضح. " أسیادھماألساسي ھو طاعة قانون جن المنازل " 

  . " )كریتشر(لذلك عاد .  أمر بالعودة )كریتشر("  
 اإلطالق ىلم تعص األوامر عل. لقد فعلت ما أمرت بھ .  إذن ًحسنا" :  بعطف )ھرمایوني(قالت 

ماذا حدث "  : )ھاري(فسألھ  . ى وقت مضأي من أسرع وىقوأ رأسھ بعنف )كریتشر(فھز . "

    ".خبرتھ بما حدث ھناك ؟؟أ عندما )ریجیوالس(بعد عودتك ؟؟ ماذا قال 
 و ال یختبئ بأن )كریتشر(وأمر ، قلقا للغایة  . ً قلقا)ریجیوالس(كان سیدي "  : )كریتشر(أجابھ 

 ىفي خزانتي في المطبخ في إحد إلى )ریجیوالس(عاد سیدي . . وبعد ذلك بفترة .  یغادر المنزل 
..  ذلك الكھف إلى أن یأخذه )كریتشر( و قد طلب من ًكان عقلھ مشوشا .. ًو قد بدا غریبا . يلایالل

  . " مع سید الظالم )كریتشر(ھ یإلالكھف الذي ذھب 
و مطارد الظالم النحیل الذي یشبھ .  ذلك الجني العجوز المرتعب ، ى یتخیل مرة أخر)ھاري(بدأ 

 یظھر أنستطاع ا. ح ذلك المدخل الخفي السفلي للكھف  أن یفت)كریتشر(ستطاع ا ، )سیریوس(
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 تلك إلى )ریجیوالس( ولكن في ھذه المرة أبحر فیھ مع سیده المحبوب ،ذلك القارب الصغیر
  . ذلك الحوض المليء بالسم ىالجزیرة التي تحتوي عل

ینتحب  و ھو ً رأسھ نفیا)كریتشر(فھز ". و جعلك تشرب السم ؟؟ " :  في امتعاض )ھاري(سألھ 
  .  ما ً فمھا في دھشة وقد فھمت شیئاى یدھا عل)ھرمایوني( فوضعت ،

 یبھ قالدة تشبھ تلك التي كانت مع من ج)ریجیوالس(خرج سیدي أ"  : )كریتشر(و أكمل 

ن یصیر أ بأن یأخذھا و یستبدلھا مع تلك الموجودة في الحوض بعد )كریتشر( و أمر )فولدمورت(
و .  لكي یفھم ما یقول ًن یركز جیداأ )ھاري( كالسیل فحاول )تشركری(انھمرت دموع . "ً فارغا

 المنزل وأال یخبر سیدتھ إلىأمره أن یذھب .  أن یغادر بدونھ )كریتشر(و أمر " :  یتابع )كریتشر(

 بتبدیل القالدات )كریتشر( وشرب السم كلھ فقام ، ةمره بتدمیر القالدة األصلیأ كما ،  بما فعلھًأبدا
  "...و ... سفل سطح ماء البركة أ و ھو یسحب )ریجیوالس( یراقب سیده ...ب و أخذ یراق

قالتھا و ھي تجثو . " المسكین )كریتشر( أوه  " :ى التي كانت تبكي في أس)ھرمایوني(صاحت 
 منھا ً عنھا و قد بدا متنفراً في الحال مبتعداً واقفا)كریتشر(فھب .  ركبتیھا محاولة احتضانھ ىعل

 بذلك )كریتشر(لن یسمح  . . )كریتشر(لقد لمست ذات الدم الموحل " : و ھو یقول بشكل ملحوظ 
    ".ماذا تقول سیدتي عن ھذا ؟ ؟. 

ولكن الجني كان قد بدأ یعاقب . "أمرتك أال تدعوھا بذات الدم الموحل "  : ً غاضبا)ھاري(فزمجر 

وقفھ أ" :  باكیة )مایونيھر(فصرخت .  في األرض ًنفسھ بالفعل وقد سقط وھو یصدم رأسھ عمدا
   ".؟. التي یؤمرون بھا مثیرة للغثیان الطاعةن تلك أ كیف ىأال تر. وقفھ أ. 

  . "توقف. توقف  . )كریتشر("  : )ھاري(فصاح 

 ةنفھ وبدت كدمأخضر المع حول أ األرض وھو یرتجف و قد سال ھالم ى عل)كریتشر( ىاستلق
 بالدم تسبح في بحر من ةالمنتفخة والمحتقن عیناهو كانت .  في األرض ھ لرأسھثر ضربإواضحة 
 أن یعلم القصة كاملة  ىوإن صمم بقسوة عل. ثارة للشفقة إكثر أخر آً  شیئا)ھاري(لم یر . الدموع 

   ". القالدة للمنزل ؟؟ و قد حاولت تدمیرھا ؟؟أحضرتإذن فقد " : و ھو یسألھ 
 خدش حتى دون أن تحدث سدياوالتھ ذھبت كل مح.  تدمیرھا ولكنھ لم یستطع )كریتشر(حاول " 

إنھا مغطاة بتعاویذ .  كل شيء عرفھ لتدمیرھا ولكن لم ینجح شيء )كریتشر(جرب . واحد بھا 
ولكنھ لم یستطع .  بفتحھا ى یعلم أن تدمیرھا لن یتم سو)كریتشر(كان . كثیرة وقویة للغایة 

فشل  . ىخرأفلح فعاقب نفسھ مرة فلم ی . ًثم حاول مجددا.  نفسھ )كریتشر(فعاقب . فتحھا 
     صیبت سیدتي بالجنون أو .  تدمیر القالدة )كریتشر(لم یستطع .  في طاعة األوامر )كریتشر(
 لم یستطع إخبارھا بما حدث ألن )كریتشر(ولكن  . )ریجیوالس( سیدي الختفاءالحزن الشدید و



  
  
 

   ١٤٦ 

 Http://www.TipsClub. com 

  ."ي ذلك الكھف  من العائلة عما حدث فًمره بأن ال یخبر أحداأ )ریجیوالس(سیده 
 ىسالت الدموع عل.  مفھوم أو كالمھ غیر متماسك أصبح حتىً نھاراأ )كریتشر( و سالت دموع 

 )رون( حتى . ى لمسھ مرة أخرى ولكنھا لم تجرؤ عل)كریتشر( و ھي تشاھد )ھرمایوني(خد 
ھو ینفض عتدل و فقد ا)ھاري(أما .  علیھ ًبدا حزینا . )كریتشر(ــ  من المعجبین بًبداأالذي لم یكن 
حاول  ... )كریتشر(فھمك یا أزلت ال  ال" : ل ءفكاره و ھو یتساأ ترتیب ًرأسھ محاوال

و رغم ذلك  . )فولدمورت( ى و ھو یحاول القضاء عل)ریجیوالس(و مات .  قتلك )فولدمورت(
 و )نارسیسا( بإخبارك ً؟؟ كنت سعیدا . )فولدمورت( إلى و تسلیمھ )سیریوس( بخیانة ًكنت سعیدا

  . ") فولدمورت(إلى بالمعلومات التي قاما بدورھما بتمریرھا )بیالتریكس(

 ال یفكر بھذه )كریتشر( .. )ھاري(" :  دموعھا بظھر یدھا و ھي تقول )ھرمایوني(مسحت 
ما فعلھ .  الوحشیة حتى المعاملة السیئة وىجن المنزل معتادون عل. نھ عبد إ. الطریقة 

و ماذا تعني حروب السحرة .  المألوف لھ أو للعادة ًا خارقًم یكن شیئا ل)كریتشر( مع )فولدمورت(
 و )بالك(و قد كانت السیدة . ه للناس الذین یعطفون علیھ ء ؟ إن وال)كریتشر(لجني مثل 

 ،ن تقول أعلم ما ترید أأنا .دق معتقداتھم لذلك قام بخدمتھم بتفاني و ص.  كذلك )ریجیوالس(
ل ولكنھ لم یشرح ذلك ..  قد غیر رأیھ )ریجیوالس(ن إ ، االحتجاج )اريھ( ى علاقالتھا  و قد بد

 و باقي عائلة )كریتشر(فقد كان . علم السبب وراء ذلك أ أننيس كذلك ؟؟ و أعتقد یلأ . )كریتشر(

 یحاول حمایتھم )ریجیوالس(كان .  نھج الدم النقي القدیم ى في أمان ببقائھم عل)ریجیوالس(
  . "ً جمیعا

  ". .. )سیریوس(ولكن " 

لقد كان ، ن تلك ھي الحقیقةأ و أنت تعلم )ھاري( یا )كریتشر( بالنسبة لًاكان بشع) سیریوس(" 
 لبعض من ًو قد كان متشوقا.  ھنا إلى )سیریوس( لفترة طویلة قبل مجيء ً وحیدا)كریتشر(

سداھم معروفا أذلك ل . )كریتشر( قلب إلى كانا محببان )بیال( و )سیسي(ن أو أنا متأكدة . الحنان 

قول بأن السحرة سوف یدفعون الثمن أكنت دائما ، ن یعرفاھا أرادا أبإخبارھم بكل المعلومات التي 
  . " )سیریوس( الثمن و كذلك )فولدمورت( وقد دفع ، معاملتھم لجن المنازل بھذه الصورةىعل

 )دمبلدور(ر كلمات تذك.  األرض ى ینتحب عل)كریتشر( أي رد و ھو یشاھد )ھاري( ىلم یكن لد
 )كریتشر( إلى كان ینظر )سیریوس(عتقد بأن أال "  : )سیریوس(لھ بعد عدة ساعات من موت 

  . "نھ كائن حي لھ مشاعر و أحاسیس مثلھ مثل البشر أ ىعل
. "من فضلك انھض . عندما تشعر أنك بخیر "  :و تابع  بعد فترة )ھاري( قالھا ". ..)كریتشر(" 

كور  وً جالساً و قد اتخذ وضعاىخرأ النھوض مرة )كریتشر( استطاع حتىفمرت دقائق عدیدة 
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  . قبضتیھ وھو یمسح بھا عینیھ كاألطفال 
 للمساعدة )ھرمایوني( إلىقال ذلك ونظر . "ً سوف أطلب منك شیئا . )كریتشر("  : )ھاري(قال 

ن أي نفس الوقت ولكنھ لم یستطع ف. مر بطریقة ودودة  األ)كریتشر(ــ ن یعطي لأ كان یرید ،
 ىنھ قد القأ بدا )كریتشر(ثناء كالمھ مع أ صوتھ ة ولكن تغیر نبرً،یتظاھر بأن ذلك لیس أمرا
   .ة مشجعةاستحسانھا فمنحتھ ابتسام

. ین القالدة أن نعرف أنرید  . )مندونجس فلیتشر(ن تجد أ، من فضلك ، رید أ .. )كریتشر(" 
نھ لم أ و نتأكد من )ریجیوالس(ن ننھي ما بدأه أنرید .یةإنھا ھامة للغا . )ریجیوالس(قالدة سیدك 

  . "ىیمت سد

  : یردد  و)ھاري( إلى قبضتیھ عن عینیھ وھو ینظر )كریتشر(فأزاح 
  ".  ؟)مندونجس فلیتشر(یجاد إ" 
    ".ن تفعل ذلك لنا ؟؟أھل تستطیع  . )جریمولد(ساحة ..  البیت إلى.  ھنا إلىو أن تجلبھ " 

و سحب من  . ًخیراأ الصعداء )ھاري( قدمیھ فتنفس ى وھو یقف علً برأسھ إیجابا)كریتشر( أفأوم

     ..)فولدمورت(ــ  المالحظة ل)ریجیوالس( تلك القالدة المزیفة التي وضع فیھا )ھاجرید(حقیبة 
و قالھا و قرن ذلك بوضعھا في ید الجني . " ھذه أعطیك . أمم. ن أرید أ . )كریتشر(" : و قال 

   "...ن تحتفظ بھا كتذكار للأنھ كان لیرید لك أعتقد أنا أو . )ریجیوالس(ــ نت ھذه ملك ل كا: "قال 

  . "للعرفان بالجمیل "  : )رون(أكمل 
  .  األرض ى علىخرأ بنفسھ مرة ىلقأ وقد ى القالدة في یده ثم انفجر في البكاء بأسإلىنظر الجني 
ن تقدم لھ أ الذي لم یتصور )كریتشر(ھدئة استغرق فیھا الجمیع في ت..  مرت ً تقریباةنصف ساع

ھو یحاول  وًو قد بدا ضعیفا . ًتقدم لھ شخصیا . )بالك(رث عائلة إ الھدیة التي ھي جزء من هھذ
. لجمیع  خزانتھ و قد رافقھ اإلى وصل حتىن یخطو بضع خطوات أ من ًخیراأ تمكن حتىالنھوض 

كدوا لھ أن حمایتھا سوف تكون و قد أ . غطیة القذرةمان وسط األأو شاھدوه و ھو یضعھا في 

نتفاضة انھ قام بأكما  . )رون( و )ھاري(ــ تین لءنحنااثم قام ب. ولویاتھم طوال فترة غیابھ أمن 
قبل أن یختفي مع  . ًیضاأ والتي بدت و كأنھا محاولة لتحیتھا )ونيایھرم(صغیرة مضحكة تجاه 

  ...ة یلا العةتلك القرقع
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أن عملیة ) ھاري(فقد توقع . قد تمكن من الھرب من بحیرة ملیئة باإلنفیري ) كریتشر(ما دام 

ھو في فأخذ یجول في المنزل و.  األكثرىلن تأخذ ساعات قلیلة عل) مندونجس (ىإلقائھ القبض عل

  . وال بعد الظھیرة . اح لم یعد ذلك الصب) كریتشر(ولكن . حالة من الترقب و االنتظار 

و لتناولھم العشاء المكون ) . كریتشر( لعدم عودة ً و قلقاًمبتئسا) ھاري(بدأ .. عند حلول المساء 

ا لم تنجح في محاوالتھا ھإعادة تشكیلھ ولكن)  ھرمایوني(معظمھ من الخبز المتعفن التي حاولت 

  . في حالة سیئة ) ھاري(ساھم ذلك في إبقاء ،

، و كان ھناك رجالن یرتدیان العباءات . في الیوم التالي وال الیوم الذي تاله ) ریتشرك(لم یعد 

ظال ھناك حتى المساء و ھم یحدقون في تجاه المنزل الذي ال  . ١٢یقفون أمام المنزل رقم 

  . یستطیعون رؤیتھ 

  : م یراقبون ذلك من نافذة غرفة الرس) ھرمایوني(و ) ھاري(و قد وقف ھو و ) رون( قال

   ".نھم یعرفون أننا ھنا ؟؟أأتعتقدون . بكل تأكید أكلة الموت  "

) سنایب(و إال كانوا قد أرسلوا .. عتقد ذلك أال " : و قد بدأ علیھا الخوف ) ھرمایوني(قالت 

كان ھنا و قد قید لسانھ ) سنایب(أال تعتقدین بأن " ) : رون(فسألھا  ". ألیس كذلك ؟؟. نا ءورا

   ".؟؟) . مودي (ةعنبل

ألیس كذلك ؟ ولكن . خبر ھؤالء بكیفیة الدخول ھنا أو إال كان قد . نعم" ) : ھرمایوني(فأجابتھ 

  . " أي حال ىیمتلك المنزل عل) ھاري(إنھم یعلمون أن . نھم یراقبون ظھور أحد منا أیبدو 

  ". كیف ذلك ؟؟  ") :ھاري(فسألھا 

قد ) سیریوس(و سوف یعرفون أن . نك تتذكر أ السحرة لو تقوم الوزارة بفحص كل وصایا" 

فلم یسمع . زاد تواجد أكلة الموت بالخارج من جو التشاؤم الذي عم المكان . "ترك لك المكان 

 علیھم ًو قد بدأ القلق واضحا) .ویزلي( السید )بتروناس(أحد عن أي أخبار من خارج المنزل منذ 

  ً.جمیعا

و قد . ومینیتور في جیبھ یبواسطة اللعب بالدیل. ع ضجره و استیائھ عادة مزعجة م) رون(طور 

) كریتشر( الوقت في انتظار عودة ةو التي كانت تحاول تمضی. بالتحدید ) ھرمایوني(أغاظ ذلك 

، ذب األضواء حولھا بھذه الطریقة  و لم تتحمل تذب) . قصص الشاعر بیدل(بدراسة كتاب  

   ".ھال أوقفت ذلك ؟؟" ) : كریتشر(لغیاب فصاحت بھ في اللیلة الثالثة 

علم أكن ألم . آسف .  آسف  ":ومینیتور ی الدیلىو ھو یعید إضاءة المكان بالضغط عل) رون(فقال 

  . "ً فعل ذلك حقاأأنني 

   ".إفادة لتمضیة الوقت ؟؟أكثر آخر ً ئاأال تستطیع أن تجد شی"
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   ".ماذا ؟؟ كقراءة قصص األطفال؟؟" 

  .") رون(لقد ترك لي دمبلدور ھذا الكتاب یا " 

  . " استخدامھا يربما یجب عل. ومینیتور ی الدیلًو قد ترك لي أنا أیضا" 

 ىن یالحظھ أیھما و قد توجھ إلأنسل خارج الغرفة دون اتحمل مشاجرتھما ف) ھاري(لم یستطع 

سوف یظھر بھ ألنھ مكانھ ) یتشركر( ما یزوره لعلمھ بأن ًاألسفل تجاه المطبخ الذي كان دائما

مع .  الباب األمامي ى الدرج تجاه الردھة سمع طرق على علھو في منتصف طریق ، المفضل

فتوترت كل أعصاب جسده و ھو یسحب عصاه السحریة و . طقطقات معدنیة و صریر السالسل 

 لمح من خالل فتح الباب و قد .یتراجع إال الظالل خلف رؤوس جن المنازل المقطوعة و ینتظر 

فتحتھ المیدان المضاء بالمصابیح في الخارج و شخص یرتدي عباءة و یدخل من الباب ثم یغلقھ 

  .خلفھ

 ؟؟) سیفیروس سنایب(" : یسأل ) مودي( األمام لیسمع صوت ى ذلك الدخیل خطوة واحدة إلاخط

 یده و قال في و اندفعت عاصفة من الغبار من نھایة الردھة لتغمر ذلك الدخیل الذي رفع". 

انتھت تلك اللعنة عند قولھ ھذا و تفجرت . ") البس(كن أنا من قتلك یا أ لم  ":صوت ھادئ 

عاصفة الغبار مرة أخرى بشكل بدا من المستحیل معھ تمییز ذلك الدخیل وسط العاصفة الرمادیة 

  . .."ال تتحرك" :  منتصفھا بعصاه و ھو یقول ىإل) ھاري(فأشار . الكثیفة التي تبقت 

و التي كانت الستائر التي تغطیھا قد انزاحت و ) بالك( اللوحة الخاصة بالسیدة ًكان قد نسي تماما

  . "الحثالة و ذوي الدم الموحل یلوثون بیتي " : بدأت تصرخ 

 ذلك ىمصوبین عصیھم مثلھ إل) ھاري( وراء ى الدرج من أعلىعل) ھرمایوني(و ) رون(اندفع 

نھ أنا إ. .ال تطلقوا ":  ذلك قال ى و لما رأ، رأسھ ىعلأ ذراعیھ ًف رافعاالرجل الغامض الذي وق

  . ") ریموس (،

مرة أخرى ولكن تجاه لوحة السیدة و صوبت عصاھا . ً حمدا" : بضعف ) ھرمایوني(فقالت 

  . " مرة أخرى لكي یعم الصمت المكان الستائر علیھا أغلقت ةمع فرقع) بالك(

  . "أظھر نفسك " : الذي قال ) ھاري( عكس ى علًأیضاعصاه ) رون(خفض أ

 االستسالم و ى یدیھ فوق رأسھ داللة علً ضوء المصباح رافعاىلألمام لیظھر عل) لوبین(تحرك 

و أحد . في بعض األحیان ) موني (ىادع. وب ؤالمذ، ) ریموس جون لوبین(أنا  " :ھو یقول 

متزوج من ) . خریطة السحریة لمدرسة ھوجورتس ال) ( مارودر ( األربعة المصممین لخریطة 

 و التي تأخذ شكل آیل )البتروناس(و قد علمتك تعویذة ) . تونكس(المعروفة بأسم ) نیمفادورا(

  . فضي 
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   ".ألیس كذلك؟.  التأكد يولكن كان عل" : و ھو یخفض عصاه و یقول ) ھاري(قالھا . "ً حسنا" 

 وأنت یا ، نك أردت التأكدأ ىنون السحر األسود علأوافقك كمدرس سابق لك للدفاع ضد ف" 

 الجمیع إلیھ و قد ىجر. "ما كان علیكم خفض عصیكم بھذه السرعة ) . ھرمایوني(و یا ) رون(

  .  بھم ً في عباءة سفره السوداء السمیكة ولكنھ كان سعیداًبدا متعبا

    ".إذن ؟؟) سیفیروس(ــ ثر لأال " : سألھم 

   ".ماذا یحدث؟؟ ھل الجمیع بخیر؟؟.  ال  ") :ھاري(فأجابھ 

  . "ھناك اثنان من أكلة الموت في الخارج . ولكننا مراقبون .  نعم  ") :لوبین (قالف

  . "نعلم ذلك " 

نھم لن أضمن أ من السلم األمامي للمنزل لكي ى الدرجة األولى الظھور بدقة بالغة عليكان عل" 

نھم فقط یتأكدون إ. كبر منھم بالخارج أ إال كان ھناك عدد نك ھنا وأال یستطیعون معرفة . یروني

فھناك الكثیر ألخبركم بھ كما . دعنا نذھب ألسفل ) . ھاري(من مراقبة كل ما لھ عالقة بك یا 

  . "علم ما حدث بعد مغادرتك الجحر أأنني أرید أن 

ل بالنار في الحال  الموقد فأشتعىعصاھا السحریة إل) ھرمایوني(سفل حیث صوبت أ ىھبطوا إل

 المنضدة الخشبیة الطویلة و الجدران ى و رؤیة جیدة حیث انعكس الضوء علً مریحاًلیضفي جوا

   . ً من شراب الزبد من عباءتھ و جلسوا جمیعاًبعضا) لوبین(و أخرج .الصخریة 

موت الذین ضلل أكلة الأ حتى ً االبتعاد قلیالىولكني اضطررت إل. لقد كنت ھنا منذ ثالثة أیام " 

   ". ھنا مباشرة بعد الزفاف ؟ىإذن فقد عدتم إل" : و ھو یعقب ) لوبین(قالھا . "كانوا یتعقبونني 

ن من أكلة الموت عند ذلك المقھى في طریق یعدنا بعد أن واجھنا اثن..  ال  ") :ھاري(فأجاب 

  . "محكمة توتنھام 

   ".ماذا ؟؟" : أمامھ و ھو یصرخ و قد انسكب معظمھا ) لوبین(  سقطت زجاجة الشراب من ید

 ولكن كیف وجدوكم بھذه السرعة : "و قال  حتى انتھوا ًشرحا لھ ما حدث ھناك و قد بدا مذعورا

  . " من أثره قبل أن یختفي ًإال إذا أخذت شیئا . ًثر من ینتقل آنیاأ؟؟ من المستحیل اقتفاء 

.. یق محكمة توتنھام بالصدفة البحتة  لم یكونوا ھناك في طرً ولكنھم أیضا ") :ھاري(فأجابھ 

   ".ألیس كذلك؟؟

ثر أو معھم ) ھاري( یتعقبون ا ولكن ھل یمكن أن یكونوا مازالو ":في تردد ) ھرمایوني(سألت 

   ".منھ؟؟
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 و ًكثیرا) ھاري(یستعید الثقة و أراحت ) رون(تلك اإلجابة جعلت . "مستحیل ") : لوبین(فأجاب 

عرف كیف استطاعوا أولكنني الزلت ال . ھنا ) ھاري(انوا قد عرفوا أن و إال ك" : یكمل ) لوبین(

  . "ً مقلق جدا. ھذا مقلق .  طریق محكمة توتنھام ىتعقبكم إل

في أنھ یستطیع أن ینتظر ) ھاري( و ھو یفكر في إجابة ھذا السؤال الذي فكر ًمنزعجا) لوبین(بدا 

عد مغادرتنا ؟ لم نسمع أي أخبار منذ قال لنا والد ولكن ماذا حدث ب" : مقابل ما یرید أن یسأل عنھ 

  . "أن العائلة في أمان ) رون(

فبفضل تحذیره لنا استطاع ضیوف الحفل االختفاء بسرعة قبل ) . كینجسلي(أنقذنا .. حسنا " 

  ."وصولھم 

 فرد ،عھم و ھي تقاط) ھرمایوني(سألت ". أم أناس من الوزارة ؟؟ أكلة الموت  من كانوا ؟؟" 

كان ھناك . .ولكن لھم نفس النوایا و األغراض . .  خلیط من ھذا و ذاك  " :ًقائال) لوبین(علیھا 

نھم إ تقول ةشاعإبأنھ سمع ) ارثر(خبرنا أ  ،)ھاري(حوالي دستة منھم ولكنھم لم یعلموا بمكانك یا 

و كان ذلك صحیحا فمن و ل. قبل قتلھ لیعلموا بمكان اختبائك ) سكریمجیور(حاولوا تعذیب 

  . "ً ا أبداّننھ لم یخأالواضح 

و قد عكست وجوھھم مشاعره المختلطة من الصدمة  و ) رون(و ) ھرمایوني (ىإل) ھاري(نظر 

 فأن ًصحیحا) لوبین(ولكن لو كان كالم  . ًكثیرا) سكریمجیور(نھ لم یحب أالعرفان بالجمیل حیث 

  ) . ھاري(یة ما فعلھ الرجل كان بقصد حماآخر 

و قد وجدوا . عقب ى علًفتش أكلة الموت الجحر كلھ و قلبوه رأسا" : ًكالمھ قائال) لوبین(تابع 

ثم استجوبوا من بقي منا ھناك لساعات محاولین . كثر أالغول ولكنھم لم یریدوا االقتراب منھ 

 و في  ،نك ھناأ) اعةالجم(ولكن لم یكن أحد یعلم باستثناء .  ما لدینا من معلومات ىالحصول عل

 كل من كان لھ ىشق أكلة الموت طریقھم إل. نفس الوقت الذي حطم فیھ أكلة الموت حفل الزفاف 

" : كمل أثم . قالھا و قد توقع السؤال عن ذلك . "لم تحدث وفیات . . في البلدة ) بالجماعة(عالقة 

كما . ولكنھ لم یكن ھناك كما تعلمون ) . دیدالوس دیجلي(حرقوا منزل  أفقد . ولكنھم كانوا قاسین 

. لمعرفة مكانك بعد أن ھبطت في حدیقتھم ) تونكس( عائلة ى علشیونھم استخدموا لعنة الكروأ

  . " ولكنھم بخیر ًمشوشون  قلیال.  بخیر ًإنھم جمیعا

و قد تذكر كیف كانت تلك التعاویذ قویة و مؤثرة عندما سقط في حدیقة عائلة ) ھاري(ل ءتسا

    ". ولكن كیف اخترق أكلة الموت كل تلك التعاویذ الدفاعیة ؟؟ "):ونكست(

 ىأن أكلة الموت قد امتلكوا كل قوة الوزارة و أصبحت إل) ھاري(ما علیك أن تدركھ اآلن یا " 

 القیام بكل التعاویذ الوحشیة دون الخوف من أن یتم تعرفھم أو ىصبح لدیھم القدرة علأ. جانبھم 
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صبحوا أ تمكنوا من اختراق كل التعاویذ الدفاعیة التي ألقیناھا علیھم و بذلك .القبض علیھم 

  . "جلھ أوا من ؤ في فعل ما جاًاأحرار

) ھاري( ذریعة قویة إلقناع الوزارة بأنھم یقومون بتعذیب الناس لمعرفة مخبأ ىأال یحتاجون إل" 

بھا و ھو یسحب من جیبھ نسخة مطویة  ثم أجاًبذلك فتردد قلیال) لوبین) (ھرمایوني(سألت ،  "؟؟

ھذه ھي الذریعة  . ً أم عاجالًكنت لتعلم ذلك آجال . ًحسنا" : و یقول ) المتنبئ الیومي(من جریدة 

الجریدة لیجد ) ھاري(فتح . الجریدة عبر المنضدة ) ھاري(و ناول ، " التي اتخذوھا لمطاردتك 

  : أسفلھا ذلك العنوان  و ىتلك الصورة الضخمة لوجھھ تمأل الصفحة األول

  ) .البس دمبلدور(                      مطلوب لالستجواب عن موت 

الجریدة دون أن یقول ) ھاري(بعد أفي غضب شدید بینما ) ھرمایوني(و ) رون(زمجر كل من 

من  البرج باستثناء ىعلأنھ ال یعلم أحد بما حدث أكان یعرف . لم یكن یرید أن یقرأ المزید  . ًشیئا

قد شوھد و ھو ) ھاري(جمعھ بأن أقد أخبرت عالم السحرة ) ریتا سكیتر(كما أن . كان ھناك 

یا آسف أنا " ) : لوبین(فقال ) . دمبلدور( عن المكان بعد لحظات من سقوط ًیجري مبتعدا

  . ") ھاري(

 جریدة ىوت عل أكلة المىإذن فقد استول" : و قد بدت غاضبة للغایة ) لوبین) (ھرمایوني(سألت 

   . ًإیجابابرأسھ ) لوبین (فأومأ ".  ؟؟ ًأیضا) المتنبئ الیومي(

لقد حدث " ) : لوبین( فأجابھا ،) ھرمایوني( سألت  ".ولكن الناس تعلم بالتأكید ما یحدث ؟؟" 

نھ قد استقال لیتولى أھو ) سكریمجیور(و الخبر الرسمي لمقتل . االنقالب بصورة سلسة و ھادئة 

  . " التحكم ةالموضوع تحت لعن) بیوس ثیكنس(منصب  الهبعد

 ىعل) لوبین(  فضحك  ". للسحر ؟؟ًنفسھ وزیرا) فولدمورت( لماذا لم ینصب  ") :رون(سألھ 

 ،ولكن لم یجلس خلف مكتبھ في الوزارة . إنھ بالفعل الوزیر .. لماذا یفعل " : ذلك و ھو یقول 

 من ،بینما یتفرغ ھو لمد سطوتھ خارج الوزارة تتولى كل األعمال الیومیة ) ثیكنس(دمیتھ 

فھناك تغییر مفاجئ في سیاسة الوزارة في . الطبیعي أن الكثیر من الناس قد استنتجوا ما یحدث 

نھم إ. ولكن تلك ھي المشكلة . وراء ذلك ) فولدمورت(و الكثیر یتھامس بأن . األیام األخیرة 

 ، الثقةن یعرفون في من یستطیعوال.  البعض  الثقة في بعضھمىن علوال یجرؤ. یتھامسون 

إن . فربما كان ظنھم صحیح و بالتالي تصبح عائالتھم مستھدفة . . خائفون من التحدث 

 ھكذا ًه مستتراؤولكن بقا. إظھاره لنفسھ كان لیحدث ثورة ،، یدیر اللعبة باحتراف ) فولدمورت(

  . "و الخوف .. قد خلق الفوضى و االرتباك 
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أجمع  تحذیر سحرة العالم ىو ھذا التغییر المفاجئ في سیاسة الوزارة یشتمل عل" ) : ريھا(سأل 

   ".؟؟) فولدمورت(مني بدل من 

أصبحت ) دمبلدور(و ھو جزء ھام للغایة فبعد وفاة . ھذا بالتأكید جزء منھا " ) : لوبین( فأجابھ

ولكن باقتراح أن ) . فولدمورت( ة لالرمز و نقطة التجمع ألي مقاوم.. الولد الذي عاش .. أنت 

الشك و الخوف في ألقى أنھ كما .  مطلوب القضاء علیھ ًاجعل منك ھدف) دمبلدور (ةلك ید في وفا

  . "قلوب كل من كان لیحاول حمایتك 

 ىو ھو یشیر إل) لوبین( قالھا "...و في الوقت ذاتھ بدأت الوزارة في التحرك ضد أبناء العامة " 

  ) . المتنبئ الیومي(فحة الثانیة من جریدة الص

الصفحات و قد بدا علیھا نفس النفور الذي كان لدیھا مع أسرار السحر األسود ) ھرمایوني(قلبت 

  :ٍو بدأت تقرأ بصوت عال. 

  

  تقیید موالید العامة
لكي نفھم كیف استطاعوا امتالك . ا یطلق علیھ موالید العامة  مى   تجري وزارة السحر مسحا عل

أثبتت أن . في احدث األبحاث التي أجراھا قسم األسرار و األلغاز في الوزارة . أسرار السحر 

وبما انھ ال یوجد تسجیل .  شخص فقط بتكاثر السحرة ىالسحر یمكن أن ینتقل من شخص إل

 ىن بأبناء العامة قد استولوا علویتمل أن ھؤالء المدعصبح من المحأ. معروف ألنساب السحرة 

 ىن للقوی اقتالع ھؤالء المغتصبىلقد صممت الوزارة عل ،  السحریة بسرقتھا أو اغتصابھاىالقو

لیمثلوا في المقابلة أمام .  لكل من یدعون بأبناء العامة ة علیھ أصدرت دعوً◌ًالسحریة و بناء

  .  أبناء العامة الموظفین الجدد للجنة تقیید

یحدث بالفعل یا إنھ "  : ًقائال) لوبین(فرد علیھ . "لن یترك الناس ذلك یحدث " ) : رون( قال

  . "أبناء العامة یتم حصرھم اآلن بینما نتكلم ) .. رون(

إنھ شيء " : و ھو یستطرد ) رون(تسأل ". قد سرقوا السحر ؟؟ أنھم ولكن كیف یفترض منھم " 

  . " ألیس كذلك  ،)سكویب( لو كنت تستطیع سرقة السحر لما كان ھناك . حت عقلي ب

 تستطع إثبات أن لك صلة قرابة م ما ل،بغض النظر " : و ھو یتابع ) لوبین( قالھا "...ذلك أعلم " 

 ھذا السحر بطریقة غیر قانونیة و بذلك تتعرض ىتكون قد حصلت عل. قویة بأحد السحرة 

  . "للعقوبة 
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قسم أحد أنقیاء الدم أو ذوي الدم أماذا إذا " :  ذكر ذلك ثم قال ىعل) ھرمایوني(في ) رون(ق حد

 ةھي ابن) ھرمایوني( أبناء العامة من أقربائھم ؟؟ سوف أقول للجمیع أن أحد أن ىالھجین عل

  . "عمي 

ولكنني ) . رون( لك یا ًشكرا"  :و ضغطتھا برفق و ھي تقول ) رون(ید ) ھرمایوني(غطت ید 

  . "بذلك أسمح لن 

 سوف أعلمك شجرة " . .ىمسك یدھا مرة أخرأبقوة و قد ) رون(قالھا . "لیس لدیك خیار " 

ضحكة ) ھرمایوني(فضحكت .  " أي سؤال یوجھ لكىعائلتي كاملة حتى تستطیعین اإلجابة عل

ثر شخص مطلوب في كأ) . ھاري بوتر(ن مع یدمنا ھارب ما) .. رون(" : و ھي تقول  مبتسرة

و سألت .  "ً فسوف یكون ذلك مختلفا.  المدرسة ىإال في حالة عودتي إل. . فال یھم ذلك . البالد 

   ".؟؟) ھوجورتس(بشأن ) فولدمورت( ما ھي مخططات  ") :لوبین(

  ، اآلن لكل ساحر و ساحرة في عمر صغیر و قد تم إعالن ذلك باألمسًصبح الحضور إلزامیاأ" 

بالطبع كل ساحر .  من قبل ً أبداًلم یكن الحضور إلزامیاأنھ  حیث ً كبیراًصبح تغییراأذي األمر ال

ولكن كان ألھلھم الحق في ) . ھوجورتس(و ساحرة في بریطانیا قد تلقوا تعلیمھم في مدرسة 

أن یضع ) فولدمورت(بھذه الطریقة ضمن . تعلیمھم بالمنزل أو إرسالھم للخارج لو فضلوا ذلك 

 للتخلص من أبناء العامة  ىكما أنھا طریقة أخر. صب عینیھ كل مجتمع السحرة في سن صغیرة ن

نھم یجب أن یكونوا قد قدموا ما یكفي أ ىبمعن.ألن الطلبة علیھم تقدیم حالتھم من حیث النسب . 

  . "من إثباتات للوزارة بأنھم من نسل السحرة حتى یستطیعوا الحضور في المدرسة 

 سوف ةفي تلك الحالة فإن األطفال في سن الحادیة عشر. بالغضب و االزدراء ) ھاري(شعر 

نھم ربما لن أدون أن یدركوا .. یحدقون في أكداس من كتب السحر و التعاویذ التي ابتاعوھا 

  ... ذلك .... إن ذلك  .. ىربما رؤیة عائالتھم مرة أخر) . ھوجورتس(یستطیعوا رؤیة 

 بشاعة أفكاره تلك ولكن ى محاولة أن تخرج بصورة منصفة لمدتصارعت الكلمات في جوفھ

ولكن .. نك قد ال تستطیع تأكید ذلك أعلم أ، علم ما ترید أن تقول أ"  : قاطعھ بھدوء ) لوبین(

 ،لقد فعل ذلك " ) : ھاري(فأجابھ . "سند إلیك مھمة ما أقد ) دمبلدور(لدیھا اعتقاد بأن ) الجماعة(

  . "معي في تلك المھمة ) ونيھرمای(و ) رون(و 

    ". بطبیعة المھمة ؟؟يھل تستطیع أن تفضي إل" 

كبر من عمره الحقیقي و قد أحاط بھ شعر رمادي أ ذلك الوجھ الذي بدا بعمر ىإل) ھاري(تطلع 

أنا آسف ) . ریموس(ستطیع یا أال " :  یرد بإجابة مخالفة لما سیقول أن لو استطاع ىكثیف و تمن

  . " ذلك عستطی ال أيلم یخبرك فأعتقد أن) دمبلدور(و أن ولكن ل. 
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ولكنني قد أكون ذا ..  لقد توقعت منك قول ذلك  ":و ھو یقول ) لوبین( وجھ ىبدت خیبة األمل عل

 معكم ألمدكم بالحمایة الالزمة يأستطیع أن آت. أنت تعلم من أنا و ما أستطیع فعلھ . نفع كبیر لك 

  . " بطبیعة المھمة  و ال ضرورة لتخبرني،

كیف سیخبئ حقیقة مھمتھ ) ھاري( للغایة و إن لم یتخیل ً فقد بدا العرض مغریا،) ھاري(تردد 

  . نھ معھم فیھا أطالما ) لوبین(عن 

   ".؟؟) تونكس(ولكن ماذا عن " : و ھي تقول ) ھرمایوني(ارتبكت 

   ".ماذا عنھا ؟؟" : خر آفأجاب سؤالھا ب

كیف سیكون شعور زوجتك إزاء مغادرتك . أنت متزوج  . ًحسنا" : وس بعب) ھرمایوني (قالت

   ".معنا ؟؟

  . "في أمان تام في منزل عائلتھا ) تونكس(  سوف تكون" ) : لوبین( فأجاب

و قد بدا من  . ًكانت و كأنھا نبرة باردة تقریبا) . لوبین( كان ھناك شيء غریب في نبرة صوت

كما أنھا ) الجماعة( أنھا أحد أفراد ًخصوصا.  في منزل عائلتھا مختبئة) تونكس (ىالغریب أن تبق

  . ما كانت لتبتعد عن قلب األحداث 

    ".؟عني بینك و بین أ؟؟ .ھل كل شيء بخیر ) .. ریموس(  " :قبل أن تقول ) ھرمایوني(ترددت 

 عدم التدخل   و ھو یشیر إلیھا بإصبعھ و كأنھ یطلب منھاًبطریقة أحرجتھا كثیرا) لوبین( فأجابھا

. بشدة و مرت برھة من الصمت ) ھرمایوني(احمر وجھ .   " لك ًشكرا. كل شيء بخیر  " : 

" : یقول و كأنھ یزیح عن كاھلھ خبر سیئ ) لوبین(ثم اندفع . ھذه المرة صمت یشوبھ الحرج 

  . " ًسوف تنجب طفال) تونكس(

"  :بحماس ) رون( و قال. " ائع كم أن ھذا ر" : صرخة سعادة و ھي تقول ) ھرمایوني(أطلقت 

 بدت ة ابتسامة مصطنع)نلوبی(فابتسم . "مبروك " : فقال لھ ) ھاري(أما . "ھذا خبر عظیم 

ھل تقبلون عرضي و یصبح الثالثة . حسن إذن "  :كثر منھا كابتسامة و ھو یقول أكامتعاض 

لقد اختارني كمعلم للدفاع ..  ذلك ىكان لیعترض عل) دمبلدور(صدق أن أ؟  ال أستطیع أن أربعة ؟

 معظمنا لم یشاھده ً إخباركم بأننا نواجھ سحرايكما أن عل. ضد فنون السحر األسود بعد كل شيء 

  . "أو حتى یتصوره من قبل 

 ترید ،ً فقط لكي أبدو واضحا . ًحسنا" : الذي قال ) ھاري(ل) ھرمایوني(و ) رون(نظر كل من 

بلھجة بدت نھائیة  و حاسمة ) لوبین(  فأجابھ. "في منزل عائلتھا و تأتي معنا ) تونكس(  أن تترك

) جیمس(أنا متأكد أن ،، ) ھاري . (ًسوف تكون في أمان تام ھناك و سوف یعتنون بھا جیدا" : 

  . " منك ً قریباىبقأكان لیرید مني أن 
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 كان لیرید أن یعرف السبب يمتأكد أن أبأنا .  ولكنني ال أوافقك ًحسنا" : ببطء ) ھاري(فقال 

  . " عن ابنك أنت ًوراء كونك بعیدا

و قد بدت حرارة الغرفة و كأنھا انخفضت عشر درجات و قد أخذت عینا ) لوبین(  شحب وجھ

فقد نقلت بصرھا ) ھرمایوني (أماتدور في أرجاء الغرفة و كأنھ كان مطالب بحفظھا ) رون(

  . "ً  ال تفھم شیئاأنت" : الذي قال )  لوبین(و) ھاري(  بین كل منبسرعة

لقد اقترفت .. لقد " : الذي ابتلع ریقھ و ھو یقول ) لوبین( ل) ھاري( قالھا ".فسر لي األمر " 

 ذلك منذ ذلك ىفعلت ذلك دون تمییز جید لألمور و ندمت عل) . تونكس( بزواجي من ًخطأ جسیما

  . "الیوم حتى اآلن 

ولذا ترید أن تتركھا ھي و طفلھا و تھرب " : تابع  و) ھاري(قالھا ،  "أستطیع أن أرى ذلك " 

   ".معنا ؟؟؟

 غضب جعلت ة نظرًو نظر إلیھم جمیعا.  قدمیھ و قد سقط مقعده للخلف ىعل) لوبین( ھب

  .  وجھھ البشري ىیمیز للمرة األولى في حیاتھ ظل الذئب عل) ھاري(

لقد جعلتھا . .م یولد بعد ؟؟ لم یجدر بي الزواج منھا أال تفھم ما فعلت بزوجتي و طفلي الذي ل" 

  . "منبوذة 

لم تكن بالكاد تراني وسط " : ه و ھو یتابع بغضب شدید ءالمقعد الذي سقط ورا) لوبین( ركل

 عالم السحرة ىأنت ال تعلم كیف یر) . ھوجورتس(في ) دمبلدور(أو تحت حمایة ) .. الجماعة(

؟ حتى عائلتھا أال ترى ما فعلت ؟. بالكاد یتكلمون معي . ون بما لدي عندما یعلم. مخلوقات مثلنا 

.. ھل ترغب أي عائلة في أن تزوج ابنتھا الوحیدة لمذئوب ؟؟ و الطفل . اشمأزت من تلك الزیجة 

  "..... و الطفل 

اد  إن نوعي ال یتناسل في المعت: "و قال ً  تماماًبخصلة من شعره و قد بدا مخبوال) لوبین(مسك أ

 كیف یمكن أن أسامح نفسي عندما اعلم بأنني أخاطر ، أنا متأكد من ذلك .. سوف یكون مثلي ،

سوف  !! ًصبح الولد طبیعیاأمرر حالتي لذلك الطفل البريء ؟؟ و إذا حدثت معجزة ما و أبأن 

  . "ً  عن أب یخجل منھ دائماًبعیدا.  عني ً مرة عندما یكون بعیداةئفضل بمأیكون 

كیف یكون أي .. ال تقل ذلك ) . ریموس(" : و قد بدت الدموع في عینیھا ) ھرمایوني(ھمست 

    ".طفل خجول منك ؟؟

  "...  منھ بشدة ًولكنني سوف أكون خجوال) .. ھرمایوني(یا أعلم  ال  ":) ھاري(فقال 

 ى بدا علو قد. یعلم من أین یستمد ھذا الغضب الذي دفعھ للوقوف ھو اآلخر ) ھاري(لم یكن 

  .قد ضربھ بذلك القول األخیر ) ھاري(أن ) لوبین(
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وب ؤفماذا سیفعلون لطفل نصف مذ. إذا كان نظام الحكومة الجدید یعتقد أن أبناء العامة أشرار " 

و أنت تفترض أنھ . ؟؟؟ لقي والدي حتفھ و ھو یحاول حمایتي أنا و أمي ) الجماعة(و والده في 

   ".؟؟ اب معنا في مغامرة ؟سوف یطالبك بھجر ابنك للذھ

في التعرض للخطر أو ..  كیف جرؤت ؟؟ لیس لذلك عالقة برغبتي في  ") :لوبین( صاح بھ

   "... التفكیر في ذلك ىكیف تجرؤ عل. تحقیق أي مجد شخصي 

 حتفك ىو تلق) سیریوس( نفس خطوات ترید أن تخطو. نك تشعر بالرغبة في التھور أعتقد أ" 

  . "مثلھ 

" : الشاحب ) لوبین(بأن یتوقف ولكنھ تابع و ھو یحملق في وجھ ) ھاري(ل ) ھرمایوني(توسلت 

  . "جبان ... الرجل الذي علمني مواجھة الدیمنتورات ...  تصدیق ذلك ًال أستطیع أبدا

لم یكن بالكاد أخرجھا و دوت تلك ) ھاري( عصاه السحریة بسرعة كبیرة حتى أن) لوبین( خرجأ

 و قد شعر بجسده یطیر للخلف و كأنما قد ضربھ شخص ما و ارتطم بحائط الفرقعة العالیة

  . " من الباب ًو ھو یختفي خارجا) لوبین(   األرض و ھو یلمح ذیل عباءةىالمطبخ ثم سقط عل

لم یستجب ) لوبین(ولكن . "عد إلینا ) .. ریموس) ..( ریموس(" : باكیة ) ھرمایوني(صرخت 

  . باب الخارجي یفتح ثم یغلق بعنف للنداء و بعد قلیل سمعوا ال

    ".؟؟. كیف استطعت أن تفعل ذلك ) .. ھاري(" : و ھي تقول ) ھرمایوني(بكت 

و ھو یقف و یتحسس تلك الكدمة من جراء ارتطامھ بالحائط ) ھاري( قالھا  ". ..ًكان ھذا سھال" 

 "... تنظري لي ھكذا ال" : بحدة ) ھرمایوني(فخاطب .  بالغضب و مازال یرتجف ً كان ممتلئا،

  . "ال تبدأ معھا ھي األخرى "   :ًقائال) رون(فتشابك معھ 

  . "ال یجب أن نتشاجر . ال .. ال  "  :تفصل بینھم و ھي تصیح ) ھرمایوني(اندفعت 

  . ") لوبین(  ما كان علیك قول ھذه األشیاء ل ") :ھاري( ل) رون(فقال 

سقوط .  قد بدأ شریط من الصور تجري في عقلھ و) ھاري( قالھا "...لقد جلب ذلك لنفسھ " 

الضوء األخضر الساطع مع صوت .  و سقوطھ) دمبلدور(تجمد . عبر ذلك الستار ) سیریوس(

  . أمھ تطلب الرحمة 

  . " ذلك ى یضطروا إلمما ل .... م ما ل،ً  أبدا..ال یجب أن یتخلوا عن أبنائھم.. اآلباء " 

 تلك النار ىنظر إل .. ًولكنھ ابتعد عنھا و سار بعیدا) ھاري( یدھا مواسیة ل)  ھرمایوني(مدت 

.  االطمئنان ً عبر ذلك الموقد طالباىفیما مض) لوبین(لقد تحدث مع . التي استحضرتھا في الموقد 

شعر . المعذب یسبح أمام عینیھ في الھواء ) ن لوبی( صبح وجھأ و اآلن ،) لوبین(  و قد واساه

  . تجتاحھ بموجة جارفة من الندم 
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 البعض بعضھما ىنھم ینظران إلأ) ھاري(بكلمة واحدة و إن علم ) ھرمایوني(أو ) رون( لم ینطق

فاستدار تجاھھم و قد رأي كل منھم یبعد نظره . یتحدثان بالنظرات الصامتة . من وراء ظھره 

  . عن اآلخر بسرعة 

". ..ھذا صحیح " : في الحال ) رون( فقال. "بالجبان أدعوه  أن ًنھ لم یكن صحیحاأعرف أأنا " 

  . "جمیعھم كذلك ) :" ھرمایوني(ردت علیھ ".ولكنھ یتصرف و كأنھ واحد منھم ):" ھاري(قال 

   ."ألیس كذلك . نھ یستحق إف) تونكس (ىو لكن لو كان ذلك القول  ما یجعلھ یعود إل..ذلك أعلم " 

أما . متعاطفة معھ )  ھرمایوني( فبدت ًوتھ طویالإبقاء ذلك االلتماس في ص) ھاري(لم یستطع 

یوافق ) جیمس( ھل كان. .  قدمیھ و ھو یفكر في والده ىإل) ھاري(نظر  . ًفبدا مرتبكا) رون(

) ھاري(نھ كان لیغضب منھ لتلك الطریقة التي عامل بھا أ؟؟ أم ) .لوبین( ما قالھ لفی) ھاري(

  ؟؟. صدیقھ القدیم 

) رون(   جنب مع لومىجنبا إل.. أنھ یتمتم بما حدث فیھ مؤخرا من أحداث بدا و كصمت المطبخ 

  ) . ھاري( الصامت ل)  ھرمایوني(و 

یحدق وجھ ،   المنضدةىمعھ موجودة عل) لوبین(التي أحضرھا ) المتنبئ الیومي(كانت جریدة 

 فتح  المنضدة و جلس و قدىإل) ھاري (ىمش. في صورة غالفھا في سقف المطبخ  )ھاري (

فقد كان عقلھ مازال . ع استیعاب الكلمات یلم یكن لیستط. صفحة عشوائیة و تظاھر بالقراءة 

مازاال )  ھرمایوني(و ) رون(  كان واثقا من أن) . لوبین(  بما حدث بینھ و بینًمشغوال

  .  الجانب اآلخر من الجریدة ىیتواصالن بحدیث النظرات عل

و قد بدأت ) .. دمبلدور(  اسم ى حتى سقطت عیناه علً عالیاً صوتاًخذ یقلب في صفحاتھا محدثاأ

  : سفل الصورة أو مكتوب ) دمبلدور(تلك الصورة التي أمامھ في الجریدة تتضح لعائلة 

یحمل المولدة ) برسیفال(، ) البس: ( الیمین ىمن الیسار إل،، ) دمبلدور(             عائلة 

  ) .ابرفورث( ًاو أخیر) كیندرا( ،) اریانا( الصغیرة

والد ) برسیفال(كان .. كثر أو ھو یتفحص الصورة بدقة ) ھاري(جذب ذلك الخبر اھتمام 

.  لم تفقده عیناه بعد رغم قدم الصورة ًھ واضحای حسن المظھر و قد بدا بریق عینًرجال) دمبلدور(

و )) نجي الطویل رغیف الخبز اإلفر(( فكانت أطول بقلیل من رغیف الخبز ) اریانا( أما الطفلة

. كان شعرھا فاحم السواد معقود فوق رأسھا ) كیندرا(األم . لم تبد مالمحھا واضحة في الصورة 

نفھا المستقیم و أبصور الھنود الحمر عندما رأي عینیھا السوداوین و ) ھاري(وجھھا أوحى ل

فقد ) ابرفورث(و ) البس (أما . ً طویالً حریریاًو قد ارتدت ثوبا، مالمح وجھھا بصفة عامة 

. ا نفس الشعر الطویل الذي یغطي الكتف مو كان لھ. ارتدیا سترتین متماثلتین بیاقات مزخرفة 
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كان ذلك قبل أن  .خوان متشابھین أكبر بعدة أعوام ولكن دون ذلك كان األ) البس(ن أً كان واضحا

   .و یرتدي العوینات ) البس(  نفأیكثر 

 وجوھھم من خالل ابتسامتھم الصافیة خالل ى و قد ارتسمت السعادة علایةللغ یة طبیعبدت عائلة 

ذراعھا من الشال الذي یغطیھا و ھي تلوح بھ ) اریانا(الصورة في الجریدة و قد أخرجت الطفلة 

  . في سعادة 

  :  العنوان الرئیسي فوق الصورة و الذي كان یقول ىإل) ھاري(نظر 

، ) البس دمبلدور( السیرة الذاتیة ل،، یة من الكتاب المنتظر                    مقتطفات حصر

  ) ..ریتا سكیتر(لكاتبتھ 

  : كثر من ذلك لذا بدأ بالقراءة أ إثارة حزنھ ىنھ ال شيء قادر علأ) ھاري(عتقد ا

 زوجھا و ىو المعروفة بالكبریاء و الغطرسة فضیحة إلقاء القبض عل) كیندرا دمبلدور( لم تتحمل

 ذلك الوضع فقررت أن تھجر عائلتھا و تذھب ى و لم تستطع التأقلم عل)ازكابان(سجن حبسھ في 

ھاري بوتر (تلك القریة التي اكتسبت شھرة غیر مسبوقة بنجاة ، ) جودریك(للعیش في تجویف 

  .من تعرفونھ ..  ید ىالغامضة من القتل عل)

 ى أحد منھم فقد تغلبت علولكن حیث أنھا ال تعرف. .سكن تلك القریة بعض من أسر السحرة 

و قد حرصت . الفضول حول جریمة زوجھا والذي واجھھا في قریتھا السابقة التي عاشت بھا 

 و بتلك .كل محاوالت الود و الصداقة المتكررة من جیرانھا من أسر السحرة ل  التصديعلى

  . الطریقة تأكدت بأن عائلتھا سوف تكون في أمان و سوف یتركونھا و شأنھا 

أنھا صفقت الباب في وجھھا عندما ذھبت لزیارتھا و التعرف علیھا ) باثیلدا باجشوت(ول تق

بالكاد رأیت الولدین في العام األول الذي " .  المرجل التي صنعتھا بنفسھا ى من حلوًحاملة بعضا

في . كن ألعلم بأن لدیھا طفلة إال عندما كنت في ذلك المساء بالخارج أو لم .  سكنھما ىمر عل

تأخذ الصغیرة في جولة بالحدیقة الخلفیة ) كیندرا( ھنا و رأیت ىفصل الشتاء الذي تال مجیئھم إل

  . "علم ماذا كانوا یفعلون ألم  . ى المنزل مرة أخرىو قد كانت تمسك یدھا ثم دخال إل. لمنزلھم 

الیة إلخفاء فرصة مث) جودریك( تجویف ىقد اعتقدت أن انتقالھا إل) كیندرا(  أنًیبدو واضحا

فالوقت  . ًو قد كان التوقیت مھما. الشيء الذي ربما كانت تخطط لھ منذ سنین .  األبد ىإل) اریانا(

و أنتم تعلمون بالطبع أن معظم الخبراء قد . اختفت تماما . سبع سنوات ) اریانا(الذي أكملت فیھ 

إذا كان ،،  الطفل ى لد أن عمر سبع سنوات ھو العمر الذي یظھر فیھ السحر نفسھىاتفقوا عل

.  أي نوع من السحر ىعل) اریانا(   یتذكر قدرةًال أحد من الموجودین حالیا.  من األساس ًموجودا

قد قررت إخفاء  وجود ابنتھا حتى ال تتعرض للشعور المخجل بأنھا قد ) كیندرا(لذا فقد تبین أن 
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مھمة ) ااریان( جیران الذین یعرفون عن األصدقاء و الًو قد جعل االنتقال بعیدا) سكویب( أنجبت

فقد كان من السھل االعتماد ) اریانا(  أما العدد القلیل الذي علم بوجود. سھل أإخفائھا عن األعین 

أجابھ والدتھما عن تلك األسئلة المحرجة التي  حفظامثل الولدین الذین . علیھ في إبقاء ذلك السر 

  . " و لن تتحمل المدرسة ً جداختنا ضعیفةأ": توجھ لھم فكانا یقوالن 

الجوائز و المظاھر ،، ) ھوجورتس(في ) البس دمبلدور: ( انتظرونا في األسبوع القادم مع 

  . المدعیة 

نظر . فقد فعلھا ما قرأه .  بأن ال شيء سوف یزید من شعوره بالحزن ًاآلن مخطئا) ھاري( كان

 ؟؟ ً ھل كان ذلك صحیحا،و ھو یفكر  تلك الصورة التي تظھر األسرة السعیدة ى إلىمرة أخر

 لو لم تسمح حتى)  جودریك( تجویف ىن یذھب إلأنھ یرید إكیف یستطیع أن یتأكد من ذلك ؟؟  

عز أ) دمبلدور(قل سوف یزور المكان الذي فقد فیھ ھو و  األىعل، بالكالم معھ  )باثیلدا (  حالة

و ما كاد .. بذلك و یطلب رأیھما )  ونيھرمای(و ) رون( الجریدة لیخبر) ھاري(خفض أ. أحبائھم 

  .. ذان في أرجاء المطبخ العالیة بصوت یصم اآلةیفعل حتى دوت تلك القرقع

ھو من ) لوبین( كان یعتقد بأن) . كریتشر(  أمرًتماما) ھاري(   من ثالثة أیام نسيىللمرة األول

 یمین مقعده ىالتي ظھرت علو لجزء من الثانیة لم یستطع تبین تلك األطراف المتداخلة . عاد 

و قد انفصل عن جسد ذلك الشخص ) كریتشر(  فھب من مقعده و ھو یري.. فجأة من العدم 

مع ) كریتشر( لقد عاد  ":و یقول بصوتھ الممیز ) ھاري( اآلخر الذي ظھر معھ و ھو ینحني ل

  . "اللص یا سیدي ) مندونجس فلیتشر(

كانت أسرع منھ بكثیر و ) ھرمایوني( ریة ولكنواقفا و قد سحب عصاه السح) مندونجس(ھب 

   ..".) اكسبیلیارموس( " : ھي تقول 

 مرأى من عیون ىعل)  ھرمایوني(السحریة في الھواء و التقطتھا ) مندونجس(  طارت عصا

بطریقة العبي ) رون(فعرقلھ ..  الساللم ىالغاضبة  و قد قرر الھروب و توجھ  إل) مندونجس(

  . باألرض في صوت مكتوم ) ونجسمند(الرجبي فارتطم 

 ماذا تفعلون ؟؟ و ماذا فعلت أنا  لكي  ":و ھو یصیح ) رون(حاول تخلیص نفسھ من قبضة 

ترسلوا ورائي جني المنزل اللعین ھذا ؟ ماذا تدبرون ؟؟ و ماذا فعلت أنا لذلك ؟؟ اتركوني اذھب 

   ". ..اذھبدعوني . 

بحزم و ھو یلقي بالجریدة جانبا و یتوجھ في ) اريھ( قالھا ".لست في موقف یسمح بالتھدید " 

فنھض . مباشرة الذي بدا مرتعدا ) مندونجس(خطوات سریعة عبر المطبخ ثم ینحني لینظر لوجھ 
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كانت . مباشرة ) مندونجس( وجھ ىمصوبا عصاه السحریة إل )ھاري (و ھو یشاھد ) رون(

  .  الذي بدا شعره أشعث و مالبسة مبقعھ )مندونجس(  رائحة العرق النتن  و دخان التبغ  تفوح من

 فقد كان لدي  ": تابع و قالھا الجني "...یعتذر عن تأخره في إحضار اللص یا سیدي ) كریتشر(" 

) كریتشر(العدید من الشركاء و أماكن االختباء و قد قاوم القبض علیھ كثیرا ولكن تمكن ) فلیتشر(

  . "من محاصرتھ في النھایة 

  .  للجني المنحني لھ )ھاري(قالھا . " ) كریتشر( ھمة بنجاح یالقد نفذت الم" 

لقد " : في الحال ) مندونجس( صاح ".) ..مندونجس( لدینا بعض األسئلة لك یا. و اآلن " 

بدون إثارة لغضبك یا صدیقي ولكنني لم أتطوع أبدا لكي .. ارتعبت ؟؟ لم اكن أبدا أرید المجيء 

من تعرفونھ كان قد جاء لذا فقد ارتعبت وانتقلت آنیا في ..  سیئا و قد كان ذلك.. أموت من أجلك 

  . "لقد كنت أقول دائما أنني ال أرید فعل ذلك . الحال 

  . "لم ینتقل أیا من الموجودون منا آنیا .. لمعلوماتك " : لھ )  ھرمایوني(فقالت 

نا لم أتظاھر أبدا بأني أرید ألیس كذلك ؟ و أ. ولكنكم حفنة من األبطال الملعونین ،، حسنا حسنا " 

  . "أن اقتل 

مقربا عصاه ) ھاري(قالھا . " ) ماد أي(نحن لسنا مھتمون بمعرفة السبب وراء ھروبك من " 

نك ألقد علمنا منذ البدایة " : الواسعة المحتقنة بالدم و ھو یتابع ) مندونجس(السحریة من عیون 

  . "حثالة و غیر جدیر بالثقة 

لماذا أرسلتم ھذا الجني .  ھنا بحق الجحیم ى إلي أخبرتموني لماذا أحضرتمونھال،، حسنا إذن " 

إذا كان ھذا بسبب تلك الكؤوس فلم تعد لدي أیا منھا اآلن و إال كنتم . . المنزلي في مطاردتي 

  . "حصلتم علیھا 

) ھاري( قالھا "...نك بدأت تقترب من الحقیقة أال یتعلق األمر بالكؤوس أیضا ولو " 

  . " جیدا ي اخرس و استمع إل: " و صاح بھ بلھجة حازمة ) مندونجس(ل

أو شخصا ما لیعرف منھ جزء . أن یجد أخیرا شیئا ما لیفعلھ ) ھاري( كان من الرائع بالنسبة ل

 بعد سنتیمترات قلیلة من انف ىالسحریة عل) ھاري(كانت عصا . ولو بسیط من الحقیقة 

  .  في مجال رؤیتھ الذي حول عینیھ لكي تظل) مندونجس(

) ھاري( لم یكد "....عندما قمت بسرقة كل ما ھو قیم من ھذا البیت " : حدیثھ قائال ) ھاري(بدأ 

  . "أبدا بتلك الخردة ) سیریوس( لم یھتم  ":قائال ) مندونجس(  یكمل كالمھ عندما قاطعھ
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نھم لم أحتى  .  رأسھ بذلك القدر الثقیلىعل) مندونجس(بسرعة البرق و ضرب ) كریتشر(جري 

و صوت صرخة ) مندونجس(یلحظوا إال صوت ارتطام ذلك القدر النحاسي الالمع برأس 

  . "علیكم أن تحبسوه .  مره أن یتوقف  ":قائال ) ھاري( المعذبة و ھو یرجو) مندونجس(

    ) : ھاري( عندما صاح ىفي تلك اللحظة یرفع القدر استعدادا لضربھ مرة أخر) كریتشر( كان

  . "توقف ) . شركریت(" 

 الرفیعین اللذان ارتعدا اثر وزن القدر )كریتشر(محموال بذراعي . توقف القدر في الھواء بالفعل 

 ضحك ،" سوف  تجلب لنا الحظ . دعني اضربھ مرة أخرى یا سیدي " : و ھو یقول ،، الثقیل 

بما احتجنا إال ر.  نحتاج إلیھ و ھو محتفظا بوعیھ كامال  ":یقول ) ھاري( ذلك و ىعل) رون(

  . "اقناعھ و في تلك الحالة سوف تتولى أنت ھذا الشرف 

    بتحفز) مندونجس(ــ  ذلك و ھو یتراجع مسافة قلیلة للوراء و ینظر لىسیده عل) كریتشر( شكر

عندما سرقت كل شيء قیم من ھذا " : یبدأ كالمھ مرة أخرى ) ھاري(و . و اشمئزاز ممتزجین 

من ) ھاري( جف حلق. "ء من خزانة المطبخ و قد كانت ھناك قالدة  أخذت بعض األشیا،المنزل 

ماذا " : و ھو یتابع . یبادالنھ نفس المشاعر )  ھرمایوني(و ) رون(فرط اإلثارة و قد شعر أن 

  . "فعلت بھا 

  ".ھل ھي قیمة ؟؟ . . لماذا " ) : مندونجس(فأجاب 

   "...مازلت تحتفظ بھا " )  : ھرمایوني(فصاحت بھ 

إنھ یتساءل لمعرفة ما إذا كان یجب . لیست معھ . ال " : قال بلھجة قاسیة عنیفة ) رون( نولك

   ".علیھ أن یطلب ثمنا اكثر لھا 

ولكنني أعطیت تلك .  لم یكن ذلك صعبا أبدا  ":بأسي و ھو یكمل ) مندونجس( قالھا ،.." اكثر "

  . "و لم یكن لدي الخیار . القالدة بال أي ثمن لعین  

  ".ماذا تعني بذلك ؟؟ " ) : ھاري(ھ فسأل

حمل أعندما ظھرت تلك السیدة و سألتني إذا كنت ) دیاجون(  كنت أبیع بعض األشیاء في حارة" 

 غرامة ىكانت ستفرض عل.  السحریة ؟؟ تلك المتطفلة اللعینة األشیاءتصریحا للتجارة و بیع 

 سراحي ھذه المرة و ألعتبر نفسي ا رأت القالدة و قالت أنھا سوف تأخذھا مقابل إطالقھولكن

  . "محظوظا 

ال " :  الفور ىالذي أجاب عل) مندونجس( ھذا السؤال ل) ھاري(وجھ ، "من كانت ھذه السیدة " 

سیدة ضئیلة و : " ثم قال  و ھو یحاول التذكر ً انعقد حاجباه قلیال"... من الوزارة ساحرة. علم  أ

  . "بدت مثل الضفدع "  : ًقال أخیرا و ً قلیالعبس وجھھ. " رأسھا ى عل وردي لدیھا قوس
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نفھ بشرارات حمراء انطلقت لتصیب أفأصابتھ في ) مندونجس (ىعصاه عل) ھاري(سقط أ

  . حواجبھ و تشعل النار فیھم 

و قد انبثق الماء من عصاھا السحریة لیطفئ النار )  ھرمایوني( صاحت بھا ".) ...اكوامینتي(" 

  ) . مندونجس(و یخنق 

قد و)  ھرمایوني(و ) رون( انعكاس صدمتھ في وجوه كل منرأى  و قد ىألعل) ھاري (نظر

   . .ى ظھر یده الیمني في إیالمھ مرة أخرىبدأت الجروح التي عل
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  حتى أصبح في الشمس)جریمولد(ساحة في منتصف غیر معتنى بھ ال أغسطس ، ذبل مربع العشبجاء عندما 

البیت اثني  حتى، وال  بھم في البیوت المحیطةأحدمن قبل أي ً  عشر أبدايسكان رقم اثنلم یتم رؤیة . ً و بنیاًاشھ

ترقیم  الي طویلة قد تقبلوا الخطأ المضحك ف مدةذا منو كان)جریمولد(ساحة  العامة الذین عاشوا في .نفسھعشر 

  . ثالثة عشرمنزلبجانب الیقع  أحد عشر جعل المنزلالذي 

یوم بدون  یمر بالكاد . قد وجدوا الفتنة في ھذا الشيء الشاذ سیل من الزوار الذین یدانلمیجذب ا وحتى اآلن

ي ذالعلى السور  ءغیر االتكابدا، ھكذا ، أو أي غرض آخر بدون )جریمولد( ساحة ن یصالن إلىیشخص أو اثن

، نمتتالیی لیومین راقبین نفس الملم یكن.  بین البیتینمسافة الون، یراقبروثالثة عش عشر أحدرقام واجھ األی

قد بدؤوا أغلب اللندنیین الذین مروا علیھم . ة الطبیعیالمالبسّبالرغم من أنھم كلھم بدو مشتركین في كراھیة 

، ینظر للخلف أحدھم  كانخر ، مع ذلك من حین آل و بعد ذلك اعتادوا علیھاشاذةلامالبس ال یالحظون تلك

  .یتساءل لماذا یرتدي أي واحد مثل ھذه العباءات الطویلة في ھذه الحرارة

لیعود ، فقط ًأخیراًا ھممً شیئارأى ، كما لو أنھ یتقدم لألمام  بریبة أحدھم ً أحیانا.بدا أن المراقبین غیر راضین

 أكثر من أي وقت ساحة من سبتمبر كان ھناك أناس أكثر یترصدون في اللفي الیوم األو ، خیبة األمل بللخلف

أحد البیتین  في ً دائماوا كما كانینحدقم، ین ویقظین صامتوانصف دستة رجال في العباءات الطویلة وقف. مضى

ب معھ ل، ج  ارتسم المساءحین. ًایرمحیبدو  من أجلھ كانوا ینتظرون ما زال  الذيلشيءاعشر وثالثة عشر، لكن 

 أنھم بدا أسابیع، ھناك في أحد تلك اللحظات الغیر متوقعة منذ للمرة األولى  البارد ّح غیر متوقعة من المطراری

ِئا◌رأوا شی لألمام، تقدموا ورجل شاحب سمین وقصیر،   المدبب ورفیقھ األقرب ،فظ الذو الوجھالرجل . ًا مھمً

  .و مخیبین اآلمال إلى حالتھم السابقة من الخمول، ناظرین محبطین ارتخوالكن بعد لحظة 

 على حیث ظھرً اتزانھ تقریبا فقد.  القاعةللتو )ھاري( عشر، دخل اثنيفي ھذه األثناء، داخل المنزل رقم 

 أغلق. قتؤ المكشوف بشكل ممرفقھ لمحوا ربما أكلة الموت اعتقد أن الباب األمامي، وجخار الخطوة العلیا

 و ما كاد یخطو خطوة واحدة حتى استمع إلىھا على ذراعھ،اَّلفأ، االختفاء عباءة خلعلباب األمامي بعنایة خلفھ، ا

ثم جاءت عاصفة الغبار المعتادة و قد شعر بلسانھ و قد قید ” .. )بی سناسیفیروس( : "مألوف الھمس المنخفض ال

وعجل على  . عاصفة الغبارتانفجرم حبس أنفاسھ بینما ، ث .."كل أنا لم أقت" : عندما  فك لسانھقالللحظة ثم 

  .المسروقة في یده)  الیوميئالمتنب( نسخة و ھو یحمل ، سفلنحو الباب الذي أدى إلى األ طول المدخل الكئیب

ً حتى كان في منتصف الطریق أسفل الدرجات إلى المطبخ، بعیداانتظر في منطقة  و)بالك(السیدة  صراخ  عنَ

  ". وھابحت لن لكنكم أنا عندي أخبار، و" :ٍصاح بصوت عالالغبار،  غیمة من ةصافی

؛ لمعت القدور والمقالي النحاسیة إلى وھج شيء فیھ كل  أشرقفقد  ، ًمستحیل تقریبا تمییز المطبخ اآلنمن الكان 

ل مشتعلة بشكالنار الِ في ضوء ءلعشااكؤوس و صحون  ومضت، ًا مع ال أصبح؛ سطح المنضدة الخشبي وردي

 بشكل درامي عن جني البیت افختالاال شيء في الغرفة، على أیة حال، أكثر . ببطءھا قدر یغلي ب، والتي  مرح



  
  
 

 ١٦٥ 

 Http://www.TipsClub.com 

  كقطن طبيًا ومنفوشًا، كان شعر أذنھ نظیف بلون الثلج  منشفة بیضاءًابس، ال) ھاري( نحو ًاآلن متعجال الذي جاء

  . تثب على صدره الرقیق)والسیریج(، قالدة 

  واستولى على عباءة ".، و اغسل یدیك قبل العشاء)ھاري(اخلع األحذیة من فضلك، سیدي  " :) ركریتش(قال 

قدیمة والتي كانت قد الموضة ال  ذاتالعباءاتن  على الحائط، بجانب عدد ممشجبا لیعلقھا على خذھ وأاالختفاء

  ً.غسلت حدیثا

 و المالحظات  حزمة حزم على  منھمكینكانا ) ھرمایوني(ھو و. " ماذا حدث؟ " : بشكل متردد) رون(سأل

 ي الذي كان یمش)ھاري( المطبخ الطویلة، لكنھم اآلن یراقبون ة التي مألت نھایة منضدًالمرسومة یدویاالخرائط  

  ".المنضدة فوق مالحظاتھم و خرائطھمعلى  نحوھم وطرح الصحیفة

  :یقول لھم، تحتھ عنوان ك  فیھمألعلىق د ذو شعر أسود ح، مقوس األنف، مألوفصورة كبیرة لرجل

  )ھوجورتس(مدیر أصبح  )سنایب سیفیروس(

  . "! ال" :ٍ بصوت عال)نيوھرمای( و)رون(قال 

) بیروس سنایسیف(  : "ٍ المرفق بصوت عالمقال الصحیفة وبدأت بقراءة الاختطفت؛  أسرع  كانت)نيوھرمای(

، لطقوس السحر و الشعوذة  )ھوجورتس(  في مدرسةالوصفات السحریة عبر فترة طویلة من الزمن ، أستاذ 

 أستاذة دراسات استقالةبعد . ة الموظفین في المدرسة القدیمةئ في التغییرات األكثر أھمیة في ھیًایردعین الیوم م

موقع أستاذ الدفاع ضد فنون فقد أخذ ، )میكوسا(َ بینما أخیھا، ھذا الموقع  ستتولى )اروالیكتو ك(،  السابقةالعامة 

   ".سودالسحر األ

على ما ،   جریمة قتل وقطع آذان الناسارتكاب  مثل -والقیم األصفى للسحرة  بالفرصة لدعم التقالیدأرحبأنا "  

 ".! .!الداخلیة ) میرلین(كیف ھذا بحق مالبس   -  )دمبلدور( مكان في )بیسنا(! ، مدیر) بیسنا(! أظن 

وثبت عن المنضدة واندفعت .  یقفزان)رون ( و)ھاري( من ً، جعلت كالبذلك في سخط ) نيوھرمای (صرخت

  "!  في دقیقةسأعود"  :حیث ذھبت  ، تصیح  الغرفةنم

نحوه   سحب الصحیفة". غاضبة للغایة  ھا أنبدوی، ؟؟؟  الداخلیة) مریلین( بحق مالبس "  :ًا محتار)رون(كرر 

  )  ".بیسنا(وطالع المقالة حول 

ّ كلھم یعرفون الحقیقة، یعرفون )سبراوت(و) فلیتویك(و  )لاكجونجما(،   المعلمون اآلخرون لن یساندوا ھذا"

   ".؟) كارو(ال ومن ھذه .  كمدیر)بیسنا(قبلوا یلن . )دمبلدور(كیف مات 

) دمبلدور( )بیسنا( ھم كانوا في قمة البرج عندما قتل  ، ھناك صور لھم في الداخل، أكلة موت : " )ھاري(قال 

ً، لذا ھم كلھم أصدقاء سویا للمعلمین  أرى أنا ال : "و یقول  كرسي  وھو یسحب بشكل مریر)ھاري( واستمر ".ّ

 بین البقاء ھم سیكون اختیار)بیسنا( وراء )فولدمورت (إذا كانت الوزارة و. لبقاءا سوى خیارأي اآلخرین 

 حمایة ولواحالیأنھم سیبقون عتقد أ.   وھذا إذا كانوا محظوظین- )أزكابان(لطیفة في  ِوالتعلیم، أو بضع سنوات
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  ". الطالب

صفر بین یوزع الشوربة إلى السلطانیات النظیفة، و،  ھ كبیر في یدیقدر ط إلى المنضدة مع انشب )كریتشر(جاء 

  . أسنانھ بینما یفعل ذلك

  :و تابع ) بیسنا( أن ینظر إلى وجھ ىِ لكي ال یضطر إلالجریدةً اّقلبم  ". )كریتشر(، ًا شكر: " )ھاري(َقال 

  ".  اآلن)بیسنا( مكاند، على األقل نعرف بالضبط  جی "

 بشكل مثیر منذ أن تم إعطاؤه قالدة )كریتشر(طبخ  تحسنت نوعیة. ھمبالملعقة إلى ف یدفع الشوربة بدأ

ًا جداكان جید  الیوم البصل الفرنسي،) والسیریج(   ً. أبدامن قبل) ھاري( لیس كما ذاقھ ..ً

  .أكثر من العادي ، من أكلة الموت الذین یراقبون ھذا البیتك العدیدمازال ھنا"  : یأكل وھو )رون (أخبر

  ".  السریع)ھوجورتس(أن نخرج حاملین صنادیق مدرستنا ونتجھ لقطار وكأنما ینتظرون  

ِ فكرت بھذا الشأن طوال النھارلقد: "  و قال  نظرة في ساعتھ)رون( ىلقأ دون أن .  ست ساعات مضتًتقریبا. ّ

  "؟ ًأیضا أال تشعر بذلك ، في طریقنا إلى المدرسة أمر غریبن  نكون ال، أًأجد حال 

 بین مرور القطارِ مرة بالجو، )رون( ھو وا الماكینة البخاریة القرمزیة كما الحقھ)ھاري( أىر خیالھ في عین

ا یتساءلون  كانوا یجلسون سویة في ھذه اللحظة، ربم)لونا(، و)نیفیل(، و)جیني( أن ًا متأكدكان. الحقول والتالل

  . الجدید)بیسنا (ما ھي أفضل طریقة لتقویض نظامیناقشون ، أو ) نيوھرمای( و)رون( ، یكون ھوأین

  ".انزلقت، والعباءة وي العلدرجعلى الئ ھبطت بشكل سی، اآلن ً رأوني راجع تقریبا) : "ھاري(قال 

ة  أنا أعمل ذلك كل " :)رون(أضاف   عند دخولھا )نيوھرمای(مقعده لمراقبة  رفع نفسھ في "،لقد عادتأوه، . مرَّ

  ".؟ أین ذھبت.  كان ھذا الداخلیة ) مریلین(حق أوسع مالبس  وماذا ب"  : ًالمطبخ مجددا

  . "كرت ھذاذ ت: "و قالت ) نيوھرمای (لھثت

  حقیبتھا المخرزة الصغیرةأن تتناولَكانت تحمل صورة كبیرة ذات إطار، التي خفضتھا اآلن إلى األرضیة قبل 

 ة كانت كبیر أنھاقیقةح الصورة للداخل وعلى الرغم من أخذت تحاول إدخالھا، تفتح. الجانبي من لوح المطبخ

ٍ، خالل بضع ثوانًم داخل الحقیبة الصغیرة جدائ بوضوح لتالًجدا ، إلى أعماق من األشیاء  اختفت، مثل الكثیر ِ

  .الحقیبة الواسعة

ارتطام الكثیر من األشیاء قعقعة لادة تعمضدة المطبخ بالرنة ال منى حیث رمت الحقیبة عل)نيوھرمای(شرحت 

  ". )فینیاس نیجوالس( :" التي وضعتھا بھا

 ة قادرت كان) فینیاس نیجوالس بالك ( الصورة المصبوغة ل ، فھم)ھاري( ، لكن ".؟ ال أفھم ): " رون(قال 

 ،) ھوجورتس(ت في مكتب المدیر في ّ واألخرى التي علق)جریمولد(قصر على التنقل بسرعة بین صورتھ في 

 )دمبلدور( مجموعة ى باالستیالء علًال شّك یجلس اآلن ، مبتھجاب )بیسنا( حیث كان ةغرفة البرج العالي الدائری

  یتم نقلھلم ما  إذا )رجریفیندو( سیف و، نسیق، وقبعة الت)یفیبینس(لآلالت السحریة الفضیة الحساسة، وحجر 
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  .مكان آخرل

 للنظر )فینیاس نیجوالس( یرسل ن أ)بیسنا(ل  یمكن : " عادت لمقعدھا حیث )رون( إلى )نيوایھرم(أوضحت 

 على رؤیتھ ھو ما بداخل ًا قادر)فینیاس نیجوالس(كون ی لكن اتركھ یحاول اآلن، كل ما س،داخل ھذا البیت لھ 

  ".حقیبة یدي

  ."! َ تفكیر جید:"ًناظرا بإعجاب ، )رون(قال 

عدا  ، ماذا حدث)ھاري(، ًإذا  " :  و قالت  تسحب شوربتھا نحوھاو ھي ، "لكً  شكرا: " )نيوھرمای(ابتسمت 

  ".ذلك ؟ 

. )رون(  یامع ذلك، رأیت والدك. ال إشارة عنھا.  راقبت مدخل الوزارة لسبع ساعات ،ال شيء"  : )ھاري(قال 

  ".یبدو بخیر 

  لسیدبابعید محاولة االتصال  خطر إلى حدالن م بأنھ   الجمیعوافق. ھذه األخبارلتقدیره ًتعبیرا عن  )رون(أومأ 

 ین على أیة حال، مطمئن. خرینال الوزارة اآلمعب  ً للوزارة، ألنھ محاط دائماً جیئة وذھاباي بینما یمش)ویزلي(

فًا، حتى إذا بدا متوترللنظر إلیھ   ً. جداًا ومتلھِّ

 لھذا ،یستعملون شبكة الفلو للوصول إلى العمل  ما ًئماأكثر الناس في الوزارة دا أن  أخبرنا ي أب": )رون(قال 

   ".ًجدا نھا مھمةأ، تعتقد ً أبدايتمش  اليھ ،) امبریدج( ىنحن لم نر

الزرقاء  لك الساحر الكبیر السن المضحك وذلك الساحر الصغیر في العباءاتذ وماذا عن  " :)نيوھرمای(سألت 

  ."الداكنة؟ 

  . " الصیانة السحریة أوه نعم، شخص من: " )رون(قال 

غ و لم  ملعقتھا في الفراو قد أمسكت ، "لصیانة السحریة؟ في انھ یعمل أ كیف تعرف ب " :)نيوھرمای(لت سأ

  ..تكمل 

  ". الصیانة السحریة یرتدي عباءات زرقاء داكنة منكل شخص أن  أبي قال "

  ".ً خبرنا بذلك أبدات لكنك لم "

 یفحصانھا )رون ( وكانتِوھا الحزمة من المالحظات والخرائط التي  ملعقتھا وسحبت نح)نيوھرمای(أسقطت 

ء ھنا حول العباءات يال ش : " -ّتقلب خالل الصفحات بشكل محموم وھي  -قالت  و  المطبخ)ھاري(عندما دخل 

  ."! الزرقاء الداكنة، ال شيء

ًحقاھذا ، ھل ً حسنا"   ".ھم؟ ی ّ

ًخصوصا و ھم یتوقعون . على أرض العدوأنفسنا ب نضحي وال خل الوزارةدإذا كنا سن!  ھ یھمل، ك)رون" (

، أعني، ما الھدف ًو لقد أكدنا كثیرا على ھذا! ةھمكون م، كل التفاصیل الصغیرة ستوجود دخالء في أي وقت 

  ".–من كل ھذه الرحالت االستكشافیة إذا كنت ال تزعج نفسك بإخبارنا حتى 
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   ". -ً أ صغیرًا واحدًئاشی نسیت  لقد،... الالئمة ) نيوھرمای " (

 أكثر من ًنا اآلن حقایلعال مكان أكثر خطورة في كل العالم  من المحتمل أن ن أ أنت تدرك، ألیس كذلك، ب"

   ".–وزارة ال

  . "ًعمل ھذا غدا ن أعتقد أننا یجب أن):"ھاري (قال 

  . شوربتھو ھو یشربً یال قل)رون(؛ اختنق و قد سقط فكھا السفلي في بالھة ،   فجأة)نيوھرمای(توقفت 

  ".؟ )ھاري( ًا بذلك یا  أنت لست جاد ،ً؟ غدا: " )نيوھرمای(كررت 

 مدخل راقبنا مستعدین أفضل بكثیر عما نحن اآلن حتى إذا حأنا ال أعتقد أننا سنصب، ...  أنا:  )ھاري(َقال 

كما أن ھناك احتمال أن تكون . زادت فرصة اختفاء القالدة أكثر .. كلما انتظرنا أكثر .  آخررالوزارة لشھ

  ". قد تخلصت منھا بالفعل حیث أنھا ال تنفتح على أي حال) امبریدج (

  ". و قد استحوذت علیھا القالدة اآلن  ا تجد طریقة لفتحھ،.. لم   ما" ): رون(قال

  ." األول قام في المً جداشریرةھي ف أي فرق ،  االستحواذ یحدثن ل: " )ھاري( استھجن

 نعرف كل  ":)نيوھرمای(ً اخاطبم ، )ھاري(استمر ف ،  في التفكیرمتعمقة تعضُّ شفتیھا، )نيوایھرم(كانت 

أكبر أعضاء الوزارة مسموح أن  من الوزارة؛ نعرف فقط ًنھم أوقفوا الظھور جیئة وذھاباأنعرف ب، شيء مھم 

ً اقریبتونحن نعرف . ى ذلكعل ھذین الرجلین یعترضان سمع )رون(لھم االتصال ببیوتھم بشبكة الفلو اآلن، ألن 

   ".–ِإلى صاحبھ یقولھ ، بسبب الذي سمعتھ من الشخص الملتحي )امبریدج(أین مكتب 

  .”... ترید رؤیتي )دولوریس( سأكون فوق في الطابق األول، " : ًا فور)نيوھرمای( قالت

َة المضحكة، أو الرموز، دین استعمال تلك العمالت المعدنیی ونحن نعرف أنك تج ، بالضبط : " )ھاري (قال ِ ِ

  ". –ھا ت من صدیقًاألني رأیت ساحرة تقترض واحد

  .. ".نا أیھم دیل  لكن لیس"

  ." إذا نجحت الخطة فسیكون لدینا منھا  : "ھادئ  بشكل )ھاري(استمر 

ًد كثیرا  حیث أننا نعتم،  األشیاء التي یمكن أن تفشلنھناك الكثیر م…  ، أنا ال أعرف )ھاري( أنا ال أعرف، " 

  ". … على الحظ

ف  ، حتى إذا قضینا ثالثة شھور أخرى نستعدو سنظل كذلك: "  )ھاري (قال   ". لقد حان الوقت للتصرُّ

 كان ولكنھ اآلن، ًأیضا نفسھ من ً كن واثقایم ل؛   بأنھم مرعوبین)نيوھرمای( و )رون( من وجوه قولیمكن أن ی

  . التنفیذقید من أن الوقت قد جاء لوضع خطتھم ًاكدأمت

لتجسس على المدخل الرسمي للوزارة، الذي بالدور ل عباءة اإلخفاء ونرتد یقضوا األسابیع األربعة السابقة

بوا عمال الوزارة في طریقھم إلیھ، متصنتین على عقت. تھرفھ منذ طفولقد ع، ) ویزلي( السید بفضل، ) رون(

، في نفس الوقت ًوحیدایمكن أن یعتمدوا علیھ للظھور،  حتى یعرفوا أیا منھم. یراقبونھم في حذر ، و محادثاتھم
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 بنو ببطء.  حقیبة شخص مامن ) الیوميءالمتنبي( لالستیالء علىمن حین آلخر كانت ھناك فرصة . كل یوم

  .)نيوھرمای(الخرائط التخطیطیة والمالحظات التي تكدست اآلن أمام 

   ". فقط)ھاري(أعتقد أنھ یجب أن أكون أنا وً… غدارة الوزا سنذھب إليتقول أننا، ً  حسنا ": ببطء)رون(قال 

  ". ّا حللنا ھذانّأنأعتقد   ، ! أوه، ال تبدأ ھذا ثانیة: " )نيوھرمای(تنھدت 

 نسخة  إلى )رون( أشار. ) "نيوھرمای(  یا، لكن ھذا مختلفمراقبة مدخل الوزارة أسفل عباءة اإلخفاء شيء  " 

 التي لم تقدم أنفسھا  العامةموالید أنت على قائمة : " و قال ً أیام سابقا من عشرةة المؤرخ) الیوميءالمتنبي(

  "!  لالستجواب

إذا كان من الواجب أن !  و مصاب بمرض جدري التنین في الجحر ملقى على فراشك  وأنت یفترض بأنك"

  ". – رأسھ مقابلون ی جالآالفعشرة فھناك ، ) ھاري( لن یذھب، فھو ًواحدا

  ". ، ألیس كذلك؟ )فولدمورت( أعلماني إذا كنتم قد ھزمتم  ،قى ھناْب، أنا سأ  رائع: " )ھاري(قال 

رأى عیون . قفزت یده إلیھا. )ھاري(، ضرب األلم الندبة على جبھة ) نيوھرمای( و)رون(ال من ضحك ك

  .ھبمسحھ لشعره من على جبھتھ و فوق عینی الحركة تحویل األنظار عن، وحاول تنظر إلیھ ) نيوھرمای(

أن ّنحن ال نستطیع كلنا  ، نختفي منفصلین ، إذا كان ثالثتنا سیذھبون فنحن یجب أنً حسنا" :ولق ی)رون(ن كا

  ". العباءة نرتدي

 ِ سیدي لم ینھ: " و قال  لألمامًمسرعا )كریتشر( جاء،  نھض في الحال. أكثر فأكثرمؤلمة ) ھاري(ندبة ت صبحأ

  ".؟ ًتحبھا جدا كعكة السكر التي أم فضل الحساء اللذیذ، ت، ھل  شوربتھ

  ".. محماال -ِّ، لكني سأعود في دقیقة )كریتشر(، ً  شكرا"

 إلى القاعة وبعد ى ألعلفي صعود الدرج) ھاري(، أسرع   كانت تراقبھ بصورة مریبة)نيوھرمای( أن ًمدركا

، ھبط على الحوض  خ من األلمصر.  ثانیةالمزالجالباب بأغلق و ، حیث اندفع إلى الحمام  األولالطابقذلك إلى 

  .…غلق عیونھ أاألسود بحنفیاتھ على شكل ثعابین مفتوحة الفم و

  .مصنوعة من الخشب؛  البنایات على جانبیھ كانت عالیة.   على طول الشارع ضعیف اإلضاءةیسیركان 

  …شعر بحماس متزاید .  ضد البابیشیره الطویل ِد اقترب من أحدھم، ثم رأى بیاض إصبع ی

 مرحھا على  ذھب،) ھاري(سقط وجھھا حیث نظرت في وجھ . وقفت امرأة ضاحكة ھناكو قد  ، فتح البابان

  . ….الفور و حل محلة الرعب

  ."؟ )جریجوروفیتش( " :َقال صوت عالي، بارد

  …بیضاء منعتھا من غلقھ في وجھھ ال ه ید ،كانت تحاول غلق الباب، ً نفیاھزت رأسھا

  ". )جریجوروفیتش( د أری"

   :ثم بدت إنجلیزیتھا ركیكة و ھي تقول  . إنھ ال یعیش ھنا اآلن :"  و ھي تقول باأللمانیة ھازة رأسھا،  بكت
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  ".!  ستأنا أعرفھ ل! ھو ھنا ال یعیش!  ھو ھنا ال یعیش" 

 توجھ،  من خالل عیون ذلك الشخص یتبعھا)ھاري(، والردھةاجع ألسفل رَتركت المحاولة لغلق الباب، بدأت بالت

  .ه الطویلة عصاهدنحوھا، وسحبت أصابع ی

انتقل : " ثم قالت بنفس اإلنجلیزیة الركیكة ".. ال أعرف : " أجابتھ باأللمانیة مرة أخرى ما معناه " ..  أین ھو؟ "

  ". أعرف لست . أعرف لست . انتقل . 

ِضوء ال ومیض ھرثم ظ. حاولت حمایتھم بذراعیھا. ردھةلبا جاء طفالن صغیران یجریان ،صرخت. رفع یده
  -خضر األ

  ".! )ھاري(! )ھاري( "

  . كانت تطرق الباب بعنف ثانیة)ھرمایوني(.  األرضیةو قد سقط على؛  فتح عیونھ

  ".! ، افتح) ھاري( " 

 في الحال، استعادت  الحمام داخل)ھرمایوني( اندفعت؛   البابحفتیَنھض وی  و ھو صرخ، عرف ھذالقد 

 بعصاه إلى صوب بدون أعصاب بینما ر، ینظً خلفھا تماما)رون(كان . ة مریبة، ونظرت حولھا بصور توازنھا

  .م الباردازوایا الحم

  ."ل؟ فع ماذا كنت ت: " بصرامة )ھرمایوني(ت لسأ

  ."ل؟ فعْ ماذا تعتقدین أنني كنت أ:" بشجاعة ضعیفة )ھاري(سأل 

  ." بشدة؟ أنت كنت تصرخ : " )رون(قال 

  ". – أو سقطتأنني …  أوه نعم "

نعرف أن ندبتك آذتك ، ذكائنا ب ستخف، رجاء ال ت) ھاري( " :ًا  عمیقًا نفستأخذ ي، وھ) ھرمایوني(قالت 

  ".  بیضاء كصفحةشاحب  اآلن، وأنت باألسفل

 یكون اآلن من المحتمل أن. امرأة للتو یقتل )فولدمورت(رأیت . رائع"  :  و قال  على حافة الحمام)ھاري(جلس 

  ".…  ، ھم كانوا فقط ھناك )سیدریك(فعل مع  ماك. ذلكِوما كان بحاجة إلى . ةكامل عائلتھا قد قتل

، ! ، لم یفترض أن تترك ھذا یحدث أكثر) ھاري( :"تردد صوتھا خالل الحمام و قد  ، )ھرمایوني(صاحت 

ھ، ل یمكن أن یستعم)فولدمورت(  -ر ی االتصال خط ھذانإ، !  أرادك أن تستعمل االوكلومنسى)دمبلدور(

  ".؟  ھذاساعد یما الجید في مراقبتھ یقتل ویعذب، كیف! )ھاري(

  . " ألنھ یعني أنني أعرف ما یفعلھ" ):ھاري(قال 

  ".؟  ھذا االتصال ینقطع لذا أنت لن تحاول حتى جعل"

  ".. ّ تعلمھلم أستطع ،  االوكلومنسىال أجیدتعرفین أنني  . ، أنا ال أستطیع)ھرمایوني" (

  أتحبُّ امتالك ھذا االتصال أو العالقة الخاصة -  )ھاري( ال أفھمك یا أنا  ، ً أنت لم تحاول أبدا: "قالت بحرارة 
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  ". -  یكن   مھما- أو 

ِھل كنت   ،؟ حب ھذه العالقة أ: "بشكل ھادئ  و یقول تعثرت تحت النظرة التي أعطاھا لھا وھو ینھض

  ".؟ لتحبینھا

ِ◌◌◌ِلم أعنأنا . )ھاري(، آسفة   أنا -  ال - أنا " ِ ِ – ."  

 ستعملأ سيلكن. ً جداًاری أن أراقبھ متى یكون خطأكره،  أن یصبح في داخلي  یمكنأنھ، أكره حقیقة   أكرھھ"

  ". ذلك لمصلحتي

   ".– )دمبلدور( "

. )جریجوروفیتش (أرید أن أعرف لماذا ھو وراء.  أحد أخرو لیس اختیار أي، اختیاريھذا . )دمبلدور(سي ان"

."  

  ". من؟ "

  " .الذي یظن أنھ صانع عصي ماھر للغایة) كرام(صنع عصا ،  أجنبي صانع عصي :" )ھاري(قال 

إذا كان قد حصل على صانع ف.  في مكان ما)اولیفاندر( اعتقل )فولدمورت(، لما قلتھ ً  لكن طبقا: " )رون(قال 

  ".، فما حاجتھ إلى واحد آخر؟ فعل عصي بال

 سیكون )جریجوروفیتش( یفكر بأن َأو أنھ…   أفضل )جریجوروفیتش(أن ا یفكر ربم، ) ماكر(ربما یوافق " 

  ". ال یعرف )اولیفاندر( عصاي حینما طاردني، ألن فعلتھ على أن یوضح ما ًاقادر

  .وراء ظھرهمن  متشككة یتبادالن نظرات )ھرمایوني(و )رون( المرآة المتربة المتصدعة ورأى )ھاري(لمح 

لماذا ! یحدث ذلك  جعلت بینما أنت ما، عصاكفعلتھ ، تستمّر بالكالم حول ما )ھاري( ): "ھرمایوني( قالت 

  ".؟ .على أن ما حدث لیس بسبب قوتك الخاصةتصر 

  ".! ًعرف ما حدث حقایكالنا ! )ھرمایوني(، )فولدمورت(وكذلك !  ألني أعرف أنھ ما كان أنا"

 ن، علم تكن مقتنعة بكلتا نظریتیھ وأنھا )ھرمایوني(یقنع ن  أنھ ل)ھاري(عرف ، حملقوا في بعضھم البعض

خلي ت :"ًناصحا لھا ) رون(تدخل  لنجدتھ. )فولدمورت( عقل ذلك االتصال معلنفسھ ب یسمحسعصاه وحقیقة أنھ 

  ".؟ نستعد و نجھز الخطة أننا یجب أن رون، أال تً غدا  وإذا كنا ذاھبین إلى الوزارة ..األمر یعود لھ ، عن ھذا

في . فرصةأول  من أنھا ستھاجم ثانیة في ً جداً كان متأكدا)ھاري( األمر ، ولو أنَّ )مایونيھر(بتردد، تركت 

  . كعك السكر والحساء)كریتشر( قدم لھمي، حیث سفلالدور الفي مطبخ  الغضون ذلك، عادوا إلى

أن یسردوھا،  خطتھم حتى یمكنھم مراجعة الساعات لإمضاء، بعد ة تلك اللیلوقت متأخر حتى توجھوا للنوملم ی

و قد وجھ ، نام في السریر ) سوسیری( ة، الذي كان ینام اآلن في غرف) ھاري(. بكالم متقن، إلى بعضھم البعض

لنفسھ لعشرة  ، وھمس بالخطة)بیتیجرو(و ، ) لوبین(، ) سوسیری(،   على الصورة القدیمة ألبیھضوء عصاه

جیوس، أو العباءات الزرقاء الداكنة ولیبالكر في جرعة بینما أطفأ عصاه، على أیة حال، لم یكن یف. دقائق أخرى
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ً بقى مختفیا ی ، صانع العصا، وكم یمكنھ التمني بأن)جریجوروفیتش ( ذلك یفكر بكان مع؛  السحریة للصیانة

  . یریده بتصمیم)فولدمورت(بینما 

  .)ھاري( بسرعة ال یرغبھا  منتصف اللیل و قد لحقبدا الفجر

  . "ً تبدو فظیعا " :)ھاري( دخل الغرفة إلیقاظ  بینما)رون(كانت تحیة 

  . " لیس لمدة طویلة " :ًائباث ، مت)ھاري(قال 

و قد حار ال بعض الكعك قھوة و)كریتشر(و قد قدم لھا .  الطابق السفلي في المطبخفي )ھرمایوني(وجدوا 

  . االمتحان بمراجعة)ھاري(الذي ربطھ ً  قلیالالھوسيالتعبیر تقمصت ذلك 

رزة ختواصل النظر بتفحص في حقیبتھا المھي إیماءة عصبیة وب و قد أدركت وجودھم و حیتھم ،  نفسھالقالت 

یجب على كل منكم أن … متفجرات لصرف االنتباه …  االختفاءعباءة  …  بولیجیوسجرعة ،   األرواب":

و .  تسبب نزیف األنف  و األقراص التي،الحلوى التي تسبب اإلعیاء  …  .فقط للحیطة. یأخذ اثنین من ھذه 

   ".… آذان قابلة للتمدد ًأخیرا

 وشرائح اللحم شھیة ینحني لھم ویعدھم بفطیرة )كریتشر(كان ،  ، ثم انطلقوا للطابق العلوي  فطورھمتناولوا

  .ندووعیالجاھزة عندما 

   ".لصقھ على الحائطأقطع رأسھ وأ أن  أنا الذي فكرتو،  هللا یباركھل : " بشكل مولع)رون(قال 

منتفخي األعین یراقبان البیت من ال آكلي الموت ایمكنھم أن یرو.  الخطوة األمامیة بحذر ھائلإلىشقوا طریقھم 

  . الضبابيیدانالمر عب

  .)ھاري (، ثم رجعت لً  أوال)رون( مع )ھرمایوني (اختفت

 حیث ً الممر الصغیر جدا نفسھ في)ھاري(، وجد المعتادة من الظالم و الشعور باالختناق بعد النوبة القصیرة 

؛ عمال الوزارة األوائل لم   اآلن، ماعدا صندوقین كبیرینحتى ٍممر خال.  المحددةم خطتھنالمرحلة األولى م

  .یظھروا عادة ھنا حتى على األقل الساعة الثامنة

أقوم ما عند. یجب أن تكون ھنا في غضون خمس دقائق  إذن ،ًحسنا"   : تتفحص ساعتھاي وھ)ھرمایوني(َقالت 

   ".– . . . بإسقاطھا سوف 

  ".ھ یفترض بنا فتح الباب قبل أن تصبح ھنا؟ ن وأنا أعتقد أ ،، نعرف) ھرمایوني : " ( بصرامة)رون(قال 

   ".– للوراء ارجع! ًنسیت تقریبا: "  و ھي تقول  صرخة)ھرمایوني(أطلقت 

خالل رحالتھم الممر المظلم كما عرفوا من ھذا و انفتح الباب الذي قاد إلى أشارت بعصاھا في القفل الذي انفجر 

 الباب نحوھا، لجعلھ یبدو )ھرمایوني ( سحبتوقد.  مسرح فارغ قادھم الممر إلى،االستكشافیة الحذرة السابقة 

  ً.اأنھ ما زال مغلقلو كما 

   ".– ةثانی سنضع العباءة : " ن في الممرین اآلخری متحولة إلى وجھ االثن". واآلن : "ْقالت



  
  
 

 ١٧٣ 

 Http://www.TipsClub.com 

كما یرمي غطاء على قفص للطیور و  )ھرمایوني(ھا على رأس ارمَ ". وننتظر— " ً:كالمھا قائال) رون(نھى أ

  .)ھاري(ل یحول عیونھ ھو 

متطایر الرمادي الشعر ذات الالوزارة ب ظھور لتلك الساحرة الصغیرةما یزید على الدقیقة بقلیل ، كان ھناك بعد

.  ضبابیةمن وراء غیمة لتوھا  خرجت ضوء الشمس المفاجئ و كأنھا فيً  قلیالت، رمش  بعد أقدام منھمىعل

 الصامتة )ھرمایوني(، قبل أن تضرب تعویذة  على أیة حال كان عندھا وقت بالكاد للتمتع بالدفء الغیر متوقع

  .سقط على األرضصدرھا وت

المسرح كما نزع  وراء صندوق بجانب باب  من ظھر) ".ھرمایوني( بشكل رائع، فعلتھا : " )رون(قال 

سحبت . خلف الكوالیسإلى  حملوا الساحرة الصغیرة إلى الممر المظلم الذي قاد ًسویا.  عباءة االختفاء)ھاري(

و  تي تشبھ الطین الالبولیجیوس إلى قارورة جرعة وأضافتھارات من رأس الساحرة ی بضعة شع)ھرمایوني(

  . الصغیرةةل حقیبة ید الساحر یفتش خال)رون(كان . حقیبتھا المطرزةالتي أخذتھا من 

 تعرف بھا على ضحیتھم و التي كانت تعمل بطاقة صغیرة  حیث قرأ ) ".كیرھوبك مافالدا( ھي " :قالثم 

 ھي ، وھا)ھرمایوني( أنت من األفضل أن تأخذي ھذا، ". مكتب االستعمال الغیر مالئم للسحركمساعد في 

   ".َالعمالت

 ، التي أخذھا من محفظة )إم. أو. إم(ّ صغیرة، كلھا منقوشة بالحروف مرر لھا عدة عمالت معدنیة ذھبیة

  .الساحرة

  مطابق لبدیلك وقفت أمامھم، ٍ، وخالل ثوانًا لطیفأصبح لونھا، التي  بولیجیوسال جرعة )ھرمایوني(شربت 

  . ساعتھ)ھاري( ووضعتھم علیھا، فحص )مافالدا ( نظاراتأخذتبینما . )كیرھوبك مافالدا(

  ". سیكون ھنا  في أي ثانیةالعامل بمكتب الصیانة السحریة ، متأخرین  نحن"

 )ھرمایوني( عباءة االختفاء على أنفسھم لكن )رون( و)ھاري( الحقیقیة؛ رمى )مافالدا( َعجلوا لغلق الباب على

  . أمامھمیقف  و ذلك الساحر الضئیل ، ظھور آخر كان ھناك ٍ ثواندبع. ة، منتظر بقیت مرئیة

  ". ً مرحبا)مافالدا(  أوه،"

  "  الیوم؟ حالككیف ، ! ً مرحبا: "مرتعش   بصوت)ھرمایوني(قالت 

  . "، في الحقیقةً لیس جید جدا : "ً جداًاأجاب الساحر الصغیر، الذي بدا مكتئب

  . خلفھمالفور على )رون( و)ھاري(َ، زحف   والساحر إلى الطریق الرئیسي)ھرمایوني(ت ھحیث توج

ھذا  كان  ". أن أسمع ذلكي یؤسفن: "لساحر الصغیر حیث یحاول شرح مشاكلھ لِبحزم  )ھرمایوني(قالت 

  ". ، خذ حلوىاك ھ"   ، عھ من وصول الشارعن لمًاضروری

   ".- ً؟ أوه، ال شكراماذا  "

تنظر قلقة كانت .  "! أصرُّ ": ُّ تھز حقیبة األقراص السكریة في وجھھ و ھي،بتصمیم  )ھرمایوني(قالت 
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  .واحدة  أخذ الساحر الصغیرباألحرى،

 بشدة بحیث لم بالتقیؤاللحظة التي مس القرص السكري لسانھ، بدأ الساحر الصغیر . كان تأثیرھا سریعا للغایة

  .ھرات من قمة رأسیَ تسحب حفنة من الشع)ھرمایوني( ویالحظ حتى 

من األفضل أن تأخذ الیوم  ربما ". سقطت محتویات معدتھ على أرض الممر ، بینما " !عزیزي، أوه " :قالت

  ".! إجازة

یحاول االستمرار في طریقھ على الرغم من أنھ غیر قادر على المشي كان ، وتقیأق انتخشعر باال "!   ال- ال "

  ". –  یجب أن أذھب -  الیوم -ِ أنا یجب ". مباشرة

 یجب أنھ  أعتقد - ه الحالة  أنت ال تستطیع الذھاب للعمل في ھذ،!  سخفھذا لكن : " ، بقلق )ھرمایوني(قالت 

  ". فحصوك لی)سانت مونجو(  مستشفىأن تذھب إلى

  .، ما زال یحاول الزحف نحو الشارع الرئیسي  أربعى یناضل علو ھو الساحر انھار

  ."! ھذه الحالة أنت ببساطة ال تستطیع الذھاب للعمل في : " )ھرمایوني( صاحت

ثم استعد لالنتقال اآلني ،  وقوفال إلى ھیئة ً عائداحاول لی)ھرمایوني (ند علىاست.  بدا بقبول حقیقة كلماتھاًأخیرا

القيء  منبعض   وو ھو یختفي  ه من ید)رون( الحقیبة التي اختطفھا ًدون أن یترك شیئا خلفھ باستثناء، و اختفى

  .یتساقط في كل مكان حولھ

ألم یكن من األفضل إسقاطھ " . قيء الةكَ عباءتھا لتفادي برة ممسكة تنور". یا للقرف : " )ھرمایوني(قالت 

  ". ًبتعویذة بدال من ھذه الفوضى 

أكثر من ِّ لكني ما زلت أعتقد أن : " و قال یحمل حقیبة الساحر   ظھر من تحت العباءة ". نعم" ) :رون (قال

 أعطني ھیا ، ، مع ذلكًولكنھ كان حریصا على الذھاب للعمل. نتباه أكثراالجلب یكان سشخص فاقد الوعي 

  ". األنالشعر والجرعة 

التي  ، ویلبس العباءات الزرقاء الداكنةھیئة ذلك الساحر الضئیل المریض أمامھم، ك)رون(، وقف  خالل دقیقتان

  .كانت قد طویت في حقیبتھ

 ریج(؟ على أیة حال، أنا  رغم أنھ كان یرید الذھاب للعمل بشدة ، ، ألیس كذلكأنھ لم یكن یرتدیھم ب ی غر"

  ". لما ھو مكتوب ھناً ، طبقا)رمولكات

ونحن سنعود ببعض ،  انتظر اآلن ھنا": اء  الذي ما زال تحت عباءة االختف)ھاري( )ھرمایوني(أخبرت 

  ". رات لكیالشع

الذي غمره  وحده في الممر و ھو یقف، )ھاري(اضطر ألن ینتظر عشرة دقائق، لكنھا بدت أطول بكثیر إلى 

  .ة  ثانی)ھرمایوني(و  )رون(ر  ظھًأخیرا. الحقیقیة الفاقدة الوعي )مالفادا(خفي القيء بجانب الباب الذي ی

ّ لكنھ ذھب  "، رات سوداء مجعدة ی عدة شع)ھاري ( ، مررت ل " نحن ال نعرف من ھو: " قالت )ھرمایوني(
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  "…، أنت ستحتاج عباءات أكبر ً  طویل جداإنھ ،  من أنفھع نزیف مخیف مإلى البیت

  . عباءتھغیری ألخذ الجرعة ول)ھاري( لھم، انعزل )كریتشر(غسلھا التي  العباءات القدیمة سحبت مجموعة

ً كان عنده أیضا. قویة یتھ العضالت، بنمفتولتا اه، و ذراع عندما اكتمل التحویل المؤلم كان أطول من ستة أقدام

  .نی اآلخرثنینى اال ثانیة إلانضموضع عباءة االختفاء ونظاراتھ داخل عباءاتھ الجدیدة، . لحیة

  . "، ذلك مخیفیا إلھي : "  أصبح أطول منھ بكثیر، الذي )ھاري(،وھو ینظر إلى ) رون(قال 

  ".  التاسعةً تقریباإنھاودعنا نذھب، ،  ) امافالد( عمالت خذ أحد " ):ھاري( )ھرمایوني(أخبرت 

 ھناك أسوار شوك سوداء تان ك حیثخمسون یاردة على طول الرصیف المزدحم. ًا الممر سویینخطوا خارج

  .)السیدات( ، واألخرى )الرجال( مكتوب علیھا ، واحدة بدرجات سلم تھبط لألسفلتحیط 

انضم ، ثم " ًالحقا  م أراك: "السیدات ب الدرجات الخاصة ألسفل وتوجھت بشكل عصبي، )ھرمایوني(قالت 

مرحاض ك بدا ما إلى وا في نزول الدرجاتو بدؤ یرتدون المالبس الغریبة عدد من الرجال ى إل)رون( و)ھاري(

 العباءات الزرقاء  یرتدي ساحر آخر و قال ، سخمت أسود وأبیض  بقرمیدمغطى،  تحت األرض عادي للغایةعام

 الخاصة بالصیانة و قد توجھ إلى كابینة إحدى دورات المیاه و أدخل عملتھ الذھبیة الخاصة بفتحة جوار الداكنة

بھذه ّ؟ إجبارنا كلنا للوصول إلى العمل لما كل ھذه المشقة على أیة حال ،! )ریج(،  الخیر صباح: " الباب 

  ".؟ ًمثال ) ھاري بوتر(، الحصول علیھ ّ یتوقعون ماذا! الطریقة 

  . ضحكة خافتةإعطاء ى عل)رون( مما أجبر. ة الخاصدعابتھ على ًضاحكا الساحر قھقھ

  ".غباء، ألیس كذلك؟ ،   نعم : "قالو

  .إلى الكبائن المجاورة )ھاري (ھو و ثم توجھ

جثم ألسفل ونظر .  الماء إثر تشغیل نظام الصرف في دورة المیاهّ جاء صوت تدفق)ھاري(إلى یسار ویمین 

 المرحاض على األقدام المرتدیة الحذاء تصعد  من، في الوقت المناسب لرؤیة زوجكابینةخالل الفجوة في أسفل ال

  . من أعلىلیھإ ینظر) رون( ورأى ًنظر یسارا. المجاور

  ."؟ نسقط أنفسنا في المرحاض نحن یجب أن " :ھمس

  ." ھذا أعتقد : "ً اوخشنً  ؛ صوتھ خرج عمیقا)ھاري(ھمس 

  . المرحاضفوق ) ھاري(صعد ، ًشاعرین بالحمق جدا. كالھما نھض

 أحذیتھ، أقدامھ، كانت.  في الماءقد سقط  ن أنھ بأنھ عمل الشيء الصحیح؛ بالرغم من أنھ ظً عرف حاال

ًوعباءاتھ جافة جدا شعر بتیار أو شالل قصیر یجذبھ . كل ما حدث أنھ صعد فوق المرحاض و جذب السلسلة . ّ

  . وزارة السحر قلبة إلىأمدفالظھر خارج ألسفل و في اللحظة التالیة 

تذكره  ی أظلم مماة للوزارالعظیم البھوبدا .  علیھتعود جسده اآلن أضخم بكثیر مما؛ كان  نھض بشكل أخرق

 ائطالضوء على األرضیة والح من ، مصوبة بقع بھوَ نافورة ذھبیة مألت مركز ال كانت ھناكًسابقا. )ھاري(
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 باألحرى، ھذا النحت ًمخیفاكان .  على المشھدر من الحجارة السوداء سیطًا عمالقًاآلن تمثاال. الخشبي الملمع

سفل أل ٍتمثال ضخم و عال للغایة ینظر، . دقیقة  بزخرفة عةمصنوساحرة وساحر یجلسان على عروش ل كبیرال

 السحر : تقول كلماتب في قاعدة التمثال ضخمةنقشت حروف . في عمال الوزارة الساقطین خارج المدفأة تحتھم

  .قوة

  . و سقط فوقھخلفھفأة ساحر آخر طار من المد. ضربة قویة على ساقیھب )ھاري( شعر

  ". )نكورنر(  یا آسف أنا   أوه،-... أن ستطیعأال ت ،  عن الطریقابتعد "

، یتقمص شخصیتھ )ھاري(الرجل الذي كان  أن على ما یبدو . بوضوحً ا ،خائفًاألصلع بعیدا  الساحرأسرع

  ً.ا، مخیف)رنكورن(

 یةصیانة السحرال من ساحر ضئیل  و الصغیرةساحرةال تلكَ، و نظر حولھ لرؤیة سمع صوت ھامس ینادي علیھ 

  . بھملاللتحاق )ھاري( أسرع.  إلیھ من على جانب التمثالنئایوم

  ."؟ لقد وصلت بسالم إذن : " )ھاري( إلى )ھرمایوني(ھمست 

  ."ًملتصقا في المرحاض  ال، ھو ما زال " ) :رون(قال 

 ھل ". ، كانت تحدق فوق في التمثال" فظیع، ألیس كذلك؟ إن ھذا…  ً ظریف جدا ،  أوه:" )ھاري(قالت إلى 

  " ؟ت ما یجلسون علیھرأی

 و قد  البشر من كانت في الحقیقة تاللعرش مزین بدقة أنھ اعتقد عن قرب أكثر وأدرك بأن الذي )ھاري (نظر

 و قد غبیة ،و ، وأطفال، كل الوجوه قبیحة  ، نساء ، رجال  مئات ومئات من األجسام العاریة،قطعت أطرافھم 

  .ن الرائعینمتأنقیلدعم وزن السحرة الًا  سویت وضغطتلف

  ". ذھبتعال، دعنا ن. في مكانھم الشرعي،    عامة: " )ھرمایوني(ھمست 

 بقدر بحذر الساحرات والسحرة یتحركون نحو الباب الذھبي في نھایة القاعة، ینظرون حولھم سیل إلى انضموا

 إلى قاعة ةابومروا من خالل الب. )لوریس امبریدجود(ل ز ی ھناك إشارة للشكل الممتاإلمكان، لكن ما كان

.  العدیدة الموجودة في نھایة القاعة المصاعدأمامً ا ذھبیًحاجزان یشكل أمام عشر تتأصغر، حیث الطوابیر كانت

  "! )كاترمول( " :ًا یقول صوتسمعواواحد عندما   إلى أقربانضموا

.  نحوھمي كان یمش)دمبلدور( أحد أكلة الموت الذین شھدوا موت انقلبت حین رأى )ھاري( معدة  ،نظروا حولھم

ج الخوف خاللھمیشعر ب أن )ھاري(ل ؛ یمكن مرتعبةعمال الوزارة بجانبھم صمتوا، عیونھم  تقدم الرجل و . تموُّ

 مع عباءاتھ الممتدة الرائعة، التي طرزت الذي كان ال یتالءم الوحشي قد بدا الغضب و العبوس على وجھھ

،  الخیر صباح" ، ً ذلیالً دعا متملقادور حول المصاعشخص ما بین الجمھ. ةط الذھبیوالخیالكثیر من ب

  ً.تماما) يیاكسل (تجاھلھ ).. ". يیاكسل(

  ". مطر ھناكما زالت ت. )كاترمول(  یاشخص ما من الصیانة السحریة لترتیب مكتبي  طلبت"
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  .ّ من شخص آخر أن یتدخل، لكن ال أحد تكلمى حولھ كما لو أنھ یتمن)رون(نظر 

  ".جید، ألیس كذلك؟   ذلك لیس-ك؟ ذلك ِفي مكتب…   مطر"

  .)يیاكسل(عیون لھا اتسعت .  ضحكة عصبیة)رون(أعطى 

  ".، ألیس كذلك؟ )كاترمول(  یا مضحك ذلك تعتقد بأن"

  ً. أسرعا بعیدا الساحرات عن الطابور للمصعد و منانفصل زوج

   ".–ال، بالطبع ،   ال: " )رون(قال 

 لست أنكفاجئ جدا ت؟ في الحقیقة، أنا م)كاترمول(  یالسفلي الستجواب زوجتكي في طریقي للطابق اننِّ تدرك أ"

.  أنت تتصرف بحكمة اآلن، ألیس كذلك؟ ربما السیئ  كبالفعل تخلیت عنھا كعمل.  بینما ھي تنتظرتؤازرھاھناك 

  ".  وتزوج ذات دم نقي في المرة القادمةًكن متأكدا

  ً.سعلت بضعف واستدارت بعیدالكنھا .  إلیھا)يیاكسل(نظر ف.  من الرعب)ھرمایوني( شھقت

  . "–  أنا - أنا : " )رون(تلعثم 

رغم أن ذلك ال یمكن آن ، و لو أن زوجتي قد اتھمت بھذه التھمة القذرة بأنھا ذات دم موحل  : " )یاكسلى(قال 

  و، العقوبة علیھا سوف یقوم بعملھ و إنزالرئیس قسم تطبیق قانون السحرفإن   -یحدث مع أي امرأة تزوجتھا 

  ". تفھمني؟ لھ. )كاترمول( من أولویاتي إنزال ھذه العقوبة علیھا یاأنا سأجعل 

  ." نعم ) : "رون(ھمس 

عظم أ، حالة دم زوجتك ستكون في شكِّ   خالل ساعةً، إذا لم یجف مكتبي تماما) كاترمول(، ي  إلِ إذن أصغ"

  ".  مما علیھ اآلن

حیث كان من  و ھو یبتسم ابتسامة كریھة ) ھاري( إلى )یاكسلي(و قد أومأ . مامھم انفتحت الحواجز الذھبیة من أ

 أما  ،  نحو مصعد آخر)يیاكسل( تجھ، ا)كاترمول ( لكان علیھ إبداء اإلعجاب بتلك المعاملة) ھاري(المتوقع أن 

مصابین بمرض انوا كما لو أنھم ك: دون أن یتبعھم أحد مصعدھم، وادخل فقد  )ھرمایوني( و) رون(، ) ھاري(

  .و بدأ المصعد بالتحرك إلى أعلى انغلقت الحواجز الذھبیة من ورائھم بصوت عال. معد

 أعني…  زوجتي تخلیت عن  إذا ،ل؟ فع ماذا سأ: "ً  وقد بدا مھمومان في الحالین اآلخری االثن)رون(سأل 

  ". – )كاترمول(زوجة 

 وھو  ھز رأسھ بشكل محموم)رون(، لكن  " -صق ببعضنالت یجب أن نحیث نحن سنجيء معك، : " )ھاري (َبدأ

  ً:یقاطعھ قائال

 )يیاكسل(، أنا سأذھب وأرتب مكتب )امبریدج(  عن ا ابحثماأنت. ، لیس لدینا وقت كثیردعنا نفكر بعقالنیة أكثر "

  ".ّ  لكن كیف أوقف المطر؟ -

 كان ھذا المطر بسبب  أن یوقف المطر إذا  ھذا یجب" )فینیت إنكانتاتم (  جرب : "في الحال  )ھرمایوني(قالت 



  
  
 

 ١٧٨ 

 Http://www.TipsClub.com 

ِ، لذلك كإجراء صالحھاكون أكثر صعوبة إلتي ستفشيء خاطئ بتعویذة الجو، ال، ؛ إذا لم یعمل  أو لعنةتعویذة
  ". –  من الماءتھیا لحمایة حاج)فیوسریامب(مؤقت حاول 

 المصعد ارتجن في تلك اللحظة   ، لك" – قولي ثانیة، ببطء  : " عن ریشةبیأسھ وب جیًافتشم، )رون(قال 

ًمتضمنا  ، تنظیم و السیطرة على المخلوقات السحریة القسم  الطابق الرابع، " :یقولصوت نسائي مع . ًمتوقفا

 ". استشاري الحشراتریت، ومكتب ا العفاالتصاالت مع مكتب ،الكیانات األخرى و األرواح، الوحوش أقسام

 حول طارتي تالون وعدة طیارات ورقیة بنفسجیة شاحبة ا، دخل ساحر  مفتوحة ثانیةالحواجز وانزلقت

  .المصباح في سقف المصعد

 )رون( لىنظر إ. " )ألبرت( ،  الخیر صباح" ):ھاري ( یبتسم لو ھوذو لحیة قصیرة بدا علیھ النشاط  قال رجل

 إلى متتالیة و سریعةأوامر ب كانت تھمس )ھرمایوني(؛   مرة أخرىباالرتفاع المصعد عندما بدأ )ھرمایوني (و

عمل  العفریت؟ اتصاالت؟ من ھا ، )كریسویلدیرك ( :"  شبق، وتمتم في) ھاري(مال الساحر إلى . )رون(

  .قالھا و ھو یغمز بعینھ". ! سأحصل على عملھ اآلنني  أنًأنا واثق جدا. )ألبرت(، رائع 

  . مرة أخرىالحواجزتوقف المصعد ؛ فتحت .  للرد علیھِ، یتمنى بأنَّ ھذا یكفيً مبتسما)ھاري( أشرق وجھ

 مكتب  ذلك ًمتضمنا ، قسم تنفیذ القانون السحري الطابق الثاني، " :ذلك الصوت النسائي مرة أخريقال 

  ."موت اویزنجال، وخدمات إدارة المطاردون، مقر رِاالستعمال الغیر صحیح للسح

 من قبل سحرة ً المصعد، متبوعاًا من خارجأسرع صغیرة وقد ة دفع)رون( تعطي )ھرمایوني( )ھاري(رأى 

 ، )ھرمایوني (َالباب الذھبي قالتفیھا غلق أاللحظة التي .  وحدھما)يھرمایون ( و)ھاري( وایتركلآخرین، 

لھ وإذا فع، أنا ال أعتقد أنھ یعرف ما سیوراءه، أعتقد أن من األفضل أن أذھب )ھاري( في الحقیقة، " ً: جداًسریعا

  " – أحد فسوف  بھأمسك

  ". ِ الطابق األول، وزیر السحر وھیئة الدعم"

  منھمكین منھماثنانأربعة أشخاص وقفوا أمامھم، . )ھرمایوني (ة على حدة ثانیة ولھثت الذھبیحواجزانزلقت ال

 تشبھ بس عباءات رائعة من األسود والذھبي، وساحرة قصیرة وبدینة یلساحر طویل الشعر:  في محادثة عمیقة

  . إلى صدرھا متشبثة بلوح كتابھِتلبس قوس مخملي في شعرھا القصیرالضفدع و
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   )زرترافی( أرسلك " : )ھرمایوني( إلى و ھي تنظر )جدامبری(قالت  " )مافالدا(،  آه "

  " كذلك ؟ألیس، 

  .الحاد ) مافالدا( بصوت )ھرمایوني(قالت "  نعم -نـ " 

ةسوف ، جید "  دة للغای ساحر ذ."  .  تكونین مفی ت لل م قال سوداء و اليث س ال ة  المالب  :   ذھبی

شكلة "  ل الم م ح ذا ت وزیر ، و ھك یادة ال ت إذا، س دااماف( أبقی سنكون )ل ر ف سجیل المحاض  لت

ى  ادرین عل دأ أنق رةنب ت ،."  مباش تألق ا و قال ى مفكرتھ رة عل دینا  "  : نظ شرة ل وم ع الی

ول   ".!! احدھم زوجة موظف في الوزارة أشخاص ي تق تھجان و ھ وت اس شفتیھا ص أصدرت ب

   ." في قلب الوزارة، حتى ھنا  ... ألسفیا ل" : 

ت  ى )جدامبری(دخل ب إل ایوني( المصعد بجان ة  ، )ھرم صغیان لمحادث ا ی احران كان ل س ا فع كم

رة األسفل إلىسنذھب . "  مع الوزیر)جدامبری( دااماف(،  مباش ھ  ، )ل ا تحتاجین ل م تجدین ك و س

  ."في قاعة المحكمة

  "لمصعد؟ تخرج من األن ، )البرت(صباح الخیر "

  . العمیق)رنكورن( بصوت )ھاري( ھاقال" نعم بالطبع " 

ع.  من المصعد)ھاري(خرج  ققرق و یغل ھ و ھ اجز المصعد خلف ن .  ح رة م ر مباش رة غی و بنظ

اري( ھ )ھ وق كتف ن ف ھ ،  م ایوني(رأى وج بط)ھرم و یھ ق و ھ ویالن ،   القل احران ط و س

   .ستوى كتفھا المخملي بم)جدامبری(و شعر ، یحیطانھا من الجھتین

دأس" ؟ )ورنكرن( ھنا یا إلىلذي جاء بك  اما"  سحر الجدی ل . ل وزیر ال ودشعره الطوی  و األس

ھ ، لحیتھ كانت مخططة بالفضة  یض عینی ت وم ة ظلل رة المتدلی اعال، و جبھتھ الكبی اري(ً ج  )ھ

  . ینظر من تحت صخرة البحریتخیلھ كسرطان

ي( " :  و قال  لجزء من الثانیة)ھاري( تردد،  "  ... كلمة سریعة معإلى احتجت " ر ویزل  )آرث

  ".األول في الطابق األعلىنھ في إقال بعضھم . 

  "یتصل بالغیر المرغوب بھ ؟ و ھو إمساكھھل تم  " :و تابع   )بیوس ثیكنس ( قال " آه " 

  " من ھذا يءشال ، ال  " :  و ھو یكمل و جف حلقھ" ال  "  :)ھاري(قال 

نسیث( ھاقال"  مسالة وقت فقط ھاإن ، ًآه  حسنا"  ب )ك ألتني  " : و أعق دم إف، إن س ة ال ن خون

  ")رنكورن(یوم سعید . بسوء موحلي الدم 

  "یوم سعید سیادة الوزیر" 

  . و ھو یسیر على طول الممر المكسو بالسجاد)كنسیث( )ھاري(راقب 
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اءاال عباءة )ھاري(شد ، و في اللحظة التي اختفى فیھا الوزیر عن النظر  ھ خف ت عباءت ن تح  م

اكستحرك و رمى بھا حول نفسھ و ، السوداء الثقیلة  اه المع ر باالتج ان .  في المم ورن(ك  )رنك

 . قدمھ الكبیرة كانت مخفیةأن لیتأكد من االنحناء إلى )ھاري( بحیث اضطر ً جداًطویال

ل، اآلخرخفق الرعب في معدتھ و ھو یعبر الباب الخشبي بعد  ان یحم اب ك ة  و كل ب ة الفت  معدنی

  .صغیرة مكتوب علیھا اسم صاحب الغرفة و وظیفتھ 

ا ، تعقیدھا ،  قوة الوزارة  ى اختراقھ درة عل دم الق دو ، ع ایب ث أنھ ھ بحی سھا علی ت نف  أن فرض

ي  ة الت ع الخط دبرھا م ان ی ایوني( و )رون(ك الل )ھرم ابیع خ ع األس ھ األرب دت ل یة ب  الماض

ل ج. طفولیة بشكل مضحك زوا ك دخول لقد رك ة ال ى كیفی ودھم عل ىھ دون إل وزارة ب ل ال  أن داخ

شافھم ر . یتم اكت ي التفكی دة ف ة واح وا دقیق م یعط او ل ون بم ن أ إذا یفعل ى االنفصال ع روا عل جب

ضھم ایوني(اآلن . بع ة )ھرم راءات المحكم ي إج ة ف دة ،  عالق ك لع دون ش ستمر ب ي ست و الت

ھنھ أً تأكدا م)ھاري( كان یناضل لعمل سحر كان )رون(. ساعات  اق قدرت اري(و . خارج نط  )ھ

  . بغیتھ قد نزلت للتو في المصعدأن األكید مع علمھ األعلىكان یتجول في الطابق 

  . یقرر ماذا یفعلأنو حاول  ،  و استند إلیھمال مقابل جدار، توقف عن المشي 

ھ  صمت علی غط ال رك . ض اك تح ن ھن م یك الم أول واتأو ك ف خط ا حفی ت، ھن را  كان ت المم

سجاد  واني أالمفروشة ب ذة رج أن تعوی ة و ك افلیتو(ھادئ د )م ت ق انألقی ي المك ع  ف ت جمی  فمنع

  .األصوات

  . یكون ھناأن مكتبھا یجب أن )ھاري(فكر 

ستبعد أنبدا لھ  تفظ أن من الم ا )جدامبری( تح ي مكتبھ ا ف ان ،  بمجوھراتھ ل ك ي المقاب ن ف و لك

دیبدو من الغباء عدم تفتیش المكتب  د . للتأك ذا فق ددالھ ر مج ول المم ى ط رك عل ارا ، ًتح ط ًم  فق

واء   بتعلیماتھ لریشة كانتتمتمبساحر عبوس كان ی ي الھ ائرة ف ھط ة ، أمام ھكاتب ى  تعلیمات  عل

  . رقعة من الورق

ھ اآلنو  و منتب ىإ و ھ ماء ل ى األس ة عل واب المكتوب ف  ، األب اري(الت ة)ھ ول زاوی ي .  ح و ف

ث إلىدخل  الثاني منتصف المسافة على طول الممر ة حی  ةمجموع تكان مساحة واسعة مفتوح

اوالت  ن ط من السحرة و الساحرات یجلسون على شكل صفوف على مكاتب صغیرة ال تختلف ع

ن  رغم م ى ال ة عل االمدرس ن أنھ ة م ان و خالی ة اللمع غ ت بال ات  كان وش و الكتاب ف . النق توق

اكانوا كلھم یحركون عصیھم .  لمشاھدتھم لفترة)ھاري( سقة تمام ة مت ة و دائری ً حركات متموج

واني . طائرات ورقیة صغیرةكأنھا المربعة تتطایر في كل اتجاه األوراقو قطع ،  دة ث د ع ،  و بع

نمط األوراق كل أنحیث ،  ھناك تناغم في ھذه العملیات أن )ھاري( أدرك س ال شكل نف ت ت ،  كان
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ة ، ن كتیبات  ما كان یشاھده ھو تكویأن أدرك أخرىو بعد عدة ثواني  فقد كانت المربعات الورقی

ع و ، عبارة عن صفحات  ت تجم صفحات كان حریاو ھذه ال ع س وى و توض داسً تط ة بأك  منتظم

  . ساحرةأوبجانب كل ساحر 

سلل  اري(ت ا)ھ ن  ،  ً مقترب رغم م ى ال م أنعل ى عملھ ین عل انوا منكب املین ك ع الع  أن إال جمی

اري( ي )ھ ك ف ھ علأنھم ش یالحظون خطوات سجاد  س ب أ، ى ال ة بجان ن كوم اھز م ب ج ذ كتی خ

اءة قام بفحصھ تحت  و الساحراتإحدى اءاال عب ھ . خف ان غالف وان  ك ھ بعن وب علی وردي مكت ال

  :ذھبي 

  موحلي الدم
  و الخطر الذي یشكلوه على مجتمع نقیي الدم

راء  وردة حم ورة ل اك ص ت ھن وان كان سم و تحت العن ھ مبت اك وج ان ھن ا ك ي منتصف بتالتھ ف

  . و مخالببأنیاب خضراء أعشابو ھي تخنق بواسطة ، بتسامة خفیفة ا

ى ة الندبأنبدا  ، أخرىو لكن مرة ، لم یكن ھناك اسم للمؤلف على الكتیب  ده الیمن ر ی ى ظھ  عل

ي ال أكدتبعدھا ،   عندما فحص الكتیببوخزه بدأت ت  و ھ دما قال  الساحرة التي بقربھ شكھ عن

ر شكل دائ رك عصاتھا ب زال تح ل  "  :يت تقومھ شمطاء س وز ال تجواب العج دم باس وحلي ال  م

  " حد ؟ أھل یعلم ، النھار كلھ 

ت  األرض و سقطت على األوراق إحدى  منھزلت، ر بجانبھا  الساحھاقال" احذري "  و یتلف و ھ

  .بعصبیة 

  " اآلن العین إلى باإلضافة سحریة أذنھل حصلت على ، ماذا " 

ساحرة  ت ال ىالتفت اب الخإل ات  الب صانعي الكتیب وء ب ان الممل ھ المك ذي یواج ع ال   و،شبي الالم

دیدو بدا ، ًأیضا الباب إلى )ھاري(التفت  ھ غضب ش ث . علی ھ  حی اب فی ي الب ب ف اك ثق ان ھن  ك

شب یعین دائر ي الخ ت ، ة كبیرة ذات قزحیة زرقاء المعة موضوعة ف ین كان ةع ة ظبف مألوف اع

  .)ستور موديیال(لكل من عرف 

اأنھ نسي أحتى ،  كان و ماذا كان یفعل ھناك أین )ھاري( الثانیة نسي و لجزء من ان خفی ھ ك  . ًن

ى  ىخط ینإل تفحص الع رة لی اب مباش رك .  الب ن تتح م تك دق ، ل دة و تح ت جام ىكان ى إل  األعل

   معدنیة تحتھا مكتوب علیھا الفتةكانت ھناك  . كاألعمى

  )دولوریس أمبریدج(

   للوزیراألقدمالوكیل 

   مكتوب علیھاأحدث الفتة ، و تحتھا
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   العامةأبناءرئیس لجنة تسجیل 

ر  اري(نظ ى )ھ ف إل ى الخل ات  إل انعي الكتیب م ، ص اكھم بعملھ ن انھم رغم م ى ال ھ أ إال، عل ن

ال  ب خ اب مكت امھمافترض بصعوبة فتح ب دون أم ذلكأن ب وا ل ھ و .  ینتبھ ى جیب ده إل د ی ذا م لھ

سماأ رج ج اًخ ل متحركً غریب ى أرج وي عل اطي یحت وق مط ت  .ة و ب و تح الزحف و ھ ام ب م ق ث

   . األرضالعباءة و وضع الشرك على 

د ین أب الركض ب شرك ب ل ال ذین أرج ساحرات ال سحرة و ال ھ ال ا . أمام ان خاللھ ات ك د لحظ و بع

ارق تاندفع،  ینتظر و یده على مقبض الباب )ھاري( ود موجة من الدخان الح ة األس ن الزاوی  م

امي صرخت الساحرة في الصف،  ایرت  ، األم ان األوراقو تط ل مك ي ك ة ف اء الوردی ا أثن  قفزھ

ضة )ھاري( أدار.  محاولین معرفة مصدر الدخاناألعلى إلىھي و بقیة السحرة و الساحرات   قب

  . الباب خلفھبإغالقو قام  ، )جدامبری( مكتب إلىالباب و دخل 

ي أأحس  ى الماض ان إل ع بالزم ب .نھ رج شبھ مكت ة ت ت الغرف ي )جدامبری( كان ورتسھو( ف  )ج

ھ المجففة األزھارالمنادیل و ،  المزخرفة األقمشة كانت . ًتماما ان كل ي المك دران . تغط ت الج كان

ة ،  المزخرفة اللوحاتتحمل نفس  كل واحدة منھا تظھر قطط صغیرة ملونة تثب و ترقص بظراف

  . األزھارحاشیتھ من كانت الطاولة مغطاة بقماش . زعجةم

ى )جدامبری( تلسكوبیة تستطیع أداة من الخلف )ماد آي( عینالتصقت ب سس عل ا التج  من خاللھ

ب  ي الجان املین ف رالع اباألخ ن الب ذ أ.  م اري(خ ھ و )ھ ن خالل رة م املین و ھم ال رأى نظ  الع

ین ،  في الباب ً ثقباًثم قام بخلع التلسكوب تاركا. یزالون متجمعین حول الشرك سحب الع ام ب ثم ق

تمو ، رفع عصاتھ  ، ًبعدھا التفت لیواجھ الغرفة مجددا.  وضعھا في جیبھالسحریة منھ و  "  :تم

   " .اكسیو لوكیت

ضالكنھ توقع ذلك  ، يءشلم یحدث  ك  ، ًأی ذ و )جدامبری( أنال ش ن تعاوی ي ع ل ش م ك ت تعل  كان

ة حر الحمای د. س ا و ب ف طاولتھ سرعة خل ب ب ذلك ذھ سحب أل ة و . األدراج ب ش كتاب رأى ری

رات  شكل و مفك ت ب سحورة التف غیرة م ة ص ع ورقی ىقط اش   ، األفع رف بالقم ندوق مزخ و ص

  . عالمة على وجود القالدةلكن لم یكن ھناك ،  الشعر أقواسمملوء بمشابك و 

د ات ب ة ملف ة خزان ف الطاول اك خل ت ھن اري( أكان ا)ھ ث فیھ ة .  بالبح تفی(و كخزان ي )شل  ف

ة بال ، )ورتسجھو( داتفقد كانت ملیئ ھ اسم ك ، مجل ا علی ل .ل منھ دما وص اري( و عن ى )ھ  إل

    قام بسحبھ و فتحھ .)ویزلي(ملف السید ،  صرفھ عن بحثھ ً شاھد شیئااألسفلالدرج الذي في 

  )آرثر ویزلي(
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 في ًمعروف بكونھ عضوا.  العامةإلىنقي الدم و لكن مع حالة میل غیر مرغوبة : حالة الدم 

  .)جماعة العنقاء(

االبن : مالحظة . )ورتسجھو(الصغیران في  ، أوالدعة بس، ) نقیة الدم (الزوجة:  العائلة 

  . من ذلكبالتأكدقام مفتشوا الوزارة ، مریض بشدة  ، ً في البیت حالیااألصغر

( احتمالیة اتصال الغیر مرغوب بھ رقم واحد عالیة . كل حركاتھ مراقبة. متبوع : األمنیةالحالة 

  .)ق في الساب)ویزلي(مكث مع عائلة 

  

درج و إلى )ویزلي(رجع ملف السید أعندما ، " الغیر مرغوب بھ رقم واحد" :  )ھاري(تمتم   ال

ذا . أغلقھ ون ھ ل و ، كانت لدیھ فكرة عمن یك دب ةمتأك ك  كفای ن ذل ت . م سھ و التف دل نف ى ع  إل

ات إعالن رأى،  حدیثةخفاءا أماكنالمكتب لیبحث عن  ذه الكلم ھ ھ دار و علی  عن نفسھ على الج

د"  م واح وب رق ر مرغ دره" الغی ى ص ة عل ى . مكتوب صقة عل ة مل ة وردی مالحظ اك  ت ھن كان

ا )ھاري(تحرك . اإلعالن ي یقرإلیھ ا و أ لك ة )جدامبری( أن رأىھ ي المالحظ ت ف د كتب تم "  ق لی

  ".عقابھ

الل  ارو بغضب غیر مسبوق واصل البحث في قعر الزھریات و س ة األزھ ن ،  المجفف م یك ھ ل لكن

اكأنمن ً ائمتفاج ر .  القالدة لم تكن ھن ىنظ رة إل ب نظ رة المكت س فاحصة و أخی يأح ة ف   برجف

ستطیلة )دمبلدور(كان . قلبھ رب ،  یحدق إلیھ من مرآة صغیرة م ب ق ة كت ى خزان وعة عل موض

  . المنضدة

ر  اري(عب ة و )ھ ا  الغرف ھ ، انتزعھ سھا أدركلكن ي لم ة الت ي اللحظ ا ف ى أنھ رآة عل ن م م تك  ل

ا. اإلطالق دور(ن ك ع )دمبل اب الم الف كت ى غ ة عل سامة كئیب سم ابت ظ ،  یبت م یالح اري(و ل  )ھ

بحیاة و  –مباشرة الكتابة الخضراء على قبعتھ  دور(أكاذی بس دمبل ة – ) ال  األصغر  و ال الكتاب

دره  ى ص ة عل ھ" المكتوب ا سكیتر( لكاتبت اب  ، )ریت ة الكت رمؤلف ااألكث ت  ، ً مبیع دو دیب : ارمان

  " ؟لھأب أم أستاذ

ا یضحكان و ،  صورة بحجم الصفحة لولدین مراھقین رأىو ً  الكتاب عشوائیا)ھاري(فتح  و ھم

اني ف الث ى كت ا عل ل منھم دور(. ذراع  ك ى و شعره )دمبل ذكرإل ة صغیرة ت ھ لحی ق و ل َ المرف  هُ

ة)رون( أزعجت التي )كرام(بلحیة  ب .  للغای ف  بجان ان یق ذي ك د ال دور(الول ھ )دمبل ان یقھق  ك

ان إذا فیما )ھاري(تسأل .  كتفھإلىكان شعره الذھبي المجعد ینحدر . ن المتعة م و )دوج( ك  و ھ

        .  ٌفتح باب المكتب ،  على الصورة التعلیقأ یقرأنو لكن قبل ، صغیر 
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ل )كنسیث(لو لم ینظر  تطاع ،  وراء كتفھ عندما دخ ا اس اري(لم اءة )ھ ع عب اء وض ول اإلخف  ح

دق ً ظل ساكناألنھ قد لمح حركة )كنسیث( نأ )ھاري(ظن .  نفسھ و یح  بدون حركة للحظات و ھ

و أنلعلھ قرر . ً توا)ھاري( المكان الذي اختفى فیھ إلىبفضول  دور( ما رآه ھ ك )دمبل و یح  و ھ

رف)ھاري(ن أل، نفھ على واجھة الكتاب أ راو .  وضعھ بسرعة على ال شى أخی نسیث( م ى )ك  إل

زت و  الإلىالطاولة و وجھ عصاتھ  ر فقف ة الحب دأتریشة الموضوعة في قنین ة ب ة مالحظ  بكتاب

نًا على التنفس و تحرك خارج)ھاري( شدید جرؤ ببطءو . )جدیامبر(ل ب  م ى المكت سحة إل  الف

  .المفتوحة خلفھ

تمر  ذي اس داركان صانعوا الكتیبات ال یزالون متجمعین حول بقایا الشرك ال وات بإص ة أص  خافت

احرة إلىً  خارجا)ھاري( رعأس. و ھو یخرج الدخان ت س ن" :  الممر عندما قال ى أراھ ھ أ عل ن

  ".البط السام ؟ ھل تذكرون  ، ً مھملون جداإنھم،  اختبارات سحریة ألجلوضع ھنا 

ع  دما رج اري(عن سرعة )ھ ى ب ھإل ع خیارات ا.  المصعد راج ستبعد تمام ن الم ان م ون أنً ك  تك

لأو لم یكن ھناك ، القالدة ھنا في الوزارة  ن م ا م ة مكانھ سحر )جدامبری( بمعرف ق ال ن طری  ع

اس ة بالن ة المكتظ ة المحكم ي قاع ة. في الوقت الذي كانت تجلس فیھ ف ي األولوی ھ ھ سبة ل  بالن

رة  ، ھكشفتم  یأنالخروج من الوزارة قبل  اول م رىو یح رأخ وم آخ ي ی ش.  ف ذي األول يءال  ال

و  ھ ھ ب عمل ادیج ن )رون( إیج م یمك ن ث دا طرأن و م ة  یج راجیق ایوني( إلخ ة )ھرم ن قاع  م

  .المحكمة

اءة إلى )ھاري(قفز .  عندما وصلًكان المصعد خالیا اء الداخل و سحب عب داإلخف دما ب ھ عن  أ عن

ل و )رون( رأىو الرتیاحھ الكبیر وقف المصعد في الطابق الثاني و . المصعد بالنزول و مبل  و ھ

  . المصعدلىإھو یدخل 

  ". صباح الخیر -صـ "  : المصعد بالھبوط أا بد عندم)ھاري( إلى )رون(تمتم 

   !")ھاري( ، أنانھ إ ، )رون(" 

  " لیست معك ؟ )ھرمایوني( لماذا –لقد نسیت شكلك ، بربك  ! )ھاري("

   "–و ، لم تكن قادرة على الرفض  ، )جدامبری( قاعة المحكمة مع إلىلنزول لاضطرت "

ل  أن)ھاري( یستطیع أنو لكن قبل  ف ا،  یكم رة وق رىلمصعد م سید  . أخ ل ال اب و دخ تح الب ف

شط ةكھل ساحرة إلىً  المصعد متحدثاإلى )ویزلي( ى كان شعرھا مم ىإل شبھ  األعل ان ی ث ك  بحی

  .كثیب النمل

   "---- جزء من أكون ال أن أخشىلكني  ، )واكاندا(،  تماما ما تقولینھ مفھأ"..... 
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ب . )ھاري( إلى عن الكالم عندما انتبھ )ویزلي(توقف السید  ن الغری ان م سید أنك ھ ال ر إلی  ینظ

ي( ره)ویزل ن الك در م ذا الق ق.  بھ اب المصعد أغل م  ب رك بھ تھمو تح اه أربع رة األسفل باتج  م

  .أخرى

وب إلى و ھو ینظر )ویزلي(قال السید  ا  ، أوه"  : )رون( القطرات النازلة من ث ج(مرحب  " )ری

  " مبلل ؟أنتلذي حدث لك ؟ لماذا  اما،  زوجتك ھنا الیوم لالستجواب ؟ ألیست" 

ب " :  )رون(قال  سلي(ھناك مطر في مكت ر  " )یاك و ینظ ىو ھ سید إل ف ال ي( كت ان  ، )ویزل ك

ن ً كان خائفا)رون( أن من ًمتأكدا )ھاري( ده أن م ھ وال رف علی ر  إذا یتع دھما أنظ ىح ي إل  عین

  "--- أعتقدكما  ،)یلسوورثبیرني ب(  إلحضار أرسلونيلذا فقد  ، إیقافھستطع ألم  "  ،اآلخر

سید  ال ال ي(ق م  "  :)ویزل ؤخرا، نع ر م ت تمط ب كان ن المكات ر م ت  ، ًالكثی ل حاول ھ

   ")بلیتشلي( ؟ لقد كانت نافعة في حالة )میترولوجینكس ریكانتو(

تم  " )میترولوجینكس ریكانتو(" م ، ال   " :)رون(تم ال ـ  ، ًشكرا . أجربھ ً شكرا،  اقصد --- أب

   ".)آرثر(

ت  وابفتح الي ،  المصعد أب شعر الع وز ذات ال ساحرة العج ت ال دفع ورا، خرج ا ءان  و )رون(ھ

ن  اراختفى ع اول . األنظ اري(ح ھ )ھ اق ب ا،  اللح ھ مغلق د طریق ن و ج ل ًلك دما دخ ي ( عن بیرس

  .ھاؤ التي كان یقراألوراق في بعض ًمدفونانفھ أكان ،  المصعد إلى )ویزلي

ةأغلق أن إلىن في المصعد مع والده نھ كاأ )بیرسي(و لم یالحظ  ع .  باب المصعد ثانی دما رف عن

ت ،  احمر وجھھ )ي ویزل(  السیدرأى و رأسھ وابو ترك المصعد في اللحظة التي فتح رة األب  م

ن المصعد )ھاري(و للمرة الثانیة حاول . أخرى روج م د ،  الخ ھ وج ل أنلكن ن قب د م ھ س  طریق

  .)ویزلي(ذراع السید 

  ".)رنكورن(،ة لحظة واحد" 

ر إلى المصعد و عندما نزلوا أبواب أغلقت سید ،  طابق آخ ال ال ي(ق ك  "  :)ویزل معت بأن د س لق

   ". )كریسویلدیرك (أعطیت معلومات عن 

شاكل ) بیرسي( رؤیتھ لــ كان بسبب )ویزلي(ن غضب السید أ االنطباع ب)ھاري(كان لدى  و الم

  .ب دور الغبي ھو أن یلعيء فقرر أن أفضل ش،التي بینھم 

  ".المعذرة ؟ "  :)ھاري(قال 

د " :بعنف  )ویزلي(قال السید  " ًبأنك ال تعرف شیئا) رنكورن(ال تتظاھر "  ساحر أسقطتلق  ال

  " كذلك ؟ ألیس، الذي زیف شجرة عائلتھ 

  " ماذا لو فعلت ؟ و--- أنا" :  )ھاري(قال 
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ذي ضعافأ ھو عشرة )كریسویلدیرك (  " : بھدوء )ویزلي(قال السید  ساحر ال ت ال ھ أن ،  علی

ھ ف ، )باناازك( نجا من إذاو  ھ و ، سیكون علیك الرد علی ر زوجت دون ذك ھب دقائھ و أطفال  – أص

"  

  " كذلك ؟ ألیس، نك مراقب أ تعرف أنت ، )آرثر( "  :ً قائال)ھاري(قاطعھ 

   ".)رنكورن(، ھل ھذا تھدید " :  بصوت عال )ویزلي(قال السید 

   "– كل حركة  یراقبونإنھم، لكنھ حقیقة ، ال " :  )ھاري(قال 

ت  وابفتح صعد أب لوا . الم د وص ى لق وزارةإل سي لل و الرئی سید  .  البھ ر ال ي(نظ ى )ویزل  إل

ن المصعد)ھاري( رج م یة و خ ف .  نظرة قاس اري(وق دا)ھ ي المصعد مرتع ى  ، ً ف د تمن ھ ألق ن

  . المصعدأبواب أغلقتثم  .. )رنكورن(تشبھ بشخص آخر غیر 

اءة )ھاري(حب س اء عب اد و اإلخف سھأع ى نف رب أن أراد.  وضعھا عل راج یج ایوني( إخ  )ھرم

ت .  یھتم بمشكلة المكتب الماطر)رون(بنفسھ فیما كان  دما فتح وابعن رج ، األب ن المصعد خ  م

ار إلى او خط ري المن ر الحج شاعل  المم ا، بالم ان مختلف د ك اًلق ي ً تمام رات ف ن المم ى ع  األعل

عندما غادر المصعد  برجفة خفیفة )ھاري(شعر .  الخشب و المفروشة بالسجادواحبألالمكسوة 

  .األلغاز قسم إلى المدخل كان یسد الذي األسود باتجاه الباب األمام إلىو ھو ینظر 

اب  ، األمام إلى )ھاري(تقدم  ودلكن وجھتھ لم تكن الب ذكره  ، األس ذي یت دخل ال ل الم ىب ة إل  جھ

سار تح ، الی ذي یف ؤدي ىإلال اللم ت ى لألسفل س ةإل ات المحكم ع .  قاع راع م ي ص ھ ف ان عقل ك

اخ .  تحدثأنیمكن االحتماالیات التي  ن ، كان ال یزال لدیھ زوج من االفخ ن یمك ن أنلك ون م  یك

ورن( یطرق على باب قاعة المحكمة و یدخل كأن ببساطة األفضل ریعة  ، )رنك ة س ب كلم و یطل

ن ،  كھذا يء لینجو بش)رنكورن( مدى أھمیة لكنھ لم یكن یعلم ؟ )لدااماف(مع  ن م و حتى لو تمك

ل أن )ھرمایوني(ن غیاب إف، القیام بذلك  ث قب ة بح الق عملی ى إط ؤدي إل   و عدم ظھورھا قد ی

   ....یتمكنوا من الخروج من الوزارة

ھ لم  ، أفكارهو فیما ھو غارق في  سلل إلی ان یت ذي ك ي ال ر طبیع رد الغی رة الب ھكأ، یمیز مباش  ن

ىوصل البرد  ، مع كل خطوة یخطوھا فأكثر أكثركان یحس بالبرد . كان یدخل في ضباب ھ إل  حلق

دھا .  تتمزقكأنھا بھا أحس التي رئتیھ إلىو نزل  سو عن دام أح أس و انع ن الی ي م شعور خف  ب

  .الدیمنتورات  إنھا ...و فكر ...  یملؤه و یتسع  في داخلھ األمل

ت  ىعندما وصل نھایة الساللم التف راإل اھد منظ ین و ش اً الیم ارج . ً مروع م خ ر المظل ان المم ك

ل  ، الرأس طویلة سوداء مغطاة بأشكالً ا المحكمة ممتلئقاعات ة بالكام وھھم مخفی و ، كانت وج

ی یضًئالم یكن یسمع ش سھم البغ وت تنف وى ص ان س ي المك س  .  ف اءجل ذھولون  أبن ة الم  العام
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ذین  تجواب ال وا لالس یةجلب شبیة قاس ساطب خ ى م ون عل ون و یرتجف م متجمع ى . و ھ غط

وھھم  م وج دیھممعظمھ ة  ، بأی ة لحمای صورة غریزی ا ب سھمربم ن أنف واه م دیمنتورات أف  ال

بعض تبعضھم كان. الجشعة ر ترافقھ عائلتھ و ال دااآلخ س وحی دیمنتورات . ً جل ت ال أرجحكان  تت

امھم لألسفل و لألعلى ان ، أم دان و ك رد و فق ل الب أس و األم ان الی ي المك د ی ف ىمت اري( إل  )ھ

    .عنةلكال

تطاعتھ  ، یحاربھا لم ال  ،قال لنفسھ  دم اس راجلكنھ علم ع اس( إخ دون )بترون ا ب شف أن ھن  یك

رك .في نفس اللحظةعن نفسھ  املأل لھذا فقد تح ستطیع م ا ی در م ان ،  بصمت ق وة ك ل خط و بك

ھ لك،  دماغھ إلىالخدر یتسلل  ر بأن ى التفكی سھ عل ر نف ایوني( جب ا ل ال)رون( و  )ھرم ذین كان

  .بحاجة إلیھ

االسوداء األشكالكان تقدمھ من خالل  ة مرعب ة  ، ً العمالق ون و محجوب ن العی ة م وه الخالی الوج

ف  ةخل رأس أغطی ر ال ا م ت كلم ت تلتف ا ب كان ان ، قربھ داو ك اً متأك ھ أنھ س ب س ،  تح ا تح ربم

   . األملبعض  یمتلك إنسانبوجود 

د أةفجو   ین الصمت المتجم تح ،   ب د أف وابح ي أب سجن الت ى ال وة و دوت إل ر بق سار المم  ی

  .الصرخات منھ 

ھ  ، ً ساحراأبيكان !  لكم أقول أنا،  نصف نقي أنا،  نصف نقي أنا، ال ، ال "  وا عن  يركآ (،ابحث

ي –كم  لأقول أنا، ابحثوا عنھ ، نھ مصمم مكانس معروف إ ، )الدیرتون دك ،  ابعد یدك عن د ی ابع

    " –عني 

حریا)جدامبری(  قالت " لكاألخیر اإلنذارھذا "  ث ً بصوت مضخم س مع أن بحی وتھا س ى ص  أعل

  ".منتورات یفستخضع لقبلة الد،  قاومت إن " :من صرخات الرجل الیائسة 

  .ه الجاف تردد صداه في الممر ءلكن بكا، خفتت صرخات الرجل 

   ".ًخذوه بعیدا "  :)جدامبری(قالت 

ن  الجرباءبأیدیھماو ، خل قاعة المحكمة منتوران في مدیظھر د ساحر م  المتعفنة قبضوا على ال

وا .  علیھأغمينھ أذراعھ و الذي یبدو  م ًدایعبثم انزلق و معھ ر و ھ ي المم ة لعو ابت،  ف ھ الظلم ت

  .األنظار عن وراءھم ةالمتخلف

   ")ترمولاكماري ( ،،التالي "  :)جدامبری(نادت 

ىكان شعرھا الغامق قد سرح .  قدمھاإلى رأسھا صغیرة كانت ترتعش من امرأةوقفت  ف إل  الخل

رف ر مزخ دي رداء غی ت ترت ا. و كان ان خالی ا ك اًوجھھ دم تمام ن ال رت . ً م دما عب و عن

  . و ھي ترتعد)ھاري(الدیمنتورات رآھا 
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ھ قدر من التخطیط و أيبدون  رألن ة الم ره رؤی ي تأ ك دھا ة و ھ شي لوح ىم سجن إل دما ،  ال عن

  . داخل قاعة المحكمة خلفھاإلىً  غریزیا)ھاري( الباب لیغلق خطى تأرجح

تعمال  سبب االس ا ب تجوابھ فیھ سیلم تكن نفس الغرفة التي تم اس سحرئال ة .  لل ذه الغرف ت ھ كان

ن ًالذي جعلھا تعطي شعورا ، ً جداًو كان السقف عالیا، صغر أ الخوف م اكن ب ة و  المأالم  أنغلق

   .الشخص عالق في قعر بئر عمیق

ین ، ناشرین جو التجمد في المكان ، منتورات ھناك یكان یوجد المزید من الد أنھمواقف راس ك  ح

ن المنصة دین ع ة بعی ا القاع ست . عدیمي الوجوه في زوای اجز جل ف ح ا خل ع )جدامبری(ھن  م

ا  )ھرمایوني( من جھة و )یاكسلي( ضاأ التي كان وجھھ سیدة  مثًبی ھ ال ت )ترمولاك(ل وج  كان

شعر  فضیةو تحت المنصة كانت ھناك قطة بیضاء. اآلخرجالسة على الجانب  ة ال وف  طویل تط

ى ى و لألعل فل إل اري( أدرك ، األس ا )ھ ت أنھ اس( كان ن )بترون ین م ي المحقق أس لتحم  الی

   .جل المتھمین و لیس المحققینأمنتورات  التي كانت من یالمنبعث من الد

  "اجلسي "  : بصوتھا اللین الناعم)جدامبری( قالت

ي منتصف إلى )ترمولاك(تھاوت السیدة  ود ف د الموج ستوى أ المقعد الوحی ت م ة تح رض الغرف

ا . المنصة ا و ربطتھ ي طوقتھ ن ذراع الكرس ل م ت سالس ا انطلق ست فیھ ي جل ة الت و في اللحظ

   .  المقعدإلى

  " ؟)ترمولاماري الیزابیث ك( أنتھل  "  :)جدامبری(قالت 

  . موافقةرأسھا )ترمولاك(ھزت السیدة 

  "قسم الصیانة السحریة ؟ب الموظف )ترمولاریجینالد ك( متزوجة ب" 

ن ال اعرف أنا "  :  بالدموع)ترمولاك(انفجرت السیدة  و أی روض ،  ھ ن المف ان م ي أنك  یلتقین

  !" ھنا 

  " ؟)مولتراد كیالفر( و )ایلي( ، )مایسي( أم"  : )جدامبری(تجاھلتھا 

  "– البیت إلىرجع أ لن أننيیظنون ،  مرتعبون إنھم"  :  من قبلأكثر )ترمولاك(نشجت السیدة 

  " ال یحرك تعاطفنا امة العأوالدبكاء  "  :)یاكسلي(صاح " دعینا من ھذا " 

وات )ترمولاك(غطى بكاء السیدة  وت خط ى ص اري( عل درجات )ھ اه ال ذر باتج دم بح و یتق  و ھ

ھ .  المنصةعلىأ إلىالتي تؤدي  وف ب ذي یط ان ال  )ساالبترون(و في اللحظة التي عبر بھا المك

ا. ً و مریحاًكان الجو ھنا دافئا،  باالختالف في الحرارة أحسالقط  ان واثق اس( أنً لقد ك  )البترون

ة ألنھا و الذي كان یتوھج )جدامبری(یعود ل وانین الملتوی ي دعم الق دورھا ف ا ب ة ھن ت فرح  كان

اھمت ي س االت ي كتابتھ بطءو .  ف ف ب صة خل ى المن شى عل دیدین م ذر ش  ( ،)جدیامبر( و ح
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ب أن من ًلقد كان خائفا. خلفھاعلى مقعد  و التي جلس  )ھرمایوني( و )یاكسلي ایوني( تث   )ھرم

ا إن م معھ ي ،  تكل ر ف اءو فك ذة  إلق افلیتو(تعوی ى )م سلي( و )جدریمبا( عل ى  ، )یاك ن حت لك

تجعل  ة س ة بالكلم ایوني(التمتم ب )ھرم ت .  ترتع دھا رفع سیدة )جدامبری(بع تكلم ال وتھا ل  ص

  .  الفرصة)ھاري(فاغتنم  ، )ترمولاك(

   " خلفك أنا " : )ھرمایوني( أذنھمس في 

ت أنھافقد قفزت  من مقعدھا بعنف حتى ، و كما توقع   كانت على وشك قلب قنینة الحبر التي كان

سلي( و )جدامبری(لكن ، تستعملھا لكتابة المحاضر  سیدة )یاك ى ال زین عل ا مرك  )ترمولاك( كان

  . لم ینتبھا لما حصل أنھمابحیث 

ت  یدة " :  )جدامبری(قال م  ،)ترمولاك(س ولك أت د وص ك عن ذ عصا من ىخ وم إل وزارة الی ،  ال

ة  شإثمانی ة تان اع و ثالث راء  ، أرب رن ، حم د الق عر وحی ن ش ا م ذه . لبھ ى ھ ت عل ل تعرف ھ

  ".المواصفات ؟ 

  . موافقة و مسحت عینیھا بكم رداءھارأسھا )ترمولاك(لسیدة  اأحنت

  ". العصا ؟أخذت تخبرینا من أي ساحر أنھل یمكنك رجاء " 

سیدة "  ؟ أخذت –أ "  ن أي  " )ترمولاك(نشجت ال ذھا م م آخ د أل د أ .ح دما – لق تریتھا عن  اش

  . من السابقأكثرشدة و بكت ب  ".اختارتني لقد – لقد –لقد . كنت في الحادیة عشر من العمر 

  . یود الھجوم علیھا)ھاري( بنعومة مما جعل )جدامبری(ضحكت 

أرجح  ، أفضللترى ضحیتھا بشكل ،  فوق الحاجز األمام إلى جسمھا أمالت ي يءشو ت ى ذھب  إل

  .لقد كانت القالدة،  الخواء إلىو تدلى  ، ًأیضا األمام

ایوني( رأتھا ت و  )ھرم وتاأخرج اداً ص ن  ، ً ح سلي ( و)جدبریام(لك ین )یاك ا زاال منتبھ ىإ م  ل

  .  غیرھاًفریستھما  ال یسمعون شیئا

ط  ، )ترمولاك( ذلك سیدة ظنأال ، ال " :  )جدامبری(قالت  العصي تختار السحرة و الساحرات فق

ا أرسلت التي األسئلة على إجاباتكلدي .  لست ساحرةأنتو .  ي – )داالماف( – لك ھن ا ل  مرریھ

."  

ا كأنھابدت ،  یدھا الصغیرة )جدامبری(مدت  ة رآھ اري( ضفدع لحظ ا)ھ ان متفاجئ ذي ك دم ً ال  لع

  . أصابعھاوجود غشاء بین 

صدمة )ھرمایوني(كانت یدا  دأتو   . ترتجف من ال وعة ب ائق الموض ن الوث ة م ي كوم ث ف  تبح

ا  ي بجانبھ ى كرس راو ، عل ن ًأخی ة م حبت حزم سیدة  س م ال ا اس ي علیھ ات الت المخطوط

  .)ولترماك(
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شیر  " )دولوریس(،  ھذا جمیل –ھذا  " : )ھرمایوني( قالت  ىو ھي ت ة الإل الدة الالمع ي  الق ت

  .كانت في طیات سترتھا

تاألسفل إلى و نظرت )جدامبری(قالت " ماذا "  م  "  : و قال ا –آه نع دیم إنھ ائلي ق ، "  ورث ع

   .و ربتت على القالدة المتدلیة على صدرھا

لوین(لدي قرابة مع  ... )سلوین( ىإلالسین یشیر حرف "  ن ...  )س ل م اك القلی ة ھن ي الحقیق ف

ىو استمرت تتكلم و بصوت " سف یالأل... العوائل ذات الدم النقي لیس لدي قرابة معھا   و  أعل

ك يءالشو ھذا  "  : )ترمولاك( السیدة إلىھي تنظر  ق علی ة . ..... ال ینطب ة العائل ائعي : تبعی ب

   ". !خضر

حك  سليیا(ض تھزاء)ك ي .  باس فلو ف ان األس وف )ساالبترون( ك ى یط فل و لألعل و  ، لألس

  .الدیمنتورات تقف منتظرة في الزوایا

ة  ت كذب دفع )جدامبری(جعل دم ین ى ال اغ إل اري( دم سى )ھ ذر  و ین ي –الح القالدة الت ذتھا ف  أخ

ى  تخدمتھا عل ر اس اسكرشوة من مجرم حقی ا أس اأنھ اوة دمھ ق نق ھادة توث ع.  ش اري( رف  )ھ

ى ، عصاتھ  تم أنو بدون حت ا یھ اءة بإبقائھ ت عب ة تح اء مخفی ال  ، اإلخف توبیفاي (": و ق  )س

."!  

وء  یض ض اك وم ان ھن ر أك ارت ، حم رب )جدامبری(فانھ ھا و ض اجرأس ة الح ت  ، ز حاف انزلق

سیدة أوراق ى )ترمولاك( ال قطت عل ضنھا و س ن ح ي  ، األرض م فلو ف ى  ، األس اختف

ط)سابترون( ة .  الق اح قوی رودة  ،و كری دید الب واء ش ة ھ ربتھم ھب ك ،  ض سلي(ارتب و  ، )یاك

ة )ھاري( ید رأىتلفت حولھ لیرى مصدر المشكلة و   معلقة في الھواء و ھي تحمل عصا موجھ

   !" .)ستوبیفاي( " : تأخرلكن الوقت كان قد ،  یسحب عصاتھ أنفحاول . نحوه

  .رضیةاأل و تمدد على األرض إلى )یاكسلي(انزلق 

   !".)ھاري(" 

   " .–تركھا تتظاھر أ ھنا و و سأجلس أنني كنت تظنین إن ،  )ھرمایوني(" 

   !".)ترمولاك(السیدة  ، )ھاري(" 

ت  اري(التف ھ )ھ اءة ،  حول ى عب اءو رم ا و  ، اإلخف ن الزوای ت م د تحرك ق دیمنتورات  ت ال كان

سوا أن )ساونالبتر(ن و سواء أل.  الكرسي إلى المرأة المقیدة إلىاتجھت  م أح ى أم ألنھ  قد اختف

سیطرة  د ال یدھم فق دات، س وا التقی د ترك م ق ر أنھ د ظھ سیدة .فق رخت ال رخة )ترمولاك( ص  ص

  . الخلفإلى رأسھا و دفعت جرباء من ذقنھا ید لزجة أمسكتھاخوف رھیبة عندما 

   !".)و باترونماكسبیكت ("
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رف عصا أیلحلق  اري( فضي من ط د)ھ اه ال ب باتج ي می و وث ت ف ت و ذاب ي تراجع نتورات الت

ط )سابترون( من ً قوة و دفئاأكثر الضوء الذي كان مأل. الظالم ثانیة دما ،  الق سجن عن ات ال جنب

  . القاعةأرجاء في األیلجرى 

   ".)كسوالھوركر(خذي  "  : )ھرمایوني( ل)ھاري(قال 

   )ترمولاك(  و وضعھا في حقیبتھ و اقترب من السیدةخفاءاال عباءة إلىً ركض عائدا

ك إ  قال )ریج(،  لكن –لكن "  : و ھي تحدق في وجھھ )ترمولاك(قالت السیدة !" أنت "  ت أن ن

  "!لة ءمن قدم اسمي للمسا

  .ود التي تربط ذراعیھایو بدا بشد الق، " ھل فعلت ھذا ؟" :  )ھاري( تمتم

  .شيء یحدث مو لكن ل !" )دیفیندو ( .اآلنتغیرت مشاعري لقد  ، ًحسنا" 

  "كیف یمكنني التخلص من ھذه القیود ؟ ،  )ھرمایوني( "

    "– ھنا  القیام بشيء إنني أحاول،انتظر " 

  !"منتورات ینحن محاصرون من قبل الد ،  )ھرمایوني(" 

رف أ"  ذا ع اري(، ھ ن  ، )ھ دت إنلك حت و وج ت أن ص د اختف الدة ق د – الق سخھا أ أن أری  –ن

  ."ھذا سیخدعھا... ھكذا  ! )جیمینیو(

   !".)ریلیشیو (...لنر " :   و قالت األسفل إلى )ھرمایوني(ركضت 

  . خائفة مثل السابق)ترمولاك(بدت السیدة .  ذراعي الكرسيإلىرنت السالسل و انسحبت 

  .... "فھم أال " : قالت و ھي تھمس 

دمیھاثم تابع . " عن ھنا ًستذھبین معنا بعیدا" :  )ھاري(قال  ى ق ا عل ي اذ "  : و ھو یوقفھ ھب

ى ت إل ذي ،  البی كخ ي أطفال د ،  و اخرج ارج البل ي خ طررت إذااذھب ى اض كإل روا.  ذل  و تنك

  ".لن تحصلي على جلسة استماع عادلة ھنا ، كیف الحال رأیتلقد . اھربوا

د" :  )ھرمایوني(قالت  " )ھاري("  ك ال ي یكیف سیمكننا الخروج من ھنا مع كل تل منتورات ف

  ".الخارج ؟

وھج  ، األیل أبطأ  ، األیل إلى بعصاه أشارو  " )بتروناس( ":  )ھاري(قال  زال یت و ، و ھو ال ی

ي، كبر عدد ممكن أیجب علینا أن نصنع " . مشى نحو الباب  اسال( أطلق ا )بترون ك ی اص ب  الخ

   ".)ھرمایوني(

  .شيء و لكن لم یحدث  !") اكسبیكتو باترونم–اكسبیكتو ( "   :)ھرمایوني(قالت 

ا نھاإ "  : و ھي مرتبكة)ترمولاك(لسیدة  ل)ھاري(قال  شاكل معھ  التعویذة الوحیدة التي لدیھا م

   .. ".)ھرمایوني(ھیا  ... لألسف، 
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   ".)اكسبیكتو باترونم ("

  . و سبح في الھواء برشاقة و لحق باألیل )ھرمایوني( من طرف عصا  ثعلب الماءخرج

  . البابإلى )ترمولاك( و السیدة )ھرمایوني( و قاد )ھاري( ھاقال" ھیا " 

ذین )ساتاالبترون(عندما خرجت  اس ال ل الن ن قب  من القاعة كانت ھناك صرخات من الصدمة م

نھم یكانت الد،  حولھ )ھاري(نظر . كانوا ینتظرون في الخارج ع ع ة ، منتورات تتراج ىھارب  إل

  . المخلوقات الفضیةأماممتشتتة ، الظالم 

ود"  وائلكم تم التقریر على أنكم یجب أن تع ع ع اء م ذھبوا لالختب ازلكم و أن ت ى من ر أ" وا إل خب

وء ، بناء العامة أ المنتظرین من )ھاري( سبب ض شوشین ب انوا  م اس(و الذین ك  و ال )البترون

وافقط .  استطعتم إذااذھبوا خارج البالد  " .یزالون یجثمون على األرض دابق المین بعی ن ً س ا ع

وزارة ذا . ال ـ اھ م--ل ف الرس د  الموق تم ، و اآلن . ي الجدی و تبع ستكونون  ، )ساالبترون(ل ف

  ." من البھو الرئیسي ةقادرین على المغادر

ن  وا م دمتمكن ة التق دون مقاطع ري ب ر الحج مم ي ال لوا ،  ف ا وص ن حینم ىلك د،  المصاعد إل  أب

ل فضي و إلىإن دخلوا .  باالرتیاب)ھاري( ع أی اء ی البھو الرئیسي م ب الم ھ ثعل ق بجانب و  ، حل

شر ر أوً ن شخصایع ون أكث أنھم نصفھم متھم اء ب ة أبن تطاعتھ ،  عام ن باس م یك شعور إالل  ال

ىو عندما وصل . إلیھم سیجذبون االنتباه بأنھم ت إل ع المصعد و فتح تنتاج قرق ذا االس ھ ھ  أبواب

  .أمامھم

  .)رون( ذراعي إلىو رمت بنفسھا  " )ریج(" :  )ترمولاك(صرخت السیدة 

ا بأ و )یاكسلي( و )جدامبری(لقد ھاجم  ، )نكورنر(لقد أخرجني "  ا جمیع د أخبرن ادر البل ، ن نغ

ال و إلنسرع  ، )ریج(، ن نفعل ھذا أأظن من األفضل لنا  أتي باألطف ل –لى البیت و ن ت مبل م أن  ل

  "؟

وزارة  ، )ھاري(" ، " نھ الماء إ" :  نفسھ و قال )رون(حرر  ل ال الء داخ لقد علموا بوجود دخ

   "– لدینا خمس دقائق أن أظن  .)جدامبری( یتعلق بثقب في باب مكتب  مايءش، 

  .ظھر على وجھھا الرعب مع فرقعة عندما )ھرمایوني( )سابترون(اختفى 

   ".–قد حوصرنا ھنا إن كنا  ، )ھاري("  

  " تحركنا بسرعة إنلن نحاصر " :  )ھاري(قال 

ذإلى قولھ )ھاري(وجھ  ون  مجموعة الناس الصامتین خلفھ ال انوا یحملق ھین ك ك  "  :ب ن یمل م

  "عصا منكم ؟

   .األعلى إلى أیدیھمرفع نصفھم 
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ل  ، ًسناح"  نك اج م ھ عصا یحت یس لدی ى ل ع أن إل ى م ا أ یبق د یملكھ یكم . ح وا أنعل  تتحرك

  ".ھیا .  یوقفونا أنبسرعة قبل 

شر  ن ح وا م سھمتمكن صعدین أنف ي م ف .  ف اس(وق اري( )بترون ارس )ھ ام كالح ات  البواأم ب

  .األعلى إلى المصعد بالصعود أ و بدأغلقت أن إلىالذھبیة 

  ".البھو الرئیسي " : قال صوت الساحرة الھادئ " الطابق الثامن " 

اري( أدرك رة )ھ م مباش شكلة أنھ ي م انوا ف ذین .  ك اس ال وء بالن سي ممل و الرئی ان البھ ك

   .یحاصرونھم و ھم ىخرألى مدفأة إیتحركون من 

  "ما الذي سنفعلھ ؟ " : بصوت حاد )ھرمایوني( قالت " )ھاري(" 

سحرة ت.  البھو رجاءأ القوي في )رنكورن(و دوى صوت ، " توقفوا " :  )ھاري(صرخ  جمد ال

  . الذین كانوا یغلقون فتحات كل مدفأة في المكان

ائفین أبناء إلى )ھاري(ھمس " اتبعوني "    ة الخ دموا ،  العام ىو تق ام إل ة اإلم شكل مجموع  ب

  .)ھرمایوني( و )رون(قدمھا یت

اري( الذي تبع األصلعقال نفس الساحر  " )البرت(ماذا ھناك یا "  ن الم)ھ روج م ي الخ  دفأة ف

   .ًلقد بدا عصبیا . ًسابقا

سلطة )ھاري(قال "  تقفلوا المخارج أن تغادر ھذه المجموعة من ھنا قبل أنیجب "   ذلك بكل ال

  .التي أمكنھ استجماعھا في صوتھ

  . بعضھم إلى أمامھلسحرة الواقفین نظر ا

   "– ألحد ال نسمح أنلقد قیل لنا بان نغلق كل المخارج و " 

ني" :  )ھاري(صرخ  دني ، ؟  ھل تعارض ل تری ص أن ھ ك تفح جرة عائلت ل ش ت ،  اجع ا فعل كم

  ". ؟)دیرك كرسویل(مع 

ت  ، )البرت(لم اقصد ذلك یا . "  الخلف إلى و تراجع األصلعقال الساحر " آسف "  ي ظنن  –لكن

  ... "لة و ء ھنا للمساأنھمظننت 

ي ، " دمھم نقي " :  )ھاري( قال  ؤثر ف شكل م اءو تردد صدى صوتھ العمیق ب ةأرج . "  القاع

ى نكم أنق دین م ن دم العدی تطیع.  م ول أن أس دا، أق وا بعی ا " ً اذھب اء أعلنھ ذین ألبن ة ال  العام

سرعین  وا م ىانطلق دافئ إل د الم اءوا باالختؤو ب وزارة . ف حرة ال ع س ىتراج فإل م  الخل  و ھ

  . ً و ممتعضاًو البعض اآلخر خائفا ، ًبعضھم بدا مرتبكا، ن یعاجز

   !" ) ماري("
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دا ،  الحقیقي )ترمولاك(كان السید .  الوراء إلى )ترمولاك(التفتت السیدة  ھ ب أ لكن ن یتقی م یك و ل

  .المصاعدحد أ من ًو قد أتى جریا ، ً و ضعیفاًشاحبا

  "  ؟) ریج(–ر " 

ال ، )رون( إلى زوجھا و إلىنظرت  ساحر . الذي بدأ یسب بصوت ع ر ال لعفغ اه األص ت ،  ف التف

  .  اآلخر )ترمولاك( إلى ثم )ترمولاریج ك( إلىبشكل مضحك 

  " یحدث ھنا ؟ ما ھذا ؟ لذي اما – ما ھذا" 

  ! "قفلوھا أ! قفلوا المخارج أ" 

ر)یاكسلي(اندفع  و ی ر و ھ ستوقد و  من مصعد آخ ن الم القرب م ي ب ة الت اه المجموع كض باتج

سیدة  العامةأبناءي خرج منھا كل تال دا ال ا ع ساحر . )ترمولاك( م ان ال ا ك لعو بینم ع األص  یرف

  .  بھ في الھواءًمطوحا،  قبضة كبیرة و لكمھ )ھاري(رفع ، عصاتھ 

      !" )یاكسلي(لقد كان یساعد أبناء العامة على الھروب یا " :  )ھاري( صرخ 

ساحر أصحاببدأ  لع ال داث األص جة بإح تغلھا ،  ض سیدة و  )رون(اس ف ال و  ، )ترمولاك(اختط

حبھا  ىس اإل زال مفتوح ذي ال ی د ال واً الموق ر .  و اختف سلي(نظ رة  )یاك ىبحی اري( إل ى و )ھ  إل

ان ! زوجتي  "  : الحقیقي)ترمولاریج ك(بینما صاح السید  ، األرضالساحر الملقى على  ن ك م

  " لذي یحدث ھنا ؟  امع زوجتي ؟ ما

رخ )یاكسلي( رأس )ھاري(رأى  دھا ص ت عن اري( یلتف ایوني( ب)ھ ا " :  )ھرم ا بن و ، !" ھی

  .)ھاري( رأس فوق )یاكسلي( أثناء ما عبرت تعویذة ً الموقد معاإلىمسك بیدھا و قفزا أ

  . مقصورة صغیرةإلىیقذفوا خارج حمام داروا لعدة ثوان قبل أن 

سیدة )رون(كان ،  الباب بشدة )ريھا(فتح  ع ال صارع م زال یت و ال ی ل و ھ ب المغاس  یقف بجان

   .)ترمولاك(

   "– ال أفھم أنا ، )ریج(" 

    !"یجب أن تذھبي إلى البیت ،  لست زوجك أنا، دعیني " 

م  ي خلفھ ر ، كان ھناك ضجیج في المقصورة الت اري(نظ ھ )ھ ر ،  حول سلي(فظھ ك )یاك ي تل  ف

  .اللحظة

بدأ باالنتقال و  من ذراعھ )رون( من یدھا و )ھرمایوني(مسك أ! " . لنذھب " :  )ھاري(صاح 

د ... لكن كان ھناك خطأ  ، األیدي بتماسك اإلحساسابتلعھم الظالم مع .اآلني ایوني(بدت ی  )ھرم

  ... تنزلق من قبضتھ 
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صلبة  األش ، الرؤیةأو على التنفس ًلم یكن قادرا، ھل سیختنق ،  في نفسھ تساءل دة ال یاء الوحی

    ....ببطء و التي كانت تنزلق )ھرمایوني( أصابع و )رون(في العالم كانت ذراع 

و ، بمقبضھ االفعواني  ، )ولدمریج( ساحة رأى باب الدار الثاني عشر في ھذه اللحظةعند و 

و فجأة أمسكت ید . رجواني أ كان ھناك صرخة و ومیض لضوء ، أنفاسھ یستعید أنلكن قبل 

  . مرة أخرىًمظلما يءش بیده و أصبح كل )ھرمایوني(
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ذھبي خضرضوء األبال ة مبھورت عیناه و كان عینیھ)ھاري(فتح  ھ ،  و ال ن لدی م تك ىل رة أدن  فك

ھ ٍمستلقكان نھ أفقط كان یعرف ، عما حصل  دا ل جار أغصان  وأوراق على ما ب ال  .األش ً مناض

ذھأن أدركفرك عینھ و ،  مدمرة كأنھا رئتیھ التي بدت إلىلسحب الھواء  وھج ال ذي رآه  ال بي ال

دھا .  فوقھ األغصانظلة من  الشمس و ھي تدخل من خالل مأشعةكان  سبع سماأن أح اك ج ً  ھن

ھ .  من وجھھًعبر قریبا ھ و ركبتی ى یدی ستقر عل سھ لی ستعدا، دفع نف رس ًم ائن مفت اة ك ،  لمالق

ایوني( و )رون( حولھ فرأى )ھاري(نظر  .)رون(لكن ما رآه لم یكن سوى قدم  ستلقی)ھرم ن  م

  ً.أیضا رض الغابةأعلى 

ة أنھا في البدایة )ھاري(ظن  ة المحرم ة ،  الغاب سخافة و ، و للحظ ھ ب ن معرفت رغم م ى ال و عل

ین إال أن  ، )ورتسھوج (أراضيخطر ظھورھم في  سلل ب جار قلبھ قفز لفكرة الت ى األش وخ إل  ك

اري( باألنین و بدأ )رون(و بعد عدة لحظات بدأ  . )ریدھاج( الزحف ن)ھ وه  ب اري( أدرك، ح  )ھ

ة أن ة المحرم ن الغاب م تك ة ل جار،  ھذه الغاب دت فاألش راأ ب رة  ، ًصغر عم ساحات كثی اك م و ھن

  .أنظف كانت األرضو  األشجارخالیة من 

ي . ًعلى یدیھا و ركبتیھا أیضا و كانت )رون( رأس عند ) ھرمایوني(اجتمع ب ة الت ي اللحظ و ف

ل ، )رون( إلى )ھاري(نظر بھا  ر ذھبت ك ن تفكی ات م اري( االھتمام ب  ، )ھ ل الجان ان ك د ك فق

أثیر. لألرضً  و مواجھاً جداً بالدم و كان وجھھ شاحباً مبلال)رون(  لاألیسر ان ت ائل ك ة س  جرع

ان شكل ، قد بدأت بالزوال   وسیجالبولی ین شكل )رون(ك ي المنتصف ب  و شكلھ )ترمولاك( ف

  ً. شحوباأكثر وجھھ في الوقت الذي كان األحمر اللون إلىكان شعره یتحول  ، األصلي

  "ما الذي حصل لھ ؟ " 

بلینش("  ت  " )س ایوني(قال وب ) ھرم م ث ى ك دھا عل ذا و ی بلال)رون( ھ ان م ث ك دم ً حی  بال

  .الغامق

ب  اري(راق اتمر )ھ ایوني( ، ًعب یص )ھرم تح قم ي تف ا. )رون( و ھ ر دائم ان یفك د ك ً لق

   ....لكن ھذا ،  فكاھي يءكش )شنالسبل(ب

ایوني( رأىشعر بداخلھ باالنزعاج الشدید عندما  ن )ھرم شف ع ي تك ى و ھ  ، )رون( ذراع أعل

  . قطعت بواسطة سكینكأنھامقطوعة بدقة ، كانت قطعة كبیرة من اللحم مفقودة 

   "– ) دیتاني( ھناك قنینة صغیرة مكتوب علیھا مستخلص، في حقیبتي  ، أسرع ، )ھاري(" 

   "ً حاال–في الحقیبة " 
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ایوني( فیھ ھبطت المكان الذي إلى )ھاري( سرعأ صغیرأ و )ھرم ا ال سك بحقیبتھ ده ةم ع ی  و دف

س،  تلمس یده األشیاءو في الحال بدأت . داخلھا دأح اب ة بجل ام،  كت وزة أكم وفیة لبل ب ،  ص كع

   "–حذاء 

   !"بسرعة" 

  . الحقیبة السحریةأعماق إلى و وجھھا األرض عصاتھ من )ھاري(التقط 

   !")و دیتانياكسی ("

سرعا)ھاري(مسكھا أ، خرجت قنینة صغیرة بنیة اللون من الحقیبة  اد م ىً  و ع ایوني( إل  )ھرم

اه مغلق)رون(و  ت عین ذي كان ین ال ات ا ، ً جزئی ان مرئی ا ك ل م ن عینًك ن ی م ع م زء رفی و ج ھ ھ

  .بیاض العین

ضا و التي كانت شاحبة )ھرمایوني(قالت "  علیھ شيأغلقد "  م ت ، ًأی دااماف(شبھ و ل ،  اآلن )ل

  "فیدي ترتجف  ، )ھاري(، افتح السداد  " :ً  شعرھا ال یزال رمادیاأنمع 

ع  اري(خل ة )ھ دادة القنین ذتو ،  س ایوني( أخ دواء )ھرم ن ال رات م الث قط ة و سكبت ث  القنین

د  النزأن )ھاري(رأى ، و عندما انتھى  خضر أ دخان األعلى إلىاندفع . على الجرح النازف ف ق

  .توقف

ا ، أیام قد مضى علیھ عدة كأنھ اآلنبدا الجرح  اًظھر جلد جدید مشدود فوق ما كان جرح ً  مفتوح

  .قبل قلیل

   .)ھاري( ھاقال" واو " 

ان "  اقالت" ھذا كل ما یمكنني عملھ بأم ایوني( ھ شة)ھرم ذ  "  : مرتع ن التعاوی د م اك العدی ھن

ن  ي یمك اأنالت افى تمام ھ مع ي ال ، ً تجعل ى لكن رؤ عل اطئ  أج شكل خ ا ب ال قلتھ ي ح ا ف تجربتھ

    .... "ًلقد فقد الكثیر من الدم سلفا... فستسبب المزید من األذى 

اوال)ھاري(ھز  " –قصد أ ؟ أصیبكیف "  صفیتھ ً رأسھ مح دث ،  ت ا ح یفھم م ن ل" ، ل اذا نح م

  " ؟ )ولدمریج( المنزل في ساحة إلى ذاھبون أنناھنا ؟ لقد ظننت 

   . و قد بدت على وشك البكاءً عمیقاً نفسا)مایونيھر( أخذت

  " ھناك إلى قادرون على العودة أننا أظنال  ، )ھاري(" 

   "–ما الذي " 

سلي(مسك بي أ، عندما اختفینا "  م )یاك تطع أ و ل ھ س تخلص من ا، ال ان قوی د ك داًلق ي  ، ً ج و بق

ى ًممسكا احة  بي إلى أن وصلنا إل دمریج(س دھا )ول سنا– و عن ن  ، ً ح ن أأظ اب و ظ ھ رأى الب ن



  
  
 

  ١٩٨ 

 Http://www.TipsClub.com 

ن ، أننا سنتوقف ھناك  ت م ضتھ و تمكن أرخى قب ادف ا االبتع ى ھن م إل ت بك ھ و جئ تخلص من  و ال

  " !)ولدمریج(ساحة  عن ًعوضا

ھ أ ال تقصدین أنت...  ؟ معلق ً ھو إذاأینلكن "  ي ن احة ف دمجری( س دخول )ول ھ ال ى ؟ ال یمكن  إل

  "ھناك 

  . رأسھا أحنتموع عندما لمعت عیناھا بالد

ذة –لقد أ .  یستطیعأظنھ ، )ھاري("  ي بتعوی ى ترك ال  أجبرتھ عل د ، االنتق ت ق ي كن ھلكنن  أخذت

ل  ىبالفع حر إل ة س ل حمای دیلی( داخ ا . )سوف دور( أنبم ات )دمبل د م بحنا،  ق اتمي أص ن ك  نح

  ". كذلك ؟ ألیس،  السر أعطیتھو علیھ فقد ، األسرار 

ان ، لتظاھر لم یكن ھناك داع ل اري(ك دا )ھ ن ًمتأك ا م ةأنھ ت محق یة .  كان ربة قاس ت ض د كان لق

ن ،  المنزل إلى الدخول )يیاكسل(إن استطاع . لھم ن الممك افلن یكون م ودة ًإطالق ھ الع د . إلی و ق

ن . نی آخرأكلة موتیكون اآلن في المنزل و معھ  اأنو على الرغم م ان كئیب زل ك اً المن ً  و محزن

ل سعد أ كان )كریتشر(حتى أن ، ھم اآلمن أنھ كان ملجأ إال ا،و ألطف من قب ان نوع تھمً ك ا بی .  م

ام  لھ بالطع ھ ص ل ، و بوخز من األسف و الندم الذي لم یكن ل اري(تخی شغوال)ھ زل م ي المن ً  جن

  .)ھرمایوني( و )رون( و )ھاري(بصنع فطیرة اللحم التي لن یأكلھا 

  !"أنا آسفة جدا ، ة  آسفأنا ، )ھاري(" 

  .... "إن كان ھناك خطأ فھو خطئي ! لم یكن ذلك خطؤك ، ال تكوني سخیفة " 

  . و بدت مرتعبة)ھرمایوني(تراجعت  . )ماد آي(عین خرج أ جیبھ و إلى یده )ھاري(مد 

ا )جدامبری(وضعتھا "  ى ال،  في باب مكتبھ سس عل وظفینلتتج م  !. م اك أل ا ھن تطع تركھ ... س

  "ن ھكذا علموا بوجود دخالء لك

رد  ل أن ت ایوني(و قب أوه  ، )ھرم تح عینی)رون(ت احبا. ھ و ف زال ش ان ال ی تألأل ًك ھ ی  و وجھ

  .بالعرق

  "كیف تشعر  " )ھرمایوني(ھمست 

  ".أین نحن ؟ " :و أجفل حین تحسس ذراعھ المصاب ،  بصوت أجش )رون(قال " سیئ  " 

ي "  ات الت ي الغاب تف ا بطولأقیم د فیھ الم للكوی ت " تش یة الع ایوني(قال ا " ،)ھرم ً أردت مكان

   " – و غیر مكشوف و كان ھذا ًمغلقا

ان –"  ك األول المك ى بال ر عل ذي خط ل "  ال اري(أكم دال)ھ ا ً ب ھ ،  عنھ ر حول و ینظ ىو ھ  إل

رةلم یتمالك نفسھ من تذكر ما حصل في المرة .  الخالیة أمامھ و التي بدت مھجورةاألرض  األخی

ال أولي ظھروا بھا في الت ایوني( مكان خطر على ب دھم – )ھرم ف وج وت  و كی ة الم الل أكل  خ
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ائق م. دق ل یعل سي ؟  ھ اللیجیلیمین ان  ل ك دمورت(ھ ذي أو ) فول ان ال ھ المك ذتھم أتباع ھ أخ  إلی

   ")ھرمایوني(

ىمجرد النظر  ب)ھاري(فھم ، "  نتحرك اآلن ؟أن یجب أنناھل تظن  "  :)ھاري( )رون(ل أس  إل

  .الشيء أنھ كان یفكر بنفس )رون(وجھ 

  "ال أعلم " 

ردًمرتجفا و ً شاحبا یبدو)رون(ما زال  م  .  من الب م یق ةل ابأی دا واھن وض و ب ة للنھ داً محاول ً  ج

  ً.مخیفابحد ذاتھ  الحركةالتفكیر بكان . لیحاول ذلك

  "وقت الحالي لنبقى ھنا في ال"    :)ھاري(قال 

   .فقفزت واقفة ، )ھاري( مرتاحة لقول )ونيھرمای(بدت 

  " أین نحن ذاھبون ؟إلى "  :)رون(سأل 

ول ، إذا كنا سنبقى "  : )ھرمایوني(ردت  ة ح سحریة الواقی ذ ال ض التعاوی فیجب علینا وضع بع

ت ، " المكان  ول عصاھاو رفع رة ح رة كبی ي دائ شي ف دأت بالم اري( و ب ة )رون( و )ھ  متمتم

یط )ھاري(شعر . ھابالتعاویذ خالل مشی واء المح ي الھ أن ،  باضطرابات خفیفة ف ایوني(ك  )ھرم

  . فوق مكانھمً حراریاً ضباباألقتقد 

الم ( ...)سیاسالفیو ھیك("  اجلیتم(... ) بروتیجو توت و م ك  .... )توامافلی( ... )ربیلل راجیمكن  إخ

   ... ")ھاري(، الخیمة 

  "خیمة ؟ " 

  !"في الحقیبة " 

  .)ھاري(قال  " ً طبعا... هآ ....في الـ " 

رة  تدعاء ، لم یزعج نفسھ بالتلمس داخل الحقیبة ھذه الم ذة اس تعمل تعوی ل اس رىب رت . أخ ظھ

ود ا . الخیمة على شكل كومة من مشمع و حبل و عم اري(عرفھ ى ، )ھ ة إل سبب رائح ا ب د م  ح

   .تشیفقد كانت نفس الخیمة التي ناموا فیھا لیلة كأس العالم للكوید، القطط 

ة)ھاري(سأل  ود  "  : و ھو یحرر أوتاد الخیم ا تع ت أنھ د ظنن ىلق ل إل ك الرج ز( ذل ي )بیركن  ف

  " .الوزارة ؟

دة )ھرمایوني(أجابت " الظاھر أنھ لم یرد استعادتھا "  ة معق ؤدي حرك م ىعل و ھي ت  شكل رق

افت ،  بعصاتھا ) (8 د  " :و أض ال وال ذا ق تعارتھا )رون(ل ي اس ھ یمكنن وإیریك (، أن و  !"  )ت

ىالتي تحركت و ارتفعت المشمع كومة  إلىأشارت بعصاتھا  ى إل تقرت عل ت و اس واء و نزل  الھ

  .   و شدت بحبل التثبیتباألرض و ارتطمت األوتاد الذي طارت من یده )ھاري( أمام األرض
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سیمكییف (" ت  " ) امیونی ایوني(انتھ ر)ھرم و كبی ھ. "  بزھ ي فعل ا یمكنن ذا م ى . ھ لعل  ، األق

   "--فولـ (ال أستطیع الضمان بأنھا ستبعد . جب أن نعلم أنھم قادمونی

  .!" ال تقولي االسم  " بنبرة قاسیة  )رون(قاطعھا 

   .اآلخر إلىحدھما أ )ھرمایوني( و )ھاري(نظر 

ف "  ا آس ال " أن یال ،  )رون(ق ر ًو أّن قل سھ لینظ ھ نف ع رفع یھم م ھ م دویب " إل م كأن  – االس

  ".رجاء ؟،  من – تعلم –كننا مناداتھ أنت أال یم. منحوس 

   " – أن الخوف من االسم )دمبلدور(قال "  :  )ھاري(رد 

د – تعرف –ن دعوة أنت إف، في حالة لم تالحظ یا صاحبي "  م یف مھ ل دور( من باس را)دمبل ً  كثی

م  تع–ظھر بعض االحترام لـ أنت أ فقط –فقط " ،  الخلف إلى )رون(تحرك " في النھایة  ن –ل  م

  "ھل یمكنك ھذا ؟، 

ھ أن ،  نظرة تحذیر إلیھ نظرت )ھرمایوني(لكن  ، )ھاري(رد "  ؟احترام"  ح أن علی ن الواض م

  . و ھو بھذه الحالة من الضعف)رون(ال یتجادل مع 

ل  اري(نق ایوني( و )ھ ول و نصف )رون( )ھرم و نصف محم سحوب  و ھ ىم ةإل ان .  الخیم ك

بخ صغیر، )ھاري(كره داخل الخیمة بالضبط مثلما یتذ ام و مط ع حم ة م ع .  شقة صغیرة كامل دف

دیماً كرسیا)ھاري( زل أ و ً ق ذر )رون(ن سفلإ بح ى المقصورة ال اتةیل دد الطبق ریر متع ن س  . م

ت  ة القصیرة جعل ذه الرحل ى ھ صبح )رون(حت ر ی حوباأكث راش  ، ً ش ي الف ا وضعوه ف ، و حالم

  .أغلق عینیھ ثانیة و لم یتكلم لبرھة

اس و ھي مقطوعة )ھرمایوني( ھاقالت" نع بعض الشايسأص"  حبت  ، األنف قس واب و إبری  أك

  . المطبخإلى ت حقیبتھا و ذھبأعماقمن 

وت ً المشروب الساخن مرحبا)ھاري(وجد  ة م اد آي( بھ كما وجد الویسكي الذي تناولھ لیل  ، )م

زءا رد ج یالًبدا و كأنھ یط درهً قل ي ص یج ف ذي یھ وف ال ن الخ د .  م ة و بع ین أودقیق سر ،  اثنت ك

  . حاجز الصمت)رون(

  " ؟)ترمولاك( ماذا تظن قد حصل ل" 

ظ "  ن الح ل م یھربون بقلی ت ، " س ایوني(قال ا )ھرم ى كوبھ بض عل ي تق دى . "  و ھ ادام ل م

سید  صاتھ )ترمولاك(ال سیدة  ، ع ل ال د نق سیكون ق ال)ترمولاك(ف طة االنتق ي  بواس  و اآلن

  " لتفعلھ )ھاري(خبرھا أھذا ما .  خارج البلد الھمأطف ھاربین مع اآلنسیكونون 

ادةو  ، )رون( ھاقال"  ھربوا د یكونوا ق أنأرجو، بربك "  دو. ھو یتكئ على الوس شاي یب  أن ال

ذكي )ترمولاریج ك(لم أشعر بأن  "  ، القلیل من لونھإلیھعاد ، جعلھ یرتاح  ساحر ال ك ال  كان ذل
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ذا ،  ع ھ ي ، و م ة الت و الطریق ت ھ دما كن ي عن ا مع تكلم بھ ع ی ان الجمی ا . ك ي إی و أ، لھ ن أرج

  .... " بسببنا )باناازك(إن انتھى كالھما في .. .یكونوا قد نجحوا 

سیدة إذا فیما  --  یسألھأنسؤال الذي كان یرید  و ال)ھرمایوني( إلى )ھاري(نظر  اد ال ان افتق  ك

ا)ترمولاك( ع زوجھ ال م ن االنتق یمنعھا م ھ –  لعصاھا س ي حنجرت د ف ت . خم ایوني(كان  )ھرم

ا و  ، )ترمولاك( قلقة على مصیر السید و السیدة )رون( إلىتنظر  ي تعابیرھ ة ف اك رق ت ھن كان

  .ھا و ھي تقبلھأ قد فاجكأنھ و )ھاري( بھا أحسالتي 

  . حد ما بوجوده ھناكإلىلیذكرھا  ، )ھاري( سألھا" ھل حصلت علیھا ؟  ، ًإذا" 

  "  حصلت على ماذا ؟–حصلت " :  )ھرمایوني(ردت 

  "أین القالدة ؟!  خضنا ما خضناه ؟ القالدة شيءألي " 

ن أي ال یخبرني "   ، عن وسادتھًو رفع نفسھ قلیال، "  ؟حصلتم علیھا" :  )رون(صرخ  أحد ع

   !".ً لكي أفرح قلیالكان یمكنكم ذكرھا،  بربكم  !شيء

  ".ھا ھي " ،  )ھرمایوني( ھاقالت"  كذلك ؟ألیس ، كلة الموتأ  حیاتنا منإلنقاذكنا ھاربین " 

  .)رون( لأعطتھاو أخرجت القالدة من جیب ثوبھا و 

ة ضة الدجاج م بی ت بحج رف . كان ا ح رف علیھ ن و مرص ، )س(مزخ د م ارعة بالعدی  األحج

  .متأللئة على الضوء الضعیف المار خالل سقف الخیمةالخضراء ال

قصد أ" ، "  ؟)ركریتش( كانت مع أن یدمرھا منذ أنحد أ أليفرصة لیس ھناك  "  :)رون(سأل 

  " ؟)كسھوركرو( ما تزال أنھا متأكدونھل نحن 

   . عن قربإلیھا نظرت منھ و أخذتھا و )ھرمایوني( ھاقالت"  ذلك أظن" 

  " دمرت بالسحر  قدن كانتإثر ضرر أالمفروض أن یكون علیھا " 

لیا و ً سلیماالشيءبدا . بأصابعھھا  الذي قلب)ھاري( إلى مررتھا  ذي حصل . ًأص شوه ال ذكر الت ت

  .)دمبلدور( قد تحطم عندما دمره )كسوالھوركر(ن الحجر في الخاتم أو كیف ، للمفكرة 

ذا أنیجب علینا  "  ،)ھاري( ھاقال " ً كان محقا)كریتشر( أنأظن "  شيء نجد طریقة لفتح ھ  ال

  "نتمكن من تدمیره أن قبل

ف ، دراك فجائي لما كان یحملھ إ ب)ھاري( أحس الدةو لما یعیش خل صغیرةالق ة ال ى .  الذھبی حت

دا)ھاري( أحس ، إلیجادھابعد كل المجھود الذي بذلوه  الدة بعی ذف الق دیدة بق ھً برغبة ش و .  عن

سھ أنبعد  اول ،  سیطر على نف اري(ح الدة أن )ھ تح الق ابعھ یف تعمال  ، بأص اول باس دھا ح و بع

ا. )ریجیوالس( لفتح غرفة )ھرمایوني( استخدمتھ السحر الذي ع كالھم ى. و لم تنف الدة أعط  الق

  ً.أیضاو لكنھما لم یفلحا في فتحھا  ،  و بذل كل منھما جھده ، )ھرمایوني( و )رون( إلى
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ضة أثناء،  بصوت خافت )رون(ل أس"  تحس بھا ؟أن ھل یمكنك " ي قب وة ف سكھا بق  ما كان یم

  .یده

  " ؟ ما الذي تقصده" 

ین أوو بعد لحظة  . )ھاري( إلى )الھوركروكس( )رون(مرر  ر ،  اثنت اري(فك ا )ھ رف م ھ یع  أن

یئا، ھل كان یحس بنبض دمھ في شرایینھ . )رون(یعنیھ  الدة ًأم أنھ كان ش ل الق ق داخ ا یخف ،  م

  مثل قلب معدني صغیر؟

  "ما الذي سنفعلھ بھا ؟ "  :)ھرمایوني(سألت 

ى بأمان نبقیھا" :  )ھاري(قال  دمرھا أن إل ة لن د طریق ة ، "  نج ة قلیل سلة ، و برغب ق السل عل

اهھ حیث استقرت على صدره قرب الحقیبة التي ئرداحول رقبتھ و وضع القالدة تحت  ا أعط    إیاھ

  .)ریدھاج(

ب أظن" :  )ھرمایوني(و قال ل ا یج ة أن أنن ارج الخیم ة خ ي الحراس اوب ف ف و ، "  نتن م وق ث

دة أضاف"  ھنا أنتابق .  نجد بعض الطعام أنو یجب علینا  " : تابعبسة والمتیفرد أطرافھ   بح

  .  القیام من فراشھ)رون(عندما حاول ، 

اوب  اري(تن ایوني( و )ھ تعمال )ھرم ارج باس ة الخ سنیكوسكوب( مراقب ذي )ال ھ ال  أعطت

ایوني( اري( ل)ھرم ة)ھ ي الخیم ى المنضدة ف ذر عل ذي وضعوه بح یالده وال م د  ي عی ل . ف  ظ

سنیكوسكوب( وم )ال وال الی ة ط س النقط ى نف امتا و  عل سبب ،  ص ذا ب ان ھ واء ك ذ و س التعاوی

ذ  ة و تعاوی سحریة الواقی ل ادا ي إبع ة الت ا العام ایوني( ألقتھ ان )ھرم ول المك شر أو،  ح  الن الب

ان  ذا المك تثناء، نادرا ما یمروا بھ ورة باس ت مھج ة ظل ن الغاب ا م انوا فیھ ي ك ة الت ان المنطق   ف

سناجب ور و ال ض الطی ر . بع دم تغی ن ع رغم م ى ال ل يءو ع ام  ، ش اري(ق اءة )ھ  عصاه بإض

ى )ھرمایوني(عندما ألقى مع  ذا  نظرة شاملة عل انھ ورالمك رة  المھج ساعة العاش ي ال م ،  ف  ل

سماء ىیكن ھناك سو ن ال ة م صغیرة المرئی ة ال ر الرقع وقھم عب ا ف ر عالی  الخفافیش و ھي تطی

    .المتألقة بالنجوم

ف اآلن )ھاري( أحس دوار الخفی زم . بالجوع و ببعض ال م تح ایوني(ل ي )ھرم ام ف ا أي طع  معھ

ى افترضت أنھم سیرجعون ألنھا، الحقیبة السحریة  احة  إل د(س ساء )جریمول د الم م ،  عن ذا فل ل

ھ شيءیكن لدیھم  ذي جمعت ري ال ر الب ایوني( یأكلونھ سوى بعض الفط ین )ھرم ن ب جار م  األش

ة و  ةالقریب ھ یخن نعت من د . ص ل أن و بع دا)رون( أك ع حصتھ بعی ین دف ملعقت صابا ، ً  دا م ً و ب

   .)ھرمایوني( فقط لكي ال یجرح مشاعر باألكل )ھاري(استمر . بالغثیان
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اري(ظن  ، أغصان صوت تكسر كأنھاكسر الصمت المحیط صوت خشخشة غریبة بدت  ا )ھ  أنھ

تعدادمسك أو مع ھذا فقد ، بسبب الحیوانات و لیس البشر  ع اس ضایق. بعصاه بوض ان مت ن ًاك  م

  . أكلھأحشائھ المضطربة بسبب الفطر الذي 

ترجعوا إذالقد ظن أنھم سیشعرون باالبتھاج  وركروكس( اس ذا  ، )الھ شعر بھ م ی ھ ل ا ، لكن ل م ك

ا ،  منھ ً صغیراً الظالم الذي كان ضوء عصاتھ یضيء جزءاإلىشعر بھ و ھو ینظر  ق مم ھو القل

ذ إلى للوصول ًكان مندفعانھ أو على الرغم من . ًدث الحقاسیح ة من ابیع ھذه النقط ھر و أ ، أس ش

  . من الناسًھاربا، لى نھایة غیر متوقعة إ وصل اآلننھ أ إال، ربما سنوات 

اأدنىلكنھ لم یكن یملك ،  في مكان ما أخرى )كسوھوركر(كانت ھناك  ان وجودھ .  فكرة عن مك

رف  ى یع الم یكن حت ي م ذه .  ھ ي ھ اءف ا األثن یدمرون بھ ي س ة الت ة الطریق وزه معرف ت تع  كان

وركر( دوھا )كسوالھ ي وج دة الت وركر(،  الوحی وعة )كسوالھ درهاآلن الموض ى ص و .  عل

یئا سب ش م تكت ا ل ب أنھ سمھ ًالعجی رارة ج ن ح دا،  م اردة ج ت ب ل كان د ًب ا ق ده و كأنھ وق جل  ف

س .  من الجلیدًأخرجت توا اري(أح ن)ھ ر  م ت آلخ ل أو،  وق ا تخی شعر ،  ربم ستطیع أن ی ھ ی أن

  . جانب قلبھإلىبدقات القلب الصغیر یتكتك 

ا و .  ھواجس مخیفة عندما جلس في الظالمإلیھتسللت  اول أن یقاومھ دفعأنح ھ  ی ا ، ھا عن لكنھ

راال یمكن ألحدھما أن یحی ". بقسوةإلیھكانت ترجع  ایوني( و )رون(. " عندما ینجو اآلخ  )ھرم

نھ ،   بصوت منخفض في الخیمة خلفھًمعا یتحدثان اآلن دامیمك ذھاب بعی ھ ً ال ھ  ، أرادا إذا عن لكن

ستطیع دا ل. ال ی اري(و ب اوال)ھ اك مح س ھن و یجل ھ ً و ھ ھ و تعب ى مخاوف سیطرة عل أن ،  ال

ھ  )الھوركروكس( ي ل ت المتبق تص الوق ت تم ة... المقابلة لصدره كان رة غبی سھ فك ال لنف ال ،  ق

  ....ا  بھذتفكر

رى  رة أخ ا. بدأت ندبتھ بوخزه م ان خائف ذه ًك ره بھ دث بتفكی ك یح ل ذل ھ یجع ن أن ار م و  ، األفك

ر  اول التفكی شيءح رب سكین .  آخ ر بالم شر(فك ودتھم  ، )كریت ع ع ان یتوق ذي ك ىال ت و إل  البی

دال)یاكسلي(حصل على  نھمً ب امتا.  ع ي ص یبقى الجن ل س وت أ أم ًھ ي الم یخبر آكل ھ س ل بن ا ك م

ي )كریتشر( أن یصدق أن )ھاري( أراد یعرفھ ؟ یكون أو ،  قد تغیر نحوه في الشھر الماض ھ س ن

صا و  ، اآلنً مخل اذا ل د یحصل؟ م ا ق رف م ن یع ن م ي ؟ أنلك ذبوا الجن وت ع ي الم دفعت  آكل ان

ضا)ھاري(صور مزعجة إلى عقل  دھا أی اول أن یبع ل ، ً و ح ستطیع عم ن ی م یك ھ ل يءألن ـ  لش ـ

وزارة أتىماذا لو ،   محاولة استدعائھ عدمً  مسبقا)ھرمایوني( قرر ھو و .)كریتشر(  احد من ال

دث  طریقة ؟ لم یكونوا یستطیعون االعتماد على خلوأیضا ذي ح ل ال س الخل ن نف  انتقال الجني م

  .)ھرمایوني( و ھو متعلق بكم )دولمیجر(ساحة  إلى )یاكسلي(خذ أ  الذيو
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بحت ة أص اري( ندب ھ )ھ ر . ناآل تحرق ھ أنفك ا ال یعرفون ر مم اك الكثی ان ، ھن وبین( ك ا)ل ً  محق

ح .  حتى یتخیلوهأوحول السحر الذي لم یواجھوه من قبل  م یوض دور(لماذا ل ل )دمبل د ؟ ھ  المزی

ھ  و أنھ وقت لدیھ سیكونھنأفكر  واما سیعیش خالل دیقھ ا أو ألع ل ص ا مث رون ربم والس (لق نیك

نا(... ك ل كان یتطلع لذ)بیسنا( ... ًفقد كان مخطئا ، ھذا قد فكر ب كانإذا ؟ )فالمیل ى )بیس  األفع

  ...سقط  ... )دمبلدور(و سقط ...  البرج أعلى من )دمبلدور (الذي ضرب، النائمة 

   ")جریجوروفیتش( اإیاھ أعطني"

حا ، ً عالیا)ھاري(كان صوت  ارداًواض ة تعصاتھ كان ، ً و ب ھ محمول ضاء أمام د بی طة ی  بواس

وب ً معلقاإلیھكان الرجل الذي یصوب . األصابعطویلة  و مقل واء و ھ ي الھ ا ف ب ًرأس ى عق ،  عل

ة و ، على الرغم من عدم وجود حبال تمسك بھ  فقد كان یتأرجح ھناك مربوطا بطریقة غیر مرئی

ت ، غریبة  ھكان ھ أطراف ة حول ب،  ملفوف ھ المرتع ان وجھ راأ ك دفع ً حم ذي ان دم ال سبب ال ىب  إل

  .  و كانت لدیھ لحیة سمیكة و كثیفة ًتماماً ابیضأكان شعره . رأسھ

  !"منذ عدة  سنوات ،سرقت مني  !ن ملكھا بعد اآلأنا ال أ، ملكھا أأنا ال " 

   "ًنھ یعلم دائماإ.... یعلم نھ إ ، )ریجوروفیتشج( ، )فولدمورت(ال تكذب على لورد " 

س، كانت حدقة الرجل المعلق واسعة  وف توسعت ب دت ، بب الخ او ب تفخ كأنھ ر ،  تن ر و تكب تكب

   – )ھاري(حتى ابتلع سوادھا 

ان اآلنو  اري( ك ل )ھ وروفیت( داخ ا م ،)شجریج سرعا  وًتیقظ مً م ر مظل ول مم ى ط د  عل  و ق

سك أ دفع  ، ًمصباحام وروفیتش(ان ى )جریج ر و إل ة المم ي نھای ة ف ار الغرف دا أن ا ب  مصباحھ م

شرع ضوء ذھبي قد التمو ، كورشة عمل ضوء المنت ى ال ن المصباح عل ى  ،  م اك عل ان ھن و ك

وء من و بجزء . شاب بشعر ذھبي، مثل طیر عمالق  ، ًحافة النافذة جاثما اره ض ذي أن ة ال الثانی

ھ)ھاري(شاھد ، المصباح  ي وجھ شاب االبتھاج ف یم  ال دھا ،  الوس قبع دخیل أطل شاب ال ذا ال  ھ

  .  من النافذة و ھو یضحكً الخلف خارجاإلىتعویذة الصعق من عصاه و قفز 

  . مصاب بالرعب)جریجوروفیتش( خارج الحدقة الواسعة و وجھ إلىً  مندفعا)ھاري(بعدھا كان 

  . سأل الصوت المرتفع البارد " ؟)جریجوروفیتش(، من كان ذلك اللص " 

  !"رجوووكأ – أرجوك – ال –شاب ، لم اعلم قط ، ال أعلم " 

   .--ثم تدفق ضوء أخضر  أخرىخرجت صیحة بعد 

  !" )ھاري(" 
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قً عینیھ  الھثا)ھاري(فتح  ھ تخف ھ .  و جبھت ي علی د أغم املق ة أم شمع ،  الخیم ن م ق ع و انزل

ى  بطح عل ة و ان ر  . األرضالخیم ىنظ ایوني( إل زء )ھرم ز الج ف یحج عرھا الكثی ان ش ي ك  الت

  . المظلمة العالیة فوقھاألغصانالصغیر من السماء الظاھرة خالل 

  بھ بنظرة براءة)ھرمایوني( مقابلة حملقة ً و ھو یجلس بسرعة و محاوال)ھاري(قال " حلم " 

  "آسف،  غفوت أنني یبدو " ،

  "--فولـ ( كنت تنظر داخل !لى وجھك إعلم بالنظر أیمكنني أن ! أعلم أنھا كانت ندبتك " 

  . الخیمةأعماق الغاضب من )رون(جاء صوت !" ال تقولي االسم " 

    "إذن  ،  من– تعلم – أنتعقل   " )ھرمایوني(ردت  " ًاحسن" 

ال  اري( ق صد " :  )ھ م اق ذا د یحأنل ااك" ، !" ث ھ تحكم  ! ًن حلم ك ال ل یمكن كھ  ، بأحالم

  " ؟)ھرمایوني(

  "وكلومینسي استعمال االلو تعلمت فقط " 

  .اآلن یناقش ما قد رآه أن أراد، یوبخ ن أبً  لم یكن مھتما)ھاري(لكن 

ھ أ أظنو  ، )ھرمایوني(  ،)جریجوروفیتش(لقد وجد "  ھ ن ل ، قتل ھ قب رأ عقل ھ ق ھ و أنلكن  یقتل

   "– رأیت

  "  لدرجة النوم ً كنت متعباإنالمراقبة ستلم أ أن األفضل من أظن "  : ببرود)ھرمایوني(قالت 

  !" المراقبة إنھاءیمكنني " 

   " استلقاذھب و. منھك نك أمن الواضح ، ال " 

ام )ھرمایوني(جلست  ة أم دة،  الخیم دت عنی وارى . و ب اري(ت ب  )ھ و غاض ة و ھ ل الخیم  داخ

  . الشجارًمتفادیا

 األعلى الجزء إلى )ھاري(تسلق ،  من السریر األسفل من الجزء ً الشاحب بادیا)رون(كان وجھ 

  .  السقف المظلم للخیمةإلىتمدد و نظر ، 

م ، و بعد عدة دقائق  نخفض بصوت )نرو(تكل دام صل ً ج ث ال ی ى بحی ایوني( إل سة )ھرم  الجال

  .في المدخل

  " من ؟– تعلم – أنتي كان یفعلھ ذما ال" 

اوالاألعلى إلى عینیھ )ھاري( أدار یل ً مح ل التفاص ذكر ك الم،  ت ي الظ س ف دھا ھم د "  : و بع لق

  "كان یعذبھ  ، األعلى إلىكان یربطھ  . )جریجوروفیتش(وجد 

  " ؟ً كان موثقاإذا یصنع لھ عصا جدیدة أن )جروجوروفیتش( لكیف یمكن " 

  " كذلك ؟ألیس، غریب ... علم أال " 
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ر .  بكل الذي رآه و سمعھ ًمفكرا.  عینیھ )ھاري( أغلق  دا غی ا ب و كلما استرجع ذاكرتھ أكثر كلم

يء أي )فولدمورت(لم یقل  ... أكثرً مفھوما ن عصا ش اري( ع يءال  ، )ھ ن ش ب ع و الالقال  مأت

زم أكثر عصا جدیدة و )جریجوروفیتش( عن صنع شيءال  ، )ھاري(لعصاتھ مع عصا  وة لتھ  ق

   ...)ھاري(عصا 

ال  " )جریجوروفیتش( ما من ًلقد أراد شیئا"  اري(ق ة)ھ ھ مغلق ت عین ا زال أراده أن  "  ،  و م

  ..".بعدھا ... و بعدھا .. .نھ قد سرق منھ إ قال )فیتشوجریجور(یسلمھ إیاه و لكن 

   .... ذكریاتھ إلى ، )جریجوروفیتش( خالل عیني )فولدمورت( تذكر كیف شق طریقھ ك

ل "  رأ عق د ق وروفی(لق ا ، )تشجریج شاب جاثم شخص ال ك ال ت ذل ذة ًو رأی ة الناف ى عتب ،   عل

رقھ . األنظار عن ً و قفز بعیدا)جریجوروفیتش( لعنة على أطلق ا ، لقد س ان م ا ك رق مھم د س لق

  .... "في مكان ما یتھ أر أنني أظن --و اظـ .  من –علم  ت– أنتیریده 

و )ھاري(تمنى  ات أن ل ھ لمح رى لدی ن أخ ضاحك ع شاب ال ھ ال دة .  وج ذ ع سرقة من حصلت ال

   ؟ً جداً السارق مألوفالماذا یبدو . )شجریجوروفیت(حسبما قال ، سنوات 

نفس )ھاري( كل ما كان، كان ضجیج الغابة المحیطة مكتوما داخل الخیمة  و ت . )رون( یسمعھ ھ

  "تستطع رؤیة ما كان یحملھ السارق ؟لم أ "  :)رون(ھمس ، و بعد فترة 

   "ً صغیراًنھ كان شیئاأال بد ... ال " 

  . مكانھ في الفراش)رون(خشب السریر عندما غیر  صر ،  " ؟)ھاري(" 

ىیرید تحویلھ  آخر ً من یالحق شیئا– تعلم – أنت أن ال تظن أنت ، )ھاري("  وركر( إل  )كسوھ

  "؟

دة أن  علیھ ًلن یكون خطراألكن . ربما " ، " علم أال  "  : ببطء)ھاري(قال  صنع واح رىی  ؟ أخ

  " ؟ً مسبقااألقصى الحد إلىنھ وصل بروحھ أ )ھرمایوني(لم تقل أ

   "ولكنھ ربما ال یعرف ھذا ، نعم " 

  "ربما .... نعم  "  :)ھاري(قال 

شكلة )فولدمورت( بان ًقالقد كان واث ب  كان یبحث عن طریق لیلتف حول م وأمالقال  لعصاتھ  الت

وز  عند صانع العصيً تلمس حال)فولدمورت( أنً متأكدا ، )ھاري(مع عصا  ذا ....  العج ع ھ و م

  . العصاقالب أي سؤال عن مشكلة یسألھ أنبدون ، قتلھ 

اذا  دمروت( أرادم د ؟ أن )فول اذا  یج ود وز، لم ع وج سحرةم الم ال سحر و ع ھ ارة ال د قدم ،  عن

  و الذي سرق من قبل لص مجھول ؟،  مرة )جریجوروفیتش(متلكھ ا یطارد شيء ، ًكان بعیدا
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شعر  یرنأ )ھاري(لكان یمكن  ى اآلن األشقرى وجھ الشاب ذو ال ا،  حت ان مبتھج اًك  ، ً و جامح

الطیر لقد.  في الحیلة التي قام بھا)جورج( و )فرید(كان ھناك مظھر  ذة ك و ،  قفز من عتبة الناف

   ...ینألكنھ لم یتذكر ،  من قبل )ھاري(قد رآه 

 أن یجب  و علیھ ، اآلن اللص ذو الوجھ المبتھج في خطر أصبح ، )جریجوروفیتش(مع موت 

 أیضا )ھاري( یعلو من السریر السفلي بدأ )رون(عندما بدأ شخیر  ، )ھاري(ینصب تفكیر 

  .باالنجرار نحو النوم 
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من الخیمة إلى ) ھاري(خرج ، قبل أن یستیقظ اآلخرین ، في وقت مبكر من الصباح التالي 

ماد (عین ) ھاري(و في ظاللھا دفن . یستطیع أن یجدھا ةالغابة لیفتش عن أقدم  و أضخم شجر

أحس أن ) ھاري(لكن  ، ًالم یكن شیئ،  بواسطة عصاه فوقھا ً صغیراًوحفر صلیبا) أي مودي

ثم رجع  للخیمة ، ) دولوریس امبریدج( على باب ةیفضل ذلك على أن تكون ملصق) مودي(

  .ویتناقش معھم بما سیتم عملھ بعد ذلك ،  یستیقظ اآلخرین أنلینتظر 

، ) رون(و وافق  ،ًبأنھ من األفضل أال یبقوا في مكان واحد طویال) ھرمایوني(و) ھاري(أحس 

طوتھم التالیة تأخذھم لمكان قریب من مكان یباع فیھ ساندویتش لحم الخنزیر المقدد  خأنشرط 

مسحا ) رون(و ) ھاري(بینما ، السحر الذي وضعتھ حول المخیم ) ھرمایوني(لذا أزالت . 

 إلى اثم اختفوا ووصلو. جمیع العالمات والدالالت التي توحي بأنھم خیموا في ھذا المكان 

   .أطراف سوق المدینة

تحت ) ھاري(خرج .  أحاطوھا بسحر دفاعي جدید الغابةفور وضعھم للخیمة على أطراف 

لم یكد . لم یستمر   مخططھ كما أراد ... على أي حال ، عباءة اإلخفاء لیبتاع بعض حاجیاتھم  

و الظالم ،  الحرارة بشكل غیر طبیعي ةأن یدخل المدینة عندما ظھر الضباب وانخفضت درج

  .یتجمد في مكانھ ) ھاري(ماء جعل المفاجئ للس

 ىإل) ھاري(عندما وصل ، ًمحتجا) رون(قالھا "   رائع )بتروناس(ولكنك تستطیع أن تصنع " 

  . الدیمنتورات... لنفس الكلمة ًمقطوع النفس ومكررا، الخیمة خالي الیدین 

یرھم من تعاب " .  أستطعلم   " و ھو یكمل أنفاسھ تسارعت " صنع واحد ...  ستطعألم " 

رؤیة الدیمنتورات تخرج  ، ة مرعبةكانت تجرب، یشعر بالخجل ) ھاري(القلق واإلحباط جعلت 

 وصوت الصراخ البعید الذي یمأل، خالل البرودة القویة التي خنقت  رئتیھ ، من السحب البعیدة 

اذ نفسھ إنق) ھاري( أراد ،فذلك تطلب  جمیع قوتھ، نفسھ يلن یستطیع أن یحمنھ أأدرك ، ذنیھ  أ

 یحدق بین الناس العادیین وھم ال –  بال أعین – الدیمنتور ًتاركا ، ىمن تلك البقعة وجر

  .یستطیعون أن یروھا ولكنھم بالتأكید یحسوا بالیأس التي تلقیھ في كل مكان تذھب إلیھ 

  " نا ءإذا مازلنا لم نجد غدا" 

نك لم أ ؟ لماذا تظن ما الذي حصل) ھاري " (،) ھرمایوني(صارخة ) " رون( اصمت" 

   "... ؟ تدبرت أمرك بشكل ممتاز باألمس)البتروناس(تستطع أن تلقي 

  " عرف أال " 
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كان . یزید شعوره باإلذالل في كل لحظھ ، القدیمة ) بیركنز(انخفض لیجلس على أحد كراسي  

 ةثة عشر مرالیوم بدا وكأنھ بعمر الثال، أمس بدا وقت طویل ،  داخلھ قد تغیر ً بأن شیئاًخائفا

  .السریع ) ھوجورتس( علیھ في قطار يالوحید الذي أغم، أخرى 

  : و صاح رجل الكرسي ) رون( رفس

 من ًكل الذي أكلتھ منذ أن نزفت قریبا... أنا جائع  " ،) ھرمایوني( في وجھ ًصارخا" ماذا " 

  "ن من الفطر  یالموت ھو اثنت

  . بصرامة )ھاري (ًقائال" إذن اذھب وحارب الدیمنتورات " 

  " إذا لم تالحظ  ذلك،  ةمعلقولكن یدي ، سأفعل " 

  "ھذا مالئم " 

  "وماذا من المفروض أن أفعلـ ــ  ؟ " 

وكالھما مذھولین بالصمت و قد ،  یدھا على جبھتھا ةضارب) ھرمایوني( قالتھا  ، "ًطبعا" 

 لھ أشارتثم ، الصبر  لھ بنفاذةقائل" ھیا  ، أعطني القالدة ) ھاري(،   " ً مھماًأدركت شیئا

   .بأصابعھا عندما لم یتفاعل معھا

السلسة الذھبیة ) ھاري( مدت یدھا ورفع ،" أنت الزلت ترتدیھا ) ھاري(یا ) الھوركروكس" (

  . من عنقھ 

نھ لم یكن أحتى . أحس بالحریة وبإحساس غریب ومریح ) ھاري( انفصالھا من جسد ةلحظ

   . أن األحاسیس كلھا اختفت بإزالة القالدة عن جسدهإال ،  یضغط على معدتھً ثقیالًیعي أن حمال

    .)ھرمایوني (ةقائل" ھل تشعر أنك أفضل ؟ "

  " أفضل بكثیر ، نعم " 

مامھ و ھي تقول بصوت بدا لھ عطوف للغایة و كأنما ھو أثم جثمت  ، لتھاقا) " ھاري" (

  " لك نك قد أستحوذ علیك  ؟  ألیس كذأال تظن " ، : مصاب بداء خطیر 

لن ، أتذكر كل الذي فعلناه خالل لبسي إیاھا   " : عقب أ و  بشكل دفاعيلھاقا" ماذا ؟ ال " 

ستحوذ علي بواسطة القالدة ؟ ألیس كذلك   ؟ أخبرتني اعرف ما الذي عملتھ إذا كنت قد أ

  ."أن ھنالك أوقات لم تتذكر فیھا أي شيء ) جیني(

  ،أسفل باتجاه القالدة الذھبیة  نظرھا ةموجھ)   ھرمایوني (ةقائل" ھمم "

  "  وإنما نحفظھا في الخیمة ، ربما لیس علینا أن نلبسھا " 

إذا أضعناه  ــ إذا  " ،بحزم ) ھاري (لھاقا" ملقى في الخیمة ) الھوركروكس(نحن لن نترك " 

  " سرق منا  ـــ 
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 عن ًأخفتھا بعیداو، ثم وضعتھا حول رقبتھا ، )  ھرمایوني( ةقائل " ًحسنا ، ًحسنا__ أوه " 

   "  ً علیھ طویالأحدحتى ال یبقیھ ، ولكننا سوف نتناوب على ارتداءه ، " األنظار داخل قمیصھا  

 الحصول على بعض األكل ً◌ًھل یمكننا رجاء،  أننا حللنا ھذا ابم" ، )  رون (ًمقاطعا" عظیم " 

"  

وھي تلمح )  ھرمایوني( لتھاقا"  مكان آخر للحصول علیھ ىولكننا سوف نذھب إل ، ًحسنا" 

  .ال یوجد أي فائدة من البقاء ھنا ونحن نعلم أن الدیمنتورات تحوم حولنا " ،بعینھا ) ھاري(

 "  

ومنھا استطاعوا أن ،  ةوحیدفي النھایة استقروا في المساء في حقل بعید ینتمي إلي مزرعة 

  .یحصلوا على بعض البیض والخبز 

خالل التھامھم ، بصوت مضطرب ) ھرمایوني(تسائلة م" ألیست كذلك ؟  . ةھذه لیست سرق"

  "لیس إذا تركت بعض المال بجوار الدجاج " البیض المخفوق على التوست  

أراد  . ًاوه تقلقي   أوه  كثیرا ، ـــ نى اایر ـــ م "  :ً عینیھ قائال)رون(بوجنتین منتفختین أدار 

   ." ارتاحي . ً كثیرانإنك تقلقی، ) ھرمایوني: (أن یقول 

النقاش بشأن الدیمنتورات .  وا   بشكل ممتاز دكان من السھل أن یرتاحوا عندما تغ، وبالتأكید 

خالل تولیھ  ، ً وحتى متفائالًاكان مبتھج) ھاري(و،  مع الضحكات في تلك اللیلة ًقد نسي تماما

  .الحراسة في أولى الثالث نوبات حراسة اللیلیة 

 فارغة تعني ةومعد، تعني أرواح معنویة عالیة ،   ملیئةةعدكانت ھذه مواجھتھم للحقیقة أن م

آل  بھذا ألنھ عانى من التجویع منذ فترة قریبة في بیت ؤقل تفاجأكان ) ھاري(، مشاحنات وغم 

في اللیالي التي ال یستطیعون فیھا الحصول على أي ) ھرمایوني(بمسؤولیة تحملت ) . درسلي(

. وصمتھا أصبح قاس ،  ربما صبرھا أصبح اقل من العادة ، الفاسد تشيء إال التوت والبسكوی

، كان قد تعود على ثالث وجبات لذیذة في كل یوم ) رون(أما ، لكنھا تحملت على أي حال 

والجوع جعل منھ غضوب ، ) ھوجورتس (ةأو من الجان المنزلي  لمدرس، تصنعھا لھ أمھ 

، ) الھوركروكس(الرتداء ) رون( دور  الطعام كانت تتزامن معةعلى أي حال قل. وغیر معقول 

ال یبدو أن " . إذن ما ھي الخطوة التالیة : " ً كان ما یقولھ دائما ،بالتأكید أصبح غیر سار لھذا

أن یضعوا الخطط وھو یجلس ) ھاري(و)  ھرمایوني(ولكنھ كان یتوقع ، لدیھ أي أفكار بنفسھ 

فكانا قد صرفا ساعات غیر )  ایونيھرم(و) ھاري(أما ،  الغذاء الموجود ةویتحسر على قل

جمیع ، وكیفیھ تدمیر التي یملكوھا أالن ، المتبقیة ) الھكوركسات( لمحاولة إیجاد ةمثمر

  .بینما لم یكن لدیھم أي معلومة جدیدة  ، ةمحادثاتھم أصبحت مكرر
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في أماكن ) الھوكروكسات (أقد خب) فولدمورت(ن أبأنھ یؤمن ب) ھاري(ل) دمبلدور(كما قال 

) فولدمورت(  بأننعن األماكن التي یعرفو، واصلوا البحث بما لدیھم من معلومات، مھمة لھ 

  .قد عاش فیھا أو زارھا 

بورجن و (المكان الذي تعلم فیھ ؛ ):  ھوجورتس (ةالذي قد ولد وتربى فیھا ؛ مدرس: الملجأ 

المكان الذي أكمل فیھ باقي : المكان الذي عمل فیھ بعدما أكمل دراستھ ؛ بعدھا ألبانیا ) :  بركیز

  .ھذه شكلت قاعدة لتخمیناتھم ، سنینھ في المنفى 

) رون (ًقائال"  العصر لتفتیش البلد بأكملھا ةلن یأخذ منا فتر،  ألبانیا ىلنذھب إل، نعم " 

   .بسخریة

قبل أن ) الھوركروكسات( من ةلقد عمل بالفعل خمس، ال یمكن أن یكون ھناك أي شيء " 

  ."السادس ) الھوركروكس( من أن الحیة ھي ًكان متأكدا) دمبلدور(و ، یذھب للمنفى

  "فول ــــ (عادة مع نھا إ، الحیة لیست في ألبانیان أبنحن نعلم " : قالت ) ھرمایوني(

  " منك عدم قول ھذا ؟ طلب أألم " 

  ."الحیة عادة مع أنت ــ تعلم ــ من ــ ھل أنت  سعید ؟  ! ًحسنا" 

  . " ًلیس تحدیدا" 

الذي أوضح ھذه النقطة ، ) ھاري (لھاقا) " بورجن و بركیز(لست أراه یخبئ أي شيء في " 

)  بورجن و بركیز " (: لیكسر الصمت القبیح ىأخر ةولكنھ قالھا مر، في كثیر من المرات 

  " . یروه فیھا ة مرأولفي ) الھوركروكس(كانوا خبراء في السحر األسود وكانوا لیمیزوا  

" : ً واستمر قائال) رون( على ء لرمي شية ملحةحاج) ھاري(قمع ،  بوضوح )رون(تثاءب 

لكن  "  :ةقائل) ھرمایوني( تنھدت  ،) "ھوجورتس( في ًنھ قد أخفى شیئاأحسب أالزلت 

 " : ویدعم أقوالھ ًالحدیث الذي یقولھ دائما) ھاري( ذكر .) "ھاري(، كان لیجده ) دمبلدور(

إذا كان ، أنا أقول لك ، ) ھوجورتس(أنھ ال یعلم جمیع أسرار بنفسھ أمامي ب) دمبلدور(قال 

ً صارخا" أنت ـــ تعلم ـــ من  إذن  "  ،ًمحذرا) رون(صاح  ، "فول ــ (، ھناك مكان واحد 

إذا كان ھنالك مكان واحد كان مھما ل ـــ أنت ـــ تعلم ــــ  " ، نفسھ على التحمل ًمجبرا)  ھاري(

  ) "ھوجورتس(من  كان 

  !! " فھي  مدرستھ  "،) رون (ًساخرا .  " ًبعاط" 

 ،ً نھ كان ممیزاأالمكان الذي شعر فیھ  ، ةلقد كانت بیتھ الحقیقي ألول مر، مدرستھ ، نعم " 

) الھوركروكس(و ھو یتسلى بسلسة )  رون( استفسر  ."حتى بعد ذھابھ ــ ، إنھا تعني الكثیر 

  .باالستیالء علیھا و خنقھ بھا ) ھاري(مما زاد من  رغبة ، المعلقة حول عنقھ 
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وطلب منھ  أن یحصل على عمل لھ قبل ) دمبلدور(قلت لنا أن   أنت ـــ تعلم ـــ من ــ قد قابل " 

  )ھرمایوني (ةقائل" أن یذھب 

  ) ھاري (أجابھا" ھذا صحیح " 

لیصنع منھا ، ربما غرض آخر للمؤسسین ، نھ رجع لیحصل على شيء ما أظن ) دمبلدور(و" 

  " آخر ؟ ) وركروكسھ(

  ." نعم " 

إذن لم یحصل على  " ،) ھرمایوني (قالتھا، " صحیح ؟ . ولكنھ لم یحصل على العمل " 

  ."الفرصة للحصول على غرض من المؤسسین ھناك وإخفائھ في المدرسة 

  ) " ھوجورتس(نسوا ا " ،بخسارة ) ھاري(قالھا " إذن  ، ًحسنا" 

یبحثون عن الملجأ الذي ، ندن مختبئین أسفل عباءة اإلخفاء  لىبدون أي من الدالئل سافروا إل

  .فیھ ) فولدمورت(تربى 

 ةسرقت السجالت  المتعلقة بھ من المكتبة ووجدت أن المكان قد دمر منذ سنین عد) ھرمایوني(

  . زاروا الموقع ووجدوا فیھ عمارة عالیة من المكاتب ، 

   .بتردد) ھرمایوني( اقترحت  " ىنستطیع أن نحاول و نحفر أسفل ھذا المبن" 

. كان  علینا أن نعرف ھذا من البدایة ، ) ھاري (لھاقا" ھنا ) الھوركروكسات(لن یخفي " 

ع جزء من یلن یض، مصمم على الھروب منھ ) فولدمورت(الملجأ ھو المكان الوحید الذي كان 

وائزه في أماكن  یحب أن یخبئ  ج)فولدمورت(یدرك أن ) ھاري(جعل ) دمبلدور(،  روحھ ھنا 

و قد كان الركن الرمادي الكئیب من لندن بعید كل البعد أكثر مما یمكن  ، ةذات غموض وعظم

بنك السحرة ذو الباب الذھبي و ) سجرینجوت (ىأو الوزارة أو مبن) ھوجورتس(أن یتخیل عن 

  .األرضیة الرخامیة 

ینصبون الخیمة في أماكن ،  التحرك عبر الریف اواصلو، دون أن یصلوا إلي أي أفكار جدیدة 

 كل الدالئل التي تشیر على ةزالإوفي كل صباح یتأكدون من ،  لالحتیاط ةمختلفة في كل لیل

یسافرون باالنتقال اآلني في الغابات ،  عن مكان منعزل ووحید اثم ینطلقون لیبحثو، وجودھم 

 سفوح الجبال ىإل، إلى األراضي البور األرجوانیة،  الشقوق الغامضة علي المنحدرات ىإل

  .ون إلي خلیج صغیر مليء بالحصى ؤویلتج، المغطاة بالعشب 

 الكراسي ةنھا لعبأ فیما بینھم وك)الھوركروكس(كل اثنتا عشر ساعة أو أكثر یتناقلون قالدة 

ن الجائزة ستكون اثنتا عشر ساعة من حیث یخافون عندما تتوقف الموسیقى أل، الموسیقیة  

  .اید الخوف والقلق المتز



  
  
 

  ٢١٣ 

 Http://www.TipsClub.com 

الحظ عندما یرتدي قالدة ، غلب األحیان أتؤلمھ بشكل أصبح یتكرر في  ) ھاري (ةاستمرت ندب

  .ال یستطیع أن یتعامل مع األلم نھ أً  أحیانا)الھوركروكس(

  .یتألم ) ھاري(عندما یالحظ ، ) رون(ھكذا كان یقول  " ماذا؟ ما الذي رأیتھ " 

  ) " جریجوروفیتش(السارق الذي سرق من ،الوجھ نفس " ةكل مر،یتمتم ) ھاري! " (وجھ " 

كان ) رون(كان یعلم بأن ) ھاري.  (دون أن یحاول إخفاء إحباطھ  ، ًبعیدا) رون(بعدھا یستدیر 

لم یكن ) ھاري(، على أي حال ، )  العنقاءةجماع(ن یسمع أخبار من عائلتھ أو من أیأمل ب

ال یستطیع .في تلك اللحظة ) فولدمورت( فیھ  أن یرى إال ما یفكرعال یستطی، ھوائي للتلفزیون 

كان یسھب التفكیر بذلك الشاب ) فولدمورت( أن وعلى ما یبد، أن یغیر القناة  إذا رغب بھذا  

كثر أال یعرف ) فولدمورت( بأن ًكان متأكدا) ھاري(، عن اسمھ ومكان إقامتھ ، ذو الوجھ الفرح 

  .مما یعرفھ ھو 

تعلم أن ، والشخص ذو الشعر األشقر المرح یسبح في خیالھ  ، )ھاري (ةمع تواصل احتراق ندب

 الصبر عند أي ذكر لذلك ةیقھر أي عالمة لأللم أو االنزعاج عن الباقین الذین لم یظھرا غیر قل

  ة العالمات عن أمكنة من قلاعندما یئسو، لم یستطع أن یلومھم بالكامل ، اللص 

  ) .الھوركروكس(

ا یتحدثون أبد) ھرمایوني(و) رون(یشك بأن ) ھاري(أصبح ، ابیع مع امتداد األیام إلي أس

، للخیمة ) ھاري(في كثیر من المرات كانا یتوقفان عن المحادثة عندما یدخل .  وعنھ ،  بدونھ

رؤوسھم ، وھم  مجتمعین  بمسافة لیست ببعیدة عن الخیمة ، ومرتان بالمصادفة اقترب منھم 

،  موا الصمت عندما أحسوا باقترابھ منھم زلمرتان لوفي ا، متقاربة ویتكلمون بسرعة 

  .ھروا بأنھم مشغولین بتجمیع الحطب أو المیاه اظتن یأسارعوا  ب

 اتضح اآلن بأنھا مبعثرة  وال ةال التساؤل عما إذا كانوا قد رافقوه في رحلإ) ھاري(لم یسع 

م سیعلمون بھا في الوقت وأنھ،  بأنھ لدیھ نوعا من الخطط السریة افقط ألنھم ظنو، ھدف لھا 

 من أن ًخائفا) ھاري(وكان ، أي جھد بإخفاء مزاجھ السیئ ) رون(لم یبذل ، المناسب 

یفكر في مواقع وجود  أبدوفي یأسھ ، قد خاب ظنھا من قیادتھ الضعیفة ) ھرمایوني(

وككل ، )  ھوجورتس(ولكن الموقع الوحید الذي كان یتكرر  بالنسبة لھ ھو ) الھوركروكس(

  .توقف عن ذكر االقتراح ، ألفكار المحتملة ا

، طراف األوراق المتساقطة أن ینصبون الخیمة فوق آلاوھم ، بدأ فصل الخریف یجتاح الریف 

  . الریاح واألمطار زادت متاعبھم ، السحب الطبیعیة انضمت مع تلك الخاصة  بالدیمنتورات 
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وھذا كلھ ال یعوض ، والصالح لألكل یز بین الفطر السام یبدأت بالتم) ھرمایوني(حقیقة أن 

أو حتى جھلھم عن الذي یحدث في الحرب ، بعدم رفقتھم  للناس  اآلخرین ، عزلتھم المستمرة 

  ) .فولدمورت(على 

تستطیع " ، مع جلوسھ في  الخیمة على ضفة النھر في ویلز  ، ةذات لیل) رون (ًقائال" أمي " 

بمزاج سیئ  وھو یقلب كتل السمك الرمادیة المتفحمة قالھا "  أن تجعل الطعام یظھر من العدم 

السلسة الذھبیة   ، ًكما كان متوقعا، ورأى،  )رون( عنق ىإل) ھاري( نظر ًآلیا، في صحنھ 

الذي موقفھ ، ) رون(وحارب االندفاع الذي بداخلھ لسب ، تلمع ) الھوركروكس(لقالدة 

  .سیتحسن عندما یأتي الوقت ویخلع القالدة من عنقھ 

. ال أحد یستطیع  " ،) ھرمایوني (ة قائل."أمك ال تستطیع أن تجعل الطعام یظھر من العدم " 

  "لتحویل العناصر ) جامب(ستثناءات أساسیة لقانون ا أحد خمسة والطعام ھ

 السمك خارجا من بین ةوھو یخرج عظم) رون (ًقائال" ھل تستطیعین ، تحدثي بلغتنا ، أوه " 

  . أسنانھ 

تستطیع أن تستدعیھ إذا كنت تعرف أین ھو ، شيء  یل أن یصنع طعام جید من المن المستح" 

   ." الموجودة قلیلة ــ ة إذا كانت الكمیةتستطیع أن تكثر من الكمی،تستطیع أن تحولھ ،

   .)رون (لھاقا " ة ھذا الطعام  ألنھا مفرقةال تبالي  من أن تكثري كمی" 

 ًالحظت أنني أنا من یقوم دائما، أستطیع عملھ اصطاد السمك وقد عملت كل ما ) ھاري" (

  ." أظن ذلك  . ةألنني فتا، اء دباالھتمام بالغ

. علیھا ) رون (ًصارخا" ألنك من المفروض أن تكوني األفضل في استخدام السحر ، ال " 

  .  ألرضىوقد سقط بعض الطعام  من صحنھا الحدیدي عل) ھرمایوني(قفزت 

 شيء یستحق ىتستطیع أن تجد المكونات وتسحرھا  إل، ) رون(، ً ستقوم أنت بالطبخ غدا" 

  ." وسأجلس ھنا وسأعبس بوجھي وسأشتكي وستعرف أنت كیف ــ ، األكل 

  ! " ن آلااصمتا  " ، یدیھما ًثم قفز على رجلھ  ماسكا، ) ھاري (ًقائال" اصمتا " 

  ."طبخ  ما یقوم بالًنادرا، كیف تكون بجانبھ " :  ةغاضب) ھرمایوني(بدت 

  "ً حداأسمع أنني أظن  أ، اصمتي ) ھرمایوني" (

  .تحذرھم بعدم الحدیث  ، ةویدیھ الزالت مرتفع، كان یستمع بجھد كبیر 

نظر حولھ ، خرى أ ةسمع الصوت مر، مع أصوات سرعة وتدفق النھر المظلم بجانبھم ، بعدھا 

  .تحرك یكن ی ولكنھ لم )السنیكوسكوب(نحو 

  ) . ھرمایوني( لًھامسا، " صحیح ؟ .. علینا ) توافلیالما (ةألقیت تعویذ" 
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 ةو تعویذ،  العامة صد، ) المافلیتو " (،إلیھ ) ھرمایوني(ھامسة ." عملت كل شيء " 

  "  كانوا ًأیا، ال یستطیعون أن یرونا أو حتى یسمعونا ، كلھا  ، التضلیل

األغصان المتساقطة  أصوات الحجارة وى باإلضافة إلةأصوات أقدام عدیدة وأصوات خربش

 من الناس تنزل من على المنحدر الحاد المليء بالشجیرات  المؤدي ةن مجموعأأوحت لھم ب

  . ضفة النھر حیث مكان الخیمة ىإل

وقرب الظالم الكلي  ، ةلقوھا یجب أن تكون كافیأالتعاویذ التي ، منتظرین ،  عصاتھم اسحبو

كلي آ من اأما إذا كانو، لساحرات العادون یحمیھم من رؤیة العامة لھم أو حتى السحرة وا

   .ةالموت فان دفاعاتھم على وشك أن تختبر بالسحر األسود ألول مر

كانت . بدأت األصوات باالرتفاع أكثر وأكثر ولكنھا لم تكن بالوضوح الكافي لتحدید مصدرھا 

ون عنھم ن مالكي األصوات یبتعدأب) ھاري(قدر ، لمجموعة من الرجال یقتربون من الضفة 

  .لكن أصوات النھر المتعاقب جعل من المستحیل أن یتأكد  ، ًان قدمیحوالي عشر

 ةبعد دقائق سحبت ثالثة آذان قابل، الحقیبة المخرزة وبدأت بالتفتیش فیھا ) ھرمایوني(أخذت 

 نھایة الخیوط بلون اللحم اوبسرعة ادخلو، ) ھاري( ل ىو أخر) رون(للتمدد ورمت واحدة ل

ً أ رجالیًاصوت) ھاري( سمع ٍوخالل ثوان، وألقوا النھایة األخرى خارج الخیمة ، م  آذانھىإل

نھ من المبكر أأو تظنون ، یجب أن یكون ھناك بعض من سمك السلمون ھنا " : یقول ً أمرھق

  ) " اكسیو سلمون(،  في ھذا الفصل ًجدا

  ًتقریبا، رض ثم أصوات ضربات السمك على األ، ضربات على سطح النھر ةكان ھناك عد

بالرغم من صوت النھر استطاع أن ، اآلذان الممتدة على أذنھ ) ھاري(ضغط ، شخص ما تذمر 

،  معروفة سمع عنھا ىلكنھم لم یتكلموا باإلنجلیزیة أو أي لغة أخر، یمیز المزید من  األصوات 

، لحلق  كخلیط من الخشخشة  والضوضاء الصادرة من ا ، واضح غیر متناغم وغیر ًكان صوتا

  .خرأحدھما صوتھ منخفض و أبطأ أكثر من اآل، یوجد متحدثین نھ أوعلى ما یبدو 

الرائحة ،  والنیران م مرت بین الخیاةظالل كبیر، تراقصت النار على الجھة الثانیة من المخیم 

. ثم جاء صوت خشخشة الصحون على الموائد ،  اتجاھھم ىاللذیذة للسلمون المطبوخ ھبت إل

  ) " جورنك(و أنت یا ، ) جریفوك(خذ یا   " : أخرى ةول تحدث مرالرجل األ

   . ًوھو یومئ برأسھ إیجابا، ) ھاري(ل)  ھرمایوني (ةقائل" عفاریت " 

  . في صوت واحد ًقالتھا العفاریت باللغة اإلنجلیزیة معا"  لك ًشكرا" 

 بشكل ًلصوت مألوفاكان ا، ل صوت لین ولطیف أس" الثالثة ھاربون نتم  أومنذ متى ، إذن " 

  .الذي تصوره ذو بطن ممتلئ ووجھ مرح ، ) ھاري(مبھم ل
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قابلت : " قالھا صوت الرجل الثالث المرھق و ھو یتابع" نسیت  ... ةسبع... ستة أسابیع " 

من الجمیل ، ) جورنك(ولیس بعدھا بفترة طویلة ضممنا قوانا مع ، في األیام األولى ) جریفوك(

 كان ھناك صمت بینما حكت السكاكین الصحون و قد استبدلت ."قة الحصول على بعض الرف

" ؟ ) تید(ولكن  ما الذي جعلك تغادر یا . " األرض   ى و أكواب رفعت من علىبصحون أخر

  .تابع الرجل المرھق 

  ،،من كان) ھاري(وفجأة  عرف ، ذو الصوت اللین ) تید (ًقائال" عرفت أنھم سیأتون ألجلي " 

نھ من أ بالمنطقة في األسبوع الماضي وقررت اسمعت أن آكلي الموت كانو " ) تونكس(والد 

، عرفت أنھا مسألة وقت ، أتعلم؟ ، رفضت أن أسجل كأحد المولودین للعامة . ھرب أاألفضل أن 

بعدھا ، إنھا من الدم النقي . ستكون زوجتي بخیر ، نھ من األفضل أن أغادر في النھایة أعرفت 

  "  یا بني ؟ ةقبل أیام عد ، ؟؟ماذا ، ؟؟نأی، ) دین(قابلت 

، حدقوا ببعضھم البعض )  ھرمایوني(وحتى ) رون(و) ھاري(و،  صوت آخر ًقائال" نعم " 

  ).جریفندور(رفیقھم في ) دین توماس(بالتأكید میزوا صوت ،  بالحماس ؤوابصمت ولكنھم امتل

  .ل الرجل األول أس" ألیس كذلك؟؟ . ولدت ألب من العامة " 

لیس لدي أي دلیل ،  مع ذلك  ، ًأبي ترك أمي عندما كنت طفال " ،) دین (ًقائال " ًلست متأكدا" 

  . "ًكان ساحرانھ أعلى 

، یجب أن أقول  " : أخرى ةمر) تید(غیر أصوات المضغ بعدھا تكلم ، كان ھناك صمت لوھلة 

  ."بك مسك أ قدنھ أسمعت ،  متفاجئ يولكن، وأنا  مسرور ،ت بلقائك أتفاج، ) دیرك(

ولكنني ھربت ) ازكابان (ىلقد كنت في نصف الطریق إل" ، )  دیرك (ً قائال. "ًحدث ھذا فعال" 

ً نھ  بخیر تماماأال اعتقد ، كان ذلك أسھل مما اعتقدت ، بمكنستھ  توأمسك) داولیش(أصبت ، 

الساحرة الذي أود أن أصافح ید الساحر أو ، وإذا كان كذلك .قد یكون معاقب ، بالوقت الحاضر 

  ." ربما قد أنقذ حیاتي ، عاقبھ 

وأنتما أین " : ) تید(بعدھا قال . كان ھناك صمت حیث صوت طقطقة النار وسریان ماء النھر 

لدي انطباع أن العفاریت كانت تعمل لدى ـ أنت ــ تعلم ــ من ، امممم ، تنتمیان في ھذا كلھ ؟ أنا 

   . " ًـ إجماال

ھذه حرب ، لسنا مع أي جانب  "  ، العفریت ذو الصوت المرتفعلھااق" لدیك انطباع خاطئ " 

  ."السحرة 

  " لماذا تختبئ إذن " 
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ً عندما رفضت ما اعتبرتھ طلبا" ، العفریت ذو الصوت العمیق ًقائال.  " ًأنا اعتبرھا تعقال" 

  ." أن سالمتي الشخصیة في خطر أرى أن عأستطی ، ًوقحا

   )تید( سأل . "ما الذي طلبوا منك أن تعملھ" 

 : قل إنسانیة عندما قالأصوتھ خشن و، رد العفریت " واجبات غیر مناسبة لكرامة جنسي " 

  ." لست جني بیت " 

   ."؟ ) جریفوك(ماذا عنك " 

تحت سیطرة ) جرینجوتس(لم یعد " . العفریت ذو الصوت المرتفع ًقائال" نفس السبب " 

فبدأ االثنان ) جورنك(بلغتھم لا ًخرآً وأضاف شیئا . "أنا ال أمیز  رئیس للسحرة، جنسي فقط 

   .بالضحك

   .)دین (ًمتسائال" ما ھي النكتة ؟ " 

  ."ھناك أشیاء حتى السحرة ال یمیزونھا ن إ) " دیرك(أجاب  

   .ة صغیرةكان ھناك وقف

   .)دین (ًقائال" ؟ فھمھا أأنا لم " 

   .باإلنجلیزیة) كجریفو (لھاقا" ذھب ألقد نفذت انتقامي الصغیر قبل أن " 

كالمھ بسرعة و ھو ) تید(عدل ، " كما یجب أن أقول ، أقصد عفریت جید  .... رجل جید " 

لست ،  ال تقل لي أنك استطعت حبس أحد آكلة الموت في الخزنة ذات األمن المشدد  " :یتابع 

   ."أظن أنك فعلت ذلك ؟ 

) جریفوك(رد بذلك " ما كان   السیف لیساعده على الھروب منھا ... و لو كنت فعلت ذلك " 

   .ة وخافتة جافةضحكصدر أ) دیرك( وحتى ًیضحك عالیا) جرنوك(مما جعل 

  ) .تید (ًقائال " ًلم نفھم شیئا) دین(ما زلت أنا و" 

والعفریتان ، ) جریفوك (ًقائال . " ًال یعرف بھذا أیضا، ) سیفیروس سنایب(و كذلك  " 

) ھرمایوني( ھو و،كان متالحق األنفاس من الحماس ) ھاري(بداخل الخیمة ، یضحكان بخبث 

  .ن اما یستطیع ىصبأقن او ھما یستمع، حدقا ببعضھما البعض 

سیف  ةسرقعن الطفل الذي حاول  " ،) دیرك (ًسائال" ؟ ) تید. (ألم تسمع عن ھذا " 

  ) " ھوجورتس(في ) بسنای(من مكتب ) جیرفندور(

لم ."  في مكانھ ًھز كل أعصابھ بینما توقف متجمدا، ) ھاري(وكأن تیار كھربائي مر عبر 

  ." ألیس كذلك ) المتنبئ(لم یكن ذلك الخبر في جریدة )  " تید (ًقائال.  " ةوال كلمسمع أ
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)  ویزليبیل (سمع من نھ إ، قال لي ) جریفوك" (، )  دیرك (ًضاحكا" من غیر المحتمل " 

  " الصغیرة ) بیل(السیف كانت أخت خذ أ اأن أحد األطفال الذین حاولو، الذي یعمل في البنك 

  ذان الممتدة وكأنھا حبال للحیاة كالھما تمسكا باآل، ) رون(و )  ھرمایوني (ىإل) ھاري(حدق 

 یبدو ي على ماتال، وحطما العلبة الزجاجیة ) سنایب(ھي وبعض أصدقائھا دخلوا إلى مكتب " 

  ."وھم یحاولون تھریبھ عبر الساللم ) سنایب(بھم مسك أ ، ا فیھًكان السیف محفوظا

بمقدورھم استخدامھ  نھم أ،  یفكرون بھ اما الذي كانو " ،) تید (ًقائال" لیبارك هللا لھم ، أوه " 

  " نفسھ ؟ ) سیفیروس سنایب(ضد ــ أنت ـــ تعلم ـــ من ؟ أو حتى على 

أن السیف لیس آمن في مكانھ الحالي ) سنایب(قرر ، عتقدوا أنھم سیفعلون بھ مھما ا ، ًحسنا" 

، بعدما حصل على رأي ـ أنت ـ تعلم ــ من ـ كما أتخیل ،  أیام  ةبعد بضع " ،) دیرك (ًقائال" 

   ." من ذلك ًبدال) جرینجوتس( لندن لكي یحفظ في ىأرسلھ إل

  .) تید (ًقائال" افھم النكتة ؟ الزلت لم  " ، أخرى ةبدأت العفاریت بالضحك مر

   .)جریفوك (ًقائال" إنھ مزیف " 

   .) "جیرفندور(سیف " 

  األصلیة قد .ھذه حقیقة ـ ولكنھا من صنع ساحر ،  ممتازة ةنسخ ، ةإنھا نسخ، أوه نعم" 

صنعت منذ قرون على أیدي العفاریت ولدیھا بعض الخواص الغیر موجودة إال في الدروع التي 

فھو لیس في  بنك ، األصلي ) جریفندور(أینما كان سیف ، من قبل العفاریت  تصنع فقط 

  ".) جرینجوتس(

   ."لم تھتم بأن تخبر أكلة الموت بھذا ؟ نك أمن ذلك فھم أو " ،) تید (ًقائال" فھمت " 

و ) تید(ن آلاو، بسخریة )  جریفوك (ً قائال،" لم أجد أي سبب إلزعاجھ بھذه المعلومة " 

  ) .دیرك(و) جریفوك( ضحكات  ى إلاموانض) دین(

 إجابتھ ىویرید من أحد أن یسأل الذي أراد الحصول عل، عینیھ ) ھاري(غلق أ،  بداخل الخیمة 

) ھاري( كما تذكر .. لقد كان ،ً لطلبھ قائال) دین( استجاب ، ةبعد دقائق بدت وكأنھا عشر، 

واآلخرین ؟ الذین ) جیني( حصل لما الذي" : السابق ) جیني( رفیق ..بغصة مریرة في حلقھ 

  " سرقتھ  ؟ احاولو

  .بحزم ) جریفوك (ًقائال" وبقسوة ، لقد عوقبوا ، أوه" 

ً ال یحتاجون طفال) ویزلي(آل أن ، عني أ " ،بسرعة ) تید(ل أس " ن بخیر  ؟آلاھم ،  مع ذلك" 

   " ألیس كذلك ؟ . آخر مصاب 

  ) جریفوك (ًقائال"  على قدر علمي ، لم یعانوا من إصابات حادة " 
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أظن أننا یجب أن نكون سعداء بأنھم ) سنایب(مع سجل  " ،) تید (ًقائال" ھم محظوظون " 

  "أحیاء 

) سنایب(ن أبأنت تؤمن  " ،) دیرك (ًقائال" ؟ ) تید(، صحیح . إذن أنت تصدق تلك  القصة " 

  .) " دمبلدور(قتل 

لھ ید في ھذا ) بوتر(تجلس ھنا أمامي وتقول أن أنت لن " ، ) تید (ًقائال" بالطبع أنا أصدقھا " 

 "  

   .)دیرك(ھمس " من الصعب معرفة ماذا تصدق ھذه األیام " 

كونھ  المختار  أو   ، ًأن ذلك حقیقي تماماحسب أو" ، ) نید (ًقائال) " ھاري بوتر(أنا اعرف " 

  ."ما  ترید أن تدعوه 

ولكن أین ھو ، وحتى أنا  " ،) دیرك (ًقائال" ني ب. الكثیر منا یرید أن یعتقد بأنھ كذلك ، نعم " 

ً أو أن لدیھ شیئا نحن ال نعلمھ ؟ ًمن ظاھر األشیاء ھل تعتقد بأنھ یعلم شیئا،، ھارب ، اآلن 

 أن من ًبدال، ویحشد المقاومة  ،  یحارب ً؟ لو كان كذلك فإنھ سیكون خارجا یمیزه ؟ًخاصا

  ." علیھ ة محكمةت قضیعمل) المتنبئ( ةجرید،، أنت تعلم ، یختفي 

إذا الزلت تقرأ ھذه ، تستحق أن یكذب علیك  " ،بسخریة  ) تید(قالھا  )  !! " المتنبئ" (

  .) "الكویبلر(جرب ، ترید الحقائق ، ) دیرك. (السخافة 

باإلضافة إلى مقدار كبیر من ، كان ھناك صوت اختناق مفاجئ والمحاولة البتالع شيء ما 

  . السمك ةعظم) دیرك(و ابتلع على ما یبد، الضربات 

  .) " زینو لوفجود(المجنونة التي یصدرھا  ةالخرق؟  )الكویبلر" (:  أخرجھا و قال ًأخیرا

یطبع جمیع ) زینو(،  علیھا ةیجب أن تلقي نظر" ، ) تید( ً قائال" لیست مجنونة ھذه األیام " 

الملتوي القرن في العدد ) نوركاك الس( لم یكن ھناك ذكر ل، ) المتنبئ(المعلومات التي تتجاھلھا 

یقول في الصفحة األولى من ) زینو(ولكن عرف أال ،  متى سیخفون الحقائق عنا ىإل، األخیر 

ضد ــ أنت ـــ تعلم ـــ من ــ ھي مساعدة نھ   أإن األولویة األولى ألي ساحر یعتقد ، كل عدد 

  .) "ھاري بوتر(

  .)دیرك( قال  "  رض صبي اختفى عن وجھ األ ةمساعدمن الصعب " 

كما " ، ) تید( ًقائال " اإلمساك بھ إلى اآلن ھو إنجاز عظیماحقیقة أنھم لم یستطیعو، اسمع" 

  ."ألیس كذلك ؟ ، ھو  ما نحاول عملھ ؟ البقاء أحرار ) ھاري(أن ما یفعلھ 
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ة وكل مع كل ھؤالء الناس في الوزار" ،  ةبشد) دیرك( ً قائال " ًكالمك صحیح تماما.. نعم " 

ن أمن یمكنھ ، ن ولكنتوقعت أن یمسكوا بھ أآل، مطاردیھا و مرشدیھا یحاولون أن یجدوه 

  ." عن ھذا   ایعلنوأن یثبت  من أنھم لم یمسكوا بھ وقد قتلوه من غیر 

  .)تید (ًماتمتم) " دیرك(ال تقول ھذا ، أوه " 

 ا أخرى كانوة مراندما تكلموع.  ملیئة بأصوات السكاكین واألشواك ةبعدھا كان ھناك وقفھ كبیر

معلنین ، أو یتراجعون إلي  أعشاب المنحدر ، یتناقشون ما إذا كانوا سینامون على ضفة النھر 

وأصواتھم تخبوا ،  لیتسلقوا المنحدراوا نیرانھم و تراجعوؤأطف. أن األشجار تعطي غطاء أفضل 

 .مع مرور الوقت

وجد ، لة للتمدد و أعادوھا لداخل الخیمة لفا األذان القاب) رون(و) ھرمایوني(و) ھاري(

السیف ) .... جیني" (: لم یجد كلمات یقولھا غیر  ، ً صامتاىصعوبة شدیدة في أن یبق) ھاري(

"  

ھذه المرة أدخلت یدھا  ، ةو ھي تندفع للحقیبة الصغیرة  المخرز) ھرمایوني (ةقائل" عرف أ" 

قد ، سنانھا أقالتھا وھي ضاغطة "  ھنا  . ...نحن ..... ھا "  ، إبطھاى حتى وصلت إلًعمیقا

) ھاري(أسرع ،  ةصورببطء ظھرت حافة إطار ،  داخل الحقیبة ً كان ملقى عمیقاًسحبت شیئا

ویحرروھا من حقیبة ) فینیاس نیجوالس( بینما رفعوا الصورة الفارغة ل، لیساعدھا 

إذا " ،   ةي أي لحظ فة إللقاء تعویذةمتجھز، ظلت توجھ عصاتھا للصورة ، ) ھرمایوني(

بینما ، كانت تلھث ) " دمبلدور(استبدل أحد السیف الحقیقي بآخر مزیف بینما كان في مكتب 

ھو معلق بجانب ، سیراه ) فینیاس نیجوالس( فإن، " سندوا  اللوحة في أحد جوانب الخیمة  أ

  ."علبھ السیف 

جثت لألسفل نحو ) ھرمایوني(نما ومازال یحبس أنفاسھ بی، ) ھاري(قال  " ًإال إذا كان نائما" 

 ـــ مأمم"  : أخلت حنجرتھا ثم قالت،  عصاتھا لمركز اللوحة ةموجھ، الصورة الفارغة 

  .لم یحدث شيء . ) "فینیاس نیجوالس(؟ ) فینیاس(

؟  أرجوك ؟ ھل ) بالك(بروفسور  " ، ى أخرةمر) ھرمایوني(قالت " ؟  ) فینیاس نیجوالس" (

  ."؟ أرجوك ؟ نستطیع أن نتكلم معك 

 وفي ھتللوحینزلق ) فینیاس نیجوالس( صوت بارد وضیع  وًقائال"  تساعد ًدائما، أرجوك " 

  .) "اوبسكیورا: " ( )ھرمایوني(نفس اللحظة قالت 

جعلتھ یصطدم في ، الذكیة و السوداء ) فینیاس نیجوالس(ظھرت عصبة سوداء على عیني " 

  ."؟ .... ؤ  ؟ ـــ ماذا ھل أنت ماذا ــــ من یجر " :لوحتھ ویصیح بألم 
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  ."ولكنھا حمایة ضروریة " ، ) ھرمایوني (ةقائل) " بالك( بروفسور ةسفآأنا " 

أین ، أنك تخربین عمل فني عظیم ،أنا أقول ، أزیلیھا ، أزیلي ھذه اإلضافة الغبیة في الحال " 

   ."أنا ؟ ما الذي یحدث ؟ 

وتخلى عن محاوالتھ ) فینیاس نیجوالس(وقد تجمد ، ) ھاري (ًقائال" ال یھم أین نحن اآلن " 

  .لنزع العصبة المرسومة

  ."؟ ) بوتر(ھل من المتحمل أن یكون ھذا صوت السید المراوغ " 

لدینا بعض  " ،ً مھتما) فینیاس نیجوالس(ھذا سیجعل ن أبوھو یعلم ) ھاري (ًقائال" ربما " 

  .) "ندورجریف(األسئلة التي نرید أن نطرحھا علیك ــ عن سیف 

، نعم  " ،لمحاولة رؤیتھ ) ھاري(وھو یدیر رأسھ باتجاه ، ) فینیاس نیجوالس( ً قائال" أھا " 

  ."السخیفة تصرفت برعونة ھناك  ةالفتاتلك 

 " ،حاجبھ بغطرسة ) فینیاس نیجوالس(رفع ، بخشونة ) رون( ًقائال" ن أختي أاصمت بش" 

 ةالفتا!  صوتك ال تعجبني ةنبر" ،  جانب  ىإلیسأل ویدیر رأسھ من جانب "  ھنا ؟ ًمن أیضا

  ."یسرقون من المدیر  . للغایةن وھا متھورؤوأصدقا

  .) "سنایب( السیف لیس ل " ،) ھاري (ًقائال"  یسرقون الم یكونو" 

ومع االدعاءات " ، ) فینیاس نیجوالس (ًقائال) " سنایب (ر البروفیسوةینتمي لمدرسنھ إ" 

والغریبة  ) لونجبوتوم(  الغبي ًھي  وأیضا.. استحقت عقابھ، علیھ ) يویزل( ةفتاالتي تدعیھا 

  .)  "لوفجود(

  .)ھرمایوني (ةقائل" لیست غریبة ) لونا( ً  وأیضاًلیس غبیا) نیفل" (

أین جئتم  " ، أخرى ة العین مرةوھو یكافح إلزالة ربط) فینیاس نیجوالس (ًمرددا" أین أنا " 

  ." أجدادي   من بیتيبي ؟ لماذا نزعتمون

) ھاري(سأل " ؟  ) لونا(و) نیفیل(، ) جیني) (سنایب(كیف عاقب ، ن آلا! ال یھم ھذا " 

  .بإصرار

  .) "ھاجرید(أرسلھم للغابة المحرمة لعمل بعض األعمال لألحمق ) سنایب (رالبروفیسو" 

  .ةبشد)  ھرمایوني (ةقائل " ًلیس أحمقا) ھاجرید" (

ربما ) لونا(و) جیني(و) نیفیل(لكن " ، ) ھاري( ًقائال" قاب أن ھذا ھو الع) سنایب(عتقد أو" 

لیس باألمر ،  بكثیر من الغابة المحرمة أجابھوا أسو... الغابة المحرمة )  . ھاجرید(ضحكوا مع 

  ."الصعب 

  ).شیوالكرو (ةعلى األقل لعن،  فقد كان یتخیل األسوأ ،بارتیاح كبیر ) ھاري(شعر 
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السیف قط ؟ ربما خرج أ آخر قد ًإذا كان شخصا، ) بالك(بروفسور ، الذي نرید معرفتھ منك " 

 أخرى من كفاحھ ةمر) فینیاس نیجوالس(توقف " .    آخر ًللتنظیف  أو ـــ أو شیئاخرج أقد 

 البسیطة ة أیتھا الفتا،ھذا كالم أحد المولودین من العامة " ، لتحریر نفسھ من الربطة وضحك  

 العفاریت تصد الوسخ الدنیوي  و تتشرب فقط ما ةفض، للتنظیف أسلحة العفاریت ال تحتاج ، 

  . "ىقوأیجعلھا 

  .)ھاري (ًقائال" بالبسیطة ) ھرمایوني(ال تنادي " 

ربما من األفضل لي أن ارجع لمكتب المدیر " ، ) فینیاس (ًقائال" لقد تعبت من التناقضات " 

  ."اآلن 

مخرج وھو معصوب العینین والرجوع بلمس إطار صورتھ لمحاولة إیجاد ) فینیاس(بدا 

ھل تستطیع أن ، ) دمبلدور" ( ، لھام مفاجئإب) ھاري(  أحس، ) ھوجورتس(لصورتھ التي في 

  ."؟ ) دمبلدور(تجلب لنا 

  .)فینیاس نیجوالس( ً سائال"  ؟ ًأستمیحك عذرا" 

 ." صورتك ىھل تستطیع أن تجلبھ معك ھنا ؟ إل، ) دمبلدور(سور ی بروفةصور" 

من الواضح أن العامیین  " ،) ھاري(وجھھ تجاه صوت ) فینیاس نیجوالس( بروفسور أدار

 ربما یتحدثون مع )ھوجورتس(الصور الموجودة في ، ) بوتر(،  الوحیدین الجاھلین ھنا الیسو

 صورھم المعلقة في األماكن افقط لیزورو، بعضھم البعض ولكن ال یسافرون خارج القصر 

، وبعد المعاملة التي حصلت علیھا من قبلك ، یستطیع أن یأتي ھنا معي  ال) دمبلدور(، األخرى 

  .  "ًسأؤكد لك أنني لن أقوم بالزیارة ھنا مجددا

 .للخروج من إطاره ) فینیاس(محاوالت ) ھاري(شاھد ، باكتئاب قلیل 

خرج أ ةمتى آخر مر، أرجوك ، ھال قلت لنا  " ،) ھرمایوني (ةقائل) " بالك(بروفسور " 

 ." إلخراجھ ؟ ) جیني(قبل محاولة عني أ، ف من علبتھ؟  السی

، یخرج من علبتھ ) جریفندور( رأیت سیف ةأن آخر مرعتقد أ" ،بنفاذ صبر ) فینیاس(استھجن 

) ھاري (ىوجھت نظرھا إل) ھرمایوني"  (لیكسر خاتم ) دمبلدور (رعندما استخدمھ البروفیسو

  الذي على األقل تمكن من إیجاد المخرج، ) یجوالسفینیاس ن( بالكالم أمام أكالھما لم یتجر، 

وبدا بالتحرك وھو یبتعد عن األنظار حتى بقي ، قالھا بشكل الذع  " ً◌ًعمتم مساء ، ًحسنا" 

  .ةأفج) ھاري( عندما صرخ ًاطرف قبعتھ ظاھر
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 ىوجھھ المعصب إل) فینیاس نیجوالس(أعاد "  بأنك رأیت ھذا ) سنایب( ھل قلت  ل، انتظر " 

 أطوار ة في بالھ من الكثیر من غرابةلدیھ أشیاء أكثر أھمی) سنایب (رالبروفیسو" ورة  الص

  .) "بوتر( ، اللقاء ىإل، ) البس دمبلدور(

  . من اللوحة ولم یترك خلفھ إال الخلفیة الكئیبة ًاختفى كلیا، وبذلك 

 .)ھرمایوني (ةمنادی) " ھاري" (

لقد كان ، لكم  الھواء  ، ع أن یسیطر على نفسھ لم یستط ، ًفرحا) ھاري(صاح بھا " عرف أ" 

ً شعر وكأنھ یستطیع أن یجري  میال، مشى أعلى وأسفل الخیمة . أن یتمناه  أتجرأكثر مما 

فینیاس  (ةتضغط على صور) ھرمایوني(كانت . نھ لم یعد یشعر بالجوع أ حتى ، ًً◌كامال

) ھاري(وواجھت  ، ًمت الحقیبة جانباعندما انتھت  ر ،ة الحقیبة المخرزىلتدخلھا إل) نیجوالس

  .بوجھ مشرق 

  .) "الھوركروكس(السیف یستطیع أن یدمر " 

ھذا السیف مشبع ، ) ھاري(  تتشرب األنصال المصنوعة من قبل العفاریت وھذا یقویھا  ـــ" 

  . ")الباسیلیسك(بسم أفعى 

  ."على القالدة أراد أن یستخدمھ ، لم یعطني إیاه ألنھ الزال بحاجتھ ) دمبلدور(و" 

  ."نھ أدرك أنھم لن یتركوه عندك إذا وضعھ في وصیتھ إو" 

  ." منھ ةإذن عمل نسخ" 

  ."ووضع المزیف في العلبة الزجاجیة " 

  ."وترك الحقیقیة ـــ أین ؟ " 

 فوق رؤوسھم ویعذبھم ًن الجواب مخفي ومتعلق قریباأب) ھاري( شعر ،حدقا ببعضھما البعض 

ولكنھ لم یالحظ ھذا في ذلك ، ) ھاري(خبر أ؟  أم ھو بالفعل  قد ) بلدوردم( لماذا لم یخبره، 

  ."في أي مكان كان سیضعھا ؟ ، فكر  " ،) ھرمایوني(ھامسة " فكر " الوقت ؟   

  . خطواتھًومكمال، ) ھاري (ًقائال) " ھوجورتس(لیس في " 

  .)ھرمایوني (ةمقترح" ؟ )  ھوجسمید(مكان ما في " 

  ." ھناك ىال أحد یذھب إل" ، ) ھاري (ًئالقا" كوخ الصراخ " 

  ." ما ؟ ً نوعاًألیس ھذا خطرا، یعرف كیف یصل إلیھ ) سنایب(لكن " 

  .ذكرھا) ھاري) " (سنایب( وثق ب) دمبلدور" (

  .)ھرمایوني (ٍةقائل"  استبدل السیف نھ أ بأن یقول لھ ًلیس كافیا" 
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كان لدیھ ) دمبلدور(  أنة بفكرًكثر ابتھاجاوقد أصبح ا، ) ھاري (ًقائال" أنت على حق ، نعم " 

  .للثقة) سنایب( عن استحقاق، حتى لو كانت ضعیفة ، بعض التحفظات 

  "؟ ) !رون(؟ )  رون(؟ ما الذي تعتقده  ) ھوجسمید( عن ًھل سیخفي السیف بعیدا، إذن " 

 )رون(ثم أدرك بأن ، قد خرج من الخیمة ) رون(وھو حائر یعتقد أن ، حولھ ) ھاري(نظر 

   .ًملقى في ظالل السریر السفلي وبدا متحجرا

  .)رون (ًقائال" ألیس كذلك ؟ ، تذكرتموني ، أوه " 

 ."ماذا ؟ " 

  .بغضب وھو یتحرك في الجانب السفلي من السریر األعلى ) رون(صاح  

  ."علیكما المرح فسد أال تدعاني ، أنتما االثنان أكمال عملكما " 

على ما یبدو بأنھا ، ولكنھا حركت رأسھا ، للمساعدة ) ھرمایوني( ىإل) ھاري(نظر ، بتحیر  

  .مشوشة مثلھ

  .)ھاري (ًقائال" ما ھي المشكلة ؟ " 

لیس  "  ،)ھاري( یرفض النظر إلي لوال  یزا)  رون (ًقائال"  ،ة  ال یوجد مشكل ؟ةمشكل" 

  ."بالنسبة إلیك على األقل 

  .المطر قد بدأ یھطل، كان ھناك عده نقرات على المخیم فوق رؤوسھم 

  "ھال فعلت ، ما في نفسك خرج  أ "  ،)ھاري (ًقائال " ةمن الواضح بأنھ لدیك مشكل ، ًحسنا" 

 ، ًحسنا"  ، لیس كعادتھ ، ًبدا شریرا، سیقانھ الطویلة خارج السریر ووقف ) رون(أرجح 

 ءح  ألنھ یوجد شيأعلى وأسفل الخیمة و أنا فرقفز أال تتوقع مني أن ، سأقول الذي في نفسي 

  ." األشیاء التي ال تعرفھا ة قائمىوقد أضیف إل، ملعون آخر كان علي أن أجده 

  ."؟ عرفھا  أال " ، ) ھاري(كرر " ؟ عرفھا أال " 

 وبثقل ویقرع على األوراق المنتشرة على ضفاف النھر الموجودة حولھم ةكان المطر یسقط بقو

یقول ) رون(كان ، ) ھاري(ان الخوف قد أطفأ سعادة ك.وعلى النھر فیصدر أصوات في الظالم، 

  .سوف یقولھ في وقت ما نھ أو یتوقع ) ھاري(بالضبط ما یخافھ  

مع یدي ، أتعرف  "  ،)رون (ًقائال"  ھنا ً ممتعاًمضي وقتاألیس األمر بخصوص أنني ال " 

 كل مكان ألسابیع بعد ما كنا نتنقل في،  تمنیت،المشوھة وال شيء نأكلھ وكل یوم یتجمد ظھري 

  ." األقل ى علًبأننا سنكون قد أنجزنا شیئا، 

لم یسمعھ نھ أیتظاھر ) رون(ولكن بصوت منخفض مما جعل ، ) ھرمایوني(قالت ) " رون" (

 .مع أصوات تساقط حبات المطر على الخیمة



  
  
 

  ٢٢٥ 

 Http://www.TipsClub.com 

 .)ھاري (ًقائال " نك تعلم ما الذي اشتركت بھ ؟أظننت " 

  . "ًعلم أیضاأظننت أنني ، نعم " 

وقد استخدم الغضب اآلن  ، ) ھاري(سألھ " صل إلي توقعاتك ؟ یأي جزء مما حدث لم ، إذن " 

) الھوركروكسات (  وتجد خمس نجوم ؟ينك ستقیم في فندق ذأھل ظننت " . للدفاع عن نفسھ 

 ."یسماس ؟ ٍسترجع لوالدتك  في الكرنك أمن یوم آلخر ؟ ھل ظننت 

وكأنھا ) ھاري(كلماتھ ثقبت ، ووقف یتابع ، ) رون (ًصارخا" ھ نك تعلم ما الذي تفعلأظننا " 

  ." حقیقیة ةظننت بأن لدیك خط، قد قال لك ما العمل ) دمبلدور(ظننا أن " سكاكین ساخنة  

 فوق صوت المطر الھادر ًھذه المرة كان صوتھا مسموعا، )  ھرمایوني(قالتھا ) " رون" (

  .ھلھا تجا،  أخرى ةلكن مر، فوق سطح الخیمة 

بالرغم من شعوره بالعجز و األلم و  ، ًھادئا) ھاري(كان صوت " آسف ألني خذلتك  ، ًحسنا" 

وفي حالھ ، لي ) دملبدور( قالھ ءقلت لك كل شي،  معك منذ البدایة ًلقد كنت صریحا. " النقص 

  ."ــ ) ھوركروكس(لقد وجدنا ، عدم مالحظتك 

 لسنا صحیحبمعنى !!! نا من إیجاد باقي القطع ونحن قریبین من التخلص منھ كقرب، نعم " 

  ."قریبین من فعل أي شيء 

أرجوك  " ، على غیر العادة ٍوبصوت عال)  ھرمایوني(قالتھا ) " رون(انزع القالدة یا " 

   ."أنت لن تتكلم بمثل ھذه الطریقة إذا لم تكن ترتدیھا طوال الیوم ، انزعھا 

یة الذي لم یرد أ، ) ھاري (ًقائال" لو لم یكن یرتدیھا حتى  . ًكان سیتكلم ھكذا أیضا.. ىبل"

 ھل ظننتم أنني لن أالحظ أنكما كنتما تھمسان من وراء ظھري ؟ " : ًثم تابع قائال) رون(أعذار ل

  ."اآلن ؟ ) رون (نكما تفكران فیما یقولھ أھل ظننتم أنني لن اعرف ، 

  ."لم نكن ـ ) ھاري" (

لقد ، ملك أقد خاب نك أ ِ◌ِلقد قلت ، ًلقد قلتیھا أیضا  " ،علیھا ) رون(صرخ " ال تكذبي " 

  ."لدیھ أكثر لالستمرار من ـــ نھ أ ِ◌ِنك ظننتأ ِ◌ِقلت

  .ثم  بكت بحرارة" لم افعل ، ) ھاري(أنا لم اقلھا بھذه الطریقة ــ " 

اإلثارة التي حصلت قبل ، تھطل على وجھھا )  ھرمایوني(ودموع ، المطر كان یقصف الخیمة 

 ةتارك، اختفت و كألعاب ناریة قصیرة المدى اندلعت ، اختفت وكأنھا لم تحصل  ، ةائق عددق

لیس في أي مكان نھ أویعلمون  ، ًئاكان مخب) جریفندور(سیف . الجمیع في ظالم  رطب وبارد 

  .لم یموتوانھم أوھم ثالثة مراھقین في خیمة وإنجازھم الوحید ، معروف 

  .)رون) (ھاري (ًسائال" لماذا الزلت ھنا ؟ ، إذن " 
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  .و ھو یھم بالرحیل) رون (ًقائال" یمكنك أن تبحث عني اآلن " 

  .)ھاري (ًقائال" اذھب للبیت ، إذن" 

الذي لم ، ) ھاري(بضع خطوات باتجاه خذ أثم ، ) رون( ً صارخا" ربما سأفعل ، ًحسنا" 

 مجرد إنھاا ألیس كذلك؟  ؟ ولكنك ال تھتم بھذأختيألم تسمع ما الذي قالوه عن  " ،یتراجع 

ً حسنا.  ال یھتم  بما یمكن أن یحدث لھا ھناك األسوأالذي واجھ ) ھاري بوتر( ، المحرمة الغابة

  ."----   رھیبةىأخرأو أشیاء ،ربما یھاجمھا عنكبوت عمالق ، ھتم أأنا ، 

  ."ــ ) ھاجرید( مع اوھم كانو، أنا فقط قلت ـــ أنھا كانت مع اآلخرین " 

 آخر ًال یحتاجون طفال، ) ویزلي(آل ،   عائلتي ةوماذا عن بقی، أنت ال تھتم ، فھمت ، ً حسنا" 

  . "ھل سمعت ھذا ؟ ، مصاب 

  ."أنا ــ ، نعم " 

  ."مع ھذا لم تھتم بمعرفة ما یعني ذلك؟؟ " 

یعني أي شيء نھ أ أظنال  " ، بینھم بالقوةوھي  تشق طریقھا )   ھرمایوني(قالت ) " رون"( 

و ، لدیھ ندوب كثیرة من البدایة ) بیل(إن ) رون( یا  ً حصل و نحن ال نعرفھ فكر جیداجدید قد

وأنت من المفروض ، قد فقد أحد أذنیھ اآلن ) جورج (أن اوأربالتأكید فإن الكثیر من الناس قد 

  ."ھذا معناه نھ أمن ، أنا متأكدة ، أن تكون على فراش الموت مع مرض جدري التنین 

وھذا ال بأس بالنسبة ، لن أزعج نفسي بھم ،  إذن ًألیس كذلك ؟ حسنا،  متأكدة ِ◌ِأنت، أوه " 

  . "ًبعیدامان أبوالداك ، ألیس كذلك  ، ًلك أنت أیضا

  . في غضبًصاح بھذا عالیا) ھاري" (و أنا والدي میتان " 

  .)رون (ُصارخا"  نفس الطریق ىن إلیوأھلي ربما یكونوا ذاھب" 

و ، وادعي انك قد تغلبت على جدري التنین ، ارجع إلیھم " ، ) يھار(صاح " إذن اذھب " 

  ."والدتك ستكون قادرة على إطعامك و ــ 

ولكن قبل أن تتحرك العصي من مخابئ ، معھا ) ھاري(وتفاعل ، بحركة فجائیة ) رون(قام 

 درع خفي ثم ظھر ، ) " بروتیجو" (: قد رفعت عصاتھا و صاحت ) ھیرموني(كانت ، مالكیھا 

جمیعھم ، في الجھة األخرى ) رون(في جھة و)  ھرمایوني(و) ھاري( بین، أخذ یتوسع بینھم 

حدقا في بعضھما من ) رون(و) ھاري(،  التعویذة ةعلى أن یخطوا للوراء من قو اجبروأقد 

بكره قوي ) ھاري(شعر  ، ةوكأنھما یرون بعضھما بوضوح  ألول مر، جانبي الحاجز الشفاف 

  . ما قد كسر بینھما ُیئاش، ) رون( تجاه

  .)ھاري( ُقائال) " الھوركروكس(اترك " 
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   ،)ھرمایوني( و اتجھ ل، السلسة من فوق رأسھ ورماھا على كرسي قریب ) رون(سحب 

 ."ماذا تنوي أن تفعلي ؟ " 

  ."ماذا تعني ؟ " 

  ." ماذا ؟ مھل ستبقین أ" 

) ھاري(لقد قلنا بأننا سنذھب مع ، ) رون(، أنا باقیة ، نعم ـــ نعم " ، بدت حزینة .... " أنا " 

  ."لقد قلنا بأننا سنساعد ، 

  ."خترتیھ اقد ، فھمت " 

 ."ارجع ، ال ـــ أرجوك ــ ارجع ، ) رون"( 

 في الوقت الذي أزالتھا كان قد ،حاولت اللحاق بھ ولكن تعویذتھا أعاقتھا عن ذلك )  ھرمایوني(

بین ) رون(یستمع لبكائھا وندائھا السم  ، ً وصامتاًاھادئ) ھاري(وقف .  في الظالم ًخرج غاضبا

  .شعرھا المبلل ملصوق في وجھھا ،  رجعت ةبعد دقائق عد، األشجار 

  ."اختفى  ! لقد ذ ـ ذ ـ ذھب" 

  .والتفت على نفسھا وبدأت بالبكاء ، نفسھا على كرسي )  ھرمایوني(رمت 

وجر ، ووضعھا حول عنقھ ، ) كسالھوركور(  انحنى لیلتقط قالدة، بالذھول ) ھاري(أحس 

  )  .ھرمایوني(وألقاه على ) رون(غطاء من سریر 

  . ضربات المطرىیستمع إل،  في سقف الخیمة السوداء ًثم تسلق على سریره محدقا
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دثلى ثوان حتىإاحتاج  في الیوم التالي )يھار(عندما استیقظ  ة ،  یتذكر ما الذي ح ھ أمنی راودت

یس إال یكون ما حدث مجرد حلمنأ بةطفولی ونو،  ل د)رون( أن یك ادر بع م یغ اك ول زال ھن ،  ال ی

ادتھھوبإدارة وجھ ى وس ستطیع  من عل ریر أن ی رى س ارغ)رون( ی ي .  الف دة ف ة ھام أن جث وك

دت تج ق ب رهذالطری ز ،ب نظ اري( قف ن )ھ ى  م ریرهعل ر ، س یا النظ ى ًمتحاش ریرإل  )رون( س

ت . ایوني(كان ي )ھرم شغولة ف بخ م صباح،  المط ة ال ھ تحی ى علی م تلق د ،ل ك فق ن ذل ا ع ً عوض

  .ً وجھھا عنھ سریعا بمجرد دخولھ أدارت

داء كان یفكر بھا وھو یستحم ،  "لقد ذھب"،  على نفسھ )ھاري(رددھا " لقد ذھب" وأثناء ارت

صدمة، أیضامالبسھ  د  ".  وكأن التردید سیخفف من مفعول ال دلق د بع م یع ب ول ة  ."ذھ فالحقیق

ن أمامھ ھي أالجلیة  یكون م ة بھم س ة الخاص ذات الحمای ستحیلنھ بفضل تعوی ى   الم  )رون(عل

  .بمجرد إخالئھم لھذا المكان أخرى یجدھم مرة أن

ان )ھرمایوني(عینا ،  فطورھما بصمت)ھرمایوني( و )ھاري(تناول  ان ومحمرت  ; كانتا منتفخت

ة ،  یعلم لماذا )ھاري(كان ،  تلكأت)ھرمایوني(ولكن ،  حزما أمتعتھما،نھا لم تنموكأ كانت محاول

ف من مرةأكثرفقد  لمحھا ،  على ضفة النھر مكوثھممنھا إلطالة ر بتلھ ي تنظ و ،   وھ دوھ  متأك

سھا أنھا دعت نف د خ ا ق ع بأنھ معت وق د س رة ق ار الغزی الل األمط ن خ دام م ر  . أق م یظھ ن ل ولك

ھ،  األشجارحمر من خالل أشخص ذو شعر  النظر حول ا ب اول محاكاتھ رة یح ل م ھ إذ ، وفي ك  ان

رىموجة  ،   ولكنھ لم یرى غیر الغابة شدیدة المطر ، ذلكيمنع نفسھ من تمنلم یستطع  ن أخ  م

كأنعتقد كنا "  :  تتردد على مسمعھ بوضوح )رون( فكلمات، رت في داخلھالغضب تفج رف ن  تع

  .الم شدید في معدتھ  أمتعتھ مععاد لحزم ، " فعلذا تما

سرعة ع ب دة كان النھر الموحل بجانبھما یرتف ي ،  متزای ضفة الت یغمر ال دا س ا ج ًوقریب ونً  یخیم

رك الميینبغتریثا لساعة كاملة عن الوقت الذي كان ، علیھا ا ت ھ علیھم یم خالل را،  خ اً وأخی  أتم

ایوني(وحین لم تجد ،    ثالث مراتمخرزةحزم الحقیبة ال باب )ھرم رى أس أخر أخ سكت ، للت  أم

نجتلھ ًمجددا على سفحلیظھرا  ،  و اختفیا)ھاري(بید  ات الخل اة بنب اح ومغط ك  ،  شدیدة الری ذل

  .میلة وردیة جه یزھر في فصل الشتاء و زھور الذينباتال

ا ت، في لحظة ظھورھم ایوني( أفلت د )ھرم اري( ی ھ)ھ دا عن شت بعی خرة تجلسل، ً وم ى ص  عل

ھ اك،  ملقیة بوجھھا على ركبتیھا; كبیرة حا ل دا واض ا ب نًنت ترتعش مم ة م ي نوب ت ف ا دخل  أنھ

شنجاتال ارب علت اءى و تق ا .  البك ھ، راقبھ رض ب ن المفت ان م ذھب أن وك اتھا ی ن  وللمواس ك

ھخاشيء في د ي مكان سمر ف ھ یت ھ ، لھ جعل ي داخل يء ف ل ش بحك اردأص رة  وا  ب رى م  رأى أخ

  . )رون( وجھ ىتعابیر االزدراء عل
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نجمن  )ھاري(مشى  ات الخل الل نبات ذ، خ رة كبواخ ي دائ شي ف طھا  یم رة  تتوس ایوني(ی  )ھرم

  . حمایتھم لتأكید إلقائھا التي تعودت   التعویذات السحریةویختار ،باكیةال

م یفتح وع ل ال)رون(ا موض ام ل خ ةاألی ة القلیل رر ،   التالی د ق اري(فق رة أال )ھ مھ م ذكر اس  ی

وعأن أدركت قد )ھرمایوني(أن كما یبدو ، أخرى شة الموض ن مناق ساء  ، ال فائدة م ي الم ن ف لك

  .كان یسمعھا بكائھا إال انھ ،  نائم)ھاري(وحین كانت تعتقد بان 

ارودر(ریطة  خبإخراج أ قد بد)ھاري(خالل ذلك كان  وء العصا و  )م ساعدة ض ذ . بم ر اخ  ینتظ

ة ب ة الخاص ور  النقط ـ ظھ ي )رون(ـ ور( ةروقأ ف اد ، )ستھوج د ع ھ ق ي ان ا یعن ىمم ة القإل  لع

دم،  ةالمریح ي ال ھ نق د ألن ن ،  حیث لن یتعرض لھ أح ة)رون(لك ى الخریط ر عل م یظھ د ،  ل وبع

ات الخاص بمھجع ال في القسم)ينجی( یحدق باسم ھ نفس)ھاري(برھة وجد  سائال ، فتی ا إذاًمت  م

ھ  ن عینی ث م ي تنبع وة الت ك الق ل تل ا كان من الممكن أن تنتق اإلیھ الل نومھ ن خ ھ ،  م درك ان لت

  . تكون بخیر أنًومتمنیا ، یفكر فیھا

یف أن التي یمكن األماكنفي النھار كرسا نفسیھما لمحاولة تحدید  ا س دیجریف( یتواجد فیھ  )رون

ون أني یمكن ت الاألماكنتحدثا عن ولكن كلما ،  دوربدم( یك د )ل اه ق اأخف ھما ،  فیھ ا زاد یأس كلم

ذكر رأسھ )ھاري(ضرب . خابت آمالھما و ھ ال یت ذكر ولكن دوربدم( أن علھ یت ان )ل ر المك د ذك  ق

ن أنمرت لحظات قبل .  فیھ شيء ما أخفىالذي قد یكون  ب م و غاض ن أم )رون( یدرك ھل ھ  م

  . أكثر)لدوربدم(

رك قد )لدوربدم( أننعتقد  ..... تفعلنعتقد انك تعرف ما كنا "   ا  أخب ي م ھینبغ د ....  عمل  نأنعتق

  ."ةیلدیك خطة حقیق

يء)لدوربدم(ًفعملیا لم یترك لھ . ً كان صادقا )رون(  الحقیقة عن نفسھ فإخفاءلم یستطع  ،   ش

شفوا  د اكت م لق ن نع د م یل، )اتالھوركروس(واح وا وس م یملك نھم ل ھ ولك ا أنة للقضاء علی  كم

  .البقیة لم یكونوا قادرین على كشفھم 

دأت أس  ب وادر الی ھب ره، تتملك رد تفكی رنح لمج دء یت ب دى و ھ بم رض جرأت ول ع دقائھ لقب  أص

رة،  لم یعرف شيء، ة عدیمة الجدوىبمرافقتھ في ھذه الرحلة الخطیر ا ،   لم یكن لدیھ أي فك كم

  . قد اكتفت مما یحدو بھا للمغادرة بأنھا  كي تخبره)ھرمایوني(في انتظار أي بادرة من كان 

امتین ا،  ًكانا یقضیان اغلب اللیالي تقریبا ص ایوني( أم ورة )ھرم رج ص ت تخ د كان س افینی( فق

وال ي)سنیج د الكراس ى اح سندھا عل ت د ،  و ھ ق الوكأن زیم اب ء ج دثت بغی ي ح وة الت لفج ن ا  م

ة )سافینی(  أنیبدوف،  لن یزروھمبأنھ السابق تأكیدهوبرغم ، )رون( ى مقاوم ادرا عل ن ق ً  لم یك
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ذي آل  ھأي فرصة لمعرفھ ما ال اري( إلی ل بضعھ ،  )ھ ین ك ور معصوب العین ى الظھ ق عل وواف

  .أیام

اري(كان  ھ)ھ ة، ً سعیدا لرؤیت ان رفق د ك وموان ، فق ر الل يء وكثی ان دن ستمتعا. ك ا ی أيكان  ن ب

ن ، )ستورھوج(في  عما كان یحدث أخبار ن )سافینی( نأبالرغم م م یك ر ال ل اليالمخب د ، مث فق

ى ،  المدرسة یمسك إدارة )الثلیذیرین(من  مدیر أول )یباسن( كان یبجل  ا حریصین عل د كان وق

  . سیختفي في الحال من الصورة )سافینی( الن )یباسن(  ب مرتبط أو نقد عدم طرح أي سؤال 

یاء  بعض األش بی. ولكن بالرغم من ذلك فقد أخبرھم ب ي س إنعل ال ف نایب (  ل المث ھ )س د واج  ق

صینتمرد صغیر من  ،  نوع من المعارضة الب المخل ت ُ ح .مجموعة الط ي(رم ول )جین ن دخ  م

ة ظ القدیمة والتي تح)دجیمبرا( قوانین )یباسن( أعادوقد  . )ھوجسمید( اع  ثالث ر أور اجتم  أكث

  .  تجمع طالبي غیر رسمي أي أومن الطالب 

دھن  معھا قد عم)لونا( و)نیفیل( وربما )جیني( بان )ھاري(نتج  استاألمورومن كل ھذه  ن جھ ل

اري( جعلت رغبة خباراألھذه . )لدوربدم( على جیش لإلبقاء ة )ھ ي( برؤی ة )جین ا ملح دا كم ً ج

عور  ھ ش و ان ألمل دة ب ي المع ا ; ف ضا ولكنھ ر بًأی ھ یفك د )رون( جعلت ن جدی دوربدم( و  م  )ل

ة و ور(مدرس سھا)ستھوج ي ،  نف د افتقالت ا افتق ا كم را تمام كثی ًدھا  سابقةً ھ ال ي( حبیبت  .)جین

ھ )سافینی(وبالفعل وبینما  تحدث  ن( عن القمع الذي یمارس ل ،  )یباس اري(دخ ات )ھ ي لحظ  ف

ن( بحملة زعزعة حكومة اللتحاقل المدرسة إلى عودتھ حیث یتخیل، من التفكیر الجنوني  )یباس

ر نواآلخریعاني ن تأكل وتنام على سریر مریح بینما إف.  ذا یعتب وء  لحظات صعبة فھ يء  أس ش

ھ.  اللحظة  مثل ھذهفي العالم في د ولكنھ عاد لیتذكر انھ الغیر مرغوب ب م واح ا ، رق اك إنكم  ھن

شرة آالف  ھجع ثمن لرأس دخول ، الیون ك ىوال ور( إل ذه )ستھوج ام ھ ن األی ورة ع ل خط  ال یق

ان )سافینی( أكدھا لھ وھذه ھي الحقیقة التي،  وزارة السحرإلىالدخول  ا ك ھ بینم  بزلة لسان من

ایوني(كانت  . )ھرمایوني ( و)ھاري( حول مكان تواجد األسئلةیطرح  ده )ھرم ى تعی ة إل  الحقیب

دة وبشكل غیر قابل للنقاش   الظھور  معاودة)سافینی(فیرفض ،  ھذا السؤالیسألفي كل مرة  لع

  . بعد تحیة الوداع الفظة ھذه أیام

اء ، لم یجرءا على البقاء في أي مكان لوقت طویل،  برودةثرأك الجو أصبح ن البق ا ع ًلذلك عوض

ت  ث كان را  حی وب انجلت ي جن دة األرضف ر المتجم اأكث ا یقلقھم ا ،  م سكع طلوع ي الت تمرا ف ًاس

بالد ي ال زوال ف ال، ًون دى سفح الجب ن تح ث تضرب ، م اراألحی فمط ة بعن ة الخیم ى ; الثلجی  إل

اردُنبسط حیث تالمستنقع  الواسع الم اء الب ة بالم ر الخیم ي غم رة صغیرة  إل ع جزی ط تق ي وس ف

  . الخیمة بالجلید في المساء دفنُحیث ت، بحیرة اسكتالندیة
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وسأشجار اكتشفا  زم ،  عید المیالد تتالالء من نوافذ عدد من غرف الجل دما اعت اري(عن  أن )ھ

ذي لأما بد، أخرىمرة ، یقترح ا وال د لھ الدرب الذي بقى لھم شفاه بع د .  م یكت ا ق الكان  ة وجبأك

ادة ت ، جیدة على غیر الع د ذھب ایوني(فق ي )ھرم رداء التخف تعانة ب سوق باالس ت  للت ث كان  حی

ادر  ل أن تغ ل قب ي المح ودة ف ضائع الموج د ، تترك نقود ما تشتریھ أسفل الب د اعتق اري(وق  )ھ

ونیز و جة باسبا عما ھو معتاد  بمعدة ملیئلإلقناع قابلیة أكثر قد تكون أنھا ددتي البول  اللحم المق

وركروكس( من لبس  كاستراحة بعض ساعات یأخذوا كما كان لدیھ بعد نظر القتراح بان . ، )الھ

  .والذي كان معلق في نھایة المقعد الخشبي بجانبھ 

  "؟)ھرمایوني("

ي  كانت تجلس،" ھمم؟" د الكراس ى اح ة عل اب المریح دیھا كت شاعر بی( وبی م ل، )دلقصص ال

ن  اذا یمك ل م الأیتخی ي أي ح را عل ن كبی م یك ذي ل اب ال ذا الكت ن ھ م ستخرج  ان .ن ت ھ ك  ولكن

ھأنھاًواضحا  ا فی يء م ل ش زال تح ت ال ت اب ،  كان ةمصطلحات ( ألن كت ان ) اإلسكندنافیةاللغ  ك

  .ًمفتوحا على ذراع الكرسي 

ف الذي انتابھ قبل سنوات في مثل ھذ نفس الشعورانتابھ و،)ھاري( تنحنح أل ، ا الموق دما س عن

ة ، )ھوجسمید( إلى كان باستطاعتھ الذھاب إذا )ماكجونجال( ةاألستاذ ن الحقیق ھبالرغم م م بأن  ل

   . لتوقیع تصریح الدخول )يسلرد( الیقنع 

  ......"و، أفكرلقد كنت ، )ھرمایوني("

  ." ھل تستطیع مساعدتي بشيء؟)ھاري("

  نحوه) قصص الشاعر بیدل(ودنت بالكتاب ، اإلمام إلىمالت ،  لم تكن تستمع لھأنھاكما یبدو 

ھ فوق ما،  قمة الصفحةإلى تشیر قالت ذلك وھي ، "  الرمزإلى ھذاانظر " اري( افترض ان )ھ  ب

ان  ، یكون عنوان القصة ث ك راءة حی ى ق ادر عل ر ق رف  غی ةاألح ن . اإلسكندنافیة القدیم م یك ل

ین  ، ھناك صورة تشبھ عین على شكل مثلثتكان، ًمتأكدا ؤ الع رق بؤب ودي یخت ط عم  و ھناك خ

.  

  .")ھرمایوني( ،  القدیمةاإلسكندنافیةمادة األحرف  أخذت أنلم یسبق لي "

ك " م ذل ست ، اعل ذه لی ن ھ كندنافیةلك ا إس ا  كم ست أنھ ي لی اب  ف ة ( كت صطلحات اللغ م

ضا )اإلسكندنافیة دت ، ًأی ت اعتق ول الوق اط ینأنھ ورة ع د ،  ص ي ال اعتق اولكن ذلأنھ ا ، ك ك كتبھ

ا،  انظر، احدھم بالحبر علي صفحة الكتاب مھا ھن دھم رس اب ، اح ن الكت ي م زء حقیق ست ج . لی

  ."ھل سبق ورأیتھا من قبل؟، تذكر
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ة.... ال"  ري لحظ ع ." ال انتظ اتطل اري( إلیھ رب )ھ ن ق ر ع ست " ، أكث ذي ألی ز ال س الرم  نف

  ." یلبسھ حول عنقھ؟أن )لونا(تعود والد 

  .!"ًأیضاكرت فیھ ھذا ما ف، ًحسنا"

  .")جریندلوالد(رمز  فھي ًإذا"

  ."ماذا؟":  قائلة حدقت بھ بفاه مفتوح

ر(" ي)ماك بق و  ، ...." اخبرن ي س ا القصة الت علیھ رد  م س ا أث ره بھ ر(خب ور ك الل )مافیكت   خ

  ."؟)جریندلوالد( رمز ":   و ھي تقول  مذھولة)ھرمایوني(وبدت . الزفاف

ن "،  و الرمز السحري )ھاري(كانت تنتقل ببصرھا ما بین  مع م م اس ان ل ل ب د( قب  )جریندلوال

  ." في أي شيء قرأتھ عنھعن ذلكفال یوجد ذكر .  رمز لدیھ 

سنا" ا، ًح شيءأن س ال ت نف ن،  قل ر(ولك ي )ما ك دار ف ى ج ت عل ز نح ك الرم ان ذل د ب ً یعتق

  ." ھناك ھو من نحتھ  )جریندلوالد(ن إو، )درمسترنج(

ا، سي القدیم الكرإلى ظھرھا أسندت ى وجھھ وس عل دء العب دا" ،  وقد ب ب ج ذا غری ان . ًھ إذا ك

  ."؟األطفال ھنا في كتاب لقصص یفعلفماذا ، األسودسحر للھذا رمز 

ب" ذا غری اقال"  نعم ھ اري( ھ ابع  )ھ ان يوأنت ": و ت دي ب د )مجیورسكری( تعتق ذا أدرك ق  ھ

  ." بالشر المتعلقة شیاءباأل خبیر نھإو بالتالي ف، ا كان وزیرأعني أنھ . األمر

ت ،  عینبأنھالعلھ اعتقد .. اعلم " ا فعل اأًتماما كم ل القصص  .ن رى ك ور صغیرة األخ دیھا ص  ل

  ."فوق عناوینھا

  "؟)ھرمایوني(" ، من جدید)ھاري(حاول .  بتأمل ذلك الرمز الغریب لم تتحدث بل استمرت

  "ھمم؟"

  ..")جودریك(تجویف  إلى الذھاب أرید أنا ... أنا . أفكركنت "

ا متأكدفقد كان ، ولكن بعینین شاردة، إلیھنظرت  ى بأنھ امض عل ز الغ ذلك الرم ر  ب ت تفك  ال زال

  ."الكتاب

اًاعتقد حقا  . ًأیضافكر بذلك أنعم فقد كنت  " ،)ھرمایوني( قالت ."نعم" ب بأنن ذھب أن یج ى ن  إل

  ."ھناك

  ."ًھل سمعتني جیدا؟"  : سألھا

ا، )جودریك(تجویف   إلى تذھب إنترید .  سمعتك بالطبع " ق أن د ، أواف ا اعتق افان ب بأنن  أن یج

ذھاب  اقصد ب. ھناك إلىنذھب  ستطیع ال ھاني ال استطیع التفكیر في أي مكان آخر ن یكون ، إلی س

  ." قد یكون ھناك بأنھ كلما زادت االحتماالت  أكثرلكن كلما فكرت بھ ، المكان خطیر



  
  
 

  ٢٣٣ 

 Http://www.TipsClub.com 

  .)ريھا(سألھا "  ھناك؟ الذي سیكونما"

  .تشعر بالحیرة كما یشعر ھو تماما بأنھا )ھاري( أحسھنا 

ي  ،  ھناكإلى سترید العودة بأنك أدرك قد )دمبلدور(البد وان ! )ھاري(، السیف، ًحسنا" ا أنن كم

  ." ـــــــ)جودریك جریفندور(ھو مسقط رأس ف .....)جودریك(تجویف ،  ...أعني 

  ."؟)ریكجود(تجویف  من )جریفندور( نشأًحقا؟ ھل "

  ."؟)تاریخ السحر(كتاب  فتحت أنلم یسبق لك أ )ھاري("  

م" ا " ،أممم سم قالھ و یبت ذ ... و ھ ا من م یفعلھ ي ل مة الت سا ك االبت ھرتل س  أش ھ أح ة أن  لدرج

ط ...  فتحتھ أكونقد " ، بدت متصلبة بشكل غریب  و قد عضالت وجھھ ب دة فق رة واح ن م .. ولك

  . ...." ابتعتھ أنلحظة 

   .)ھرمایوني(قالت "   قد ربطت بینھمابأنك تقریة قد سمیت باسمھ اعتقد الأنبما ًحسنا "

ىأقرب كثیرا بدت  دھاإل ابق عھ د تصورھا .   س اري (و ق ة إل) ھ ا ذاھب ن أنھ ي تعل  ىاآلن و ھ

  .ى كما كانت تفعل فیما مضةالمكتب

  ......."انتظر، ) تاریخ السحر(ھناك القلیل عن القریة في كتاب "

رةفتحت ا را، لحقیبة المخرزة وبحثت لفت دیمًوأخی ي الق اب المدرس ن الكت سخة م تخرجت ن  ،  اس

  .والذي قلبت صفحاتھ حتى وجدت الصفحة التي تبحث عنھا ،)باثیلدا باجشوت( تاریخ السحر ل

 فضلألن ھذا كان أ لیختبئوا ذھب السحرة ، ١٦٨٩عند توقیع القانون الدولي للسریة في عام "

م  ن. لھ ان م ن و ك ولھم م ا ح داخل م صغیرة ب ة ال اتھم الخاص سوا مجتمع ي أن یؤس  الطبیع

سحریة  . المجتمعات ائالت ال ن الع د م ذبت العدی صغیرة ج رى ال ن الق يالكثیر م ن الت دت م  توح

 )یوركشایر( في  الشمالیة)فالجلى( و )تینورثن كورنوالد(وقرى . أجل الدعم المتبادل والحمایة 

احل الجنوبي إلنجلترا حیث عاش السحرة في منازلھم بجوار العامة  علي الس)أوتري( القدیسةو

وت  ض البی ت بع ث كان الق حی ي اإلط ھ عل وا ب م یعلم ا ل الذین احتملوا تواجدھم بجوارھم أو ربم

ة ین العام ن أع ة ع ذه . مسحورة لتبقي مختفی ن ھ ھرة م ر ش اكناألكث و األم حریة ھ  النصف س

یم القریة الریفیة .)جودریك(تجویف ربما  ساحر العظ د ال دور( الغربیة حیث ول ك جریفن ) جودری

نع  ت(وحیث ص ان رای میث( و) بوم زاردینج س نیتش ذھب) وی ة ب.يأول س رة ملیئ ماء  المقب أس

باحالعائالت السحریة القدیمة وھذه الكمیة بال شك من أجل قصص  ي االستحواذ و األش  تصر الت

  ." علیھا الكنیسة الصغیرة بجانبھا لقرون عدیدة

ن أوذكر شيء عنك تلم " دیك ع ت  " وال ایوني( قال اب )ھرم ل الكت ي تقف تاذةالن  "،  وھ  األس

شوت( م ت)باج شر  ل ع ع رن التاس ة الق د نھای ا بع يء لم رى؟ . دون أي ش ك ت ف ولكن تجوی
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دودریكج(، )جودریك( یف  . )رو جریفین دورج(س د بأال  ،)ریفن دور(ن أ تعتق یتوقع )دمبل ن أ س

  ."؟ي ذلك ف شيء من الصلةجدت

  ...." نعمأوه"

ى ًأبدا لم یفكر بأنھ یعترف أن )ھاري(لم یشاء  الق بموضوع السیف عل رح ،  اإلط دما اقت  أنفعن

وكان  . )جودریك(تجویف  إلىیذھبوا  راء، ألجلھ ھ رد إغ ان لمج ة ك اكأن القری ھ ھن ر والدی   قب

   .)باثیلدا باجشوت( او أخیر.  یقع ھناك أیضا  من الموتاألنفس حیث ھرب بشق ھ بیتكما أن 

  ً.أخیراسألھا " ؟)موریل(قالتھ تذكري ما "

  "؟من"

اف . العجوز )ىجین(عمة " ، )رون( ینطق باسم أنفلم یرد . تردد "  ھا تعرفینأنت" . خالل الزف

  ."ن ا نحیف ساقان تملكینبأنكتلك التي قالت 

ت " أوه" ایوني(قال عبة، )ھرم ة ص ت لحظ م  ، كان اري( عل ا )ھ س بأنھ م تأح  )رون( باس

  .بالجوار

دوره  لب دفعاأكم ان  "  :ً من ت ب شوت(قال دا باج ي ال ت )باثیل اة ف د الحی ى قی ف زال عل تجوی

  .")جودریك(

شوت("  دا باج ت  " ،)باثیل ایوني(ھمھم رر )ھرم ت تم ا كان بعھا بینم م إص وق اس سبابة ف  ال

  ." اعتقد ـــــــأنا ً،حسنا " ، لكتاب تاریخ السحراألمامي المنقوش على الغالف )باثیلدا(

حب ،   بالرعب الشدیدو شعر) ھاري (بحیث انقلب كل شيء في داخل، ً بشكل مثیر جداشھقت س

تحأنمتوقع ،  المدخلإلىتطلع ، عصاه السحریة اول ف ي تح ن ال   یرى الید الت اب ولك مصرع الب

  .شيء ھناك 

واءقالھا " ماذا؟" د س ى ح ة عل اذا تص "،  بمزیج من الغضب والراح و؟ لم ذا النح ى ھ رفت عل

  ." ـــــــــاألقلعلى ،  واحد من أكلة الموتى یحاول دخول الخیمةرأیتفقد اعتقدت انك 

  ." علیھ)لدوربدم(ماذا لو ائتمنھا ،  على السیف)باثیلیدا( ماذا لو حصلت )ھاري("

ت أصبحت قد )باثیلدا(فالبد وان  . إمكانیة ھذا األمر في )ھاري(فكر  ي الوق دا ف وز ج رأة عج ً ام

الي ھ وط، الح ا قالت ا لم لم(ًبق ا، )وری اء " أنھ ل ، "حمق ل یعق ون أنفھ دوربدم( یك د )ل ى ق  أخف

ي  للمصادفةفرصة كبیرة  قد ترك )لدوربدم(فیكون ،  كان كذلكإذا،  عندھا)جریفیندور(سیف   ف

سیف )لدوربدم(لم یذكر .  ذلك) ھاري(أن یعرف  تبدل ال أخ انھ قد اس فرب اك أي أن أو،  مزی  ھن

 أن یجد تلك العالقة) ھاري( و بالتالي كان من الصعب علي )باثیلدا(نوع من الصداقة بینھ وبین 

.  



  
  
 

  ٢٣٥ 

 Http://www.TipsClub.com 

ش خاصة وإنھا ، )ھرمایوني(  لنفي شكوكًلم یكن الوقت مناسبا اري(كانت توافق بشكل أدھ ) ھ

    .)جودریك( بالذھاب إلي تجویف الكبرىعلي تحقیق أمنیتھ 

  ."؟)جودریك(تجویف  إلىًإذا فھل نحن ذاھبون ! ھ فعل ذلكنعم لعل"

  . في جلستھاقالتھا و ھي تعتدل.  ")ھاري(نعم ولكن علینا التفكیر بھذا األمر بحذر "

س اري( أح ان )ھ ت ل التحضیر  ب ا ارتفع ا كم ا تمام ن معنویاتھ ت م د رفع دة ق ة جدی ع خط ًوض

اء  " ، معنویاتھ ت نحن بحاجة الن نتدرب على االختف ن تح ویا  ونح اءًس اءة اإلخف ة عب ،  كبدای

ذات   ا  تعوی ضلیلوربم تكون الت ضا س ة أی ا، ً معقول د  م م تعتق ال ب بأنن ق  أن یج سلك الطری ن

ة البولیجیوس جرعة باستخدام األصعب نكون بحاج ة س ك الحال ي تل ى ؟ ف ن إل ع شعیرات م  جم

د ، األشخاص بعض ع اعتق افي الواق ب بأنن ل أن یج ك نفع اري(، ذل تقن، )ھ ا  م ان تنكرن ا ك   كلم

  ."أفضلكلما كان 

ان ،  كلما توقفت عن الحدیثویوافقھا برأسھیومئ ،  المجال لتتحدث)ھاري( لھا أتاح ین ك في ح

ا ا تمام رك محادثتھ د ت ذ ألول . عقلھ ق رة من شف أن م ان اكت ي ب ذي ف سیف ال وتسیجر( ال  )نج

  .ًبدا متحمسا ، مزیف

ا، نھ على وشك العودة إلى دیارهإ ا م ھ یوم ھ عائلت ان فی ان .العودة إلى المكان الذي ك ف  ك تجوی

ذي، )مورتدفول(لوال ، )جودریك( ان ال صبح المك رع یلی ل ترع یة  ویقضي ك ازة مدرس ھإج  ،فی

ھ أصدقائھً قادرا على دعوة كان لیصبح ى....  لمنزل ك حت ان لیمتل ھ ك وة  أن وات إخ ت ، وأخ وكان

یالده لھ  من ستحضر أمھ ھي د م شر كعكة عی سابع ع ة إن. ال ھ واقعی دت ل دھا ب ي فق اة الت  الحی

ذا انھ على وشك الذھاب أدركعندما ، ًجدا ھذه اللحظة ل ھ ھ ك د من د  . و رؤیة المكان الذي فق بع

ت أن ایوني( ذھب ى )ھرم ةإل ك اللیل سریر تل ة ،  ال ن حقیب صغیرة م ھ ال یبت دوء  حق تخرج بھ اس

د )دیھاجر( أعطاه إیاه الصور الذي لبومأومن داخلھا  اخذ ،  المخرزة)ھرمایوني( ن بعی ذ زم  من

صور، یطلع على صور والدیھ،  مرة منذ شھورألول.  الل ال ن خ ي ، یبتسمان  ویلوحان لھ م وھ

  .اآلنكل ما یملك منھما 

الي)جودریك(تجویف  لینطلق مباشرة إلي )ھاري( كان وم الت ن ،  في الی ایوني(ولك ت )ھرم  كان

اري( عودة  سیتوقع )ورتفولدم( بان قتنعةمفھي ، مقترحات أخرىلدیھا  ى )ھ ذي إل ان ال  المك

ن أفضلكھما ا من امتال ھناك حتى یتأكدإلى ال یذھبا بأنلذا اقترحت ، شھد وفاة والدیھ ر ممك  تنك

ر ،  ذلك  م بوعل اأس ى تمكن ل حت ة كام سریة تام شعیرات ب ض ال ى بع ن   الحصول عل ة  م  العام

ت كثیرانا وتمر،  التسوق لعید المیالدأثناء ا تح اء مع اءةً على الظھور واالختف يعب ین ،  التخف ح

  . على البدء في الرحلة)ھرمایوني( وافقت ك فقطذا
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ي وس یلذلك شربا  جرعة البولیج،  القریة تحت جنح الظالم إلى كان علیھما الدخول  ا  ف رة م فت

ة رجل بسیط من الإلى )ھاري( تحول حیث، بعد الظھر رعام ط العم ت )ایونيھرم(،  متوس  تحول

ح أو زوجتھ صغیرة الحجم إلى ةباألص ا،  القزم ل حاجیاتھم ى ك رزة عل ا المخ وت حقیبتھم  ، احت

تثناء وركروس( باس ھ ، )الھ ان یرتدی ذي ك اري(ال ھ)ھ ول عنق عوه  ، ح انبي وض ب ج ي جی ف

   .أخرى في ظالم دامس مرة فدخال،  التخفي علیھماعباءة )ھاري( وضع .)ھیرموني(معطف ب

ھقلبھكان  تح ،  ینبض في حنجرت اري(ف ھ )ھ د .  عینی الیج ئ أنھم ق مل ى طری د عل د بی ان ی ٍ یقف

دت ،   فیھا نجوم اللیل تومض بوھنبدأتبالثلوج تحت سماء زرقاء معتمة تلك التي  واخامت  األك

انبي الطر ضیقعلى ج ق ال تألأل، ی یالد ت د الم ات عی ذھازین الل نواف ن خ ق قصیر ،   م د طری امت

  . وسط القریة إلى ذھبیة توصل مصابیح بعلى جانبیھ  مضاء ، مامھماأ

اءة من تحت )ھرمایوني(ھمست !" كل ھذه الثلوج" يعب وج؟  " ، التخف ي الثل ر ف م نفك اذا ل لم

اأنیجب ! األقدام أثارسنترك ورائنا ، بعد كل االحتیاطات التي اتخذناھا ب ،  نتخلص منھ تإذھ  أن

  ." بذلك ـــــ سأقوم أنا و ًأوال

اولینباستمرار و ھم یسیرون و ینظرون خلفھم  القریة إلى الدخول )ھاري( لم یشاء اء  مح  إخف

  .سحریة أقدامھم بطرق  أثار

رح ." عباءةلنخلع ال" اري(اقت ك)ھ دت ،  ذل ایوني(فب ة )ھرم نحن " ،  خائف ا ف ي ھی رین ف متنك

  ." ال یوجد احد بالجوار أنھ كماھیئة العامة

ال،  تحت معطفھعباءة ال)ھاري(طوى  ا وأكم ى طریقھم ام إل رأساألم شوفا ال اح ،  مك ت الری لفح

ذه ، األكواخالمزید من الباردة وجھیھما كلما تخطیا  ذيقد یكون احد ھ و ال واخ ھ ھ ا عاشاألك  فی

یمس( ي( و)ج اة)لیل د الحی ى قی ا عل ین كان ل ،  ح دا(أو لع ي إ)باثیل یش ف د تع ت اح ي الوق ھا ف

دق  . الحاضر اري(ح و )ھ واب نح ةاألم األب وف، امی دة، الرف شرف المتجم سائال ،وال ان إذاًمت  ك

دا، ً ذلك مستحیالأنً متأكدا كان أعماقھفي ،  تذكر أي واحد منھابإمكانھ ان صغیرا ج د ك ًفق ان ، ً ك

ًعمره آنذاك عاما واحدا  یس  . األبد عندما غادر ھذا المكان والى   بقلیلأكثر أوً دا حتى انھ ل ً متأك

ىإذا ادرا عل یكون ق ة ً ما س وخ  رؤی ا، الأمالك رف م م یع ھ ل ا ان دما  كم دث عن ذي ح ن  ال ات م م

ارة)فیدیلیوس( وضعوا تعویذة  ین الم ن أع ذي  .   إلخفاء البیت ع صغیر ال ق ال ى الطری م انحن ث

  . صغیر میدانوظھر لھما ، نحو وسط القریة، كانا یسیرا علیھ نحو الیسار 

دا،  المكان بخیوط ذات أضواء ملونةامتلئ ي اراألم ب أبیني ف ل ت اك حف أن ھن ة وك ب ، لمنطق حج

یالد د الم شجرة عی ھ ب زء من ایر ج ي تتط احأغصانھا الت وة الری ع ق ن ... م د م اك العدی ان ھن   ك

الت د، المح ب بری ة ، مكت غیرة، حان سة ص ونوكنی اج مل ذھا ذات زج الل ،   نواف ن خ رق م تب
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لبأصبح . المیدان ا ص ث داسا و زلقا الثلج ھن ھ ت حی دا علی ومماألق وال الی ذ ،  ط ةاخ ل القری  أھ

ارة اإلأعمدةأنیرت  أجسادھم بضوء   وقد،إمامھمً وإیاباًیتحركون ذھابا  ق ن انبي الطری ى ج .  عل

لُتح باب الحانة واقُ وموسیقى البوب  كلما  فقصیرةسمعوا ضحكات  معوا ، ف م س ى ث ل تتل ُالتراتی

  .الكنیسة الصغیرة في 

  .)ھرمایوني(قالت " المیالد عشیة عید أنھااعتقد  ! )ھاري(" 

  ."ھل ھي كذلك؟"

   .أسابیع منذ األخبار لم یطلعا على أنھما كما  ،توقف عن متابعة التاریخ كان قد

ایوني(قالتھا ."  كذلكأنھا متأكدة أنا" ا مثب) ھرم سةت وعیناھ ى الكنی ا " ،ة عل ا...... إنھم  إنھم

   ." الكنیسةقبرة خلف المأرى أن كذلك؟ والدك ووالدتك؟ استطیع ألیس، كھنا

  . الخوف منھا إلى اقرب اآلن أصبحت  الحماسةلدیھ من  بان الرعشة التي كانت )ھاري( أحس

ایوني(لعل ،  ما كان یرید رؤیتھما بعد كل ھذا إذاتساءل ، ً قریباأصبح اآلن د ) ھرم ستق ا أح  بم

ھ شعر ب د ، ی سكتفق ھ أم ذت بیدی ادة وأخ ز القی رةألول مرك ھ ،  م ىتدفع اماأل إل ي منتصف  . م ف

  .فجأةتوقفت ، المیدانالطریق عبر 

  .!" انظر)ھاري("

شیر  ت ت ىكان ذكاريإل ھ،  النصب الت را ب دما م ر، عن د تغی ان ق ودي ، ك ن النصب العم دال م ًفب

اراترجل :  أشخاصًكان ھناك تمثاال  لثالثة  ، باألسماءالمغطى  بس نظ ب ویل ر مرت شعر غی ، ب

ي ، میلجو  بشعر طویل ووجھ ودود سیدة ى ذراع س عل ھوطفل یجل ثلج  . أم ى ال ھمیغط  رؤوس

  . وكأنھ قبعات صوفیة ًجمیعا

ان ... ً یكون ھناك تمثاال أنً أبدالم یتخیل ، ًمحدقا بوجھي والدیھ، أكثر )ھاري(اقترب  م ك ر ك األم

  . مقدمة رأسھتلك الندبة عليطفل سعید بدون ، في ھذا التمثالً یرى نفسھ متجسدا ًغریبا وھو

ا نوبی، ً مجددا نحو الكنیسةعاودا السیر،  قد اكتفىبأنھ شعر عندما )ھاري(قالھا " عاليت" ما كان

شارع ران ال ى، یعب ھألق وق كتفی ن ف رة م وراء نظ د ف ، لل الوج ي  التمث ول إل د تح صب ال  ق ن

  .ىخرأ مرة تذكاريال

بح ل أص وت الترتی ا ص ا اقترب ى كلم سةأعل ن الكنی رة ،  م ل حنج ا جع اري(مم تق)ھ د . لص  ت فق

و )زبیفی(صوت ، )ھوجورتس( إلى وبقوة أعادتھ ظ وھ ردد  الف ل الی یالد ، تراتی د الم جار عی أش

رة ة الكبی ي القاع شر ف ي ع دور(، اإلثن ا فی)دمبل ي ربحھ سوة والت ر القلن و یعتم ا مضي وھ  ، م

  . التي صنعتھا والدتھیدویة الحیاكة في السترة  )رون(و
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ھ ،  قبرة على مدخل الملقغمكان ھناك باب  ایوني(دفعت دما ) ھرم دید وتق دوء ش داخل  بھ ى ال إل

ى من الممر الزلق الموصل األخرعلى الجانب ، من خاللھ واب إل سأب ثلج ، ة الكنی ان ال ا  و ك كثیف

ة عمیأثار مشیا من خاللھ مخلفین ورائھما  ، ًلم یمر فوقھ أحد ول البنای دوران ح ، قة بینما كانا ی

  .فذ المضاءة ملتزمین الظالل تحت النوا

ا مغالبارزة األضرحةخلف الكنیسة كانت ھناك صفوف من  دت وكأنھ اة ب ب اءط احب  غط  ازرق ش

األحمر نقط ب ذھبي، م ألقواألخضر، وال ث ،  المت ستحی و األانعك ذ ذات ةء المنبعثاض ن النواف  م

ثلج  ى ال ون عل اج المل ب . الزج ي جی ودة ف سحریة الموج ل ى عصاه ا شدة عل سكة ب دین مم وبی

  . نحو اقرب ضریح )ھاري(تحرك ، عطفالم

   !")اھان( ل البعیدین األقرباءقد یكون احد ، )بوتآ(أل  انھ ،  ھذاإلىانظري "

  .قالتھا في رجاء) ھرمایوني( ."اخفض صوتك"

انیحفرا،  المقبرةفي وأكثر أكثرتعمقا  ا،  مسارات مظلمة خالل الثلج خلفھم ي نینحنی تمعن ف   لل

ا واألخروبین الحین ، ألضرحةا على  المنحوتةالكلمات ى یلتفت مإل یط المظل ا المح دا  حولھم  لیتأك

  . ال احد بالجوار أن

  .!"ھنا..  )ھاري("

ت  ایوني(كان ن ) ھرم ھ بصفین م دة عن رحة بعی ھ ، األض ان علی ود أنفك ھ یع ا وقلب بض إلیھ  ین

  .بشدة 

  ."ھل ھوــــــ؟"

  .!"ال ولكن انظر"

شیر ق ي ت ىالت ذلك وھ سإل ى ا. وداء  الصخرة ال اري(نحن ى  و رأى)ھ ضریح عل  الصخري  ال

ا )ندرا دمبلدوریك(الكلمات ، بالنباتاتالمغطى  ب وابنتھ ل كت ا بقلی دھا ووفاتھ اریخ مول ُ وتحت  ت

  :ذكري مكتوبة تقول ً أیضاوكان ھناك  ، )ناااری(

  ."ستجد قلبك أیضا،،، حیثما كان كنزك "

ل( و)ترریتا سكی(  الحقائق التي قالتھاًإذا فبعض حیحة)موری ة  ،  ص دور(فعائل د )دمبل ل ق  بالفع

  .وجزء منھا مات ھنا ، عاشت ھنا

ستطع ، ا من السماع عنھأسوء ترؤیة المقبرة كان اري(لم ی ھ )ھ ي ان ر ف ن التفكی سھ م ع نف  من

اره )دمبلدور(وكان على ،  لدیھما جذور عمیقة في ھذه المقبرة) دمبلدور(و ذلكإخب ر ،  ب م یفك ل

ان .  یشاركھ ھذه الصلة نأ في ًأبدا اك ان بإمكانھم ارة المك ا زی ل ، ًمع ة تخی اري(لوھل سھ)ھ   نف

ة  دور(برفق دمان )دمبل ا یق ى وھم اإل ا،  ھن یكون وثیق ا س اط بینھم ان الرب م ك ان ، ًك م ك ك وك ذل
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ان جنبأنلة أ مسأنولكن وكما یبدو .  الكثیر والكثیر سیعني لھ  ا تنام ى ا تكون عائلتھم ب إل  جن

دور( لھا  بالنسبة لأھمیة مصادفة  ال  المقبرةفي نفس  ا،  )دمبل ة لھ ا ال عالق ذي ربم ل ال  بالعم

  .یقوم بھ  أن )اريھ( أراد

لھً الذي كان سعیدا بان وجھ)ھاري( إلىنظر ت )ھرمایوني(كانت  ي الظ ي ف اد،  مختف راءة  أع  ق

ي  "استجد قلبك أیض،،، حیثما كان كنزك " ًالكلمات التي على الضریح مجددا  اذا تعن م م م یفھ  ل

  .أمھكونھ اكبر فرد في العائلة التي ماتت فیھا ،  ھو من اختارھا)دمبلدور( بالتأكید، ھذه الكلمات

  .)ھرمایوني(بادرتھ "  ـــــ؟ًأبدا انھ لم یذكر متأكد أنتھل "

اري(قالھا " ال" م ،  باقتضاب)ھ افث ث "  :أض ابع البح ھ لوذ، "لنت و ان ا ل دا متمنی ب مبتع ًھ م ً

  . یفسد علیھ حماسھ المتقد أنلم یرد لالستیاء .   الصخرة یرى

  . بعد دقائق من بین الظالم )ھرمایوني(صرخت !"  ھنا"

  .)"بوتر(نھ مكتوب أظننت ! ً ال عفوا أوه"

  .  صغیرة على وجھھاتقطیبھ مع ،ملیة بالطحالبالصخرة ال تلك كانت تفرك

  ." ھنا للحظة إلى تعال )ھاري("

  "ماذا؟" ، ًولكنھ مشى نحوھا من خالل الثلج متذمرا، ُ یقاطع من جدیدأنلم یشاء 

  .!" ھذاإلىانظر "

ضریح وجد )ھاري( أنحتى ، ًكان القبر قدیم جدا احب ال ھ  . صعوبة شدیدة في قراءة اسم ص أرت

  . الرمز الذي تحت االسم) ھرمایوني(

  .!"ھذا ھو الرمز الذي على الكتاب، )ھاري("

ذي على ا النظر أمعن ارتلمكان ال ھ أش صعب ، إلی ن ال ھ م ا جعل دا مم ة ج ت الصخرة متھالك ًكان

سوح وكأنھ رمز على شكل مثلث تحت االسم ا بدھولكن،  ًاكتشاف ما كان منقوشا ھناك شبھ مم  ال

.  

  ....."قد تكون كذلك ..... نعم "

  . االسم المكتوب على الضریحإلى عصاھا السحریة ووجھتھا )ھرمایوني(أضاءت 

  ..."اعتقد ، )نوتسإج(وب اجــ ــــــ مكت"

ديأنا"  ر وال ا،  ذاھب للبحث عن قب ا " ؟اتفقن اري(اخبرھ ذلك )ھ د ، ب ن جدی ث م اودا البح ، ًمع

  . بجانب القبر القدیم ً جاثیة)ھرمایوني(ًتاركا 

ین  ین الح رب رفواألخ اري( تع ة) ھ م عائل ى اس ل ،  عل وت(مث ل، )آب د قاب ا أح ي أفرادھ  ف

ستطیع ،  المقبرة نفس فيذاتھا عائلة ال أجیال  تتواجد ً یاناأح . )ستھوجور( اریخ ی الل الت من خ
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اة أفراد  أن أو قد انقرضوا  بأنھم )ھاري( یدرك أن نھم من العائلة ال یزالوا على قید الحی د ولك  ق

ك(تجویف انتقلوا من  ق . )جودری ر تعم ورأكث ین القب رة یصل ،  ب ل م ي ك ىوف شعرریح  ضإل  ی

   .لخوف والتوقع لما سیكون مكتوب ھناكلترنح  نتیجة لبشيء  من ا

ا  أكثرو،  المكان  ھادئ ومظلمأصبح وفجأة ر . ً عمق اري(نظ ھ)ھ ي ال،  حول ر ف ، دیمنتوراتیفك

م  تأدركث د انتھ ل ق ان التراتی ا ،  ب د ھأنكم سة ق جیج رواد الكنی رة وض قوا  بیدأت ثرث ا ش نم

  .خص ما داخل الكنیسة ش النور أطفئتو و لل . یدانطریقھم نحو الم

ایوني(ثم جاءه صوت  رة الثالث) ھرم الم للم ین الظ ن ب د بضع ،  ةم ى بع ن عل حا م ادا وواض ًح ً

  .یاردات 

  ."ھنا.....  ھنا إنھما )ھاري("

وتھا  رة ص الل نب ن خ ا أدركوم رةبأنھ ذه الم ھ ھ ا،  تقصد والدی رك نحوھ ان ، تح شعر ب و ی وھ

دره ى ص س ال،  شيء ثقیل یضغط عل ھ نف ذي ان سشعور ال وت أح د م ھ بع دور( ب زن ، )دمبل ح

  .حقیقي أطبق على قلبھ ورئتیھ 

ایاار( و)كیندرا(كان الضریح خلف ضریح  ط)ن رتین  فق ام ،  بحج ن الرخ نع م یضُص ا ، األب ًتمام

ھل، )دمبلدور(مثل ضریح  ھ س ا جعل راءة  اوھذا م الم ، لق ي الظ ع ف ان یلم ث  ك اج وحی م یحت  ل

   : الكلمات المنحوتة علیھلقرءاهًیقترب منھ كثیرا أن   حتى أوھ  لیركع على ركبتی)ھاري(

  ) لیلي بوتر(                                               )جیمس بوتر(

  ١٩٦٠ ینایر ٣٠:                     ولدت في١٩٦٠  مارس٢٧: ولد في 

  ١٩٨١ر  اكتوب٣١: ماتت في                    ١٩٨١ أكتوبر ٣١: مات في 

  ".ُ یدمر ھو الموتأن العدو األخیر الذي یجب إن"

أن )ھاري( أقر ات بت ك ،  الكلم ن یمل ھ ل ا وان اإالكم ل معانیھ ده لتأم ة واح ر،  فرص ات أوق  الكلم

  . بصوت مرتفعاألخیرة

  ....."ُ یدمر ھو الموتأن الذي یجب األخیر العدو إن"

الھلع صاحبھا شع، راودتھ فكرة مخیفة یس "،ور ب ھ  ھأل ؤمن ب ا ی و م ةذا ھ اذا أكل وتى؟ لم  الم

  " ھنا؟  مكتوبةھي

ا " ي یعنیھ ة الت وت بالطریق ف الم ي تعری ھ ال یعن ةان وت أكل اري( الم ا " )ھ ایوني(قالتھ  )ھرم

  ." الحیاة بعد الموت،الحیاة ما بعد الموت ....  تعرف أنت.....  تعنيإنھا " ،بصوت رقیق 

  . ذھبا لقد  ،)ھاري(فكر بھ ھذا ما ،  على قید الحیاةاولكنھما لیس
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ستطیع إن ة ال ت ات الفارغ ة أن الكلم ر حقیق صخأن تنك ت ال ام تح ة تن ھ البالی ا والدی  ور بقای

ى ،  یتمكن من حبسھاأنوتساقطت دموعھ قبل . جھل  ،ھراء، والثلوج د عل اخنة لتتجم تتدفق س

ھ سحھا ، وج ن م دوى م ا الج م م اھرأوث ي التظ ھ ال یبك ر بأن ا تنھم شدة، ؟ تركھ فتیھ ب ، زم ش

ضا ببصره  ىًخاف ث إل د حی د المتجم ا الجلی د بقای ي( ترق یمس( و)لیل بحا، )ج ام أص  أو. اآلن عظ

اابنھما بأن یھتمان ال یعرفان شيء وال ، ربما تراب ا منھم بض، ً الذي یقف قریب ھ ین ، ال زال قلب

ًومتمنیا في تلك اللحظة لو انھ كان نائما،  تضحیتھماة بفضلعلى قید الحیا   . تحت الثلوج معھما ً

ر أنلم یستطع ، برفق بیده وتضغط علیھا )ھرمایوني( تأخذ أخرىومرة  ا ینظ دوره ، إلیھ ن ب لك

رودة، ضغط على یدھا ل ب اح اللی دة ری د ح سھ، ومع تزای ت نف ھ لتثبی ة من ي محاول تحكم ، وف وال

اأن كان علیھ .بھا يء لھم ك،  یحضر ش ي ذل ر ف م یفك ھ ل ا ، ولكن لأنكم ة ف ك د  نبت رة ق ي المقب

ن . أوراقھات تجمدت وتساقط ایوني(لك سحریة) ھرم ت عصاھا ال ري ، رفع شكل دائ ا ب وحركتھ

اأفي الھواء لیظھر إكلیل ورد من أكالیل عید المیالد  ا أ، مامھم سك بھ اري(م ى ) ھ ووضعھا عل

اك أحس بأنھ غیر قادر على البقاء ھن،  وما أن وقف حتى أحس برغبة في المغادرة، قبر والدیھ

ول خصره، )ھرمایوني(وضع ذراعیة على كتفي ، للحظة أخرى  ا ح ي ذراعیھ ت ھ ا لف و ، بینم

ت ، ًبصمت  مشیا  بعیدا خالل الثلوج دة وأخ ریح وال ا ض دور(تخطی سة ) دمبل و الكنی دین نح عائ

  .المظلمة  لیخرجا من البوابة المغلقة 
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  ) ... أبوت(في هذه اللحظة قد وصال إلى قبر أحد أفراد عائلة ) هرمايوني ( و ) هاري ( كان كل من 

  )  "هاري ( توقف يا "  

  !!  "هل هناك أي شيء خاطئ  ؟"  

  "السياج   أستطيع القول أنه هناك عند هذه الشجيرات قرب...  يوجد أحد ما هنا ، شخص يراقبنا " 

  ، وقفا يحدقان في هذه البقعة) هاري ( تتشبث بكلتا ذراعيها بذراع ) هرمايوني (  و وقفا هناك متقاربين ،

  . المظلمة من األشجار الكثيفة التي على حدود المقابر

  " .هل أنت متأكدة  ؟؟  : " الذي لم يستطيع رؤية أي شيء ) هاري ( قال 

رير إحدى ذراعيها من ذراعه وقامت بسحب ، ثم قامت بتح"  أقسم لك أنني شاهدت شيئاً ما يتحرك هناك  "  

  .عصاتها 

  " .ولكننا نبدو مثل العامة بتلك المالبس  : " بصوت واضح ) هاري ( قال 

  زهور على قبر والديك منذ لحظات ؟ومن كان يلقي ال!!!  .. نبدو مثل العامة   " :ستنكاراب) هرمايوني ( قالت 

    " .أنا متأكدة أنني رأيت شخص ما هناك) هاري ( 

والذي ذكر أن مقبرة والديه كانت مسكونة باألرواح و ) تاريخ السحر ( يفكر فيما قد قرأه من كتاب ) هاري ( أخذ 

  ؟؟  ، ولكن قطع هذا التفكير صوت حفيف قادم من البقعة التي أشارت لها.....  األشباح ، وأخذ يفكر ماذا لو أن 

  ) .. هرمايوني( هناك قطعة ثلج سقطت هناك حيث أشارت ، وعندما نظر مرة أخرى وجد أن)  هرمايوني ( 

  .و األشباح ال تستطيع أن تحرك الثلج و تسقطه 

  لو كان هذا أحد  أكلة الموت .. أو ربما طائر : " ، ثم صمت لثانية أو ثانيتين وتابع " إنها قطة  ) : "  هاري ( قال 

  " .ان  و نستطيع وضع عباءة اإلخفاء علينا مرة أخرى  ولكن دعينا اآلن نخرج من هذا المك...  لكنا موتى اآلن 

  ) هاري ( وبعدها سارا معاً للخروج من المقابر وأثناء اتجاههم للبوابة كانا يلتفتان للخلف بشكل متكرر ، وكان 

  لبوابة، كان سعيداً عندما خرجا من ا) هرمايوني ( الذي يشعر بالقلق ولكنه تظاهر بالهدوء لكي يبعث الطمأنينة في 
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  ووصال إلى بدابة الطريق المنحدر ، ثم قاما بوضع عباءة اإلخفاء عليهما مرة أخرى ، وسارا بجوار الحانة التي

  عما كانت عندما مروا بها سابقا حيث يسمعون اآلن العديد من الناس بالداخل ينشدون،يبدو أنها اآلن مكتظة بالناس 

  أنهما يستطيعان الدخول إليها ) هاري ( الكنيسة ، وللحظات فكر نفس الترانيم التي سمعاها عندما مرا بجوار 

بسحبه من ذراعه ) هرمايوني ( ويمكثا بعض الوقت لكي يستريحا ، ولكن قبل أن يستطيع قول أي شيء قامت 

، ثم سارا في طريق مظلم يقود لخارج هذه القرية وكان هذا الطريق " دعنا نذهب من هذا الطريق  : " وهي تهمس 

ي االتجاه المعاكس للطريق اآلخر الذي استخدماه للدخول للقرية ، وكان على جوانب هذا الطريق العديد من ف

  .األكواخ ، و عند نهاية هذا الطريق تنتهي هذه األكواخ وتبدو األراضي الريفية الشاسعة مرة أخرى 

   كانت معظم نوافذها مسدلة الستائرسارا بحذر وسرعة خالل هذا الطريق ، وعبروا الكثير من هذه المنازل التي

  ولكنهما كانا يالحظان أن هذه النوافذ تومض بالعديد من األضواء متعددة األلوان الرائعة ، ويبدو ظل أشجار أعياد

  .الميالد واضحاً من خلف هذه الستائر 

  يع العثور على منزلكيف سنستط: "  التي كانت ترتجف قليالً ، وتلتفت خلفها بشكل متكرر ) هرمايوني ( قالت 

  " .؟   )  هاري ....  ( ؟  ) هاري ( هل عندك أي أفكار يا ... ؟  ) باثيلدا ( 

  بدا غير مهتم بما تقوله ، لقد كان يحدق في أحد المنازل التي نمت حولها الحشائش بكثرة بشكل) هاري ( ولكن 

  التي كادت أن تنزلق )  هرمايوني (فوضوي في نهاية صف هذه األكواخ ، وفي اللحظة التالية قام بسحب 

  .على هذه األرض الثلجية ، وسار بها تجاه هذا المنزل 

  !!  " .؟)  هاري "  ( 

  )  " .هرمايوني ( أنظري إليه يا .. أنظري "  

  " .، آه   ....  أنا ال أستطيع أن "  

  بد أن السحر الدفاعي الذي يحمي يستطيع أن يراه بشكل أفضل اآلن ، ال) هاري ( وعندما اقتربا من المنزل كان 

  ، لقد نما سياج األشجار المحيط بالمنزل بشكل كبير وفوضوي ) ليلي ( و ) جيمس ( هذا المنزل قد انكسر بموت 
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من وسط الحطام المتناثر للكوخ الذي ما ) هاري ( بأخذ ) هاجريد ( خالل الستة عشر عاماً الماضية ، منذ أن قام 

ديقة ذات الحشائش الكثيفة ، كانت معظم أجزاء المنزل ما تزال صامدة لم تتهدم ، وكان المدخل  زال قائماً بوسط الح

  والكثير من الثلوج ، ولكن في الناحية اليمنى من الطابق العلوي كان – اللبالب –بأكمله مغطى باألشجار المتسلقة 

متأكداً أن هذا الجزء هو الذي شهد ارتداد )  هاري (يبدو أن جزء كبير منها قد تهدم و تم تدميره تماماً ، ولقد كان 

  ) .فولدمورت ( التعويذة القاتلة على 

  أمام بوابة المنزل الخارجية ، يحدقان في هذه الفوضى والحطام الذي كان في أحد ) هرمايوني ( إنه اآلن يقف مع 

ألوقات كوخاً جميالً مثل بقية األكواخ التي حوله و التي مروا بها    .ا

  " .       إني أتساءل لماذا لم يقم أي شخص بترميم هذا المنزل ؟  : "  بصوت هامس ) هرمايوني ( لت قا

ربما لم يستطيع أحد أن يعيد بناؤه ، ربما ال يستطيع أحد إصالح هذا الدمار الناتج عن السحر األسود الذي أصاب " 

ذه البوابة الحديدية السميكة التي أصابها الصدأ و غلفتها ، ثم قام بمد إحدى يديه خارج العباءة ، وأمسك به"  البيت  

  .الثلوج ، لم يكن يريد أن يفتحها ولكن ببساطة كان يريد أن يلمس أي جزء من هذا المنزل 

  " .أنظر لهذا  ) هاري .. ( آه ... إننا لن ندخل هذا المنزل ، إنه يبدو غير آمن "  

  ن وسط األرض أمامهم مباشرة ، ارتفعت من وسط هذه األرض للبوابة ارتفعت الفتة م) هاري ( مع لمس 

المغطاة بالنباتات الشائكة واألعشاب كثيفة النمو كالزهرة المتفتحة غريبة المظهر سريعة النمو، وكانت األحرف 

  :الذهبية المكتوبة على خشب هذه الالفتة تقول 

  أرواحهم ) جيمس بوتر ( و ) ليلي ( قد كل من ف....   ، وفي هذا المكان ١٩٨١ أكتوبر من عام ٣١في ليلة " 

  هو الساحر الوحيد على مر الزمن الذي استطاع النجاة من التعويذة القاتلة ، هذا المنزل ) هاري ( وأصبح أبنهم 

، كمزار و تذكار للجميع بالعنف ) بوتر ( الخفي بالنسبة للعامة قد تم تركه على حالته من الدمار عندما مات آل 

  "  .وة التي تسببت في تفريق هذه العائلة  والقس

   العديد من الكتابات األخرى التي تركها العديد من السحرة ةوكان هناك حول هذه الحروف األنيقة على الالفت
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  والساحرات الذين قاموا بزيارة هذا المنزل لرؤية المكان حيث استطاع الفتى الذي عاش أن يهزم التعويذة القاتلة 

  يد من هؤالء قد وقعوا كتاباتهم بأسمائهم الكاملة ، والبعض اآلخر قد وقع باألحرف األولى من أسمائهم، كان العد

   ، قد كتبت بواسطة الحبر السحريةوكانت هذه الكتابات بعد ستة عشرة عاماً ما تزال تومض بوضوح على الالفت

  :ت ذاتها الدائم الثمين الذي ال يزول مع الوقت ، وكانت معظمها تقول الكلما

نتمنى لك " ، " فأعلم أننا جميعاً معك ) هاري ( إذا قرأت هذا يا " ،  "  أينما كنت  ) هاري ( حظ طيب لك يا " 

  )  " .هاري بوتر ( حياة مديدة يا 

    " .ةلم يكن يجب عليهم الكتابة على الالفت: "  بصوت ساخط ) هرمايوني ( صاحت 

  ...  " . إنه عمل جميل ، أنا سعيد أن هؤالء بل: "  وهو ينظر لها ) هاري ( قال 

  قطع كلماته عندما لمح شخص ما يلبس مالبس ثقيلة قد سلك هذا الطريق المظلم ويتجه نحوهم ، لم يكن يستطيع أن 

  .يرى سوى ظالل هذا الشخص التي انعكس عليه األضواء القادمة من الميدان من خلفه 

  أن يستنتج أنها امرأة ، لقد كانت ) هاري ( استطاع ، بيعة هذا الشخص ولكن على الرغم من صعوبة الحكم على ط

  تتحرك ببطء ربما تخاف أن تنزلق على الثلوج التي تغطي األرض ، كانت تمشي بانحناء واضح ، وكان يبدو أن

  ذه انطباعاً بأن ه) هاري ( كل هذا أعطى .. جسدها هزيل وضعيف ، وكانت خطواتها تبدو مترنحة غير ثابتة 

  .المرأة طاعنة في السن 

  يترقب ليرى هل ستدخل أحد هذه ) هاري ( وهي تقترب منهم ، وكان ) هرمايوني ( و ) هاري ( راقبها كل من 

  المنازل التي تمر بها ؟ أم ستستمر بالسير تجاههم ، ولكنه كان يشعر على نحو غريزي إنها قادمة لهم ، وفي 

  .أقدام منهم توقفت في منتصف الطريق ، وأخذت تحدق في المكان حيث يقف النهاية عندما أصبحت على بعد عدة 

  بحاجة للكثير من الذكاء لالستنتاج أنه ال يوجد أي احتمال أن تكون هذه المرأة من العامة ، لقد ) هاري ( لم يكن 

  ، وحتى في حالةكانت المرأة تقف وتحدق في المنزل الذي من المفترض أن يكون خفياً لها إذا لم تكن ساحرة 

  كان من الغريب جداً أن تأتي في ليلة بهذه البرودة الشديدة لمجرد أن تحدق في هذا المنزل ، االفتراض بأنها ساحرة 
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  ولكن حتى إذا كانت ساحرة فلن يكون باستطاعها بواسطة أي نوع من السحر العادي أن تراه هو ... شبه المتهدم 

  باءة اإلخفاء ، ولكنه على الرغم من ذلك كان يتملكه شعور غريب بأن هذهحيث أنهما يضعان ع) هرمايوني ( و 

  وفي اللحظة التي توصل فيها لهذا االستنتاج الغريب... المرأة تعرف أنهما يقفان هنا ، بل وأيضاً تعرف من يكونا 

  .رفعت المرأة إحدى يديها التي ترتدي بها القفازات ، وأخذت تلوح لهما 

  " .كيف تعرف أننا هنا ؟ : " أكثر تحت العباءة وأمسكت بيده بشدة  وقالت ) هاري ( ربت من اقت )هرمايوني ( 

 يفكر في) هاري ( رأسه ، وفي نفس اللحظة لوحت لهم المرأة مرة أخرى ولكن بقوة أكثر ، كان ) هاري ( هز  

  ن ، لقد كانت تتملكه بعض الشكوكالعديد من األشياء التي جعلته ال يحاول أن يظهر نفسه لها من تحت العباءة اآل

  حول هوية هذه المرأة ، هذه الشكوك التي نمت بقوة داخله عندما أخذت تلوح لهما وهي تقف في مواجهتهما عبر 

  أن) دمبلدور ( هل أخبرها .. هل من الممكن أن تكون هذه المرأة تنتظرهم طوال هذه الشهور ؟ ...  الطريق  

  هل كانت هذه المرأة هي الشخص الذي كان يراقبهم في المقابر ؟.. سيأتي لهنا  ؟  الذي حتماً ) هاري ( تنتظر 

  كيف تمتلك هذه المرأة هذه القدرة غير العادية في أن تراهم وهم.. وهل تبعتهم طوال الطريق إلى هذا المنزل ؟  

  . وحده) دمبلدور ( أي ساحر يمتلكها سوى ) هاري ( تحت عباءة اإلخفاء ؟؟  هذه القدرة التي لم يجد 

  .وتعلو أنفاسها ) هرمايوني ( بصوت عالي تسبب في أن تنتفض ) هاري ( وفي النهاية تكلم 

  "  .؟  ) باثيلدا ( هل أنت "  

  ) هاري ( ومن أسفل العباءة نظر .. أحنت المرأة رأسها باإليجاب ، وأخذت تلوح لهم مرة أخرى 

غيرة ، وبعدها تحركا باتجاه المرأة ، وفي الحال استدارت المرأة التي أعطته إيماءة عصبية ص) هرمايوني ( لـ 

سائرة في الطرق الذي أتت منه لتقودهم لمنزلها ، وبعد أن عبروا العديد من المنازل توقفت أمام وأخذت تعرج 

وهما  ) هرمايوني( و ) هاري ( ألحد المنازل وفتحتها وسارت تجاه المنزل ، وتبعها للداخل البوابة الخارجية 

اللذان تركاه منذ قليل ثم قامت ) بوتر ( الحديقة الكثيفة للغاية التي تبدو مثل حشائش منزل آل يسيران على حشائش 

  المنزل وللحظات أخذت تتحسس الباب بحثاً عن مكان المفتاح ، وبعد أن فتحت الباب المرأة بإخراج مفتاح 
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  .ليدخال أوالً )  مايوني هر( و ) هاري (  تراجعت للخلف لتفسح المجال لـ 

  ليدخل المنزل أشتم رائحة سيئة للغاية جعلته يريد أن يضع يده على أنفه ، لقد كانت ) هاري ( وعندما تخطاها 

  بسحب عباءة االخفاء) هاري ( رائحة هذه المرأة كريهة أو ربما هي رائحة منزلها ، وعندما دخال المنزل قام 

  قد أدرك اآلن عندما مر بجانبها كم هي ضئيلة الحجم ، كان يبدو أن عمرها ، ل) هرمايوني ( من عليه وعلى 

  الطويل قد زاد جسدها نحافة و انحناء ، أن طولها بالكاد يبلغ مستوى صدره ، ودخلت المرأة من بعدهما وقامت 

  ضعها على الباب بغلق الباب بأصابعها الضعيفة التي كان تحمل العديد من البقع الزرقاء التي بدت بوضوح وهي ت

  لقد كانت عيناها مصابة بشدة بمرض ) ... هاري ( ذو الطالء الشاحب المتقشر ، ثم استدارت وأخذت تحدق بوجه 

  المياه البيضاء ، وكان الجلد الذي تحت عينها شاحب اللون ومتجعد ويبدو منثنيا على بعضه ، وكان وجهها بصفة

  لقد كان ... قاء و التي تدل على األوعية الدموية التالفة و إصابة الكبد  عامة به الكثير من النقاط الحمراء و الزر

يتساءل هل ستستطيع مع ضعف بصرها أن تتبين هويته ؟ حتى لو استطاعت أن تراه ستجد أمامها وجه ) هاري ( 

  .هذا الشخص العامي األصلع الذي ينتحل هويته 

  بسها غير النظيفة ، ورائحة الطعام المتعفن التي تنبعث من كانت رائحة التراب المتراكم بالمنزل ، ورائحة مال

  الغرفة ، كل هذه الروائح الكريهة بدا أنها قد ازدادت عندما قامت المرأة بإزاحة الشال األسود القذر الذي أكلت

  .الحشرات أجزاء منه عنها ، لتكشف عن رأس ذات شعر أبيض قليل تبدو من تحته بوضوح فروة رأسها 

  "  .؟  ) باثيلدا ( هل أنت : "  مكرراً سؤاله السابق ) اري ه( قال 

  بأن القالدة التي يرتديها حول عنقه وتختفي تحت مالبسه) هاري (  أومأت المرأة برأسها ، وفي هذه اللحظة أحس 

  ذ بدا شيء ما بداخلها يتحرك أو يضرب جدران القالدة الذهبية ، كان يحس بنبض هذه الحركة على جلده ، وأخ

  بداخل هذه القالدة تشعر بأن الشيء الذي يستطيع تدميرها قريب ؟) هوركروكس ( يتساءل هل من الممكن أن الـ 

جانباً كأنها ال تراها ، ودخلت في حجرة جانبية أخرى فيما ) هرمايوني ( لألمام ، وقامت بدفع ) باثيلدا ( خطت 

  .يبدو أنها غرفة المعيشة 
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  " .أنا لست متأكدة مما نفعله  : " نخفض بصوت م) هرمايوني ( قالت 

  أنظري إلى حجمها الضئيل ، إننا نستطيع التغلب عليها بسهولة في حالة ما اضطررنا لذلك ، ) : " هاري ( فقال 

  ربما كان يجب على أن أخبركي أنني أعرف مسبقاً أنها ليست سليمة العقل تماماً ، لقد قالت عنها ... استمعي إلى 

  " .إنها حمقاء  ) موريل ( 

  " .تعاال  : "  من الحجرة المجاورة ) باثيلدا (  قالت 

  .بقوة ) هاري ( فزعاً وأمسكت بزراع )  هرمايوني ( ومع هذا الصوت قفزت 

  ، قالها بصوت هادئ وهو يحاول أن يعيد االطمئنان لها ، ثم سار تجاه"  كل شيء على ما يرام ) :  " هاري ( قال 

  .وتبعته هي  غرفة المعيشة ، 

  تمشي بتثاقل حول الغرفة وهي تحاول أن تضيء بعض الشموع في الحجرة ، ومع ذلك كانت) باثيلدا ( كانت 

  يحس بطبقات كثيفة من التراب تحت قدميه ، كما كانت) هاري ( الحجرة ال تزال غارقة في الظالم الدامس ، كان 

  ت خليط من رائحة رطوبة سيئة ، ورائحة طعام متعفن بدا لو أنالرائحة الكريهة للغرفة تكاد تخترق أنفه ، لقد كان

طعام كان لحماً فاسداً ، مما جعله يتساءل متى أخر مرة استقبلت  وهل .. ضيوف بمنزلها هذا ؟ ) باثيلدا ( هذا ال

  .كان هناك أحد يأتي إليها ليطمئن عليها ؟ 

  لتشعل هذه الشموع ، حيث أنها كانت تفعل ذلك يدوياًوكان يبدو عليها أنها قد نست أنها تستطيع استخدام السحر 

  .وبصعوبة بالغة ، وكانت أكمام عباءتها ترتطم بالشموع بشكل أخرق يجعلها معرضه لتشتعل بها النيران 

، التقط منها أعواد الثقاب واخذ يشعل الشموع الموضوعة في أكواب فخارية حول الغرفة " دعيني أفعل ذلك  " 

، فكان بعضها موضوع فوق بعض األكوام من الكتب على األرض وبعضها اآلخر  ر ثابتبشكل عشوائي غي

موضوع على المائدة الموجودة بركن الغرفة المكدس عليها الكثير من األكواب المهشم بعضها ، والمترب البعض 

  .اآلخر ، والباقي يحوي سوائل متعفنة 

  زانة مقوسة الشكل تستخدم لعرض الصور والذي كانت وآخر سطح بالحجرة كان عليه الشموع كان عبارة عن خ
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  هذه الشموع الموضوعة وسط الصور انعكس لهيب الشموع على) هاري ( عليها كميه كبيرة منها ، وعندما أشعل 

  الزجاج و اإلطارات الفضية التي تحفظ هذه الصور ، وبالطبع كانت غارقة في التراب ، وكانت الشخصيات بداخل

  بعيداً عنه وذهبت لتحمل قطع من الخشب لتشعل المدفأة ) باثيلدا ( رك بهدوء ، وعندما التفتت  هذه الصور تتح

  وفي الحال )  " تيرجيو : " ( عصاه وأشار إلى الصور وهمس ) هاري ( بالطرف اآلخر من الغرفة ، أخرج 

  كانت غير موجودة في اإلطارتالشي الغبار الذي يغطي هذه الصور ، وفي الحال شاهد أن العديد من هذه الصور 

  أو أي أحد أخر بإزالتهم من اإلطار) باثيلدا ( الفضي المزخرف الكبير وسط المجموعة ، وأخذ يتساءل هل قامت 

  .وبعدها لمح صورة موضوعة خلف هذه المجموعة ، وفي الحال قام برفعها وهو يدقق النظر إليها 

ر األشقر والذي كان يجلس على إطار نافذة منزل لقد كانت صورة هذا اللص ذو الوجه المرح والشع

على الفور وأخذ يبتسم ) هاري ( ، وبعدها تحرك هذا الرجل الصغير داخل الصورة وحضر إلى ) جريجوروفيتش(

  نعم رآه في كتاب... يتساءل أين رأي هذا الفتي من قبل ؟؟  ) هاري ( بكسل داخل إطارها الفضي ، بينما 

  راع بعضهما البعض عندما كانا في ذيمسكان ) دمبلدور (   لقد كان هو و ) دمبلدور حياة وأكاذيب  البس(

  ) .ريتا سكيتر ( متأكداً أن جميع الصور المفقودة كانت في كتاب ) هاري ( فترة المراهقة ، وعلى هذا كان 

  " .، من يكون هذا الرجل ؟  ) باثيلدا ( سيدة :  "  بصوت مرتعش قليالً ) هاري ( قال 

  .التي أخذت تشعل لها نار المدفأة ) هرمايوني ( تقف بوسط الحجرة وهي تراقب ) باثيلدا ( كانت 

  ، ثم تقدم نحوها حامالً الصورة بيده ، وفي هذه اللحظة كانت النار"  ؟  ) باثيلدا ( سيدة : "  مكرراً ) هاري ( قال 

  يتحرك) هوركروكس ( لصوت الذي يكلمها ، أخذ الـ نحو ا) باثيلدا ( قد اشتعلت بشكل تام بالمدفأة ، ومع نظرة 

  .،وهو يدفع بالصورة أمامها "من يكون هذا الرجل  ؟ : " الذي أكمل قائالً ) هاري ( ويضرب بسرعة أكبر صدر 

  .مرة أخري بدون أن تتكلم) هاري ( في الصورة ثم رفعت عينها وأخذت تحدق بوجه ) باثيلدا ( حدقت 

  " .هل تعرفين ما أسمه ؟  .. هل تعرفين من يكون هذا الشخص ؟ :  " بطئ وعالي في صوت ) هاري ( قال 

  يشعر باإلحباط ويتساءل كيف) هاري ( نظرت إليه بطريقة غامضة بدون أن تجيب ، مما جعل ) باثيلدا ( ولكن 
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  .؟ )  باثيلدا ( أن تخترق ذكريات ) ريتا سكيتر ( استطاعت 

  "  .ون هذا الرجل ؟  من يك: " صارخاً ) هاري ( قال 

  !!  " .ماذا الذي تفعله ؟) .. هاري " ( 

وأكمل قائالً ) باثيلدا ( ، ثم التفت إلى )  " جريجوروفيتش ( هو اللص الذي سرق ) هرمايوني ( هذا الشخص يا " 

  " .من يكون هذا الشخص  ؟  .. أرجوكي :  "  

  ) هاري ( ديق بوجه لم تفعل أي شيء سوي أن تستمر بالتح) باثيلدا ( ولكن 

هل هناك شيء ما ...  ؟  ) باثيلدا ( لماذا قمت بإحضارنا معك لهنا سيدة :  "  بصوت مرتفع ) هرمايوني ( قالت 

  " .تودين أن تخبرينا به  ؟  

  ، وأخذ رأسها يرتعش قليالً وهي تنظر إليه ) هاري ( برأسها ، ثم تقدمت عدة خطوات نحو ) باثيلدا ( أومأت 

  .فت للخلف ناظره لبهو المنزل ثم تلت

  " .هل ترغبين أن نغادر هذا المكان  ؟  )  : "  هاري ( قال 

  .أخذت تومئ برأسها ثانية ، ولكنها هذه المرة أخذت تشير إليه أوالً ، ثم إلى نفسها ثانياً ، وبعدها أشارت للسقف 

  " .رج للدور العلوي  أنها تريدني أن أصعد معها الد) هرمايوني ( أعتقد يا .. حسناً "  

  " .دعنا نذهب معها  .. ال بأس )  : " هرمايوني ( فقالت 

  ) هاري ( تهز رأسها بقوة ، وهي تشير مرة أخري لـ ) باثيلدا ( ، أخذت ) هرمايوني ( ولكن عندما تحركت 

  .أوالً ثم لنفسها ثانياً 

  " .أنها تريدني أن اذهب معها بمفردي  " 

) باثيلدا ( أخذت ، !!  " ولكن لماذا ؟:  "  ضب وصوت مرتفع للغاية تردد صداه بالحجرة بغ) هرمايوني ( قالت 

  . تهز رأسها قليالً مع هذا الصوت المرتفع

  " .أن تعطي السيف لي ، فقط لي وحدي  ) دمبلدور ( ربما أخبرها )  : " هاري ( فقال 
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  " هل تعتقد حقاً بأنها تعرف من تكون  ؟؟  " 

  " .نعم أعتقد أنها تعرف من أكون  :  " البيضاء المثبتة على وجهه ) باثيلدا (  وهو ينظر لعيون )هاري ( قال 

  " .، ولكن أسرع بإنهاء هذا األمر  ) هاري ( حسناً يا " 

  " .أنتي أوالً  .. هيا بنا ) باثيلدا ( سيدة ) :  " هاري ( فقال 

  وحاول أن ) هرمايوني ( تجاه ) هاري ( اب الغرفة ، والتفت بدا أنها قد فهمت عبارته ، ألنها أخذت تخطو تجاه ب

يمنحها ابتسامة مطمئنه ، ولكنه لم يكن متأكداً أنها رأت ابتسامته ، حيث أنها وقفت وسط هذه الحجرة القذرة 

من ) هاري ( المضاءة بالشموع عاقدة ذراعيها على صدرها  ، وكانت تحدق بالكتب الموجودة بها ، وعندما خرج 

  . ال يرياه اآلن أخفي صورة هذا اللص غير المعروف تحت عباءته) باثيلدا ( و ) هرمايوني ( الحجرة وتأكد من أن 

  يفكر بأن يضع يده على) هاري ( كانت الدرج الذي يقود للطابق العلوي شديد االنحدار وضيق للغاية ، مما جعل 

  ، حيث كان يعتقد أنها من الممكن أن تسقط ه علي والسقوط التي تصعد أمامه ليمنعها من االنزالق) باثيلدا ( ظهر 

  وعندما وصال للطابق العلوي.. بسهولة بحالتها هذه ، فقد كانت تصعد الدرج ببطء شديد وكانت تتنفس بصعوبة 

  .على الفور لجهة اليمين ، وقادته إلى غرفة نوم ذات سقف منخفض ) باثيلدا ( استدارت 

  بالغرفة سوي بروز) هاري ( لم يلمح .. سقيفة تقريباً ، وكانت ضيقة للغاية وتبدو مخيفة لقد كانت الغرفة تشبه ال

باب الغرفة ويغرق كل ) باثيلدا ( صغير لسلة المهمالت التي يختفي معظمها تحت السرير وذلك قبل أن تغلق  

  .شيء في الظالم الدامس 

ال توهج طرف عصاه بنور قوي أضاء الغرفة ، وفي الح)  "  لوموس : "  ( عصاه وهمس ) هاري ( أخرج 

كانت قد انتقلت خالل لحظة الظالم القصيرة السابقة بجواره وأصبحت تكاد تلتصق ) باثيلدا ( شاهد من خالله أن  

  .به ، وشعر بالدهشة و التوجس ألنه لم يحس باقترابها منه 

  " .؟؟  ) بوتر ( هل أنت : "  وهي تحدق بوجهه ) باثيلدا ( قالت 

  )  " .هاري بوتر ( نعم أنا " 
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  ) هوركروكس(بالدهشة و القلق  وعدم الراحة حيث بدأ الـ ) هاري ( رأسها ببطء ،وعندها أحس ) باثيلدا ( هزت  

  .يتحرك بسرعة على صدره ربما أسرع من ضربات قلبه هو 

  "  هل هناك أي شيء تحتفظين به لي  ؟؟   " 

 ) : " هاري ( التي تشتعل بالضوء فكرر) هاري ( لذهن وهي تحدق بطرف عصا بدا أنها شاردة ا) باثيلدا ( ولكن 

  "  .هل هناك أي شيء تحتفظين به لي  ؟؟  

  بأن ندبته تكاد تشتعل من األلم ) هاري ( عينيها وحدثت عدة أشياء في وقت واحد ، أحس ) باثيلدا ( وعندها أغلقت 

  لفعل وبقوة حتى أنه يكاد يطير ويخرج من معطفه ، وأحسعلى صدره يتحرك با) هوركروكس ( وأحس بأن الـ 

  للحظات بأن الحجرة التي فيها تختفي ويحل محلها مكان آخر وصوت بارد عميق يتردد بهذا المكان ويبدو عليه

  يتمايل حيث يقف وقد أحاط به مرة أخري ) هاري ( ، وبعدها أخذ "  أمسكي به  : "  الفرح والسرور ويقول 

  !ولماذا حدث ذلك ؟! رائحة الكريهة للغرفة ، وكان ال يعرف تفسير ما الذي حدث له اللحظات السابقة ؟الظالم وال

  "  .   هل هناك أي شيء تحتفظين به لي  ؟؟   :  " مكرراً للمرة الثالثة وبصوت عالي ) هاري ( فصاح 

  .ة ، وهي تشير إلى ركن الغرف"  أنه هناك  : " بصوت هامس ) باثيلدا ( قالت 

  عصاته تجاه هذا الركن فرأي على الضوء المنبعث منها مائدة وضعت عليها بشكل فوضوي كمية) هاري ( رفع 

  .كبيرة من المالبس ، وكانت هذه المائدة تقع تحت نافذة مسدلة الستائر 

  قد أشهر عصاه و السرير الصغير غير المرتب ، و) باثيلدا ( تجاه المائدة  وهو يميل جانباً بين ) هاري ( اتجه 

  .أو يعطيها ظهره خاصة بعدما حدث في اللحظات السابقة ) باثيلدا ( أمامه ، كان ال يريد أن يبعد عينيه عن 

  .، قالها عندما وصل للمائدة التي كانت مكسدة بأكوام من المالبس غير النظيفة ذات الرائحة الكريهة  "ما هذا ؟؟  " 

  .وهي تشير مرة أخري لكومة المالبس القذرة ، "  هناك  ) : " باثيلدا ( فقالت 

  للحظات ، وأخذ يحدق بحيرة في هذا الكومة الفوضوية ، وهو يحاول أن  ) باثيلدا ( عينيه عن ) هاري ( حينها أبعد 

  وبعدها شاهد بطرف عينيه مشهد مرعب للغاية .... المرصع بالياقوت ) جريفندور ( يميز وسطها مقبض سيف 
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  ولكنه تجمد بعدها في مكانه من الرعب حيث أنه شاهد هذه المرأة العجوز وقد) باثيلدا ( دة تجاه جعله يستدير بح

  ) .باثيلدا ( أنطوي جسدها وتشقق لتخرج منه أفعى عمالقة بدا أنها تخرج من الموضع الذي كان يمثل رقبة 

عصاته بسرعة وحاول ) اري ه( المفضلة ، رفع ) فولدمورت ( أفعى ) ناجيني ( لقد كانت هذه األفعى هي 

تصويبها تجاه األفعى ، ولكن األفعى سبقته وقامت بلدغه في ذراعه التي تحمل العصا ، مما جعل ذراعه تلتوي 

وترفع العصا تجاه السقف حيث غمر الضوء الصادر منها والذي أنعكس على السقف جميع أجزاء الغرفة قبل أن 

) هاري ( وبعدها وجهت األفعى بواسطة ذيلها ضربه عنيفة للغاية أصابت ...  يخمد هذا الضوء تماماً من العصا 

في بطنه جعلته يخرج جميع أنفاسه وهو يسقط على ظهره على المائدة وسط هذه األكوام من المالبس القذرة ، 

ن به جانباً ليتجنب ضربه أخري من ذيل األفعى هوت على المائدة  في الموضع الذي كا) هاري ( وبعدها تدحرج 

) هاري ( قبل لحظة واحدة  ، تسببت هذه الضربة في تحطم السطح الزجاجي للمائدة الذي انهمرت شظاياه على 

قادماً من الطابق السفلي وهي تنادي عليه ، ولم ) هرمايوني ( عندما سقط مصطدماً باألرض ، وبعدها سمع صوت 

، وبعدها شعر  بشيء ثقيل ناعم يضربه باألرض ثم شعر يكن برئتيه ما يكفي من األنفاس ليجيبها أو لينادي عليها 

  .لقد تمكنت األفعى منه.. عضالت قوية اعتصرته.. بهذا الشيء يزحف فوقه 

  " .ال  .. ال :  "  بصوت الهث وهو يحاول النهوض من على األرض ) هاري ( قال 

نعم ، لقد أمسكتك ، لقد .. نعم  " :على الفور حيث يتحدث لغة الثعابين  ) هاري ( قالت األفعى بفحيح فهمه 

  " .أمسكتك  

  ) ...  " .أكسيو عصا) .. ( أكسيو ) : "  ( هاري ( صرخ 

ولكن لم يحدث أي شيء ، وبعدها حاول بكلتا يديه وبكل قوته ليتخلص من األفعى التي التفت على جذعه بقوة 

  ت أيضاً على القالدة حتى أنها كادت وأخذت تضغط عليه لدرجة أنه أصبح ال يستطيع التقاط أنفاسه ، وضغط

  بداخلها يهتز ويضرب بقوة وهي على بعد ) هوركروكس ( الذي كان يشعر بأن الـ ) هاري ( تخترق صدر 

  بأن عقله يغرق في بحيرة باردة ، وتحيط به ) هاري ( بوصة واحدة من قلبه الذي ينبض بقوة ، وبعدها أحس 
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  مرة أخري ، لم يشعر بأي شيء من ) فولدمورت ( لمكان ويغرق في أفكار كان يحس أنه يغادر ا، أضواء ساطعة 

  حوله سوى بأصوات أنفاسه الخافتة ، وصوت خطوات تصعد على الدرج بسرعة ، وشعر بالقالدة المعدنية تضربه

  ،  بسرعة وهو اآلن يطير عالياً و) فولدمورت ( لقد كان اآلن ... بقوة على صدره قبل أن يغرق تماماً في رؤيته  

  .، يطير وقد أمتلئ قلبه بشعور االنتصار ) الثيسترال ( يطير ذاتياً بدون أن يحتاج لعصا مكنسة أو 

  قد أطلقت ) ناجيني ( من هذه الرؤية وعاد مرة أخري للحجرة المظلمة القذرة ، كانت ) هاري ( وفجأة استيقظ 

   األفعى العمالقة وقد ضربت جسدها حزمة منسراحه ، حاول النهوض مرة أخرى على قدميه وعندها شاهد ظل

  وهي تنحني جانباً لألسفل لتتفادي هذه التعويذة التي انعكست من على جسد األفعى) هرمايوني ( الضوء ، وشاهد 

  .وضربت النافذة مسدلة الستائر التي تحطمت بدوي عالي ، وانطلقت شظايا زجاجها بكل مكان بالحجرة 

  بارد يندفع من النافذة المحطمة ، بينما هو ينحني لألسفل ليتجنب أن تصيبه هذه الشظايا بالهواء ال) هاري ( أحس 

  إنها عصاته.... الزجاجية مرة أخري ، ولكن بينما هو يتراجع انزلقت قدمه على شيء دائري رفيع أشبه بالقلم 

  رفة سوى األفعى الضخمة وهي عليها وأختطفها بسرعة ، وعندما رفع رأسه ألعلى لم يجد بالغ) هاري ( مال ، 

  أن األفعى) هاري ( بالغرفة ، وللحظات أعتقد ) هرمايوني ( تضرب األرض بذيلها بقوة ، لم يكن هناك أثر لـ 

  ، ولكن بعدها حدثت فرقعة عالية وكان هناك وميض قوي لضوء أحمر ضرب األفعى وجعلها) هرمايوني ( قتلت 

  في وجهه بقوة قبل أن تضرب الحائط المقابل ، ولكن بدا أن هذه الصدمة) هاري ( تطير في الهواء وتصطدم بـ 

  .بالحائط لم تؤثر مطلقاً باألفعى التي التفت حول نفسها وأرتفع رأسها عالياً حتى بلغ السقف 

  عصاه وصوبها نحو األفعى ، ولكن في نفس اللحظة أحس بأن ندبته تشتعل مرة أخرى من األلم ) هاري ( رفع 

  .لم هذه المرة قوي جداً بطريقة لم يعهدها طوال السنوات السابقة وكان األ

  " .إنه سيصل اآلن  ) هرمايوني ... ( إنه سيصل اآلن ) : "  هاري ( صاح 

وحركت ذيلها ليضرب بعض األرفف ..وبينما هو يصرخ أطلقت األفعى فحيح وحشي ، كان كل شيء مشوشا 

عليها بعض التحف الفخارية ، وانطلقت الشظايا الزجاجية والفخارية مرة الزجاجية المعلقة على الحائط والموضوع 
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من فوق السرير ) هاري ( أخري في كل مكان عبر الغرفة التي أصبحت اآلن في شكل فوضوي تماماً ، بينما قفز 

  .التي لم يكن يري منها سوي ظلها في هذا الظالم الدامس بالغرفة ) هرمايوني ( وأمسك بـ 

  بسحبها بقوة للخلف ليرجع بها للجهة األخرى من السرير حيث) هاري ( من األلم حين قام ) مايوني هر( صرخت 

  كان قبل أن يقفز ، ومرة أخري التفت األفعى حول نفسها وارتفع رأسها للسقف لتستعد لالنقضاض عليهم ، ولكن 

   لهنا ، أو ربما يكون قد وصل لبوابة كان في طريقة،  ) فولدمورت (–كان يعلم أن األسوأ من األفعى ) هاري ( 

  .المنزل الخارجية ، لقد كان يشعر بأن رأسه ستنقسم لنصفين من األلم المنبعث من ندبته 

  معه ويجري ويقفز على السرير ، ولكن عندما هاجمت ) هرمايوني ( اندفعت األفعى لمهاجمتهم عندما أخذ يسحب 

  ، انطلقت التعويذة عبر الغرفة وتسببت في )  " كونفرينجو "  ( : عصاها وصرخت ) هرمايوني ( األفعى رفعت 

  تفجير مرآة خزانة الثياب ثم ارتدت نحوهم ، ضربت التعويذة األرض تحت أقدامهم ثم انعكست مرة أخرى إلى

  نبالحرارة الناتجة عن التعويذة تلفح ظهر يده ، كما أحدثت شظايا الزجاج المتطايرة م) هاري ( السقف ، وأحس 

  وقفز من السرير إلى المائدة المحطمة) هرمايوني ( المرآة المحطمة جرحاً غائراً في وجنته ، ولكنه أستمر بسحب 

  ) هرمايوني ( مباشرة من النافذة المحطمة ، أخذت ) هرمايوني ( التي كان عليها أكوام الثياب القذرة ثم قفز بـ 

  راغ ، وترددت صرخاتها عالياً لتمالً سكون الليل المحيط بهم من النافذة لوسط الف) هاري ( تصرخ وهي تهوي مع 

  مرة أخرى ، لقد كان اآلن ) فولدمورت ( وغرق في عقل ) هاري ( ولكن في هذه اللحظة تماماً احترقت ندبه 

ا وكان يجري عبر غرفة النوم ، ثم أمسك أطار النافذة باألصابع الطويلة البيضاء لكلتا يديه عندم) فولدمورت ( 

  لقد كان يصرخ من الغضب والثورة ... لمح هذا الرجل األصلع و هذه الفتاة يهويان من النافذة ثم يختفيان تماماً 

صرخات عالية مدوية اختلطت بصدى صوت صرخات الفتاة الذي مازال يدوي في المكان حوله ، كما أختلط 

  .بصوت جرس الكنيسة الذي دوي احتفاال بيوم عيد الميالد 

كان من )..هاري ( تألم ) فولدمورت ( ، وعندما تألم ) هاري ( هي صرخة ) فولدمورت (  صرخة و كانت

و على مرأى من ذلك البيت الذي اقترب فيه للغاية .. هنا ..هنا حيث حدث ذلك مسبقا ..الممكن أن يحدث هذا هنا 
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ولكن لو أنه مات و لم يصبح له .. يمزق جسده ..كان األلم رهيبا ..أن تموت..من معرفة معنى أن تصبح ميتا 

أال يتوقف ..كيف يشعر باأللم بهذه الطريقة.. و إذا كان قد مات فعال ... لما كان رأسه يؤلمه بهذه الطريقة..جسد 

  .. أال يتوقف األلم تماما.. األلم بالموت 

لين صغيرين يلبسان زي بعدها شاهد طف.. كان الوقت ليالً وكان الجو رطباً ينذر بالمطر ، وكانت الرياح قوية 

تنكري على شكل ثمار قرع العسل ويعبران الميدان بخطوات هادئة ، وكانت نوافذ المحالت مغطاة  بأوراق 

  إنه اآلن يتجه نحو هدفه ويمأل... وشرائط الزينة الملونة من جميع األلوان والزخارف التي يعرفها العامة 

  . يث أنه يعرف تماماً هدفه ويعرف تماماً ما سيفعله عندما يبلغه نفسه أحساس قوي بالعزيمة و القوة والتصميم ح

  إنه يشعر بقرب االنتصار إنه فقط .. أنه ليس غاضباً ، الغضب فقط يصيب النفوس الضعيفة وهو ليس كذلك 

  .ينتظر هذا االنتصار ، انه فقط يأمل أن يتحقق سريعاً 

  ، التفت إليه فوجده طفالً يبتسم إليه وهو يجري"  ع يا سيدي  زيك رائ: "  وفي ذروة تفكيره هذا سمع من يقول له 

  بالقرب منه بدرجة كافية ليري وجهه الشبيه بوجه الثعابين بوضوح من تحت غطاء الرأس الذي يرتديه فوق عباءته

ة لقد كان يمسك عصاه من تحت عباءته و بحرك... ، وعندما رأي الطفل وجهه ملئه الذعر وأنطلق يعدو مبتعدا 

لم يكن ضروريا على .. لم يكن هذا الطفل ليبلغ أمه مرة ثانية أبدا ، ولكن هذا لم يكن ضرورياً .. واحدة منها 

إنه اآلن يسير عبر هذا الشارع الطويل المظلم ، وبعد قليل شاهد وجهته ، هذا المنزل الذي يحتوي هدفه .. اإلطالق

  المنزل قد انكسر ولكن ساكني المنزل ال يعرفون هذا أصبح في مجال رؤيته ، إن سحر اإلخفاء الذي يحمي 

  إنه اآلن يسير بهدوء وحذر ناحية المنزل ويحاول أال يحدث أي صوت بل في الواقع إن الصوت الذي... حالياً 

  تحدثه خطواته كان يبدو أقل كثيراً من انزالق األوراق الجافة من فوق الطريق المرصوف الذي يسير عليه ، لقد 

   سياج األشجار المحيط بالمنزل ، إنه اآلن يجثم ألسفل ليخفي جسده خلف السياج وبعدها رفع رأسهىن إلوصل اآل

  .قليالً ليراقب المنزل عبر هذه النافذة التي تبدو أمامه مباشرة على بعد مسافة صغيرة 
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جل طويل ذو شعر كانت النافذة غير مسدلة الستائر ، إنه يرى اآلن بوضوح حجرة معيشة صغيرة يجلس بها ر

  أسود ويرتدي نظارات ، وكان هذا الرجل يقوم بصنع دخان من ألوان مختلفة من طرف عصاته لكي يمرح

  به مع طفله الصغير ذو الشعر األسود والذي يرتدي بيجامة زرقاء ، وكان الطفل يضحك وهو يحاول أن يمسك 

  .بهذا الدخان الملون بداخل قبضته الصغيرة 

  كانت امرأة ذات شعر أحمر داكن طويل ، وأخذت تتكلم ولكنه لم يستطيع دة الطفل باب الحجرة ،وبعدها فتحت وال

  سماع ما قالته من هذه المسافة ، وبعدها أمسك الوالد بالطفل ورفعه ألعلى معطياً إياه لوالدته ، ثم قام الوالد بعدها 

  .وأخذ يتثاءب بإلقاء عصاه بإهمال على األريكة ، ثم فرد قدميه على األريكة 

  المستلقي على ) جيمس بوتر ( أحدثت البوابة الخارجية للمنزل صرير ضعيف وهو يفتحها بهدوء ليدخل ، ولكن 

  األريكة لم يسمع الصوت ، إنه اآلن يسحب عصاته بأصابعه البيضاء النحيلة من تحت عباءته ويصوبها تجاه باب

  )جيمس بوتر ( ، إنه اآلن يقف بمدخل المنزل عندما شاهد المنزل الذي انفجر بصوت مدوي وانفتح على الفور 

لم يكن حتى يحمل ) جيمس ( إن ، يعدو في الممر قادماً نحوه ،لقد كان هذا سهالً بل كان في منتهي السهولة 

  . عصاته

   ."بسرعة واهربا ، انه هو من أقتحم المكان ، سوف أمنعه ) هاري ( خذي ) ليلي ):  "  ( جيمس بوتر ( قال 

ثم صوب .. دون حتى أن يمسك عصاه . يمنعني ) .. جيمس(ً  بسخرية و هو يفكر فيما قال )فولدمورت ( ضحك 

  )  " .أفادا كدافرا ( ً  :لعنته 

  مأل النور األخضر المدخل الضيق ، ودفع ضياءه عربة الطفل التي كانت بالممر بقوة لتصطدم بالحائط ، وجعل

  للخلف كما لو كان دمية) جيمس بوتر ( ا لو كان شريط من المصابيح ، وهوي الحاجز المعدني للدرج يضوي كم

  .بمسرح العرائس قام أحدهم بقطع الحبال التي تتحكم بها 

  .من الطابق العلوي ، إنها اآلن قد وقعت في الفخ وليس لها مكان لتهرب منه) ليلي ( لقد كان اآلن يسمع صرخات 

  حاوالتها أن تحتمي منه بوضع بعض األثاث خلف باب الحجرة التي دخلت كان اآلن يصعد الدرج وهو ينصت لم
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  انه يعلم أن كل هذا لن يوقفه ، وهي لم تكن معها عصاتها ، لها كي ال يستطيع الدخول ، بدا عليه القليل من المرح 

  كون بأمان عندما وكيف اعتقدا أن أسرتهم ست.. وأخذ يتساءل  كيف كانا بهذه الحماقة ؟ ... مثل زوجها تماماً 

؟؟؟ و بأن عصاتهما هي ..وكيف لم يحتفظا بعصاتهما طوال الوقت لحماية العائلة.. يضعا ثقتهم في أصدقائهم ؟ 

  .السالح الذي يحميهم و الذي ال يجب االستغناء عنه ولو حتى للحظات  ؟؟؟ 

  ق و األثاث الذي وراء الباب يطيرلقد فتح باب الحجرة اآلن بالقوة ، حركة بسيطة من عصاته جعلت جميع الصنادي

  إنها اآلن تقف أمامه وطفلها بين زراعيها ، ولكنها عندما رأته يدخل الحجرة قامت بوضع الطفل... عبر الغرفة 

  ،داخل سريره الصغير خلفها ، وقامت برفع زراعيها جانباً كما لو كانت تعتقد أن هذا التصرف سوف يساعدها 

قوفها بوجهه بهذه الطريقة ستكون حاجزاً يمنعه من رؤية الطفل و تجعله يختار قتلها هي كما لو كانت تعتقد انه بو

  ...فقط  

  )  " .هاري ( من فضلك ليس ) .. هاري ( ليس ) .. هاري ( ليس "  

  " .تنحي جانباً أيتها الفتاة السخيفة ، تنحي جانباً اآلن  "  

  " .تلني بدالً منه  خذني أنا ، أق.. من فضلك ال ) .. هاري ( ليس " 

  ...  " .هذا هو التحذير األخير لك " 

  من فضلك ) هاري ( ، ليس ) هاري ( ليس .. الرحمة ، الرحمة .. من فضلك ) هاري ( ليس " 

  ... "أنا سوف أفعل أي شيء 

طفل ولكن بدا له من ، كان يستطيع أن يجعلها تبتعد بالقوة عن سرير ال" تنحي جانباً أيتها الفتاة  .. تنحي جانباً "  

  .الحكمة أن يقضي اآلن عليهما معاً 

  ومض الضوء األخضر في جميع أرجاء الغرفة ، وسقطت المرأة ميتة في الحال كما حدث لزوجها ، أما الطفل فلم

اً في فراشه الصغير وهو يمسك بحاجز الفراش ، ينظر نحو وجه هذا    يكن يبكي طوال هذا الوقت ، لقد كان واقف

  الغريب مباشرة ويبدو عليه نوع واضح من االهتمام ، ربما كان يظن أن هذا الشخص هو والده الذي الشخص 
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  أرتدي هذه العباءة وهو يمرح معهم مصدراً مزيداً من األضواء الجميلة من عصاته ، وأن والدته سوف تقوم اآلن

  .في أي لحظة وهي تضحك 

  لطفل الصغير ، إنه يريد أن يشاهد ما سوف يحدث بدقة ، يريد إنه اآلن يصوب عصاته بدقه بالغة نحو وجه هذا ا

لقد بدا ، لقد بدأ اآلن الطفل في البكاء .. أن يشاهد تدمير هذا الطفل الذي سوف يشكل مستقبالً الخطر األكبر عليه 

ؤالء لم يكن يستطيع استساغة ه...، لم يكن يحب بكاء األطفال أبدا ) جيمس ( له اآلن أن هذا الشخص ليس 

  ...األطفال الصغار الذين كانوا في الملجأ مع و هو يبكون و ينحبون 

  ) " أفادا كدافرا " ( 

ال .. و كان عليه أن يخبئ نفسه جيدا .. ال شيء سوي األلم و الفزع.. أصبح ال شيء .. تحطم تماما .. و بعدها 

و لكن بعيدا عن هنا ..هو محجوز هناليس هنا وسط الحطام و الركام حيث ذلك الطفل الصغير يبكي و يصرخ و 

  ...بعيدا جدا .. 

بعدها شعر .. و لكنه لم يقتل الولد .. و األفعى تزحف على األرضية القذرة المحطمة ..صرخ بها عاليا " .. ال  "  

  .. انه هو نفسه الولد 

ت خسارته الرهيبة و عند قدميه غارقا في ذكريا) باثيلدا باجشوت(اآلن يقف أمام النافذة المحطمة لمنزل " ... ال " 

  ....شيئا رائعا مذهال.. نظر ألسفل و رأي شيئا ..تزحف األفعى الضخمة على الشظايا و الزجاج المحطم 

  " ....ال " 

  ) ...".هاري(أنت على ما يرام يا ..كل شيء على ما يرام ) .. هاري" (

اللص الغير معروف الذي كان .. ها هو ذا ..بي انحني على األرضية و التقط تلك الصورة للفتى ذو الشعر الذه

  ..يبحث عنه 

 .. ".لقد أسقطتها .. لقد أسقطتها ... ال  " 

  ..".استيقظ ... استيقظ .. ال عليك ) ... هاري" (
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فتح عينيه  ..و كان الشيء الذي يتحرك جواره ليس األفعى ) فولدمورت(و ليس ) هاري.. (هذه المرة ) هاري(كان 

  " .بأنك بخير  ؟  .. هل تشعر بأنك ) هاري : " ( تهمس إليه ) مايونيهر(ليشاهد 

  " .نعم  : "  كاذباً ) هاري ( فأجاب 

  إنه اآلن في الخيمة ويرقد على السرير وقد تغطى بكمية كبيرة من األغطية ، كان يحس بأن الوقت كان فجراً 

   الضوء الضعيف الشاحب الذي يميز الفترة قبل من خالل هذا الهدوء المخيم على المكان حوله ، ومن خالل هذا

  لقد كان جسده مبلالً بالعرق الغزير... شروق الشمس والذي يستطيع أن يراه من خالل سقف الخيمة الشفاف 

  .وكان يحس بهذا العرق أيضاً وقد غمر مالءة السرير ، وكان يحس به على األغطية 

  " .لقد استطعنا الهروب  ؟؟  "  

نعم ، لقد استخدمت االنتقال اآلني لنصل لهنا ، واستخدمت سحر الرفع الستطيع وضعك ) : "  يوني هرما( قالت 

  " .، حسناً كنت لست على ما يرام  .... على هذا السرير حيث أنك كنت 

  اآلن أنه كانت هناك ظالل أرجوانية وحمراء تحت عينيها البنية ، كما الحظ أن هناك قطعة) هاري ( لقد الحظ 

  . لقد كانت تمسح بها وجهه... يرة من اإلسفنج تمسك بها صغ

  " .مريضاً للغاية  .. لقد كنت مريضاً : "  متابعة ) هرمايوني ( قالت 

  " .   ؟  ) باثيلدا ( كم مضي من الوقت منذ أن غادرنا منزل "  

  " .العديد من الساعات ، إننا تقريباً في الصباح  " 

  !!!  "فاقد الوعي فقط ....  كل هذا الوقت ؟؟ و ماذا كنت أفعل أنا طوال" 

حسناً وتقول بعض .... لقد كنت تصرخ و تبكي و... ليس تماماً : "  بصوت غير مريح ) هرمايوني ( قالت 

  " .األشياء األخرى 

) فولدمورت ( هل كان يصرخ مثل ...يشعر بالقلق ، ويتساءل ماذا الذي فعله ؟؟  ) هاري ( كانت لهجتها تجعل 

  أم كان يبكي مثل طفل صغير في فراشه ؟؟... وهو يطلق التعاويذ القاتلة 
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  " من عليك ) هوركروكس ( لم استطيع أن أنزع الـ :  "  أفكاره ) هرمايوني ( قاطعت 

  .تريد بحديثها هذا تغير الموضوع الذي كانا يتحدثان فيه) هرمايوني ( يعرف أن ) هاري ( كان 

لم يكن هناك مفر سوي أن أستخدم سحر .. قد كانت ملتصقة بصدرك ، ملتصقة تماماً ل):  " هرمايوني ( تابعت 

  االنفصال الستطيع نزعها ، أنا آسفة حيث تجد بعض العالمات على صدرك في الموضع الذي انتزعتها منه ، كما

  . " ه علي) ديتاني(أن األفعى قامت بلدغك في ذراعك ولكني قمت بتطهير الجرح ووضعت بعضا من وصفة 

  بخلع القميص الذي يرتديه ، ونظر لصدره فوجد أن هناك أثر حرق بيضاوي الشكل قرمزي اللون) هاري ( قام 

  .كما الحظ أيضا الجرح الشبه ملتئم على ذراعه اثر عضة األفعى  ... يبدو أن القالدة أحدثته ، فوق قلبه تماماً

  " .؟  ) هوركروكس ( وأين قمتي بوضع الـ  " 

  " .قيبتي ، أنا أعتقد أنه ينبغي أال ترتديها مرة أخرى لبعض الوقت  في ح"  

  . للخلف قليالً على وسادته ، وأخذ ينظر إلى وجهها الرمادي المصاب) هاري ( أستلقي 

كل ما حدث كان .. ، كان هذا خطئي ) جودريك(لم يكن ينبغي علينا أن نذهب إلى تجويف ) :  " هاري ( قال 

  )  " .هرمايوني (  يا أنا آسف... خطئي 

  " .ربما ترك لك السيف هناك  ) دمبلدور ( لقد اعتقدت أن .. إنه ليس خطأك ، أنا أيضاً كنت أريد الذهاب " 

  " .، أليس كذلك ؟؟  ... كان تفكيرنا خاطئا إذن .. حسناً " 

هل .. طابق العلوي ؟؟ ماذا حدث عندما أخذتك لل.. ؟؟ ) هاري ( ماذا حدث هناك يا ) : " هرمايوني ( سألت 

  " .وبعدها هاجمتك ؟  )  باثيلدا ( هل قامت األفعى بقتل .. كانت األفعى تختبئ هناك بمكان ما ؟ 

  " طوال الوقت منذ رأيناها )  باثيلدا ( هي األفعى ، أو كانت األفعى هي ) باثيلدا ( لقد كانت .. ال " 

  " .!!!!  ماذا ؟: " بدهشة بالغة ) هرمايوني ( قالت 

  على مالبسه ، لقد أصبح ) باثيلدا ( عينيه للحظات ، كان ال يزال يستطيع أن يشتم رائحة منزل ) هاري ( أغلق 

  .تفسير كل األحداث المرعبة السابقة واضحاً للغاية له اآلن 
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 هناك الذي تعرفيهكانت قد ماتت منذ فترة ، ولقد كانت األفعى بداخل جسدها ، لقد وضعها ) باثيلدا ( إن " 

  " . كنتي على صواب ، لقد كان يعرف أنني سوف أعود لزيارة المكان  ... لتنتظرني 

  !!  " .كانت األفعى بداخلها ؟:  "  بدهشة ) هرمايوني ( قالت 

  .التي كانت تبدو على مالمحها االشمئزاز) هرمايوني ( عينيه ونظر إلى ) هاري ( فتح 

 أن تتكلم أمامك  ، أنها لم تكن تريد أنواع من السحر لن يمكننا أن نتخيلها أبدا  أن هناك  لنا  ) لوبين ( لقد قال "  

لم أدرك هذا مباشرة ألنها كانت تتحدث بلغة الثعابين ، كل الحديث الذي دار بيني وبينها كان بلغة الثعابين ولكني 

 هذه الرسالة  تعرفيه ، لقد سمعت الذيىلإوعندما صعدنا الدرج وأصبحنا بغرفة النوم أرسلت رسالة ... إال اآلن 

  ....  " في بداخل رأسي ، وشعرت بأنه كان سعيداً وهو يخبر األفعى أن تمسك بي حتى يصل و 

  ، إنه ال يحب أن) هرمايوني ( ، ولكن يجب عليه أال يقول هذا لـ ) باثيلدا ( لقد تذكر أن األفعى خرجت من عنق 

  .يذكر لها كل هذه التفاصيل المرعبة 

  ، ثم احني رأسه ونظر إلى آثار "  إلى األفعى ، وبدأت الهجوم  ) باثيلدا ( وبعدها تغيرت : " متابعاً ) هاري ( ل قا

  إنها لم يكن من المفترض أن تقتلني ، لقد كانت مهمتها الوحيدة أن تمسك: " األنياب الملتئمة على ذراعه وتابع 

  " .بي حتى يصل الذي تعرفينه  

  عر بالحنق ، لو كان قد نجح في قتل األفعى ربما كان هذا األمر يستحق كل المخاطر والرعبيش) هاري ( كان 

  .، لذلك نهض من الفراش بحدة وهو يلقي األغطية من عليه بعنف ) هرمايوني ( الذي مر به هو و 

  " .، أنت يجب عليك أن ترتاح قليالً  ) هاري ( ال يا " 

سوف أقوم .. أنا بخير... ، أنا ال أقصد إهانتك ولكنكي تبدين في هيئة مريعة بل أنت من يحتاج أن ينام قليالً " 

  " .بحراسة المكان بينما تنالين قسطاً من النوم ، واآلن أين عصاتي ؟؟  

  " .؟؟  ) هرمايوني ( أين عصاتي يا ) : " هاري ( فكرر.، ولكنها فقط أخذت تحدق به ) هرمايوني ( لم تجيب 

  . تعض على شفتيها ، وبدأت عينيها تغرق بالدموع )هرمايوني ( كانت 
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  .......  " .أنا ) هاري " ( 

  " .أين عصاتي ؟؟  :  " مقاطعاً بصوت صارم ) هاري ( قال 

لقد ، ) هاري ( بجانب السرير ، ثم قامت بسحب العصا من تحته ورفعتها معطيه إياها لـ ) هرمايوني ( انحت 

  يشة العنقاء مكسورة تقريباً إلى نصفين ، ال يربط هذين النصفين معاً سويكانت العصا التي تحوي بداخلها ر

  بين يديه برقة) هاري ( أخذها ... ريشة العنقاء ، لقد أنفصل الخشب المصنوعة منه العصا لجزأين بشكل كامل 

  هذه اللحظة..وحرص بالغ كما لو كانت شيء حي يعاني من إصابات بالغة ، لم يكن يستطيع التفكير بشكل صحيح 

  .كل شيء من حوله بدا له مغطي بغشاوة من الذعر والخوف 

  " .من فضلك  .. أصلحيها :  "  وهو يرفع العصا إليها ) هاري ( قال 

  ..  " .أنا أعتقد أن هذا لن يجدي ، عندما تكون مكسورة بهذه الطريقة ) هاري " ( 

  " . حاولي إصالحها  فقط) هرمايوني ( من فضلك يا : " مقاطعاً ) هاري ( قال 

  ، وفي الحال )  " ريبارو : "  ( برفع عصاتها وصوبتها تجاه العصا المكسورة وهمست ) هرمايوني ( قامت 

  .استقامت العصا المكسور والتحمت أجزائها الخشبية 

  ء، ولكن العصا لم يخرج منها سوي وهج ضعيف جداً من الضو)  " لوموس : " ( عصاته وهمس ) هاري ( رفع 

  ) "اكسبيليارمس : " ( وصاح ) هرمايوني ( مرة أخرى فصوب العصا تجاه ) هاري ( حاول .. سرعان ما أختفي 

  وبدا أن هذه التعويذة كانت قوية.....  ارتعشت قليالً ، ولكنها لم تغادر يدها ) هرمايوني ( ولكن العصا التي بيد 

  يحدق بعصاه بدهشة بالغة غير) هاري ( سمين ، أخذ فانقسمت مرة أخري لق) هاري ( بدرجة لم تتحملها عصا 

  .قادر على تصديق ما يراه ، هذا العصا نجت معه سابقاً أكثر من مرة من مواقف أكثر خطورة 

نني كنت السبب في أ آسفة جدا جدا  ، أنا أعتقد  ،أنا آسفة) ... هاري : "  ( بصوت هامس ) هرمايوني ( قالت 

و كنا نحاول الهروب ن ،ي أن  الذي تعرفه  قادم اآلتنخبرأو) باثيلدا ( في غرفة نوم عندما كنا ... كسر عصاتك 
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 التفجير التي ارتدت في جميع أجزاء الغرفة ، البد أن هذه ستهاجمنا لذلك أطلقت تعويذة ى كانت فعاألولكن 

  " .أصابت عصاك  ... التعويذة أصابت 

  سوف نجد ، سوف .. لقد كان هذا مجرد حادث : "   الصدمة بصوت جامد ، وإن بدت على مالمحه) هاري ( قال 

  " .نجد طريقة ما لنصلح العصا 

أنا ال أعتقد أننا ) .. هاري : " ( وهي تخفض رأسها نحو األرض و الدموع تتساقط من عينيها ) هرمايوني ( قالت 

 عصاته في حادث تحطم السيارة ؟ ؟  عندما قام بكسر) رون ( تذكر .. هل تتذكر ... سنتمكن من أصالحها أبداً  

أبداً لما كانت عليه سابقاً ، لذلك قام بشراء عصا أخري جديدة  ) رون ( إن عصا ....    " .لم تعد 

  وأبقاه رهينة لديه ، ثم أخذ يفكر في ) فولدمورت ( الذي خطفه ) أوليفاندر ( يفكر في السيد ) هاري ( أخذ 

  كيف سيستطيع اآلن أن يحصل على عصا جديدة ؟؟...   فترة  الذي كان قد مات منذ) جريجوروفيتش ( 

  " .سوف أستعير عصاتك اآلن ألقوم بالحراسة  .. حسناً ) : " هاري ( قال 

  ، الذي أخذها بسرعة وغادر الخيمة) هاري ( بالدموع وهي ترفع عصاتها وتعطيها لـ ) هرمايوني ( امتأل وجه 

  .إنه اآلن لم يكن يريد أي شيء أكثر من أن يبتعد عنها قدر ما يمكنه ...  .وتركها جالسه بمفردها بجانب سريره  
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واسعة ..  بصره ى مرمىأشرقت شمس ذلك الصباح و قد امتدت السماء الخالیة من األلوان عل

عند مدخل ) ھاري(حیث جلس ... عكس ما شعر بھ و كان یعانیھ ىعل...  نھایة األفق ىكبیرة إل

 تشاھد شروق ًفإن كونك حیا ببساطة . من ھواء الصباح النقي ً عمیقاًخذ نفساأیمة و قد الخ

ولكنھ لم .. الشمس فوق ھذا التل الجلیدي المتألق كان ممكنا أن یكون أعظم كنوز األرض 

كانت كل مشاعره محبطة للكارثة التي حدثت أال و ھي فقدان ..یستطع أن یقدر ھذه النعمة 

 أجراس تلك الكنیسة البعیدة و ھي ىو استمع إل.. بالثلوج ى الوادي المغطىظر إلأخذ ین.. عصاه

  .تخترق حاجز الصمت 

 ذراعھ بقوة شدیدة كادت تخترقھا دون إدراك ىصابعھ علأ و قد ضغطت هكان ممسكا ذراعھ بید

...  مرة ىفقد كل عظام ذراعھ الیمن..أكثر مما یتذكر .. لقد فقد دمھ مرات عدیدة ..منھ لما یفعل 

 یده و ى تلك الموجودة على صدره و ذراعھ لتنضم إلىھذه الرحلة األخیرة أصابتھ بجروح عل

شعر أنھ یمكن أن یھزم .. بدا بھذا الضعف الشدید ألم یشعر .. و لكن رغم ذلك كلھ ..جبھتھ

  .عصاهأال و ھي ... و ذلك لدمار أفضل ما في قواه السحریة  ..ًشعر أنھ عاریا.. ن بسھولة اآل

إن قوة العصا في قوة ..إذا ما أظھر لھا كل ھذا ) ھرمایوني(كان یعرف جیدا ما سوف تقولھ 

لم تشعر ھي بعصاھا تدور ..كانت حالتھ مختلفة ..  خطأ ىولكنھا عل...الساحر الذي یحملھا

أم فقد حمایة القالب التو.. العدو كما فعلت عصاه معھ ىو تطلق لھبا ذھبیا عل..كإبره البوصلة 

  .أدرك كم كان یعتمد علیھا.. و بعد فقده لھا .. ن فقط و اآل.. لعصاتھ

حول ) ھاجرید(دون النظر إلیھا وضعھا في حقیبة و بسحب أجزاء العصا المكسورة من جیبھ 

 كانت ملیئة باألشیاء المكسورة وغیر المفیدة، اخذ و لكنھا.. عنقھ، اآلن أصبحت الحقیبة ملیئة

إلي مواجھة رغبتھ ) ھاري( ومسحھا بقطعة قماش، للحظة اضطر  سنیتشكرة ال ) ھاري(منھا 

 )دمبلدور (تركھغیر مفیدة، وغیر مساعدة، مثل كل شيء ..مغلقة تماما في رمیھا بعیدا، كانت 

مثل الحمم البركانیة، حارقا إیاه من ) دمبلدور( وفي تلك اللحظة تفجر غضبھ من .بعد وفاتھ

 تجویفألخرى، ناھیك عن الیأس الذي دفعھم لالعتقاد أن الداخل، مزیحا كل المشاعر ا

ن ھذا كلھ جزء من أ كو .. یجب أن یعودوا ھناكنھمأ یحمل اإلجابات، مقنعین أنفسھم )جودریك(

في ) دمبلدور(، ولكن لم یكن ھناك خریطة، أو خطة، تركھم  لھم )دمبلدور(رسمھ   سريطریق

 وغیر متوقع، لوحدھم ودون مساعدة، لم یكن الظالم، تركھم یناضلون ضد سحر غیر معروف 

عصاه، أوقع صورة ) ھاري( لم یكن مع ن و اآل.. لم یعد معھم السیف أي شيء واضح،ھناك 

) فولدمورت(...أن یعرف من ھو) فولدمورت( ــلسھل أاللص من یده، وسوف یكون بالتأكید 

 ....یعرف كل اإلجابات أالن
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 "؟)ھاري("

  ن أن یضربھا بتعویذة بعصاھا ھي، كانت الدموع تنزل من عینیھاخائفة م) ھرمایوني(بدت 

 . بجانبھ، كان فنجانان من الشاي یرتعشان في یدھا، وشيء كبیر تحت ذراعھاو جلست، 

 .منھا وھو یأخذ فنجانا ھاقال "شكرا " 

 "، ھل تمانع إذا تحدثت معك؟)ھاري("

  .  ال یرید جرح مشاعرھاألنھقالھا  ".ال "

 "حصلت على الكتاب... ردت أن تعرف من كان الرجل في الصورة، وقد، أ)ھاري( "

 )"البس دمبلدور(كاذیب أحیاة و" ، كان نسخة أصلیة من  بخوف وضعتھ في حضنھ

 "؟...كیف...أین؟ "

  " ، مرمیا ھناك فحسب، وكانت ھذه المالحظة علیھ)یلداثبا(كان في غرفة جلوس " 

  :لكتاب بخط أخضر متشابك بصوت عال  اىما كان مكتوبا عل) ھرمایوني(قرأت 

، لقد  تعجبكيأن ىأتمن.. ھذه نسخة من الكتاب  .. ، شكرا لك على مساعدتك)باتي(عزیزتي " 

   ".)ریتا(،  أخبرتني كل شيء، حتى إذا كنت ال تتذكرین ذلك

 ."الحقیقیة حیة، ولكنھا لم تكن في مزاج مناسب لقراءتھ) یلداثبا(أظن انھ وصل عندما كانت " 

 ."ال، أظن أنھا لم تكن كذلك "

على الغالف، أحس بمتعة جیاشة، اآلن سیعرف كل األشیاء ) دمبلدور(إلى وجھ ) ھاري(نظر 

ال یریده آن ) دمبلدور(ال یستحق معرفتھا، حتى إذا كان ) ھاري(أن ) دمبلدور(التي ظن 

 .یعرفھا

دموع جدیدة تنزل من عینیھا، و"  أنت ال تزال غاضبا مني، ألیس كذلك؟ ) :"ھرمایوني(قالت  

 .وعرف أن تعبیر غضب كان ظاھرا على وجھھ

ال ، اعرف انھ كان حادثا، كنت تحاولین إخراجنا من ھناك على قید الحیاة، لقد  " :قال بھدوء

 ". كنت رائعة، كنت سأكون میتا لو لم تكوني ھناك

تاب، كان مغبرا، وكان حاول إرجاع االبتسامة على وجھھا، ثم غیر موضوع الحدیث إلى الك

التي كان یتوق صورة ال ىعلقلب الصفحات بحثا عن صور، مر . واضحا انھ لم یفتح من قبل

الشاب مع مرافقھ الوسیم، یضحكان على نكتة منسیة، تعلقت عینا ) دمبلدور(، كان لرؤیتھا

 .على العنوان) ھاري(

  )".رت جریندیلوالدجیلی(مع صدیقھ  بعد موت أمھ بفترة قصیرة) لبس دمبلدورا"( 
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، نظر إلى )ریندیلوالدج(، صدیقھ )ریندیلوالدج(بالكلمات األخیرة للحظة، ) ھاري(تمعن 

) ھاري(والتي كانت تتمعن باالسم كمن ال یصدق عیناه، ثم رفعت رأسھا إلى ) ھرمایوني(

 .ببطء

 ")ریندیلوالدج( !"

، وجده بعد قلیل، وأخذ  الرھیبسممتجاھال بقیة الصور، اخذ یبحث بالكتاب عن تكرار لذلك اال

، كان یجب علیھ الرجوع للوراء، لیكون لقراءتھ معنى، وفي لم یفھم المكتوبیقرأ بجشع، ولكنھ 

 . بدأا القراءة)ھرمایوني(، ھو و"المنفعة العظمي: " النھایة وجد نفسھ في بدایة الفصل

 

مجد، رئیس الطالب، مع ال) ھوجورتس) (دمبلدور(ن وقد وصل الثامنة عشرة، ترك واآل

للتعویذات االستثنائیة، المندوب البریطاني ) بارناباس فینكلي(الطالب المثالي، حائز على جائزة 

، حائز على میدالیة ذھبیة للمساھمة العظیمة في المؤتمر الكیمیائي )الویزینجاموت(ــ الشاب ل

 ،)دوجبریثالفیاس (ة مع السفر في جولة كبیر) دمبلدور( بعد ذلك نوى ).القاھرة(الدولي في 

 .)ھوجورتس( ولكن الصدیق المخلص الذي التقاه في الضعیف العقل  )دوج(

في الیوم التالي، ) الیونان(لسفر إلى ل یرتبان في لندن،  المرجل الراشح  في یقیمانكان الرجالن 

 الذي رفض أن  )دوجبرث دوج(، )دمبلدور(خبار عن موت أم أعندما وصلت بومة تحمل 

فقد  ، من وجھھ نظره العاطفیة الحساسةھم في ھذا الكتاب، قال على المأل ماذا حدث بعدھایسا

 قد قرر عدم القیام بالرحلة كنوع من )دمبلدور (و بأنموجعة، الكارثة بال) كیندرا( موت صور

 .التضحیة بالذات و النبل 

 بأخیھ وأختھ عتني و كان من المفترض أنھ سی، )جودریك (لتجویف) دمبلدور(على الفور ذھب 

 الصغیران، ولكن كم اھتم بھما حقا؟

، والذي عاشت عائلتھ  )انید سمیك (ھا قال")ابرفورث ( ال، ذاكأحمق فارغ الرأس كان "  

بالطبع مع وفاة والده و .. كان شابا صاخبا متحمسا."  في ذلك الوقت )جودریك (تجویفبجانب 

  ال ...  رأسي ىرغم انھ ظل یلقي بروث الماعز عل.. علیھ أسفاوالدتھ بھذا الشكل كنت لتصبح 

 ". كان مھتما بھ، لم أرھما مع بعضھما قط)البس( أظن أن

 أخوه الصغیر؟، یبدو، انھ كان یضمن  من جموحئیھدیفعل إذا لم یكن ) دمبلدور(إذا ماذا كان 

ن ھناك ، لم یكتقد ماتمن كانت تحبسھا ، على الرغم من أن محبوسة في المنزلبقاء أختھ 

لعدد قلیل من األفراد من وجودھا كان معروفا . المثیرة للشفقة) اریانا دمبلدور(تغییر في حالة 
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 أنھ مؤمن تماما بقصة ىو الذي كانوا یعتمدون عل، )دوجبریث دوج (مثل..خارج العائلة 

 .مرضھا المزعوم

 والتي  المشھورةمؤرخة السحر، )شوتجیلدا باثبا(صدیق آخر للعائلة كان  یسھل إرضائھ ھو 

عندما ) یلداثبا ( ل، بالطبع، تصدت)كیندرا(لسنوات عدیدة، ) ودریكج (تجویفعاشت في 

البس (ل  بومة المؤرخة ت بعد عدة سنوات، أرسلو لكن.. حاولت الترحیب بھا في القریة

، "التحول الیوم " الشدید بمقالتھ عن التحول في جریدة إعجابھابادیة  )ھوجورتس(في ) دمبلدور

، كانت )كیندرا( موت قبلبأكملھا، ) دمبلدور( إلى التعرف على عائلة  ھذا االتصال المبدئي أدى

 ).دمبلدور(ھي الوحیدة التي تتحدث مع أم ) یلداثبا(

النار مشتعلة، ولكن " سابقا في حیاتھا قد زال) یلداثبا(لسوء الحظ، البریق الذي حصلت علیھ 

أالن ھي  " .. األكثر فظاظة ) انید سمیك (  بعبارة أو )لونسبيدیأیفور (كما قال " المرجل فارغ

مع مجموعة من المحاوالت و التقنیات ..و بالرغم من ذلك ، "غریبة األطوار مثل السنجاب

 .تمكنت من استخراج بعض من الحقائق حول ھذه القصة و الفضیحة .. المعلومات الستخراج

 و ،.. منعكسة إلى تعویذة) كیندرا(موت ) یلداثبا(بت نس ..اآلخرون العالم السحري أفرادكجمیع 

أیضا ) یلداثبا. (.في السنوات التالیة) ابرفورث(و) لبسا( من ھي القصة التي كررھا  كل من

 أي حال ىو لكن عل.  ھشة و ضعیفة للغایة )اریانا(عن كون ) دمبلدور(كررت كالم كل عائلة 

 ،) فیریتاسیرم ( بعض من ال ى للحصول علفقد كانت تستحق المجھود الضخم الذي بذلتھ

 و ذلك ألنھا وحدھا التي تعرف القصة ،تماما كمصل الحقیقة ..  الحقائق الستخراجوصفة 

 كل على... یتم كشفھا و ألول مرة اآلنو ). البس دمبلدور(و المخفیة تماما من حیاة . الكاملة 

بغض السحر األسود، وانھ یعارض كان ی) دمبلدور(أن المعجبین و المحبین و الذین ظنوا 

 . لعائلتھ الخاصةإخالصھ حتى أو اضطھاد العامة

، وھو أالن یتیم وولي )جودریك( تجویف في بیتھإلى ) دمبلدور(كان الصیف الذي ذھب فیھ 

  ).ریندلوالدجیلیرت ج(استضافة ابن أخیھا، ) یلداثبا(أمر عائلة، ھو نفس الصیف الذي قبلت فیھ 

غاب قد  ستجدونھ في قائمة اخطر سحرة الظالم على اإلطالق، و،مشھور) دریندیلوالج(اسم 

لم ) ریندیلوالدج.  (، بعد جیل، لیسرق التاج منھ"انتم تعرفون من"عن قمة الالئحة بسبب قدوم 

لذا فإن تفاصیل تصاعد و تزاید قوتھ لم تكن معروفة جیدا حملتھ المرعبة على بریطانیا، ب یمتد 

 .ھنا

مشھورا في المدرسة لتعمقھ في فنون الظالم، ) ریندیلوالدج(، كان ) رمسترانجد(متعلم في 

، ولكنھ لم یوجھ اھتمامھ في ربح )دمبلدور(انھ عبقري بالضبط مثل ) ریندیلوالدج(اظھر 
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أي ھدف غیر السحر األسود، في السادسة عشرة، ) والدلریندیج ( لالكؤوس والجوائز، لم یكن

یلیرت ج(ل   في السحر األسود ع تحمل التجارب الخطیرة لم تستط)جدرمستران(حتى 

 .، وطرد من المدرسة)ریندیلوالدج

، أالن "أشھرتجوالھ لعدة "بعد الطرد ھو ) ریندیلوالدج(حتى أالن، كل ما كان معروفا عن 

، وھناك، وسیكون من )ودریكج ( تجویفقرر زیارة عمتھ العظیمة في) ریندیلوالدج(یظھر أن 

 ).لبس دمبلدورا(معھا أحد، عقد عالقة مقربة مع ال أحد غیر الصدمة أن یس

 )البس(ل قدمتھ ف . علیھ بعدھا أصبحرغم ما  .بدا ولد رائع بالنسبة لي " ) :یلداثبا(تقول  

 ". مقربان على الفورأصبحا، الذي كان یفتقد رفقة أشخاص في سنھ، الولدان المسكین 

) ریندیلوالدج (ل ) دمبلدور (أرسلھالة، كانت تحتفظ بھا رسا) یلداثبا( أرتني .ھذا ما حدث قطعا 

، نعم، حتى بعد أن قضوا طوال الیوم في النقاش،االثنان كانا شابان عبقریان. في ظالم اللیل

فكرة أتتھ ، )دمبلدور(، موصلة رسالة )ریندیلوالدج( صوت بومة على شباك ) باثیلدا (سمعت

وماذا كانت الفكرة؟، سیكون ھذا صادما لمحبي  .الفورعلى  بھا ) ریندیلوالدج(ویجب أن یعرف 

نسخة من الرسالة األصلیة یمكن رؤیتھا (  ، ھذه أفكار بطلھم في السابعة عشرة)لبس دمبلدورا(

 ). ٤٦٣في صفحة 

 ")یلیرتج("

 النقطة الحاسمة، أنھاأعتقد . و ذلك لمصلحة العامة ..  العالم ىعلفكرتك عن سیطرة السحرة 

 تعطینا مسؤولیات أیضاصلنا على القوة، ونعم، ھذه القوة تعطینا الحق لنحكم، ولكنھا نعم، لقد ح

الذي سنبني علیھ كل كون حجر األساس ت، س ھذه النقطةىنؤكد عل، یجب أن من نحكمھمعلى 

ھو أساس .. سیكون حجر األساس .. و ھذا ما سوف یحدث بالتأكید.. الجمیععندما نواجھ . شيء

و من ھذا .. .ىنحن نبحث عن السیطرة للمنفعة العظم.  من یھاجمناىرد علكل مناقشاتنا لل

علینا استخدام القوة الضروریة لوقف المقاومة فقط ال ..فإذا ما واجھتنا مقاومة ما .. المنطلق 

ألنك لو لو یتم .ولكنني ال أشكو من ذلك   .. )درمسترانج( كان ھذا خطأك في ،أكثر من ذلك 

  .أبدا طردك لما تقابلنا 

 )"البس" (

قد حلم  بإلغاء قانون ) البس دمبلدور(تحوي الدلیل بأن مذھل ومرعب لكل معجبیھ، ھذه الرسالة 

 یا لھا من صدمة ألولئك .السریة السحري و إنشاء قانون یحكم بھ السحرة غیرھم من العامة

 .بأنھ بطل المولودین من العامة) دمبلدور(الذین یصفون 
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دنيء، وھو ) دمبلدور(كم یبدو !  العامةتطالب بحقوقغة والتي كانت كل تلك الخطب الفار

 . أمھ ویھتم بأختھ وفاةىیحزن علمشغول بوضع خطط لصعوده للقوة بینما كان یجب أن 

.. ھؤالء المحبین لھ .. المتعثر تمثالھ فوق )دمبلدور ( إبقاءىھؤالء المصممین علال شك بأن 

 قلبھ و ىبأنھ قد فقد السیطرة  عل...  بعد كل شيءلتنفیذ لم یضع خطتھ تحت اسوف یقولون انھ

  . أي حال ىو لكن الحقیقة تأتي صادمة تماما عل..مشاعره لبعض الوقت ولكنھ استعادھا بعد ذلك

 و لم یریا بعضھما  اافترق) ریندیلوالدج(و) دمبلدور (بعد شھرین تقریبا من صداقتھما العظیمة

 ھذا ى إلى ما الذي أد)٢٢، انظر فصل أكثرلمعلومات  ( یة أتت منازلتھم التاریخحتىبعدھا 

   لإلى صوابھ؟ ھل قال) دمبلدور(ھل یا ترى رجع ؟؟ .االنقطاع المفاجئ في عالقتھما 

 . لألسف، ال.انھ لن یكون جزءا من خططھ؟) ریندیلوالدج(

ة فظیعة ،  وكان  ، لقد كانت صدم المسكینة، ھو ما فعلھا) اریانا(كان موت "  :) یلداثبا(تقول 

 وكان یرتجف، وقال لي انھ سیعود إلى ىلإھناك في المنزل عند موتھا، ثم رجع ) یلیرتج(

  ." تلك آخر مرة رأیتھ فیھاتالبیت في الیوم التالي، لذا دبرت لھ وسیلة نقل وكان

دا كل  فقاللذانو كان من المفزع أن ھذان األخوین  ، عند موتھا) اریانا(بجانب ) البس(لم یكن  "

 و بالرغم من ذلك فقد ازدادت انفعاالتھم بشكل واضح ، بعضھما البعض باستثناءعائالتھما 

ولكن ..  الناس تفعل ذلك في ظل ھذه الظروف أنأنت تعرفین ) .. البس) (ابرفورث(حیث الم 

لم ) البس(و بالرغم من ذلك فإن كسر انف ..ذلك المسكین ..كان دائما شابا ھادئا) ابرفورث(

.  جثة ابنتھاأمامأن تشاھد ولداھا یتشاجران ھكذا و ھم ) كیندرا(كان لیدمر .. ن بالعمل الالئقیك

 ىعل) البس( من روع سیھدئكان ..لم یستطع البقاء  للجنازة ) جیلیرت(كان من المخجل أن 

  . "األقل

طرح عدة  الذي شھده فقط أولئك الذین ذھبوا للجنازة، یو) اریانا( بجوار تابوت  ھذا الشجار

، ھو )باتي(على موت أختھ؟ ھل السبب، كما تقول ) لبسا) ( دمبلدورابرفورث(أسئلة، لماذا الم 

الذي كان قد  .. )ریندیلوالدج( لھذه الضراوة؟ أكثرالشعور بالحزن واألسى؟ أم ھناك سبب مقنع 

 ...  الطالب من زمالئھ و التي كادت تودي بحیاتھمى بسبب ھجماتھ عل)درمسترنج(طرد من 

أحد ، لم یراه   من العار أو من الخوف؟.) دمبلدور اریانا(ابتعد عن البلد بعد ساعات من موت 

 .العالم السحريھذا بدعوة من جبر على أبعد ذلك حتى 

 ىعل..في مرحلة شبابھما بعد ھذا  تلك الصداقة عن) ریندیلوالدج(أو ) دمبلدور (یعلن أیا منلم 

لخمسة سنوات من ) والددیلنریج(أخر مواجھتھ مع ) دمبلدور( أنمما ال شك فیھ ..أیة حال 

 .االضطراب، والكوارث، والتواري عن األنظار
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أم الخوف من مواجھة صدیقھ ) ریندیلوالدج ( ل)دمبلدور(ھل كان سبب ذلك العاطفة التي یكنھا 

 مرة أن یخرج للقبض على الرجل الذي كان) دمبلدور ( لالحمیم السابق؟ ھل كان من الكریھ

  .سعید جدا بلقائھ؟

مجرد ضحیة مھملة لبعض فنون الظالم ؟؟ھل قامت  ت؟ ھل كان الغامضة )اریانا(وكیف ماتت 

بفعل شيء لم یكن علیھا فعلھ في الوقت الذي كان الشابان یدبرون و یخططون للمجد و السیطرة 

  .؟؟ ؟ىالعظمول شخص یموت ألجل المنفعة أ) اریانا دمبلدور(ھل من الممكن أن تكون ؟؟ 

 ىوصلت إلقد ) ھرمایوني(، كانت نظره عن الكتاب )ھاري( عند ھذه النقطة فأبعد انتھى الفصل

حیث كانت منزعجة من التعبیر البادي ) ھاري(، وسحبت الكتاب من یدي  الصفحة قبلھ آخر

 .. غیر محتشمو أغلقتھ دون النظر إلیھ و كأنھ شيء.  وجھھىعل

 ".....)ھاري( "

 بعد بھ، كان نفس الشعور الذي أحس . قد تحطمت بداخلھ ىخرأحقیقة داخلیة ..  رأسھولكنھ ھز

  رماداأصبح ذلك ، مصدقا انھ تجسید للخیر والحكمة، كل) دمبلدور(ب  لقد وثق ). رون(رحیل 

 ....، عصا العنقاء)دمبلدور( ، )رون(، ماذا یمكنھ أن یخسر أیضا؟ 

 ىما قرأناه بالشيء الجید عل یكنلم  " : و ھي تقول فكاره كان یبدو أنھا قرأت أ...)"ھاري( ".

 ..."اإلطالق

 ."یمكنك قول ذلك.. نعم  ".

  .")ریتا سكیتر(كتابة ال، ھذه )ھاري(ولكن ال تنسى یا  "

  ."، ألیس كذلك؟)ریندیلوالدج(ل ) دمبلدور(لقد قرأت رسالة  "

أظن " :  و تتابع  في یدیھا الباردتین، وكانت تبدو قلقة، تحمل كوب الشاي"نعم" :  قالت مترددة 

المنفعة كانت تظن ذلك مجرد حدیث صبیة، ولكن  ) یلداثبا(أن ذلك ھو أسوأ جزء، اعرف أن 

 مما  تبریره لألعمال الوحشیة التي عملھا الحقا، و یبدو و)ریندیلوالدج( شعار أصبح  العظمي

 منحوت  ".ىمن أجل المنفعة العظم"ن ھو الذي أعطاه الفكرة ، یقولون أ) دمبلدور(أن  ..قرأناه

 . ")اردجنورمن(فوق مدخل 

 ."؟)اردجنورمن(ما ھو  "

لسجن أعداءه، انتھى بھ األمر ھناك بنفسھ، ) ریندیلوالدج(ھو السجن الذي بناه ) اردجنورمن(

ساعدت ) دمبلدور(، على كل حال، انھ لشيء فظیع أن أفكار )دمبلدور(عندما ھزمھ 

 أن اإلنكارال یمكنھا ) ریتا (حتى  الصعود للقوة، ولكن من جھة أخرى،على) ریندیلوالدج(

 ......" في إحدى فصول الصیف عندما كانا شابان جداأشھرعالقتھما استمرت بضعة 
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، وھو ال یرید أن یصب غضبھ علیھا، ولكن كان من " نك ستقولین ھذاأعرفت " : )ھاري(قال  

ن، آلانھم  كانا شابان، كانا في نفس سننا أستقولین نك أعرفت  "  ،الصعب إبقاء صوتھ عادیا

جل القتال ضد السحر األسود، وھو كان یجتمع مع صدیقھ أوانظري إلینا، نخاطر بحیاتنا من 

 ".الحمیم الجدید، یضعان خططھما للسیطرة على العامة

   .ضب مزاجھ لطیفا بعد أالن، وقف وتجول في المكان، محاوال أن یتخلص من بعض الغیكنلن 

إنھ  ، "الحق في الحكم" كل تلك الترھات عن ، ) دمبلدور(لست أحاول الدفاع عن ما كتبھ " 

، كانت أمھ قد ماتت للتو، وكان لوحده في )ھاري( ولكن یا " السحر قوة .. " مثل ذلك الشعار 

  ......"البیت

یبقیھا محبوسة  انالتي ك) السكویب(كان عنده أخ وأخت للصحبة، أختھ ! لوحده؟ لم یكن لوحده" 

 ......"في البیت

مھما كان خطب تلك الفتاة، ال " ، وقد وقفت ھي األخرى" صدق ذلكأال  " : )ھرمایوني(قالت 

 ...."الذي عرفناه، لن یسمح أبدا، أبدا) دمبلدور(، )سكویب(أظن أنھا كانت 

، " العامة بالقوةالذي ظننا أننا نعرفھ لم یكن یرید السیطرة على ) دمبلدور"( : )ھاري(صرخ  

 صارخة  ترتفع في الجو سوداءودوى صدى صوتھ على قمة التل الفارغة، وجعل عدة طیور

 . السماء الصافیةفي محلقة

 األمر بھذه البساطة، آمن بھذه األشیاء عندما كان في السابعة ..، لقد تغیر)ھاري ( یاقد تغیرل"

كان الشخص ) دمبلدور( ،  األسودعشر من عمره، ولكنھ كرس بقیة عمره للدفاع ضد السحر

، الشخص الذي دائما أراد حمایة العامة وحقوق المولودین من العامة، )ریندیلوالدج(الذي ھزم 

 ".من البدایة، ومات وھو یحاول إیقافھ" أنت تعرف من"الذي حارب 

ابتسامة حزینة  على الغالف یبتسم ) دمبلدور(سقط الكتاب على األرض بینھم، وكان وجھ 

 .كالھمال

 ".لم یخبرك بأي شيء من ھذا بنفسھ) دمبلدور(، أنا آسفة، أظن سبب غضبك ھو أن )ھاري("  

، ووضع یدیھ على رأسھ، وھو ال یعرف ھل كان " ربما أنا كذلك" : بصوت عالي) ھاري(قال  

    ."نھ یرید أن یقلل من خیبة األملأنھ یرید أن یكبح غضبھ أو أذلك بسبب 

، ومجددا، مجدداو .. ) ھاري ( یاخاطر بحیاتك، ) ھرمایوني(یطلب مني، انظري ماذا كان "

علم دائما ما افعلھ، ثق بي أ، ثق بأنني  ثقة عمیاءوال تتوقع أن أخبرك كل شيء، بل ثق بي دائما

 ".وال مرة! وال مرة الحقیقة كاملة! على الرغم بأنني ال أثق بك
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البیاض و الفراغ الكبیر ضھما البعض في صوتھ كان عالي جدا، وقفا لحظة ینظران إلى بع

 . مثل حشرتین تحت السماء الواسعةضئیلین كانا أنھما) ھاري(شعر  قد  و..المحیط بھم

: ذراعھ و ھو یقول ) ھاري(أنزل ف، بذلك ) ھرمایوني(ھمست "حبكأنھ أعرف أ، حبكألقد  ".

لقد ..بأن یتركني في ھذا المأزق ..ھذا لیس حبا أبدا ..حب، ولكنھ لم یكن أنا أبدا أعرف من أال "

أكثر مما شاركني في .. في تلك الفكرة اللعینة التي كان یفكر بھا ) جیلیرت جریندیلوالد (شارك 

 ".أي شيء 

س على مدخل وجلو عاد للوالتي كان قد أوقعھا في الثلج، ) ھرمایوني(عصا ) ھاري (التقط

 ".المراقبة، وأنت ادخلي إلى الدفءشكرا لك على الشاي، أنا سأنھي  " : قائال الخیمة

 ولكنھا حملت الكتاب ودخلت إلى الخیمة، ولكنھا قبل .و قد الحظت انھ یصرفھا ... ترددت قلیال

 عینیھ مع لمستھا، وكره نفسھ ألنھ تمنى أن یكون ما قالتھ أغمضذلك مسحت قمة رأسھ بخفة، 

  . حقا بھاھتم) دمبلدور( أن  ،صحیحا
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 )ھاري(وكانت أحالم .  المراقبة ي ف)ھرمایوني(  منتصف اللیل عندما جاء دور يلقد كانت تثلج ف

 من خاتم ًأوال، من خاللاألحالمتدخل و تخرج عبر ھذه  )ناجیني(مضطربة ومزعجة؛ فقد كانت 

،  من النوم ً وتكراراًفاق مراراو است. من زھور الكریسماسإكلیلثم من خالل ،عمالق متصدع 

  ھي أن صوت الریاح الشدیدة حول الخیمة ًومتخیال،  ما ینادیھ من بعیدً بأن أحداًو مقتنعا، ًمذعورا

  .خطوات أقدام أو صوت أحد ما

 مدخل الخیمة وتقرأ كتاب في  رابضة كانتي الت)ھرمایوني(لى إ الظالم وانضم يوأخیرا نھض ف

وقبلت بارتیاح بالغ اقتراحھ ، كان الثلج یتساقط بكثافة. ء عصاتھا السحریة على ضو)تاریخ السحر(

 ي ترتجف وترتديوافقت وھ" يمن و محمآ آخرسنرحل لمكان "  ، والرحیل مبكرااألمتعةبحزم 

حتى ،  الخارجفي یتحركون أشخاص سمعت أنني لقد اعتقدت " . ترتدیھايبلوفر على البیجاما الت

  ".ت شخصا ما مرة أو مرتین قد رأیينأ ظننت يننأ

 كان الذي الصامت )السنیكوسكوب(  جھاز إلى و نظر سترتھ وھو یغلق سحاب )ھاري(توقفت ید 

 "  :ھى تبدو عصبیة تابعت وو،" كنت أتخیل ذلكأننيأنا واثقة : ")ھرمایوني(قالت . على الطاولة

نھ یجب علینا أن ننتقل أالمحتمل لكن من  .... خداعا بصریا الظالم نرى في ما یجعلنا الثلج أحیانا

 )ھاري(وكان ، و بعد نصف ساعة كانت الخیمة معبأة". فقط للحیطة .. اإلخفاء تحت عباءة آنیا

الظالم و و غمرھم . آنیاوانتقلوا ،  بحقیبتھا المخرزة)ھرمایوني( توتمسك ، )الھوركروكس( يیرتد

 اة بدت وكأنھا مغطوالتيشدة  األرض المجمدة ب)ھاري(وضربت قدم  ؛  المعتاداالنضغاط

  .باألوراق

 بفتح الحقیبة )ھرمایوني(بینما بدأت .  حولھالتيوھو ینظر إلى األشجار   ،ھاسأل" أین نحن؟"

  .المخرزة وجر أعمدة الخیمة خارجا

كان الثلج ھناك أیضا یغطى ".     مرة للتخییموالدي ھنا مع إلىلقد جئت  " ،") دین(غابة : " قالت

وقضوا معظم الیوم . لكنھم على األقل محتمین من الریح الشدیدة، لجو شدید البرودة األشجار وا

ویمكن ، صنعھافي بارعة )ھرمایوني( كانت والتيمجتمعین حول دفء النیران الزرقاء الساطعة 

وكان ذلك االنطباع ، وكأنھ یتعافى من مرض قصیر حاد )ھاري(وشعر .  جرةفيجمعھا وحملھا 

  .)رمایونيھ(مدعما برعایة 

حتى أن الخیمة كانت ملیئة بذرات ،ة من رقائق ثلج جدیدة علیھمیوفى عصر ذاك الیوم انجرفت كم

بدت حواس  ، وبعد لیلتین من النوم القلیل.  كانت تبدو وكأنھا ذرات الدقیق والتيالثلج الخفیفة 

و بدا ، ا للغایة حرج)جودریك( تجویفلقد كان ھروبھم من .  أكثر تأھبا على غیر العادة)ھاري(

وعندما حل الظالم مرة أخرى رفض . وأكثر تھدیدا،  وشیكا أكثر من قبل)فولدمورت(وكأن قدوم 
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  . بالبقاء واستمرارھا بالمراقبة وأخبرھا بأن علیھا النوم)ھرمایوني( عرض )ھاري(

سھ وبالرغم من ارتدائھ لجمیع مالب،  وسادة قدیمة إلى مدخل الخیمة وجلس علیھا)ھاري(حرك 

 عمقا حتى  یزدادومع مرور الوقت والساعات كان الظالم.  یرتجفیزال الكان ،  یملكھاالتيالثقیلة 

 لفترة )جینى( لیراقب نقطة ) مارودر(وكان على وشك أخذ خریطة . أصبح تقریبا ال یمكن اختراقھ

وبدت . الوقتالجحر في ھذا  فيقبل أن یتذكر أنھ وقت عطلة عید المیالد وأنھا ستكون ، من الوقت

 بأن )ھاري(علم . و كأنما تم تضخیمھا عدة مراتكل حركة ضئیلة على امتداد الغابة الواسعة 

لكنھ تمنى بأن تبقى مستكینة و صامتة حتى یتمكن من التمییز بین ، الغابة ملیئة بالكائنات الحیة

على  وتذكر صوت انزالق عباءة.  تحركات شریرة أخرى قد تصدروأي، أصوات تحركاتھم

لیستعید رأسھ وفى الحال شعر وكأنھ یسمع ذلك ثانیة قبل أن یھز ،  سابقة فترةاألوراق الجافة منذ 

فتعاویذ الوقایة عملت ألسابیع ؛ فلماذا ستنكسر اآلن؟ ومع ذلك لم .  و یبعد ھذه الفكرة عن عقلھوعیھ

 ة مرات حیث كانتوھز رأسھ عد. یستطع منع نفسھ من الشعور بأن ھناك شیئا ما مختلف اللیلة

ووصل اللیل وجاء أكثر عمقا مثل السواد .  تؤلمھ من نومھ بزاویة خاطئة على جانب الخیمةرقبتھ

ورفع یده أمام وجھھ لیرى إذا .االنتقال وعدم اآلني االنتقال مرحلة في كان یشعر بھ الذي المخملي

طع یتحرك بین وفجأة ظھر أمامھ ضوء فضى سا.  أن یمیز أصابعھ أم الإمكانھ فيكان 

  . وبدا الضوء وكأنھ یجرى نحوه.وأیا كان المصدر فإنھ یتحرك بین األشجار بصمت.األشجار

وثبت نظره . السحریة)ھرمایوني(وھو یرفع عصا ، حلقھفيوتجمد صوتھ ،فقفز على قدمیھ بسرعة 

واقترب ، ظلیھوأصبحت األشجار أمامھ سوداء كصورة ،  كان یعمى البصر الذيعلى الضوء 

  .......ء أكثر فأكثرولضا

 القمر الساطع وءكض، لقد كانت ظبیة بیضاء فضیة .  وخرج مصدر الضوء من وراء شجر البلوط

 أثرا لحوافرھا على األرض الملیئة بذرات الثلج تترك وال، الالمع تمشى بصمت على األرض

وحدق . لة عالیاوعیونھا برموشھا الطوی،رافعة رأسھا الجمیل العریض ، وخطت نحوه.   الرفیعة

 بشكل یتعذرلیس لغرابتھا ولكن لشعوره باأللفة نحوھا ، اإلعجاب  ملؤه  و قد المخلوقةفي )ھاري(

.  حتى ھذه اللحظة،وأنھ قد نسى  بأنھ قد رتب موعدا لذلك ، وشعر بأنھ كان ینتظر مجیئھا. تفسیره

بل یكاد یراھن ،وعلم . ضت كان قویا للحظة موالذي ، )ھرمایوني(وذھب اندفاعھ القوى لمناداة 

یلة ثم استدارت وسارت نظرا لبعضھما البعض للحظات طو.  أنھا قد أتت إلیھ وإلیھ وحده، بحیاتھ 

  .!" إلى ھنا عودي " ،بصوت مبحوح لقلة استعمالھ لفترة طویلة" ال:" فقال. بعیدا

ء من تأثیر بخطوط سودا مخططا  ضوئھا أصبحوالحقا ، وواصلت خطواتھا عبر األشجار بتأن 

أو ،أو شرك ، وھمس تحذیر بداخلھ بأن ذلك قد یكون خدعة ، ولثانیة واحدة تردد. جذوع األشجار
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  .  مالحقة الظبیةفيوالغریزة الشدیدة أخبرتھ بأن ذلك لیس سحر ظالم؛ وبدأ ، ولكن بالغریزة . فخ

حیث لم تكن ، ار  ضوضاء وھى تسیر عبر األشجأيلكن الظبیة لم تفعل ، سحق الثلج تحت أقدامھ 

 بسرعة متأكدا بأنھا عندما )ھاري(وسار ،  الغابة فيوقادتھ عمیقا أكثر فأكثر . شیئا سوى ضوء

  . منھا حقا؛ وعندھا ستتحدث والصوت سیخبره بما یحتاج معرفتھباالقترابتتوقف ستسمح لھ 

، ھ سؤال یحرقھفبدأ العدو نحوھا و بداخل، وأخیرا توقفت وأدارت رأسھا الجمیل نحوه مرة أخرى

  . وعندما فتح فمھ لیسأل؛ اختفت

إال أنھ ال تزال صورتھا مطبوعة وكأنھا أمامھ ؛  وشوشت ، وبالرغم من أن الظالم قد ابتلعھا كلیا 

  .متحیرا، رؤیتھ عندما خفض جفونھ

. أضئ طرف العصاف".) لوموس(: " وھمس . األمان یعنى وجودھاوجاءه الخوف اآلن؛ فقد كان 

ولخشخشة ،غابة ھ وھو یقف ھناك منصتا ألصوات الن أثر للظبیة بكل ومضة من عیوتالشى كل

  .وحفیف الثلج الناعم،األغصان البعیدة

یتخیل وجود أحد ما واقفا خارج دائرة كان َھل ھو على وشك أن یھاجم؟ ھل جذبتھ إلى كمین؟ ھل 

   العصا یراقبھ؟وءض

 أخضر من وراء وء انفجار ضیظھر أو ، أحدا لینقض علیھیأتيولكن لم ،فرفع عصاه عالیا

  لماذا إذن قادتھ لھذا المكان؟.شجرة

لكن كل ما كان ھناك ھو بركة صغیرة ،  نحوھا)ھاري(وأسرع  ،  العصاوءلمع شیئا ما تحت ض

  . عصاه عالیا لیتفحصھو ھو یرفعوسطحھا المتشقق األسود یلمع ، ومجمدة

لكن تحت  ،  العصاضوءظلھ مشوھا وشعاع وتقدم لألمام  بحذر ونظر ألسفل؛ ورأى انعكاس 

شعر بأن قلبھ سیقفز عبر ... صلیب فضي كبیر.. األعماقفي لمع شیئا آخر الضبابيالسطح السمیك 

ووجد لمعان . اإلمكانوأمال العصا لینیر القاع بقدر ، فمھ ؛  فجلس على ركبتیھ عند حافة البركة 

.  قعر بركة الغابةفي راقدا )جریفندور(ھ سیف إن ... یاقوتيإنھ سیف یلمع بمقبض .. أحمر قاتم

 قاع فيوھو یتنفس بصعوبة ؛ كیف حدث ذلك؟ كیف جاء ھذا السیف وُرمى ، فنظر ألسفل إلیھ 

  وبھذا القرب من مخیمھم؟،  بركة الغابة 

 علم أنھا والتيأم كانت الظبیة ،  لھذا المكان )ھرمایوني( ھل كان ھناك سحر ما مجھول جذب 

   یمكن أن تكون كنوع من حرس للبركة؟والتي ،)وناسبتر(كانت 

  وفى تلك الحالة أین !! ألنھم كانوا ھناكو تحدیدا ..  البركة بعد وصولھم في السیف قد وضع إنأم 

؟   مرة أخرى أدار العصا السحریة إلى أشجار الغابة )ھاري(  السیف لـإعطاء أراد الذيالشخص 

لكن لم یكن بإمكانھ أن یرى أحدا ،أو لمعان عین مراقبة  ،إنسان عالمة لوجود أيباحثا عن ،المحیطة



  
  
 

   ٢٧٧ 

 Http://www.TipsClub. com 

وأعاد ،  بداخلھ الذيلم یخفف ابتھاجھ الخوف ،  ومع ذلك،  مستقر و لم یتغیر يءشفكل .  ھناك

  .انتباھھ للسیف الراقد عند قاع البركة المجمدة

  . ")!!أكسیو السیف (  ": و غمغم الفضيوصوب العصا السحریة نحو الشكل 

فلو كان ذلك سھال لكان السیف ممددا على األرض لیلتقطھ . فلم یتحرك ؛ ولم یتوقع أن یفعل ذلك

 المرة فيومفكرا  ، حافة البركة المتجمدةوأخذ یدور حول . أعماق بركة مجمدةفيبدال من وجوده 

.    نجدة خطر شدید وكان ینادى للمساعدة والفيفقد كان .  أظھر السیف فیھا نفسھ لھ التياألخیرة 

  . ساكنا بال مباالة ،  القاعفيلكن السیف ظل ، "النجدة: "وغمغم 

 المرة التى في )دمبلدور( أخبره بھ الذي ، وھو یسیر ثانیة ، نفسھ )ھاري( سأل -    ماذا كان ذلك 

  أظھر السیف نفسھ فیھا؟  

 و ما ".)یفندورجر(إال إذا كان من ، خراج السیف من القبعة إ ي شخص أن ینجح فيیمكن أل ال" 

حیث : "  یجیبھ )ھاري(؟ فھتف صوت  صغیر داخل رأس )جریفندور(صفات المعروفة عن ال ھي

  ".          مجتمعینيءالجرالفروسیة و البطولة والقلب 

 فيوتفرق الدخان الصادر من تنھیدتھ بسرعة ،   عن السیر وأطلق تنھیدة طویلة)ھاري( وتوقف 

لتوقع حدوث ذلك ، ا كان علیھ فعلھ ؛ و لو كان أمینا و صادقا مع نفسھ فقد علم بم. الھواء المجمد 

  .  اكتشف فیھا السیف خالل الثلجالتيمنذ اللحظة 

فقد كانت .  اآلن مقتنعا بعدم وجود أحدا لیھاجمھھلكن، و نظر حولھ على األشجار المحیطة بھ ثانیة 

والسبب . خرى عند تفحصھ للبركةو فرصة أ،  الغابةفيالفرصة سانحة لدیھم عند سیره وحده 

 لن یكون ممتعا  السیف من البركة المجمدةىالحصول علالوحید لدیھ لتأخیر اللحظة المحتومة ؛ أن 

  .أبدا

فكر بشكل ،  ذلك فيأین الفروسیة  .  بخلع طبقات مالبسھ الكثیرة)ھاري(و بأصابع مرتبكة بدأ 

 لفعل ذلك )ھرمایوني(ن الفروسیة والشھامة مناداة باستثناء أنھ لیس م ،تماماولم یكن متأكدا ،حزین 

  . بدال منھ

أما اآلن فكان یرتجف . )ھیدویج( فيففكر بألم ،  مكان ما وھو یخلع مالبسھ فيو صاحت بومة 

وبالرغم من ذلك أكمل خلع مالبسھ حتى وقف أخیرا ، وتصطك أسنانھ من البرودة الشدیدة ، بشدة 

  .قدمین على الثلج الحافي،  مالبسھ الداخلیة في

وخطاب والدتھ ،  تحتوى على عصاتھ السحریة الخاصة بھ التيووضع محفظتھ على قمة مالبسھ و 

 السحریة نحو )ھرمایوني(وصوب عصا ، والكرة الذھبیة القدیمة  ، المحطمة )سیریوس(و مرآة ، 

   .") دیفیندو(   " :الطبقة المجمدة
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وانكسر سطح البركة المجمدة إلى قطع ثلج ، كون  السفيوتشقق الثلج بصوت كانطالق رصاصة 

لكن السترجاع ،  أن المیاه لیست عمیقة )ھاري( توقعوبقدر ما . واھتز على سطح الماء المضطرب

 المھمة و التفكیر فیھا لن في طول التأمل نظرا ألنو.   كامالینغمر جسدهالسیف یجب علیھ أن 

 على األرض )ھرمایوني( حافة البركة ووضع عصا خطا نحو. جعل المیاه أدفأی أسھل أو ایجعلھ

محاوال عدم تخیل كم أن الماء سیصبح باردا أو كیف سیرتجف بعنف ، ثم .  مضاءةتزال الوھى 

  . قفز، قریبا 

 رئتیھ بدا و كأنھ في یتنفسھ الذيحتى الھواء .  احتجاجفيو صرخت كل قطعة صغیرة من جسده 

، كان بالكاد یستطیع التنفس وھو یرتعد بشدة .  اه المجمدة المیفيتجمد عندما غطس حتى أكتافھ 

  . قدمیھ المتخدرةبوشعر بنصل السیف ،  دوائر حتى حافة البركة فيودارت المیاه 

 اللحظة المحتومة لیغطس كامال من ثانیة )ھاري(وأجل . لیجلبھ لقد أراد فقط أن یغطس مرة واحدة

وجمع كل شجاعتھ ،  بأن یجب علیھ فعل ذلك حتى أخبر نفسھ، وھو یلھث ویرتعد ، ألخرى 

  .وغاص

حتى أن عقلھ بدا وكأنھ تجمد عندما . وھاجمتھ كالنار، كانت البرودة عبارة عن ألم و معاناة شدیدة 

  .دفع نفسھ خالل المیاه العمیقة حتى وصل إلى السیف وسحبھ لیصعد خارجا

بالرغم من أنھ لم ،  أعشاب المیاه  یغلق بإحكام حول رقبتھ ؛ وفكر بأنھا بعضيءبشوفجأة شعر 

 لقد كانت سلسلة، لم تكن األعشاب  لكنھا .ورفع یده لیحرر نفسھ، غطس یلمس شیئا وھو ی

  . حول قصبتھ الھوائیة ببطءااد ضیقا وتقلصد كانت تزوالتي )الھوركروكس(

إلى الجانب لكنھ دفع بنفسھ ، محاوال الصعود ألعلى إلى سطح الماء ،  بقدمیھ بعنف )ھاري(ورفس

  .   للبركةالصخري

، ولكن بأصابعھ المتجمدة كان غیر قادرا على فكھا ،  تخنقھ التي السلسلة یبعدحاول أن یشد أو 

و ، ولم یكن بإمكانھ فعل شیئ، وكان على وشك الغرق ، وبدأت تظھر أضواء صغیرة داخل رأسھ 

  .... الموت أنھا بصدره البد أحاطتاألذرع التي 

یتقیأ ومختنقا ومبلل بالماء وكان یشعر ببرودة لم یشعر ،  الثلج فيقلوبا على وجھھ وشعر بنفسھ م

لقد جاءت .  ویسعل ویدور حولھآخرقریبا منھ یلھث شخصا ، وفى مكان ما .  حیاتھ قط  فيبھا 

 بذلك ھي رغم أنھ لم یبدو وكأنھا ، كما جاءت عند ھجوم الثعبان  إلنقاذه مجددا  )ھرمایوني(

  .و تلك الخطوات الثقیلة، لعمیق السعال ا

كل ما كان بإمكانھ ھو رفع یدا مرتجفة .  ھویة منقذهو معرفة القوة لرفع رأسھ )ھاري(ولم یكن لدى 

لقد اختفت ؛ أحد ما .  جلدهفيغرز ن كانت تخنقھ فیھ القالدة بإحكام وتالذيإلى رقبتھ لیتحسس المكان 



  
  
 

   ٢٧٩ 

 Http://www.TipsClub. com 

  .قطعھا وحرره منھا

 سوى صدمة سماع ذلك الصوت يءش ال " مجنون؟... أنت ... ھل : " وجاءه صوت من أعلى 

  لقد كان یقف .ومترنحا، القوة للنھوض إلى قدمیھ وھو یرتعش بقسوة ) ھاري (إعطاء اكان بإمكانھ

 )جریفندور(شعره ملتصقا على وجھھ ؛ حامال سیف  ، و مبلال تمامامرتدیا مالبسھ  ، )رون(أمامھ 

  . من السلسلة المكسورة)الھوركروكس( تتدلي فیھا بید واألخرى 

 محاكاة ساخرة للتنویم في )الھوركروكس( وھو یؤرجح )رون( لھث  ،" لماذا بحق الجحیم " 

  " قبل أن تغطس؟يءالش تخلع ذلك اذا لملم  " المغناطیسي

 مقارنة بعودة ظھور يءش ال ، يءش ؛ لقد كانت الظبیة الفضیة ال اإلجابةمن ) ھاري (لم یتمكن 

  .فھو لم یصدق ذلك ، )ونر(

 جذبھم وھو یرتعش من في ملقاة على حافة البركة وبدأ تزال ال التيذھب إلى كومة المالبس 

 كل  فيباختفائھ متوقعا )رون( في  ) يھار( حدق .وبدأ بارتداء مالبسھ بلوفر وراء بلوفر. البرودة 

وأنقذ حیاة ،  البركة المجمدة فيطس  غلقد . حقیقیاذلك فھذا یبدووبالرغم من ، ینظر بعیدا عنھمرة 

وصوتھ ،  وأسنانھ تصطك ببعضھما ھاقال" أنت؟....ھل كان ذلك أ: " إال أنھ سألھ أخیرا . )ھاري(

  . السابقاالختناقضعیف بسبب 

  .  وھو ینظر إلیھ وھو مرتبك قلیال)رون( ھاقال" أجل، حسنا "  

  " أطلقت الظبیة؟الذيو أ أنت "

  ". فعلھاالذيلقد اعتقدت أنھ أنت ،ید الال بالتأك،ماذا؟  " 

  ". .الخاص بي ھو أیل ) البتروناس ("

  ".ال قرونفھي ب، أیضا لقد اعتقدت أنھا مختلفة،نعم ، آه " 

وانحنى لیلتقط عصا ، وارتدى البلوفر األخیر ،  حول رقبتھ)ھاجرید(  وضع محفظة )ھاري(أعاد  

  . مرة أخرى)رون(ثم واجھ  ، )ھرمایوني(

  ..."ف جئت إلى ھنا؟كی" 

  .ذلك إذا جاء أصال،  ھذا السؤال الحقا یأتي أنھ تمنى أن )رون(بدا ظاھرا على 

أنت مازلت  "،ووضح صوتھ أكثر .....". إذا .... لقد عدت لـــ ... أنت تعلم .. أنا ... حسنا " 

   ".تحتاجني

 بالرغم من. ..ط بینھما یبدو كأنھ یرتفع كالحائ) رون(كان فیھا رحیل .. مرت لحظة من الصمت 

فاجئا ت م للحظة لیدیھ وبدا)رون( ونظر .للتو) ھاري( حیاة أنقذو قد .. رجع .. اآلنذلك فھو ھنا 

 بدون ضرورة وھو یحمل ھاقال"  بإخراجھلقد قمت ، آه أجل "  ، كان یحملھاالتيلرؤیة األشیاء 
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              .)يھار(السیف عالیا لیفحصھ 

           ."كذلك؟ألیس ، لھذا قفزت "

  "كیف جئت إلى ھنا ؟ و كیف وجدتنا؟، لكنى ال أفھم "  .... "أجل : ")ھاري(قال 

إنھا غابة كبیرة ألیس ، لقد كنت أبحث عنكم لساعات " :  و استكمل )رون( ھاقال" قصة طویلة"

 تلك تحت شجرة و أنتظر حتى الصباح عندما رأیت يالستلق یجب أن أذھب بأنيوكنت أفكر كذلك؟ 

  ."ا و أنت تتبعھیةالظب

  ."؟آخرألم ترى شخصا " 

  .لكنھ تردد ونظر إلى شجرتین تبعد عنھم ببضع یاردات ".----- أنا "  "ال : ")رون( قال 

ألنك نزلت ، ذاك الوقتفيولكنى كنت أركض إلى البركة ،  ما ھناكيءشكنت اعتقد أنى رأیت "

  .!".....!!!أین ستذھب --- ولم تصعد فلم التفت لـ 

 تابرز البلوط  قد شجرتيكانت . )رون( أشار إلیھ الذي قد أسرع بالفعل إلى المكان )ھاري(كان 

 مثاليمكان ،وكانت ھناك فجوة صغیرة بین جذوع الشجر على مستوى النظر، بالقرب من بعضھما

  .للمراقبة دون أن یراه أحد

.  أي أثر لألقدام)ھاري(رى ولم ی،  خالیة من الثلج وعذالجكانت األرض حوا ، وعلى أیة حال 

  .)الھوركروكس( حامال السیف ویزال ال والذي منتظرا )رون( یقف فیھ الذيوعاد إلى المكان 

   . )رون( ھسأل" أوجدت شیئا ھناك؟" 

  ".ال " : "ھاري"فقال 

   ."إذن كیف جاء السیف إلى البركة؟"

  ".ضع السیف ھناك والذي البد وأنھ ھو )البتروناس( أطلق تعویذة الذيأیا كان " 

 ءالضو كان یتألأل قلیال على والذي الیاقوتيبمقبضھ ،  المزخرف الفضي نظر كالھما إلى السیف 

  .)ھرمایوني(الصادر من عصا 

   .)رون( ھسأل" ؟الحقیقيأتظن أنھ السیف " 

  ".ألیس كذلك، ھناك طریقة واحدة لمعرفة ذلك  ":قائال) ھاري(فأجابھ 

وعلم  ، يءالشوالقالدة تنتفض بعض . )رون( تتأرجح من ید التز ال )الھوركروكس(كانت 

  . بداخلھا كان مضطربا مجدداالذي يءالش أن )يھار(

واآلن لم یكن .  علیھذ بدال من جعلھ یتملكھ ویستحو)يھار(لقد شعرت بحضور السیف وحاولت قتل 

 حولھ حامال عصا )يھار(نظر .  بشكل نھائي القالدة تدمیربل وقت ، ھناك وقت لمناقشات طویلة 

.  "  ظل شجرة جمیز فيصخرة مسطحة قلیال تكمن .  عالیا ورأى المكان المناسب)ھرمایوني(
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 ومد یده لیأخذ، الصخرة من الثلج  سطح نظف،  وھو یقود الطریق ھاقال، "تعال ھنا 

  .   ھز رأسھ  وھو یرفض العرض )ھاري( السیف على )رون(وعندما عرض  . )الھوركروكس(

  ".               یجب فعل ذلكالذيأنت  ، ال" 

  ".لماذا؟"،  مصدوما )رون( ھاقال" أنا ؟"

 الذيوأعتقد أنھ من المفترض أن یكون أنت ،  استطعت جذب السیف خارج البركة الذيألنك أنت " 

  ".سیفعلھا

التأكید لم یكن یحاول أن یكون ودودا أو كریما ؛ وكما علم أن الظبیة كانت طیبة و غیر خطیرة فب

 شیئا )ھاري( قد علم )دمبلدور(فـ .  یجب علیھ أن یستخدم السیفالذي ھو الشخص )رون(علم أن ،

  . لبعض األفعال ال یمكن التنبؤ بھاالتيالقوة ، على األقل حول بعض أنواع السحر 

ف سوحسنا؟ ألن أیا كان الموجود داخلھا ، و أنت ستطعنھا على الفور ، سأفتحھا  : " )ھاري(قال 

  ". كان موجودا داخل المذكرات حاول قتلىالذي )ریدل(فـجـزء . یحاول الدفاع عن نفسھ

  . وھو یبدو خائفا )رون(سأل " وكیف ستقوم بفتحھا؟" 

 جاھزا  جاءهالجواب أنو قد شعر )ھاري( ھاقال" )البارسلتونج(سأطلب منھا أن تنفتح مستخدما "

جعلھ  )ناجیني(اخل أعماقھ ؛ ربما لقائھ  األخیر مع سھال على شفاھھ وكأنھ كان یعلم ذلك دائما د

 من والذيوالمطعم باألحجار الخضراء الالمعة ،  شكل حرف إسفي االلتواءونظر إلى . یدرك ذلك

  . الحجر البارد فيالسھل تصوره وكأنھ ثعبان صغیر یتلوى 

  ".أنا أنا ال أمزح ، تفتحھا ال"... " ال : ")رون(قال 

  ".----- لقد مرت شھور منذ  ،  الملعون يءالشدعنا نتخلص من ھذا  " ، )ھاري( سأل"  ال؟،و لم " 

  ، وھو یبتعد عن القالدة الموضوعة على الصخرة )رون( ھاقال" ي ليء بالنسبة  سيءألن ذلك الش"

 أنا بشكل يولكنھ یؤثر عل،  كنت علیھعما )يھار(أنا ال أقدم أعذارا یا ،  أستطیع فعل ذلك أنا ال" 

 أشیاء كنت أفكر فیھا على أیة حال ..... أشیاء ي أفكر في وجعلن)ھرمایوني(  أكثر منك أنت ويءس

 مرة أخرى ي وعندما خلعتھا عدت إلى صواب...أستطیع الشرح ال،  علیھ يولكنھ جعلھا أسوأ مما ھ

یف كان یتراجع و یسحب الس". ال أستطیع ، )يھار(ال یا ،  أن أفعل ذلك ثانیة يواآلن یجب عل،

  .ویھز رأسھ، إلى جانبھ 

علم أنھ یجب او، حضار السیف إستطعت القد  ":و تابع  )ھاري(  ھاقال" بل تستطیع فعل ذلك" 

.  بدا وقع صوت اسمھ كمنبھ لھ" . .)رون(من فضلك تخلص من القالدة یا ، علیك أنت استخدامھ 

  .ویتجھ عائدا نحو الصخرة،  وھو یتنفس بصعوبة من خالل أنفھ الطویل )رون(فتقدم 

  ...."  متىيأخبرن"  : )رون(قال 
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،  وھو ینظر إلى القالدة مضیقا عینیھ ومركزا على حرف اإلس )ھاري( ھاقال".   ثالثة العدد عند" 

 السھل الشعور وكان من. وتخیل أنھ یرى الثعبان بینما اھتزت محتویات القالدة كصرصور محاصر

  .یزال یحرقھ  الوالذي )ھاري(عدا القطع الموجود حول رقبة ، بالشفقة علیھا 

وجاءت الكلمة األخیرة كفحیح مزمجر وتأرجحت ". افتح. . . ثالثة . . .  اثنان . . .  واحد " 

  ترمش عین حیةجانبي القالدة  بینوظھر. القالدة بأبوابھا الذھبیة مفتوحة على وسعھا بتكة صغیرة

  .قرمزي قبل أن یحولھا إلى شق طویل )توم ریدل ( كعین، داكنة وجمیلة، 

  .وھو ممسك بالقالدة مثبتا إیاھا على الصخرة" اطعنھا: " ) ھاري(قال 

 القالدة )ھاري(وأمسك ، ودارت العین بشكل مسعور  السیف بیدیھ المرتعشتین )رون (ورفع 

ثم جاء صوت ھسیس .  الفارغةجوانب القالدةار دماء من ومتخیال بالفعل انھموھو مستعدا .بإحكام 

  .)الھوركروكس(خارجا من 

   ". ملكيوھو ، لقد رأیت قلبك " 

  ".اطعنھ" ، صرامة ب)ھاري(قال ، "  إلیھتصغ ال" 

لكن كل ما تخاف ، ترغبھ ممكن  كل ما. ورأیت مخاوفك ، )يلزویرونالد (لقد رأیت أحالمك یا " 

  ....".منھ أیضا ممكن 

 )رون(وحدق ، وارتعد السیف ،  عبر األشجار المحیطة )ھاري(تردد صوت صیاح ، " اطعنھ " 

  .)ریدل( عین في

 فضلت التيوغیر محبوب اآلن من البنت  ...  االبنة أرادت التيمن األم ، غیر محبوب ، دائما " 

  ....."   الظل فيو دائما  وإلى األبد  ،الثاني دائما .... صدیقك 

 قبضتھ وخائفة مما فيوشعر بالقالدة ترتجف ،  عالیا )ھاري(صاح ، " ) رون(یا ،  اآلن اطعنھ " 

  . القرمزیة )ریدل( عینومضت ، وعندما فعل ذلك ،  السیف أعلى )رون(ورفع . آتھو 

 )ھاري( شكل فقاعتین بشعتین ؛ رؤوس في ... شيء ما  برزالعینوخارج ،  القالدةجانبيو خارج 

  .ل مشوه وغریب بشك)ھرمایوني(و 

أوال .  صدمة وتراجع إلى الخلف عندما تطورت األشكال الخارجة من القالدة في )رون(صرخ 

جنبا إلى جنب ،  القالدة فيوبعد ذلك السیقان حتى أصبحوا واقفین ، ثم الخصور ، الصدور 

 من  نزع أصابعھالذي الحقیقي )ھاري(و  ، )رون(یتمایلون على  ، كأشجار ذات جذور مشتركة 

  .ففجأة أصبحت ساخنة جدا، على القالدة بعیدا وكأنھا احترقت

وكان  ، )فولدمورت( بصوت )ھاري –ریدل ( یتحدث اآلن ھو الذيلكن كان  ، )رون(صرخ 

  . وجھھفي یحدق مشدوھا )رون(
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وسخرنا من غبائك .... ومسرورین لغیابك ، وسعداء من دونك ، لم العودة؟ لقد كنا أفضل  بدونك " 

  "__و وقاحتك،جبنك و ، 

 )ھرمایوني( كانت أكثر جماال ولكن أكثر فظاعة من التي )ھرمایوني –ریدل (قالت ! " وقاحتك " 

كان السیف یتدلى جانبھ ، وبالرغم من ذھولھ ،  بدا  مذعوراالذي )رون(وتمایلت أمام ، الحقیقیة 

  .دون جدوى

؟ماذا ) بوتريھار(نظر إلیك أبدا بجانب  بإمكانھ أن یالذيمن ،  یمكنھ أن ینظر إلیك الذيمن  " 

  ". نجا ؟الذيفعلت مقارنة بالمختار؟ماذا أنت مقارنة بالولد 

كانت عینیھ مفتوحة على .  لم یتحرك )رون(لكن  ، )ھاري(صرخ  !"  اطعنھ ، اطعنھ  ، )رون( "

 كألسنة  یدورالذيبشعرھم ،  منعكسین فیھا )ھرمایوني –ریدل (و ، )ھاري –ریدل (و ، وسعیھا 

  . شریركثنائيوأصواتھم المرتفعة ، وعیونھم الالمعة باألحمر ، اللھب 

 ثم تابع) ھرمایوني –ریدل (بینما استھزأت ، بسخریة) ي ھار–ریدل ( قالھا" حتى  أمك اعترفت" 

  .."  بالتبادل وستكون سعیدة،  كابن لھا تفضلنيبأنھا قد : " 

 قالتھا"   بجانبھيءش ال ، يءال ش ، يءفأنت ال ش،  أنت وأیة امرأة ستأخذك،  لن یفضلھ الذيمن " 

 ؛  حمیم عناقفي )ي ھار–ریدل ( حول  نفسھاثم شدت نفسھا كالثعبان ولفت ، )ھرمایوني –ریدل (

  .ماتاھثم التقت شف

  .بذراعیھ المرتجفتین، ورفع السیف عالیا،   واقفا  ووجھھ ملئ باأللم )رون(وأمامھم كان 

 قرمزي أنھ رأى خط  )ھاري( واعتقد  ، تجاھھ)رون(ونظر . )ھاري(ھتف  " )رون(افعلھا یا " 

  . عینیھفي

  ".؟.... )رون("

وصرخة ، وكانت ھناك رنة معدن،  نفسھ بعیدا عن الطریق )يھار(ورمى ، ومض السیف ھابطا 

لكن ،حامال العصا السحریة جاھزا للدفاع عن نفسھ ،  وھو ینزلق على الثلج )ھاري(واستدار .طویلة

  .لم یكن ھناك شیئا لیدافع عن نفسھ منھ

 واقفا ویحمل السیف بجانبھ بإھمال )رون(وكان ھناك  ، )ھرمایوني(واختفت النسخ البشعة لھ ولـ 

  .وینظر ألسفل إلى بقایا القالدة المحطمة على  الصخرة المستویة،  یدهفي

 یتنفس )رون(وكان ،  فعلھ بالكاد یعرف ما یجب قولھ أو،  عائدا إلیھ )ھاري(سار ، وببطء 

بل وكانوا مبللین  ، الطبیعيفقط األزرق لونھم  ،اإلطالقولم تعد عینیھ حمراء على ، بصعوبة 

  . المحطمة متظاھرا أنھ لم یرى ذلك)الھوركروكس( لیلتقط )ھاري(وانحنى .  أیضا

 داخلیةحریریة الوالبطانة ال، )ریدل( عینيواختفت ،  الزجاجیة الجوانب قد طعن كلتا )رون(كان 
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   .يءالشللقالدة كانت تدخن بعض 

 ورن السیف عندما ) .رون( عاش داخل القالدة اختفى ؛ وكان فعلھ األخیر ھو تعذیب ي الذيءالش

 )ھاري(واھتز ؛ وأدرك .ودفن رأسھ بین ذراعیھ، ونزل على ركبتیھ .  على األرض)رون(أسقطھ 

ووضع ، )رون(ثم ركع بجانب ،  جیبھ فيلمحطمة  القالدة ا)ھاري(فوضع .أن ذلك لیس من البرد

  . لیده بعیدا كعالمة جیدة)رون(وأخذ عدم رمى . یدا على كتفھ بحذر

 وعلى ، بكت ألسبوع ھي" ،)رون( وجھ الختفاء صوت منخفض وممتن في ھاقال، " بعد رحیلك" 

حدث فیھا لبعضنا وكانت ھناك لیال كثیرة لم نت،   أن أرىيردنفقط لم ت، األرجح ألكثر من ذلك 

 اآلن مجددا )رون(ولم یستطع أن ینھى كالمھ ؛ لقد عاد ...." و مع رحیلك  . اإلطالقالبعض على 

وأعتقد أنھا تكن  ، ليأحبھا كأخت  "  ، أكمل ثم ."أختيإنھا مثل . "  كم كلفھم غیابھ)ھاري(وأدرك 

  ".ولقد اعتقدت أنك تعلم ذلك،ودائما كان كذلك،  نفس الشعورلي

 على قدمیھ )ھاري(ووقف  . في أكمامھ ثم نظف أنفھ )ھاري( وأدار وجھھ بعیدا عن )رون( یرد لم

 )رون( رماھا والتي الضخمة الملقاة على بعد یاردات )رون(مرة أخرى وسار نحو حقیبة ظھر 

 الذي )رون(ورفعھا إلى  ظھره وسار عائدا إلى .  من الغرق)ھاري(عندما ركض نحو البركة لینقذ 

  . وعینیھ محتقنة لكن عدا ذلك كانت عادیة)ھاري( على قدمیھ عند اقتراب وقف

 فيونظر حولھ ".  كنت ـــــ ا ــــ ا ــــبأننيأعلم  ، لرحیلي آسفأنا "،  بصوت ثقیل ھاقال" آسفأنا "

  .تأتي لھ و تساعدهكما لو أنھ یتمنى أسوأ كلمة كافیة للوصف ، الظالم 

و التخلص من ، الحصول على السیف" ، )ھاري( ھاقال، "  اللیلةلقد عوضت عن رحیلك نوعا ما" 

  ".حیاتي وإنقاذ ، )الھوركروكس(

  .)رون(غمغم ، " أبدو ألطف مما كنت علیھينلیجعإن ذلك " 

 بذلك منذ عدة إخباركلقد كنت أحاول " ،)ھاري( ھاقال"  علیھھيتلك األشیاء تبدو دائما ألطف مما "

  " .سنوات

 ال التي )رون( بسترة )ھاري(وأمسك ، وعانقوا بعضھما البعض،  وقت واحد فيم وتقدما معا لألما

  .تزال مبللة

 فعلھ ھو البحث عن الخیمة والعودة مرة اكل ما علین"، وھما یفترقان )ھاري( ھاقال، " واآلن "

  ".أخرى

إال أن ، ویال  الغابة المظلمة وراء الظبیة كان یبدو طفيفبالرغم من أن السیر ، ولم یكن ذلك صعبا 

ولم . يفجائ الرحلة وكأنھا قد استغرقت وقتا قصیرا بشكل جعل،  وجنبا إلى جنب )رون(السیر مع 

.  یتلكأ خلفھ قلیال )رون(و، وبحماس دخل الخیمة ، )ھرمایوني(یقاظ  إلاالنتظار )ھاري(یستطع 
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 تومض التي الزرقاءنیران  ھيوكانت اإلضاءة الوحیدة ، وكان الجو دافئا بعد برودة البركة والغابة 

  . جرة على األرضفي

 عدة )ھاري(ولم تتحرك إال بعد أن ناداھا  ، متدثرة بالغطاء نائمة نوما عمیقا )ھرمایوني(وكانت 

  !".!!! )ھرمایوني( ....مرات

  "ھل أنت بخیر؟ ؟) ھاري (ماذا ھناك؟ "،تحركت ثم جلست بسرعة وھى تبعد شعرھا عن وجھھا 

  ".ھناك شخص ما ھنا، ل أكثر من رائع  بخیر ؛ بيءشكل "

) ھاري(وعاد  .یقف حامال السیف ویقطر على السجادة الرثة )رون(ورأت  "؟....ماذا تعنى؟ من "

قماش  مع االمتزاج  لو یستطیعىو تمن) رون(وأنزل حقیبة ،  ركن مظلم فيإلى الوراء قلیال 

  .الخیمة

 )رون(وعینیھا على وجھ ، )رون(و  نومھ نحفي من سریرھا كالسائر )ھرمایوني(خرجت 

وأعطاھا . وعینیھا مفتوحة على اتساعھا، وافترقت شفاھھا قلیال، ووقفت أمامھ تماما . الشاحب

  .ورفع ذراعیھ، ابتسامة متفائلة ضعیفة  )رون(

  . كل مكان ممكن أن تصل إلیھفي بالھجوم علیھ وضربھ )ھرمایوني(ثم بدأت 

  ! ".آه ...... )ھرمایوني(....... ؟.... .ماذا ....أي..... آه .... أخ "

قالت كل كلمة مصحوبة بضربة موجھھ ! ". )!!يلز وی...رونالد ( یا ... وغبي ... أحمق ..أنت " 

  . إلیھ)ھرمایوني( مع تقدم  و ھو یصد الضربات و یحمي وجھھ بیدیھ للخلف)رون(وتراجع ، إلیھ 

  "؟يأین عصات،  أوه .. وأسابیع ...سابیع  أ.. بعد .. وعائدا .. ا زاحف.. عدت ..أنت " 

 )بروتیجو( قال غریزي وأخذھا منھ وكرد فعل )ھاري(وبدت كما لو أنھا على استعداد لمصارعة 

فبصقت . ولقوتھ سقطت إلى الوراء على األرض  . )ھرمایوني( و )رون( بین الخفيوانفجر الدرع 

  .شعرھا من فمھا ووقفت مرة أخرى

  ".... قلـ ياھدئ ، )ھرمایوني("

  " .أنا لن اھدأ :  "  صرخت قائلة

  .فقد بدت مجنونة تماما. لم یرھا من قبل تفقد السیطرة بھذه الطریقة أبدا 

  ".  إیاھايأعطن ! ي عصاتليأعد " 

  "...ھل لك من فضلك  ، )ھرمایوني("

وأنت !  اآلن يلأعدھا إ! ال تتجرأ  " ، قالت صارخة"  ) بوتريھار(یا ،  فعلھ ي بما عليتخبرن ال" 

 )رون(ن یلوم أ )ھاري(ولم یكن بوسع ،  اتھام مریع ؛ وكأنھا تلعنھ في )رون(وأشارت إلى ". 

  .لتقھقره للوراء خطوات عدیدة
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  ".وتوسلت إلیك لتعود، ونادیت علیك ، لقد ركضت أالحقك "

  ".أنا حقا ـــــــ ، )ھرمایوني( یا آسفأنا "، )رون( ھاقال" أعلم"

إلى ) رون( النبرات خارج عن السیطرة ؛ ونظر عاليوضحكت بصوت  !". آسفأنت  ، أوه" 

  .يء عاجزا عن فعل شنھأأظھر ) ھاري ( امتعاض وجھطلبا للمساعدة ولكن) ھاري(

 سیصبح بخیر فقط عندما تقول أنك يءش وتعتقد أن كل ... أسابیع ...أنت عدت بعد مرور أسابیع " 

  ."آسف

  .)رون( مسرورا بمقاومة )ھاري(و كان  ،)رون(صاح " ل غیر ذلك؟ أن أقوبإمكانيحسنا ماذا " 

فیجب  ، )رون(شغل عقلك قلیال یا  "،  بسخریة مرعبة)ھرمایوني( صاحت ."أنا ال أعرف  ، أوه"

  "...أن یأخذ ذلك ثانیتان فقط ل 

  "... لتوه أنقذلقد  ":قائال   )ھاري( تدخل ... ".)ھرمایوني(" 

 لیعلم كان ماألسابیع وأسابیع وحتى إذا متنا ، ال أھتم بما فعلھ " ، اطعة صاحت مق" أنا ال أھتم "

..."  

واقترب من تعویذة ، حاجبا صوتھا ألول مرة ،   عالیا )رون(صاح " كنت أعلم أنكم لم تموتوا"

 وجمیع محطات الرادیو )المتنبئ( في تنشر )ھاري(كانت أخبار " ، اإلمكان بینھم بقدر التيالدرع 

 الفور إذا ى سأعلم علأننيكنت أعرف  ،اإلشاعاتوكل تلك ،  كل مكان فيا یبحثون عنكم وكانو،

  ".... أنت ال تعلمین كیف كان وقع ذلك  ،كنتم لقیتم حتفكم

لدرجة أنھ بعد لحظات قلیلة سوف كان صوتھا حادا للغایة "   ؟ وكیف كان وقع ذلك علیك أنت" 

 ىكنھا قد وصلت إلي مرحلة بدا فیھا حلقھا غیر قادر عللیس ھذا فقط ول..یكون مسموعا للوطاویط 

  .  انتھز الفرصة )رون( ... أعادھا إلى صمتھا المؤقتالكالم مما

یا  المختطفونلكنى وصلت مباشرة إلى عصابة ،  انتقلت فیھا آنیا التيلقد أردت العودة منذ اللحظة "

  ". مكانألي ولم أستطع الذھاب )ھرمایوني(

 وھى عاقدة مریح كرسي نفسھا على )ھرمایوني(بینما رمت ، )ھاري(سأل " عصابة ماذا؟"

  .ذراعیھا و رجلیھا بإحكام وتبدو وكأنھا لن تحلھا لسنین عدیدة

 كل مكان ــــ عصابات تحاول جمع الذھب عن طریق جمع فيإنھم "،  )رون( ھا قال. "المختطفون"

 ویبدو على وحديوقد كنت ، ارة لكل أسیروھناك جائزة من الوز،  الدم وخائني،  العامة يمولود

 ي من مولودبأننيوكانوا متحمسین للغایة عندما اعتقدوا ، عمر الدراسة في قد أكون أنني شكلي

  ". إلى الوزارةیأخذوننيوكان یجب على أن أتحدث معھم حتى ال ، العامة ومختبئ 

  ."وماذا قلت لھم؟" 
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  ."طعت التفكیر فیھأول شخص است . )شنبایكستان ( أننيأخبرتھم "

  ."وھم صدقوا ذلك؟" 

ونظر "  كانت تأتى منھ ــــــالتيتلك الرائحة ،  ..كالترول فقد كان أحدھم ، لم یكونوا األذكى " 

ولكن ظلت تعابیر ،  متفائال بأنھا قد تلین عند سماع تلك المزحة الصغیرة )ھرمایوني(  إلى)رون(

  .المعقدة بإحكام إلى جلستھا باإلضافةوجھھا كأنھا حجریة 

فقد شعرت بالشفقة ..  ولكي أكون صادقا ،  أم ال )ستان(لى أیة حال تشاجروا حول ما إذا كنت ع"

 شجار فيودخل اثنان منھم ،  السحریة يوقد أخذوا عصات ، وحديلكنھم كانوا خمسة وأنا ، تجاھھم 

 معدتھ وأخذت منھ ي في بوتمكنت من ضرب الممسك،  قد شتت انتباھھم عنى اآلخرینبینما االثنان 

ولم ،  السحریة وانتقلت آنیا ي أخذ منى عصاتالذيونزعت سالح الشخص ، عصاتھ السحریة 

 ورفع یده الیمنى لیریھم ...."  مرة أخرىالعشوائي االنفصالحتى انھ حدث ذلك ،أفعلھا جیدا 

  ... حاجبیھا ببرود )ھرمایوني(ظفرین مفقودین ورفعت 

 فیھ الذيوعندما عدت إلى المكان ،  كنتم فیھ الذيى بعد أمیال من المكان  وعندما عدت كنت عل."

  "....ضفة النھر كنتم قد رحلتم

البد أنك كنت مذعورا "،  العالي صوتھا في )ھرمایوني(قالت "  من قصة مثیرةلھا یا ، إلھيیا "

؟ آه )ھاري(حدث یا  ماذا أتذكر دعنيو  ، )جودریك( تجویفبكل بساطة وفى تلك األثناء ذھبنا إلى 

 كان على - أنت تعرف من -وحتى ،  كانت ھناك وكادت تقتلنا - أنت تعرف من -ثعبان ، نعم ، 

  " .  وشك  الوصول وفقدنا بلحظة

  .ھا لكنھا تجاھلتھل و )ھاري( لفمھ و ھو ینظر  )رون(فغر " ماذا ؟"

  "لیس كذلك؟تنا محتملة أا معانجعلھذا ی ! )ھاري(تخیل فقده ألحد أظافره یا "

وبدت وكأنھا لم ".  لتوه حیاتي قد أنقذ )رون( "  ، بشكل ھادئ)ھاري( قال .. ".)ھرمایوني(" 

  .تسمعھ

كیف " ، )رون( رأس خلف مثبتة نظرھا يقالت وھ"  واحد أرید معرفتھ يءومع ذلك ھناك ش" 

ن عدم قدوم أحد ما بمجرد أن نعرف سیكون بإمكاننا أن نتأكد م . وجدتنا اللیلة بالضبط؟ فذلك مھم

  "غیر مرغوب فیھ

  ".ھذا ". من جیب بنطلونھ الجینزي فضيء إلیھا وجذب ش)رون(نظر 

  ...یحملھ ما لرؤیة )رون(وكان یجب علیھا أن تنظر إلى 

  . متفاجأة حتى أنھا نسیت أن تبدو باردة و حادةيسألت وھ"  ؟الدیلیومینیتور" 

و لیس  وقتھا  ذلك أو لماذا حدثاأعلم كیفیة عملھ نا الأ " ، )رون( ھاقال" إنھ لیس فقط لإلضاءة "
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لى إلكنى كنت أستمع .  ذھبت فیھاالتي كنت أرید العودة منذ اللحظة ألنني ، آخر وقت أي في

  .)ھرمایوني(وكان ینظر إلى " ِسمعتك......  صباح عید المیالد وسمعت فيالرادیو 

  .سألت بشك وتردد" ؟  على الرادیوأسمعتني" 

  ..."خرج من ھذا" مرة أخرى الدیلیومینیتورورفع " جیبيعتك صوتك صادر من سم" 

   . ونبرتھا ما بین الفضول والشك)ھرمایوني( سألت ."وماذا قلت بالضبط؟" 

  ....."شیئا عن عصا ......... ِوقلت . )..رون(. ...اسمي" 

 )رون( قیل فیھا اسم لتيا المرة األولى )ھاري(و تذكر  .  إلى أحمر قان)ھرمایوني(وتحول وجھ  

  .)ھاري( عند الحدیث حول تصلیح عصا )ھرمایوني(وقد ذكرتھا ، عالیا من كالھما منذ رحیلھ 

لكنى . يءش أي أو ةبدو مختلفتولم "  ، الدیلیومینیتور وھو ینظر إلى )رون( أكمل . "لذا أخرجتھا" 

 آخر خارج وءض ثم ظھر غرفتي في وءوظھر الض. فضغطت علیھا. قد سمعتكبأننيكنت متأكدا 

 أو )ھاري( لم یكن بإمكان يءش یده وأشار أمامھ وعینیھ مركزة على )رون(ورفع "  النافذة

  .  أن یروه)ھرمایوني(

 ، االنتقال تراه حول أداة الذي وءكالض، أزرق ، وینبض نوعا ما  ، وءكانت ھناك كرة من الض"

  "أتعلمانھ؟

  .ا آلیا مع)ھرمایوني( و )ھاري( ھاقال" نعم" 

 ، ظھري ووضعتھا على حقیبتي وحزمت أشیائيثم جذبت " ، )رون( ھاقال" وعلمت أنھ كذلك"

وعندما ذھبت إلیھا  ، تنتظرني،  الصغیرة تدور ھناك وءوكانت كرة الض. وخرجت إلى الحدیقة

  "....أصبحت بداخلي، حسنا ....  قلیال ثم تبعتھا خلف السقیفة وعندھا تمایلت و تحركت،

  . وھو متأكد أنھ سمع شیئا خطأ)ھاري( ھاقال" ؟ تقول ؟؟؟اماذ "

إلى   " ، وھو یشرح مصورا و محركا سبابتھ)رون( ھا قال." نحوىطارت في الھواء نوعا ما أنھا"

،  ولمس مكان قریب من قلبھ ." ھناكانت ، صدري مباشرة إلى دخلتوعندھا ....  مباشرة صدري

وعلمت ، علمت بما على فعلھ  ، داخلي في تد أن أصبحوبمجر ، ة ساخنتوكان ، اوشعرت بھ" 

وكان .  التل ذلكووصلت إلى ، ولذا انتقلت آنیا.  احتاج للذھاب إلیھالذي إلى المكان ستأخذنيأنھا 

  ." كل مكانفيالثلج 

 أشعر أن أحد ما أننيقضینا لیلتین ھناك وفى اللیلة الثانیة اعتقدت  " ، )ھاري( ھاقال" لقد كنا ھناك"

  " الظالم ونادیتفيناك یتحرك ھ

 كل فيإن تعاویذ الحمایة خاصتكم تعمل جیدا   "، )رون( ھاقال"  ذلك كان أنا،  أجل ...حسنا"

 فيلذا انتظرت ،  أنكم ھناك تأكديبالرغم من .  لم استطع سماعكم أو رؤیتكم ألنني ،األحوال
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ب أن تظھروا عند تحزموا واعتقدت أنكم یج،  حتى یظھر أحد منكم نوميالنھایة داخل كیس 

  ".الخیمة

ورحلنا  ، وقائي كإجراء اإلخفاءلقد انتقلنا آنیا تحت عباءة " ، )ھرمایوني( ھاقالت"  ال،  الحقیقة في"

  ".سمعنا شخصا ما حولنا  )ھاري( كما قال ھألن، مبكرا جدا

لكن عندما . نكماوظللت أتمنى أن یظھر أحدا م"  ،)رون( ھاقال" لقد مكثت على التل طوال النھار"

 األزرق وأصبح وء ثانیة وخرج منھا الض الدیلیومینیتورففتحت ،  فقدتكم حقا أننيبدأت تظلم علمت 

 عنديوكان ، ولم أتمكن من رؤیة أحدكم أیضا ،  تلك الغاباتفيوانتقلت آنیا ووصلت ھنا  ، داخلي

 رأیت أننينا من الواضح حس . )ھاري( النھایة ـــــ وفعل ذلك فيأمل أن یكون علیكم الظھور 

  ."الظبیة أوال

  . بحدة)ھرمایوني(قالت "  رأیت ماذا؟"

 فيوعبست ،  البركة فيوشرحوا لھا ماذا حدث وعندما فھمت قصة الظبیة الفضیة والسیف 

  .وجھیھما مركزة بشدة لدرجة أنھا نسیت أن تعقد یدیھا ورجلیھا معا كما فعلت سابقا 

 أي وسعكم أن تروا من أطلقھا؟ ألم تروا فيألم یكن ، ) بتروناس(ة لكن البد وأنھا كانت تعویذ" 

  ."وماذا حدث بعد ذلك؟،  ھذا أصدق ال! أحد؟ وقادتكم إلى السیف 

وانتظره حتى یظھر على سطح الماء ،  وھو یقفز إلى البركة )ھاري( كیف راقب )رون(وشرح 

ثم  ، )ھاري(فز ھو اآلخر وأنقذ حیاة ثم ق،  ما خطأ يءشوإدراكھ بعد ذلك بأنھ ھناك ، مرة أخرى 

  .)ھاري(وقاطعھ ، ثم تردد ،  فتح القالدة  وصل إليوأخذ یحكى حتى. عاد لیأخذ السیف

  ". بالسیف)رون(ــــ وطعنھا " 

  ."ذھبت؟ ھكذا ؟.... و ") : ھرمایوني (ھمست

 فيلیھا القالدة وقذف إ". يھ ھا  " ،)رون( وھو ینظر إلى )ھاري( ھاقال"  صرخت ....لقد ، حسنا"

 اآلن أن یزیل األمان بأنھ من )ھاري(وشعر .  المثقوبةجوانبھاحضنھا ؛ فالتقطتھا بحذر وفحصت 

  .)رون( واتجھ إلى )ھرمایوني(تعویذة الدرع بإشارة من عصا 

  ." بعصا سحریة زائدة؟المختطفینھل قلت لتوك أنك ھربت من "

  ". أجل.. آه .. أوه"  ، تفحص القالدةلتيا )ھرمایوني( یراقب و ھو )رون( ھاقال" ماذا؟"

لقد اعتقدت أنھ من المفید دائما  ، يھ ھا. " وسحب حقیبتھ وفتحھا و جذب منھا عصا سوداء قصیرة

  ". حمل أشیاء احتیاطیة

  ". قد تحطمتين عصاتإ " ، )ھاري( ھاقال"  أنت على حق" 

  . فنظر إلیھا مترددا)نيھرمایو(وفى تلك اللحظة وقفت  ، )رون( ھاقال"  أنت تمزح؟" 
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ثم عادت إلى سریرھا مرة ،  الحقیبة المخرزة في المحطمة )الھوركروكس( )ھرمایوني(وضعت 

  .)ھاري( العصا لـ )رون(فأعطى  ،  كلمة أخرىأيأخرى ونامت بدون 

  .)ھاري(غمغم "  أنك كنت تتمنى أفضل من ذلك أعتقد ال"

 جعلتھم یطیرون التيأتتذكر تلك الطیور  . وأ من ذلككان یمكن أن یحدث أس " ، )رون( ھاقال" نعم"

  "على؟

  " ....أنتھي من ھذا الموضوع بعد أنا  لم " 

 رأى ابتسامة )ھاري(لكن  ،  بھذه العبارة الغطاء المكتوم من تحت )ھرمایوني(جاءھم صوت 

  . وھو یجذب بیجامتھ الكستنائیة من حقیبتھ)رون(خفیفة على وجھ 
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 أنھا أثناء  ًاسیھدأ أثناء اللیل ، ولذلك لم یكن متفاجئ) ھرمایوني(یتوقع أن غضب ) ھاري(لم یكن 
بسلوك كئیب ) رون( واستجاب . صباح الیوم التالي تعاملت بالنظرات الصارمة واإلشارة الصامتة

في الواقع عندما . متجھم أثناء وجودھا كمؤشر خارجي الستمرار تأنیب الضمیر الذي یشعر بھ
یشعر أنھ الشخص الوحید الغیر حزین في جنازة یحضرھا عدد قلیل ) ھاري( كان . معا كان الثالثة
ث وحدھما ، في جمع المیاه والبح) ھاري(وخالل تلك اللحظات القلیلة التي قضاھا مع . من الناس 

: ظل یقول . فرحا بشكل ملحوظ ) رون(عن فطر عش الغراب النامي تحت الشجیرات  ، أصبح 
) الھوركروكسات(دمرنا  أحد ، أحدھم في صالحنا . ه الظبیةأحدھم أرسل لنا ھذ، أحدھم ساعدنا "

لة  ،كان لتدمیر القالدة تأثیرا داعما لھم حیث بدءوا یتناقشون حول األماكن المحتم"....یا صاحبي

) ھاري(،و رغم أنھم قد ناقشوا ھذه القضیة كثیرا من قبل ، فقد شعر ) الھوركروكسات( لباقي 
ال ) ھیرمایوني(وجوم ، متأكدا من أنھم سینجحون في كشف باقي األماكن ھذه المرة ،بتفاؤل 

 و التحسن المفاجئ في حظھم، الظھور الغامض ألنثى األیل ، ؛ یستطیع تدمیر روح التفاؤل لدیھ
) ھاري( إسعاد ى، والتي أدت إل) رون( ، وقبل كل شيء عودة ) جریفیندور(واسترداد سیف 

  .وبالتالي كان من الصعب جدا الحفاظ على وجھ عابس
 الشؤم مرة أخرى ، وتحت )ھیرمایوني(من وجود ) رون(وفى وقت متأخر من بعد الظھر فر مع 

 یواصلون تبادل كانوالتوت الغیر موجودة ، إدعاء استطالع سیاج األشجار الضئیل من أجل ثمار ا

القصة كلھا عن  كل تجوالھ ھو ) ونر(من أن یخبر ) ھاري(أخیرا تمكن ، مستمر لألنباء 
) ھاري(أخبر ) رون(؛ اآلن )  جودریك(حتى القصة الكاملة لما حدث في تجویف ) ھیرمایوني(و

  .لتي قضاھا بعیداعن كل شيء اكتشفھ عن عالم السحر األوسع أثناء األسابیع ا

  ) : ھاري) (رون(و بعد إیضاح المحاوالت الكثیرة  الیائسة ألوالد العامة للتھرب من الوزارة سأل 
   ".وكیف عرفتم بشأن المحرمات؟"
  "ماذا؟ ...  ل ا"

   ..." باسمھ الحقیقي من - تعرف-توقفتما عن ذكر أنت) ھرمایوني(أنت و"
لكني ال أجد مشكلة في ، إنھا مجرد عادة سیئة انزلقنا إلیھا حسنا ، .... أوه ، نعم): "ھاري(قال  

   ......". وندائھ ف
) ھرمایوني(یجفل و یسقط في الشجیرات و) ھاري(، مما جعل ......" ال): "رون(صرخ  

   . مدخل الخیمة نظرت إلیھم و قد ازداد وجھھا عبوساىالمتجھمة التي كانت واقفة عل
ولكن االسم قد : "ثم تابع ،لینھض بعیدا عن الشجیرات ) ھاري ( و ساعد." آسف": ) رون(قال 

، إنھا الطریقة التي یخدعون الناس بھا، نطق اسمھ یكسر تعاویذ الحمایة  ) ھاري(تم نحسھ یا 
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وإال كیف وجدونا في طریق محكمة ، السحریة ، ألنھ یسبب نوع من االضطرابات السحریة 
  )".توتنھام(

  " ؟؟؟؟ألننا استخدمنا اسمھ؟ "
 ھؤالء الجادون في الوقوف ضده و كل...إنك بذلك تعطیھم الثقة ،و ھذا یبدو منطقیا، بالضبط " 

و لھذا وضعوا ... نطق اسمھىھم وحدھم الذین جاءت لھم الجرأة عل. ) دمبلدور(مثل .. تحدیھ 

ة و طریقة سھل.. و أي فرد ینطقھ یستطیعون تتبعھ ..  كل من ینطق االسم ىتعویذة تتبع عل
   ).كینجسلي(لقد كادوا یمسكون ب ) .. جماعة العنقاء( جمیع أفراد ى إللقاء القبض علسریعة

  ." أنت تمزح؟"

ھذا ما حدث ، قال : " بتمعن وھو یھرش في ذقنھ بواسطة نھایة عصاه السحریة) رون(قال 
رب ، وھو اآلن ھا، حاصرتھ، لكنھ حارب من أجل مخرج " آكلي الموت"أن مجموعة من ) بیل(

  ".استطاع أن یرسل لنا أنثي األیل ھذه؟) نجسليیك(انك ال تظن أن ، مثلنا تماما 
  "الذي یملكھ ھو حیوان الوشق ، شاھدناه في حفل الزفاف ، أتذكر؟) البتروناس("

  " نعمآه"
  ).ھرمایوني(انتقلوا عبر الشجیرات، بعیدا عن الخیمة و

   ". )....دمبلدور(أال تظن أنھ قد یكون ) ھاري("

   ."ماذا ؟؟؟؟) دمبلدور("  
أنثي األیل؟؟؟أنا ) ...دمبلدور" ( : بقلیل من االرتباك ، لكنھ قال في صوت منخفض) رون(نظر 
إنھ لدیھ السیف الحقیقي ، ألیس " من زاویة عینیھ ، ) ھاري(یشاھد ) رون(  وكان ...."أعني

   ".كذلك؟
الفكرة في أن . الملحة وراء ھذه السؤال، ألنھ فھم جیدا الغایة) رون (ىعل) ھاري(لم یضحك 

قد تمكن من العودة إلیھم ، و ھو یشاھدھم و یقوم بحمایتھم كانت لتریحھم بشكل یفوق ) دمبلدور(

  .ولكنھ ھز رأسھ لنفض ھذه الفكرة عنھ. الوصف
) البتروناس( كل حال ،ىعل، ھو بالتأكید رحل ، رأیت ھذا یحدث ، رأیت جثتھ، مات ) دمبلدور" (

   ".خاص بھ ھو طائر العنقاء ولیس أنثي األیلال
قد تغیر ألیس ) تونكس) (بتروناس(ألیس كذلك؟؟ .. یمكن أن تتغیر )  البتروناس):" (رون(وقال 

  "   كذلك؟؟؟؟ 
  " لماذا فقط أعطانا السیفإذا كان حیا ، لماذا لم یظھر نفسھ؟ ) دمبلدور(بلى ، ولكن " 

سبب الذي جعلھ ال یعطیھ لك حین كان على قید الحیاة؟ ونفس ال أعلم ، انھ نفس ال):" رون(قال 
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   ".كتاب قصص األطفال؟) ھرمایوني(السبب الذي جعلھ یترك لك السنیتش القدیم ول 
 إجابة    ىكامال  في محاولة یائسة للحصول عل) رون( وجھ ىوھو یلتفت لینظر إل) ھاري(سأل 

   ".و ما ھو السبب ؟" 
بأنھ ..أحیانا كنت اعتقد ، عندما كنت واقعا تحت تأثیر القالدة، ال أعرف إنني ) : " رون( قال   

كان یعلم ما ، ولكني ال اعتقد ذلك، .. فقط أرد أن یجعل كل شيء صعبا ھأنأو .. كان یسخر منا 

لألحمر ) رون(تحولت آذان ، " حسنا .. یفعلھ جیدا عندما أعطاني الدیلیومینیتور ألیس كذلك؟ إنھ 
كان یعرف : "  بعض من العشب تحت قدمیھ ، وھو  یقول ىبح منھمكا في النظر  إلالزاھي وأص

  ..".أنني سأترككم

  ".كان یعرف أنك كنت ترید أن تعود، ال ):" ھاري(صحح لھ 
بالحدیث عن ): "ھاري(و لتغییر الموضوع ، قال . بامتنان ، ولكنھ ما زال مرتبكا) رون(نظر 

  ".عنھ؟) سكیتر(، ھل سمعت ما كتبتھ ) دمبلدور(
بالطبع لو لم یصدر في ھذه األیام . آه نعم ، الناس یتحدثون عنھا كثیرا:" في الحال) رون(قال  

،ولكن في ظل ھذه )جریندیلوالد(كان صدیقا ل ) دمبلدور(، .. كان سیصبح خبرا عظیما . العصیبة 
، وصفعة في وجھ ) وردمبلد(أصبح فقط شیئا مضحكا لھؤالء  األشخاص الذین ال یحبون ..األیام 

   .....". شیئا ھاما للغایة ،كان صغیرا جدا عندماعتبرهأنا ال أ،الجمیع الذین اعتبروه رجل طیب

، ) ھرمایوني (ىبنفس الطریقة التي كان یرد بھا عل) ھاري( قالھا "....كان في مثل عمرنا " 
  .أنھ قرر عدم متابعة ھذا الموضوع) رون(وشيء ما في وجھھ أوضح ل 

یصوب تجاھھ بعصاه ) ھاري(اخذ ، كبوت كبیر جلس في وسط شبكتھ الملساء بین الشجیرات عن

لفحصھا ، ثم قررت أنھا ) ھرمایوني(لیلة أمس ، والتي تنازلت ) رون(السحریة والتي أعطاھا لھ 
  ..قد صنعت من شجر البرقوق

   ) ...!!!"إنجورجیو" (

لكن في ھذه المرة  . مرة أخرى) ھاري(اول فح، ارتعش العنكبوت قلیال و قد تحرك في الشبكة
كان ) دمبلدور(أنا آسف أنني  قلت أن ، أوقف ھذا " : بحده) رون(فقال . تضخم العنكبوت قلیال

  ".صغیرا ، حسنا؟
  ". )ریدیوسیو(، ... أنا آسف : "للعناكب لذا قال ) رون(قد نسي  كراھیة ) ھاري(كان 

كل  التعاویذ السھلة التي  ، الجدیدة العصا السحریة ى إلألسفل) ھاري(فنظر . العنكبوت لم یتقلص
كان یلقیھا بھا حتى اآلن في ھذا الیوم تبدو أقل قوة من تلك التي فعلھا مع عصاه السحریة 

لقد شعر أن ھذه العصا الجدیدة دخیلة غیر مألوفة ، مثل . المصنوعة بقالب من ریشة العنقاء



  
  
 

   ٢٩٤ 

 Http://www.TipsClub. com 

  .ذراعكامتالك ید شخص آخر مزروعة في نھایة 
،والتي اقتربت منھم دون أن تحدث صوتا من الخلف وتوقفت لتراقبھما بقلق ) ھرمایوني(قالت 

أنت فقط بحاجة إلى الممارسة ، إن المسألة : " تكبیر وتصغیر العنكبوت) ھاري(عندما حاول 
  )".ھاري(تتعلق بالثقة یا 

. لذنب بسبب كسر عصاه السحریة أنھا ال تزال تشعر با،انھ یعلم لماذا أرادت أن تكون على حق 

 إذا رأت أنھا ال الجدیدةابتلع رده السریع الذي تواثب بین شفتیھ ، بأنھا یمكن أن تأخذ العصا 
 أن یظلوا جمیعا أصدقاء ىولكن نظرا لحرصھ عل. تحدث فرقا ، و یأخذ ھو  عصاھا بدال من ذلك

، سارت بكبریاء )ھرمایوني(دة  ل ابتسامھ مترد) رون( ذلك ؛ ولكن عندما ابتسم ىوافقھا عل.. 

  .ىواختفت وراء كتابھا مرة أخر
جلس في المدخل و ، أول فترة حراسة) ھاري(عاد ثالثتھم إلى الخیمة عندما ھبط الظالم ، وأخذ 

قد حاول جعل عصاه السحریة الجدیدة ترفع األحجار الصغیرة عند قدمیھ في الھواء ؛ ولكن سحره 
كانت مستلقیة على السریر وھي ) ھرمایوني(، مما كان علیھ من قبلظل  یبدو اخرقا وأقل قوة 

خذ السلكي خشبي صغیر بأ العدید من النظرات العصبیة لھا،  إلقاء، بعد) رون (قام، في حین أتقر
  .من حقیبة ظھره وبد أ یحاول أن یضبطھ

ار كما ھي الذي  یروي األخب، یوجد ھذا البرنامج الوحید  " :في صوت منخفض) ھاري(قال ل 

. یقولون ویتبعون  جانب الوزارة و أنت تعرف من...  فكما تعرف رىأما جمیع البرامج األخ، حقا
ال أنھم ال یمكنھم عمل ذلك كل لیلة ، إ. إنھ رائع .. أنتظر حتى تسمعھ ... ، ولكن ھذا البرنامج

المشكلة ھي  . . . ھموعلیھم تغییر مكانھم في حالة مداھمتھم ، وأنت بحاجة إلى كلمة السر لتسمع

  ".أنني فقدت كلمة السر األخیرة
ألقى ، ضرب بخفة على مقدمة الرادیو بواسطة عصاه،و تمتم بكلمات عشوائیة بصوت خفیض

، فقد كان خائفا من  انفجار غضبھا ، ولكن كان ) ھرمایوني (ىالعدید من النظرات المختلسة عل

، ینقر و یتمتم لمدة عشر دقائق أو أكثر) رون(ظل . ملحوظا أنھا ال تعتبره موجود معھم
  .بالعصا الجدیدة السحر ىاستمر في التمرین عل) ھاري(تقلب صفحات كتابھا ، و) ھرمایوني(و
  .عن السریر)  ھرمایوني(أخیرا نزلت  

   ".إذا كان مزعجا لك ، سوف أوقفھ:" بعصبیة) ھرمایوني) (رون(أخبر 

  . " أن نتكلم ىإننا بحاجة إل: " و قالت ) ھاري(ت من وتجیب، ولكن اقترب) ھرمایوني(لم تتنازل 
  )". البس دمبلدور(حیاة وأكاذیب "إنھ . الكتاب الذي ال تزال متشبثة بھ في یدیھاىإل) ھاري(نظر  

انطلق ھاجس في عقلھ بأن ھناك فصال عنھ ؛ ولكنھ لم یكن متأكدا من ،  " ماذا؟ :" وقال بقلق 
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بالرغم من ذلك جاءت إجابة ، )دمبلدور(عن عالقتھ مع ) ریتا(رغبتھ في سماع ما كتبتھ 
  ... غیر متوقعھ تماما ) ھرمایوني(

   ".) زینوفیلیوس لوفجود(أرید أن اذھب وأرى  "
  " ماذا ؟؟؟ : " أخذ یحدق بھا مندھشا و ھو یقول 

  ".  أرید أن أذھب وأتحدث معھ). لونا(، والد )! زینوفیلیوس لوفجود(  "

  " ؟لماذا؟؟... ل  "
 حكایات( العالمة ، العالمة الموجودة في إنھا:" أخذت نفسا عمیقا ، لتستجمع قوتھا ، وقالت

  ". ...انظر في ھذا). الشاعر بیدل

الغیر راغبة في مطالعھ الكتاب ) ھاري(تحت عیون ) البس دمبلدور(دفعت بكتاب حیاة و أكاذیب 
بخطھ الرفیع المائل ) جریندیلوالد (ىإل) دمبلدور(حیث رأي نسخة من الخطاب األصلي الذي كتبھ 

قد كتب فعال ھذه الكلمات و لم تكن من ) دمبلدور( أن ىرؤیة دلیل مؤكد عل) ھاري(كره . الممیز 
  ) .ریتا(اختراعات 

  )".ھاري(انظر إلى التوقیع ، ، التوقیع): "ھرمایوني(قالت 
عنھ، ولكن بإمعان النظر مع فانصاع لقولھا ولكنھ لم تكن لدیھ فكرة للحظة عما كانت تتحدث 

بنموذج مصغر بنفس ) البس(استعاض ألف ) دمبلدور(المساعدة باإلضاءة بعصاه ، رأى أن 

  ).  الشاعر بیدلحكایات(العالمة المثلثة المكتوبة في كتاب 
قمعتھ بنظرة حادة  والتفتت إلى ) ھرمایوني(، ولكن " ما الذي ؟.... إممم "  : مترددا) رون(قال 

  : ثم تابعت "ألیس كذلك ؟؟.. مازالت تظھر لنا باستمرار ":  و قالت لھ )ھاري(

، لكنھا  بالتأكید كانت نفس العالمة على ذلك ) جریندیلوالد(قال إنھا عالمة ) فیكتور(اعرف أن " 
، والتواریخ على الضریح كانت منذ فتره طویلة قبل أن یأتي ) جودریك(القبر القدیم في تجویف 

) دمبلدور(حسنا ، ال یمكننا أن نسأل ، ) دمبلدور(و اآلن ھذا الشعار في توقیع )!!! جریندیلوالد(

ولكن ، ما زال حیا) جریندیلوالد(أنا حتى ال أعرف إذا ما كان ، عن ما یعنیھ ) جریندیلوالد(أو 
ر أنا متأكدة من أن ھذا األم.  كان مرتدیا للرمز في حفل الزفاف).لوفجود(یمكننا أن نسأل السید 

  )".ھاري(مھم یا 
 الظلمة ى وجھھا المرتسم علیھ الجدیة و االھتمام ثم نظر إلىنظر إل، على الفور) ھاري(لم یرد 

، لسنا بحاجة )ھرمایوني:"(وقال بعد فترة طویلة من الصمت ، ...المنتشرة حولھم و ھو یفكر 
  ....". ھناك، وىأقنعنا أنفسنا بالذھاب إل. مرة أخرى) جودریك(لتكرار ما حدث في تجویف 

حكایات الشاعر (ترك لنا  ) دمبلدور)! (ھاري(ولكن ذلك الرمز مستمر في الظھور أمامنا یا "
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   "كیف تظن انھ لیس علینا أن نكتشف العالقة و نبحث عن تفسیر ھذا الرمز ؟).. بیدل
ترك ) ردمبلدو(نحاول أن نقنع أنفسنا أن ، ھا نحن نعاود الكرة :"بالغضب و قال ) ھاري(شعر  

   ".لنا عالمات سریة و أدلة 
 ىعل) ھرمایوني(اعتقد أن ،  حد ما ىتبین أن الدیلیومینیتور مفید إل: " بصوت عال) رون(صرخ 

  )".لوفجود(حق ، واعتقد أننا یجب أن نذھب ونري 

ال یأتي ) ھرمایوني(ل ) رون(حیث كان متأكدا من أن دعم ) رون (ىنظرة كئیبة عل) ھاري(ألقى  
  ....بتھ في معرفا معني ھذا الرمز المثلث من رغ

، ) ھاري(في جانبك یا ) لوفجود ( ، )جودریك(األمر لن یكون مثل تجویف ) :"رون(وأضاف  

  . "!!!و تخبر جمیع الناس بأن علیھم مساعدتك  ..تكتب من أجلك دائما ) الكویبلر(كانت جریدة 
  ".أن ذلك  مھمأنا متأكدة من : "ما قالتھ بجدیھ ) ھرمایوني(كررت 

، " لیخبرني عن ذلك قبل وفاتھ؟) دمبلدور(كان ..ولكن أال تعتقدون انھ إذا كان األمر ھكذا"
ولكن ربما  كان ھذا شيء . . .ربما" : وكأنھا كالغریق الذي یتعلق بقشة) ھرمایوني(فأجابتھ 

  ، " علیك أن تكتشفھ بنفسك 
  ".  أن ھذا یبدو معقوال أعتقد . نعم  ) : "ھرمایوني(متملقا ) رون(و قال 
لكني ما زلت اعتقد أننا یجب .. ال ،ھذا ال یبدو معقوال في الحقیقة : " ردت بحده) ھرمایوني(ولكن

) جودریك(و تجویف ) جریندیلوالد(، ب )دمبلدور(الرمز الذي یربط ). لوفجود(أن نتكلم مع السید 
  ...!!".ع متأكدة من أننا یجب نستكشف ھذا الموضوأنا) ھاري(، ؟؟؟ 
الذین في صف  الذھاب و رؤیة ، لك  ذىاعتقد أننا ینبغي أن نصوت عل"  ):رون(قال 

   )....".لوفجود(
  . التي ارتجفت شفتیھا بارتیاب أثناء رفع یدھا، ) ھرمایوني(طارت یده في الھواء قبل  

  " . ، آسف) ھاري(موافقة یا  ":) ھاري( ظھر ى، وھو یربت عل) رون(قال 

، علینا أن ) لوفجود(حسنا ،ولكن بمجرد أن نري : " ، نصف مستمتع نصف غاضب ) ھاري(قال 
؟ ) لوفجود( كل حال أین یعیش أل  ى، أیمكننا ذلك؟ عل) الھوركروكسات(نحاول و نبحث عن باقي 

   ".ھل یعرف أحدكم؟؟؟
ي و أبي نعم ، أنھم لیسوا بعیدین عن منزلي ،أنا ال أعرف بالضبط أین ، ولكن أم) " رون(قال 

  ".، لن یكون العثور علیھم صعبا ... كانا دائما ما یشیران باتجاه التالل كلما ذكر آل 
  : وصوتھ منخفض ) ھاري(إلى سریرھا قال ) ھرمایوني(عندما عادت 

   "أنت وافقت فقط لتحاول أن تصلح ما حدث و تنال رضاھا " 
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 كلیھما  ىذا الموضوع یحتوي علكل شيء مباح في الحب والحرب ، وھ: " بابتھاج ) رون(قال 
  ".ستكون في المنزل ) لونا(ھذه أجازه أعیاد المیالد ، .. ال تبتئس 

في منظر خالب من جانب التل كثیر ) شبولتاوتري كا(كان باستطاعتھم رؤیة قریة القدیسة 
 التي ةمرتفعفقد بدت القریة من ھذه النقطة ال، النسمات والذي انتقلوا آنیا إلیھ صباح الیوم التالي 

بدت و كأنھا مكونة من بعض المنازل الصغیرة .. وقفوا علیھا و التي مكنتھم من الرؤیة المثالیة 

تظللھا أشعة الشمس المائلة التي سقطت علیھا و مرت من خالل الفجوات ..للغایة كلعب األطفال 
 الجحر ىتین ینظرون إلتوقفوا لمدة دقیقة أو اثن. خالل السحب لتمتد و تغمر ھذه المنازل بالضوء 

ولكن كل ما استطاعوا تبینھ ھو ... و قد ظللوا أعینھم بأیدیھم لتفادي أشعة الشمس المباشرة

سیاج األشجار العالي و البستان الذي یحیط بالمنزل المنحني الصغیر و یوفر لھ الحمایة من عیون 
  .العامة 

  ." !!!منزلي وال نذھب لزیارتھم ألیس غریبا أن نكون قریبین للغایة ھكذا من ):"رون(قال 
أنت  كنت ھنا ،  غیابك عن المنزل ىحسنا ، لم یمض وقت طویل عل" : ببرود) ھرمایوني(قالت  

    ".في أعیاد المیالد
ھل تعتقدین أنني سأعود إلى ھناك وأقول لھم أنني . لم أكن في الجحر : "وھو یضحك ) رون(قال 

  "...كانت ستتفھم ما فعلت حقا).. جیني(و.  فخورین بذلكسیكونا) جورج(و) فرید(تركتكم؟؟؟؟ و 

  . "إذن أین كنت في ھذا الوقت ؟ " :و ھي تسأل ) ھرمایوني (ىبدت الدھشة عل
ھو لم ....ھو. كان دائما عطوفا معي) بیل.... (كوخ األصداف. الجدید) فلور(و) بیل(منزل "

لم ..ولكنھ علم أنني كنت أسفا حقا ... تھ  ما فعلىیتعجب عندما سمع ما فعلتھ ، لم یوافق طبعا عل

أن ال یعودا ) فلور(أمي انھ یفكر ھو ) بیل(أخبر .. یعرف أحد من بقیة العائلة أنني كنت موجودا 
تعلمون انھ أول إجازة لھما بعد . إلى المنزل في عید المیالد ألنھما یریدان أن یقضیاه معا

  )".سیلستینا واربیك( كم ھي تكره تعلمون. تبالي) فلور(ال اعتقد أن . زواجھما

   التلىوھو یقود الطریق ألعل" دعونا نسیر في ھذا االتجاه: "وقال...ظھره للجحر) رون(أدار  
بدت ). ھرمایوني(خفاء بإصرار من مختبئا تحت عباءة اإل) ھاري(ساروا لعدة ساعات ،و كان 

اخ الصغیرة و الذي بدا مھجور مجموعة التالل المنخفضة غیر مأھولة بالسكان عدا إحدى األكو
   .أیضا 

محدقة في المطبخ األنیق من النافذة المغطاة بأحد النباتات الحمراء على حافة ) ھرمایوني(قالت 
) رون(ولكن ، "ھل تعتقد أنھ منزلھم و أنھم قد رحلوا لالحتفال بعید المیالد بعیدا ؟؟؟ : " النافذة

بمجرد النظر من ) لوفجود( أننا یمكننا معرفة منزل اسمعوا ، أنا اعرف " :أستھجن ذلك قائال 
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  .. ".دعونا نجرب مجموعھ التالل األخرى ھناك.... نوافذه 
  ...و ھكذا انتقلوا آنیا بضعة أمیال تجاه  الشمال 

) رون(، تطایرت مالبسھم و شعرھم مع قوة الریاح  حیث أشار !" ھا ھو ذا) : "رون(صرخ 
... حیث أغرب منظر لبیت ارتفع عمودیا تجاه السماء.. ظھروا علیھ باتجاه قمة التل الذي ىألعل

... " أسطوانة سوداء ضخمة  و خلفھا ظل قمر یبدو معلقا رغم أن الوقت كانت منتصف النھار

من غیرھا یمكن أن یعیش في مكان كھذا؟ یبدو كطائر رخ ).. لونا(یجب أن یكون ھذا منزل 
  ".عمالق
    ".انھ لیس مثل طائر: "  تنظر تجاه البرج بعبوس و ھي) ھرمایوني(قالت 

  ". ...إلیِكالقلعة بالنسبة ،كنت أتكلم عن رخ الشطرنج ) :"رون(قال 
) ھاري(عندما لحق . كانتا األطول و األسرع ولذلك وصل إلى قمة التل أوال) رون(قدمي 

  .تسامھ عریضةبھ ، كانا یلھثان و یلتقطان أنفاسھما بصعوبة ، وجداه یبتسم اب) ھرمایوني(و
   ".  انظرا، .. انھ منزلھم) :"رون(قال 

  : تقول ىاألول. ثالث الفتات كتبت بخط الید تم تعلیقھا في البوابة المحطمة 
  ).لوفجود. ز (..رئیس التحریر لجریدة الكوبیلر 

   : الثانیة 

  .اختر النبات الطفیلي الخاص بك بنفسك 
   : الثالثة

  .ابقي المنطاد األرجواني بعیدا

و قد تغطي الطریق المتعرج المؤدي إلى الباب األمامي . أصدرت البوابة صریرا حیث فتحوھا
بمجموعة متنوعة من النباتات الغریبة، بما یشمل شجیرة مغطاة بثمره برتقالیة اللون تشبھ الفجل 

لة بأوراقھ الذاب) السنارجالوف( نبات ىعل) ھاري(و قد تعرف .  أحیانا كأقراط)لونا(ترتدیھا 

و برغم تساقط أوراقھم فما زاال .. تحركت  شجرتي تفاح بري قدیمتین مع الریاح ..المتساقطة
كما كانت ھناك بعض الشجیرات بأنواع مختلفة .. یحمالن الكثیر من الفاكھة الحمراء بحجم التوت 

 ىإلحدقت بومة صغیره برأس مسطحة .و قد احاطت بجانبي الباب األمامي..من النباتات الطفیلیة
   .حد ما مثل الصقر ألسفل فیھم من أحد الفروع

انھ أنت الذي سیساعده ،)ھاري(من األفضل أن تخلع عباءة اإلخفاء یا ): "ھرمایوني(قالت   
  ".، ولیس نحن ) لوفجود(السید 

 ىوطرقت ثالث مرات عل. قام بما اقترحت وخلع العباءة وسلمھا لھا لتضعھا في الحقیبة المطرزة
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  .د السمیك الذي رصع بمسامیر من الحدید ویحمل مقرعة للباب مثل النسرالباب األسو
، حافي )زینوفیلیوس لوفجود(وقف ھناك ، بالكاد مرت عشر ثوان ، ثم اندفع الباب مفتوحا  

لھ شعر طویل ابیض كحلوي الشعر الحریریة ولكنھ قذر ، القدمین ویرتدي ما بدا انھ رداء للنوم 
صاح بصوت ، بالمقارنة بحالتھ ھنا) فلور(و) بیل(متأنقا في عرس ) زینوفیلیوس(كان . وأشعث

   ى، ثم إل) ھرمایوني (ى، نظر أوال إل"ماذا ؟ ماذا ھناك ؟ من أنتم؟ ماذا تریدون؟ :"متذمر عالي 

حیث تدلي فكھ السفلي بصورة تشبھ رسوم القصص الكرتونیة ) ھاري (ى، وأخیرا إل) رون( 
  ...عندما یندھشون بشدة 

   )..ھاري بوتر( ،) ھاري(أنا   " ،، ثم و ھو یمد یده إلیھ) " لوفجود(أھال سید ) : " ھاري(ال ق

، حیث كانت العین السلیمة التي لم تكن مصابة بالحول ) ھاري(لم یأخذ ید ) زینوفیلیوس(
  ..  جبھتھىالموجودة عل) ھاري(كانت تتطلع لندبة ..كاألخرى التي تنظر ناحیة أنفھ 

  ".ھناك شيء نود أن نسألك عنھ، ھل من الممكن أن ندخل؟ ) :"ھاري(سأل 
ابتلع ریقھ ، وألقي ، ". أنا لست متأكدا من أن ھذا شيء جید . . .أنا):" زینوفیلیوس(ھمس 

أنا اخشي أنني ال اعتقد . . . أنا. . . وعدي. . . باألحرى الصدمة"، نظرة سریعة حول الحدیقة
  ...".حقا أنني یجب أن

  ".األمر لن یستغرق وقتا طویال :"محبط قلیال بھذا االستقبال البارد  ) ريھا(قال  

  ".بسرعة. ادخلوا بسرعة.  آه حسنا إذا-أنا "
كانوا یقفون في . الباب وراءھم في ذلك الحین) زینوفیلیوس(كانوا بالكاد فوق العتبة عندما أغلق 

تى أنھ شعر وكأنھ یقف داخل بوتقة الغرفة دائریة تماما ، ح. في حیاتھ) ھاري(أغرب مطبخ رآه 

 الموقد ، الحوض، والخزانات ، وجمیعھا - كل شيء كان منحني لیناسب الجدران .  فلفل عمالقة
و رغم أن . تم طالئھا و تلوینھا بأشكال األزھار والحشرات والطیور و  بألوان أولیة زاھیة

  ... من األشیاء الغریبة مؤثرا بشدةكان تأثیر ھذا الحیز المغلق..جیدا ) لونا(یعرف ذوق ) ھاري(

و كان .. في منتصف الطابق ،كان ھناك سلم حلزوني مزخرف بالحدید یؤدي إلى األدوار العلیا 
  ).لونا(تساءل  عما تفعلھ ) ھاري( حتى أن ىھناك قدر كبیر من الخبطات والضجیج قادما من أعل

ثم قادھم ...  اآلن ىبدا غیر مرتاح إل، و قد "ىمن األفضل أن نصعد ألعل) : "زینوفیلیوس(قال  
  ... الطابق األعلىىإل

كانت الغرفة أعاله و كأنھا تجمع بین غرفة المعیشة والعمل ،و كانت أكثر ازدحاما عن المطبخ  
 حد ما اشبع بغرفة االحتیاجات في ىفقد بدت إل..بالرغم من أنھا اصغر بكثیر و مستدیرة تماما ..

.  متاھة ضخمة تضم األشیاء الخفیة منذ قرونىسى و التي تحولت فیھا إلتلك المناسبة التي ال تن
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نماذج دقیقة مصنوعة یدویا  . كانت ھناك أكوام و أكوام من الكتب والصحف في كل مكان
، كما تدلي من السقف بعض األجنحة المرفرفة و الفكوك المفترسة ) ھاري(لمخلوقات ال یعرفھا 

   ...لبعض المخلوقات
 تكن ھناك ؛ و كان الشيء المتسبب في ھذه الضجة عبارة عن جھاز مصنوع من لم) لونا(

و قد بدت كآلة عجیبة الشكل مثل ..الخشب مليء بالتروس و العجالت التي تدور بطریقة سحریة

أنھا كانت طابعة ) ھاري(، ولكن بعد لحظة أدرك .. طاوالت الحرفیین و بعض من الرفوف القدیمة
  ).الكویبلر(انت تطبع نسخ عدیدة من جریدة قدیمة الطراز، حیث ك

، و توجھ إلى اآللة و جذب غطاء الطابعة من أسفل عدد ھائل من " عفوا) : "زینوفیلیوس(قال 

 الطابعة ى األرض من عنف الجذبة ،ثم ألقي بالغطاء علىالكتب واألوراق والتي سقطت  عل
   ).ھاري( لیواجھ ثم استدار.  حد ما ذلك الضجیج الصادر منھا ى،فأنكتم إل

  ." ھنا ؟ىلماذا أتیت إل"
 -) لوفجود(سید "  ..صرخة صغیره من الصدمة) ھرمایوني(،  صرخت ) ھاري(قبل أن یتكلم  :

  " ما ھذا؟
كانت تشیر تجاه قرن رمادي متعرج ضخم ، یختلف قلیال عن قرن وحید القرن ،و قد تم تعلیقھ 

   . الحائط ویبرز عدة أقدام داخل الغرفةىعل

  ". ذو القرن المجعد)السنوركاك(إنھ قرن  ) :"زینوفیلیوس(قال 
  ".ال، إنھ لیس كذلك) :"ھرمایوني(قالت 
    ".، اآلن لیست الوقت المناسب) ھرمایوني( " ) :ھاري(تمتم 

 في تصنیف األشیاء التي یتم )ب(ومن الفئة ! ، إنھ إحدى القرون المتفجرة ) ھاري(لكن یا " 
  ... ". للغایة لتحتفظ بھ في المنزل ھكذاو ھو خطیر...تداولھا

كیف علمت أنھا :" و ھو یبتعد قدر اإلمكان بسرعة ، نظرا لشدة الفوضى في الغرفة ) رون(سأل 

   ".إحدى القرون المتفجرة؟
،علیك أن ) لوفجود(سید ) .. الوحوش األسطوریة و أین تجدھا: (ھناك وصفا لھ في كتاب " 

   ".أنھ یمكنھ أن ینفجر عند أقل لمسة؟تتخلص منھ فورا ، أال تعرف 
السنوركاك ذو القرن المعوج ، ھو :" بوضوح ، و نظرة عنیدة على وجھھ ) زینوفیلیوس(قال 

   ... "مخلوق ساحر جدا و خجول للغایة و قرنھ 
، إنني أدرك  العالمات المحفورة حول القاعدة ، وھذا أحد القرون المتفجرة وھو ) لوفجود(سید "

   ...". وال اعرف من أین  حصلت علیھاخطر جدا،
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ابتعتھا ، قبل أسبوعین من ساحر شاب لطیف و قد عرف عن :" بشكل حازم ) زینوفیلیوس(قال 
) ھاري(و اآلن ، انتقل إلى ،) لونا(مفاجأة عید المیالد البنتي . الفاتن) السنوركاك( اھتمامي ب

   ".؟ )بوتر(لماذا بالضبط أتیت إلى ھنا سید : " وقال 
   أننا بحاجة إلى بعض المساعدة:" من أن تبدأ من جدید ) ھرمایوني(قبل أن تتمكن ) ھاري(قال 
  ".امممم .... مساعدة ، آه ) "زینوفیلیوس(قال 

  .. وبدا انھ أحس بالفزع و الذھول، ) ھاري(انتقلت عینھ السلیمة مرة أخرى إلى ندبھ 
  .. ".یراأمرا خط) ... ھاري بوتر(مساعدة ... إن ... نعم" 

ألیس أنت من ظل یخبر كل شخص أن الواجب األساسي علیھم ھو مساعدة ) :" رون(قال 

  ".في مجلتك؟، ؟ )ھاري(
 الطابعة المغطاة والتي مازالت تصدر تلك األصوات من تحت ىوراءه عل) زینوفیلیوس(نظر 

  .الغطاء
  ...." أیة حال ھذاىعل. نعم ، لقد عبرت عن وجھة النظر ھذه"  

   ".ھذا ألي شخص آخر للقیام بذلك ، و لیس لك شخصیا؟): "رون(قال 
االنطباع بأنھ ) ھاري(كان لدي . ابتلع ریقھ، و عینیھ تدور بین ثالثتھم). زینوفیلیوس(لم یجب  

  ....یمر بصراع داخلي مؤلم

  ...".دعنا نسألھا رأیھا، ؟ )لونا(أین ): "ھرمایوني(سألت 
وأخیرا قال بصوت مھزوز صعب ... أنھ یتشجع لیستطیع الكالم بدا ك. لعابھ) زینوفیلیوس(ازدرد 

) البلمبي( في األسفل عند النھر ، تصطاد بعضا من ) لونا" (سماعھ بسبب ضجیج الطابعة، 

....  حسنا- أنا سأذھب وأنادیھا وحینئذ. أعتقد أنھا ستحب أن تراكم... أعتقد أنھا ..الطازج
  ".سأحاول مساعدتكم
 بعضھم ىفنظروا إل.  الدرج الحلزوني وسمعوا الباب األمامي یفتح و یغلقىلنزل أسفل منطلقا ع

  .البعض
  ".أشجع منھ عشرات المرات ) لونا( إن ،... ذلك العجوز الجبان ) :"رون(قال  

أنني كنت " أكلھ الموت"انھ على األرجح متخوف مما سیحدث لھم في حالة معرفة ): "ھاري(قال 
  ".ھنا

أخبر كل شخص ..ذلك المنافق العجوز البغیض ،) رون(حسنا ، أنا أتفق مع ) "ھرمایوني(قالت  
ابتعدوا عن ھذا ..!!! بحق السماء ... آخر لمساعدتك و یحاول الفرار بنفسھ من ھذا الواجب 

  ... ".القرن
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إنھ یستطیع أن یرى النھر ،یجري ماؤه ، إلى النافذة في الجانب البعید من الغرفة ) ھاري(ذھب 
كانوا مرتفعین كثیرا ؛ رفرف طائر مارا ، تألق رفیع بعیدا في األسفل عند أسفل التلكوشاح م

، بالنافذة بینما حلق في اتجاه الجحر ، و قد اصبح غیر مرئي خلف مجموعة أخرى من التالل
منذ كانوا في زفاف ... كانوا اقرب إلى بعضھما البعض اآلن ، كانت ھناك في مكان ما) جیني(
وھو یفترض . ، لكنھا ال تستطیع أن تتخیل أنھ یحدق باتجاھھا اآلن ویفكر فیھا) فلور(و) بیل(

.  اتصال بھ یكون في خطرىاآلن انھ یجب أن یكون سعیدا بأنھا بعیدة عنھ؛ فأي شخص یكون عل
   .ھذا) زینوفیلیوس(و قد أثبت تصرف 

 ى الغیر منظمھ عل الكومةىاستدار بعیدا عن النافذة فسقطت عیناه على شيء غریب موضوع عل

. ترتدي أغرب غطاء رأس..  تمثال حجري لساحرة جمیلة ولكن نظراتھا قاسیة ،المائدة المنحنیة 
زوج صغیر من األجنحة الزرقاء . شیئان یشبھان أذان األبواق الذھبیة یخرجان من جانبي الرأس

البرتقالي قد ألصق  مقدمة رأسھا، في حین أن واحدا من الفجل ىكان ملتصقا إلى قطعة جلدیھ عل
  .على شریط ثان حول جبھتھا

  ". ھذاىانظروا إل): "ھاري(قال  
  ".أنا مندھش أنھ لم یرتدیھا في الزفاف". " رائع للغایة:"بسخریة ) رون(قال   
من الدرج الحلزوني إلى ) زینوفیلیوس(سمعوا إغالق الباب األمامي ، وبعد لحظة، صعد إلیھم  

 بھا أقداح شاي غیر ةن اآلن مغطاتان بحذاء طویل الرقبة ، یحمل صینیالغرفة ، ساقیھ الرفیعتا
  .منسقة و إبریق الشاي یتصاعد منھ البخار

) ھاري(والتحق ب ) ھرمایوني(ودفع الصینیة إلى ید " آه ، ھل رأیت اختراعي الصغیر، : " قال 

روینا (لجمیلة  رأس اىعل..تم صنعھ و تشكیلھ بشكل مالئم بما یكفي ." إلى جانب التمثال
  ."عقل بال حدود ھو أعظم كنوز اإلنسان).. "رافینكلو

  : تلك األشیاء التي تشبھ أذان البوق الذھبیة و قال ىثم أشار إل

و ھذا ...   إلزالة جمیع مصادر التشویش من العقل مباشرة - )  الراكسبرت ( ھذه ھي أذان " 
.. و اخیرا .. التفكیر الصافي ىلحث العقل عل.. شعر مستعار : و قال ) ... تینا( أجنحة ىأشار إل

وذلك لحث العقل على قبول األشیاء الغیر ... المنطاد األرجواني .. وأشار إلى الفجل البرتقالي 
  ".اعتیادیة 

في وضعھا ) ھرمایوني( صینیة الشاي ،والتي نجحت ىبخطوات واسعة إل) زینوفیلیوس(مشي 
  .اوالت المزدحمةبصعوبة بصورة متزنة على واحدة من الط

و ...". ؟ صنعناه بأنفسنا) الجردیروتس(اسمحوا لي أن أقدم لكم منقوع ) : "زینوفیلیوس(قال  
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) لونا" (: بدأ في صب المشروب ، الذي كان ارجواني غامق كعصیر جذور الشمندر ، وأضاف 
فقد اصطادت وھي لن تتأخر كثیرا ، . في األسفل وراء قاعدة الجسر ، وھي فرحة جدا ألنكم ھنا

أجلسوا و قوما بوضع ما تریدون من ...لصنع حساء لنا جمیعا ) البلمبي(تقریبا ما یكفي من 
  ..".السكر 

وأزال أكوام األوراق المتراكمة من الكرسي وجلس ، واضعا ساقھ ذات الحذاء الطویل  ، "و اآلن "

  ".؟)بوتر(كیف یمكنني مساعدتك سید : " األخرى ىالرقبة عل
انھ بشأن ھذا  "،التي أومأت برأسھا مشجعھ) ھرمایوني (ى، و نظر إل" حسنا) :"يھار(قال  

تساءلنا ما ) لوفجود(یا سید ) فلور(و) بیل(الرمز الذي كنت ترتدیھ حولك عنقك في حفل زفاف 

  ....!!!!".یعنیھ
  : حاجبیھ و قال ) زینوفیلیوس(رفع 

  !!!! ".ھل تشیر إلى رمز مقدسات الموت ؟؟؟؟"
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) زینوفیلیوس(ال یبدو أن أحدھما قد فھم ما قالھ ). ھرمایوني(و) رون(لینظر إلى ) ھاري(التفت 

 "مقدسات الموت ؟"، أیضا

قلیلون جدا جدا من .  بھا ؟؟؟ أنا لم أتفاجأ بذلك أنتم لم تسمعوا ، ھذا صحیح):"زینوفیلیوس(قال

 قالھا ". ذلك الشاب فارغ الرأس الذي ھاجمني في حفل زفاف أخوك ىأنظر إل. السحرة یؤمنون بھا

یا للجھل ...ھاجمني ألني كنت أضع رمز لساحر ظالم معروف " : ثم تابع ) رون (ىمشیرا إل

أحد األشخاص استعمل .ي شيء لھ عالقة بالسحر األسود ال تتعلق المقدسات بأ...بمنتھى البساطة ..

ھذا الرمز لیظھر نفسھ لآلخرین الذین یصدقون بھذا الرمز أیضا و لكي یقوموا بمساعدتھ في البحث 

 ".عنھا 

 .وشرب بعضھ) الجردیروت(قلب عدة قطع من السكر في منقوع 

 !!!".ما زلت ال افھم حقا". "أنا آسف): "ھاري(قال 

كان .. اخذ رشفة من كأسھ أیضا ، مما جعلھ یشعر بغثیان شدید..  من األدب و الذوق و في لمحة

 .نكھة المفضلة للغول ذات المذاق السیئالو كأن أحدھم صنعھ ب... الشراب مثیرا لالشمئزاز 

حسنا ، كما تري فإن ) :"الجردیروت( متلمظا شفتاه في إعجاب ظاھر لمنقوع )زینوفیلیوس(قال  

 .. ". بوجود مقدسات الموت یبحث عنھا كل من یصدق

 "لكن ما ھي مقدسات الموت؟؟) :"ھرمایوني(سألت 

حكایة (افترض أنكم جمیعا على درایة ب ":  و تابع الفنجان الفارغ جانبا) زینوفیلیوس(وضع  

 ." ؟) األشقاء الثالثة

برزانة و قال ) نوفیلیوسزی(أومأ . " نعم"  : قاال) ھرمایوني(و) رون(، إال أن "ال ) :" ھاري(قال 

عندي نسخة في مكان ). . . حكایة األشقاء الثالثة(، كل شيء یبدأ ب ) بوتر(حسنا ، حسنا ، سید " :

 ."ما

لدي نسخة  :" قالت ) ھرمایوني( أكوام الورق والكتب ، ولكن ىألقي نظره مبھمة حول القاعة ، عل

من الحقیبة الصغیرة ) حكایات الشاعر بیدل(و أخرجت كتاب  ".،إنھا موجودة ھنا ) لوفجود(یا سید 

 .المطرزة

حسنا ، لماذا ال تقرئیھ : "؟؟؟ ، و عندما أومأت برأسھا، قال "األصلي:"بحده ) زینوفیلیوس(استفسر 

 ".بصوت عال؟ فھذه  أفضل طریقة للتأكد من أن جمیعنا یفھم الموضوع 

أن الرمز الذي ) ھاري(تاب ، ورأي و فتحت الك". حسنا . . . أممم" ھرمایوني بعصبیة (قالت 

 : سعلت قلیال ، وبدأت القراءة .. ستقرئھایبحثون عنھ مرسوم بأعلى الصفحة التي 

  " ....كان ھناك ثالثة أشقاء یسیرون في طریق عاصف خال في فترة الغسق "
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أمي منتصف اللیل و لیس الغسق ،كانت : "،الذي فرد ذراعیھ خلف رأسھ ، وھو یستمع ) رون(قال 

.. عفوا: "رمتھ بنظرة منزعجة مما جعلھ یقول )  ھرمایوني(و لكن ...". دائما تحكي لنا تلك القصة

 ... ".اعتقدت فقط أن القصة ستكون مخیفة أكثر إذا كانت في منتصف اللیل 

نعم ، ألننا فعال بحاجة إلى قلیل من : " قبل أن یتمكن من منع نفسھ من التعلیق ) ھاري(قال  

لم یبدو علیھ االھتمام بھذه المناقشات ، ولكنھ كان یحدق من ) زینوفیلیوس...!!!". (ي حیاتناالخوف ف

 )".ھرمایوني(أكملي یا : "النافذة للسماء و قال 

لكن . وصل األخوة إلى نھر عمیق جدا لخوضھ وخطیر جدا لعبوره سباحة.. و مع مرور الوقت" 

ة ، لذا فقد اكتفوا بالتلویح بعصیھم  فظھر جسرا یعبر ھؤالء األخوة كانوا قد درسوا الفنون السحری

 ..."كانوا في منتصف الطریق عندما وجدوا شیئا مقنعا یمنع تقدمھم . المیاه الغادرة

 " : ....و الذي كان الموت حیث بدأ یتحدث لھم قائال  "

 !!!!!".ولكن الموت تحدث إلیھم؟ " ، "عفوا: "قائال ) ھاري(تدخل 

 )!!!!" ھاري (أنھا خرافة یا"

  .."أكملي... حسنا ، عذرا"

 كان غاضبا انھ قد خدع بواسطة ھؤالء الثالث ضحایا الجدد ، فالمسافرین  ،والموت تحدث إلیھم" 

 سحرھم ىوتظاھر بأنھ یھنئ األشقاء الثالثة عل. ولكن الموت كان ماكرا. عادة ما یغرقون في النھر

 ".انوا أذكیاء بما فیھ الكفایة للھرب منھ، وقال أن كل واحد قد نال جائزة ألنھم ك

العصا التي .. و الذي كان مولعا  بالقتال ، طلب العصا األقوى في الوجود .. لذلك فاألخ األكبر" 

حتى أن ، "دائما تكسب الفوز في المبارزات لمالكھا ، العصا الجدیرة بالساحر الذي ھزم الموت

كل عصا من فرع معلق ھناك ، وأسلمھا إلى األخ الموت عبر إلى ضفة النھر لشجره قدیمة ،وش

 .األكبر

طالب .. ثم األخ الثاني الذي كان رجال متعجرفا ، و قد قرر انھ یرید إذالل الموت أكثر من ذلك " 

لذلك التقط الموت حجرا من ضفة النھر ، وقدمھ . بالقوة التي تمكنھ من استدعاء اآلخرین من الموت

 . " ھذا الحجر لدیھ القوه الستدعاء األمواتلألخ الثاني ، وأخبره أن 

كان األخ األصغر األكثر تواضعا واألحكم من . ثم سأل الموت األخ الثالث و األصغر عما یود"

لذا فقد طلب شیئا یمكنھ من الذھاب بعیدا عن ھذا المكان دون أن یستطیع . األخوان و لم یثق بالموت

سلمھ عباءة اإلخفاء ... و ھو غیر راغب في ذلك حقا . ..و لذلك فقد سلمھ الموت..الموت تتبعھ 

 "...الخاصة بھ

  ".الموت لدیھ عباءة إخفاء ؟:" مرة أخرى ) ھاري(قاطعھا 
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أحیانا كان یصیبھ الضجر من الجري ". " الناسىكي یستطیع التسلل إل:"ساخرا ) رون(قال  

 ) ".ھرمایوني(عذرا .... ورائھم و ھو یمد اذرعھ و یھزھا و ھو یصرخ بھم و 

 لیواصلوا طریقھم ، وفعلوا ذلك ، وھم یتحدثون إخوةتنحى الموت جانبا وترك الثالثة .. و بعدھا  "

وفى الطریق المناسب انفصلوا ،  .عن روعة المغامرة التي مروا بھا ، وكانوا معجبین بھدایا الموت

 . " غایتھىكل إل

 قریة بعیدة ، كان یبحث بھا عن ساحر قد ى إلاألخ األول سافر لمدة أسبوع أو أكثر ، حتى وصل" 

لم یكن بوسعھ إال أن .. و بوجود العصا األقدم كسالح لھ .. و بطبیعة الحال . تشاجر معھ من قبل 

ترك األخ األكبر عدوه قتیال على األرض  و انتقل إلى ... یفوز في المبارزة التي تمت بینھم بعدھا 

ي عصا انتزعھا من الموت نفسھ ، وكیف أنھا جعلتھ ال الحانة حیث تباھى بصوت عال عن أقو

 ."یقھر

 الشقیق األكبر عندما نام مخمورا ، على سریره و قام ىو في تلك اللیلة بالذات ، تسلل ساحر آخر إل

ھكذا فتك الموت ..قام بذبح األخ األكبر ..  إتمام مھمتھ بنجاح تام ىو حرصا عل.. بسرقة العصا 

 . "بأول األخوة

أخرج الحجر الذي .. وھناك. الوقت نفسھ ، األخ الثاني رحل إلى بیتھ ، حیث كان یعیش بمفردهوفي 

ظھرت أمامھ الفتاة التي ... و لدھشتھ و ابتھاجھ.لھ قوة استدعاء الموتى ، وأداره ثالث مرات في یده

 . "ظھرت أمامھ في الحال ...طالما تمني الزواج بھا قبل أن تموت فجأة 

رغم أنھا قد عادت .. و كأن ھناك حاجز یفصلھا عنھ .. ن ذلك فقد بدت حزینة وباردةو بالرغم م" 

و . إلى عالم الموتى ولكنھا  تنتمي حقا لعالم الموتى اآلن و وجودھا في عالم األحیاء جعلھا تعاني

 فتك ھكذا ، قتل األخ الثاني نفسھ لینضم إلیھا فعلیا.. أخیرا ، بدافع من الیأس مع جنون الشوق لھا

  " .الموت بثاني األخوة

ولم یحدث . و رغم بحث الموت عن الشقیق الثالث لسنوات طویلة ، فإنھ لم یتمكن من العثور علیھ" 

ثم رحب . قام األخ األصغر أخیرا بخلع عباءة االختفاء وسلمھا البنھ... ذلك إال بعد بلوغھ سن كبیر 

 ....".عا ھذه الحیاةبالموت كصدیق قدیم ، وذھب معھ بسرور ، وغادروا م

أنھا توقفت عن ) زینوفیلیوس(و مرت لحظة أو اثنتین قبل أن یدرك . الكتاب) ھرمایوني(أغلقت 

 ...".حسنا ، ھذه ھي المقدسات : "القراءة ، سحب نظره بعیدا عن النافذة ، وقال 

 ".عفوا؟:"بصوت مرتبك )  ھرمایوني(قالت  

 ".وت تلك ھي مقدسات الم) :"زینوفیلیوس(قال  

و التقط ریشھ من المنضدة المزدحمة باألغراض عند كوعھ ، وسحب قطعة ورق ممزقھ من بین  
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حجر : " الورقة ثم  قال ورسم خط رأسي مستقیم على"... دیمةالعصا الق:"بعض الكتب و قال 

كال ، و رسم مثلثا یحتوي " عباءة االختفاء:"وأضاف دائرة فوق الخط ثم انتھى بقول .." االستدعاء 

الثالثة معا ھم " : وقال . كثیرا ) ھرمایوني(من الخط والدائرة ، لیصبح ذلك الرمز الذي حیر 

 ..".مقدسات الموت 

 ".  مقدسات الموت في القصة ولكن ال یوجد ذكر لعبارة " ) :ھرمایوني(قالت 

ي للتسلیة و أن ھذه حكایة أطفال ، تحك، حسنا ، بالطبع ال :"، بحدة و تعجرف ) زینوفیلیوس(قال 

نحن الذین یفھمون ھذه األمور ،ندرك بأن القصة ..  أي حال ىعل...لیس لإلرشاد عن المقدسات

 ..".القدیمة تشیر إلى ثالثة أشیاء ، أو مقدسات ، والتي إذا اتحدت معا  ستجعل مالكھا  قاھرا للموت

فذة حیث كانت بنظرة خاطفھ من النا) زینوفیلیوس(مرت لحظة قصیرة من الصمت ألقي فیھا 

قد حصلت على ما یكفي من  ) لونا(یجب أن تكون "  :ثم قال بھدوء ...الشمس تقترب من الغروب 

 "....قریبا) البلمبي(

 ...".فأنت .. عندما تقول قاھر الموت ) :"رون(قال  

یمكنك أن تقول أي ... سید .. ھازم ..قاھر " : ، وھو یلوح یده في الھواء ) زینوفیلیوس(قال   

 "...مصطلح تحبھ 

لكن :" أنھا تحاول عدم إبقاء أي اثر للشك في صوتھا ) ھاري(ببطء ، وقد الحظ ) ھرمایوني(قالت 

  ". فعال موجودة؟،المقدسات ،تقصد  أنك تعتقد أن ھذه األشیاء . . . إذن

  ..!!"بالطبع موجودة .. حسنا : " حاجبیھ مرة أخرى و قال ) زینوفیلیوس(رفع 

:  كتم الشك أكثر من ذلك ىیالحظ عدم قدرتھا عل) ھاري(، وقد بدأ ) ھرمایوني (قالت" ولكن" 

  ".، كیف یمكن أن تصدق ذلك؟؟؟؟) لوفجود(سید "

أنت كما استطعت أن اعرف  ، لست ، أخبرتني عنك ،سیدتي الشابة ) لونا) :" (زینوفیلیوس(قال 

 ...".فظیع ، ولكن نظرتك ضیقة و  منغلقة األفق بشكل ..بغبیة بالطبع 

 ىقالھا و أشار إل..." ربما ، علیك تجربة ھذا التاج:" و ھو یحاول جاھدا أال یضحك  ) رون(قال 

 .ذلك اإلكلیل المضحك العجیب الموضوع جانبا 

، إننا جمیعا نعلم أن ھناك أشیاء مثل عباءة ) لوفجود(سید  :" ىبالكالم  مرة أخر) ھرمایوني(بدأت  

  ..".ولكن،  ولكنھا موجودةفھي نادرة ،. االختفاء

أقصد القول ) !!! جرانجر(، ولكن ثالث المقدسات ھي عباءة االختفاء الحقیقیة یا آنسھ .. نعم "  

بأنھا لیست عباءة السفر المشبعة بتعویذة الوھم ، أو تحمل تعویذة اإلخفاء  أو أي شيء آخر منسوج 

نھ یتالشى مع مرور السنین حتى یتحول الذي یخفي الشخص في البدایة لك) الدیمیجویس(من شعر 
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نحن نتكلم عن عباءة فعال وحقا تجعل من یرتدیھا مختفیا تماما ، وثابتة إلى األبد ، ،  شيء معتم ىإل

كم عباءة رأیتھا مثل ذلك یا  آنسة . تعطي اختفاء مستمر و ثابت مھما تم إلقاء السحر علیھا

 ".؟)جرانجر(

 ثم أغلقتھ مرة أخرى و ھي  تبدو أكثر ارتباكا من أي وقت فمھا لإلجابة ،) ھرمایوني(فتحت 

أنھم جمیعا یفكرون في ) ھاري( بعضھم البعض ، و علم ىنظروا إل) رون(و) ھاري( ھي و. مضى

في الغرفة معھم ، لتوه) زینوفیلیوس(أنھا العباءة بالضبط التي وصفھا ، لقد حدث فعال، األمر نفسھ

 .في تلك اللحظة

ال أحد منكم قد رأي ، بالضبط :"، كما لو كان قد ھزمھم جمیعا في حجة منطقیة )سزینوفیلیو(قال 

 ".المالك سیكون غنیا بشكل ال یمكن تخیلھ ، ألیس كذلك؟ ، شیئا كھذا

 . السماء التي بدت مشوبة بلون وردي خفیفىنظر من النافذة مرة أخرى إل

ماذا عن الحجر یا . . . العباءة موجودةلنفرض أن ، حسنا: "، وھي محبطة قلیال ) ھرمایوني(قالت 

 ".؟ الشيء الذي تسمیھ حجر االستدعاء؟ )لوفجود(سید 

  ".ماذا عنھ؟؟؟ " 

  " كیف یمكن أن یكون حقیقیا؟.. حسنا  ".

  ".اثبتي انھ لیس كذلك ) :" زینوفیلیوس(قال 

كیف أستطیع ، ماعذرا ، لكن ھذا سخیف تما..... لكن ھذا " : بسخط  و قالت ) ھرمایوني(نظرت 

 جمیع األحجار في العالم واختبارھا؟ أقصد ىعل...ىعثر علأإثبات عدم وجوده ؟ ھل تتوقع مني أن 

أنك یمكن أن تزعم أن أي شيء حقیقي إذا كان األساس الوحید لھذا الزعم  أنھ ال یوجد أحد یمكنھ 

 ...".إثبات عدم وجوده 

 ...".ني أن أرى انك تفتحین عقلك قلیالیسر، نعم ، یمكنني ذلك ) :" زینوفیلیوس(قال 

تعتقد ، ماذا عن العصا األقدم :" من الرد السریع ) ھرمایوني(بسرعة ، قبل أن تتمكن ) ھاري(قال  

 ".أنھا موجدة أیضا 

العصا القدیمة ھي أحد ، آه ، حسنا ، في ھذه الحالة ھناك أدلة ال حصر لھا ) :" زینوفیلیوس(قال  

  ".  تقفي أثرھا بسبب الطریقة التي تنتقل بھا من ید إلى أخرىالمقدسات األسھل في

  ".و ما ھي ھذه الطریقة ؟؟؟) :"ھاري(سأل 

یأخذھا منھ ..ذلك الذي  یحوز العصا یجب أن یحصل علیھا من المالك السابق ) :" زینوفیلیوس(قال 

) إجبرت(اءت بھا إلى بالتأكید سمعتم عن الطریقة التي ج، إذا أراد أن یكون حقا سیدھا.. عنوه 

في زنزانتھ بعد  ) جودیلوت(الشریر بفظاعة و وحشیة؟؟؟ كیف مات ) إیمیریك(الفظیع ، بعد أن قتل 
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بعد )برنابس دیفیریلل(الرھیب الذي اخذ العصا من ) لوزیاس(منھ؟ أو  ) ھیروارد(أن أخذھا ابنھ 

 ... ".ت تاریخ السحر أن قتلھ ؟؟؟ یمكنكم تتبع األثر الدموي للعصا األقدم  عبر صفحا

 .، ولكنھا ال تناقضھ) زینوفیلیوس(التي بدت عابسة في وجھ ) ھرمایوني (ىإل) ھاري(نظر 

 ".أین تعتقد مكان وجود العصا األقدم اآلن؟ ) :" رون(سأل  

من یعرف أین تختبئ : "، و حدق من النافذة ثم تابع "لألسف ، من یدري؟ ) :" زینوفیلیوس(قال  

من یستطیع أن یقول أن أیا ، ) لیفیوس(و)  اركوس (ىم اآلن؟؟؟ الدالئل كلھا وصلت إلالعصا األقد

؟؟؟ التاریخ  ؟؟؟ ومن یمكنھ القول من الذي ھزمھم ،و أخذ العصا) لوزیاس ( منھما فعال ھزم 

 ".لألسف ، لم یخبرنا بھذا

لھا أي ) بیفیریل(سرة ، ھل أ) لوفجود(سید : "بقوة ) ھرمایوني(لحظة من الصمت ثم  أخیرا  سألت 

 ".؟؟؟) مقدسات الموت(عالقة ب 

لكنھ ال یمكنھ العثور .. بشيء داخل ذاكرتھ یتحرك ) ھاري(  بینما شعرئمتفاج) زینوفیلیوس(بدا 

 ......یبدو انھ سمع بھذا االسم من قبل). . . بیفیریل. (علیھ

ي تھل كن) :"ھرمایوني(قا في ، وھو یجلس اآلن أكثر اعتداال  في كرسیھ محمل) زینوفیلیوس(قال 

كثیرون منا نحن ... اعتقدت أنكم جدیدین في موضوع البحث عن المقدسات، تضللینني أیتھا الشابة

 )".المقدسات(عالقة أكیدة ب ... لھم عالقة)  بیفیریل(الباحثون یعتقدون أن آل 

 ". ؟ )بیفیریل(من ھم آل ) :" رون(سأل 

حیث رسم علیھ ھذا ) جودریك( القبر الموجود في تجویف ىعلھذا ھو االسم ) :"ھرمایوني(قالت 

 .)"إجنوتس بیفیریل :  "( بعینیھا و ھي تتابع ) زینوفیلیوس(و ظلت ترمق ...  الرمز

ھي ) إجنوتس(عالمة مقدسات الموت على قبر،بالضبط :"، رافعا سبابتھ بتحذلق )زینوفیلیوس(قال  

 ...دلیل قاطع

  ".ا؟؟؟  ماذىدلیل عل) :" رون(سأل 

) انتیوخ) : (بیفیریل( أن األشقاء الثالثة في القصة ھم  فعال األشقاء الثالثة أوالد ى ماذا ؟؟علىعل" 

 ...".وإنھم المالكین األصلیین للمقدسات ) إجنوتس(و ) كادمس(، 

 :بنظرة أخرى للنافذة قام على قدمیھ ، والتقط الصینیة ، واتجھ إلى الدرج الحلزوني و ھو یقول 

دائما یطلب الجمیع   "  ،وتابع وھو یختفي في الطابق السفلي مرة أخرى" ستبقون لتناول العشاء؟"

  ...."الطازج) البلمبي(وصفة طھینا لشوربة 

 )".سانت مونجو(ربما لیروا قسم التسمم في مستشفي " :بصوت ھامس ) رون(قال 

المطبخ في الطابق السفلي قبل تتحرك في ) زینوفیلیوس(حتى أمكنھم سماع أرجل ) ھاري(انتظر  
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 ".ما رأیك؟؟: " قائال ) ھرمایوني(أن یسأل 

ھذا ال یمكن أن یكون المعني . ھذه كومة من الھراء المطلق، ) ھاري:" (فأجابتھ بضجر واضح 

 ..!!".یا لمضیعة الوقت ...ھذه ھي وجھھ نظره الغریبة عن الموضوع ال أكثر . الحقیقي للرمز

 .. ".ذو القرن المجعد) السنوركاك( احضر لنا  الذيفترض أن ھذا ھو الرجلأنا ا) :" رون(قال 

 ".إذن أنت ال تصدق ھذا أیضا؟ :" سألھ ) ھاري(

ال ..إن ھذه القصة واحدة من تلك األشیاء التي تقال لألطفال لتلقینھم دروسا ، ألیس كذلك؟ ... ال "

ابق ..اء التي من األفضل أن تترك و شأنھاتبحث عن المتاعب ، ال تبدأ بالشجار  ، ال تعبث باألشی

 ىتعال" : كالمھ ) رون(ثم تابع ..". أھتم بشأنك فقط  و سوف تكون بخیر ..نفسك أمنا قدر اإلمكان 

 ..".لماذا تكون العصیا األقدم شيء سيء .. نفكر في ھذه القصة

 " ما الذي تتحدث عنھ؟ "

 أن أوالد السحرة المولودون في شھر مایو سوف ألنھا واحدة من تلك الخرافات ، ألیس كذلك؟ مثل"

.. یتم كسره في فترة منتصف اللیل السحر الذي یتم عملھ في فترة الغسق ..یتجوزون من العامة 

 ."أمي تعرف كل ھذه األشیاء..البد أنك سمعت بھذه الخرافات .. النجاحىالعصا األقدم ال تؤدي إل

تنھدت بعمق و ...". عرفنا خرافات مختلفة ، والد العامة و أنا من أ) ھاري) :" (ھرمایوني(ذكرتھ  

ھو انھ ) زینوفیلیوس(الشيء الوحید الجید في غضبھا من ، ھي تشم تلك الرائحة الالذعة من المطبخ

إنھا مجرد حكایة لتلقین ، اعتقد انك الحق:"وقالت لھ )... رون(بدأ ینسیھا أنھا كانت غاضبة من 

  ".ماذا كنتم ستختارون ؟؟؟ ... واضح أي الھدایا أفضل ھنا ، ومن ال... األطفال دروسا

): ھاري(، وقال " العصا) : "رون" (العباءة) : "ھرمایوني(ثالثتھم تكلموا في نفس الوقت ؛  

 ".الحجر"

 . بعضھم البعض ، نصف مفاجئین نصف مستمتعینىنظروا إل 

كنك لن تحتاجي إلى أن تكوني غیر ول، من المتوقع أن تقولي العباءة) :"ھرمایوني) (رون(أخبر 

 ".، ھیا) ھرمایوني(وھي العصا التي ال تھزم ، ، مرئیة إذا كنت تملكین العصا 

  ".لدینا بالفعل عباءة اإلخفاء:" قال ھاري 

بینما العصا ستكون ،  منكم  ولقد ساعدتنا كثیرا باألحرى ، في حال لم ینتبھ أحد) :"ھرمایوني(قالت 

  ."متاعبمالزمھ الجتذاب ال

إال إذا كنت ثرثارة بما یكفي لتذھبي للرقص ، إال إذا كنت تتحدثین عنھا بصوت عال) :"رون(احتج 

 و جرب أن تأخذھا ى لقد حصلت على العصا التي ال تھزم ، تعال،والتلویح بھا فوق رأسك  والغناء 

 ... ".ت فمك مغلقا یمكنك عدم الوقوع في المتاعب إذا أبقی... منا إذا كنت تظن انك جید كفایة 
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 تعلمون،  ، نعم ، ولكن ھل یمكنك أن تبقي فمك مغلقا ؟؟؟؟:"، بنظرة متشككة ) ھرمایوني(قالت  

الشيء الوحید الذي صدق  فیھ معنا انھ قال لنا أن ھنالك قصص عن عصي خارقة ذات قوة رھیبة 

  ".كانت موجودة عبر مئات السنین

 ".حقا؟؟؟ ) :" ھاري(سأل  

) رون(و) ھاري( حیث ظھر تعبیر مألوف من الحلم  و االھتمام جعل  ،ساخطة) یونيھرما(بدت 

 .یبتسمان ابتسامة عریضة في مواجھة بعضھما بعضا

عصا القدر، ظھرت تحت أسماء مختلفة على مر القرون، وعادة في حوزة بعض ... عصا الموت " 

كل ھذه ھراء .. یا إلھي ... ، ولكن ذكر بعضھا ) بینس(أستاذ . سحرة الظالم و الذین تفاخروا بھا

ولكن بعض السحرة یفتخرون بأن عصیھم . العصي فقط لدیھا القوة بالسحرة الذین یستخدمونھا... 

 ".أكبر وأفضل من غیرھم من الناس

عصا الموت و عصا القدر لیست  ھي نفس  .. اولكن كیف تضمنین ، إن ھذه العص) :" ھاري(قال 

  ".ن بأسماء مختلفة؟العصا، وتظھر عبر القرو

  ".ماذا ؟؟ جمیع ھذه العصي كانت العصا األقدم التي صنعھا الموت؟؟؟؟):" رون(قال 

عصاه ، كما ذكر . فقد بدت الفكرة الغریبة التي خطرت لھ بعد كل شيء سخیفة) ... ھاري(ضحك 

 صنعت وكانت قد.. و لیست العصا األقدم ..كانت مصنوعة بقالب من ریشة العنقاء ... نفسھ

عبر ) فولدمورت(،و مھما كان الذي فعلتھ في تلك اللیلة التي طارده فیھا  ) أولیفاندیر(بواسطة 

 ".إذا كانت ال تھزم ، كیف یمكن أن تنكسر؟.. السماوات فھي بالتأكید لیست العصا األقدم

 ".لماذا اخترت الحجر؟ ) :" رون(سألھ  

)... ماد أي)... (سیریوس(سیكون بإمكاننا استدعاء حسنا ، إذا أمكنك استعادة الناس ثانیة ، "  

  ... ".والدي)... دمبلدور(

، أنھم ) بیدل(ولكن حسب  كالم الشاعر "  :، وھو یفكر في الحكایة التي  سمعھا للتو ) ھاري(قال 

أنا ال اعتقد أن ھناك عدد وافر من ) : "ھرمایوني(وسأل ". لن یریدوا العودة ، ألیسوا كذلك؟ 

 ".ألیس ھنالك؟.. األخرى عن حجر یمكنھ استدعاء الموتىالقصص 

ربما ... یؤمن بوجود مثل ھذه الحجر) لوفجود(ال اعتقد أن أحد باستثناء السید ...ال " :أجابت بأسف 

الحجر الذي .. بدال من الحجر الذي یجعلك خالدا.. تعلمون .. الفكرة من حجر الفیلسوف ) بیدل(أخذ 

 ..".یجلب الموتى 

) ھاري(تساءل .  كانت تشبھ حرق المالبس الداخلیة،ئحة القادمة من المطبخ كانت تزداد قوة الرا

 ....لمرعاه مشاعره) زینوفیلیوس(عما إذا كان من الممكن أكل ما یكفى مما یطبخھ 
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 حق؟ لقد اعتدنا على ىألم تدركوا انھ كان عل، ؟؟؟ ...ماذا عن العباءة ، إذن :"ببطء ) رون(قال  

لم أسمع عن واحدة ، ، وبالفعل ھي جیدة للغایة ، فإنني لم أكف عن التفكیر) ھاري(م عباءة استخدا

 ...".لم نكتشف ونحن تحتھا أبدا ، أنھا فعالة، )ھاري(أبدا مثل عباءة 

 ")رون(نحن غیر مرئیین عندما نكون تحتھا ، بالطبع ال  ".

..  وإنھم لیسوا بالضبط عباءات إخفاء متقنةلكن كل األشیاء التي تكلم عنھا في العباءات األخرى ،" 

انھ لم یسبق أن حصل ھذا لي من قبل ، ولكنني سمعت أن بعض العباءات ..!! ھذا صحیح.. تعلمون

أویتم تمزیقھا بواسطة بعض التعاویذ التي .. التي تم إلقاء تعویذة إخفاء علیھا تبلي مع مرور الزمن 

أمتلكھا من والده ، لذلك فھي لیست جدیدة تماما ) ھاري(و. ..تصنع بھا ثقوب و تصبح مرئیا أسفلھا 

 ".كاملة. . . ، ولكنھا فقط

 "......، و لكن الحجر) رون( حق یا  ىأنت عل.. نعم  "

 الدرج ىحتى وصل إل، في القاعة لیس سوى نصف سامع ) ھاري(و بینما یتناقشون في ھمس ،دار 

فأندھش في الحال حیث طالعھ وجھھ ..الطابق األعلى  ىالحلزوني، ورفع عینیھ بحركة ال إرادیة إل

 ..و ھو ینظر إلیھ من سقف الحجرة العلویة 

بدأ في الصعود على الدرج بدافع ، بعد لحظات من الذھول ، أدرك أنھا لیست مرآة ، ولكن لوحة 

 ...من الفضول 

 ".  یس ھنا، ماذا تفعل؟ ال اعتقد انك یجب أن تتجول في المكان بحریة  وھو ل) ھاري"(

 .قد وصل بالفعل إلى الطابق التالي) ھاري(لكن 

، ) ھرمایوني(، ) رون(، ) ھاري (  قد زینت سقف غرفة نومھا بخمسة رسوم جمیلة لوجوه)لونا(

، ولكن كان ھناك سحر ) ھوجورتس(أنھا ال تتحرك كما تتحرك الصور في ، )نیفیل(، و) جیني(

كان ھناك على ما یبدو سالسل ذھبیة رقیقھ ، نھم یتنفسوناعتقد أ) ھاري.. (خاص یمیزھم  جمیعا 

فعال أن السالسل ) ھاري(نسجت حول الصور ، وتربطھم سویا، ولكن بعد دقیقة أو نحوھا ، أدرك 

 ".أصدقاء...أصدقاء...أصدقاء: "كانت كلمة واحدة ، تتكرر آالف المرات بالحبر الذھبي 

كانت ھناك صورة كبیرة بجانب ، في أرجاء الغرفةتطلع ، )لونا(بامتنان شدید ل ) ھاري(شعر 

تبدو أفضل في ھذه ) لونا(، كانتا متعانقتین، وھي صغیره وامرأة بدت  تشبھھا) لونا(السریر ، 

یجد ذلك ) ھاري(مما جعل ، الصورة مغبره ، قط في حیاتھ) ھاري(الصورة من أي وقت رآھا 

 ..أخذ یحدق فیما حولھ ... غریبا حقا 

وال توجد مالبس في خزانة المالبس ، البساط األزرق الباھت أیضا علیھ غبار كثیف ، أشيء ما خط

كما لو ... كما أن السریر بدا و كأنھ ینظر إلیھ نظرة غیر ودود، ، التي وقفت أبوابھا مفتوحة جزئیا
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ون األحمر  اقرب نافذة ، عبر السماء ذات اللىنسیج العنكبوت یمتد عل، انھ لم ینم فیھ أحد منذ أسابیع

 .الوردي

، ولكن قبل أن یتمكن من الرد ، صعد " ما الخطأ؟ :" السلم ) ھاري(عندما ھبط ) ھرمایوني(سألت  

 ... طبق تقدیم كبیرىأعلى الدرج من المطبخ ، حامال بعض السلطانیات عل) زینوفیلیوس(

  ".؟؟؟)لونا(أین ) :" لوفجود(للسید ) ھاري(قال 

  "   عفوا؟ " 

 " ؟)الون(أین  "

إنھا عند قاعدة الجسر ..أنا أخبرتك ... أنا : " على أعلى الدرجات و ھو یقول ) زینوفیلیوس(توقف  

 ) ...البلمبي( تصطاد بعضا من 

  " لماذا جھزت الطعام ألربعھ فقط كما أري بین یدیك ؟؟؟ "

ر قرقعات الضوضاء الوحیدة كانت استمرا..الكالم ولكن ال صوت خرج منھ ) زینوفیلیوس(حاول 

 .في یدیھ) زینوفیلیوس(الطابعة ، وصوت اھتزاز الصینیة التي یحملھا 

ثیابھا لیست ھنا ، سریرھا لم ینم ، سبق وكانت ھنا منذ أسابیع ) لونا(ال اعتقد أن ) :" ھاري(قال 

 ".أین ھي؟ ولماذا تطیل  النظر من النافذة؟، فیھ أحد 

) ھرمایوني(و) رون(، ) ھاري(، نیات وتحطمت فوقعت السلطا،الصینیة ) زینوفیلیوس(اسقط 

في تلك ، الذي بدا عابسا ، ویده على وشك الدخول في جیبھ) زینوفیلیوس(وجھوا عصیھم نحو 

إنسابت من تحت غطاء الطابعة و طارت ) الكویبلر( الطابعة دویا ھائال والعدید من ألقتاللحظة 

 .... األرض ثم ھدأت الطابعة تماما ىعل

 ، )لوفجود(إلى األسفل والتقطت إحدى المجالت ، وعصاھا ال تزال تشیر للسید ) ایونيھرم(انحنت 

 "  ھذه ؟؟ىنظر إلأ، ) ھاري(" 

تحمل )  الكویبلر(مقدمة  ، مشي تجاھھا بأسرع ما یستطیع من خالل كل الفوضى التي تعم المكان  

ا المكافأة المالیة المرصودة و أخیر"... غیر المرغوب فیھ رقم واحد ": صورتھ و أسفلھا  عبارة 

 ..لمن یمسك بھ 

؟ ..من مبادئھا اآلن ) الكویبلر(إذن فقد غیرت "  :ببرود ، وعقلھ یعمل بسرعة شدیدة ) ھاري(سأل 

 ".؟ إرسال بومة إلى الوزارة؟ )لوفجود( ھذا ما كنت تقوم بھ عندما ذھبت إلى الحدیقة ، سید 

 :قول بصوت ھامس شفتاه بلسانھ و ھو ی)  زینوفیلیوس(بلل 

، وأنا ال اعلم أین ھي ، وماذا فعلوا بھا) لونا ( خذوا أ ،بسبب ما قمت بكتابتھ) لونا ( اخذوا "  

  .....".لو.... ولكنھم قد یعیدوھا لي  لو أنني
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  ". ؟؟؟ )ھاري(سلمت :" أنھت ذلك قائلة ) ھرمایوني(

 ..".نحن سنغادر اآلن .. ابتعد عن الطریق.. حسنا إذن :"بشكل قاطع ) رون( قال  

شاحبا للغایة و قد بدا كرجل عمره قرن من الزمان ،انفرجت شفتاه و ھو ینظر ) زینوفیلیوس(بدا 

 ...إلیھم نظرة خبیثة مریعة 

یجب ، )لونا( ال أستطیع أن أفقد ، )لونا ( وال بد لي من إنقاذ ، أنھم سیكونون ھنا في أي لحظة " 

 ..".علیك أال ترحل

 . والدتھ تفعل الشيء نفسھ أمام سریرهأةفج) ھاري(یھ أمام السلم ، وقد رأي فرد ذراع

 ) ".وفجودل(ابتعد عن الطریق ، سید ، ال تجعلنا نؤذیك ) :" ھاري(قال  

 ) ".ھاري) :" (ھرمایوني(صرخت 

و في الوقت الذي  نظر ثالثتھم فیھ  ،  نحو النوافذآتیةكانت بعض عصي المكانس الطائرة تحلق 

قفز بنفسھ في ..خطؤھم في الوقت المناسب ) ھاري(وأدرك ، عصاه) زینوفیلیوس( دا عنھ ، أخذ بعی

بعیدا عن األذى حیث انطلقت تعویذة الصعق التي قذفھا  ) ھرمایوني(و) رون(جانب بعید، دافعا 

 .و طارت عبر القاعة وضربت القرن المتفجر) زینوفیلیوس(

شظایا الخشب والورق :  أجزاء ى و كأنھ فجر الغرفة إلحیث بدا صوتھ، كان ھناك انفجار ھائل

واألنقاض تطایرت في كل االتجاھات ، مع سحابة كثیفة من الغبار األبیض الذي جعل الرؤیة 

من خالل الباب ، ثم سقط على األرض ، غیر قادر على الرؤیة حیث ) ھاري(طار.. مستحیلة

، وسلسلة من ) رون(و) ھرمایوني(مع صراخ س، الحطام یتساقط علیھ كالمطر وذراعیھ فوق رأسھ

قد سقط إلى الوراء أسفل الدرج ) زینوفیلیوس(االرتطامات  المعدنیة و التي جعلتھ یدرك بأن 

بالكاد یستطیع التنفس أو ..  األنقاضأسفلرفع نفسھ و ھو مدفون تقریبا ) ھاري(حاول .. الحلزوني

 .الرؤیة وسط كل ھذا الغبار

یرقد ) روینا رافینكلو(تمثال ، معلقة من خالل الفجوة) لونا(نھایة فراش نصف السقف قد سقط و

ورق الكتابة الممزق یتطایر في الھواء ، و معظم آلة ، بجواره بنصف وجھ مفقود، مزقتھ الشظایا 

ثم تحرك شيء أبیض قریبا ،  إلى المطبخحلزوني جانبھا وتسد طریق الدرج الىالطباعة واقعة عل

 .، مغطاة بالغبار مثل تمثال أخر ، تضغط أصابعھا على شفتیھا) مایونيھر(كانت .. منھ 

 ....تحطم الباب السفلي مفتوحا

 ".؟)زترافیر(ألم أخبرك أنھ  لم تكن ھناك حاجة إلى العجلة ، :" قال صوت خشن

 "ال أكثر؟؟؟.. ألم أخبرك أن ھذا المجنون متحمسا كالعادة " 

 )".بوتر( . .الطابق العلوي. ال.  ال ): "زینوفیلیوس(كان ھناك دوي وصراخ من األلم  من  
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سنعود ألي شيء أقل من بعض المعلومات ).. لوفجود( لقد قلت لك في األسبوع الماضي ، "  

تذكر األسبوع الماضي؟؟؟ إذ كنت ترید مقایضة ابنتك بذلك اإلكلیل الغبي اللعین ؟؟ وقبل ، األكیدة

عندما اعتقدت أننا سنرجعھا إذا قدمت لنا  " ىصرخة أخر تبعتھا ىضربھ عنیفة أخر، " أسبوع 

و ضربة أخرى .. ذو القرن .. و أخرى ) .. السنوركاك..(صوت ضربة أخرى ... الدلیل بأن ھناك 

 "....المتعرج.. 

 ...!!".حقا )... بوتر(انھ حقا ، أتوسل إلیك....ال....ال) :" زینوفیلیوس(بكي  

ثم تعالي صوت ...ھنا لكي یقوم بتفجیرنا جمیعا أحضرنا ن لنا أنھ و اآلن یتبی" : صرخ أكل الموت 

 ".)...زینوفیلیوس(وابل من الضربات مع صراخ األلم من 

 السقوط و التھدم ىھذا المكان یوشك عل..: " قال صوت بارد ثاني تردد عبر السلم المتھدم 

قد یتھدم المكان تماما یا ..ألنقاض و إذا ما حاولنا إزالة ھذه ا..الساللم مسدودة تماما باألنقاض ..

 ) ...".سلوین(

في حیاتك ، ألیس ) بوتر ( أنت لم تري ، ..أیھا الكاذب الحقیر ) :" سلوین(صرخ الساحر المسمي 

  ".كذلك؟ فكرت بأن تغرینا ھنا لقتلنا ، ألیس كذلك؟ وتظن انك سوف تحصل على الفتاة ھكذا؟

 " علىفي األ) بوتر. . . ( أقسم. . . أقسم " 

تلھث، وكان لدیھ ) ھرمایوني) (ھاري(سمع ) .. ھومینیوم ریفیلیو : (قال صوت في أسفل الدرج 

 ...إحساس بأن شیئا غریبا ینقض علیھ لیغمر جسده في ظاللھ 

) لونا ( رجعوا لي أ.. أرجوكم . من فضلكم .. أقسم لكم أنھ ھو ) .. بوتر(نھ إ) :" زینوفیلیوس(بكي 

  ...أرجعوھا لي.. 

، إذا صعدت تلك الساللم وأحضرت ) لوفجود ( یمكنك أخذ ابنتك الصغیرة یا ) :" سلوین(قال 

 ىإذا كنت قد حصلت عل.. ولكن إذا كانت ھذه ھو مؤامرة ، أو كانت خدعة ، لألسفل) ھاري بوتر(

اء شریك ینتظرك ھناك باألعلى لكي یھجم علینا، فسوف نرى إذا كان باستطاعتنا ترك بعض األجز

 ...".لتدفنھا ) لونا(من ابنتك 

كان ھناك الكثیر من النفایات والمخلفات حیث حاول ، في خوف ویأس ) زینوفیلیوس(نحب 

 ...  الدرجىعلأ ىالعبور من خاللھا إل) زینوفیلیوس(

 أسفلكان قد تمكن من الخروج من ، "ھیا ،یتوجب علینا الخروج  من ھنا) :" ھاري(ھمس  

) رون(بینما .. على الدرج) زینوفیلیوس(ھ  تحت غطاء الضجیج الذي یصنعھ األنقاض التي دفنت

بھدوء و دون إحداث أي ) ھرمایوني(و) ھاري(صعد كال من ،.. األنقاض أسفلكان مدفونا بعمق 

حیث حاولوا سحب مكتب ) رون( حیث الحطام الذي یدفن ىصوت قدر ما یستطیعون، و توجھوا إل
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باستخدام ) رون(من تحریر ) ھرمایوني(و أخیرا تمكنت ...  قدمیھىعلمليء باألدراج كان قد سقط 

أثناء صعوده و إزالتھ للحطام من ) زینوفیلیوس(تعویذة الرفع بینما أصوات الضجیج التي یصنعھا 

 ..الدرج تقترب و تقترب 

عد  بىعل) زینوفیلیوس(بدأت آلة الطباعة المحطمة التي تسد مدخل الدرج في االھتزاز حیث كان 

التي مازال ) ھرمایوني(فقالت .. أقدام منھم و یقوم بعمل تعویذة رفع إلبعاد الطابعة عن الطریق 

 "؟؟) ھاري(ھل مازلت تثق بي یا .. حسنا : "بیض تماما من األتربة  بصوت ھامس أجسدھا 

رتدیھا سوف ت) رون(و أنت یا ..أعطني عباءة اإلخفاء .. حسنا إذن : "فأومأ برأسھ موافقا فتابعت 

 ..."اآلن 

 ".؟؟؟ ) ... ھاري(و لكن ... أنا ؟؟؟" 

 .."تشبث بكتفي ) رون..(تمسك جیدا بیدي ) .. ھاري(و أنت یا ) .. رون(من فضلك یا " 

و بدأت الطابعة .. عباءة اإلخفاء أسفلتماما ) رون (ى بینما اختفىسریجیدا بیدھا ال) ھاري(تمسك 

ماذا كانت ) ھاري(لم یعرف ...بتحریكھا بتعویذة الرفع) فیلیوسزینو(تھتز بقوة اكثر اآلن حیث بدأ 

 ...للھروب من ھذا المكان ) ھرمایوني(تنتظر 

 ..".سننتقل في أي لحظة .. تمسكوا جیدا ... تمسكوا ) : " ھرمایوني(ھمست 

و ھي توجھ ) ھرمایوني(الشاحب من خالل فجوة في الحطام فصاحت ) زینوفیلیوس(ظھر وجھ 

:    األرض أسفلھم و صاحت ىثم وجھتھا إل) .." اوبلیفییت:" (قائلة ) زینوفیلیوس( وجھ ىعصاھا إل

 ) ...".دیبریمو" (

األخیرة فجوة في أرضیة غرفة الجلوس التي كانوا یقفون بھا فسقطوا ) ھرمایوني(فجرت تعویذه 

سمع صراخ من ف...مازال متشبثا بیدھا تشبثھ بالحیاة ذاتھا) ھاري(كان .. أسفل كالصخور ىإل

و لمح رجلین یحاوالن االبتعاد عن طریق كمیات ضخمة من األنقاض و األثاث المحطم ..األسفل 

آنیا قبل أن تلمس أقدامھم ) ھرمایوني(و انتقلت ..الذي تساقط كالمطر حولھم من السقف المتصدع 

لشدید و ھي تسحبھ في الظالم ا) ھاري(األرض حیث كان ضجیج تحطم المنزل یرن في أذان 

 ..لالنتقال اآلني مرة أخرى 
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   قدميه ، بدا أنهم هبطوا في ركن أحد الحقول وقتعلى الحشائش وهو يلهث وبعدها قفز واقفاً على) هاري ( سقط 

  :تعدو حولهما في دائرة وهي تلوح بعصاتها وتقول ) هرمايوني( الغسق ، وكانت 

  " ).. سالفيو هيكسيا ) .. (بروتيجو توتالم"  (

  ى، وهو يظهر من تحت عباءة اإلخفاء ثم يقوم بإعطائها إل"  العجوز اللعين .. هذا الخائن : " قائالً ) رون ( لهث 

  " .، أنا ال أكاد أصدق أننا خرجنا من هذا المأزق ) هرمايوني( أنتي عبقرية للغاية يا : " ثم يتابع قائالً )  هاري ( 

، ألم أقل أن هذا كان القرن المتفجر : " ثم قالت) كييف اينيميكم(اية ب تعويذة باقي تعاويذ الحم) هرمايوني( أكملت 

  ...".و اآلن المنزل تدمر تماما  ألم أقل له ذلك ؟؟؟...

الذي تمزق و   وأخذ يفحص بنطاله الجينز)رون( قالها ،" ، ماذا تعتقدين بأنهم سيفعلون به ؟  ...  نال جزاءه "

   . ساقيهعلىالجروح المنتشرة 

قبل ) هاري ( ال يقوموا بقتله ، لهذا أردت أن يلمح  أكلة الموت أأنا آمل : " آسفة و هي تقول ) هرمايوني(  فبدت 

  " .هم عليال يكذب ) زينوفيليوس ( أن نغادر ، بهذا سيعرفوا بأن 

  " .ولماذا قمتي بتخبأتي تحت العباءة  ؟  ) : " رون ( تسائل 

لقد ).... رون ( لمفترض انك مريض بـ جدري التنين وتمكث بمنزل عائلتك يا من ا) : " هرمايوني( فأجابت 

ماذا تعتقد أنهم سيفعلون بعائلتك إذا شاهدوك معه ) .. هاري ( لمجرد أن والدها يدعم ويساند ) لونا ( بخطف  قاموا

  " ؟ 

  " .ولكن ماذا عن والدك ووالدتك ؟  " 

  " .نهم ال يعلمون أي شيء  أنهم بخير ، كما أ ، من المفترض نهم في استرالياإ)  "  هرمايوني( فأجابت 

  " .أنتي عبقرية  : "  ما قاله وهو ينظر إليها بإعجاب ) رون ( فكرر 

  " .، ال أعلم ماذا كنا سنفعل بدونك ؟  ) هرمايوني( نعم أنت كذلك يا : "  هذا قائال على) هاري ( وافقه 

  " .؟  ) لونا ( ولكن ماذا عن : "  ضا وابتسمت برصانة  الرعليهاالتي بدا ) هرمايوني( قالت 
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  .....   " . قيد الحياة فـ علىإذا كانوا يقولون الحقيقة ، وكانت ماتزال .. حسناً : "  الكالم  ) رون ( فبدأ 

  ، يجب أن قيد الحياة علىال تقل هذا ، إنها يجب أن تكون .. ال تقل هذا الكالم : " قاطعته بحدة ) هرمايوني( ولكن 

    " .كذلكتكون 

فالكثيرون ال .. ، هذا إن استطاعت تحمل المكان ) أزكابان ( أعتقد أنها ستكون في .. حسناً ) : " رون ( فأكمل 

  ....". يتح

  ) لونا ( حيث انه لم يكن يستطيع أن يتحمل نتيجة التفكير في الخيارات األخرى المتاحة أمام ) هاري ( قاطعه 

  أنها فتاة صلبه قويه ، فتاة أقوي مما تعتقد..  هناك عليهاسوف تتحمل الضغوط الواقعة : " لمكان  إذا كانت بهذا ا

  )  " .راكسبرت ( و ) نارجليس (  بقية السجناء هذه األشياء عن بتعليم، ربما كانت تقوم ) رون ( يا 

  أنا أشعر ) ...  هاري (أتمنى أن تكون محقاً يا : " عينيها بيدها و هي تقول  )  هرمايوني( مسحت 

  ....  "  .إذا ) زينوفيليوس ( باآلسي حيال 

  ...  " . نعم ...  أكلة الموت ىإذا لم يحاول فقط أن يسلمنا إل: "  قاطعها قائال) رون (  و لكن 

  . .عداد الشايإب) رون ( ثم قاموا بعدها بالتعاون لنصب الخيمة ، وبعد أن تم نصبها تراجعوا بداخلها حيث قام 

كانوا يشعرون براحة كبيرة فبعد هذا الهروب العسير الصعب كانت هذه الخيمة القديمة البالية تبدو لهم مثل 

  .آمنة مألوفة ولطيفه ...المنزل

  لماذا قمنا بالذهاب لهناك ؟ كنت محقا يا: " بانزعاج ) هرمايوني(  صاحت... و بعد لحظات من الصمت 

  ..لقد كان كل هذا مضيعة كاملة للوقت) .... جودريك ( ا في تجويف كان هذا مثلما حدث تمام) هاري ( 

مفاجئ حيث بدا أن  ، قطعت حديثها بشكل....  "  إنها مجرد هراء مطلق ، ولكن في الحقيقة  .. مقدسات الموت 

.. يس كذلك ؟ أل...ربما قام باختالق هذه القصة بأكملها : " بعض األفكار الجديدة قد ظهرت بعقلها ثم تابعت بعدها 

ليجعلنا نستمر بالحديث حتى  ربما كان ال يعتقد بوجود مقدسات الموت هذه من األساس ، ولكنه قام بقول هذا لنا

  " . يصل   أكلة الموت   
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أنا ال أظن ذلك ، انه من الصعب أن تقوم باختالق مثل هذه األشياء وأنت واقع تحت : " قائال ) رون  ( عليها رد 

لقد اكتشفت ذلك عندما امسكني الخاطفون ، لقد كان من األسهل لي ...  أصعب مما تظنين األمرأي ضغط ، هذا 

.....  ألنني أعرف القليل عنه ، عما إذا كنت سأقوم باختالق قصة شخص جديد بالكامل ) ستان ( أن أدعي أنني 

.. أنا اعتقد انه اخبرنا الحقيقة  ..تحت ضغط عصبي كبير محاوال التأكد من إبقائنا معه) لوفجود ( لقد كان العجوز

  ..  " .حتى نستمر في الكالم معه...أو ما يظن أنها الحقيقة 

هذا األمر غير مهم ، حتى إذا كان صادقاً ويقول الحقيقة ، أنا لم أسمع .. حسناً : " قائلة ) هرمايوني( فتنهدت 

  " .مطلقاً طوال حياتي مثل هذه الخرافات التي قالها  

  "  .غرفة األسرار  أيضاً كان يفترض أنها مجرد خرافة ، أليس كذلك  ؟  .. تمهلي قليالً ) : "  ن رو( قال 

  )  " .رون ( ولكن مقدسات الموت ال يمكن أن تكون موجودة يا " 

  أنتي تستمرين بقول هذا ، رغم أن أحد هذه المقدسات موجودا بالفعل وهو عباءة : " قائال ) رون ( اعترض 

  )...  " . هاري ( التي تخص اإلخفاء 

  هي مجرد قصة ، قصة تحكي عن خوف البشر) حكاية األشقاء الثالثة : "  ( بشكل حازم ) هرمايوني( قالت 

  " لكان عندنا بالفعل كل ما نحتاجه االختفاء بواسطة عباءة اإلخفاء ، النجاة بهذه السهولة مثل تلو كان... من الموت 

.. أنا ال أعرف ، ولكننا ال نستطيع أن نفعل ذلك من دون  العصا التي ال تهزم : " ئال الحديث قا) هاري ( شاركهم 

  .، قالها وهو يقلب عصاته السوداء الجديدة و التي كان يكرهها للغاية بين أصابعه "  

  )  " . هاري ( ال يوجد مثل هذا الشيء يا " 

  ..  "  .أو أيا كانت المسميات التي اتخذتها...  الموت عصا... ولكنك قلتي أن هناك العديد من العصي السحرية "  

، "  إذا كنت تريد أن تخدع نفسك وتعتقد بأن  العصا األقدم  حقيقية ، فماذا عن حجر االستدعاء هذا ؟  .. حسناً " 

: والسخرية ثم قامت برسم عالمة استفهام كبيرة في الهواء بواسطة أصابعها ، ثم تابعت حديثها بلهجة مليئة بالتهكم 

  " .ال يوجد أي نوع من السحر يستطيع أن يبعث الموتى ، هذه هي الحقيقة  " 
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ولكن عندما التقت عصاتي بعصا الذي تعرفينه ، لقد جعل هذا االلتقاء والدي ووالدتي يظهران لي وأمكنني "  

  ....     " .سيدريك ( مشاهدتهم والحديث معهم ، كذلك رأيت وتكلمت مع 

  من الصور أو.. هذا النوع من ...  من الموت ، اليس كذلك ؟ فعلياولكنهم لم يعودوا ) : " رمايونيه( قاطعته 

  " .الظالل الشاحبة ليس أبدا مثل إعادة شخص حقيقي من الموت 

ه كما أن القصة تقول أن... أليس كذلك ؟ ..  من الموت فعليالم تعد ) حكاية األشقاء الثالثة ( ولكن هذه الفتاة في " 

أليس ..  األموات ، ولكن األخ الثاني كان يستطيع أن يراها ويتحدث إليها ىعندما يموت الناس فانهم ينتمون إل

حديثه عندما رأي هذا االهتمام ) هاري ( ، قطع ...   " بل انه كان يعيش معها لفترة من الوقت و .. كذلك ؟ 

) هاري ( ، فأدرك ) رون  ( ىالتي كانت تنظر إل) يهرمايون( مختلطا بشيء أخر صعب تحديده في انفعاالت وجه 

إذن :   " انه أخافها بحديثه عن العيش مع الموتى ، فتابع الحديث بلهفة وسرعة محاوال أن يبدو عقالنيا في كالمه 

  ".أال تعرفين أي شيء عنه  ؟ )... جودريك ( الذي دفن في تجويف ) بيفيريل ( من يكون هذا الرجل من أل 

ولكني بحثت عنه بعدما .. ال أعرف عنه شيئاً :  " االرتياح لتغير الموضوع و هي تقول ) هرمايوني ( علىبدا 

 قبره ، فإذا كان هذا الشخص مشهوراً أو قام بأي عمل عظيم وهام ، فأنا متأكدة علىرأيت هذه العالمة المحفورة 

 أنساب النبالء (كان كتاب  ) بيفيريل ( يه أسم المكان الوحيد الذي وجدت ف.. أنني كنت سأجد أسمه في أحد كتبنا 

لقد قمت باقتراض هذا :  " عينيه إليها متسائالً ) رون ( ثم تابعت حديثها موضحة عندما رفع  " . )في عالم السحرة

، انه عبارة عن قوائم بأسماء العائالت نقية الدم التي انقرضت سلسلة نسب ذكورها  ، ومن ) كريتشر ( الكتاب من 

  " .هذا كان واحد من أقدم هذه العائالت التي انقرضت  ) بيفيريل ( لواضح تماماً بان أسم ا

  !!! " .  انقرضت سلسلة نسب ذكورها " مندهشا   )رون ( ردد 

( و هذا حدث منذ قرون عديدة في حالة عائلة .. اقصد بأن أسم العائلة انتهي ومات) : " هرمايوني( أوضحت 

  ..".ولكنهم موجودون تحت أسماء أخرى ...ازال لديهم بعض األحفاد قد يكون م) بيفيريل 
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 السطح من أعماق عقل ىصعدت إل.. و جاءت تلك الذكري مرة واحدة)  هاري ( نشطت ذاكرة .. و فجأة 

لقد تذكر اآلن هذا الرجل العجوز القذر الذي لوح مهدداً بيده التي )... بيفيريل..(لسماعه صوت هذا االسم ) هاري(

مارفولو : " ( بصوت عال ) هاري ( تحمل خاتم كبير قبيح ، لوح به في وجه أحد موظفي الوزارة ، فصاح 

  )  " .جاونت 

  !!  " .من ؟: "  في صوت واحد ) هرمايوني( و ) رون ( قال 

فولو مار( ، لقد قال ) دمبلدور ( مع ) ... البنسييف(انه جد الذي تعرفونه  ، في حجر ) مارفولو جاونت " ( 

( ، لقد قال ) كس وهوركر( الخاتم الذي أصبح بعد ذلك ... ، الخاتم ) بيفيريل ( انه منحدر من ساللة ) جاونت 

لقد شاهدته وهو يلوح بهذا الخاتم في وجه موظف الوزارة ، ) بيفيريل ( أن هذا الخاتم يحمل شعار عائلة ) مارفولو 

الدهشة البالغة وهما ) هرمايوني( و ) رون (  كل من علىبدا  . "، لقد كاد تقريباً يدخله في أنف هذا الموظف 

  ).هاري ( يحدقان بوجه 

  " .الشعار  ؟   هل استطعت أن تري كيف يبدو هذا!! .. ؟)  بيفيريل ( شعار عائلة : " بحدة ) هرمايوني( ثم قالت 

ربما بعض ..  الخاتم علىيز لم يكن هناك شيء مم... ليس تماماً : " أن يتذكر و هو يقول ) هاري ( حاول 

  ...  " .أنا لم أتمكن من رؤية الخاتم بوضوح إال بعد أن تم تدميره و كسره ... الخدوش هي كل ما استطعت رؤيته

  ينقل ) رون ( التي اتسعت عيناها من الذهول ، بينما كان ) هرمايوني ( علىتأثير كلماته هذه ) هاري ( شاهد 

  .ك بصره بينهما في دهشة وارتبا

  " .؟؟ رمز مقدسات الموت؟؟؟   ...ىهل تعتقد أن هذا كان الرمز مرة أخر) .. هاري ( بربك يا  " :) رون ( قال 

شخص عجوز نكرة ) مارفولو جاونت ( لقد كان .. ولم ال  "  : الشديدة اإلثارة عليهبصوت تبدو ) هاري ( فقال 

فإذا كان الخاتم قد توارثته عائلته عبر األجيال لقرون .. يق يعيش مثل الخنازير ، كل ما كان يهتم به هو نسبه العر

إنه ال .. و صدقوني .. لم يكن هناك أي كتب في هذا المنزل.. عديدة فمن المحتمل أن يكون ال يعلم حقيقته جيدا 
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ل  الخاتم هي شعار عائلته ألن كعلىكان ليظن أن الخدوش ... يبدو من ذلك النوع الذي يقرأ القصص ألوالده

  . " أن يكون ذو دماء نقية حيث يشعره ذلك بأنه ذو نسب ملكي عريقعلىاهتمامه كان منصبا 

إذا كنت تفكر فيما أعتقد انك ) هاري ( هذه قصة مثيرة للغاية ، ولكن يا .. نعم : " بصوت حذر) هرمايوني( قالت 

  .. " .تفكر به 

لم ال ؟؟ كان ذلك ... لم ال ؟؟ .. حسناً : " ة كالمه بنبره حادة و قد تخلي عن الحذر في طريق)هاري ( فقاطعها 

ماذا لو كان : "كأنما ينشده أن يدعم رأيه وتابع  ) رون  ( ىأليس كذلك ؟؟ ثم نظر إل.. الشيء في الخاتم  حجرا 

  ". هو حجر االستدعاء ؟؟ 

انه مازال يعمل رغم أن ولكن هل تظن ) .. هاري ( بربك يا :  " فاه من الدهشة الشديدة و قال ) رون ( فغر 

  ".؟؟؟ ...لاكسر ) دمبلدور(

  ..!! ". ال يوجد أبدا شيء يدعي بحجر االستدعاء ) !!! رون(لم يعمل أبدا يا ..!! يعمل ..!! يعمل" 

انك تحاول أن تالئم كل شيء ، ) هاري  : " ( تابع قدميها و قد بدت غاضبة للغاية و هي تعلى) هرمايوني(وقفت 

  ...  " .قدسات في قصة هذه الم

 أن األمور هي التي تتالءم بنفسها ، وأنا اعلم أن رمز   ، )هرمايوني... ( أالئم كل شيء  ) :  " هاري ( كرر 

  ).. ".بيفيريل(قال أنه من أحفاد عائلة ) جاونت(كما أن ..  هذا الحجر علىمقدسات الموت  كان 

  " .جر بوضوح   الحعلىمنذ دقيقة واحدة أخبرتنا انك لم تري النقش " 

به بعد ) دمبلدور ( وماذا فعل .... وفي أي مكان تعتقد أن الخاتم موجود اآلن ؟ : " قائال ) هاري) (رون ( سأل 

  " .؟؟؟  ... أن حطمه و فتحه 

يداً جداً فوق ما يستطيع كل من .. كان يحلق بعيدا )  هاري ( ولكن خيال   أن ) هرمايوني( و ) رون ( بع

قاهرا للموت ..ستجعل مالكها قاهرا للموت ..و التي إذا اتحدت معا .. أو مقدسات ... ثالثة أشياء  ....،يتصوراه 

 ...العدو األخير الذي يجب أن يدمر هو الموت  .. عليهمنتصرا .. هازما له .. 
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و  ) الهوركروكسات(الذي قام بصنع ) فولدمورت(يواجه ...مالكا لمقدسات الموت ... نفسه اآلن ) هاري(رأي 

هل هذه هي اإلجابة ؟؟ .. ال يمكن ألحدهما أن يعيش بينما األخر يحيا .. التي ال يمكن أن تكون ندا له اآلن 

تجعل منه منتصرا ؟؟؟ هل يمكن أن .. بعد كل شيء ... ؟؟؟ هل هناك طريقة ما ) الهوركروكسات(المقدسات ضد 

  را للموت ؟؟ يكون أمنا إذا استطاع أن يمتلك مقدسات الموت و يصبح قاه

  ) !!  " .هاري "  ( 

لقد كان ، ، لقد قام اآلن بإخراج عباءة اإلخفاء وأخذ يتفحصها بأصابعه ) هرمايوني( لم يستمع ل ) هاري ( ولكن 

شيء  قماش العباءة لين ناعم ينساب بين أصابعه مثل الماء ، وكانت العباءة خفيفة جداّ كالهواء ، انه لم يري أي

  ءة أبداً في خالل سبع سنوات قضاها بالعالم السحري ، لقد كانت هذه العباءة مطابقة تماماً يكافئ هذه العبا

 مختفیا تماما ، وثابتة إلى األبد ، تعطي اختفاء مستمر و مرتدیھاعباءة فعال وحقا تجعل  " ،) زينوفيليوس ( لوصف 

   " . علیھاالسحر ثابت مھما تم إلقاء 

  ، ثم ارتجف صوته وتغير"  كانت معه هذه العباءة ليلة مقتل والدي ) دمبلدور " ( : ثم تنهد و هو يتذكر قائال 

  قام باستعارة العباءة) دمبلدور ( أن ) سيريوس ( لقد قالت أمي لـ : " لون وجهه من االنفعال ولكنة لم يهتم وتابع 

( كما أن .... عتقد أنها ثالث المقدساتيريد أن يفحص العباءة ألنه كان ي) دمبلدور ( لقد كان ... هذا هو السبب ... 

في هذه اللحظة واخذ يمشي حول ) هاري ( ، قام ) ... " جودريك ( قد تم دفنه في تجويف ) إجنوتس بيفيريل 

أنه جدي : " الخيمة ، كان يشعر انه قد كشف حقيقة مذهلة جعلت كل األشياء واضحة تماماً أمامه ثم تابع حديثه 

  "  .هذا يجعل كل األمور منطقية  ... ن ساللة الشقيق الثالث  ، أنا منحدر ماألكبر

 يقين كامل من أن مقدسات الموت  شيء حقيقي و كأن الفكرة المجردة المتالكهم كلهم علىيحس أنه ) هاري ( كان 

  .. صديقيه ىلذا فقد بدا مبتهجا و هو يستدير إل..سوف تؤمن له الحماية 

  )..!!!  " .هاري  :   "  ( ىخرندائها مرة أ) هرمايوني(  كررت 
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و كانت أصابعه .. كان في هذه اللحظة مشغول بإخراج شيء من الحقيبة الموضوعة حول عنقه) هاري ( ولكن 

هيا قومي بقراءته ، لقد .. أقرئي هذا " : قائال ) هرمايوني( ترتجف وهو يخرج منها خطاب والدته  ويعطيه لـ 

لم ) دمبلدور ( أن ... أي سبب آخر يجعله يأخذ العباءة ؟؟؟؟ )  ... هرمايوني(يا ) دمبلدور ( كانت العباءة مع 

لخداع بقوة رهيبة تجعله خفياً تماماً عما حوله وعمن يراه بدون  يكن يحتاج لها ، انه كان يستطيع أن يؤدي سحر ا

  ... " .الحاجة ألي عباءات

  تدحرج تحت الكرسي ، لقد كانت كرة السنيتش مفتوحة ، وقع منها شيء المع ) هاري ( وبينما كانت حقيبة 

ليلتقطها وبينما هو يفعل ذلك كانت سلسلة االكتشافات المذهلة ) هاري ( قد سقطت عندما سحب الخطاب ، انحني 

لذا فقد صاح بصوت عال و قد ..  من االكتشافات ىالتي اكتشفها في اللحظات القليلة الماضية تلقي إليه بهدية أخر

  ...  " .لقد ترك لي الخاتم ، أن الحجر  بداخل السنيتش.. انه هنا :  " مة و الدهشة بداخله اندفعت الصد

  .. !! ". أنت تعتقد ذلك .. أنت " 

   ً.واضحا تماما.. ، لقد كان األمر واضحا) رون (  وجه علىال يعرف سبب هذه الصدمة التي تبدو ) هاري ( كان 

و عندما يكتشف الطريقة لفتح كرة السنيتش .. باءة كانت ثالث المقدسات الع...كل شيء .. كل شيء يتوافق اآلن 

العصا األقدم ...إذن كل ما يحتاجه اآلن هو البحث عن أول المقدسات .. ثاني المقدسات علىسيكون قد حصل .. 

  ..و بعدها .. 

السعادة التي شعر بهم  كل االستثارة و األمل و .. مسرح مضاء علىو كأن أحدهم قد أسدل الستار ) هاري(شعر 

و كأن تعويذه السعادة التي شعر بها منذ قليل قد .... شعر و كأنه يقف وحيدا في الظالم ..تم إطفائهم بضربة واحدة 

  ...تم كسرها 

  ...   " .هذا ما يبحث عنه "  

  .بفزع أكبر ) هرمايوني( و ) رون ( تسبب التغير في نبرة صوته أن يشعر كل من 

  " .تعرفونه  يسعى خلف  العصا األقدم أن  الذي "  
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كل هذه األشياء .. كان يعرف أن هذه هي الحقيقة ...  وجوههم علىظهره لنظرات التوتر و الشك ) هاري ( أدار 

عصا قديمة للغاية ... يبحث عن عصا جديدة ، انه يبحث عن عصا قديمة) فولدمورت ( منطقية تماماً ، لم يكن 

و أخذ يحدق في ظالم الليل ) .. هرمايوني( و ) رون ( نحو مدخل الخيمة  و قد نسي ) ي هار( اتجه .. بالتحديد 

  ... وهو يفكر

   عندما)) بيدل (  حكايات الشاعر (في دار أيتام خاصة بالعامة ، ال أحد بالتأكيد قرأ له  ) فولدمورت ( لقد نشأ 

هل من .. ا من السحرة يؤمنون بوجود مقدسات الموت قليل جد)..هاري ( كان طفالً ، تماماً كما لم يقرأها أحد لـ 

  قد عرف شيء عنها  ؟؟) فولدمورت ( المحتمل أن يكون 

قد عرف أي شيء عن مقدسات الموت ) فولدمورت ( لو أن .. يحدق في ظالم الليل وهو يفكر ) هاري ( استمر 

ثالثة أشياء تجعل مالكهم قاهرا للموت .. .لكان بكل تأكيد قد سعي المتالكها ، بل كان سيفعل أي شيء المتالكهم 

أال توضح ...من األساس ) الهوركروكسات ( ما كان ليحتاج لصنع ...  ؟؟ إذا كان يعرف عن مقدسات الموت 

أنه لم يعرف بهذا السر األخير و العظيم ) .. هوركروكس(تلك الحقيقة البسيطة حين أخذ أحد المقدسات و صنع منه 

 العصا األقدم و هو غير مدرك لكامل علىيسعى للحصول ) فولدمورت(و هذا يعني أن  ، ؟في العالم السحري ؟؟

خصوصا و العصا األقدم  هي أكثر المقدسات التي ال يمكن .. و هو غير متفهم بأنها أحد ثالثة أشياء ...قواها 

  .. صفحات تاريخ السحر  علىاألثر الدموي للعصا األقدم متناثر ...حيث كان وجودها معروف دائما ..إخفائها 

يحدق في السماء الملبدة بالسحب ذات اللون الفضي والرمادي و التي تزحف لتغطي وجه القمر ) هاري ( أخذ 

  ... األبيض ، كان يشعر بالدوار  من اندهاشه لكل هذه االكتشافات 

  انهما حيث تركهما ، كانت  في مكنكانا ال يزاال) هرمايوني( و ) رون ( ن عاد لداخل الخيمة وشعر بالدهشة أل

  القلق ، مما جعله يتساءل ) رون  ( على وعليها، وكان يبدو ) ليلي ( ماتزال تحمل خطاب والدته ) هرمايوني( 

  ... كم االكتشافات و المعرفة التي حققوها ... أال يدركان كم المسافة التي قطعوها في الدقائق القليلة السابقة 

  هذا .. هذا كل شيء : " توضيح الحقائق المدهشة التي توصل إليها و يجعلهم يدركونها و هو يحاول ) هاري ( قال 
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، وعندها أمسك كرة السنيتش  " يفسر كل شيء ، مقدسات الموت حقيقية وأنا أملك احداها ، وربما أملك األخرى  

ه ال يعرف هذه الحقيقة ، انه والذي تعرفونه يبحث عن ثالث المقدسات  ، ولكن: "  ورفعها تجاههما وتابع قائالً 

  ..  " .يظنها مجرد عصا قوية

  ولكن أظن أنك .. أنا آسفة " ،جاهه و تعيد إليه خطاب والدته و هي تسير ت) هرمايوني(قالتها )...!!  " هاري " ( 

  " . نحو خاطئ تماماً على نحو خاطئ ، فهمتها جميعاً علىفهمت هذه األشياء 

  ....  " .ي أن كل األحداث تتالءم مع  ولكن أال تستطيعين أن تر" 

  ابتعدت كثيراً) هاري ( إنها ليست كذلك ، أنت يا .. كال إنها ليست كذلك :  " قاطعته قائلة ) هرمايوني( ولكن

 إذا كانت مقدسات ، سؤالي هذا علىمن فضلك  أجبني : " و نظرت إليه و هي تقول ... في استنتاجك ، من فضلك

لماذا لم ..يعرف بأن من يمتلكهم يصبح قاهرا للموت ... يعرف بشأنهم ) دمبلدور(و كان الموت موجودة فعال 

  ".لماذا ؟؟)  ... هاري(يخبرك بذلك يا 

حيث أن .. أن تجد ذلك بنفسك عليك) ... هرمايوني(ولكنك قلتيها بنفسك يا : " حيث قال ..ولكن جوابه كان جاهزا 

  .. !! ".هذه رحلة بحث و تحدي 

قالتها و هي تصيح بغضب و ) " لوفجود (  منزل ىد قلت هذا فقط ألني كنت أحاول حينها إقناعك بأن تأتي إللق "  

  ..".أنا حقا لم أؤمن بذلك : " سخط ثم تابعت 

دائما يجعلني اعرف األشياء بنفسي و دون مساعدة ) دمبلدور ( كان :  "  شيء و هو يقول ) هاري ( علىلم يبدو 

  ..".و هذا الموضوع يشبه ما كان دائما يفعله معي ..أخذ المخاطرة بنفسي .. رب قوتي كان يجعلني أج..

) دمبلدور ( نحن هنا نتكلم عن أشياء حقيقية ، لقد ترك لك .. ، هذا ليس تدريبا ) هاري ( هذه ليست لعبة يا " 

لرمز ال يعني أي شيء ، هذا ا...!!! ثم قم بتدميرها ) الهوركروكسات(أبحث عن ...  واضحة ومحددةتعليمات

  ...  "  هدف أخر ىنحن ال نستطيع أن نحول وجهتنا إل.. أنسي مقدسات الموت 
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لتكشف  كان يأمل أن تنفتح اآلن.. بالكاد يستمع إليها ، لقد كان يمسك  السنيتش  ويقلبها بين يديه ) هاري ( كان 

  ما يقول ، عندها سيملك الدليل القاطعصحة ) هرمايوني( عن حجر االستدعاء بداخلها ، وعندها سيثبت ل 

ال تعتقد بأن هذه ).. رون ( وأنت يا :  " قائلة ) رون (ىإل) هرمايوني(فاستدارت ...بأن مقدسات الموت حقيقية 

  " .أليس كذلك ؟  .. األمور حقيقية 

ن هذه األحداث أعني أن بعض م...أنا ال أعرف :  "  الذي بدا مترددا و هو يجيب ) رون ( نحو ) هاري(نظر 

 نحو شامل على ولكن إذا نظرنا لالمر: "  ثم أخذ نفسا عميقا و قال .. قال ذلك بإرتباك ... تتوافق مع بعضها 

، وربما يجب ) دمبلدور ( هذا ما كلفنا به ) ..هاري(يا ) الهوركروكسات(أعتقد انه ينبغي علينا أن نتخلص من ..

  ... " .علينا أن ننسي هذه المقدسات 

، قالتها ثم اندفعت " أنا سوف أتولى نوبة الحراسة األولى  ) .... رون ( شكراً لك يا ) : "  هرمايوني( الت فق

  .لتجلس بمدخل الخيمة مما جعل المناقشة تتجمد تماما) هاري ( بجوار 

قله االرتياح ،و لم يستطع عاستحوذت عليه فكرة مقدسات الموت لم يغمض له جفن هذه الليلة ، لقد ) هاري ( ولكن 

  .. لو استطاع فقط أن يمتلكهم .. و العباءة .. الحجر .. العصا ..و تلك األفكار المقلقة تدور عبره 

لو أنه فقط استطاع   الحجر اآلن ؟؟علىولكن ما هو االنغالق ؟؟ لماذا ال يستطيع الحصول ..أنا انفتح عند االنغالق 

يتمتم بكلمات مختلقة ) هاري(اخذ ..شخصيا ) دمبلدور(لها ل لكان سأل هذه األسئلة ك..  الحجر علىالحصول 

  ..ولكن الكرة الذهبية لم تنفتح ..حتى لغة الثعابين ..جرب كل شيء ..للسنيتش في الظالم 

  يبحث عنها اآلن ؟ ) فولدمورت ( وفي أي مكان .. العصا األقدم  أين يمكن أن تكون مخبأة ؟ .. وهذه العصا 

   على، ألنه للمرة األولى ) فولدمورت ( أن تقوم ندبته باالحتراق اآلن ليستطيع أن يري أفكار يتمني ) هاري ( كان 

  لن تحب هذه الفكرة بكل تأكيد ، ) هرمايوني( كان يعلم أن ... نفس الهدف ) فولدمورت ( اإلطالق يكون له و لـ 
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نظرتك ضیقة ..  "  حد ما ىيما قاله إلصادقاً ف) زينوفيليوس ( لقد كان ...  أي حال لم تكن تصدق علىولكنها 

خاصة من فكرة .. ولكن الحقيقة أنها فقط مرعوبة من فكرة وجود مقدسات الموت ،  .."   منغلقة األفقمحدودة و و

  ..وجود حجر االستدعاء 

 الباردة ولكن الكرة.. حتى انه كاد يبتلعها .. و كأنه يقبلها ..  السنيتش علىبضغط شفتيه مرة أخرى ) هاري(قام 

وكيف أنها ربما تكون مسجونة في ) لونا ) ( هاري ( وعندما أقبل الفجر تذكر .... نت  تأبي أن تستسلم وتنفتح كا

لقد نسي كل شيء عنها أثناء تفكيره ..فشعر فجأة بالخجل من نفسه ) الديمنتورات ( ومحاطة بالـ )  أزكابان ( 

الكثيرة العدد الموجودة ) الديمنتورات (ولكن ..ا لو أنه فقط يستطيع إنقاذه..المحموم بخصوص مقدسات الموت 

)        بتروناس(تذكر أنه لم يجرب إطالق تعويذة  .. و عندما جاء ذكر ذلك ..هناك تجعل السجن منيعا تماما تقريبا 

أفضل  عصا علىلو أن هناك طريقة ما ليحصل .. يجب عليه أن يجرب ذلك في الصباح ..بعصاه السوداء الجديدة

  ...العصا التي ال تقهر .. العصا التي ال تهزم .. عصا الموت ..تلعته مرة أخرى فكرة العصا األقدم فاب..

.. قاموا بحزم أمتعتهم و تفكيك الخيمة في الصباح التالي استعدادا للرحيل أسفل حمام كئيب من األمطار المنهمرة 

و استمرت األمطار طوال األسبوع .. الليلة  نصبوا خيمتهم في تلكحين الساحل ىحيث طاردتهم هذه األمطار إل

لقد كان يفكر .. كئيبا محبطا و هو مبلل بالماء المتساقط من السماء ) هاري(خالل تجوالهم في الريف الذي بدا ل ..

حتى عدم .. ال يستطيع أي شيء إخماده ..كانت أفكاره مثل لهب تم إشعاله بداخله ..فقط في مقدسات الموت 

و كلما احترق بداخله الشعور القوي ..المستمرة لم تستطع إخماده ) رون(الصريح أو شكوك ) يهرمايون(تصديق 

  ..كلما شعر بالحزن و اآلسي اكثر .. باالشتياق لتملك هذه المقدسات أكثر 

كان سيئا تماما و له .. االختالف معه في هذه المسألة علىإصرارهم ) .. هرمايوني(و ) رون(كال من ) هاري(الم 

ولكن لم يفلح شيء في إزالة التأكد ..حيث كان كالهما يخمدان معنوياته العالية .. فس تأثير األمطار المتساقطة ن

بالمقدسات و اشتياقه للحصول عليها سيطر عليه كثيرا حتى أنه شعر كأنه منعزل ) هاري(إيمان ..الذي بقي بداخله 

 ..و تدميرها ) وركروكساتاله (علىعن االثنان اآلخران و استحواذ فكرة الحصول 
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في أحد الليالي و قام ) هاري (تم بصوت خفيض و غاضب عندما لم يه) هرمايوني(قالتها ... " . استحواذ  "

بعد ) الهوركروكسات(تستمر في إظهار عدم اهتمامه بالبحث عن ) هرمايوني(بعد أن كانت ..باستخدام تلك الكلمة 

  ..اآلن 

  ) ..!! ".دمبلدور(نحن نحاول فقط تنفيذ ما أراده منا ) ...هاري(كار معينة يا لم تستحوذ علينا نحن أي أف" 

رمز ) هرمايوني(ل ) دمبلدور( ترك لقد..ولكنه كان منغلق و منيع تماما تجاه هذا النقد المستتر من جانبهم 

حجر االستدعاء في ترك له .. و قد ظل مقتنعا بهذا تماما .. و ترك له أيضا ..المقدسات لكي تقوم بفك شفرته 

لماذا ال يستطيع كال من .. قاهرا للموت .. ال أحد يمكنه أن يعيش بينما األخر يظل حيا .... السنيتش الذهبية 

  ؟؟ ..أن يفهما العالقة ) هرمايوني(و ) رون(

  ...!! ".العدو األخير الذي يجب أن يهزم هو الموت : " بهدوء هذه المقولة ) هاري( كرر 

جعلته يستسلم لها و .. له في سرعة ) هرمايوني(قالتها ... !! ". الذي تعرفه هو الذي يجب أن نهزمه  أن اعتقدت" 

  ..يمتنع عن استمرار المناقشة 

بدا كأنه .. اآلن ) هاري (  مناقشته ، بدا غير ذي أهمية لـ على أصر رفيقاه الذيحتى أن لغز الظبية الفضية 

لشيء الوحيد األخر الذي اهتم به هو أن ندبته قد بدأت تؤلمه مرة أخرى ا..عرض مثير ولكنه مبهم و غير واضح

حيث كان يبحث عن العزلة كلما حدث ذلك ..و قد حاول كل ما يستطيع إلخفاء تلك الحقيقة عن االثنان اآلخران ..

 أصبحت غير ) ..فولدمورت(لقد تغيرت جودة المشاهد التي كان يراها مع ... و رغم هذا فقط خاب أمله بما رآه 

تبين المعالم الباهتة الغير ) هاري(بالكاد استطاع ..تتحرك و كأنها تدخل و تخرج من مجال رؤيته .. واضحة 

  .و شيء بدا كالجبل ولكنه كان ظال أكثر من كونه حقيقيا في رؤيته ..واضحة لشيء بدا له كما لو كان جمجمة 

  

كان قلقا من أن .. الرؤية الواضحة و كأنها الحقيقة تماما علىمحبطا بهذا التغير حيث كان قد اعتاد ) هاري(كان 

و رغم ما قاله ل ... هذا االتصال الذي كان يخشاه ..قد تم تدميره ) فولدمورت(يكون االتصال بينه و بين 
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بين هذه الرؤى الغير واضحة المعالم و الغير مرضية و بين ) هاري(ربط ..يقدره في نفس الوقت ) هرمايوني(

 رؤية ما علىو كأن عصاه السوداء الجديدة هي المخطأة و المتسببة في عدم قدرته ..ر عصاته بشكل أو بأخر تدمي

  .. كما كان يفعل سابقا ) فولدمورت(في عقل 

) رون(بأن ..رغم عزلته الجديد عن أصحابه .. منع نفسه من أن يالحظ ) هاري(لم يستطع ..و مع مرور األسابيع 

 ىإل) هاري(ربما ألن انزالق .. التعويض عن مغادرته لهم علىربما ألنه كان مصمما ..ائد يبدو بأنه اصبح الق

 التفكير علىهو من يشجعهم و يحثهم ) رون(اآلن أصبح .. الكسل و التراخي حفزا قدراته القيادية الرابضة بداخله 

  ..و العمل 

في أي األماكن لم نبحث ... هيا .. خطة عمل  رسمىنحتاج إل..متبقية ) هوركروكسات(ثالث : " كان دائما يكرر 

  .. " .الملجأ  ..ى؟؟؟ دعونا نعيد ذلك مرة أخر

في كل مكان ..و أخيرا ألبانيا ) بورجن و بركيز (متجر ) ..ريدل(منزل أل ) ..هوجورتس) .. (دياجون (حارة ... 

) هرمايوني(و ) رون(بدأ كل من ..به في كل مكان زاره أو قتل أحد ما .. أو يعمل به ) توم ريدل (كان يعيش فيه 

  .له ) هرمايوني(فقط لتجنب مضايقات ) هاري( كل هذه األماكن مرة أخرى و قد شاركهم علىبالتفكير و المرور 

  

ليحاول معرفة ) .. فولدمورت(و يحاول قراءة أفكار ..كان ليصبح سعيدا أكثر لو ترك وحيدا ليجلس في صمت 

) الهوركروكسات( أماكن من غير المحتمل تواجد ى التجوال إلعلىصمم ) رون(لكن و..المزيد عن العصا األقدم 

  .يدرك ذلك السبب جيدا ) هاري(كان .. ببساطة إلبقائهم في تحرك مستمر .. بها 

  

الشمالية ) فالجلي (قرية : " حيث بدأ بها ثم تابع .. ". ال يمكنك أن تجزم أبدا : " المعتادة هي ) رون(كانت عبارة 

  " .دعونا نذهب و نلقي نظره حول المكان ..ربما أراد العيش بها ..هي قرية يعيش بها السحرة ..
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حيث قال . مرأى من المختطفون في بعض المرات على حدود العالم السحري جعلتهم علىتلك الغزوات المتالحقة 

لك المجموعة التي أمسكتنى كانت ت... تماما مثر أكلة الموت .. بعضهم من المفترض أنهم سيئون ) : " رون(عنهم 

  ) .." .بوتر ووتش(حيث قالوا في إذاعة ..اخبرني أن بعضهم خطير فعال ) بيل(ولكن .. مثيرة للشفقة نوعا ما 

  " .؟؟؟ .إذاعة ماذا ) : " هاري(قاطعه 

 علىالستماع إليه ؟؟ ذلك البرنامج اإلذاعي الذي أحاول ا.. ألم أخبرك بأن هذا كان اسمها ) ..بوتر ووتش(إذاعة " 

تقريبا كل البرامج األخرى تتبع ..!! البرنامج الوحيد الذي يقول الحقائق فقط عن ما يدور و يحدث حولنا ..الراديو 

  ..ولكن ضبط موجته صعب بحق .. أتمني حقا أن تستمع إليه ) .. بوتر ووتش (كلها ما عدا إذاعة .. الذي تعرفه 

 قرص الترددات الذي علىحيث يضرب بها بإيقاعات مختلفة .. مستخدما عصاه ..الليلة تلو األخرى ) رون(أمضي 

) .. بثور التنين( بعض النصائح حول كيفية معالجة ىاستطاعوا االستماع إل.. في بعض المرات . يدور باستمرار 

  ) ..ي المرجل المليء بالحب الساخن القو: (  بعض المقاطع من قصيدة ىاستمعوا إل.. و في إحدى المرات 

حيث كان يتمتم .. كلمة السر الصحيحة ىاخذ يحاول الوصول إل.. في الضرب اإليقاعي ) رون(و بينما استمر 

  .بمقاطع و كلمات عشوائية بصوت هامس 

كان بارعا حقا ) بيل) ..(جماعة العنقاء(كلمات السر تكون في العادة شيء متعلق ب : " ذات مرة ) رون(أخبرهم 

  ... ".أتصور أنني سأجدها في النهاية ..سر في تخمين كلمات ال

يجلس في مدخل الخيمة في نوبة الحراسة ) هاري(حيث كان .. الحظ قبل قدوم شهر مارس ) رون(لم يحالف 

 اتخاذ هذه الرقعة الجرداء الباردة من علىمحدقا بتراخ تام في كومة من الصخور البرتقالية و التي أجبرتهم ..

  : يصرخ من داخل الخيمة و قد بدت عليه اإلثارة ) رون(سمع ثم ..األرض كمأوي لهم 

  ) ..!! ".هاري(تعال هنا يا ) ..البس(كلمة السر كانت ..قمت بتشغيله .. قمت بتشغيله " 

و ) رون(وجد ..حيث استيقظ للمرة األولى من تأمالته حول مقدسات الموت ..  داخل الخيمة ىإل) هاري(أسرع 

، ) جريفندور(التي أخذت تلمع سيف ) هرمايوني(حيث كانت ..ركبتهم بجوار الراديو  علىيجلسان ) هرمايوني(
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 األرض و علىكانت تجلس اآلن فاغرة فمها محدقة في جهاز الراديو الصغير .. فقط ألنها ال تجد شيء أخر تفعله 

  ..الذي خرج منه ذلك الصوت المألوف 

ث ، والذي كان بسبب أننا تلقينا عدة مكالمات منزلية من المنطقة نحن نعتذر لمستمعينا عن غيابنا المؤقت عن الب"  

  ... " المحيطة بنا من أكلة الموت األعزاء

  )  " لي جوردان ( ولكن هذا صوت ) : "  هرمايوني( قالت 

  " .هذا رائع أليس كذلك ؟  .. أنا أعرف:   " قائال ) رون (  فنظر نحوها 

..  آمنة ، ويسعدني أن أخبركم بأن معنا اثنان من المشتركين المنتظمين ىرونحن اآلن نقوم بالبث من بقعة أخ" 

  " .مساء الخير يا أيها الفتيان  ..  هنا في هذه األمسية ىانضموا إل

  ..  "أهالً" 

  )  " .ريفر ( مساء الخير يا " 

لكنك يمكنكي في المعتاد أن و.. ، انهم يستخدمون أسماء مستعارة )  لي ( هو ) ريفر : "  ( قائال ) رون ( فأوضح 

  ....تعرفي 

  . من االستطراد و تستطيع المتابعة ) رون(لتمنع ) هرمايوني (أصدرتها .. ! " . ششششش " 

، سوف نأخذ بعض الدقائق لنذكر هؤالء ) روميولوس ( و ) رويال (  ضيفينا  ىولكن قبل أن نقوم باالستماع إل" 

حيث لم تعتبرهم باألهمية .. أو شبكة أخبار السحر اإلذاعية ) المتنبئ ( حيفة ر إليهم صيالذين ماتوا و الذين لم تش

  )  " سويل يديرك كر( و ) تيد تونكس ( نحن نعلن بعميق األسف لمستمعينا عن قتل كال من  .... الكافية لتذكرهم 

  ..في رعب ) هرمايوني( و ) رون  ( ىثيان و أخذ ينظر إلغبال) هاري ( أحس 

، و ) دين توماس (  ، كما نعتقد أن أحد السحرة من مواليد العامة يدعي) جورنك ( عفريت يدعي كما قتل " 

دين ( وإذا كان ...قد تمكنا من الهروب ) جورنك ( و ) كريسويل ) ( تونكس ( عفريت آخر  كانا يسافران بصحبة 
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و أخواته ) دين ( ده ، فإن والدي ينصت اآلن لهذا البرنامج أو أي أحد آخر يعرف أي معلومات عن مكان تواج) 

  ....." .في أشد الحاجة لمعرفة أي معلومات عنه.. 

عائلة كاملة من العامة مكونة من خمسة أفراد وجدوا مقتولين في ) ..جادلي(في منطقة ..و في نفس الوقت  " 

جماعة (  ولكن مصادرنا من منزلهم ، وقامت السلطات العليا للعامة بنسب موت هذه العائلة لتسرب الغاز بالمنزل ،

 حقيقة أن على.. و كأننا بحاجة إليه .. أخبرتنا أن هذه العائلة ماتت بواسطة تعويذة القتل ، وهذا دليل أخر) العنقاء 

عمليات القتل و  المذابح التي تحدث للعامة في ظل هذا النظام السياسي الجديد أصبحت أكثر من مجرد رياضة 

  بمنزلها في تجويف) باثيلدا باجشوت (  بقايا علىن لمستمعينا بعميق األسف أنه تم العثور وأخيراً نعل.. ترفيهية 

  بأن جسد) جماعة العنقاء ( ، ويبدو أنها كانت قد ماتت منذ عدة أشهر ، كما أعلمتنا مصادرنا في ) جودريك ( 

   "... إصابته بالسحر األسودعلىعليه أثار ال تخطئها العين  ) باجشوت ( السيدة 

)  ديرك كريسويل ) ( تيد تونكس ( واآلن أيها المستمعون أدعوكم لتنضموا معنا في دقيقة حداد  احتراما لذكري " 

و هذه العائلة من العامة والتي ال يقل أسفنا عليها عن جميع من تم قتلهم بواسطة   ) جورنوك ) ( باثيلدا باجشوت (

  )... " .أكلة الموت ( 

  يحس بمشاعر ) هاري ( ، وكان ) هرمايوني( و ) رون ( و ) هاري ( م يتكلم أي من ساد الصمت الخيمة فل

نصف هذه المشاعر كانت عبارة عن اشتياق ولهفة لسماع المزيد ، والنصف اآلخر كان عبارة عن ، مختلطة 

م الخارجي منذ مما سوف يسمع الحقاً ، لقد كانت هذه هي المرة األولى التي يجد نفسه متواصالً مع العال الخوف

  . وقت طويل

و الذي  سوف يخبرنا عن الجديد من األخبار ، ) رويال ( واآلن نستطيع العودة لشريكنا المنتظم ... شكراً لكم" 

  " .وسيشرح لنا كيف أن النظام الحالي بالعالم السحري أصبح يؤثر في عالم العامة  

: ينطلق قائال ) رون ( جعل ..و مطمئن .. موزون .. يق عم.. قالها صوت ال تخطئه أذن )  " ريفر ( شكراً يا " 

  )  " ....كينجسلي "  ( 
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   . ىو هي تسكته مره أخر) هرمايوني(، قالتها ...!! " نعلم هذا " 

. "   جهل باألسباب الحقيقية لمعاناتهم حيث تستمر الخسائر و الحوادث في عالمهمعلىحتى اآلن مازال العامة " 

خاطروا ..نستمر في سماع القصص الملهمة لسحرة و ساحرات ..  أي حال علىولكن :  " تابع ثم) كينجسلي(قالها 

فأنا أود أن .. لذا ..حتى دون أن يعلم العامة ذلك .. بحياتهم و أمانهم لكي ينقذوا أصدقائهم و جيرانهم من العامة 

 على ربما بإطالق بعض التعويذات الوقائية ..لكي يحاولوا منافسة و مضاهاة هذه األمثلة العظيمة  ..اأناشد مستمعين

  .." .قد تنقذون العديد من األرواح البشرية بهذه اإلجراءات البسيطة .. منازل العامة الموجودة في شوارعكم 

 دعوتك هذه بقولهم بأن أمان السحرة يأتي علىللمستمعين الذين سيردوا ) رويال ( وماذا تقول يا ) : " لي ( فسأله 

  " . األول خاصة في هذه األيام الخطيرة  في المقام

أنقياء الدم ( و ) السحرة أوالً ( سأقول لهم أن خطوة واحدة صغيرة هي التي تفصل بين ) : " كينجسلي ( فأجابه 

نحن جميعنا من البشر أليس كذلك ؟ جميع األرواح البشرية بنفس )..  أكلة الموت أوال ( وبعدها تصبح ) أوالً 

  " .ا تستحق األمان ، وتستحق إنقاذها  القيمة وجميعه

هذا إذا استطعنا أن ..  صوتي لك لمنصب وزير السحرعلىو قد حصلت ) رويال ( رد ممتاز يا ) : "  لي ( فقال 

 الجزء األكثر شعبية في هذا ى، ننتقل إل) روميولوس  ( ىالن ننتقل إلاو.... نخرج من هذه الفوضى الحالية 

    "  .))  بوتر (  أصدقاء(.. البرنامج 

بهمسها و ) هرمايوني(بالكالم أوقفته ) رون(قالها صوت أخر مألوف للغاية لهم و حين بدأ )  " .ريفر ( شكراً يا "  

  ) ..!! ".لوبين(نعلم انه : " هي تقول 

مازال  ) هاري بوتر( تقول كما تقول دائماً كل مرة تكون معنا في هذا البرنامج أن ) روميولوس( هل ماتزال يا " 

  " . قيد الحياة  ؟  على

  ) هاري ( من قتل ) أكلة الموت ( نعم أقول هذا ،ال يوجد عندي أدني شك أنه لو تمكن : "  بحزم ) لوبين ( فأجاب 
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سيكون عبارة عن ضربة قوية يوجهونها إلى معنويات ) هاري ( فأنهم كانوا سيعلنون هذا على المأل ، الن موت 

ما يزال رمز لكي شيء نحارب من أجله ، رمز ) الفتى الذي عاش (  السياسة الجديدة ، أن كل الذين يقاومون هذه

  " .النتصار الخير ، رمز لقوة البراءة في نفوسنا ، الرمز الذي نحتاجه لنستمر في القتال  

يعة التي قالها  كل األشياء الفظعلى) لوبين ( يشعر بداخله بخليط من االمتنان والخجل ، هل سامحه ) هاري ( كان 

  له عندما تقابال آخر مرة ؟ 

  " ؟  ) روميولوس( إذا كان يستمع إلينا اآلن يا ) هاري ( وماذا تقول لـ "  

وأقول له أن يتبع حدسه : "  ، ثم تمهل قليالً وتابع "  أقول له أننا جميعا معه بأرواحنا  ) : "  لوبين ( قال 

التي اغرورقت عيناها ) هرمايوني (ىإل) هاري(نظر " . صحيحة دائما   وغريزته التي تكون جيدة و تكون تقريبا 

  ... "  تقريبا صحيحة دائما : " بالدموع و هي تكرر 

قد عاد للعيش ) لوبين ( أن ) بيل ( أنا لم أخبركم بهذا ؟؟ ، لقد قال لي .. آه  "  :بصوت مباغت ) رون ( صاح 

  ... " .ها ستلد طفل جميل  ، كما من الواضح أنىمرة أخر) تونكس ( مع 

  " الذين يعانون الكثير بسبب إخالصهم ووالئهم ) هاري بوتر ( و مع األخبار الجديدة عن أصدقاء " ... 

   لـ مكما يعلم مستمعينا الذين يتابعوننا بشكل منتظم أن العديد من األشخاص الذين أعلنوا تأييده) : " لوبين ( قال 

( رئيس التحرير السابق لمجلة ) زينوفيليوس لوفجود ( ليهم وسجنهم بما فيهم السيد قد تم القبض ع) هاري بوتر ( 

  )  ....  " .الكويبلر 

  ...!!! " . األقل مازال محتفظاً بحياته على) : "  رون ( تمتم 

  ) ....  " .روبيوس هاجريد ( كما قد وصلتنا معلومات من ساعات قليلة بأن  "  

كادوا .. ، وأحسوا بالفزع ) هاجريد ( مع سماعهم أسم ) هرمايوني( و )  رون (و ) هاري ( أنتفض كل من 

    ...يفتقدون سماع باقي الجملة
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من االعتقال  ، قد تمكن من الهروب بصعوبة بالغة) هوجورتس ( كما تعلمون أنه حارس المالعب بمدرسة "... 

( ن ينظم ويستضيف حفلة لدعم ومساندة ، حيث أن هناك إشاعة تقول انه كا) هوجورتس (  أراضي علىوذلك 

  ".لم يتمكن أحد من اعتقاله ونحن نعتقد أنه اآلن مازال هاربا ) هاجريد ( بمنزله ، ولكن )  هاري بوتر 

سيكون أسهل إذا كان لديك أخ عمالق يبلغ طوله ستة ) أكلة الموت ( أنا أعتقد أن الهروب من ) : " لي ( تسائل 

  " . ؟؟  عشرة قدماً ، أليس كذلك

نحن هنا ... كنت أنوي أن أخبرك عن هذا ، ولكن أسمح لي أن أضيف ... نعم : " بصوت رزين ) لوبين ( فوافقه 

  التي تميزت بالشجاعة للقيام بذلك ، ولكننا ال ننصح أي ) هاجريد ( نطري ونمدح روح ) بوتر ووتش ( في برنامج 

، أن إقامة أي نوع من ) هاجريد  ( ى خطعلى يسيروا في أن) هاري ( أحد ممن يتفانون في دعم ومساندة 

  " .أمر غير حكيم في هذا المناخ السائد حالياً  ) هاري بوتر ( الحفالت لدعم 

كم أنكم يمكنكم االستمرار في دعم ومساندة الشاب عليولذلك نحن نقترح ... هذا صحيح بكل تأكيد ) : " لي ( قال 

   األخبار التيىواآلن دعونا ننتقل إل)  ..... بوتر ووتش (  برنامج ىتماعكم إلباس.. ذو الندبة التي تشبه البرق 

زعيم أكلة الموت : ( ه علينحب أن نطلق ) .. هاري بوتر ( مثله مثل .. تخص الساحر الذي اثبت أنه مراوغ جيد 

نا أن نتحدث مع ضيفنا يسعد.. و لكي نخبركم عن الجوانب العديدة ألكثر الشائعات جنونا و التي تدور حوله ) ..

   ".؟؟؟) رودنت .. ( الجديد 

يصيحون في ) هرمايوني(و ) رون (و ) هاري (قالها صوت آخر مألوف للغاية جعل كل من " . ؟؟؟ ) رودنت " (

  ) ...!!! فريد .. (وقت واحد 

  ". ؟؟؟ ) جورج(إنه ... ال " 

 أيا كان أحد األخوين التوأم ىثر من المذياع و يستمع إلو هو يقترب أك) رون(قالها .. " . كما اعتقد ) فريد (إنه " 

  ) " .رابير ( ، لقد أخبرتك من قبل أن تدعوني بـ ) رودنت ( ال يمكن أبدا أن آخذ هذا االسم : " و هو يقول 
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زعيم أكلة (، هل تستطيع أن تبلغنا أي معلومات عن هذه القصص الكثيرة التي نسمعها عن ) رابير ( حسناً يا " 

  " .؟  ) لموت ا

إال إذا كانوا مختبئين في قاع بركة حديقة منزلهم .. كما يعلم مستمعونا... أستطيع  )  ريفر(نعم يا ) : " فريد ( قال 

تخلق له مناخ جيد من الرعب و .. أن إستراتيجية الذي نعرفه في أن يبقي نفسه في الظل .. أو أي مكان مشابه 

.. لو كانت جميع االدعاءات التي تزعم برؤية من تعرفونه حقيقية ...  القول أعذرني في...الفزع في قلوب الناس

  .. " .فهذا بالتأكيد يعني وجود أكثر من تسعة عشر ممن تعرفونه يجولون في المكان 

المزيد من  و هذا يخدم مصالحه بالتأكيد ، أن جو الغموض الذي يحيط نفسه به يخلق:  " قائال ) كينجسلي (  فعلق 

  ...  " .    ب أكثر مما لو ظهر في الحقيقةالرع

  لذلك دعونا أيها الناس نهدأ قليالً ، األشياء واألحداث سيئة بدرجة كافية هذه... أنا أوافقك الرأي ) : " فريد ( قال 

    أن الذي نعرفه  يستطيع،فمثالً هناك إشاعة طريفة انتشرت تقول ... األيام بدون أن نحاول أن نلفق هذه القصص 

ستمعون  ، ويمكنكم التأكد من ذلك أيها الم) الباسيليسك ( هذا ثعبان  ... .القتل بمجرد أن ينظر لعين ضحيته

إذن فيمكنكم أن تنظروا .. إذا كان لديه أرجل ..تأكدوا من أن الشيء الذي يحدق إليكم لديه أرجل ..باختبار بسيط 

فمازالت هناك االحتمالية بأن يكون هذا آخر شيء تفعلونه  ... بالرغم من أنه إذا كان هو الذي تعرفونه.. عينيه ىإل

...."  

لقد شعر بأن همومه قد انزاحت عن عاتقه ..يضحك ) هاري(كان ..  ألسابيع و أسابيع مرت عليهم ىالمرة األول

  ..أخيرا 

  "  .   را ؟؟؟ وماذا عن اإلشاعات التي تقول أن الذي نعرفه تمت مشاهدته خارج البالد كثي) : " لي (  سأل 

رة بعد الكثير من األعمال الصعبة من الذي ال يرغب في أن يأخذ أجازه مرحة قصي.. حسناً ) : " فريد ( فتسائل 

  المسألة أيها الناس أننا ال نستطيع أن نهدأ ونستكين مع إحساسنا الزائف باألمان ونحن نظن أنه ... التي قام بها ؟ 

  ولكن الحقيقة الوحيدة في هذا األمر أنه .. في الخارج فعالً ، وربما ال يكون ربما يكون .. خارج البالد اآلن 
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 علي أرضية مقارنة بحركة بالشامبو) سيفيروس سنايب (أسرع من حركة .... يستطيع التحرك بسرعة وقتما يريد 

... ض المجازفة   بععلى أنه بالخارج إذا كنتم تخططون لفعل أي شيء يحتوي على، لذلك ال تعتمدوا  ...  لزجة

  "  .األمان أوالً  .. أنا ال أصدق أنني من سيقول هذا ولكن حسناً 

  واآلن أيها المستمعون قد وصلنا لنهاية هذه ....  هذه الكلمات الحكيمة على) رابير ( شكراً لك يا ) : " لي ( قال 

  تطيع البث فيه ثانية ، ولكن كونوانحن ال نعلم الوقت المناسب الذي سنس) ... بوتر ووتش ( الحلقة من برنامج 

   ثقة بأننا سنعود ، فقط تابعوا البحث كل ليلة عن التردد المناسب لبرنامجنا مع العلم بأن كلمة السر الجديدةعلى

  " .طاب مساؤكم  ...  إيمانكم على أمان بعضكم البعض ، حافظوا علىحافظوا ) .... ماد آي ( ستكون 

  )هرمايوني( و ) رون ( و ) هاري ( كان ... أضواء لوحة التحكم بمقدمة الراديو أنتهي البث وخمدت ، وعندها 

  .. مازالوا في قمة السعادة ، أن سماع كل هذه األصوات الودودة المألوفة كان بمثابة جرعة تنشيطية هائلة

  س آخرون مازالوا العزلة التي اصبح بها ، وكان تقريباً قد نسي أن هناك أناعلىقد اعتاد ) هاري ( لقد كان 

  .، بدا األمر بالنسبة له مثل االستيقاظ بعد نوم طويل ) فولدمورت ( يقاومون 

  " .أليس كذلك  .. برنامج جيد ) : "  رون ( قال 

  " .بل رائع  ) : "  هاري ( فأجابه 

ك ، ولكن إذا تم لقد كانت شجاعة كبيرة منهم ليقوموا بذل:  " و هي تبدي إعجابها قائلة ) هرمايوني(  و تنهدت 

  ... " العثور عليهم فـ 

  " .مثلما نفعل نحن تماماً  ... حسناً انهم يغيرون أماكنهم باستمرار  " ً:) رون ( قاطعها 

ولكن : " حيث انتهي البرنامج اإلذاعي و عادت له األفكار التي استحوذت عليه  ...و قد بدا متحمسا) هاري ( سأل 

  " .لقد كنت أعرف ذلك  .. أنه خارج البالد ، أنه يبحث عن العصا ... ؟  )  فريد ( هل سمعتم ما قاله 

  ) !!!! " .هاري "  ( 

  ..   " . فو.. (  عدم االعتراف بالحقيقة  ؟ على، لماذا تصرين ) هرمايوني( هيا يا " 
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  " .الااااااااااااا  )...!!!! هاري "  ( 

  )  " .العصا األقدم ( يبحث عن ) لدمورت " ... 

 قدميه وهو يصرخ عندما حدثت فرقعة على، ثم قفز ...  " إن االسم من المحرمات " :  قائال ) رون ( رخ ص

.. هيا ... قلت لك بأننا ال يمكننا نطق هذا االسم بعد ذلك)... هاري ( لقد قلت لك سابقاً يا  "  ،عالية خارج الخيمة 

  .....  " .هذه هي الطريقة التي يجدون ... بسرعة..  .ى أنفسنا مرة أخرعلىنا أن نضع تعويذات الحماية علي

  الموضوع) السنيكوسكوب(يعرف السبب فقد كان جهاز ) هاري ( عبارته وتوقف عن الكالم ، وكان ) رون ( قطع 

  وعندها كانوا يستطيعون سماع أصوات تقترب منهم أكثر فأكثر ، ...  المنضدة يتوهج وبدأ يدور بسرعة على

 من جيبه  وبضغطة واحدة عليها غرقت الخيمة الديليومينيتور) رون ( سحب ..... متلهفة .. ية كانت أصوات قاس

أخرجوا من الخيمة :  "  يصيح بهم .. في الظالم ، وبعدها سمعوا صوت خشن من خارج الخيمة حيث الظالم 

 نحوكم ، ونحن ال نهتم نحن نعلم أنكم بالداخل ، لديكم اآلن نصف دسته من العصي مصوبة... وأيديكم مرفوعة

  ..........  " .بمن سوف تصيبه تعويذاتنا
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ن ، لكنة لم يستطيع تبين مالمحهما ، كان كل ما يستطيع رؤيته هو ي صديقيه اآلخرىالنظر إل) هاري ( حاول 

  وقد أخرجت عصاها وصوبتها نحو) هرمايوني ( مجرد ظلهما في هذه الظلمة المحيطة به ، ثم شاهد بصعوبة 

   ،عالي يشبه االنفجار من العصا وتدفق منها شالل من أشعة ضوء بيضاء ضربت وجههوجهه ، حدث صوت 

 الرؤية ، رفع يده ليمسك بوجهه الذي شعر به يتورم ىبألم مبرح بوجهه واصبح غير قادر عل) هاري ( أحس 

  .ثم سمع وقع أقدام ثقيلة تتجه نحوهم وتحيط بهم ...  بسرعة 

،  ثم قبضت عليه بعض هذه األيدي المجهولة "  انهض أيها الحقير   "  :الً وبعد قليل سمع أحدهم يخاطبه قائ

  مقاومتهم كانت هناك يد تفتش جيوب مالبسه ثم قامت) هاري(وسحبته بخشونة ليستطيع النهوض ، وقبل أن يحاول 

  . ة  األرض بخشونى وجهه علىثم قاموا بعدها بإلقائه عل... اته السوداء الجديدة صهذه اليد بأخذ ع

  يؤلمه بقوة ، وكان ال يستطيع تعرف مالمحه تحت ملمس أصابعه ، لقد كان وجهه منتفخ)  هاري ( كان وجه 

 عينيه التي أصبحت أشبه بشق ىومتورم بشدة كما لو كان يعاني من حساسية شديدة ، وكان هذا التورم قد غطي عل

  . ته أن نظارته قد  سقطت منه في الخيمة يؤكاد يستطيع الرؤية من خالله ، ومما زاد من سوء رالرفيع ب

 األرض محاوال رؤية ما يحدث حوله ، كان كل ما يراه شكل غير واضح ىرأسه قليال من عل) هاري ( رفع 

  .بالخارج ) هرمايوني (و ) رون ( ألربعة أو خمسة ظالل للجسم البشري تتصارع مع  

  " .أبتعد عنها    "  :) رون ( صرخ 

هو الذي تلقي هذه ) رون (  الصوت المميز  لقبضة تضرب جسداً ما ، ثم عرف لحظتها أن )هاري ( ثم سمع 

   .الضربة من صوت صراخه الذي يعبر عن األلم

  " . اتركوه  ..  اتركوه ..  ال  "  :صارخة  ) هرمايوني (قالت 

  اب بأسوأ مما أصابه اآلن صديقك قد يص "  :ثم سمع صوت مرعب خشن ، ولكن بدا له أنه مألوف يخاطبها  قائالً 

يالها من .. يبدو انكي فتاة لذيذة  " : ، ثم نظر إليها للحظات وتابع قائال بوحشية " إذا كان ضمن من استهدفهم  

  ......  "سوف استمتع بنعومة بشرتك و .. متعة سأحصل عليها منك 
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المذؤوب الذي ) جرايباك فينرير ( و بالخوف مع تعرفه لهذا الصوت ، كان هذا الشخص المتكلم ه) هاري ( شعر 

ثم سمع صوت  ، في مقابل االستفادة من وحشيته وقوته) أكلة الموت ( بان يرتدي مالبس ) فولدمورت ( سمح له 

  وخمن  ،  األرض بجانبهى، ثم سمع بعدها صوت مكتوم لجسد تم إلقاؤه عل" قم بتفتيش الخيمة   " :آخر يقول 

، ثم سمعوا أصوات خطوات أقدام الرجال تتجه للخيمة ، وبعدها سمعوا )  رون (  انه أن هذا الجسد البد) هاري ( 

  .أصوات تحطم الكراسي بالخيمة نتيجة لعملية التفتيش الهمجية 

  " .واآلن دعونا نري ما لدينا هنا   " :بصوت بدا عليه الرضا )  ايباك جر( قال  

مالمس لألرض بدال من وجهه ، ثم رفع عصاته وسلط منها ليكون ظهره هو ال) هاري ( فقام أحدهم بقلب جسد 

  .)هاري (  وجه ىبعض الضوء عل

...  وجهه ىسوف احتاج لبعض من شراب الزبد ألستطيع إزالة هذا الوسخ من عل " :ضاحكا ) ايباك جر ( قال

  " .أيها القبيح ؟؟   ماذا حدث لك

  جعلت األلم ) هاري (  معدة ىبتسديد لكمة قويه إل) باك ايجر(  الفور ، فقام ىهذا السؤال عل) هاري ( لم يجيب 

  . األقل ىالذي يشعر به يتضاعف عل

  " .ماذا حدث لك ؟  .. لقد قلت "  

  ."شيء ما لدغني في وجهي  .. لقد تعرضت للدغ  " :بصوت متألم خافت ) هاري ( قال 

  " .نعم يبدو هذا صحيحاً   "  :يقول صوت أحد الرجال اآلخرين سمع 

  " .ما هو أسمك  ؟     "  :مزمجراً ) ايباك جر( قال 

  )  "  .ددلي ( اسمي هو "  

  " .وما اسمك األول  ؟  " 

  )  " .فيرنون ددلي  )  .. ( فيرنون" ( 
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وماذا عنك أنت أيها " : وقال ) رون  ( ى، ثم اتجه إل ) " سكابيور( تحقق من القائمة يا  "  : )ايباكجر( قال 

  ." األحمر ؟ 

  )  " .شنبايك ستان  " ( :) رون ( ال ق

لدينا القليل من العمل . ) نبايك ستان ش( ، نحن نعرف ) نبايك ستان ش( أنت لست ، كاذب  "  : ) سكابيور( صاح 

  ."المشترك  

  .من تلقاها ) رون ( صوت ضربة قوية تلقاها أحدهم ، وكان متأكداً أن ) هاري ( ثم سمع 

  )  "   .باردي ويزلي ) ... ( باردي ( أنا  "  :ت غريب متألماً وبصو) رون ( قال 

) بارني(حيث قال ، مليء بالدم ) رون ( الغريب ، كاد يكون متأكداً أن فم ) رون ( صوت ) هاري ( عندما سمع 

  ).باردي(علي أنها 

  ثم التفت" لموحل أنت من خونة الدم ، انتم تقريباً مثل أصحاب الدم ا) !! .. ويزلي "  ( : ) ايباك جر( صرخ 

  ..  " .وأخيرا صديقتك الجميلة   " :وتغيرت نبرة صوته لنبرة جذل وحشية وقال ) هرمايوني  ( ىإل

  .يرتجف من الخوف عليها ) هاري ( كانت هذه النبرة الجذلة في صوته جعلت جسد 

  )  " . ايباك جر( اهدأ قليالً يا    "  "ساخراً  ) سكابيور( قال 

   ما كانت أسرع قليال في تذكر اسمها منولكن دعنا نري إذا .. أنا لن ابدأ بالعض اآلن " : )  جرييباك( قال 

  " .  ؟  فتاتي يا  من أنت ) بارني(

   )  " .بينيلوب كليرووتر " ( :وقد بدا عليها أنها خائفة ولكن تكلمت بصوت ثابت ) هرمايوني ( قالت 

  " .وما هي نوعية دمك ؟  "  

  " .نصف دم نقي  "  

  ) " .هوجورتس ( من السهل التحقق من ذلك ، ولكن يبدو لي أنكم مازلتم في سن الدراسة بـ  " : ) سكابيور( قال 
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قالها بحروف غير واضحة حيث كان فمه ممتلئ بالدم اثر اللكمات التي  " .لقد غادرنا المدرسة   "  :) رون ( قال 

  .أصيب بها

  وقررتم الذهاب للتخيم ، واعتقدتم انه من المضحك ... ا ما فعلتموه حقاً  ؟ هل هذ!! غادرتم  " : ) سكابيور( قال 

  )  " .سيد الظالم ( أن تستخدموا اسم 

  " .إننا لم نقصد الضحك  ، لقد كانت هذه مصادفة بحتة   " :) رون ( قال 

  . قالها و اخذوا يقهقهون بالضحك".!! ..مصادفة  " :قائال  ) سكابيور( سخر

هل يعني ) .. ويزلي ( مجرداً يا ) سيد الظالم ( أنت تعرف من يستخدم اسم  "  :بصوت عالي  ) باكايجر( قال 

  " .؟  )  لي زوي( أي شيء يا )  جماعة العنقاء ( اسم  لك

    ."ما هذا االسم  ؟   "  :بلهجة متعجبة وكأنما ال يعرف شيئاً ) رون ( قال 

 ، أن نطق اسمه شيئ محرم تماماً) سيد الظالم ( وا االحترام المناسب لـ حسناً إنهم لم يظهر "  : ) جرييباك( قال 

و قد تم تعقبهم بتلك الطريقة ، سوف .. هم من ينطقون اسمه مجرداً كما فعلتم) جماعة العنقاء ( القليل فقط من ، 

  " . اآلخرين  هيا اربطهم مع السجينين"  ، ، ثم التفت مخاطباً أحد رفاقه " ... نري من انتم حقاً ؟؟  

  يديه من الخلف، جرة لمسافة قصيرة و دفعه إلى وضع الجلوس، ثم بدا بربط  من شعره) هاري (  انتزع أحدهم

 رؤيةال نصف أعمى ، بالكاد قادرا على  تقريباًكان ال يزال) هاري .. ( ثم ربطة مع أحد السجناء اآلخرين 

   . ثم انصرف جميعاً النهاية ربطهم الرجلفي.  من خالل عينيه المنتفخةالمشوشة غير الواضحة 

  " . ؟؟  أي شخص ال يزال معه عصاههل هناك  " :هامساً  )هاري ( قال 

  " .ال   "  : إحدى جانبيه ىمعاً  كل واحد منهما عل) هرمايوني ( و ) رون ( قال 

  " .أنا من قلت االسم  .. هذا الموقف خطأي أنا .. أنا آسف " 

  مباشرة من شخص) هاري ( وجاء من وراء . ولكنه صوت مألوف نطقها شخص آخر ." ؟؟  ) هاري "  ( 

  ) .هرمايوني (  يسار ى إلمقيد 
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   ."؟؟  ) دين  "  ( :) هاري ( قال 

مجموعة من  إنهمآه لو عرف هؤالء األشخاص من الذي بقبضتهم اآلن  ؟؟ ، ... حقاً  ) هاري ( انه أنت " 

   .".....   و تغيبون لبيعهم من أجل الذهبعن الم  فقط يبحثون..ين خاطفال

  ، ثم سمعوا)  هاري ( يسرع السير نحو ) جرايباك ( قطع حديثهم وقع أقدام ثقيلة تقترب منهم ، لم يكن سوي 

  .المزيد من أصوات تحطم األشياء داخل الخيمة

   ، ) هارب من الخدمة عفريت( ، ) ذا دم موحل (ليست بغنيمة سيئة في ليلة واحدة   " :) جرايباك ( قال 

   )  " .سكابيور( هل فحصت أسمائهم بالقائمة يا     ....  ) هؤالء المتغيبون عن المدرسة (و 

  )  " .جرايباك ( يا ) فيرنون ددلي ( نعم ، ولكن ال يوجد بها  "  

،   بين جفونه المنتفخة خالل الثغرة الضيقةرأي ، الذي  )هاري(  بجانب ، ثم انحني"  ممتع للغاية  .. هذا ممتع " 

كانت في أعلى   رائحته كماكانت.. .  وقروح في زوايا فمه،  ة اللون  بني أسنان حادةوجه مغطي بشعر رمادي ،

  . األوساخ والعرق والدماءرائحة من خليط   )دمبلدور(  البرج حيث مات 

  أم انك مدرج بها ولكن تحت أسم آخر ؟؟.. ) فيرنون ( إذا أنت لست مدرج بالقائمة يا  " :متابعاً ) جرايباك ( قال 

  " .؟  ) هوجورتس ( ألي منزل تنتمي في 

  )  " .سليذيرين ( أنا من  "  :مجيباً بسرعة ) هاري ( قال 

 يخبرنا أنلكن ال أحد منهم يمكن  ....  أننا نريد أن نسمع هذايظنون الجميع جداً ، مضحك " :  ) سكابيور( قال 

  )  " .سليذيرين ( نزل  لمالغرفة العامة أين

  ، أنت تستطيع الدخول من خالل) هوجورتس ( إنها بالسرداب في قبو  "  :بسرعة وبصوت واضح ) هاري ( قال 

  الباب السري بالجدار ، والحجرة مليئة بالجماجم وبعض األشياء األخرى ، وهذه الحجرة تقع تحت البحيرة لذلك

  " .جميع األضواء بها خضراء  

  " .هنا ) سليذيرين ( أحد أعضاء  لدينا أن حسنا ، يبدو  ...حسنا " :بعد فترة قليلة من الصمت  ) يورسكاب( قال 
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   فيالموحلألنه ال يوجد الكثير من ذوي الدم   ، )فيرنون( من األفضل لك أن تكون كذلك يا  "  :) ايباك جر( قال 

   ." ؟    والدك يكونمنحسناً  ) ... سليذيرين ( 

الكاذبة ستنهار  ، وكان يعلم تماماً أن هذه القصة  "  الحوادث والكوارث السحرية ، في قسم ل في الوزارةانه يعم"  

مع اصغر تحقيق  ، ولكنه كان يحاول أن يكتسب المزيد من الوقت حتى يعود وجهه لشكله الحقيقي وعندها ستبدأ 

  .المعركة الحقيقية 

  " .بهذا القسم بالوزارة  ) ددلي ( اعتقد انه هناك من يدعي ) .. جرايباك ( حسناً يا  "  : ) سكابيور( قال 

  بالكاد يستطيع التقاط أنفاسه بعد هذا القول ، وهو يتساءل هل يمكن لهذه اللمحة من الحظ الجيد أن) هاري ( كان 

  .تخرجهم من هذه الورطة  

  " .هذا جيد  ..  حسناً  " :) جرايباك ( قال 

  )جرايباك (القوي قد اختلط بالقليل من الخوف ، وكان يعلم أن ) جرايباك ( ن صوت قد الحظ أ) هاري ( كان 

  ينبض بقوة حتى أن الحبال)  هاري ( كان قلب ... يسأل نفسه عن عواقب مهاجمة وتقيد أحد أبناء رجال الوزارة  

   .االحظ  هذ) جرايباك (التي تقيد صدره كانت تهتز قليالً ، و لم يكن ليفاجأ إذا كان  

   أتوقع ، حيث سبب للخوف من رحلة إلى الوزارةفال،  أيها القبيح إذا كنت تقول الحقيقة " :متابعاً  ) ايباكجر( قال 

   ."  أن والدك سيكافئنا ألننا التقطناك

  ...  " ولكن اتركنا فقط نذهب و " :  يوضح أن فمه جاف تحشرجبصوت م)  هاري ( قال 

  )  " .جرايباك ( انظر ماذا وجدت يا  "  :اخل الخيمة صائحاً ولكن قطع عبارته صوت أتي من د

  شاهد لمعان شيء ) سكابيور(  األضواء المنبعثة من عصي ىظل لجسم بشري يعدو نحوهم ، وعل) هاري ( لمح 

    .)جودريك جريفندور (  سيف  ىلقد عثروا عل، فضي يمسك به هذا القادم نحوهم ، لم يكن هناك أدني شك 

  هذا السيف جميل .. جميل  " :وهو يلتقط السيف من الرجل وبصوت ينم عن اإلعجاب والتقدير ) ايباك جر( قال 

  " . هذا ؟  ىمن أين حصلت عل " : وقال ىمرة أخر) هاري ( ثم التفت لـ ، "ة ،أنه يبدو من صنع العفاريت  للغاي
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 ىالغائر عل ال يستطيع أحدهم رؤية النقش، وكان يأمل أ"  نحن اقترضناه لقطع الحطب  .. انه ملك لوالدي "  

  .مع هذه الظلمة المحيطة )  جودريك جريفندور ( السيف والذي يحمل اسم 

  )  " .المتنبئ اليومي ( انظر لهذه النسخة من جريدة ) .. جرايباك ( انتظر قليال يا  " : ) سكابيور( قال 

   إثر تورم جبينه وهي تؤلمه بقوة كما لو كانت تحترق يشعر أن ندبته التي امتدت) هاري ( وفي هذه اللحظة كان 

   في هذا المكان الجديد مبنيىواصبح ال يشعر بأي شيء مما حوله كما لو كان قد ذهب لمكان آخر ، وكان ير

شاهق االرتفاع يبدو قلعة حصينة تبدو مرعبه في هذه الظلمة الشديدة  وكان ينزلق نحو هذا المبني العمالق وهو 

اقتربت ....  اقتربت ،وء يصاحبه الكثير من النشاط مع العزم الشديد للوصول لغايته و هو يقول يشعر بهد

فجائياً مسببه ) هاري ( ، هذه األفكار التي تظهر بعقل ) فولدمورت ( كان من الواضح أن هذه أفكار ....  للغاية

  أن يغلق عقله أمام أفكار ) هاري ( حاول .ألما كبيرا له كما لو كان أحدهم يقطع أجزاء مخه بشفرة حادة  

أنه اآلن . وبعد مجهود ضخم بذلته أرادته نجح في ذلك...  ، وأن يسحب نفسه مجدداً حيث يجلس  ) فولدمورت ( 

وجميعهم غارقون في الظالم المحيط ، هذا العفريت ) فوك جري( ، و ) دين ( ، ) هرمايوني ( ، ) رون ( مقيد مع 

  .) جرايباك ( و  ) سكابيور( ر بين ويستمعون للحديث الدائ

ذات الدم الموحل ، والتي من المعروف )  هرمايوني جرانجر ( انظر هذه صورة لـ  " :متابعاً  ) سكابيور( قال 

  )  " .هاري بوتر ( تسافر مع  إنها

    ألفكارىماتزال تحترق ، ولكنه بذل مجهودا كبيرا لكي يغلق عقله وال ينزلق مرة أخر) هاري ( كانت ندبه 

  ..، كان يحتاج بشدة أن يبقي مكانه ويحاول التخلص من المشكلة التي وقع بها هو وأصدقاؤه ) فولدمورت ( 

  .تماماً ) هرمايوني ( وقد انحني ثم جثم ألسفل أمام ) جرايباك (  اآلن ىكان ير

  " .  ثلك تماماً  هذه الصورة تبدو م... أتعلمين ماذا يا فتاتي الصغيرة ؟؟  "  : ) ايباكجر( قال 

  " .أنها ليست أنا   "  :بصوت مرعوب بدا كأنه اعتراف مسبق ) هرمايوني ( قالت 

  )  " .هاري بوتر ( ومن المعروف أن هذه الفتاة تسافر مع "  : بصوت هادئ ) جرايباك ( قال 
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  ق مرة أخرى ألفكار ماتزال تؤلمه ولكنه جاهد لكي ال ينزل) هاري ( ساد الصمت فجأة المكان ، وكانت ندبه 

حتفاظ بأفكاره اإل، وكان يحس انه اآلن فقط عرف أهمية إغالق عقله أمام أي أفكار خارجية ، و) فولدمورت ( 

  .الخاصة لكي يستطيع البقاء في وعيه التام 

     ".أليس كذلك ؟.. هذا يغير الكثير من األشياء ..  حسناً  "  :بصوت هامس ) جرايباك ( قال 

 ) هرمايوني ( وشعر بذراع  ، تراقبهم جميعاً اآلن عن كثب بأن عصابة الخاطفين ) هاري ( أحس ، أحد  لم يتكلم

   . رغما عنهايرتعش

   ، جثم مرة أخرى محدقا ) هاري( إلى حيث جلس وسار عدة خطوات )  هرمايوني ( من أمام ) جرايباك ( قام 

  ، ثم مد ) هاري (  أنف ىتسقط مباشرة عل)  جرايباك ( ذو المالمح المشوهة ، كانت أنفاس عن كثب في وجهه 

  .المتورم في الموضع الذي يظن أن به الندبة ) هاري (  جبين ىأصابعه القذرة وضغط عل) جرايباك ( 

  " .؟   )  فيرنون( يا ماذا عن هذا الذي في جبهتك " :بهدوء ) جرايباك ( قال 

    .)جرايباك ( ظن أن األلم سيزداد بشدة إذا لمسها ، حيث كان ي"  ال تلمسها    " :) هاري ( صرخ 

  )  " .بوتر ( لقد كنت أظن انك ترتدي نظارات يا  " :وهو يلتقط أنفاسه من اإلثارة  ) جرييباك( قال 

  ) " .جرايباك (  انظر إليها يا  ،لقد وجدت نظارة في الخيمة ، هاهي " :صاح أحد الخاطفين الذي جاء من الخلف 

  ، ثم انحني الخاطفون جميعاً وهم يدققون النظر) هاري (  وجه ى على وضع أحدهم النظارة مرة أخروبعد لحظات

  .في مالمحه جيداً 

  )  " .بوتر ( لقد أمسكنا .. انه هو  "  :بصوت خشن ) جرايباك ( قال 

   .)بوتر ( وا بـ  لقد امسك..تراجع الجميع عدة خطوات للخلف ، وبدا عليهم الذهول الشديد مما استطاعوا فعله

  ) فولدمورت (  ألفكار ىبكلمة واحدة ، كان مازال يجاهد ليبقي في مكانه وال ينزلق مرة أخر) هاري ( لم ينطق 

لقد كان يتسلق  الجدران العالية لهذه ، ولكنه لم يستطع أن يوقف هذه المشاهد المجزئة التي تمر بسرعة عبر عقله 

  .القلعة الحصينة 
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  .مقيداً ، وبدون عصاته ، ويحيط به خطر داهم ) ري ها( ال لقد كان 

  . ، ويحدق بالنافذة العليا ألكثر أبراج القلعة ارتفاعاً ىلقد كان ينظر ألعل

  .، وكان الخاطفون يناقشون اآلن ما سوف يفعلون به بصوت هامس ) هاري ( ال بل هو 

  .حان الوقت ليطير ويدخل من النافذة 

  " . أن نأخذه للوزارة  يجب " :أحد الخاطفين قال 

  لتذهب الوزارة للجحيم ، سوف يأخذوا ثمرة عملنا هذا ، ولن يقدر أحد ما فعلناه  " :بصوت هادر ) جرايباك ( قال 

  " .انتم تعرفون من ....  بعدها ، أنا أقول أن نذهب به لـ 

  " لظالم لهنا ؟ هل نقوم باستدعاء سيد ا " : صوته الرعب الشديد ىوقد بدا عل ) سكابيور( قال 

  " .كقاعدة له اآلن ، سنذهب به لهناك ) مالفوي ( انهم يقولون انه يستخدم منزل عائلة .. ال  " :) جرايباك ( قال 

  ، فوحدهم فقط ) فولدمورت ( أن يستدعي ) جرايباك ( يعلم تماماً لماذا ال يستطيع هذا المذئوب ) هاري ( كان 

   إحدى أذرعهم هم فقط من يستطيعون استدعاؤهى يحملون عالمة الظالم علوالذين) فولدمورت ( المقربين من 

  ، ربما يسمحون له بارتداء الزي) جرايباك ( عن طريق هذه العالمة ، وهذا الشرف لن يحظى به شخص مثل 

  ) دمورت فول( في مقابل الخدمات التي يقدمها ، ولكنه لن يكون من الدائرة المقربة من ) أكلة الموت ( المميز لـ 

  .ولن يسمح له أبداً بحمل عالمة الظالم 

   ى نفسه اآلن يطير ذاتياً بدون أي أداة تساعده علىنه يرإبدا له إنها تشتعل ، ، التزال تؤلمه ) هاري ( كانت ندبه 

   .الطيران ، ويتجه مباشرة لهذا الشباك العالي ببرج القلعة

؟ ، ألنه إذا لم يكن ) جرايباك ( يا ) هاري بوتر ( تماماً أنه هل أنت متأكد  " :بصوت مرعوب  ) سكابيور( قال 

  " .وذهبنا به لسيد الظالم فمصيرنا الموت حتماً   هو

 –وهذه عصاته  وهذان االثنان ) هاري بوتر ( أنا أقول أن هذا ... من منا القائد هنا ؟؟   " :) جرايباك ( قال 

سأحصل عليها مكافئة للقبض عليه ، وإذا كنتم ،  ي ألف جاليونمأتالعصا  يساويان تقريباً ) + هاري ( يقصد 
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هذا القدر من الخوف وعدم الشجاعة للذهاب مباشرة لسيد الظالم فسيسعدني أن افعل هذا بمفردي ،  تملكون

فئة ، وإذا كنت محظوظاً بدرجة كافية ربما يمنحني أيضا الفتاة  ىوسأحصل لنفسي عل   " . المكا

  إنها مجرد شق طولي محفور، ل مع هذه المشاهد المتقطعة التي تعبر عقله ، لقد وصل للنافذة مايزا) هاري ( كان 

  بصخور القلعة الصلبة وهي صغيرة الحجم وال تكفي لمرور جسد بشري منها ، نظر من خالل النافذة فشاهد ما 

   .يبدو انه جسد شخص ما تحت غطاء النوم ، لقد كان هذا الشخص إما نائماً أو قتيالً

  " .، ولكن ماذا سنفعل باألسرى اآلخرين ؟  ) جرايباك( حسناً نحن معك في هذا األمر يا  " : ) سكابيور( قال 

   وهذان) ذوي الدم الوحل ( معنا اثنين من  ،لنري.. سوف نأخذهم معنا ، يمكننا االستفادة بهم  " :) جرايباك ( قال 

  هذا السيف وإذا كان مقبضه من الياقوت حقاً فهذا وحدة سيساويومعنا  .. ىعشرة جاليون أخريساويان تقريباً 

  " .ثروة صغيرة سنحصل عليها  

  يستطيع سماع أصوات أنفاس ) هاري (  النهوض ، كان ى أجبروهم عل وقام الخاطفون بعدها بسحب األسرى

  . الرعب والخوف  ىالعالية التي تدل عل) هرمايوني ( 

  )هاري ( ، وبعدها امسك بشعر ) "  بوتر ( سوف أتولى أنا أمر .. يداً باألسرى أحيطوا ج " :) جرايباك ( قال 

   .يحس بأظافره الصفراء الطويلة تحتك بفروة رأسه) هاري ( بقوة بواسطة أصابع يديه االثنتين ، وكان 

  " .ثالثة  .. اثنان .. عند العدد ثالثة ، واحد  " :متابعاً ) جرايباك ( قال 

  التي ) جرايباك ( التخلص من يد ) هاري ( ن في الحال وهم يسحبون السجناء معهم ، وحاول اختفي المختطفو

   أحد جانبيهىمقيدين بإحكام كل واحد عل) هرمايوني ( و ) رون ( تقبض علية ولكن لم ينجح بذلك ، وكان كل من 

  ان ألم ندبته يزداد طوال الوقت لذلك لم يستطيع أن ينفصل عن المجموعة ، انه بالكاد يستطيع التنفس بصعوبة وك

   نفسه اآلن وقد عبر هذه النافذة الضيقة كما لو كان أفعىىنه يرإ... وكانت هذه المشاهد ال تزال تعبر خالل عقله  

  . أرضية هذه الغرفة الضيقة بهدوء كما لو كان مجرد طيف ىلينه الجسم ، وهو اآلن يهبط عل

   أقدامهمى الريف ، كان السجناء يترنحون عليرض عشبية تشبه أراضأ ىوفجأة ظهر الخاطفون ومعهم السجناء عل
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   الرؤيةى لذلك أخذ بعض الوقت حتى تعتاد علةتزال متورم ال) هاري (  بعض ، كانت عين ىويميل بعضهم عل

  جية لضيعةنهم يقفون أمام زوج من البوابات الحديدية العمالقة المزخرفة ، والتي تعتبر البوابة الخارأوبعدها شاهد 

  نه يعرف من إلم يكن هنا في الوقت الحالي ، ) فولدمورت ( ، كان يعلم أن األسوأ لم يحدث بعد فـ ) مالفوي ( آل 

بمكان غريب يشبه القلعة الحصينة ، ولكن كم ) فولدمورت  ( ىتلك الرؤيا التي يقاتل ليغلق عقله أمامها ، لقد رأ

   ..ى فهذه مسألة أخرهقد تم أسر) بوتر ( ن من الوقت سيأخذ ليصل لهنا عندما يعرف أ

  " . ؟ ) جرايباك ( كيف يمكننا الدخول لهذا المكان يا  "  :وهو يهز البوابة بعنف محاوالً فتحها  ) سكابيور( قال 

   ثم ابعد يده بسرعة عن البوابة عندما بدأ الحديد في وسط البوابة يتلوى وينثني ، ثم تشكل ليأخذ شكل وجه مخيف

  " .وضح غايتك من الدخول لهذا المكان   "   :تكلم هذا الوجه بصوت عميق رنان قائالً ثم 

  )  " .هاري بوتر ( لقد أسرنا ) ...  بوتر ( نحن معنا  " :بصوت عالي به رنة انتصار ) جرايباك ( قال 

  ين وهم يسحبون أسراهمومعه عصابته من الخاطف) جرايباك (  الفور بعد هذه العبارة ، دخل ىانفتحت البوابة عل

  هذا ) هاري (  مسافة قريبة ، ثم لمح ى المنزل الذي يلوح لهم علىورائهم وساروا في الطريق الممهد متجهين إل

  بسحبه بخشونة) جرايباك (  األرض ، فقام ى سياج األشجار فتعثرت خطواته ووقع علىالطاووس األبيض أعل

   يشعر بالضعف والذل انه مقيد مع أربعة سجناء آخرين وال يستطيع)هاري ( ليعاود النهوض والسير ، لقد كان 

  فعل شيء لينقذ نفسه وينقذ أصدقاؤه من المصير المروع الذي ينتظرهم ، وكانت ندبته التزال تحترق ولكنه لم 

هذه اللحظة ؟؟ ، وهل عرف أن ) فولدمورت (  كان يريد أن يعرف ماذا يفعل  ،يحاول إغالق عقله هذه المرة

  ..تمكنوا من أسره ؟ ، وهل قام أحدهم باستدعائه ؟   أتباعه

   أن هذا الجسد الذي تحت الغطاء قد بدأ بالنهوض ، لقد كان رجالً نحيل جداً لدرجة أن عظامه كانت تبدوىكان ير

  من تحت جلده ، كان وجهه يشبه الجمجمة البشرية بال لحم يغطيها ، وقف هذا الرجل وكان ظهره محنياً بشدة 

  )هاري ( الذي يحدق إليه ، ثم ابتسم ومن خالل ابتسامته الحظ ) فولدمورت  ( ى، ثم فتح عينيه الغائرة ونظر إل

   .أن معظم أسنان هذا الرجل كانت قد اختفت
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ولكنها رحلة ، ..!! كنت أعرف انك سوف تفعل هذا في أحد األيام .. حسناً لقد أتيت لهنا  "  :الرجل النحيل قال 

  " .دوى ، أنا لم أملك يوماً ما تبحث عنه  بال أي ج

  " . أنت كاذب    "  :) فولدمورت ( قال 

  بندبته ، لذلك بذل كل أرادته ليرجع ) هاري ( يؤدي لمزيد من اآلالم التي يحس بها ) فولدمورت ( كان غضب 

   المنزل ، وفجأة غطتهمىبأفكاره ويغلق عقله ، كان يحارب ليرجع مكانه مع السجناء الذين يدفعهم الخاطفون إل

   .جميعاً أضواء قوية بدت أنها قادمة من فوقهم ثم ظهرت امرأة أمامهم مباشرة

  .، وهي تشير للسجناء"  ما هذا  ؟   "  : المرأة بصوت عميق بارد قالت

  " .نحن هنا لنقابل الذي ال يجب ذكر أسمه   " :بصوت خشن ) جرايباك ( قال 

  "  ؟  ومن أنت  "  :المرأة قالت 

 )جرايباك فينرير ( أنا ، أنت بالتأكيد تعرفينني : " وته االستياء أن المرأة ال تعرفه صىوقد بدا عل ) جرييباك( قال 

سحبه بقوة ليكون وجهه في مقابل بوقام ) هاري ( ،  ثم أمسك بـ )  " هاري بوتر ( ونحن قد امسكنا بـ  ، 

  .أن يصطفوا بجانبه أيضاَ مما أرغم بقية السجناء المربوطين به  الضوء

  أعرف أن وجهه متورم قليالً يا سيدتي ، ولكن إذا دققت النظر إليه سوف ترين  " :بصوت حاد  ) سكابيور( قال 

  ال يوجد شك في ذلك) هرمايوني جرانجر (  جبهته ، وهذه هي الفتاة ذات الدم الموحل التي تسافر معه ىالندبة عل

  " .مميزة  يا سيدتي  كما أن هذه عصاته السوداء ال

بإعطائها عصاته  ) سكابيور( وهي تحدق إليه ، ثم قام ) نارسيسا مالفوي ) ( هاري ( وعبر جفونه المتورمة شاهد 

   .السوداء ، وفي النهاية وقفت تحدق قليال في الخاطفين

والسجناء ) هاري ( ون قاد الخاطف، ، وهي تقودهم بأتجاة المنزل "  أحضروهم للداخل   "  :) نارسيسا  ( قالت

صعدوا عدة درجات حجرية  ، وبعد قليل . اآلخرون نحو المنزل وهم يدفعونهم بخشونة بالغة ليسرعوا الخطي

  . وجدوا أنفسهم في قاعة البهو الواسعة المحاط جوانبها بالصور 
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لحسن  " :ثم أكملت قائله  اتجاه غرفة المعيشة ، ى، وهي تقودهم من البهو إل" اتبعوني   "  :) نارسيسا  ( قالت

  " .فسيتعرف عليه ) هاري بوتر ( هنا بالمنزل بسبب إجازة عيد الفصح ، وإذا كان هذا هو ) دراكو ( ابني  الحظ

   الضوء القوي بعدما كانواى حجرة واسعة ذات إضاءة قوية ، أغمضوا أعينهم قليالً ليعتادوا علىدخلوا جميعاً إل

  كانت ذات مساحة كبيرة، الغرفة ) هاري ( لبهو ، ومن خالل عينيه المنتفخة شاهد منذ قليل في ظلمة الحديقة وا

  وكانت هناك ثريا كبيرة من الكريستال الفاخر معلقة بالسقف ، وكانت تزين الحجرة العديد من الصور المعلقة

   رخامية مزخرفة كرسيان أمام مدفأةى الحائط ذي اللون البنفسجي الغامق ، وكان هناك شخصان يجلسان علىعل

  .، وهو يشير للسجناء "  ما هذا  ؟   " :قال أحد الشخصين الجالسين أمام المدفأة 

  يشعر ) هاري ( ، بدأ ) لوشيوس مالفوي (  هذا الصوت لقد كان صوت ى الفور علىعل) هاري ( تعرف 

  من) فولدمورت ( جب أفكار  أي مخرج للنجاة ، لقد نجح اآلن في حىبالهلع الشديد في هذه اللحظة ، وهو ال ير

  . الرغم من أن ندبته مازالت تشتعل من األلم ىالتسلل لعقله عل

  " . هنا اآلن  ىتعالي إل) دراكو ) ...  ( هاري بوتر ( انهم يقولون أنهم قاموا بأسر  "  :) نارسيسا ( قالت  

   ىف عينه شخص ينهض من عل، ولكنه لمح بطر) دراكو  ( ىيحاول تجنب أن ينظر مباشرة إل) هاري ( كان 

  آخر مرة ، وكان وجهه أكثر ) هاري ( أطول قليالً عما رآه ) دراكو ( الكرسي اآلخر بجانب المدفأة  ، لقد كان 

  .شحوباً من قبل ، وكانت هناك بقعة أو ربما جرح أسفل شعرة األشقر 

) هاري (  بخشونة بالغة بحيث يكون وجه  الدورانى، وهو يجبر السجناء عل" حسناً يا فتي   " :) جرايباك ( قال 

  .تحت ضوء الثريا مباشرة 

  في هذا الوضع يستطيع النظر مباشرة للمرآة التي كانت فوق المدفأة ، كانت مرآة جميلة كبيرة ) هاري ( كان 

نزل لم مالمحه منذ ترك اىأن ير) هاري ( يحيط بها إطار ذهبي مزخرف ، كانت المرة األول التي يستطيع فيها 

) هرمايوني ( كانت جميع مالمحه الحقيقية قد اختفت تقريباً مع هذه التعويذة التي أصابته ) .. جريمولد ( في ساحة 

بها ، أن وجهه اآلن عبارة عن شيء وردي ضخم بال مالمح محددة تقريباً ، وشعرة األسود قد زاد طوله حتى 
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ي تحيط بفكه ، انه لم يكن يستطيع تعرف نفسه وهو في هذه وصل لكتفيه تقريباً ، كما كانت هناك بعض الظالل الت

لم يكن هناك أحد .. الحالة حتى انه كان يتساءل من هذا الشخص المنعكسة صورته بالمرآة ويرتدي نظارته ؟ 

يستطيع تعرفه في هذا الشكل لذلك عليه أال يتكلم لكي ال يستطيع أحد أن يتعرف عليه من صوته ، رغم انه مايزال 

  ) .دراكو (  عيني ىنب النظر مباشرة إليتج

  " .؟  ) هاري بوتر ( هل هو .. هل هو ؟ ) .. دراكو ( حسناً يا  "  :بصوت بدا متلهفاً ) لوشيوس ( قال 

  ، وكان) جرايباك ( ، وكان يحاول أن يبقي بعيداً عن " أنا غير متأكد أنه هو  .. أنا ال أستطيع  "  :) دراكو ( قال 

  )  .هاري ( ف أن تلتقي نظراته بنظرات يبدو انه خائ

  ، اقترب اكثر منه لتتعرف ) دراكو ( ولكن انظر جيداً يا  " : صوته اللهفة واإلثارة ىوقد بدا عل) لوشيوس ( قال 

  " .لسيد الظالم فسوف يغفر لنا كل شيء  ) هاري بوتر ( إننا إذا استطعنا تسليم ، ) دراكو ( عليه يا 

ولكننا لن ننسي أن نذكر لسيد الظالم من الذي أمسك به في الحقيقة ،  "  :هجة تهديد واضحة بل) جرايباك ( قال 

  )  " .مالفوي ( هذا ما آمل انك لن تنساه يا سيد 

  ، ثم تقدم عدة خطوات "  بالطبع لن أنسي ذلك  .. بالطبع ال  "  :بلهجة من ال يستطيع الصبر ) لوشيوس ( قال 

  من هذه المسافة القريبة جداً أن يالحظ) هاري ( ستطيع التدقيق في مالمحه ، واستطاع لي) هاري ( مقترباً من 

ه شاحباً وعيناه منتفخة قليالً  ) لوشيوس ( وجه    .بأدق تفاصيله ، كان وجه

  " . هذه الحالة ؟  ىكيف أصبح وجهه عل.. ؟ )  جرايباك ( ماذا فعلتم به يا  " :) لوشيوس ( قال 

  "  . شيئاً ، لقد وجدناه على هذه الحالة نحن لم نفعل به" 

  بعينيه الرمادية ) هاري ( ، ثم أخذ يدقق في جبهة " اعتقد أن أحدهم ألقى عليه تعويذة لدغ   " :) لوشيوس ( قال 

  تعالي وانظر في هذا) دراكو " ( : ثم عال صوته وقال "  يبدو أن هناك ندبة تحت هذا االنتفاخ   " :ثم همس لنفسه 

  " .؟  )  بوتر ( هيا قل لي هل تعتقد أنها ندبه .. ضع ستراها حتماً المو

  )دراكو ( جيداً  وهو يقف بجانب والده ، كانت مالمح ) دراكو (  مالمح ىيستطيع اآلن أن ينظر إل) هاري ( كان 



  
  
 

 ٣٥٤ 

 Http://www.TipsClub.com 

  يرات وجهه حملت تعب) لوشيوس ( االختالف الوحيد اآلن أن ، ) لوشيوس ( تشبه تماماً بشكل غير عادي مالمح 

  .تعبيرات اإلحجام والخوف ) دراكو ( اإلثارة والترقب ، بينما بدا على 

  .، ثم خطا للخلف في اتجاه المدفأة حيث كانت والدته تقف وتراقب كل ما يحدث "  ال أدري   "  :) دراكو (قال 

 الظالم سيدبل أن نقوم باستدعاء ق)  لوشيوس ( يا ) بوتر ( من األفضل أن نتأكد تماماً أنه  " :) نارسيسا ( قالت 

  ،) بوتر ( لعصا ) أوليفاندر ( لهنا ، وهذه العصا السوداء التي يقولون أنها عصاته ، إنها تبدو مختلفة عن وصف 

  )رول ( وأنت تتذكر بالطبع ماذا فعل لـ ...  ماذا لو كنا مخطئين ؟  ، وقمنا باستدعاء أمير الظالم لالشي  

   . )  "دولوهوف ( و لـ 

  بقسوة ليجعلها في نفس) هرمايوني ( ، وهو يجذب " وماذا عن ذات الدم الوحل هذه  ؟  "  :) جرايباك ( صرخ 

  وبقيه السجناء) هاري ( تحت الثريا الضخمة ، وهذه الجذبة القوية كادت تجعل ) هاري ( الموضع الذي كان به 

  .هذا الوضع ) ني هرمايو( يسقطون على األرض عندما داروا حول نفسهم لتتخذ 

  حينها) بوتر ( وكانت ترافق ) مالكين ( لقد رأيتها من قبل في متجر السيدة  ... انتظر لحظة  " :) نارسيسا ( قالت 

  " .؟ ) جرانجر ( أليست هذه الفتاة ، ) دراكو ... ( نها هي إنعم نعم ) ... المتنبئ ( كما رأيت صورتها في جريدة 

  " .نعم   ... ربما ...  أنا  "  : بتردد واضح) دراكو ( قال 

  نعم انه هو ، انه  "  :وهو يحدق بالسجين ذو الشعر األحمر ، ثم سار نحوه ليكون في مواجهته ) لوشيوس ( قال 

  " .ماذا كان أسمه ؟  .. ؟ ) آرثر ويزلي ( أليس هذا أبن ... تعالي وانظر إليه ) دراكو ( ، ) بوتر ( صديق 

  "  .نعم ربما يكون هو    "  :عطي ظهره للسجناء وهو ي) دراكو ( قال 

  على) هاري ( ، ودخلت امرأة الغرفة وهي تتحدث ، ومع تعرف ) هاري ( انفتح باب غرفة المعيشة بجانب 

   ) .سترانجيبيالتريكس ل( لقد كانت ...   حد له منذ تم أسره  ى أقصىصوتها قفز الخوف بداخله إل

  ".؟  )  سيسي (  يحدث هنا يا  ماذا " : ) بيالتريكس( قالت 
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ودققت في مالمحها ، ثم ) هرمايوني ( ثم أخذت تدور ببطء حول السجناء وهي تتفحصهم ، ثم توقفت تماماً أمام 

  )  " .جرانجر ( هذه ذات الدم الموحل ، هذه هي   "   :قالت بصوت هادئ واثق

  ، ونحن نعتقد أن هذا الشخص الذي بجانبها هو) جرانجر ( نعم  أنها .. نعم  " :بصوت عالي ) لوشيوس ( قال 

  " .لقد أمسكنا بهم أخيراً  )  ... ويزلي ( ، وذو الشعر األحمر هو صديقهما اآلخر ) بوتر ( 

حسناً يجب أن .. هل أنت متأكد ؟؟ ) .. بوتر  "  ( :صارخة وهي ترجع عدة خطوات للخلف  ) بيالتريكس( قالت 

عالمة الظالم التي ) هاري ( ، ثم رفعت ذراعها اليسرى من تحت عباءتها ، فشاهد  "   الظالم على الفور سيدنبلغ 

  .تبدو أنها محفورة على ذراعها ، وعلم إنها على وشك أن تلمسها لتستدعي سيدها الحبيب  

)  بيالتريكس( ، وهو يقبض على معصم  )  " بيالتريكس( سوف أقوم باستدعائه بنفسي يا  " :) لوشيوس ( قال 

في منزلي اآلن ، وهذا يجعل الجميع تحت نطاق ) بوتر "  ( : ليمنعها من لمس عالمة الظالم  ثم تابع قائالً  بقوة

   ."سلطتي 

 ثم تابعت) لوشيوس ( ، وهي تسحب ذراعها بقوة من يد "  تحت نطاق سلطتك   "  :صارخة  ) بيالتريكس( قالت 

  " .ابعد يدك عني  .. كيف تجرؤ ؟ .. ندما تم نزع عصاتك  يبدو انك قد نسيت أنك فقدت سلطتك هذه ع"  :

  )  " .بوتر ( أنتي يجب أال تتدخلي ، أنتي لست من أمسك بـ   "  :) لوشيوس ( قال 

  " ولكن نحن من أمسكنا الصبي ، ونحن من نستحق الذهب ،) مالفوي ( سف لمقاطعتك يا سيد آ " :) ايباك جر( قال 

  ، بينما تحاول بذراعها) لوشيوس ( التزال تحاول أن تفلت معصمها من قبضة وهي   )بيالتريكس( ضحكت 

أنا ...    ، خذ الذهب الذي تريد أيها التافه الحقير  الذهب " :  و تقولاألخرى أن تسحب عصاتها من جيب عباءتها

  لخاطفين ، شيء لم قاطعت عبارتها عندما لمحت شيء ما مع ا.....    "   الشرف الذي سيمنحه لي ىفقط أسعى إل

  .من هذه الزاوية أن يراه  ) هاري ( يستطيع 

  بإلقاء ذراعها بقوة بعيدا ، ثم رفع ذراعه هو ومزق أكمام عباءته ليستطيع لمس عالمة الظالم) لوشيوس ( قام 

  ال تلمس عالمة الظالم ، سوف نهلك جميعاً إذا حضر .. قف  "  :بحزم وصرامة  ) بيالتريكس( فصرخت 
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  " .الظالم لهنا اآلن  سيد 

  تجاه الخاطفين ، ولم  ) بيالتريكس( قبل أن تلمس عالمة الظالم ، بينما تحركت )  لوشيوس ( تجمدت أصابع  

  . ماذا يحدث حيث كان المشهد خارج نطاق رؤيته المحدودة ىأن ير) هاري ( يستطع 

  " .ما هذا الذي معكم  ؟   "  : ) بيالتريكس( قالت 

  " .انه سيف   "  :اطفين أحد الخقال  

  " .أعطني هذا السيف اآلن   " :بشراسة  ) بيالتريكس( قالت 

  " .انه ليس لك يا سيدتي ، نحن من وجدناه   " :الخاطف قال  

قد صعقت الخاطف ،  ) بيالتريكس( أن ) هاري ( بعدها كان هناك فرقعة ووميض من الضوء األحمر ، وعلم 

  .وبعدها كانت هناك صيحات غاضبة من بقية الخاطفين 

  " .مع من تظنين أنك تعبثين أيتها السيدة  ؟   "  :وقد أخرج عصاته  ) سكابيور( قال 

  )  " .ستوبيفاي ) ...  ( ستوبيفاي  "  ( : ) بيالتريكس( صرخت 

  وحدها ) بيالتريكس( أن هناك أربعة من الخاطفين ضد يعرف نتيجة هذا النزال مسبقاً ، رغم ) هاري ( كان 

  ساحرة قوية وتمتلك مهارات ) بيالتريكس( ولكن هؤالء األربعة مجتمعين ال يمكن أن يكونوا بمستواها ، فـ 

  وعلى ذلك سقطوا جميعاً بينما مازالت هي ... غير عادية باإلضافة إنها ال تمتلك الشعور بالشفقة تجاه أحد  

كان الوحيد منهم الذي مازال يحتفظ بوعيه ، ولكنها جمدته في وضع ، ) ايباكجر( قدميها ، ماعدا تقف على 

تمسك بالسيف بأحد يديها  ) بيالتريكس( كانت ....  وكانت ذراعاه تمتد على جانبيه وال يستطيع تحريكها  الركوع

من " : ثم قالت من قبضته بدون أي مقاومة لتنتزع عصاته ) جرايباك ( ، وبعصاتها باليد األخرى ، ثم انحنت على 

  .، وهي تجبره أن ينظر إليها " ؟؟  )  جرايباك ( أين لك بهذا السيف يا 

كيف  " :يتكلم وكان لسانه هو الشيء الوحيد الذي يستطيع تحريكه من جميع أجزاء جسده المجمدة ) جرايباك ( كان

  "  .اتركيني أيتها المرأة   "  :تابع  ثم أظهر أسنانه الحادة و." تجرئين على فعل ذلك  
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لقد ... قلت لك من أين حصلت على هذا السيف ؟؟  " :بصرامة وهي تلوح بوجهه مهددة  ) بيالتريكس( قالت 

   )  " .جرينجوتس( في  ،  قبوي في بنك السحرة ىإل) سنايب (  أرسله

  " .حرريني  واآلن ....  قلت لك لقد وجدناه في خيمتهم  "  :) جرايباك ( قال 

  بدا انه يخشاها اآلن فحاول أن) جرايباك ( بعصاها فوقف المذؤب فوراً على قدميه ، ولكن  ) بيالتريكس( لوحت 

  يبتعد عنها ما أمكنه ، فخطا ناحية الكرسي بجانب المدفأة ليجعله بينها وبينه ، وكان يحك ظهره بأصابعه القذرة

  .المحنية ، وأخذ يراقبها بحذر 

قم بإزالة هذه الحثالة من هنا ، وإذا كنت ) دراكو  "  ( :وهي تشير للخاطفين فاقدي الوعي  )  يالتريكسب( قالت 

  " . الفناء وسأتعامل معهم الحقاً  ىتملك الشجاعة الكافية للقضاء عليهم ، فيمكنك نقلهم إل ال

  ....  " األسلوب و بهذا ) دراكو ( ن تتحدثي مع أ تجرئينكيف  " :بصوت غاضب ) نارسيسا ( قالت 

  ، نحن اآلن) سيسي ( الوضع هنا أخطر مما يمكنه تصوره يا ... اهدئي  "  :بصوت حاد  ) بيالتريكس( قاطعتها 

ثم ، ، ثم وقفت قليالً وهي تتفحص مقبض السيف ، ثم أخذت تنظر للسجناء الصامتين "  نواجه مشكلة كبيرة جداً  

  حقاً فيجب أن ال يمسه أحد بأذى ، حيث ) بوتر ( إذا كان هذا  "  :فسها قالت بصوت هامس بدا إنها تتحدث به لن

   ."أنا يجب أن أعرف الحقيقة !  ...  الظالم يريده لنفسه ، ولكن ماذا سيحدث إذا وجد هذا السيف هنا ؟سيدأن 

  ". أفعل بهم ؟  ، حتى أفكر ماذا) سيسي ( األسرى يجب أن يوضعوا في القبو يا  " :ثم عال صوتها وهي تخاطبهم 

  " .هذا ليس منزلك .. ال تعطي أي أوامر هنا " : بغضب ) لوشيوس ( صاح 

  ، كان " فعل ما أقول لك ، ليس لديك أدني فكرة عن الخطر الذي نحن فيه اآلن  ا  "  :به  ) بيالتريكس( صرخت

طرف  يع من اللهب من  بسبب غضبها هذا خيط رفانبعثيبدو عليها الجنون والغضب وهي تتحدث ، حتى انه 

  .عصاتها واحرق بقعة صغيرة من السجادة التي على األرض 

  )  " .جرايباك ( خذ هؤالء السجناء للقبو أسفل البيت يا  " :وقد بدا عليها التردد ) نارسيسا ( قالت 

  " .ماعدا هذه الفتاة ذات الدم الوحل  ) جرايباك ( جميعهم يا  "  :بحدة  ) بيالتريكس( قالت 
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  " .سوف ابقي أنا مكانها  .. اتركوها ،، ال  "   :)رون ( همهمة استحسان ، بينما صرخ ) جرايباك ( درت عن ص

إذا   " :بقوة على وجهه حتى أن صوت الصفعة تردد في أنحاء الغرفة ) رون ( وهي تصفع  ) بيالتريكس( قالت 

هذه هي  ، وحل أوالً ثم خائني الدم ثانياًأصحاب الدم الم... ماتت هي تحت االستجواب ، فسوف تحل مكانها 

ذلك  وتأكد أنهم مربوطون بأحكام ، وال تفعل أي شيء أكثر من) جرايباك ( خذهم اآلن ألسفل يا ...  قواعدي  

  ، ثم ألقت بالعصا التي نزعتها منه إليه ، أخرجت من جيب عباءتها سكيناً "  على األقل في الوقت الحالي  

   وسط الغرفةىببقية السجناء ، وقامت بسحبها من شعرها إل) هرمايوني ( ت الحبل الذي يربط فضياً قصيراً وقطع

  . ممر مظلم يقود للقبو ىعصاته أمامه ، وهو يدفع بقية السجناء للخروج عبر باب آخر إل) جرايباك ( بينما رفع 

سوف ... ة عندما تنتهي منها أحسبها سوف تسمح لي بعض الفتا " :وهو يتحدث لنفسه بمرح ) جرايباك ( قال 

  ."أليس كذلك ؟  ) جرانجر ( على عضة أو اثنتين منك يا  أحصل

  يدفعهم بقسوة وخشونة)  جرايباك ( وكان ... يرتجف عندما سمع هذه العبارات ) رون ( بجسد ) هاري ( شعر 

  بصعوبة حيث أن أيديهم مقيدةلينزلوا على الدرج ألسفل ، وكان جميع السجناء يحاولون أن يحافظوا على توازنهم 

  وعندما وصلوا ألسفل... خلف ظهورهم ، ومن الممكن أن ينزلق أي منهم في أي لحظة ليكسر عنقه على الدرج 

   هذه الغرفةىبعصاه فأنفتح الباب ثم قام بدفعهم ليدخلوا إل) جرايباك ( الدرج وجدوا أمامهم باب حديدي ثقيل ، لوح 

   .ىائحة العفن ، ثم اغلق عليهم الباب مرة أخرالمظلمة التي ينبعث منها ر

   ساد الصمت للحظات ، وكان السجناء في ظالم دامس بعدما أغلق باب القبو عليهم ، وبعدها سمعوا صرخات

  .وهي تأتي من فوقهم ) هرمايوني ( 

   قوته ، ولكنه كاد، وهو يحاول أن يتخلص من الحبال التي تقيده بكل)  "  هرمايوني ( ال ليس  "  :) رون ( قال 

  .بال تربطهم جميعاً مع بعضهم البعض ححيث أن ال) هاري ( يتسبب في سقوط 

  " .أغلق فمك ، نحن في حاجة لنعمل معاً بطريقة ما  ) .. رون ( اهدأ يا " 

  )  " .هرمايوني )  .. (هرمايوني  " ( :) رون ( صاح 
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  ." حتاج أن نتخلص من هذه الحبال أوالً   خطة ، نىنحن نحتاج إل...  أصمت ، توقف عن النحيب " 

  " .أهذا انتم ؟  ) .. رون )  ...  ( هاري  " ( : يقول  صوت هامس من مكان ما بالحجرةسمعوا

  ) هاري ( عن النحيب في الحال ، وكان هناك صوت لخطوات أحد ما يتحرك نحوهم ، واستطاع ) رون ( توقف 

  .شرة  ظل أحدهم يتحرك ليقف أمامهم مباىأن ير

  "؟؟   )  رون ) .. ( هاري  "  ( : ىهذا الصوت مرة أخرقال 

  !!  " .؟) لونا  "  ( :متسائالً بدهشة ) هاري ( قال 

  ." أنا كنت أتمنى أال يستطيعوا اإليقاع بكم أيضا  ... نعم" 

  "  ؟  هل تستطيعين مساعدتنا في التخلص من هذه الحبال) لونا " ( : ) هاري ( قال 

  ." ، انتظروني لحظة  هناك مسمار قديم نستخدمه إذا احتجنا لكسر أي شيء ف ذلكأستطيع،   نعم.. آه " 

  أيضا وهي تستجوبها ولكنهم لم  ) بيالتريكس(  ، وكان يمكنهم سماع صياح  ىمرة أخر) هرمايوني (صرخت 

  .يستطيعوا تبين ما تقول 

سمعه محاوالً معرفة ما ) هاري ( بينما أنصت    " .)هرمايوني )  .. (هرمايوني  " (: ىمرة أخر) رون ( صرخ 

  .)لونا ( ستفعله  

فسوف تجده بجانب سمار ، إذا تحركت للجانب قليالً ، أنت لديك هذا الم) اوليفاندر ( سيد ) ... اوليفاندر ( سيد "  

   ."يجب عليك البقاء بدون حركة " : وقالت ) هاري ( ، وبعد قليل عادت لـ " إبريق المياه  

نفك العقد تثم شعر بعدها بارتخاء الحبل حوله ،لقد كانت  المتين ، حفر في ألياف الحبل يسمع صوت) هاري ( كان 

  . كانوا يستطيعون سماع أصوات تتكلم من الطابق العلويو ، 

   " .هذا السيف؟ حصلتم على من أين  ...    مرة أخرىاسألكأنا   ":   )بيالتريكس( قالت 

بعنف عندما ) رون (  تحرك .، قطعت كالمها عندما بدأت تصرخ مرة ثانية"  أرجوكى  .... جدناه و.. وجدناه " 

  ) .هاري ( معصم  وكاد يجرح) لونا ( سمع الصراخ مرة ثانية ، مما تسبب في انزالق المسمار من يد 
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    " . رؤية ما افعله هناعال تتحرك ، أنا ال أتستطي) رون ( أرجوك يا  " :) لونا ( قالت 

  " .هناك الديليومينيتور  وهي مليئة بالضوء  .. في جيبي  " :) رون ( قال لها

على  الديليومينيتور  فأضاءت الغرفة ، لقد كانت  الديليومينيتور  قد امتصت ) لونا ( وبعد لحظات قليلة ضغطت 

 ، ولكن هذه األشعة لم ى أخرالن أطلقت هذه األشعة من الضوء مرةاالضوء من المصباح عندما كانوا بالخيمة ، و

 للمصدر الذي امتصت منه ، لذلك بكل بساطة علقت هنا بهذه الغرفة ، كانت تبدو ىتعد تستطيع العودة مرة أخر

  .مثل الشموس الصغيرة التي تسبح في هواء الغرفة ، وغرقت الغرفة في الضياء المنبعث منها 

  بوجه أبيض شاحب للغاية ، وكان السيد) لونا (  كانت جميع من بالغرفة ،) هاري ( وعلى هذا الضوء شاهد 

  صانع العصي يلوح بأصابعه النحيلة وهو مستلقى بالزاوية البعيدة للغرفة ويبدو عليه التعب الشديد) اوليفاندر ( 

  .بالكاد اليزاالن محتفظان بوعيهما ، وهما مربوطان بهذه الحبال) يفوك جر( و القزم ) دين ( بينما كان كل من 

  ثم تابعت عملها )  " رون ( شكرا لك يا .. أن تخليصكم من هذه الحبال اصبح اآلن أكثر سهولة  " :) لونا ( قالت 

  )  " .دين ( أهالً يا   "  :في محاولة قطع الحبال بالمسمار قبل أن ترفع رأسها وتقول 

وحل القذرة ، أنا أعلم أنك ميا ذات الدم ال انك تكذبين " :التي جاء صوتها من الغرفة العليا  ) بيالتريكس( سمعوا 

ثم سمعوا صرخة ألم  "  .اخبريني بالحقيقة    ...هيا اخبريني بالحقيقة   )  جرينجوتس( كنت في قبوي داخل 

  .) هرمايوني ( من ىأخر

  )   " .هرمايوني )  .. (هرمايوني  "  (:) رون ( صاح 

وإال اقسم أنني سوف  تكلمي واخبريني بالحقيقة ... ن قبوي ؟؟  ماذا أخذتم أيضا ؟؟ ، ما الذي حصلتم عليه م" 

  " . أقتلك بهذا السكين  

  " .لقد انتهيت   "  :) لونا ( قالت 

  فقد أخذ يجري في القبو وهو يحاول ) رون ( يفرك معصميه ، أما ) هاري ( سقطت الحبال عنهم جميعاً ، كان 

  مليء ) دين ( دي ، واآلن يفحص األركان والجدران ، بينما وجه تفقد السقف ، الباب الحدي. إيجاد أي مخرج 
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  فقد سقط على األرض واخذ ينظر للجميع بحيرة والعديد من  ) كفوجري( بالكدمات واإلصابات ، أما القزم 

  .الكدمات والجروح بوجهه ذا اللون الداكن قليالً 

  )  "  لونا ( شكراً يا  " :) هاري ( قال 

  .يحاول اآلن االختفاء بدون عصا ) رون ( ستنده على أحد الحوائط وهي ترتجف ، بينما م) لونا ( وقفت 

" : ، وهي تراقب محاوالته الغير ناجحة ثم أكملت )  " رون ( ال يوجد طريق للهروب من هنا يا  " :) لونا ( قالت 

  هنا منذ) أوليفاندر ( ان السيد لقد حاولنا كل شيء ، هذا القبو سجن محكم ال يستطيع أحد الهروب منه ، ولقد ك

  " .مدة طويلة وقد حاول تجربة كل شيء  

بهذه الصرخات تعبر من جسده مسببه له آالما عنيفة تكاد ) هاري (  ، وأحس ىمرة أخر) هرمايوني (صرخت 

  اً عن أي مخرجتقارب هذه اآلالم التي تسببها له ندبته ، ثم بدأ اآلن في الدوران في الزنزانة متفحصاً الحوائط بحث

  .ولكنه كان يعرف مسبقاً عدم جدوى ذلك ، ولكن لم يكن هناك شيء آخر يمكنه فعله 

  )  " .كروشيو ..  ( أجيبيني ... أخذتم ماذا ؟؟ ... ماذا أخذتم أيضا ؟؟  "  : ) بيالتريكس( قالت 

  يبكي واخذ ) رون  ( مجدداً ، وكان صدي صرخاتها تكاد تهتز معه حوائط القبو ، كان) هرمايوني (صرخت 

) هاجريد( ينتزع الحافظة التي أهداها إليه فقد بدا عليه اليأس الشديد وهو) هاري ( بينما يضرب الجدران بقبضته ، 

يهزها بعنف  واخذ) دمبلدور ( من حول عنقه ، ثم يفتحها ويخرج محتوياتها ، أخرج كرة السنيتش التي تركها له 

 لم يكتشفها وربما تظهر اآلن ولكن كان هذا بال جدوى ، ثم أخرج عصاته ىرعلى أمل أن يكون لها خصائص أخ

عديمة الفائدة ،   تلك العصاة القوية التي تحمل بداخلها ريشة العنقاء واخذ يلوح بها ولكنها كانت،المكسورة نصفين 

إليها فشاهد فيها عين  ىانحن.. ثم سقطت منه قطعة المرآة المكسورة على األرضية فلمح فيها وميض أزرق اللون 

  .الزرقاء تحدق إليه ) دمبلدور ( 

  " .ساعدنا أرجوك  ) .. مالفوي ( نحن في قبو منزل .. ساعدنا   "  :) هاري ( صرخ 

  متأكداً أن ما رآه بالمرآة حقيقي ، حدق مرة ثانية بالمرآة ولكنه لم ) هاري ( رمشت العين ثم اختفت ، لم يكن 
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  بالطابق العلوي يتردد) هرمايوني (نعكاس صورة سقف وحوائط القبو ، وكان صراخ يشاهد بها أي شيء سوي ا

  .صداه بالقبو ، وكان هذا الصراخ أسوء اآلن عما كان سابقاً 

  )  " .هرمايوني)  .. (هرمايوني " (:باكياً ) رون ( قال 

    " .؟ كمساعدهو من في القبو الذي  العفريت القذر هل هذا  ..؟  قبويى إلمكيف دخلت"  

نحن قابلنا هذا العفريت هذه الليلة فقط ، إننا لم ندخل قبوك أبدا ، وهذا السيف ليس  "  :باكية ) هرمايوني(قالت 

  " .انه مجرد نسخة   ... مجرد نسخة غير حقيقية ، حقيقياً 

  " .يالها من قصة طريفة  .. نسخة غير حقيقية " 

أذهب واحضر هذا )  دراكو ...  ( ية ، ومن السهل التأكد منها ولكنها تبدو قصة منطق " :) لوشيوس ( قال 

  " .انه الوحيد الذي يستطيع أن يخبرنا هل هذا السيف حقيقي أم ال  ؟  ، العفريت من القبو 

يجب أن تخبرهم أن السيف مزور ، يجب أال  " :منطلقاً نحو العفريت الذي كان راقداً على األرض ) هاري ( قال 

  " .افعل ذلك  ) جريفوك ( من فضلك يا ...  لسيف الحقيقي يعرفوا انه ا

  كان يمكنهم اآلن سماع أصوات أقدام شخص ما تهبط على درجات القبو ، ثم تقف أمام الباب الحديدي ، ضغط 

  . في الظالم ىعلى الديليومينيتور فغرق القبو مرة أخر) رون ( 

  ب ، قفوا أمام الجدار الخلفي ، وال تحاولوا فعل أي شيء وإال ابتعدوا عن البا "  :من وراء الباب ) دراكو ( قال 

، ثم دفع الباب ودخل القبو ، وعلى الضياء المنبعث من عصاته قام بسحب العفريت من على "  سوف أقتلكم  

   .ىاألرض لخارج القبو ، ثم أحكم إغالق الباب مرة أخر

منها ثالث كرات من الضوء استقرت في سقف القبو  ، فانطلقت ىعلى الديليومينيتور مرة أخر) رون ( ضغط 

  .جني المنزل وقد ظهر للتو في القبو ) دوبي ( وعلى الضوء المنبعث منها شاهد 

  ....  )  " .دو   "  ( :بصوت عالي ) رون ( صاح 

  و تماماً وه) رون ( في ذراعه ليوقفه عن الصياح ، صمت )  هاري ( عبارته عندما ضربه ) رون ( لم يكمل 
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 يشعر أنه أرتكب خطأ فادح ، ولعدة لحظات غرق القبو في الصمت فأمكنهم سماع أصوات أقدام تدخل الغرفة العليا

   )  .بيالتريكس( وقد أحضر القزم لـ  ) دراكو ( لقد كان ، 

ء من الجني المنزلي يقف في وسط القبو ، ويحدق بهم بعينيه الدائرية الواسعة الكبيرة ، وكل جز) دوبي ( كان 

   لمنزل سيده القديم ، وكان من الواضح ىلقد عاد مرة أخر  ...  ةذنيه الطويلأ ىجسده يرتعش ابتداء من قدميه إل

  .انه يعاني من صدمة ذلك 

  " .هنا لكي ينقذكم  ) دوبي ( لقد حضر )  هاري بوتر  "  ( :بصوت حاد مرتعش ) دوبي ( قال 

  قادماً من الطابق العلوي ) هرمايوني( ، قطع عبارته وهو يسمع صراخ ......  " ولكن كيف ؟  " :) هاري ( قال 

  وقرر أن ) دوبي ( كان من الواضح انهم بدءوا بتعذيبها مجدداً ، لذلك تجاهل كل ما يريد طرحة من أسئلة على 

  " .  ؟  أنت تستطيع االختفاء خارج القبو  أليس كذلك "  : فتابع قائالً ،يتحدث معه في خطة هروبهم أوالً 

  .يومئ برأسه موافقاً ، وهو يرتعش )  دوبي ( كان 

  "وتستطيع أن تأخذ البشر معك  أليس كذلك ؟   " :) هاري (فقال له 

  . ىبرأسه موافقاً مرة أخر) دوبي ( أومأ 

   ...  " .ىإل .. ىإل) أوليفاندر ( ، والسيد ) لونا ( ، ) دين ( أريدك أن تأخذ ) دوبي ( حسناً يا " 

  ) " .تينورث ( سوف تجدهم في كوخ صغير على مشارف قرية  ) فلور( و ) بيل  ( ىتأخذهم إل" :) رون ( ل أكم

  .برأسه موافقاً للمرة الثالثة )  دوبي ( أومأ 

  ." ؟  )  دوبي ( أيمكنك فعل هذا يا .. ثم تعود إلينا  "  :) هاري ( قال 

الذي بالكاد لم يكن فاقد ) اوليفاندر (  السيد ى، ثم أسرع إل  " )هاري بوتر ( طبعاً يا   "  :قائال) دوبي ( همس 

  ) .لونا ( و ) دين ( وامسك بيده ، ثم أمسك بيده األخرى كالً من يد  الوعي

ال نستطيع أن   " : على ذلك قائال )دين ( وافقها  ، )  " هاري ( نحن نريد أن نساعدك يا  " :هامسة ) لونا ( قالت 

  " .نتركك هنا  
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،  وبينما يتكلم ... "  و ) فلور ( و ) بيل ( وسوف نراكم في منزل ... اذهبا اآلن   " : قال لهم )هاري ( ولكن 

أزداد فجأة ألم ندبته بشكل أسوء بكثير مما كانت عليه سابقاً كان يشعر أنها تشتعل ويشتعل معها عقله ، مما اجبره 

ولكنه كان ينظر لشخص آخر أكبر سناً ) أوليفاندر (  السيد ي النظر إلي األرض ، لم يكن ينظر لصانع العصعلى

كان ينظر للشخص الذي كان بالغرفة في القلعة الحصينة وكان هذا الشخص يضحك بسخرية  ، بكثير واكثر نحافة

ولكن موتي لن يجلب لك ما تبحث عنه ، .. ، أنا ال اخشي الموت ) فولدمورت ( اقتلني يا " : وهو يخاطبه ويقول 

في حالة شديدة ) فولدمورت ( ، وشعر مع هذه العبارات أن " ناك الكثير من األشياء التي ال تستطيع أن تفهمها  ه

القادمة من ) هرمايوني(، ومع صرخات ) مالفوي (  لقبو منزل آل ىمن الغضب ، كان يجاهد ليعود بعقله مرة أخر

سوف .. أذهبا اآلن  " :) لونا ( و ) دين ( مل مخاطباُ أعلى ، ومع قوة أرادته استطاع أن يتحرر ذهنه فرجع ، وأك

  " .نتبعكم ، هيا أذهبا 

  على أصابع الجني النحيلة الممتدة إليهم ، وبعد لحظة حدثت فرقعة عالية مدوية) لونا ( و ) دين ( قبض كل من 

  ) .اوليفاندر ( و السيد ) لونا ( و ) دين ( ومعه كل من ) دوبي ( وأختفي 

  ما هذه الضوضاء .. هل سمعتم هذا الصوت ؟ .. ما هذا ؟  "  :وصوته قادم من الغرفة العليا ) يوس لوش( قال 

  ....  " .أذهب و ) دراكو ...  ( القادمة من القبو ؟  

  " .واجعله يتفقد القبو  ) وورمتيل ( ، استدعي ) دراكو ( ال ليس  " :مقاطعة ) نارسيسا ( قالت 

   بعضهما البعض ، ثم سمعوا أصوات أقدام تعدو خارج الغرفة العليا ، وبعدها سادىإل) رون ( و ) هاري ( نظر 

  .متأكداً أنهم اآلن يحاولون اإلنصات ألي صوت يحدث بالقبو ) هاري ( صمت تام ، كان 

جد خيار بهذه الحبال عندما يأتي ليتفقد القبو ، ال يو) وورمتيل ( يجب أن نحاول أن نقيد  " :هامساً ) هاري ( قال 

لدينا غير ذلك ، في اللحظة التي سيدخل فيها القبو سيالحظ غياب ثالثة من األسرى ، وإذا خرج وأخبر اآلخرين 

  ." ) رون ( ة وأستعد لننقض عليه يا ، اترك األضواء مشتعل) هرمايوني (فلن  يكون هناك أمل لدينا لننقذ أنفسنا و 

  و ) هاري ( ثم تتوقف أمام الباب الحديدي ، وفي الحال وقف وبعد لحظات سمعوا أصوات أقدام تنزل الدرج 
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  . القادم ةكل منهم على جهة مختلفة من الباب ، واستعدوا لمباغت) رون ( 

، وبعد لحظة واحدة دفع الباب بقوة ، ولثانية أخذ " ابتعدوا عن الباب ، أنا سأدخل اآلن   "  :) وورمتيل ( قال 

  . الثالث كرات من الضوء التي تنير القبو ىاً ، ورفع رأسه ناظراً إلفيما يبدو له قبواً فارغ يحدق

  بيده التي تحمل العصا ) رون ( من على جانبي الباب ، فامسك ) رون ( و ) هاري ( وفي الحال أنقض عليه 

  ياح ليمنعه من الص) وورمتيل ( وضع كفيه على فم ) هاري ( ورفعها ألعلى ليمنعه من استخدام العصا ، بينما 

المقاومة فانطلقت من نهاية عصاه بعض الشرارات ولكنه لم ) وورمتيل ( حاول ... وتنبيه من بالغرفة العليا 

  .وأخذ يضغط بقوة ) هاري ( أن يستخدمها ، وأطبق بيده الفضية على حلق  يستطيع

  " .ماذا وجدت ؟  .. ؟ ) وورمتيل ( ما كان هذا الصوت يا  " :وصوته قادم من الغرفة العليا ) لوشيوس ( قال 

" كل شيء هنا على ما يرام  .. ال شيء  " :قدر ما يستطيع ) رمتيل وو( بصوت عالي  مقلداً صوت ) رون ( قال 

.  

  هابالكاد يستطيع التنفس تحت اعتصار هذه القبضة الفضية لعنقه، وهو يحاول بكل قوته أن ينتزع) هاري ( كان 

، بعد ! ؟) وورمتيل ( هل ستقتلني يا   "  :و يقول ) وورمتيل ( ق بها على فم بإحدى يديه بينما اليد األخرى يطب

  )  " .وورمتيل ( أن أنقذت حياتك ، أنت مدين لي يا 

  أن يحرر نفسه بينما اليزال يضع ) هاري ( ، فاستطاع  ) هاري ( ارتخت بعدها هذه األصابع الفضية حول عنق 

  فلم يكن يتوقع أن يحدث هذا بسبب عبارته) هاري ( ة تتصاعد في أعماق ، كانت الدهش) وورمتيل ( يده على فم 

 الشبيه بالفأر قد دمعت عيناه من ، فوجد أن هذا الرجل ضئيل الجسد) وورمتيل ( جيداً لوجه ) هاري ( نظر 

هاري  ( وقد بدت عليه الصدمة مما فعلته يده الفضيه بتخليها عن عنق) هاري  ( ىال) وورمتيل ( الخوف ثم نظر 

قد انتهت أالن  ، فدفع يده ) هاري ( ، وبدا أن هذه اللحظات من الشفقه التي أظهرها عندما نزع قبضته عن عنق ) 

مة ، ليستطيع أن يبطل لحظات ضعفه  وقد عقد العزم أن يعتصر هذه العنق بال رحىالفضية بقوة أكبر مرة أخر

  .السابقة 
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 .من يده ، ثم يصوبها نحوه ) وورمتيل ( ، وهو ينتزع عصا  "  وسوف نأخذ هذه   " "هامساً) رون  ( قال

  من الخوف والرعب عندما فقد عصاه ، انه اآلن بدون أمل ، ثم انزلقت عينه التي تحدق) وورمتيل ( ارتجفت عينا 

   . شيء آخر ، لقد كانت أصابع يده الفضية تتجه من تلقاء نفسها لتعتصر عنقه هوىلينظر إل) هاري ( في وجه 

  ، وبدون أن يتوقف لحظة ليفكر أمسك هذه القبضة الفضية وحاول سحبها بعيداً عن عنق"  ال   "  :) هاري ( قال 

  .، ولكن لم يكن هناك أي فرصة له ليستطيع إيقافها ) وورمتيل ( 

 كانت تنقلب ،)  وورمتيل ( ألكثر خدمه ضعفاً وعدم شجاعة  ) فولدمورت ( كانت هذه األداة الفضية التي أعطاها 

اآلن  يجني) وورمتيل ( لقد كان ....   أنه فقد سالحه وأصبح عديم الفائدة أو في حال تغير والؤه  ةضده في حال

) هاري ( و ) رون ( ، لقد كان يختنق اآلن أمام عيني  ) هاري( نتيجة تردده ، ولحظة الشفقة التي أظهرها تجاه 

ولكن ) وورمتيل ( في دفع هذه األصابع الفضية بعيدا عن عنق ) اري ه( مساعدة ) رون ( وفي الحال حاول ...  

  .يتحول للون األزرق ) وورمتيل ( بال جدوى ، لقد كان وجه 

 الفضية ، ولكن لم يحدث أي شيء ، ، وهو يصوب العصا تجاه هذه اليد)  "  ريالشيو  "  ( :) رون  ( قال

   )  .وورمتيل( واستمرت اليد الرهيبة في اعتصار عنق 

  )وورمتيل  ( ىتأتى من الغرفة العليا ، ثم نظرا إل) هرمايوني(وفي هذه اللحظة سمعوا صرخة عالية مدوية من 

  ...  فوجداه يلفظ أنفاسه األخيرة ، وقد اتسعت عيناه من الرعب وبعد لحظات سكن جسده تماماً  

  خلفهما على أرض القبو) وورمتيل (  جثة  بعضهما ، وبدون أن يتفوها بكلمة تركاىإل) رون ( و ) هاري ( نظر 

   هذا الممر المظلم الذي يقود لغرفة المعيشة ، سارا بحذر حتى وصلواى، انطلقا صاعدين الدرج حتى وصلوا إل

  لباب غرفة المعيشة الذي لم يكن مغلقاً جيداً ، حيث كانت هناك فرجه صغيرة يستطيعان النظر منها خلسة لما

  الذي) جريفوك (  العفريت ى األرض إلعلىتقف وسط الغرفة وتنظر  ) بيالتريكس( كانت يحدث بداخل الغرفة ، 

  ملقاة أرضاً بجانب أقدام) هرمايوني(كان يمسك بالسيف بأصابعه الطويلة النحيلة ويتفحصه جيداً ، بينما كانت 

  .وهي اآلن بالكاد تحاول النهوض  )  بيالتريكس( 
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  ." هل هذا هو السيف الحقيقي أيها العفريت القذر  ؟  ..  .حسناً  " : ) بيالتريكس( قالت 

  " .أنه نسخة مزيفة  .. ال "  

  " .متأكد تماماً  ؟   .. هل أنت متأكد من ذلك  ؟ " 

  "  .نعم ، بكل تأكيد  "  

  وظهر الرضا واالرتياح على وجهها ، لقد زال أخيراً التوتر الذي كانت تشعر به منذ  ) بيالتريكس( تنهدت 

  .مشاهدتها للسيف مع الخاطفين  

، ثم لوحت بعصاها فأحدثت جرحاً عميقاُ في وجه العفريت الذي أطلق "  هذا جيد   "  : ) بيالتريكس( قالت 

واآلن نحن  " :وعال صوتها قائلة ، صرخة ألم قوية عالية وسقط على قدميه ، فقامت بركلة بخشونة لتزيحه جانباً 

.  قامت بإزاحة أكمام عباءتها للخلف ولمست عالمة الظالم التي على يدها بإصبع السبابة ثم،"نستدعي  سيد الظالم  

  ى أختفي المكان الحقيقي الذي كان فيه حيث كان يرىبأن ندبته تحترق ، ومرة أخر) هاري ( وفي الحال شعر 

 يضحك بسخرية أمامه اعن السن الذي هذه الرجل النحيل طىوهو اآلن ينظر إل) فولدمورت ( نفسه داخل كيان 

  بسبب هذا االستدعاء في هذه اللحظات الحرجة بالنسبة إليه ، لقد كان قد ) فولدمورت ( وكان الغضب بادياً على 

  ، ويلهم إذا كانوا مخطئين ، ثم التفت ) هاري بوتر ( حذرهم من قبل أال يقوموا باستدعائه ألي سبب أقل من أسر 

  هذه العصا ..  أنت ال تستطيع االنتصار .. أنت لن تنتصر .. اقتلني اآلن   "  :  للرجل النحيل الذي قالىمرة أخر

، وفي الحال ) ت رفولدمو( ، لقد أثارت عبارات هذه الرجل كل الغضب بداخل "  لن تكون أبدا أبداً ملكاً لك  

حيل على فراشه خالياً بالغرفة التي بالقلعة وميض أخضر قوي ، وتهاوي هذا الجسد الضعيف لهذا الرجل الن سطع

   النافذة الضيقة وكان بالكاد يستطيع التحكم بالغضب الذي يمأل ى إلىمرة أخر) فولدمورت ( ثم توجه ... من الحياة 

  .نفسه ، وهو يقسم انهم جميعاً سينالهم أشد العقاب إذا لم يكن سبب استدعاؤهم له جيداً بما فيه الكفاية 

، هيا ) جرايباك ( أننا نستطيع اآلن أن نترك هذه الفتاة موحلة الدم ليتعامل معها أعتقد  " : ) بيالتريكس( قالت 

  " .إذا كنت تريد ذلك  )  جرايباك ( يا  خذها
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  .، ثم أندفع لداخل غرفة المعيشة "  ال   "  :صارخاً ) رون  ( قال

  أمامها ، ثم) رون ( دما رأت حولها لتتبين مصدر هذه الصرخة ، ثم بدا عليها الصدمة عن ) بيالتريكس( نظرت 

  سبقها وانتزع عصاتها من يدها بواسطة العصا التي أخذها من ) رون ( حاولت توجيه عصاتها له ، ولكن 

   ) بيالتريكس( ، وعندما طارت عصا ) اكسبيليارمس ( وبواسطة تعويذة التجريد من السالح  ) وورمتيل ( 

  .الذي كان قادماً من خلفه ) هاري ( التقطها ) رون ( في الهواء باتجاه 

  صوب عصاه) هاري ( عصيهم ، ولكن ) جرايباك ( ، و) دراكو ( ، ) نارسيسا ( ، ) لوشيوس ( انتزع كل من 

 ا الخلف فاقدىالذي سقط إل) لوشيوس ( ، وفي الحال ضربت تعويذته صدر ) " ستوبيفاي  " ( :نحوهم وصاح 

  ، و) دراكو ( ، ) نارسيسا (  من الضوء األحمر من عصا للوعي وفي هذه اللحظة انطلقت ثالث دفعات

  .الذي قفز خلف األريكة ليتفادهم ) هاري ( باتجاه )  جرايباك ( 

  ." وإال ستموت الفتاة  .. توقف  "   : ) بيالتريكس( قالت 

  مي بهامن ظهرها لتحت) هرمايوني ( وهي تمسك بـ  ) بيالتريكس(  من جانب األريكة فشاهد) هاري ( تلفت 

  .فاقدة الوعي ) هرمايوني ( وقد وضعت سكينها الفضية القصيرة على عنقها ، وبدا أن 

  " . القوها اآلن ، وإال سوف نري لون دمائها القذرة  .. القوا عصيكم  "  : ) بيالتريكس( قالت 

  مايزال يحمل عصاتهمن خلف األريكة ، وكان كل منهما ) هاري ( متجمداً في مكانه ، بينما خرج ) رون ( وقف 

لينبثق ) هرمايوني ( ، وهي تضغط بسكينها الصغير على حنجرة " قلت لكم القوها   "  : ) بيالتريكس( صاحت 

  .القليل من الدماء من جرح صغير أحدثته بها 

  نفس ) رون ( على األرض عند قدمه ، وكذلك فعل  ) بيالتريكس( ، ثم القي عصا " حسناً   "  :) هاري ( قال 

  . األعلى ى، ثم رفع كالهما أيديهما إل) وورمتيل ( الشيء مع عصا 

  ن إخذ هاتان العصاتان منهما وضعهما بعيداً ، )  دراكو .. ( هذا جيد  " :وهي تبتسم بخبث  ) بيالتريكس( قالت 

  )  " هاري بوتر ( سيد الظالم سيحضر اآلن ، موتك يقترب اآلن يا  
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  يطير اآلن عبر) فولدمورت (  صحيحاً ، انه يعرف ذلك من ألم ندبته ، أنه يشعر أن يعلم أن كالمها) هاري ( كان 

  .السماء من مسافة بعيدة ، انه يطير نحوهم من فوق بحر عاصف ، وبعد قليل سوف يكون هنا بهذه الغرفة 

  .ال يجد حالياً أي مخرج يستطيع هو وأصدقاؤه النجاة من خالله ) هاري ( وكان 

أن نحكم ) سيسي ( واآلن أعتقد أن علينا يا  " :وقد أخذ العصاتان ) دراكو ( وهي تشاهد  ) ريكسبيالت( قالت 

أنا ... بالفتاة الصغيرة ذات الدم الموحل  ) جرايباك (  ، بينما يعتني ىهؤالء األبطال الصغار مرة أخر رباط

  " .ة بعد ما فعلته الليلة  أن سيد الظالم لن يبخل عليك بهذه الفتاة وخاص) جرايباك ( يا  متأكدة

  ومع كلماتها األخيرة سمعوا جميعاً صوت صرير غريب يأتي من فوقهم ، رفع جميع من بالغرفة رؤوسهم ألعلى 

  ليشاهدوا أن الثريا الكبيرة المعلقة بالسقف تهتز و ترتجف  ، ومع صرير عالي آخر بدأت هذه الثريا في السقوط

  وألقت بنفسها جانباً وهي تطلق) هرمايوني (  تحت هذه الثريا تماماً ، تخلت عن التي تقف ) بيالتريكس( ، وكانت 

  صرخة عالية ، وقعت الثريا على األرض ومع صوت انفجار تطايرت كل محتوياتها من قطع الكريستال الصغيرة

  )ريفوك ج( الراقدة على األرض  و ) هرمايوني ( والسالسل في كل اتجاه بالغرفة ، غطت بعض هذه القطع 

  الذي رفع يده ليغطي ) دراكو ( ، بينما أصابت بعض هذه الشظايا وجه ) جريفندور ( الذي مازال ممسكاً بسيف 

  . وجهه الذي تتساقط منه الدماء 

  هذه الفرصة النادرة) هاري ( من وسط الحطام  ، بينما أستغل ) هرمايوني ( ليسحب ) رون ( وفي الحال أندفع 

ستوبيفاي " ( : وصاح ) جرايباك ( وانتزع الثالث عصي السحرية من يده ، ثم صوبهم نحو ) دراكو ( ووثب على 

مباشرة فاقتلعته من على ) جرايباك ( ضربت هذه التعويذة الثالثية التي انطلقت من العصا الثالث صدر ) " 

  .ضرب جسده السقف ، ثم هوي مصطدماً باألرض  واألرض

  من على األرض ) بيالتريكس(  ركن الغرفة ، بينما نهضت ىبعيداً إل) دراكو  ( بسحب) نارسيسا ( وبعدها قامت 

  ) نارسيسا ( وشعرها يتطاير وهي تلوح بسكينها الفضية ، ولكنها تجمدت مكانها من الدهشة عندما شاهدت أختها  

   .)هاري ( تصوب عصاتها تجاه باب غرفة المعيشة بدالً من أن تصوبها نحو 
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  "  .أنت من أوقعت الثريا على األرض  )  دوبي  "  ( :بغضب ) ا نارسيس( صاحت 

   .) "هاري بوتر(أنت يجب أال تؤذي :" وهو يهرول لداخل الغرفة ويلوح بإصبعه تجاه سيدته القديمة )  دوبي ( قال 

  " .أقتله حاالً  ) ... سيسي ( اقتليه يا  " : ) بيالتريكس( قالت 

  .من يدها لتقع بالركن البعيد للغرفة ) نارسيسا ( غرفة ، وطارت عصا ولكن حدث صوت فرقعة عالية بال

كيف .. كيف تجرؤ على نزع عصا السحرة ؟  .. أنت أيها القرد الضئيل القذر " : بغضب  ) بيالتريكس( صرخت 

  " .على تحدي أسيادك  ؟   تجرؤ

  حضر لكي ينقذ ) دوبي ( جني حر ،  ) دوبي( ليس لديه أي أسياد ، ) دوبي  "  ( :بصوته الحاد ) دوبي ( صاح 

  "  .وأصدقاؤه  )  هاري بوتر ( 

  أنه بعد دقائق قليلة سوف) هاري (  ، وعرف ىفي هذه اللحظة تشتعل باأللم مرة أخر) هاري ( كانت ندبه 

  ىها إلبهذه الغرفة ، وحينها سيهلكون جميعاً ، فالقي بأحد العصا السحرية التي يحمل) فولدمورت ( ينضم إليهم 

  ليسحب) هاري ( العصا السحرية ، بينما انحني ) رون ( ،  التقط "  هيا أذهب اآلن   " :وصاح به )  رون ( 

)  جريفندور ( ي أصابته ولكنه اليزال يمسك بسيفمن تحت الركام  ، فوجده يتألم من الجروح الت) جريفوك ( القزم 

  .تفي بهم من هذا المكان وضغط عليها ليخ) دوبي ( بيد ) هاري ( ، ثم أمسك 

  ويدخلوا في هذه الظلمة التي تحدث عند ) دوبي ( نظرة أخيرة على الغرفة قبل أن يختفي مع ) هاري ( القي 

  )هرمايوني ( وهو يحمل ) رون ( وقد تجمدا مكانهما ، وشاهد )  دراكو ( و ) نارسيسا ( االنتقال اآلني ، فشاهد 

  .التي قذفتها عبر الغرفة لنفس المكان الذي كان يقف فيه ) بيالتريكس( سكين ويختفيا ، وشاهد البريق الفضي ل

، كان )  "  فلور ( و ) بيل (  كوخ ىإل... كوخ األصداف  )  .. فلور ( و ) بيل (  كوخ ىإل  " :) هاري ( قال 

ليه ، وهو يأمل أن يكفي يندفع خالل ظالم المجهول وكان كل ما يستطيع فعله هو تكرار المكان الذي يريد الذهاب إ

لقد كان يشعر بآالم شديدة في ندبته ، وكان وزن العفريت الذي يحمله يرهقه بشدة ، وكان يشعر ، هذا لذهابه هناك 

تهتز في يده مما جعله يتساءل هل ) دوبي ( بنصل السيف الذي  يمسك به العفريت يكاد يخترق ظهره  ، كانت يد 



  
  
 

 ٣٧١ 

 Http://www.TipsClub.com 

ليشعره أنه يقوم بالمهمة ) دوبي ( تجاه الصحيح  ، مما جعله يضغط على أصابع  االىيحاول الجني أن  يجذبه إل

  .على نحو ممتاز 

 على ركبتيه) هاري ( بأرض رملية صلبة ، سقط )  جريفوك ( و ) هاري ( و ) دوبي ( رتطم اوبعد قليل 

خفض ، ) دوبي ( ترك يد واستطاع أن يستنشق رائحة الهواء المالح الذي يميز األراضي القريبة من البحر ، 

  .برفق ليضعه على األرض  ) كفوجري( العفريت 

  ، ولكن العفريت لم يرد عليه سوي بصوت أنين ضعيف"  ؟  )  جريفوك ( هل أنت بخير يا  "  :) هاري ( قال 

  يفحص المكان من حوله فشاهد كوخ أمامه طريق ممهد قصير على مسافة قريبة منه ، وظن) هاري ( أخذ ، 

  . شاهد أحد يتحرك خارجه أنه

، "   ؟   المغطى باألصدافهل هذا هو المكان ؟  أهذا هو الكوخ الصخري)  دوبي  "  ( :هامساً )  هاري ( قال 

هل " ،  وهيأ نفسه للقتال إذا لزم األمر ،) دراكو ( تان أستولي عليهما من للاالباقيتان معه و ثم رفع العصاتان

قدم واحد منه ،   الجني الذي كان يقف على مسافةى، ثم التفت إل"  ؟  )  دوبي (أحضرتنا للمكان الصحيح يا 

    " .اااااااااال)  ... دوبي ... ( ال  " :وعندما شاهده صرخ باسمه 

  لقد كان الجني يقف مترنحاً على قدميه ، وكان ضوء النجوم في السماء ينعكس على عينيه الكبيرتين ، وكان سكين

    .)دوبي ( غرس حتى مقبضه في صدر الجني المسكين نفضي القصير قد أال ) بيالتريكس( 

  " .النجدة ، نحتاج للمساعدة  ) .... دوبي  ( .. اااااااااااال  "  :)  هاري ( صرخ 

يصيح بكلماته هذه تجاه األشخاص الذين يتحركون خارج الكوخ ، لم يكن يهتم حينها أكانوا من العامة أم كان 

) دوبي ( ا من األصدقاء أم األعداء كل ما كان يخيفه هذا اللون األسود الذي بدأ يزحف على وجه السحرة ، أكانو

 هووضعبه ) هاري ( ونظراته تحمل التكثير من التضرع والتوسل  ، أمسك ) هاري  ( ىوالذي كان قد مد يديه إل

   .األعشاب الباردة على ه جانببرفق على

  " ال تموت   ... ت اآلنوال تم)  دوبي  ( ياال "  
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  ولكن الجني رفع رأسه قليالً ليحدق به ، وأخذ يحاول تحريك شفتيه بصعوبة بالغة ليقول بعض الكلمات ولكنه لم

 ،  األبدىقليالً ثم سكن إل) دوبي ( ، وبعد لحظات أرتجف جسد )  "  هاري بوتر  "  ( :يستطيع سوي قول 

  . السماء ولكنهما ال تستطيعان الرؤية ومازالت عينيه الكبيرتين تعكس ضوء النجوم في
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عند سفح ) دمبلدور( بجانب جثة  أنھثانیة) ھاري ( تخیلان األمر كالغرق في كابوس قدیم ؛ للحظة

 ، على الحشائش ملقىلكن في الحقیقة كان یحدق في جسم صغیر ، ) ھوجورتس(أطول برج في 

    :كان الزال یقول ) ھاري(ت صو. الفضیة ) بیالتریكس(مثقوب بواسطة سكین 

  )....."دوبي..()دوبي" (

 بعد دقیقة أو   .على الرغم من أنھ عرف أن الجني كان قد ذھب إلى حیث ال یستطیع مناداتھ ثانیة 

، ) فلور(و ) بیل(ھنا كان ، أتوا إلى المكان الصحیح ، ھكذا شعر بأنھ قد مر علیھم  على أیة حال 

  .ا حولھ بینما ركع ھو فوق الجني اجتمعو، ) لونا(و ) دین(

  "أین ھي ؟" ،  فجأة ھا قال    "،) ھرمایوني" (

مد یده ) . دوبي(ثانیة إلى ) ھاري( نظر    ."ستكون بخیر " ، ) بیل (ھاقال. ."للداخل ) رون(أخذھا " 

  .بھا مثل البطانیة ) دوبي(ثم خلع سترتھ و غطى ، و سحب السكین الحادة من جسد الجني 

 ، إلیھ بینما یتحدث اآلخرون ) ھاري(بحر یرتطم بالصخور في مكان ما بالجوار ؛ أستمع كان ال

، العفریت المصاب إلى داخل المنزل ) دین(حمل ، یتخذون قرارات ، یتناقشون بأمور ال یھتم بھا 

   ذلكوا بینما قد فعل،اآلن یعرف بالفعل ما یقولھ ) بیل(معھ ؛ كان ) فلور(أسرعت 

بدا و كأنھ ینظر ، و في جزء من عقلھ ، و ندبتھ توخزه و تحرقھ ، لى الجسد الضئیل حملق ألسفل إ

) مالفوي(یعاقب ھؤالء الذین تركوه في منزل ) فولدمورت(رأى ، من النھایة األخرى لمنظار طویل 

لذلك أصبح غضبھ كالعاصفة ، بدا أنھ یقللھ ) دوبي(على ) ھاري(كان غضبھ عظیما ولكن حزن . 

  .من محیط صامت  و واسع ) ھاري( التي وصلت إلى البعیدة

 " ، باستیعاب تام من المحادثة ) ھاري(كانت أولى الكلمات التي قالھا      ."ربما أرید أن أفعل ھذا " 

  ."ھل لدیك مجرفة ؟. لیس بالسحر 

 في نھایة )بیل(حافرا القبر في المكان الذي أشار إلیھ ، بمفرده ، و بعد ذلك بوقت قصیر بدأ بالعمل 

متفاخرا بعدم استخدام ، مستمتعا بالعمل الیدوي ،  من الھیاج ءحفر بشي. بین الشجیرات ، الحدیقة 

ألجل كل قطرة من عرقھ و كل سلخة في جلده شعر و كأنھا ھدیة إلى الجني الذي أنقذ ، السحر فیھ 

  . أرواحھم 

تعلم أن یغلق ، كان قد تعلم التحكم أخیرا . ھ كان بعیدا عن، شعر بھذا ، لكنھ كبح األلم ، احترقت ندبتھ 

في الوقت الذي لم ) . سنایب(أن یتعلمھ من ) دمبلدور(أكثر شئ أراده منھ ، ) فولدمورت(عقلھ أمام 

، ) سیریوس(مستغرقا في الحزن على ) ھاري(كان ) ھاري(أن یسیطر على ) فولدمورت(یستطع 

یبعد ، یبدو أنھ ، الحزن ) . دوبي( بینما یبكي على اآلن) ھاري(لذلك لم تستطع أفكاره أن تخترق 

  .بالطبع  لكان قال أنھ الحب ، ) دمبلدور(لو أن ) ...... فولدمورت(
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منكرا ، مطلقا حزنھ في العرق ، أعمق و أعمق في األرض الصلبة  الباردة ، ) ھاري(بینما حفر  

،  و البحر الھائج الذان بقیا في صحبتھ مع السكون إال من صوت أنفاسھ، في الظالم . األلم في ندبتھ 

و ازدھر الفھم في ، األشیاء التي سمعھا رجعت إلیھ ، عادت إلیھ ) مالفوي(األشیاء التي حدثت عند 

  ... عبر عقلھالظالم 

...  المقدسات ) ..كساتالھوركرو..... (المقدسات ، اإلیقاع الثابت ألوقات ضربات یدیھ مع أفكاره 

 الذي استحوذ علیھ لفترة بشأن الحصول لم یعد یحترق بعد مع ھذا السحر......) .الھوركروكسات(

جعاله قادرا على . الخسارة و الخوف غشیا أفكاره . لفترة طویلة كان مشغول البال  ، على المقدسات

  .شعر كما لو كان ھناك من صفعھ على وجھھ لیفیق ثانیة . اتخاذ قراره

و من الذي قتلھ ، ھذه اللیلة ) فولدمورت(و عرف أین كان ، ق في القبر أعمق و أعم) ھاري(غرق 

  ...و لماذا ، ) نورمنجارد(في الزنزانة العلیا في 

.. أدرك ھذا) دمبلدور... (میت بسبب دافع واحد صغیر ال واعي من الرحمة، ) وورمتیل(و فكر في 

  .؟ ) دمبلدور (ما األشیاء األخرى التي عرفھا 

و ) رون (یھعرف فقط أن الظالم أصبح أخف قلیال عندما أنضم ثانیة إل. لوقت الشعور با) ھاري(فقد 

  ) . دین(

  .."؟) ھرمایوني(كیف حال " 

      ." تعتني بھا ) فلور" (، ) رون (ھا قال ."أفضل " 

لكنھ ، حاضرة إذا سألوه لماذا لم یقم ببساطة بعمل قبر مناسب باستخدام عصاه ) ھاري(كانت إجابة 

قفزوا إلى داخل الحفرة التي صنعھا مع مجاریفھم و عملوا معا في صمت حتى . إلى ھذالم یحتج 

  .أصبحت الحفرة عمیقة كفایة 

، على حافة القبر و نزع حذائھ و جواربھ ) رون(جلس . الجني بإحكام أكثر في سترتھ ) ھاري(دثر  

بعنایة ) ھاري( التي وضعھا ،قبعة صوفیة ) دین(قدم . اللذان وضعھما على قدمي الجني العاریتین 

  . ساترا أذناه اللتان تشبھان أذني الوطواط ، ) دوبي(فوق رأس 

  ."یجب أن نغلق عیناه " 

رداء ) فلور(و ، یرتدي عباءة سفر ) بیل(كان . اآلخرون و ھم آتون عبر الظالم ) ھاري(لم یسمع 

كانت .  نمو العظام بأنھ سائل إعادة) ھاري(أبیض واسع بداخل جیبھ ظھرت زجاجة عرفھا 

) رون(مدثرة برداء مستعار باھت و كانت غیر ثابتة و ھي واقفة على قدمیھا ؛ وضع ) ھرمایوني(

، و كانت كبیرة علیھا ) فلور(التي التفت بإحدى معاطف ، ) لونا. (ذراعھ حولھا عندما وصلت إلیھ 
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. " فوق نظرتھ الزجاجیة أغلقتھما ، جلست القرفصاء و وضعت أصابعھا بحنان فوق جفني الجني 

   ."اآلن یمكن أن یكون نائما " ،  بحنان ھا قالت ."ھكذا 

ثم تسلق خارجا و حدق ،  مرتاحا حتى یكونرتب ساقاه النحیلتان ، الجني في القبر ) ھاري(وضع 

و ، ) دمبلدور(أجبر نفسھ على أال ینھار حیث تذكر جنازة . للمرة األخیرة في الجسد الصغیر 

الخطبة عن إنجازات ، و وزارة السحر في المقاعد األمامیة ، فوف من المقاعد الذھبیة صفوف و ص

و مع ذلك ، شعر أنھ یستحق مثل ھذه الجنازة المھیبة . عظمة القبر األبیض الرخامي ، ) دمبلدور(

   .الزال الجني یرقد بین الشجیرات في حفرة محفورة بخشونة 

       "...ئا أعتقد أنھ یجب علینا أن نقول شی" 

   ."ھل یمكنني ؟، سأفعل أوال  " :بصوت رفیع ) لونا(قالت 

إلنقاذي من ذاك ) دوبي(شكرا جزیال لك " : خاطبت الجني المیت في قاع القبر، نظر الجمیع إلیھا 

سأتذكر دوما ما فعلتھ . ھذا ظلم للغایة أنھ كان علیك أن تموت عندما كنت شجاعا و طیبا جدا . القبو 

  ."أتمنى أن تكون سعیدا اآلن . ألجلنا 

شكرا ... نعم  " :الذي أجلى حنجرتھ و قال بصوت غلیظ ، بترقب ) رون(التفتت و نظرت إلى 

   ." شكرا  " :) دین(تمتم  ، ) ."دوبي(

قالت كل ) لونا(لكن ، كان ھذا كل ما استطاع قولھ ، ) ." دوبي(الوداع  " : قائاللعابھ ) ھاري(أزدرد 

     .ما أراد قولھ

، و أرتفع ركام األرض بجانب القبر في الھواء و سقط بإتقان فوقھ ، عصاتھ السحریة ) بیل(رفع 

  . صغیرة ، رابیة حمراء 

  " .ھل تمانعون إذا انتظرت ھنا دقیقة ؟ "    :ن یاآلخر) ھاري(سأل 

تاركینھ ، الكوخ ثم تراجعوا جمیعا باتجاه ، تمتموا بكالم لم یفھمھا ؛ شعر بتربیتات لطیفة على ظھره 

  .بمفرده بجانب الجني 

، أصبحت ناعمة عن طریق البحر ، ة نظر حولھ ؛ كان ھناك أعداد من الصخور البیضاء الضخم

فوق المكان الذي تستریح ، كوسادة ، أنتقى أكبر واحدة و أرقدھا .  الزھور أحواضمحددین حافة 

  .السحریة ثم تحسس جیبھ باحثا عن عصاتھ ) . دوبي(علیھ اآلن رأس 

بدأ یتذكر  كان قد نسي ذلك تماما ؛ لم یستطع أن یتذكر من كانوا أصحابھا ؛. كان ھناك اثنتان 

و أشار بھا ، التي شعر أنھا أقرب لیده ، أختار األقصر بینھما . انتزاعھما بالقوة من ید شخص ما 

  . باتجاه الصخرة 
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) ھرمایوني(عرف أن .  سطح الصخرة قطوع عمیقة ظھرت على، تحت تعلیماتھ الھامسة ، ببطء 

لكنھ أراد أن یفعلھا بنفسھ مثلما أراد أن ، و ربما أكثر سرعة ، كانت تستطیع أن تفعلھا بدقة أكبر 

الجني ، ) دوبي(ھنا یرقد " : الصخرة  ما كتب على قرأ، ثانیة ) ھاري(عندما وقف . یحفر القبر 

  ."الحر 

و أمتلئ عقلھ باألشیاء ، الزالت ندبتھ توخزه قلیال ، ثم أبتعد نظر إلى عمل یدیھ لبضع ثواني زائدة  

  .أفكار خیالیة و رھیبة ، أفكار أخذت أشكال في الظالم ، التي أتت إلیھ في القبر 

كان انتباھھم مركزا على ، كانوا جمیعا جالسون في غرفة المعیشة عندما دخل إلى القاعة الصغیرة 

نیران صغیرة تحترق ، الغرفة مضاءة بإضاءة ملونة  جمیلة كانت . الذي كان یتحدث ، ) بیل(

، لذلك وقف عند الباب ، أن یسقط الطین على السجادة ) ھاري(لم یرد . بواسطة الخشب في المدفأة 

  .یستمع 

كان من الممكن أن یأخذوھا ) ھوجورتس(إذا كانت في . في إجازة ) جیني(من حسن الحظ أن "...... 

       ." اآلن نعرف أنھا بأمان أیضا .قبل أن نصل إلیھا 

 نقلتھم إلى ،كنت قد أخذتھم خارج الجحر " : لھ قائالشرحفواقفا ھناك ) ھاري(نظر حولھ و رأى 

 كانت   ،ال تعتذر_ سوف یستھدفون العائلة ، معك اآلن ) رون(آكلو الموتى یعرفوا أن ) . موریل(

   ." ھذا ھو األمر .كبر عائلة خائنة للدمنحن أ. ھكذا یقول أبي منذ أشھر ، دوما مسألة وقت 

       ) .ھاري (ھ سأل    " كیف یتم حمایتھم ؟" 

ال أحد . و قد قمنا بھا على ھذا الكوخ أیضا ؛ أنا كاتم السر ھنا . أبي ھو كاتم السر . سحر اإلخفاء " 

و ) لیفاندراو(بمجرد أن یكون . لكن ھذا بالكاد یكون أھم شئ اآلن ، منا یستطیع الذھاب للعمل 

لكنھا تمتلك الكثیر من ، ال یوجد غرف كافیة ھنا . أیضا ) موریل(سننقلھم إلى ، العفریت بخیر كفایة 

من الممكن أن . سائل إعادة نمو العظام ) فلور( أعطتھ ،قدما العفریت في تحسن . الغرف في منزلھا 

  " _ننقلھم خالل ساعة أو 

      .مجفال ) بیل(نظر إلیھ ف) ھاري (ھا قال   "،ال" 

       ."ھذا أمر ھام . أحتاج أن أتحدث إلیھما . أحتج إلى كلیھما ھنا " 

كل الوجوه ) . دوبي(الصوت الذي أتى إلیھ بینما كان یحفر قبر ، اإلقناع ، ستمع إلى الثقة في صوتھ ا

  .التفتت إلیھ ناظرین بحیرة 

) دوبي( اللتان الزال الطین و دم داهناظرا إلى ی) بیل(ل) ھاري( قالھا . "أنا ذاھب لالغتسال " 

          .یغطیھما 

       ."على الفور ، ثم سأحتاج إلى أن أراھما " 
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، كان الفجر ینبلج في األفق . إلى حوض أسفل نافذة تطل على البحر ، سار إلى المطبخ الصغیر 

  . الحدیقة المظلمةتابع ثانیة قطار األفكار الذي أتاه في، غالف زھري و ذھبي باھت  بینما یغتسل 

عرف ما الذي ) ھاري(لكن ، لیقدر أبدا على أن یخبرھم من الذي أرسلھ إلى الزنزانة ) دوبي(ما كان 

سوف تمنح المساعدة دائما في . و بعدھا أتت النجدة ،  عین زرقاء ثاقبة نظرت من حطام المرآة ،رآه 

  . إلى أولئك الذین یطلبونھا )ھوجورتس(

 غیر مبالي للمنظر الجمیل خارج النافذة و إلى ھمھمة اآلخرین في غرفة ،یدیھ ) ھاري(جفف 

، إلى ھذا الفجر  أكثر من أي وقت مضى ، نظر للخارج عبر المحیط و شعر بأنھ أقرب، الجلوس 

  .أقرب إلى قلب ھذا كلھ 

. و لم یفھم بعد ) ھاري(فھم . ا وصل ھناك أیض) فولدمورت(عرف أن ، التزال ندبتھ توخزه 

، ) ھاري(یبتسم في عقل ) دمبلدور(كان . و عقلھ یخبره شیئا آخر ، ریزتھ كانت تخبره شیئا واحدا غ

  .و ضغطھما معا كما لو كان في صالة ، أطراف أصابعھ ) ھاري(شبك 

  .أعطیتھ طریقة العودة... لقد فھمتھ ... الدیلیومینیتور )  رون(أعطیت 

  ...في مكان ما ، ھناك نوع ما من الندم علمت أن .... أیضا ) وورمتیل(و لقد فھمت 

   .؟) دمبلدور(، ما الذي تعرفھ عني ... و إذا كنت تعرفھم 

ھل قصدت أن أعرف لكن لیس أن أبحث ؟ ھل تعرف كم من المؤلم أن أشعر بھذا ؟ ھل لھذا السبب 

  ...تجعلھ بھذه الصعوبة ؟ إذا ھل لدي الوقت لبلوغ ھذا ؟ 

ناظرا إلى حیث الشعاع الذھبي البراق حیث الشمس التي ، عیناه المعتان ، یقف ھادئا ) ھاري(الزال 

 فتین ثم أندھش للحظة حین نظر إلى مالبسھثم نظر إلى یدیھ النظی.تخطف األبصار تشرق فوق األفق 

و بعدھا لمع ، شعر بندبتھ تنبض بغضب ، و بینما ھو ذاھب ، عاد للقاعة . التي كان یضغط علیھا 

لحدود خارجیة لمنزل یعرفھ ، سریع مثل انعكاس تنین طائر فوق المیاه ، ر خاطفأمام عقلھ منظ

  .جیدا 

  .یقفان عند أسفل الساللم ) فلور(و ) بیل(كان 

  "،) اولیفاندر(أرید أن أتحدث إلى العفریت و  "  : )ھاري(قال 

إنھما  . )ھاري(، ر سوف تضطر إلى االنتظا"   ،بلغتھا اإلنجلیزیة الركیكة ) فلور (ھا قالت "،ال " 

  "_كلیھما متعبان 

و ..على انفراد.أحتاج أن أتحدث إلیھم اآلن . ر ال یمكن االنتظا" ،  بال حرارة ھاقال" أنا آسف " 

   ." ھذا ھام . منفصلین 
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لقد ظھرت ھنا مع جني منزلي میت و  "  ،) بیل (ھسأل ." بحق الجحیم ما الذي یحدث ؟، ) ھاري" (

للتو ) رون(و لقد رفض ، تبدو كما لو كانت تعرضت للتعذیب ) ھرمایوني(،  نصف واعي عفریت

  ." _أن یخبرني بأي شئ 

أنت ، ) بیل (یا )الجماعة(أنت في " ، بسطحیة ) ھاري (ھا قال  ."ال یمكننا أن نخبرك ما الذي نفعلھ " 

  ." لیس من المفترض أن نتحدث عنھا ألي شخص آخر ،ترك لنا مھمة ) دمبلدور(تعرف أن 

وجھھ ) . ھاري(لم ینظر إلیھا ؛ كان یحملق في ) بیل(لكن ، ضوضاء غیر صبورة ) فلور(أصدرت  

من الذي ترید محادثتھ . حسنا  "   :) بیل(قال ، أخیرا . ذو الندوب العمیقة كان من الصعب قراءتھ 

   ."أوال ؟

 ؛ اآلن ھي لحظة القرار بالكاد كان ھناك وقت إلضاعتھ. عرف ما الذي یعلق قراره ) . ھاري(تردد 

   . أو المقدسات ؟)الھوركوروكسات(: 

  ."سأتحدث إلى العفریت أوال " ، ) ھاري (ھا قال "،العفریت " 

  . كان قلبھ ینبض بشدة كما لو كان یعدو و قد أزال للتو عائق ضخم 

  .لطریق ا یقود و ھو) بیل (ھا قال".ھنا باألعلى ، إذا " 

 نادى    !"أحتاج إلیكما أیضا "  :و یقول أن یتوقف و ینظر للخلف عدة خطوات قبل ) ھاري(صعد 

  .في الباب الخلفي لغرفة الجلوس ،نصف مختفیان، ن كانا متواریان الذا، ) ھرمایوني(و ) رون(على 

  .ینظران براحة غریبة ، تحركا كالھما للضوء 

تلقت ھذه القصة بینما كانت اخ... كنت مدھشة  " :و تابع ) ھرمایوني) (ھاري(سأل " كیف حالك ؟" 

   ."_تعذبك بتلك الوحشیة

ما الذي نفعلھ " ) :ھاري(و سأل على یدھا ) رون(ابتسامة ضعیفة بینما ضغط ) ھرمایوني(أعطتھ 

  ." ؟) ھاري(، اآلن 

  ."...تعالوا . سوف ترى " 

  .دأ منھا ثالثة أبواب تب. لألعلى إلى بسطة صغیرة ) بیل) (ھرمایوني(و ) رون(، ) ھاري(تبع 

مظللة ، كانت تطل على البحر ، ) فلور(فاتحا الباب إلى غرفتھ ھو و ، ) بیل (ھاقال   "،من ھنا "  

  . اآلن بالذھب في ضوء الشمس 

، و قد عقد ذراعیھ على صدره ، و أنتظر ، مدیرا ظھره للمنظر الجمیل ، للنافذة ) ھاري(تحرك 

  . على ذراع المقعد ) رون(ار طاولة الزینة ؛ جلس المقعد بجو) ھرمایوني(أخذت . ندبتھ تؤلمھ 

و خرج ، تمتم العفریت شاكرا . الذي أجلسھ بعنایة فوق الفراش ، حامال العفریت ، ثانیة ) بیل(ظھر 

  . مغلقا الباب علیھم جمیعا ، ) بیل(
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  ."كیف حال قدمیك ؟" ، ) ھاري (ھا قال  "،أسف إلخراجك من الفراش " 

  ." لكنھا في تحسن "   ،) جریفوك (ھ أجاب    ." تؤلم " 

و ، و تلتمع في عیناه نظرة غریبة ؛ نصف شرسة ، ) جریفندور(كان الیزال قابضا على سیف 

عیناه السوداوان ، أصابعھ الرفیعة الطویلة ، الشاحب ) جریفوك(جلد ) ھاري(الحظ . نصف فضولیة 

لكن ، كان أكبر من الجني المنزلي . ن یقذرتقد خلعت حذائھ ؛ قدماه الطویلتان كانتا ) فلور(كانت . 

  .رأسھ التي تشبھ القبة كانت أكبر بكثیر من رأس اإلنسان . لیس بكثیر 

  "_ربما ال تتذكر  " : قائال )ھاري(بدأ  

 أذكر ،؟؟ ؟) جرینجوتس(في أول مرة زرت فیھا ، أنني كنت العفریت الذي أراك خزنتك _ "  

   ." أنت مشھور جدا ، یت حتى بین العفار) . ھاري بوتر(

  . یقدر كل منھما اآلخر ، إلى بعضھما البعض ) جریفوك(و ) ھاري(نظر 

و في نفس الوقت ، أراد أن ینجز ھذه المقابلة مع العفریت بسرعة . كانت التزال تؤلمھ ) ھاري(ندبة 

،  من مطلبھ قربھتبینما كان یحاول أن یقرر أفضل طریق . كان خائفا من القیام بأي حركة خاطئة 

  .الصمت ) جریفوك(قطع 

شاھدتك من نافذة غرفة النوم التي في "  :و تابع مظھرا حقد غیر متوقع  ، ھاقال ."أنت دفنت الجني " 

   ."الجوار 

   ."نعم  "   :  )ھاري(قال 

ھاري (، أنت ساحر غیر عادي " : و قال من زوایا عیناه السوداوان المائلتان ) جریفوك(نظر إلیھ 

  ) ." ربوت

  . بینما یحك ندبتھ بال انتباه ، ) ھاري (ھ سأل    "بأي طریقة ؟" 

  ."أنت حفرت القبر " 

  " إذا ؟" 

لكن لم یھمھ إذا كان ، أنھ كان یسخر من تصرفھ مثل العامة ) ھاري(فكر ) . جریفوك(لم یجب 

  .أستجمع نفسھ للھجوم . أم ال ) دوبي(قد حبذ فكرة قبر ) جریفوك(

  ."_أحتاج أن أسأل ، یت أیھا العفر" 

  ." أنت أیضا أنقذت عفریتا " 

  "ماذا ؟" 

  ."أنقذتني . أنت أحضرتني إلى ھنا " 

  .بضجر قلیال ) ھاري (ھا قال     "أعتبر أنك لست آسفا على ھذا ؟، حسنا " 
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  وو بإصبع واحد برم اللحیة السوداء الرفیعة على ذقنھ، ) جریفوك (ھا قال "،) ھاري بوتر(، ال " 

  ."لكنك ساحر غریب للغایة " : تابع 

  ." و أنت تستطیع مساعدتي ، أحتاج لبعض المساعدة  أیھا العفریت ، حسنا ، ... صحیح " 

كما لو كان لم یرى ) ھاري(لكنھ أستمر في العبوس في وجھ ، بأي إشارة تشجیع ) جریفوك(لم یقم 

  .شیئا مثلھ أبدا 

  ) ." جرینجوتس(أحتاج إلى أن أقتحم " 

أن یقولھا بھذه الطریقة السیئة ؛ اندفعت الكلمات منھ نتیجة شعوره المفاجئ  باأللم ) ھاري(لم یقصد 

حتاج إلى أن یتفق ا. أغلق عقلھ بحزم ) . ھوجورتس( الحدود الخارجیة ل، من ندبتھ و رأى  ثانیة 

  . ھ كما لو كان قد جن جنون) ھاري(في ) ھرمایوني(و ) رون(حملق . مع العفریت أوال 

    "؟) جرینجوتس(تقتحموا خزنة "  :) جریفوك(لكن قاطعھا ، ) ھرمایوني (ھاقالت . "_ ) ھاري" (

  ."ھذا مستحیل  " ،مجفال قلیال حیث عدل وضعھ فوق السریر،  العفریت ھاكرر

  ."لقد حدث بالفعل  " ،) رون( عارضھ  ."لیس كذلك ، ال" 

منذ سبع ، في یوم عید مولدي . أیھا العفریت ، ابلتك فیھ في أول یوم ق " ،) ھاري (ھا قال   "،نعم " 

  ."سنوات مضت 

أنھ بالرغم ) ھاري(و فھم  ،  بھذا صرخ العفریت   "،الخزنة المقصودة كانت فارغة في ھذا الوقت " 

  . كان منزعج من فكرة أن عھدھم قد تم نقضھ ، ) جرینجوتس(من أن العفریت قد ترك 

  ."أقل الحدود  كانت في االحمایة علیھ" 

     ."و أعتقد أن الحمایة علیھا ستكون قویة ، الخزنة التي نرید الدخول إلیھا لیست فارغة ، حسنا "  

   .")لیسترانج(فھو یخص عائلة " ، ) ھاري (ھاقال

لكن قد یكون ھناك وقت كافي ، مندھشین ، ینظران إلى بعضھم البعض ) ھرمایوني(و ) رون(رأى 

  . م العفریت إجابتھ للشرح بعد أن یعطیھ

و ھو یكرر العبارات المسجلة علي مدخل  العفریت بفتور ھا قال  "،لیس لدیكم فرصة " 

  ." _الكنز الذي لم یكن لك أبدا ، ال فرصة على اإلطالق  إذا بحثت تحت أرضنا  " : )جرینجوتس(

لكني ال  " :و تابع ) اريھ (ھا قال   ."أذكر ، أعرف ، نعم _ كن حذرا ، لقد تم تحذیرك ، أیھا اللص "

 ،ال أحاول أن أحصل على أي شئ من أجل مصلحة شخصیة ، أحاول أن أحصل على أي كنز لنفسي 

  ."ھل یمكنك تصدیق ذلك ؟

لكنھ تجاھلھا ، ) ھاري(و نبضت الندبة في مقدمة رأس ، ) ھاري(بطریقة مائلة إلى ) جریفوك(نظر  

  .ة إلیھ عودرفض االستسالم لأللم أو ال، 
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" ، أخیرا ) جریفوك( قال    "،إذا كان ھناك ساحر قد أصدق أنھ ال یبحث عن مصلحة شخصیة " 

العفاریت و الجن غیر معتادین على الحمایة و االحترام الذین  . )ھاري بوتر(، سیكون أنت 

  ." لیس من حاملوا العصا السحریة . أظھرتھما اللیلة 

، ؛ كان وقع الجملة غریبا على أذنیھ بینما تؤلمھ ندبتھ ) ھاري (ھا كرر    ."حاملوا العصا السحریة " 

في الغرفة ) اولیفاندر(لیسأل ) ھاري(و بینما یتحرق ، أفكاره نحو الشمال ) فولدمورت(حیث یحول 

  . المجاورة 

سبب نزاع طویل بین العفاریت و  " ،بھدوء ) جریفوك( قال  ."الحق في أن تحمل عصا سحریة " 

  ." السحرة 

  ." یستطیع العفاریت القیام بالسحر دون استخدام العصي ، حسنا  "  :  )رون(قال 

یرفض السحرة أن یشاركوا أسرار فنون العصي السحریة مع الكائنات السحریة ! ھذا ال قیمة لھ " 

  ." ینكرون علینا إمكانیة ازدیاد قوتنا ، األخرى 

   لن تخبرونا أبدا كیف،ي سحرھم أیضا و العفاریت لن یشاركوا أحدا ف، حسنا  " : )رون( قال    

یعرف العفاریت كیف یصنعون المعادن .  السیوف و الدروع بالطریقة التي تقومون بھا   تصنعون

  "_بطریقة لم یعرفھا السحرة أبدا 

لسنا بصدد السحرة ضد "  ، )جریفوك(مالحظا ازدیاد غضب ، ) ھاري (ھا قال "،ھذا ال یھم " 

  " _ر من المخلوقات السحریة العفاریت أو أي نوع آخ

حیث أصبح سید ! لكن ھذا ھو األمر ، ھذا ھو بالضبط "  :و قال أصدر العفریت ضحكة كریھة  

یقع تحت سیطرة ) جرینجوتس! (الزال بني جنسك أكثر رسوخا من بني جنسي ، الظالم أكثر قوة 

ِومن من بین حاملو العص، الجن المنزلي یتم ذبحھم ، قانون السحرة    ." ي السحریة عارض ھذا ؟َ

و لقد تمت ! نحن عارضنا  "  .عیناھا تلمعان ، وقفت مستقیمة ) . ھرمایوني (ھا قالت    ."نحن فعلنا " 

   ."أنا طینیة الدم ! أیھا العفریت ، إھانتي مثل أي جني أو عفریت 

  "_ال تسمي نفسك  "   :  )رون(تمتم 

أنا لست في وضع ! و أنا فخورة بذلك ، طینیة الدم  "     ، )ھرمایوني (ھا قالت   "و لماذا ال أفعل ؟" 

ھناك ، لقد كنت أنا من اختاروا لیعذبوھا ) ! جریفوك(، أعلى من وضعك تحت ھذا القانون الجدید 

  .) !"مالفوي(في منزل  

، ) بیالتریكس(أزاحت جانبا یاقة ثوبھا لتكشف عن القطع الرفیع الذي تسببت بھ ، بینما تتحدث 

  .قرمزي اللون أمام حنجرتھا 
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ھل عرفت أننا أردنا للجن المنزلي أن  ، حرا ؟) دوبي(ھو من جعل ) ھاري(ھل تعرف أن " 

      . "یصبحوا أحرار لسنوات ؟ 

ال یمكن أنك ترید أن ینھزم  "  : التي تابعت )ھرمایوني(مقعد بغیر ارتیاح فوق ذراع ) رون(تململ 

  .!"أیھا العفریت ، أنت تعرف من أكثر منا 

  ) .ھاري(بنفس الفضول الذي أظھره ل) ھرمایوني(في ) جریفوك(حملق  

  " ھذا ھو الحقیقي  السیف الموجود بداخلھا مزیف  ،؟) لیسترانج( آل ما الذي تبحثون عنھ في خزنة" 

لقد طلبتم مني أن أكذب ألجلكم . أعتقد أنكم بالفعل تعرفون ھذا " : و قال نظر من واحد آلخر منھم  

  ". ھناك 

"  ، )ھاري (ھ سأل  "ألیس كذلك ؟،  الوحید الموجود في الخزنة ءلكن السیف المزیف لیس الشي" 

  ." ربما رأیت أشیاء أخرى ھناك ؟

  .عف من جھوده لیتجاھل النبض في ندبتھ ضا. كان قلبھ یطرق أكثر من أي وقت آخر 

  .برم العفریت لحیتھ حول إصبعھ ثانیة 

لدینا واجب . نحن حراس كنوز خرافیة ) . جرینجوتس(ھذا ضد دستورنا أن نتحدث عن أسرار " 

  .." تكون من صنع أیدینا ، غالبا ، أّي كانت ، تجاه األشیاء التي توضع في رعایتنا 

و ) رون(إلى ) ھرمایوني(إلى ) ھاري(طافت عیناه السوداوان من  ، على السیف) جریفوك(ربت 

  ."  لتحاربون كل ھؤالء األعداء  ،صغار للغایة  " : و قال بعدھا عاد ثانیة 

أنت . لیس لدینا أمل في أن ندخلھا بدون مساعدة عفریت  "  ،) ھاري (ھا قال    "ھل ستساعدنا ؟" 

  ." فرصتنا الوحیدة 

غاضبا ؛ ) رون( بدأ   ......"لكن  "  :و تابع بتھور ) جریفوك (ھا قال   ."كر في ھذا أف...... سوف " 

  .في ضلوعھ ) ھرمایوني(فلكزتھ 

  ." شكرا لك "   :  )ھاري(قال 

  .ثم ثنى قدماه القصیرتان ، أحنى العفریت رأسھ الكبیرة التي تشبھ القبة باستسالم 

ل إعادة نمو العظام ھذا ئسا " ،) فلور(و ) بیل(فوق فراش مریحا نفسھ بتفاخر  ، ھا قال    "،أعتقد " 

  "  ...أعذروني . ربما أستطیع النوم أخیرا . قد أنھى عملھ 

من ) جریفندور(لكن قبل مغادرة الغرفة مال لألمام و أخذ سیف ، ) ھاري (ھا قال    "،بالطبع ، نعم " 

أى استیاء في عینیھ بینما یغلق الباب أنھ ر) ھاري(لكن ظن ، لم یعارض العفریت ) . جریفوك(جوار

  .علیھ 

  .." لقد أستمتع ببقائنا معلقین  "  ،) رون( ھمس    "،یالھ من عفریت " 
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ساحبة كلیھما بعیدا عن الباب إلى منتصف البسطة التي التزال ، ) ھرمایوني( ھمست   "،) ھاري" (

) لیسترانج(آل  في خزنة )وركروكسھ(ھل تقول ما أعتقد أنك تقولھ ؟ ھل تقول أن ھناك " ، مظلمة 

   ."؟

لقد كانت غاضبة ، خائفة عندما ظنت أننا كنا ھناك ) بیالتریكس(كانت  "   ،) ھاري (ھاقال" ،نعم " 

ما الذي ظنت أننا قد أخذناه أیضا ؟ شئ كانت مصعوقة ، لماذا ؟ ما الذي ظنت أننا رأیناه ، من نفسھا 

  ."من أن یكتشفھ أنتم تعرفون من 

       "أماكن قام فیھا بأشیاء ھامة ؟، كنني اعتقدت أننا نبحث عن أماكن كان فیھا أنت تعرف من ل" 

  " من قبل ؟) لیسترانج(آل ھل كان في خزنة " ، هناظرا بحیر، ) رون(قال 

 لم یكن لدیھ ذھب ،من قبل ) جرینجوتس(ال أعرف حتى إن كان قد تواجد في  " :  )ھاري( قال  

خالل  أول مرة ، ربما رأى البنك من الخارج . ألن ال أحد ترك لھ شیئا ، صغر ھناك عندما كان أ

  ) ." دیاجون( ذھب فیھا إلى حارة

قبل ) جرینجوتس(عن ) ھرمایوني(و ) رون(اختلجت  لكنھ تجاھلھا ؛ أراد أن یعرف ) ھاري(ندبة 

  ) .اولیفاندر(أن یتحدثوا إلى 

أعتقد أنھ رأى أن ھذا كعالمة ) . جرینجوتس( لخزنة أعتقد أنھ سیطر على أي شخص یملك مفتاحا" 

لقد كانوا أكثر  . عائلتھاو ) بیالتریكس(أنھ یثق في ، و ال تنسوا . حقیقیة على االنتماء للعالم السحري 

لقد قال ذلك في اللیلة التي عاد . و لقد ذھبوا للبحث عنھ بعد اختفائھ ، خادمیھ إخالصا قبل سقوطھ 

) ھوركوروكس(أنھ ) بیالتركس(ال أظن أنھ قد أخبر " :و تابع ندبتھ ) ھاري(ك ح ." أنا سمعتھ. فیھا 

من الممكن أنھ قد أخبرھا أنھ شئ ثمین و . حقیقة المفكرة أبدا ) لوشیوس مالفوي(كما  لم یخبر ، 

) ھاجرید(أخبرني ، أأمن مكان في العالم ألي شئ ترید أن تخفیھ . طلب منھا أن تضعھا في خزنتھا 

  ) ." ھوجورتس(باستثناء ... .

  ." أنت بالفعل تفھمھ جیدا " : رأسھ و قال ) رون(ھز ، كالمھ ) ھاري (عندما أنھى

لكن . بنفس القدر ) دمبلدور(أتمنى فقط لو أنني فھمت ....... قلیال " ، ) ھاري (ھا قال   "،قلیال " 

  .) ."اولیفاندر(اآلن _ ھیا . سنرى 

رتباك و لكنھما كانا متأثرین للغایة حیث تبعاه عبر البسطة الصغیرة و با) ھرمایوني(و ) رون(نظر 

  . أجابھم صوت ضعیف یقول إدخلوا ) . فلور(و ) بیل(طرقوا الباب المقابل لغرفة 

لقد تم حجزه في الزنزانة . كان صانع العصي السحریة یرقد على السریر المزدوج بعیدا عن النافذة  

عظام ، كان ھزیال .  في المناسبة األخیرة ذلك) ھاري(عرف ،  تعذیبھ و تم، لمدة تزید عن العام 

. بدت عیناه الرمادیتان ضخمتان في محجریھما الغائرین . وجھھ كانت بارزة بحدة أمام جلده األصفر 
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بجانب ، على الفراش الفارغ ) ھاري(جلس . الیدان اللتان رقدتا فوق الغطاء تنتمیان لھیكل عظمي 

كانت الغرفة تواجھ قمة الحدیقة . الشمس المشرقة لم تكن مرئیة من ھنا ) . ایونيھرم(و ) رون(

  .المنسقة و القبر المحفور حدیثا 

  " ،أنا آسف إلزعاجك ، ) اولیفاندر(سید  "  :  )ھاري( قال  

 ذاك لقد ظننت أننا قد نموت في، لقد أنقذتنا " ، ضعیفا ) اولیفاندر( كان صوت    "،فتي العزیز " 

  ." كفایة ..... أشكرك أبدا ..... ال یمكن أبدا أن أشكرك ، المكان 

  ."لقد كنا سعداء بأن نفعل ھذا " 

من ) فولدمورت(أنھ بالكاد كان ھناك وقت لیعیق ، كان متأكدا ، كان یعرف . وخزتھ ) ھاري(ندبة 

ن قد اتخذ قراره عندما أختار مع ذلك كا.. شعر بنوبة من الفزع . أو أیضا لیحاول أن یوقفھ ، ھدفھ 

مد یده في الجراب الذي حول رقبتھ و ، متظاھرا بھدوء لم یشعر بھ . أوال ) جریفوك(أن یتحدث إلى 

  . ّأخرج نصفي عصاتھ المكسورة 

  ." أحتاج لبعض المساعدة ، ) اولیفاندر(سید " 

  . قال صانع العصي بضعف     ."أي شئ . أي شئ " 

  "  ؟ ھل ھذا ممكن ؟ھل یمكنك إصالح ھذه"  

  . و وضع النصفین المتصلین بصعوبة في راحة یده ، یدا مرتعشة ) اولیفاندر(ثبّت 

قویة و . إلحدى عشر إنشا  "   ،بصوت مرتجف ) اولیفاندر(قال ." شجرة األرز و ریش العنقاء " 

  ." مرنة 

  " ؟......ھل یمكنك  "  ،) ھاري( قال     "،نعم " 

لكن العصا التي عانت لھذه الدرجة من ، آسف للغایة ، أنا آسف ) . " فاندراولی( ھمس   "،ال " 

  ."الدمار ال یمكن أن یعاد تصلیحھا بأي طریقة أعرفھا 

  . ِلكنھ بالرغم من ذلك قد ُصدم ، أن یسمع ھذا ) ھاري(توقع  

في المكان ) اولیفاندر(حملق . أخذ نصفي العصا مرة ثانیة و أعاد وضعھما في الجراب حول رقبتھ 

من جیبھ العصاتان اللتان جلبھما من ) ھاري(ولم یبعد نظره حتى أخرج ، حیث اختفى حطام العصا 

  ) .مالفوي(منزل 

  "ھل یمكنك أن تتعرف على ھاتان ؟" :   )ھاري(سأل 

، یدیرھما بین مفاصل أصابعھ ذات العقد ، أخذ صانع العصي أولھما و أمسكھا بجوار عیناه الذابلتان 

  . ما بخفة یثنیھ
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ھذه العصي . غیر قابلة للثني . اثنتي عشر و ثالثة أرباع أنش ، شجرة الجوز و أوتار قلب التنین " 

  ) ." بیالتریكس لیسترانج(تخص 

  "و ھذه ؟ "  

  . بنفس الفحوص ) اولیفاندر(قام 

 عصا كانت ھذه. معتدلة المرونة . عشرة انشات بالضبط . شجر بري و شعر حصان وحید القرن " 

  ) ." دراكو مالفوي(

  " ألم تعد عصاتھ بعد ؟ "     ،) ھاري( كرر     "كانت ؟" 

  " _إذا أخذتھا . ربما ال " 

  " _لقد فعلت " 

، عموما . كذلك تعتمد على العصا نفسھا . طریقة أخذ األشیاء ، بالطبع. إذا ربما تكون ملكك _ " 

  ." ر فإن انتمائھا یتغی، عندما تؤخذ العصا ، مھما كان 

  . فیما عدا صوت اندفاع البحر من بعید ، كان ھناك صمت في الغرفة  

كما لو كانت تستطیع  "    ،) ھاري( قال     "،تتحدث عن العصي كما لو كانت تمتلك أحاسیس " 

  ." التفكیر بأنفسھا 

  ."قانون السحر ھذا القدر دوما واضحا لمن درس منا " ، ) اولیفاندر (ھاقال." العصا تختار الساحر " 

 " بالرغم من ذلك ؟، یستطیع المرء أن یستمر في استخدام العصا التي لم تختاره  " : )ھاري( سأل  

أفضل النتائج  . إذا كنت أي ساحر ستكون قادرا على توجیھ سحرك تقریبا خالل أي أداة ، أوه نعم " 

ھذه العالقات . لساحر و العصا یجب أن تأتي دوما عندما یكون التطابق قوي بین ا، على اإلطالق 

و الساحر ، العصا السحریة تتعلم من الساحر ، و بعدھا حاجة متبادلة للتجربة ، تجاذب بدائي . معقدة 

  ." من العصا 

  .البحر لألمام وللخلف كانت أمواج 

 ھل یمكنني استخدامھا" ، ) ھاري (ھا قال  ."بالقوة ) دراكو مالفوي(لقد أخذت ھذه العصا من " 

  " بأمان ؟

لكن العصا المغلوبة سوف تسلم دائما ، القوانین المخادعة تسمح بامتالك العصا . أعتقد ھذا  "  

  ."إرادتھا إلى مالكھا الجدید 

من جیبھ و ) وورمتیل(ساحبا عصا ، ) رون (ھا قال     "إذا یجب على أن أستخدم ھذه العصا ؟ "  

  ) . اولیفاندر(مناوال إیاھا إلى 
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كنت مجبرا على صنعھا بعد اختطافي . ھشة .  و ربع تاشتسعة إن. تناء و أوتار قلب التنین كس "    

و تنفذھا أفضل ، محتمل أكثر أن تنفذ أوامرك ، إذا فزت بھا ، نعم ) . بیتر بیتیجرو(ل، بوقت قصیر 

  ." من أي عصا أخرى ، 

  " ألیس كذلك ؟، و ھذا یسري على كل العصي  "   )ھاري( سأل     

أنت تسأل  "   ) .ھاري(عیناه البارزتان مركزتان على وجھ ، ) اولیفاندر( أجاب   "،أعتقد ھذا  "     

  ." السحریة ھو فرع غامض و معقد من السحر  قانون العصي . )بوتر(سید ، أسئلة كثیرة و متعمقة 

  "من غیر الضروري أن نقتل المالك السابق لنمتلك العصا ؟، إذا  "  :)ھاري(سأل 

  "لم یكن یفترض بي أن أقول أنھ من المھم أن نقتلھ ، ضروري ؟ ال "  :قال وریقھ ) اولیفاندر(رد أزد

األلم في ، و بینما أزداد معدل ضربات قلبھ ) ھاري (ھا قال      "،بالرغم من ذلك ، ھناك حكایات " 

ھناك أساطیر حول  " ،قد قرر أن ینفذ فكرتھ ) فولدمورت(ندبتھ أصبح أكثر قوة ؛ كان متأكدا من أن 

  ." التي انتقلت من ید ألخرى عن طریق القتل _ أو العصي _ العصا 

و عیناه ، كان لونھ رمادي باھت ، مقارنة بالوسادة الثلجیة اللون . للشحوب ) اولیفاندر(تحول 

  .و جحظت بما یشبھ نظرة خوف ، محتقنة اللون ، متسعتان 

  ." د أعتق، فقط عصاه واحدة  " :قائال  ھمس

  "ألیس كذلك ؟، و أنت تعرف من مھتم بھا  " :  )ھاري(سأل 

     ،طالبا للمساعدة ) ھرمایوني(و ) رون(و نظر مستنجدا إلى ، ) اولیفاندر( زعق   "كیف ؟_ أنا " 

  "كیف عرفت ھذا ؟" 

  " .،لقد أرادك أن تخبره كیف یتغلب على االتصال بین عصاتي  " : )ھاري(قال  

أنا لم یكن _ أنا، ) كروشیو(لعنة ! یجب أن تفھم ھذا ، لقد عذبني " : و قال رتعبا م) اولیفاندر(بدا 

  !" ما أظنھ ، لدي خیار إال أن أخبره ما أعرفھ 

أنت أخبرتھ عن القلبین التوأم ؟ أنت قلت أنھ مضطر الستعارة عصا "  ،) ھاري( قال  "،أنا أفھم " 

  " ساحر آخر ؟

  .أومئ ببطء ) . ھاري(بما یعرفھ ، ما مصدو، مذعورا ) اولیفاندر(بدا 

ھل . عصاتي استطاعت ھزیمة العصا التي استعارھا  " :) ھاري( أكمل  "،لكن ھذا لم یفلح " 

  .رأسھ ببطء بینما كان یومئ منذ قلیل ) اولیفاندر(ھز  " تعرف لماذا ؟

االتصال . ة ھذه اللیلة  من الغرابءلقد تصرفت عصاتك بشي. لم أسمع أبدا عن شئ كھذا ....... أنا " 

   ." ...ال أعرف ، مع ذلك لماذا ھاجمت عصاتك العصاة المستعارة ، بین القلبین التوأم ھو نادر للغایة 
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 عندما ،العصا التي تتناقل بین األیدي عن طریق القتل ،  عن العصا األخرى  االن نتحدثنحن" 

ألیس ، ة و سأل عن العصا األخرى عاد ثانی،  غریب ءأدرك أنت تعرف من أن عصاتي قامت بشي

   ." كذلك ؟

لقد أراد أن یعرف أي شئ أستطیع ، سأل ، نعم  " :فقال ) ھاري(لم یجب  ." كیف عرفت ھذا ؟" 

  ." أو العصاة األقدم ، عصاه القدر ، إخباره بھ عن العصاة التي تعرف بعصاه الموت 

  .بدت مندھشة  . ةجانبی) ھرمایوني) (ھاري(رمق 

كان دائما سعیدا بالعصا التي صنعتھا لھ " ، بنغمة ھادئة وخائفة ) اولیفاندر( قال   "،الظالم سید " 

اآلن . حتى أكتشف االتصال بین القلبین التوأم ، ثالثة عشر إنشا و نصف ، قالب بھ ریش العنقاء ،

  ." حیث أنھا الطریقة الوحیدة لیقھر عصاتك ، عصاه أكثر قوة ، یبحث عن أخرى 

أن عصاتي قد تحطمت دون ، إذا لم یكن قد عرف بالفعل ، لكنھ سیعرف قریبا "  :بھدوء) ھاري(قال 

   " ،إصالح 

    " ؟ كیف یمكنھ، ) ھاري(، ال یمكنھ أن یعرف ھذا " :بادیة الخوف ، ) ھرمایوني( قالت     !"ال " 

و كذلك العصا السوداء ) مایونيھر(لقد تركنا عصاتك یا ) . " ھاري (ھا قال   "،بریوري  إنكانتاتم " 

. و جعلھم یعیدون أخر التعاویذ التي أطلقوھا . لو قاموا بفحصھم جیدا ) . مالفوي( األخرى في منزل 

لعرفوا أنني . و بعد ذلك قمتي بمحاولة غیر ناجحة إلصالحھا . لعرفوا أن عصاتك كسرت عصاي  

  . استخدمت العصا السوداء منذ تلك اللحظة 

. اآلن شاحبا مرة أخرى بعد ما كانت بدأت تستعید لونھا منذ أتوا إلى ھنا ) ھرمایوني(أصبح لون 

  .  " دعنا ال نقلق بشأن ذلك اآلن ":و ھو یقول ) ھاري(نظرة مؤنبة إلى ) رون (فنظر 

سید الظالم ال یبحث عن العصا األقدم من أجل تدمیرك فقط  یا سید ": تدخل قائال ) اولیفاندر (ولكن 

  ."إنھ مصمم على امتالكھا ألنھ یعتقد بأنھا ستجعل منھ ساحر ال یقھر ) ... تر بو( 

  ".و ھل ستفعل ذلك ؟؟ " 

ولكن فكرة سید الظالم في . مالك العصا األقدم دائما ما یخشى أن یھاجمھ أحد " ) : اولیفاندر(أجابھ 

  "...فكرة ھائلة... امتالك عصا الموت یجب أن اعترف بأنھا 

ف أنھ كان غیر متأكدا إذا كان معجب یو ك) اولیفاندر( فجأة اآلن بدایة معرفتھ ب) ھاري(تذكر 

مازالت فكرة استحواذه . بحبسھ  و تعذیبھ ) فولدمورت(حتى اآلن و بعد أن قام . بصانع العصي أم ال 

  . "على ھذه العصا تفتنھ بقدر ما تزعجھ

   ".؟؟؟)اولیفاندر(تلك العصا موجودة یا سید إذن فأنت تعتقد أن " :  بصوت متردد) ھرمایوني(سألتھ 
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بالطبع .. من الممكن جدا تتبع العصا و مالكیھا عبر التاریخ. نعم بكل تأكید .. آه  " : فأجابھا قائال

ولكنھا كانت دائما ما تعاود . فترات طویلة جدا كانت العصا تفقد فیھا أو تختفي . ھناك فترات مفقودة 

ممیزات خاصة تجعل التعرف علیھا سھال لھؤالء الذین درسوا قوانین إن لھا صفات و . الظھور 

قررنا دراسة أمر . و بعض صانعوا العصي السحریة .. بعض الناس یقرون أنني . العصي السحریة 

  ".. .إن لھا روح األصالة بكل تأكید . تلك العصا بجدیة 

   ". خیالیة أو أسطورة ؟؟إذن فأنت ال تعتقد بأنھا مجرد قصة" : بأمل ) ھرمایوني(سألت 

ولكن تاریخھا . أنا ال اعلم حقا . سواء كانت تنتقل بالقتل أو ال " : ثم تابع ) اولیفاندر( قالھا ".. .ال" 

تشعل الرغبة في امتالكھا من قبل . قد یكون ذلك ببساطة لحقیقة كونھا شيء مرغوب فیھ للغایة.دمویا 

و في نفس الوقت .  للغایة إذا وقعت في األیدي األشرار خطیرة. عصا ذات قوة ھائلة .جمیع السحرة 

  . "لدي ھؤالء المھتمین بدراسة العصي السحریة و قوتھا. ھي شيء نادر و رائع للغایة . 

یمتلك تلك ) جریجوروفیتش(بأن .. لقد أخبرت أنت تعرف من ) .. اولیفاندر (سید " ) : ھاري(قال 

   ".ألیس كذلك ؟؟.. العصا 

   ".كیف عرفت ذلك ؟؟.. كیف " : بدا كالشبح و ھو یھمس . شاحبا اكثر و اكثر ) اندر اولیف(بدا 

مغلقا عیناه للحظة حیث شعر بندبتھ تحترق و قد ) ھاري( قالھا "...ال یھم كیف عرفت ذلك اآلن " 

  .حیث كان في الشمال البعید . مازال مظلما ) . ھوجسمید(رأي في عقلھ لثواني قلیلة مدخل 

   ".؟؟.لدیھ العصا) جریجوروفیتش(أخبرتھ بأن أنت " 

أعتقد أن .  تولد بسنوات من قبل أن. منذ سنوات و سنوات مضت .. كانت ھذه شائعة " 

أنھ كان . تستطیع أن تتخیل كیف سیكون ذلك جیدا لعملھ . بنفسھ ھو من أطلقھا ) جریجوروفیتش(

  .  "یدرس و یحاول محاكاة العصا األقدم و صنع شبیھة لھا 

شيء ) . اولیفاندر(سید " : و قد وقف على قدمیھ و تابع ) ھاري(قالھا . "أستطیع تخیل ذلك . نعم " 

   ".ماذا تعرف عن مقدسات الموت ؟؟. و نتركك بعدھا تنال قسطا من الراحة. أخیر 

  . قالھا صانع العصي و ھو متحیر تماما  ".عن ماذا ؟؟.. عن " 

أخشى أنني ال اعرف عما تتكلم " : أجابھ) اولیفاندر(ولكن ) ھاري(كررھا ". ؟؟؟ .مقدسات الموت " 

   ".ھل لھذا عالقة بالعصي السحریة ؟؟.. 

إنھ حقا ال یعرف .  بعمق نحو وجھھ النحیل و قد أدرك أنھ ال یدعي عدم المعرفة )ھاري(نظر 

  .مقدسات الموت 

الذي بدا ) اولیفاندر(ل ) ھاري (قالھا. "سنتركك اآلن لترتاح قلیال . شكرا جزیال . شكرا لك " 

  "... لیس لدیك فكرة عما ) . كروشیو(لعنھ . لقد كان یعذبني " ) : ھاري(منزعجا و ھو یشرح ل
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  . "و شكرا على إخبارنا بكل ھذا . من فضلك احصل على قدر من الراحة . اعلم حقا .. اعلم " 

یجلسون ) دین (و ) لونا) .. (فلور(و ) لبی(أسفل الدرج و قد رأوا ) ھرمایوني(و ) رون) (ھاري(قاد 

 ظھوره ولكنھ أومأ ىلد) ھاري(على طاولة المطبخ و أمامھم أقداح الشاي و قد نظروا جمیعا إلى 

  .ورائھ) ھرمایوني(و ) رون(إلیھم ثم استكمل طریقة إلى الحدیقة و 

د األلم اكثر و اكثر في و قد تزای) ھاري(سار نحوھا ).. دوبي(تلك الرابیة الحمراء التي تغطي قبر 

ولكنھ علم أنھ علیھ المقاومة لفترة .كان یبذل مجھودا ھائال لیمنع األفكار من التدفق إلى عقلھ .رأسھ

ولكنھ . ا یستطیع السماح لألفكار بالعبور إلى عقلھ لكي یتأكد من صحة نظریتھ ھبعد . ىبسیطة أخر

  )..ھرمایوني(و ) رون(اآلن یرید أن یشرح ل

ولكنھ .  من یتتبعھ ون تعرفمرأیت أنت. على العصا األقدم منذ وقت طویل ) ریجوروفیتشج(حصل " 

) جریندیلوالد(كیف عرف ). جریندیلوالد(سرقھا منھ . لم یعد یمتلكھا بعد) جریجوروفیتش(وجد أن 

 غبیا بما فیھ الكفایة) جریجوروفیتش(ولكن لو كان . ال أعلم حقا ) .. جریجوروفیتش(أن العصا مع 

  . "فلم یبدوا ذلك صعبا أبدا. لیروج لتلك الشائعة 

أن یراه في عقلھ یقف ھناك و ) ھاري(یستطیع ) . ھوجورتس(اآلن عند بوابات ) فولدمورت(كان 

  ...و اكثر. أنھ یقترب أكثر . ضوء الفجر یغلفھ 

بأنھ ) دوردمبل(عرف . و عند قمة مجده  .العصا األقدم لیصبح أكثر قوة) جریندیلوالد(أستخدم " 

  ."و أخذ منھ العصا األقدم . لذا قام بمنازلتھ و ھزیمتھ . الوحید الذي علیھ إیقافھ 

   ".؟؟.العصا األقدم ؟؟؟ ولكن أین ھي اآلن ) دمبلدور( أخذ  ") :رون(صاح 

  . مناضال لیبقي معھم في تلك الحدیقة ) .. ھاري( قالھا ".) ..ھوجورتس(في " 

دعنا نحصل علیھا قبل أن یفعل ھو ) . ھاري(دعنا نذھب یا " : متعجال ) رون( قالھا "...فلیكن " 

  ."ذلك 

و ھو ال یستطیع المقاومة فأمسك رأسھ بیده عل ذلك یساعده على ) ھاري(قالھا . "فات األوان لذلك " 

  .المقاومة

 ؟؟ لم كنا نضیع الوقت.منذ متي و أنت تعلم ھذا " : في غضب ) رون(صاح بھا . ") ..ھاري(" 

  . "و مازلنا نستطیع الذھاب اآلن . . كنا نستطیع أن نذھب . أوال ) جریفوك(ھكذا ؟؟ لم تحدثت إلى 

لم یرد . محقة ) ھرمایوني(" ،و قد سقط على ركبتیھ على ارض الحدیقة ) ھاري(قالھا . "ال "

  . ")الھوركروكسات(أراد مني تدمیر . مني أن اخذ العصا األقدم ) دمبلدور(

  ).رون(صاح بھا . ") ھاري (تي ال یمكن ھزیمتھا یا العصا ال" 

  .") الھوركروكسات (یجب على أن أدمر . لیس من المفترض بي فعل ذلك " 
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) سنایب(عندما سار مع . كانت الشمس بالكاد مرئیة في األفق . اآلن اصبح كل شيء مظلما و باردا  

سوف الحق بك في القلعة " : د الواضحخالل المالعب متوجھا إلى البحیرة و ھو یقول بصوتھ البار

  ."اتركني وحیدا اآلن . . بعد قلیل 

بطیئا حتى یختفي ) ھاري(مشي . و سار عائدا ترفرف حولھ عباءتھ السوداء ) سنایب(أنحني 

نظر إلى القلعة فوجد جمیع . أو غیره  من معرفة أین یذھب ) سنایب(لن یستفید . تماما ) سنایب (

ثم سار حول حافة . القي على نفسھ تعویذة إخفاء جعلتھ غیر مرئیا حتى لعینیھ .. ا لذ. النوافذ مظلمة 

  .موطن والدتھ األصلي. مملكتھ األولي . في ظل القلعة المحببة لقلبھ . البحیرة 

نظر . كان القبر المرمري األبیض . منعكسا على المیاه السوداء . بجوار البحیرة . سار حتى وجده 

ھذه الرغبة في التدمیر . و قد شعر بتلك النشوة تسري بداخلة . لمشھد المألوف للقبر  نحو اىمرة أخر

  .ما اجمل أن یكون ھذا آخر عمل تؤدیھ عصاتھ.  رفع عصاتھ القدیمة نحو القبر ،

  . و قد بدا الجسد الراقد بداخلة نحیال كما كان في حیاتھ . انشق القبر من رأسھ حتى قدمھ 

و قد بدا الوجھ شاحبا نحیال ولكنھ مازال محتفظا بشكلھ .  فانفتحت األغطیة  .ىرفع عصاه مرة أخر

معقودة على ) دمبلدور(حیث كانت یدا . شعر باالستثارة . و قد تركوا نظاراتھ فوق انفھ المكسور 

  .. مدفونة معھ . صدره  و ھاھي أخیرا تحت یدیھ 

حمي العصا؟؟ ھل اعتقد أن سید الظالم ھل اعتقد ھذا األحمق العجوز أن الموت أو ھذا القبر سی

و ما إن لمسھا . أسرعت یده الشبیھة بالعنكبوت بسحب العصا من مكانھا . سیخشى أن یقتحم مقبرتھ 

استعدادا منھا . حتى اشتعلت تلك الشرارات القویة من قمتھا  و تساقطت فوق جثة مالكھا األخیر 

  .. لخدمة سیدھا الجدید 
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كان وحیدا . باألصدافوحیدا على منحدر یشرف على البحر ، جدرانھ مغطاة ) بیل( و) فلور ( كوخوقف

 موجات المد إلى االستماع بإمكانھالحدیقة المنزلیة في  أو الكوخداخل  ذھبیأینما ) ھاري ( كان.وجمیال

 للھرب من المنزل األعذار في تقدیم، القلیلة القادمة األیام معظم أمضى.  مخلوق عظیم أنفاسوالجزرمثل 

 .وجھھ بالبرد ، والریح على واإلحساس السماء الواسعة والبحر ،  إلى المنحدر لینظرأعلىالمزدحم ، والتسلق 

 وقت أيانھ تراجع في   یتذكرأنھو ال یمكن .  العصا ال تزال تخیفھإلى) فولدمورت( قراره بعدم سباق فداحة

 .  زیادتھا كلما كانوا معاإال ال یسعھ )رون(مضى ، كان ملیئا بالشكوك ، و 

 كان حل الرمز یعني جعلك إذاماذا  "،" ؟العصا یرید منا العمل على الرمز للحصول على )البس(كانماذا لو "

 القضاء نستطیع ، كیف بحق الجحیم األقدمھذه ھي حقا العصا  ماذا لو " ،"؟ العصا تستحق الحصول على 

 " على من  تعرفھ؟ 

 كان صریح الجنون أال یحاول منع إذا كانت ھناك لحظات عندما تساءل عما ،ال یجیب ) ھاري(كان 

 إخماد في كل مرة حاول ،نھ ال یستطیع حتى شرح لماذا قرر العكس أوقال .من اقتحام القبر  ) فولدمورت(

 . قراره ، كان یبدو أضعفإلى أدتالخالفات الداخلیة التي 

 تقبل وجود إلىلقد اضطر ) . رون( مثل شكوك ةجعلھ یشعر بالحیر) یونيھرما(والشيء الغریب ھو أن دعم 

قد امتلكھا بھ كان محبطا ) فولدمورت( وسیلة للشر ، وبأن السبیل الذي ا على انھأصرتبینما  العصا القدیمة ،

  .، ال یھم

 ).  دمبلدور(تحم قبر  تقأنانك ال یمكن  " ،قالت مرارا وتكرارا"  )ھاري( ال یمكن أبدا أن تفعل ذلك ، أنت"

ورأى انھ ما ) . دمبلدور( یكون قد أساء فھم نوایا أناقل بكثیر من احتمال ) دمبلدور(لكن فكرة خوفھ من جثة 

 كان قد أخطأ في إذا الوراء ، متسائال عما إلىزال یتلمس طریقھ في الظالم ؛ ھو اختار دربھ ولكن دوما ینظر 

 تحطم فوقھ مرة )البس(من وقت آلخر ، غضبھ على . ؟آخرن یأخذ طریقا قراءة العالمات ،ھل كان ینبغي لھ أ

 ..  لم یوضح  قبل وفاتھ)البس( أنالغضب . سفح المنحدر علي نفسھا األمواجبعد أخرى ، كقوة 

 یحدق )ارىھ(وكان .  كانوا قد وصلوا إلى الكوخأن بعد أیامثالثة ) رون (ھاقال"  ھو میت؟..ھل ..ولكن  "

 أالھ ؛ كان یود یعل) ھرمایوني(و) رون(عثر الذي یفصل الحدیقة المنزلیة عن المنحدر عندما فوق الجدار 

 .  جدالھمإلىیفعال ، وكان ال یرغب في االنضمام 

  ."أخرى  ال تبدأ في ذلك مرة رجاء ،) رون ( یانعم ، ھو میت"

.  األفقإلى ، الذي استمر یحدق  )ھاري(، متحدثا عبر ) رون (ھا، قال"  )ھرمایوني( الحقائق ، إلىانظري "

  "...في مرآة) ھاري (رآھاالعین التي  ،  السیف،الظبیة الفضیة "

 " ؟ )ھاري(ألیس كذلك یا ! یعترف انھ  قد یكون تخیل العین) ھاري( "

 . دون النظر في جھتھا) ھاري (ھاقال" ... قد أكونأنني"
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  .)  رون (ھسأل"ولكنك ال تعتقد ذلك ، ألیس كذلك؟ "

 .) ھاري (ھاقال" ال ، انا ال أعتقد"

 )دوبي(فكیف عرف ) دمبلدور( لم یكن إذا "،) ھرمایوني( تعترض أنبسرعة ، قبل ) رون (ھاقال" أرأیت؟"

 " ؟ )ھرمایوني(أننا كنا في القبو ، 

 " ؟ )ھوجورتس( كان یرقد في قبر إذا إلینا) دمبلدور (أرسلھ توضح كیف أن ولكن ھل یمكن  ...ال اعرف"

   ..".لم یكن لیعود على ھیئة شبح. ال : " قال ) ھاري(ولكن ، " األشباح ، كان یمكن أن یكون من " 

  . متأكد منھ ولكنھ متأكد أنھ لن یعود كشبح ،كان سیستمر)دورلدمب(كان ھناك القلیل عن 

 "  ؟ )ھاري(  ":ینادي  ، سمع  صوتا) ھاري(، ولكن قبل أن یرد ) رون (ھسأل"  ماذا یعني ذلك؟" 

 .  الطویل الفضي یتطایر في النسیمشعرھامن الكوخ ) فلور(خرجت 

  أحدیتحدث معھو في أصغر غرفة نوم ،ھو یقول أنھ ال یرید . إلیك یود التحدث )جریفوك( ،)ھاري" ( 

 "غیرك

كان  . المنزلواستدارت متجھة نح و،خصوصا أنھا من عفریت .. كان استیائھا واضحا من إیصال الرسالة 

   ).لونا( و )ھرمایوني(تلك التي نامت فیھا ،نتظرھم كما قالت في أصغر حجرة بالمنزل ی

فقد  ، على الرغم من اعتبار ذلك خیانة " : ھناك كان جالسا وقال."    )ھاري بوتر( قراري إلىلقد وصلت " 

 ". قررت مساعدتك 

  ..." شكرا لك،ھذا عظیم "

 .  "لدفعیجب ا  المقابلفي : "ولكنھ تابع في حزم 

  . مفاجئ قلیال)ھاري (كان

 ." كم ترید؟ لدي ذھب "

 ." لدي الذھب...ال ذھب"

جودریك ( سیف. ف السیأرید ":  و ھو یقول  عینیھفي بیاض یكن ھناك م تتألق ؛ لكانت عیونھ السوداء

 ". انا آسف "،"ھذا ناال یمكن ":  قائال تراجع) ھاري( . " )جریفندور

 "ا مشكلة  لدینإذن" : قال بھدوء

. بشغف) رون (ھاقال" مكنك اختیار ما تریدی لدیھا الكثیر و)لیسترانج(أراھن أن  ،آخریمكننا أن نعطیك شیئا " 

 ".أرید فقط ما ھو لي،أنا لست لصا  " ، قال شیئا خطأ) رون(من الواضح أن  ، احمر وجھ العفریت غضبا

   ."السیف ملكنا"

  ."انھ لیس كذلك،كال "

 .") دریك جریفندورجو(لقد كان ل"
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 ." من امتلكھ؟؟،)جریفندور(وقبل "

 ."  كذلك؟ألیسلقد صنع لھ ، ). "رون (ھا، قال" أحد ال "

  ".!أخرىاالستكبار مرة " ، ) رون (ىطویلة إل بأصابع أشار و قد صرخ العفریت و وقف غاضبا  ." ! ال"

انھ  ، انھ تحفة صناعة العفاریت—انھ ،) جریفندور(أخذ منھ بواسطة  ،) األولراجنوك ( السیف كان لأن" 

 ." لك أن توافق أو ترفض فتنھي الصفقة ، السیف ھو الثمن ،..ینتمي للعفار

 تعطینا بضع أنھل یمكن .  كان ھذا یناسبكإذا مناقشة ھذا ،إلىنحتاج : " ثم قال  أصدقائھناحیة) ھاري(نظر

 الموقد ، یفكر في األمر ، یفكر فیما إلىسار ) ريھا( غرفة الجلوس ، إلىنزلوا  ف .أومأ موافقا ." دقائق؟ 

 . "  ندعھ یأخذ السیفنیمكننا أال . إنھ یمزح ":) رون(قال .  یحاول القیام بھ

 "صحیح؟ھذا "

 ." ألیس كذلك؟ ،)جریفندور(السیف لم یسرقھ   " :)ھرمایوني) (ھاري (سأل

 . " لألجناس األخرىالسحرةما فعلھ التاریخ غالبا ال یذكر " ، )ھرمایوني (ھا قالت." ال اعرف" 

 ھم دائما یحاولون ظلم السحرةحول كیف أن " ، ) رون (ھا قال."  سوف تكون واحدة من تلك القصص أنھا"

   "  عصینابإحدى كنا محظوظین ولم یطالب  أننا افترض  ،للحصول على أكثر من حقھم العفاریت 

لقد كان یعاملون بوحشیھ في  ": و تابعت )ھرمایوني (ھاقالت)". رون(یا ، لدیھم سبب وجیھ لكره السحرة" 

 . " الماضي

بقذارة لقد حاربوا و . لقد قتلوا الكثیر منا"، )رون (ھاقال"  ؟الیس كذلك لیسوا مجموعة من األرانب  الطیبة، "

".  

 " ألیس كذلك؟عن الجنس  الذي یخفي أكثر عنفا لن یجعلھ اكثر احتماال لمساعدتنا ،) جریفوك( لكن الجدل مع"

 )دوبي(نحو قبر  تطلع من النافذة) ھاري. (وكان ھناك وقفة حین حاولوا التفكیر في حل للمشكلة

 .شاھد القبر إلى جوار أصیص في يالفندر البحرال  بعض نباتات ترتب)لونا( ورأى 

نحن  )ریفوكج(؟ نحن نقول ل كیف عن ھذا "، الوراء لمواجھتھ  إلىیلتفت ) ھاري(و) رون (ھاقال" حسنا"

 ، ألیس ھناك؟ نحن نبدلھم ، الخزانةھناك واحد مزور في . ھیثم یمكنھ الحصول عل ، بحاجة للسیف حتى ندخل

   ."عطى لھ المزورنو

 ).ھرمایوني (ھاقالت"!  ، انھ یعرف الفرق افضل منا) رون( "

 ." یدرك الفرقأن نرحل قبل أنولكننا یمكن  "

 ".طلب مساعدتھ ، ثم نخدعھ؟ وأنت تتعجب لما یكرھون السحرة؟ ن. ھذا عمل خسیس: " قالت بھدوء 

 ).رون(احمرت آذان 

 " ؟ إذاما ھو الحل !  أفكر فیھأن عأتستطیكان الشيء الوحید الذي ! حسنا ، حسنا"
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 ".  نقدم لھ شیئا آخر ، لھ نفس القیمةأن إلى بحاجة إننا"

  ." صنعھا العفاریت ویمكنك  لفھا كھدیة تي سیوفنا القدیمة الإحدىرائع ، وأنا سوف اذھب وأحضر "

ھ یالعفریت لن یقبل سوى السیف ، حتى ولو عرضوا عل أنمتأكد ) ھاري. (أخرىسقط الصمت بینھما مرة 

 اثنتین أوواغلق عینیھ للحظة . )كسوالھوركر( سالح ضد أقوىومع ذلك كان السیف . شيء لھ قیمة السیف

یفخر بأن   انھ كان دائما،قد سرق السیف كانت غیر سارة لھ  )ریفندورج (فكرة أن.  ھدیر البحرإلىواستمع 

الذي اشتبك مع المحب ألبناء العامة  كان البطل دائما ، الساحر )جریفندور (،) جریفندور(یكون من 

 ...  المحب للدم النقي )رینیسلیذ(

. لم یأخذ السیف )جریفندور(ا ربم. )جریفوك( " ،، وفتح عینیھ مرة أخرى) ھاري (ھاقال"  ربما انھ یكذب"

  ."كیف نعرف أن روایة العفریت للتاریخ صحیحة؟ 

 ). ھرمایوني (ھسألت"  ھل یحدث ھذا فرقا؟"

 یأخذ السیف أن لھ انھ یمكن أقول سوف ": و یقول  نفسا عمیقاذوھو یأخ) ھاري (ھاقال" شعوري عنھ سیغیر"

. ھیكون حذرین حول متى بالضبط  یستطیع الحصول عل ولكن سن، ه الخزنةبعد مساعدتنا على الدخول في ھذ

 " 

 ..، ال یمكننا) ھاري"(:  و ھي تقول  بذعرإلیھنظر ی )نيوھرمای(ووجھ ) رون( انتشرت ببطء عبر ةالتكشیر

".  

 متأكد من ان أكونانا سوف . )كساتوالھوركر(بعد أن نستخدمھ على كل من  ،  یأخذهأنیمكن  ":  لھا قال

 . "  سوف أحافظ على كلمتيإنني.  ذلكھ بعدییحصل عل

 ). ھرمایوني (ھاقالت"!   یستغرق ھذا سنواتأنولكن یمكن "

 . " حقا... لن أكون كاذباكما إنني . اعرف ذلك ، لكن ھو ال یلزمھ "

 بوابة على محفورةانھ یذكر الكلمات التي كانت . وجد في عینیھا مزیج من التحدي والعار) ھاري(

 ماذا لدي الختار؟ .  بعیداالفكرةدفع  لكنھ.  العامةالمصلحةن اجل  م،) رمنجرادون(

 ). ھرمایوني (ھا، قالت" أنا ال أحب الفكرة"

 ). ھاري(اعترف " وال أنا "

 ". دعونا نذھب ونقول لھ " ،، أثناء الوقوف من جدید) رون (ھا، قال" عبقریة فكرة أنھاحسنا ، اعتقد "

 قدم ھذا العرض وھو یراعي ألفاظھ بحیث ال یعطى ) ھاري( ...غرفة النوم الصغرى إلىعودة 

 أنألرض وھو یتحدث ؛ شعر بالقلق نحوھا ، انھ یخشى لتنظر ) ھرمایوني. ( زمن محدد لتسلیم السیفأي

 ). ھاري(  كان ینظر فقط ل)جریفوك( أنبید . تفسد اللعبة 

  ." ساعدتك ؟ ذاإ )جریفندور(، ھل ستعطیني سیف ) ھاري بوتر(لقد قلت كلمتك  ، "
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 ). ھاري (ھا، قال" نعم"

 كانت تلك العیون السود شھدت إذاوتساءل عما . صافحھ) ھاري. (ومد یده  العفریت ،ھاقال"   فلنتصافحإذن"

 ! "نحن نبدأ. بذلك"یدیھ معا ، وقال ب ، وصفق  یده تخلى عن)جریفوك(...  شكوك فیھ أي

  ، التي ظلت ، حسب غرفة النوم الصغرىاستوطنوا العمل في. د بالتخطیط القتحام الوزارة من جدیأشبھكان 

 . ةیئ یفضل ، في العتمة الجز)جریفوك( ما كان

 أن ي فقد قیل ل..السابقةمناسبة لل" ،   بذلك  اخبرھم)جریفوك ("  مرة واحدة فقط ، )لیسترانج(لقد زرت قبو "

 .  "وھي واحد من اقدم الغرف. ضع داخلھا سیفا مزیفاأ

  "....حمایة أكبر وأفضل ةقبیألم األسر السحریة تخزن كنوزھا على اعمق مستوى ، حیث اأقد" 

دائما تظھر مشكلة تلیھا . أسابیع إلىتمتد   األیامببطء .  لساعات في كل مرةالغرفة الضیقةظلوا محبوسین في 

 . یوشك على النفاد وسین البولیجو مخزأن ، ولیس اقل منھا ھو مشكلة أخرى

، وھو تمیل المحلول السمیك كالطین ) ھرمایوني (ھا، قالت"  ناك حقا سوى ما یكفي لمرة واحدة لنالیس ھ "

 . ضد ضوء المصباح

  . ألعمق الممرات)جریفوك(، الذي یدرس خریطة رسمھا ) ھاري (ھا، قال"  انھ سوف یكون كافیا"

 ال یظھروا )نيوھرمای(و) رون(، ) ھاري (إن .بقیة سكان الكوخ ال یمكن أال یالحظوا انھ ثمة شیئا یحدث اآلن

 ، الطاولةعلى الثالثة منھم على ) بیل(بعین  كثیرا ما شعر) ھاري(أن رغم األسئلةال أحد سأل .  للوجباتأال

 . تنظر باھتمام

محب للدماء ، ال )جریفوك(. العفریتذلك انھ ال یحب كثیرا ) ھاري (أدرككلما امضوا معا وقت أطول، 

 لقبو واصلی السحرة اآلخرین حتى إلیذاء ویبدو لدیھ المیل  األضعفلمخلوقاتل األلم  على فكرةھوضحك

ھم .   ، لكنھم لم یناقشوه)جریفوك(اآلخرون شاطروه في كرھھ ل أن یقول أنیمكن ) ھاري . ()لیسترانج(

  . )جریفوك(یحتاجون 

 استمر یطلب صواني الطعام في  ،عالجھما ساقیھ تم أنحتى بعد . العفریت تناول الطعام معھم على مضض 

 أن ذھب للطابق العلوي لیقول لھ .)فلور(بعد انفجار غاضب من ..) بیل( حتى )ولیفاندرا(غرفتھ ، على غرار 

 أصر الطعام نفسھ ، أكل في الطاولة المزدحمة ، ولكن رفض إلیھم انضم )جریفوك(.  یستمرأن ال یمكن ذلك

 . ، والجذور ، و الفطریات المختلفة النیئ كتل من اللحم  بتناولبدال عنھ

 لیتمكن من .العفریت في الكوخ  یبقىأن فھو  بعد كل شيء الذي كان یصر على ،رأى أنھ المسؤول ) ھاري (

و ) ویزلي( ، والسید )جورج( و)فرید(یختبئون ، أن  )ویزلي( جمیع عائلة أنغلطتھ شعر أنھا استجوابھ ؛ 

 .  لم یعودوا یستطیعون العمل)بیل(
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أنا أعني انك وجدت نفسك . " العشاءإعداد وھو یساعدھا على إبریل يلا  لیأحد) فلور(قال ل" انا آسف"

  .. " التعامل مع كل ھذاإلى مضطرة

بدأ ، الذي ) بیل( شریحة لحم البقر و)جریفوك(لعمل ، حتى تقطع لل مجموعة من السكاكین بدأت بتوجیھ

بدأ بینما السكاكین تقطع الشرائح خلفھا ، . )جرایباك( من جانب  منذ أن تعرض لھجومالدمویةیفضل اللحوم 

 . خف بعض الشيءی العصبي رالتعبی

 ".  ال أنسى وأنا حیاة أختي ، أنقذتأنت   ،)ھاري(" 

 .  لم تكن في خطر حقیقي)ابلایرج(قرر أال یذكر أن) ھاري( ، ولكن حقیقیا تماماولم یكن ھذا 

  من الصلصة على الموقد ، الذي بدأ إناء في بعصاھاتمضى ، وھي تشیر ) فلور" (.. حال أيعلى "

الحیاة ھذا سیجعل . ھذا المساء)موریل( ة یغادر البیت للسید)ولیفاندرا ( ":في الحال و تابعت  ات یصدر فقاع

خذوا )دین (و، ) رون( یتحرك ألسفل وأنت و أنیمكن " :  و قالت عبست قلیال عند ذكره" العفریت ، لأسھ

  .. "ھذه الغرفة

 )جریفوك( إغضاب من شأنھ أن، الذي كان یعلم ) ھاري (ھاقال" نحن یمكننا النوم في غرفة المعیشة ،"

وعندما ". نایال تقلقي عل. "جوھري لخططھم  سعید أمر)جریفوك( إبقاء ؛ ةریكأل النوم على اإلىاضطراره 

 .طویاللن نحتاج للبقاء ھنا ،  ،و أنا ) ھرمایوني(، ) رون(دا ، سنكون راحلین قریبا ج"حاولت االحتجاج تابع 

".  

ا في یلا للوعاء المقاوم للحرارة المعلق حمشیرة ، وعصاھا بوجھھقالت وھي تعبس " لكن ، ماذا تقصد؟"

 .الھواء

 "!  ھنا آمنونأنتم ،  تتركوا المكانأالبالطبع یجب  "

 )دین( و)لونا(و.  الباب الخلفي فتح في تلك اللحظةأن ، وسره  ذلك قالتعندما )ویزلي( تبدو مثل السیدة أنھا

 . المقطوع ملیئة بالخشب وأیدیھم  بالخارج األمطاردخال شعرھم رطب من 

 أردت وإذا. تشبھ فرس النھر ، كما یقول أبي ، وشعرھم ارجواني  "، لة قائ)لونا("  قلیال صغیرةو آذانھ "... 

 . ة تستدعیھا ، یجب الدندنأن

 نحو الغرفة التي تجمع بین )لونا( أعقاب عبوره ، في أثناء) ھاري(تجاھل ی غیر مستریح و ھو ) دین( بدا

 .  الطعاممائدة یجھزان )نيوھرمای(و) رون(تناول الطعام وغرفة الجلوس حیث كان 

 .ما وتبعھ  اثنین من عصیر القرعإبریقین أخذ  بأن)فلور(لنجاة من أسئلة لفرصة ال )ھاري (اغتنم

ھ حتى اآلن ، ی من اطالعك على القرن ، كتب أبي لي عنھ لكني لم أطلع علسأتمكن بیتنا إلى أتیت وإذا"... 

 ، وھي ھا قالت)لونا(" ولم أذھب للمنزل لعید المیالد ،  )ھوجورتس (ألن أكلة الموتى اختطفوني من قطار

 .  یوقدان النار)دین(و
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  ولیس..كانت قرنا متفجرا .  القرن انفجرت أن "، وجھت لھا الكالم )نيوھرمای("  ، قلنا لك من قبل)لونا("

  " ...ذو القرن المتعرج ) سنوركاكال(

 ربما قام بإعادة  ،أخبرني أبي"،  ةنینأ بطم)لونا(، قالت "  متعرج  ذو قرن)سنوركاك(ال ، بل ھو بالتأكید "

 . " تشكیلھا اآلن ، وھي تصلح نفسھا كما تعلمون

 )ولیفاندرا (وھو یقود السید) بیل( عندما ظھر  و األطباق ھزت رأسھا واستمرت في وضع الشوك)ھرمایوني(

 ساندتھ ،و یحمل حقیبة التي) بیل( یتشبث بذراع لكنھصانع العصي ال یزال یبدو واھیا للغایة ، و. اسفل الدرج

 .كبیرة

 . ل العجوز و اقتربت من الرج)لونا( ھا، قالت" )ولیفاندرا( سنفتقدك سید إننا"

معي و تعملین على راحتي في ذلك  يلقد كنت " ، ، وھو یربت على كتفھا)ولیفاندرا(قال " يت یا عزیزوأنا"

 ". )مالفوي( في منزل  المكان اللعین

 العمة إلى توصیل ھذه اللفة أمكنك إذا أتساءل "،) فلور (ھا، قالت" )ولیفاندرا( اللقاء ، سید إلىوھكذا ، "

 . استطع إعادة اإلكلیل لھالم"؟ ! )موري(

 . "  افعلھ كرد على كرم الضیافةأناقل ما یمكن " ، انحناءة بسیطة مع )ولیفاندرا( ھا، قال" سیكون شرفا لي"

 كان یتألق ویتألأل في ضوء اإلكلیل.  التاج لصانع العصيإلظھار ، فتحتھا ةھ مخملییلاأخرجت حافظة ب) فلور(

 . من المصباح المنخفض 

صنعھا   " ،)ھاري(  الذي تسلل لجانب الغرفة دون أن یالحظھ)جریفوك( ھا، قال" القمر والماسأحجار "

 ."  العفاریت ،كما اعتقد؟

 . بھدوء ، ووجھ لھ العفریت نظره فیھا كل المكر والتحدي) بیل (ھا ، قال. "السحرة ودفع ثمنھا  "

 الطاولة إلىمن بقي منھم جلس .  اللیلإلى انطلقا )ولیفاندرا(و) بیل(ریح قویة عصفت  ضد نوافذ المنزل بینما 

  المدفأةطقطقة النار في .  یأكلونوبدءوا الكوع وبالكاد ھناك مجال كافي للتحرك ، إلى؛ الكوع 

 تنظر للنافذة كل بضع دقائق ؛ ولكن أنھا كانت تلعب في الغذاء ؛ أنھا) ھاري( الحظ  حیث،) فلور(بجانب 

 .  الریحفعل بیتطایر الطویل هام ، شعر الطعإتمامعاد قبل ) بیل(

 كل م ترسل لك)جیني(. یرسالن تحیتھم استقر ، وأبي وأمي )ولیفاندرا( " ،)فلور( لھاقال" كل شيء جید ،"

.  للجنون ، ھما ما زاال یشغالن محل األلعاب من الغرفة الخلفیة)موریل( یدفعان )جورج( و)فرید(الحب ، و

 . "  كنا سرقناهأننا تعتقد أنھا وقالت كلیلاإلوھي فرحت عندما عاد لھا 

 على شكل كومة في لترفع األطباق المتسخة، وھي تلوح بعصاھا ) فلور (ھا، قالت" ساحرة ھذه آه ، عمتك "

 . خارجا و تسیر بھاالجو

 ".  حسنا ، أقرب لتاج حقا" ، )لونا( ھاقالت" إكلیل أبي صنع "
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كان یعلم انھ تذكر غطاء الرأس السخیف ) ھاري(ة عریضة ؛ نظرة وابتسم ابتسام) ھاري( وجھ ل) رون(

 . )زینوفیلیوس(الذي شاھدوه في زیارتھم ل

 أجنحة إضافة. ویرى انھ قد حدد اكثر العناصر اآلن.  المفقود)رافلینكلو( تھیئة تاج إعادةنعم ، وھو یحاول "

  " ... حققت فرقا ملحوظا )بیلیویج(

) بیل( ؛  خائفةمن المطبخ ، وھي ) فلور (تجاء. إزاءهالجمیع تحول . ألماميافجأة كان ھناك دوي على الباب 

 و )جریفوك(صمت .  فعلوا الشيء نفسھ)نيوھرمای(و) رون) (ھاري( الباب ؛ إلى قفز واقفا ، وعصاه تشیر

 . األنظار ، بعیدا عن الطاولةانزلق أسفل 

 ). بیل( نادى ." من ؟"

  .شعر بالخوف ؛ ماذا حدث؟) ھاري. ( یصیح فوق صوت عویل الریاح. ")  لوبینریموس جون(انھ أنا ، "

 ، قلت لي باألصداف ، یا أیھا المالك السري للمنزل المغطي )نیمفادورا تونكس(انا المذءوب ، متزوج من "

 ! "  في الطوارئإلیكم أعودبان 

 .  الباب ، وفتحھإلى، وھرع بھذا ) بیل( تمتم .") ..لوبین("

.  الرمادي یتطایر بفعل الریحشعره السفر ، عباءةكان ابیض الوجھ ، ملفوف في . فوق العتبة سقط )لوبین(

لقد قمنا ! انھ صبي ": ، ثم صاح بصوت عال الموجودین ھناك الغرفة ، تأكد من أرجاءحتى وقف ، وتطلع في 

  ! " )دورا( نسبة لوالد )تید(بتسمیتھ 

 "  أنجبت الطفل؟ )تونكس (.. )تونكس(؟ ..  ماذا " : قالت)نيوھرمای(

) فلور( و)نيوھرمای( .. ة صیحات البھجصدرتمن جمیع حول المائدة .  )لوبین (صرخ"! نعم ، نعم ، طفل"

 .  كأنھ لم یسمع شیئا كھذا من قبل ."حقا؟؟ ، بیبي" ، ) رون(وقال !" مبروك " :قاال

یمشي حول المائدة كان . السعادة من فرط یبوبةغ ، یبدو في أخرى مرة )لوبین( ھا، قال" ولد  ... نعم ...نعم "

 . اإلطالق لم یحدث على )جریمولد( قبو المنزل بساحة المشھد في  و كأن؛) ھاري(ویعانق 

 ). ھاري(  لقالھا؟ "والده الروحي تكون أنك یعل"

 ). ھاري(تلعثم " أنا؟"

 " ... موافقة تماما ، ال أحد افضل )دورا( ..أنت ، نعم ، بالطبع "

 " ... حقا ... نعم ..انا "

 أن ینضم )لوبین( تقنع ) فلور(أسرع لجلب الشراب ، و ) بیل(بالمفاجأة ، ذھل من السرور ؛ ) ھاري(شعر 

 .  للشربإلیھم

 كان یبدو أصغر سنا عما ، ابتسم لھم جمیعا و )لوبین( ھاقال"   البقاء طویال ، وال بد لي من العودةعأتستطیال "

 .من قبل) ھاري (رآه
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 "  )بیل(شكرا ، شكرا  "

 .  ووقفوا ورفعوھا في نخباألكوابسرعان ما مأل كل من ) بیل(

  ."الطریق في  قادم ساحر كبیر  "  )لوبین(، قال " ) ...س لوبینموتیدي ری ("

 . استفسرت) فلور" (؟أوه و كیف یبدو '"

كان أسود عندما ولد ، ولكن اقسم انھ و. الشعر لیس كثیرا.  ، لكنھا ترى انھ مثلي)دورا(اعتقد انھ یشبھ  "

 تغیر) تونكس (قول أن ت )اندرومیدا(.  أشقر  حین أعودإلىربما .  في ساعة منذ ذلك الحینرجوانيتحول أل

  ."لون شعرھا یوم  ولدت 

تقدم لملء الكأس مرة ) بیل( ، وأضاف ذلك مبتسما،  "أخرى واحدة سأشرب مرة. أوه  ". :  و قال  كأسھأنھى 

 . أخرى

  یبدو  أنھا أنستھم )لوبین( أنباء.  أخرىیفتح زجاجة نبیذ) بیل( ، وتالریاح عصفت قلیال والنار طقطق

العفریت لم یھتم  أن  إال.  في الحیاة ةمبھج و  جدیدةأخبار ، ، ونقلتھم لبعض الوقت من حالة الحصار أنفسھم

كان یفكر أنھ الوحید الذي ) ھاري. (حتلھا وحده غرفة النوم التي اآلن یإلى ، بعد حین انسل يلابالجو االحتف

 . یراقب العفریت وھو یصعد الساللم) بیل(الحظ ذلك ، حتى رأى 

ووقف على قدمیھ .  كأس للنبیذآخر  أخیرا ، واخفض )لوبین( ھا، قال"   أعودأنانا حقا یجب .. ال... ال"

 .  الوراء حول نفسھإلى السفر عباءةوسحب 

 أنني سوف یكون الجمیع مسرور لمعرفة .. قلیلة أیامب بعض الصور في غضون وداعا ، وسأحاول جل"

 . "..رأیتكم 

الخارج  إلى  ال یزال یبتسم ، عاد و أخذ یودعھم حیث احتضن النساء و سلم على الشباب و ھو العباءةو ربط 

 .في ظالم اللیل

 شرفانھ . " یساعدا في تنظیف الطاولةبینما جاال في المطبخ معا ، ) بیل(قال "!  )ھاري(یا  أبا روحیا "

 ! " مبروك! حقیقي

سحب الباب وراءه ، أوصد الباب بینما ما زالت ) بیل( التي كان یحملھا الفارغةالكؤوس ) ھاري(عندما وضع 

 . )لوبین( غیاب معحتفال حتى  في االتنطلق أصوات اآلخرین ، الذین كانوا ال یزالون

ولم یكن من السھل الحصول على فرصة مع . ، في الواقع)بیل(معك یا   محادثة خاصةأردت"): ھاري(قال 

 . تردد) بیل. " (مليء بالناسال خھذا الكو

 ". )جریفوك( تخطط لشيء ما مع أنت، ) ھاري"(

 .ینتظر) بیل(وھو یقف موقف المتفرج و. لم یكترث لنفیھ) ھاري(كان بیانا ولیس سؤاال ، و
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ومع أنھ ال . )ھوجورتس( منذ ذھابي من )جرینجوتس (لقد عملت ب " ، )لبی (ھا، قال"  ..اعرف العفاریت"

قل عفاریت اعرفھا جیدا األ أو على ... منھم أصدقاء والعفاریت ، لي السحرة صداقھ بین  ھناك تكونأنیمكن 

 لدیك ، وماذا)جریفوك(، ماذا ترید من ) ھاري "(:  قبل أن یتابع )بیل( ، تردد أخرىمرة  . . "، وما شابھھا

  ." ھ في المقابل؟یعرضتھ عل

 ".  )بیل(عفوا  " ،)ھاري (ھا قال."  لكأقول أن عأتستطیال "

  . الفارغة المزید من الكؤوس و ھي تحضر  باب المطبخ من ورائھما)فلور (فتحت

 ". انتظري لحظة "،،قال لھا ) بیل" (انتظري"

 . أخرى الباب مرة وأغلقتخرجت 

 األخص ، وعلى )جریفوك( مع المساومة كنت قد أردت أي نوع من إذا ": تابع ) لبی" ( دعني أقل ھذا إذن"

 والدفع الملكیةالعفاریت مفاھیم .  تكون في غایة الحذرأن لكنز ، یجب ة على مساومینطوي كان ذلك إذا

 .. "  نفسھا لدي اإلنسانتوالتسدید لدیھم لیس

 . رة ثارت بداخلھ صغیأفعىبشعور غیر مریح ، كما لو كان ) ھاري(شعر 

 ). ھاري (ھ سأل." ماذا تعني؟"

 ولكن ..المشاكل منذ قرون   بین السحرة والعفاریت قد اكتنفتھاتالتعامال ، نحن نتحدث عن ساللة مختلفة "

. أبریاء  ال ادعي بأن السحرة كانواإننيكان ھناك خطأ من الجانبین ، .  تعرف كل ذلك من تاریخ السحرأنت

 ال السحرة أن ، إیمانا بھ األكثر )جرینجوتس(عتقاد لدى بعض العفاریت ، وتلك التي في ومع ذلك ، ثمة ا

 . " الملكیة الخاصة للعفاریتإنھم ال یحترمون ، ز ویمكن الوثوق بھم في مسائل الذھب والكن

 ال أحدافان ) ھاري(یا انك ال تفھم  ":  مقاطعا ھز رأسھ) بیل( ، ولكن  الكالم بدأ) ھاري" (...أنا احترم " 

عند العفریت ، السید الصحیح والحقیقي ألي جسم ھو صانعھ ، ولیس .  عاش مع العفاریتإذا أال یفھم أنیمكن 

 . "  التي ھي من صنع العفریت ھي من حقوقھماألجسامجمیع . المشتري

 ." ..كان اشترى إذا ولكن "

 األشیاء فكرة یتقبلونولكن بصعوبة كبیرة .  الذین دفعوا المالأحد من قبل مستأجر كأنھ إلیھ  سینظرون .."

أنا متأكد . وھو یرفض.  عندما مر التاج تحت عینیھ)جریفوك(وقد رأیت وجھ .  ساحرإلى تمر من ساحر يالت

 العفاریت عندما توفي المشتري إلى إعادتھا كما فعل من ھو من جنسھ ، انھ كان یتعین   یعتقد ھذا ،أنھ

  بقلیل أكثر عابرة من ساحر لساحر دون مزید من الدفع أشیاءفظ  یعتبرون عاداتنا ح. األصلي

 .. "السرقة من 

 .خمن أكثر من ذلك ) بیل( كان إذاكان مشؤوما اآلن ؛ وتساءل عما ) ھاري(
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ھو أن تكون حذرا جدا "، ووضع یده على باب العودة إلى غرفة الجلوس ، ) بیل (ھاقال" ..كل ما أردت قولھ  "

  .. " عفریتإلى عن التراجع عن وعد )جرینجوتس(سیكون أقل خطورة اقتحام ). ھاري(ت عند وعد العفری

 .. " سوف أخذ ذلك في االعتبار. شكرا. نعم  " ،فتح البابی) بیل(وذلك ) ھاري( قال ."  ..ھذا صحیح"

 ایة الطریق لیكون بدا أنھ على بد. ھ حیث الجمیع جاءت لھ فكرة وال شك من النبیذ الذي شربإلى) بیل(بینما تبع 

  . بالنسبة لھھی عل)سیریوس بالك(كما كان )تیدي لوبین (أب روحي طائش ل
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 الغرفة الصغیرة  شعرة سوداء خشنة  يعداد الخطط و التحضیرات ؛ وكانت فإتم االنتھاء من 

 ة قاروري ووضعتھا ف)مالفوي( ةضیع ي ف)ھرمایوني( كانت ترتدیھا التيُ،أُ◌خذت من البلوزة 

  .على رف الموقد زجاجیة صغیرة

إیماءة من رأسھ نحو العصا  ، وأشار ب)ھاري( الحقیقیة ،قال ةرینت تستخدمین عصاتھا السحأو" 

  ".عتقد أن ذلك سیكون مقنعا جداأ" المصنوعة من خشب الجوز ،ةالسحری

  . وكأنھا ستلدغھا أو تعضھا بینما تحملھاة من العصا السحریة خائف)ھرمایوني(بدت 

 خطأ ، إنھا يءشعر أن كل شأ ،،ا كرھھأً نا فعالأ " ،قالت بصوت منخفض  " يءكره ھذا الشأنا أ" 

  "إنھا كجزء منھا  .... يال تعمل بشكل جید ل

 ة من العصا السحریاالشمئزاز نبذت فكرة )ھرمایوني( إال أن یتذكر كیف أن )ھاري(لم یستطیع 

 ، مصره على إنھ كان یتخیل األشیاء عندما البرقوق التي استعملھا في السابق من شجر ةالمصنوع

  .ل بشكل صحیح كأنھا ملكھ ، وتخبره ببساطة أن یتمرنكانت ال تعم

 أن ال یجب أن یعارضھا )ھاري( نصیحتھا مرة أخرى ، على أیھ حال ، شعر اواختار بأال یعید لھ

   .)جرینجوتس(قتحام ا ة محاولة لیليف

 فیما فعلتھ يفكر "  ، )رون(قال ، "ةمع ذلك من المحتمل أن یساعدك ذلك على تقمص الشخصی" 

  ".ةك العصا السحریتل

 ، ) نیفیل(ي عذبت والدي التي ھة ھذه العصا السحری ".)ھرمایوني(قالت ،  "يلكن ھذا ھو قصد" 

 ذلك من يف )ھاري(لم یفكر .  "!)سیریوس( قتلت ي التھي ؟ تلك رونومن یعلم كم عدد الناس اآلخ

 نصفین بسیف إلىا  لیختطفھا ،ویقسمھي وجاءه حافز وحشة تلك العصا السحریإلى نظر ،قبل 

  . الحائط بجانبھإلى كان مسندا الذي ، )جریفندور(

 )اولیفاندر(ن یكون بوسع السید أتمنى أ "  ،ة بتعاس)ھرمایوني(قالت " ة السحریيفتقد عصاتأنا أ" 

  ".یضاأ يخرى لأالقیام بصنع 

 )لونا( كانت ة تلك اللحظي وفة جدیدة عصا سحری)لونا( إلى )اولیفاندر(رسل السید أھذا الصباح 

 یراقبھا )دین( ،وكان ة الخلفیة ضوء شمس ما بعد الظھر بالحدیقي فةتختبر قدرات عصاتھا السحری

  .المختطفینخذت عصاتھ من قبل أ حد ما فقد إلىبشكل كئیب 

 )مالفوي( كانت تخص ي التي من شجر التوت البرة المصنوعة العصا السحریإلى )ھاري(نظر 

  .یوما ما 

 تعمل معھ )ھرمایوني( كما كانت عصا ًخیرا جیداأنھا تعمل معھ أتفاجأ ومسرورا م )ھاري(كان 

نھ أ )ھاري(عتقد أ ، وة السریالسحریةعن طرق عمل العصا  )اولیفاندر(بشكل جید متذكرا ما قالھ 
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 من ًخذھا شخصیاأالعصا عن طریق   لم تربح والءي ھ، )ھرمایوني( ة مشكليعلم ما ھ

  .)تریكسبیال(

 السیف وجذبھ لیكون ي على نحو غریز)ھاري( فأمسك )جریفوك( النوم ودخل ةب غرففتح با

ولتمویھ تلك اللحظة  . حیث شعر بأن العفریت قد الحظ ذلك. الحاليبقربھ و لكنھ ندم على تصرفھ ف

 برحیلنا )فلور( و )بیل(وأخبرنا  . )جریفوك(لقد كنا نراجع التجھیزات آلخر مرة  " : قال  الصعبة

  ".  وأال یستیقظوا خصیصا لیودعونا ، غدا

و كلما  ، قبل رحیلھم )بیالتریكس( إلىبحاجة للتحول  )ھرمایوني(ألن ،لقد كانوا صارمین بشأن ذلك

وشرحوا أیضا بأنھم لن  .كان ذلك أفضل ،  أو اشتبھوا فیما سیفعلونھ)فلور( و )بیل(قل ما عرفوا 

ُ قبض علیھم فیھا من التي اللیلة ي القدیمة ف )زبیركن(وبما أنھم قد فقدوا خیمة . یعودوا مرة أخرى

 أثارت التي ،  الحقیبة المخرزةيوكانت اآلن معبأة ف. واحدة )بیل(فأقرضھم ،قبل المختطفین 

 حشوھا يبحیلة بسیطة وھ المختطفین  قد أعطتھا حمایة من )ھرمایوني( بأن ھلعلم )ھاري(عجاب إ

دون الحاجة لذكر ، )دین( و )لونا(و  )فلور( و )بیل(فتقد بالرغم من أنھ سی.  حذاءھا الخفیفيف

 الھروب من إلى كان یتطلع )ھاري(إال أن  ،  تمتعوا فیھ خالل األسابیع الماضیةيالبیت المریح الذ

  .األصدافانعزال كوخ 

 الصغیرة  الغرفةفيوضجر من وجوده منعزال  ، مسموعین لقد تعب من محاوالت التأكد بأنھم غیر

أو على وجھ الدقة كیف ومتى سیفترقوا   )جریفوك(اشتیاقھ للتخلص من ، واألھم من ذلك.ةالمظلم

لقد كان من . )ھاري(  بال جواب عند ؤاالفبقى ذلك س. )جریفندور( عن العفریت بدون تسلیم سیف

 و  )رون( و  )ھاري( یترك  ما كانًث كان العفریت نادراحی ، المستحیل حسم كیفیة فعل ذلك

  .كل مرة في وحدھم جمیعا ألكثر من خمس دقائق )نيھرمایو(

حینما كانت تظھر أصابع العفریت الطویلة من حول ،  )رون(مر ذّت" يبإمكانھ إعطاء دروسا ألم"

 أن فيفلم یكن بوسعھ إال أن یشك  )ھاري(  تفكیرفي  )بیل( وبوجود تحذیر . حافات األبواب

 بإخالص و مودة خطة الخداع  )ھرمایوني( ت ورفض.العفریت یترقبھم إلحتمال وجود خدعة ما

  . ومحاولتھ فعلھا )ھاري(  خطط لھا التي

 اللحظات القلیلة دون ":  كانوا یأخذونھا خلسة و یسمونھا التي الفرص النادرة في )رون( أما 

  ."يیا رفیق،یجب أن نشق طریقنا " :  قول  أفضل منيءفلم یأت بش ، ")جریفوك(

 اللیلة في شعوره فيمفكرا  ، الساعات األولى فيً مستلقیا  تلك اللیلة ؛في يءبشكل س )ھاري(نام 

واآلن كان یواجھ ھزات مزعجة من ،  سبقت تسللھم لوزارة السحر وتذكره تصمیما و حماساالتي

  .وال یستطیع أن ینفض الخوف بعیدا وذلك خوفا من فشل كل خططھ ؛ القلق و الجزع والشكوك
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نھم معدون جیدا إو ،  سیواجھونھيیعلم ما الذ )جریفوك( و،  خططھم جیدةواستمر بإخبار نفسھ بأن

وسمع .ورغم ذلك ظل یشعر بالقلق واضطراب البال  ،  من المحتمل أن یقابلوھاالتيللصعوبات 

 ،  التكلم معھ)ھاري( ولم یستطع  ،  من كونھ مستیقظاً وكان متأكدا )رون( مرة أو مرتین حركة 

  . )دین(  الجلوس معنظرا لمشاركتھم غرفة

وقد كان ھناك ارتیاحا كبیرا عندما دقت الساعة السادسة وأصبح بإمكانھم أن یخرجوا من أكیاس 

حیث كان مقررا ،  الحدیقةإلىوینسلوا خارجین  ، الجزئي الظالم فيوارتداء مالبسھم  ، نومھم

  . ھناك )جریفوك( و )ھرمایوني( مقابلة 

 إلى )ھاري(  أنھم في شھر مایو ،نظرعلى صغیرة تدل ًناك ریحا و لكن كانت ھًكان الفجر باردا

 على ھدیر البحر إلى السماء المظلمة و أستمع فيتزال تومض على نحو شاحب  النجوم التي ال

  األرض على وكانت النباتات الصغیرة الخضراء .المنحدر جیئة و ذھابا ؛إنھ سیفتقد ھذا الصوت

الحجارة البیضاء . الصغیرة و تغطي بالزھور ة التلئمتلام ست،في خالل ع) دوبي(الحمراء لقبر 

 أنھ من غیر المحتمل أن اآلنو أدرك . كتسبت شكل معالج بتأثیر الجوا يسم الجنا تحمل التي

 تركھ في حزنا للتفكیر )ھاري( لكن عانى   مكان أجمل من ذاك ،في لیرتاح  )يدوب( یضعوا 

 نقذھمأ و بمكانھم حیت أتى يل مجددا حول كیفیة علم الجنءسا ، و ترو نظر ألسفل نحو القب .خلفھم

تزال مربوطة حول رقبتھ متمكنا   الالتي المحفظة الصغیرة إلىو تحركت أصابعھ بشرود ذھن  ،

ثم جاءه . )دمبلدور(  كان متأكدا أنھ رأى فیھا عین التيمن أن یشعر بقطعة من المرآة المتعرجة و 

 عبر العشب نحوھم مصطحبة يكانت تمش ) لیسترانجبیالتریكس (  .صوت فتح الباب فنظر ناحیتھ

 داخل جیب إحدى إلى الحقیبة المخرزة الصغیرة ي كانت تثني تمشيو بینما ھ. )جریفوك(  معھا 

 جیدا بأنھا كانت  )ھاري( و برغم علم .  )جریمولد(  أخذوھا من منزل التيالعباءات القدیمة 

 كانت أطول منھ و شعرھا األسود المتموج يھ .  رعشتھ منع لم یستطعحقیقیة ،إال أنھ  )ھرمایوني(

 الطویل یصل ألسفل ظھرھا و عیونھا المتكبرة عندما نظرت إلیھ ،ثم تكلمت ،و سمع صوت 

 كریھ و مثیر  وصفتھا كان طعم: "المنخفض  )بیالتریكس(  من خالل صوت  )ھرمایوني(

  ."  ..  تعال ھنا حتى أستطیع أن أغیرك )ونر(ً حسنا، !  شمئزاز ، أسوأ من الجذورلإل

   ".  طویلة جداأن تكون الذقن أنا ال أحب يحسنا لكن تذكر"

  " .لكي نجعلك وسیماوه ،ألجل السماء ھذا لیس أ" 

 أن تفعلیھا ي أقصر قلیال ،حاولي أنفكما أود لو جعلتي.  حب ذلكولكنني ال أنھ لیس كذلك أأعرف " 

  "ضیة ما فعلت المرة الكما

 حتى األشكال ي شتفي )رون(حولت ھیئة  و تتغمغم و ھي  ، و بدأت العمل، )ھرمایوني(تنھدت 
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 فيو .  ستحمیھالمرعبة الحقود  )بیالتریكس( ھویة مزیفة تماما ، و كانوا واثقین بأن ھالة  تعطیھ

  ھالتقا." ..ھا ھو. "خفاء  سیختفوا تحت عباءة اإل )جریفوك(  و  )ھاري( كانا تلك األثناء 

    ."؟)ھاري(كیف یبدو شكلھ یا "  ،  )ھرمایوني(

  )رون( كان شعر .  ذلك ألنھ یعرفھ جیدا)ھاري(  أعتقد تحت تنكره ،  )رون( كان مستحیال تمییز 

طویل و متموج و كان عنده شارب و لحیة سمیكة بنیة اللون ، ال نمش ،و أنف واسع قصیر ، و 

أیمكننا الذھاب  "، )ھاري( ھاقال"  الغرض ي سیؤد ، لكنھيعحسنا إنھ لیس من نو. "جب ثقیلة حوا

 الظالم و تحت النجوم الباھتة ، و فيواقفا  األصداف الوراء على كوخ إلىنظر ثالثتھم  "ن؟اآل

 عن )فیدیلوس( یتوقف فیھ تعویذة  ي المكان الذفي السیر وراء حد الحائط الفاصل بدئوااستداروا و 

 يأعتقد أنن "  :)جریفوك( عندما عبروا جمیعھم البوابة ، تكلم . أن ینتقلواستطاعتھماالعمل و یكون ب

  . "؟ألیس كذلك ) بوترھاري( ، یجب أن أتسلق اآلن

لكن  لم یكن ثقیال ، .  )ھاري(  و تسلم العفریت ظھره و تشابكت أیدیھ حول رقبة  )ھاري( انحنى 

خفاء من  عباءة اإل )ھرمایوني( سحبت . ة و تعلقھ بھأ كره شعور  قوة العفریت المفاج)ھاري(

  . الحقیبة المخرزة و غطتھم بھا

أستطیع رؤیة  ال  " ،)ھاري( ي وانحنت حتى تتأكد من اختفاء قدم،)ھرمایوني( ھاقالت"..ممتاز"

 المرجل فيمركزا بكل قوتھ ،  على أكتافھ)جریفوك(معھ  ، بالمكان )ھاري( فكر". ھیا بنايء ، ش

 فيوتمسك العفریت بشدة أكثر عندما تحركوا . )دیاجون( كانت مدخل حارة تيالالحانة  ، الراشح

.  )تشارینج(نفسھ على الرصیف وفتح عینیھ على طریق  )ھاري( وبعد ثوان وجد  ، الظالم الدامس

غیر مدركین لوجود الحانة ،  الصباح الباكرفيكان العامة مسرعین وعلى وجوھھم تعابیر ذلیلة 

 كان بال ي مالك الحانة والذ )توم( كان .  تقریبا مھجورة المرجل الراشح ة كانت حان. الصغیرة

 الركن البعید فيأما  ؛  حدیثفيوكان ھناك ساحران یتمتمان  ؛ أسنان یلمع األقداح وراء الطاولة

  .  الظاللفيواقفة  )ھرمایوني( لمح 

   .حنى رأسھ بشكل متذللان )ھرمایوني( وعندما توقفت  بھذا)توم( غمغم ... ") لیسترانج(مدام"

ورأى ،خفاء اإلتحت عباءة  )جریفوك( حامال )ھاري(وانسل ،  )ھرمایوني( ھا قالت."..صباح الخیر"

م  عند سیرھ)ھرمایوني( أذن فيبذلك  )ھاري(ھمس  "..ذلك مؤدب للغایة" .  المذھولة )توم( نظرة 

  .  الصغیريخارجین من الحانة للفناء الخلف

  ".مع الناس و كأنھم حثالة المجتمع يیجب أن تتعامل"

 الحائط الغریب في وطرقت على طوبة )بیالتریكس( عصا  )ھرمایوني( وسحبت ". حسنا، حسنا "

كانت ،  المنتصف فيوظھرت فتحة ،أمامھم وفى الحال بدأت الحجارة تلتف بسرعة حول نفسھا 
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وكان ذلك ھو حارة  مرصوف بالحصى ضیق  النھایة شكل طریقفيأخذة ، تتسع أكثر فأكثر 

 فيولم یكن ھناك كثیر من المتسوقین ، وال یكاد یكون وقت فتح المحالت،ئا دكان ھا . )دیاجون(

  .الخارج

 زاره من يكثیرا اآلن من المكان النشیط الذالمرصوف بالحصى قد تغیر ، كان الشارع المتعرج 

، كثر المحالت مغطاة باأللواحكانت أ. منذ عدة سنوات سابقة )ھوجورتس( في سنتھ األولى فيقبل 

 إلى )ھاري(نظر . خر زیارة لھآومع ذلك ظھرت أخرى جدیدة مخصصة لفنون الظالم نشأت منذ 

ٌصورة وجھھ الملتصقة على كثیر من النوافذ معنو◌◌◌ن علیھ تحذیر ِ ِ الغیر مرغوب فیھ رقم   ":ِ

  .الطرقات؛ وكان ھناك عددا من الناس رثین الثیاب یجلسون عند المداخل و" واحد

نھم كانوا سحرة حقیقیین ؛ وكان أمصرین على  ، الذھب إلىویلتمسوا ، وسمعھم ینوحوا للمارین

  .ھناك رجال على عینھ ضمادة دامیة

 بدوا وكأنھم یتالشوا ویذوبوا  )ھرمایوني( وبمجرد أن لمح الشحاذین ،  الطریقفيوأكملوا سیرھم 

  )ھرمایوني(  إلیھمفنظرت . بوا بأسرع ما یمكنھمویحجبوا وجوھھم عنھا ویھر، بعیدا عن طریقھا

  . سیرهفي كان یترنح يلیھا الرجل ذو الضمادة الدامیة والذإحتى وصل ، بفضول 

  .وبدا مذھوال وحزینا جدا،  حاد النبرات يكان صوتھ عال ، لیھاإوأشار ،صاح " ....يأطفال"

ِ؟ ماذا فعل بھم؟ أنت تعلمین؟ أنت تعلمینيأین أطفال " ِ...."  

ثم جاء .  عنقھاإلىلیھا الرجل یمد یده إ فاندفع  ،)ھرمایوني(تلعثمت ........." أنا حقا ...... أنا "

  .انفجار مدوى بضوء أحمر وسقط الرجل على األرض مغشیا علیھ

وعصاتھ ممتدة و نظرة الصدمة مرسومة على وجھھ بوضوح وراء لحیتھ؛  ، ھناك  )رون( ووقف 

 متحمسین،مارین عباءاتھم وھرولوا بینما جمع ال، ذ المحیطة بالشارع فظھرت وجوه من النواف

  .لالنصراف بعیدا عن موقع الحادث

  )ھاري(  أكثر وضوحا وبروزا من ذلك؛ وتساءل )دیاجون (ما كان یمكن لیكون دخولھم لحارة 

 التشاور وقبل أن یستطیعوا التحرك أو.  خطة أخرىفيذا كان أفضل الرحیل والتفكیر إللحظات ما 

  .سمعوا نداء من خلفھم، فیما بینھم 

؛   )ھاري( بشدة حول عنق )جریفوك( وأمسك )ھاري(استدار .!" ) لیسترانج(ممدا.... لماذا  "

،  الكثیف والطویلي وعلى رأسھ تاجا من الشعر الرماد- ساحر  ، وكان یسیر نحوھم رجال طویال

  .وذو أنف حاد

 من )ھاري( تلك اللحظة لم یتمكن فيلكن ،  )ھاري( أذن في )جریفوك( ھمس ."...) ترافیرز(إنھ"

  .)ترافیرز(معرفة من ھو 
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   ." ..وأنت ماذا ترید؟" :  وقفتھا وقالت بكل احتقار استطاعت جمعھفي )ھرمایوني(استقامت 

  .وكان واضحا أنھ قد أھین ،  مكانھفي )ترافیرز(توقف 

 جانبیا على الرصیف لیكرر المعلومة )ھاري(  فمشى ھذا)جریفوك(قال  . " الموتىيكلآإنھ أحد "

   .)ھرمایوني( أذن في

 غیر مرغوب فیھ يلكن إن كان وجود "، بشكل بارد )ترافیرز( ھاقال، " لقد أردت أن أحییك فقط"

 إلى في الموتى الذین استدعوا يكلآ أحد )ترافیرز(فقد كان  ؛ على صوتھ اآلن)ھاري(تعرف .....". 

  .)وودزینوفیلیوس لفج(بیت 

 محاولة منھا للتغطیة على في بسرعة )ھرمایوني(قالت  ، )ترافیرز( ،اإلطالقعلى ، ال، ال "

  "كیف حالك؟. "خطأھا

  . ")بیالتریكس(،  متفاجئ من وجودك خارجايحسنا أنا أعترف  بأن"

  .)ھرمایوني( ھسألت."أحقا؟ ولماذا؟ "

آه ....بعد  ، بالمنزلقامتھمإ دین محد)لفويما(لقد سمعت بأن عائلة  "، )ترافیرز(وسعل ، "  ..حسنا"

  ".الھروب.. 

  ..!!. الخارج في )بیالتریكس(ولم یكن من المفروض أن تكون ، إن كان ذلك صحیحا 

 تقلید رائع في )ھرمایوني( ھاقالت، " ي الماضفي الظالم یغفر ألولئك الذین خدموه بإخالص  سید"

  ." )ترافیرز( ، يربما رصیدك لیس جیدا مثل " ، اء األكثر احتقارا و ازدر)بیالتریكس(ألسلوب 

 الرجل إلىونظر على األرض .إال أنھ بدا أیضا أقل اشتباھا فیھا،كل الموتى بدا مھانا آبالرغم من أن 

  "ِكیف أھانك؟ . ")رون( صعقھ يالذ

  . ببرود)ھرمایوني(  ھاقالت ، ." فلن یفعل ذلك ثانیة.ھذا ال یھم "

إذا كانوا  " ،)ترافیرز( ھاقال، "  عصا سحریة بإمكانھم أن یكونوا مزعجینبعض ھؤالء الذین دون"

 في بالفعل أن ألتمس قضیتھا ينتلكن واحدة سأل، يال یفعلون شیئا سوى التوسل فال اعتراض لد

قال مغیرا ." أبرھن لك على ذلكيودعن،أنا ساحرة، يأنا ساحرة یا سید " .يالوزارة األسبوع الماض

 )ترافیرز( ھاقال، "  لكن عصا من تلك؟  .... يكما لو كنت سأعطیھا عصات. "اھایإصوتھ مقلدا 

  ". ...؟ لقد سمعت أن عصاتك قد )بیالتریكس (، تستخدمینھا اآلن التي"، بفضول 

 "  ، السحریة)بیالتریكس(ممسكة بعصا ،  بشكل بارد )ھرمایوني(قالت ،  ......"ي ھنا عصاتيمع"

  ".لكنك قد ضللت بشكل محزن ،)ترافیرز(، لیھاإ كنت تستمع التي شاعاتأعلم ما اإل أنا ال

ك ھذا؟ أنا لم من صدیق. ")رون( إلىوبدال من ذلك استدار ،  و كأنھ مأخوذا قلیال)ترافیرز( بدا 

  !".أتعرف علیھ
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ا  ؛ لقد قرروا أن یكون االسم أجنبیا ھو األكثر أمان)ھرمایوني( ھا قالت ". )دراجومیر دیسبارد(إنھ " 

وھو ھنا ألنھ مھتم و متعاطف ، نجلیزیة إنھ یتحدث القلیل من اإل " ، نتحلھا لی)رون( كھویة مزیفة لـ

  " . الجدیداوقد جاء من ترانسلفانیا لیرى نظامن،  الظالم سیدمع أھداف 

صبعین إ )ترافیرز(فمد  . یدهًمادا )رون( ھاقال،"  وأنت؟، آو " ". ؟)دراجومیر(،؟ كیف حالك  حقا"

  . وكأنھ خائفا من أن یدنس نفسھ)رون(لم على وس

ِ أحضر◌ك أنت وصدیقالذيإذا ما " "  ھكذا باكرا؟)دیاجون(المھتم و المتعاطف لحارة .. آه ... ك الـ ِ

  .)ترافیرز(سأل 

  .)ھرمایوني( ھاقالت ، )جرینجوتس( إلىأنا بحاجة للذھاب "

النستطیع العیش دونھ ورغم ، ھب اللعین الذ، الذھب  . ")ترافیرز( ھاقال" وأنا أیضا، للعجب  یا"

 )ھاري(؛ شعر " األصابع الطویلةي أستنكر ضرورة انسجامنا مع أصدقائنا ذويذلك أعترف بأنن

  . تضیق حول عنقھ للحظة)جریفوك( يبأید

 )ھرمایوني( فلم یكن لـ.  یشیر لألمام و )ھرمایوني( وھو یومئ لـ )ترافیرز( ھا قال." ؟ ھل نذھب "

 إلىوصوال ،خر إال لمتابعتھ والسیر بجواره طوال الطریق المرصوف بالحصى والمنحنىآ خیار يأ

خرى الصغیرة؛  وقف شاھقا عالیا عن المحالت األي الذ)جرینجوتس(بنك ،  يالبناء األبیض الثلج

  .)جریفوك( حامال )ھاري(كما تبعھم ،  جانبھم إلى )رون(وسار 

 وجعلھ )ترافیرز(مجاراة ، وأسوأ من ذلك ، لیھإ یحتاجون  یتوقعونھ أويءخر شآكل موتى یقظ كان آ

  .)رون( أو )ھرمایوني(تصال بـ  وسیل لاليولیس ھناك أ، )بیالتریكس(یعتقد بأنھ مع 

وكما حذرھم . زیةرونبالبواب األ الساللم الرخامیة المؤدیة ألعلى إلىوسریعا وصلوا جمیعھم 

كالھما ممسكین بعصى ، بالمدخل قد استبدلوا بساحرین عادة ما تحیط التيبأن العفاریت ، )جریفوك(

  .ذھبیة طویلة ورفیعة

وصعد ". ..بسیط لكن فعال للغایة " ،بطریقة مسرحیة)ترافیرز(أشار ، " ..األمانةمجسات ،آه " 

 الذھبیة على جسده صعودا ي اللذان رفعا العص،الدرجات وھو یومئ یمینا ویسارا لكال الساحرین

. خفاء والتنكر واألشیاء السحریة المخبأةتكشف تعاویذ اإل ، )ھاري( كما یعلم فالمجسات. وھبوطا

 السحریة لكال الحارسین كل بدوره )دراكو( بعصا )ھاري(أشار ،ومع علمھ بأن لدیھ ثوان قلیلة فقط 

زیة المطلة رون كان ینظر من خالل األبواب البي الذ)ترافیرز(لم یالحظ .  مرتین)كونفندو (وغمغم 

.  البدایة عندما أصابتھم التعویذةفيوكال الحارسین بدوا وكأنھم قد أجفلوا ،  القاعة الداخلیةعلى

، "..لحظة یا مدام " . صاعدة الساللمي األسود الطویل على ظھرھا وھ)ھرمایوني(وتموج شعر 

  .رافعا المجس،  أحد الحارسینھاقال



  
  
 

   ٤٠٩ 

 Http://www.TipsClub. com 

واستدار  . مر المتغطرس األ)بیالتریكس(  صوتفي )ھرمایوني(قالت ، " ...!لكنك فعلت ذلك توا" 

 الرفیع وإلى ي المجس الذھبفيحدق . وكان الحارس مضطربا ومشوشا.  رافعا حاجبیھ)ترافیرز(

 )ھرمایوني(وسارت .  ")ماریوس( أجل لقد فحصتھم لتوك ":  صوت مذھول في قال الذي، شریكھ

.  خلفھم ومختفیان)جریفوك( وال حامال مھرفكان )ھاري(أما ،  جانبھاإلى )رون(و ،بكل ثقة لألمام 

  .كال الساحران كانا یحكان رأسیھما،  بعد عبوره المدخل )ھاري(ولمح 

 كانت مصنوعة من الفضة حاملة قصیدة التيو كانا ھناك عفریتان یقفان أمام األبواب الداخلیة 

 ىد جاءتھ ذكروفجأة كسكین حا،لیھا إ )ھاري(ونظر . تحذیر من عقوبة مریعة للصوص المحتملین

أفضل عید میالد لھ على  ، بلغ فیھ الحادیة عشري الیوم الذفي نفس المكان فيوھو واقفا 

كما قلت من قبل ستكون مجنونا إذا قمت بمحاولة  ":  قائال )ھاجرید( جانب إلىوكان واقفا ،االطالق

  ". سرقة ھذا البنك

ھ الملیئة بالذھب كالكنز الدفین ولم وكانت خزانت،  ذلك الیومفي كأحد العجائب )جرینجوتس(كان 

  ... یحلم للحظة بالعودة للسرقةولم، حیاتھفيیكن لدیھ علم بأنھ قد یمتلك شیئا كھذا من قبل 

  قاعة المصرف الرخامیة الواسعة ؛ وكانت ھناك طاولة طویلةفيلكنھم خالل ثوان كانوا واقفین 

  . العمالء القادمین لھذا الیومیدیرھا العفاریت وھم جالسین على مقاعد مرتفعة لخدمة

 عفریت عجوز كان یفحص عملة ذھبیة سمیكة من إلى )ترافیرز(و ،)ھرمایوني(و،)رون(توجھ 

 بأن یخطو قبلھا بذریعة أنھا تشرح )ترافیرز( لـ )ھرمایوني(وسمحت .خالل نظارة ذات عین واحدة

و تكلم و ھو ال ، كان یمسكھا جانبايالترمى العفریت العملة المعدنیة . )رون( معالم وسمات القاعة لـ

 ي أعطاه مفتاح ذھبالذي ، )ترافیرز( وبعد ذلك حیا ". من صنع العفاریت ": ینظر ألحد بعینھ

   .لألمام )ھرمایوني(تقدمت  .لیھ مرة أخرىإفحصھ ثم أعاده ، صغیر جدا

 أن يكیف ل .... كیف   " : كان من الواضح أنھ قد أجفليالذ  قال العفریت". )لیسترانج(مدام " 

  ."ِأساعدك الیوم؟

 )ھاري(ونظر ، بدا العفریت العجوز مترددا قلیالف؛ )ھرمایوني( ھا قالت."يأرید دخول خزانت "

  .حولھ

لكن العدید من العفاریت األخرى تركوا  ،  كان مترددا ومراقبا)ترافیرز(... فقط  العفریتلیس

  . )ھرمایوني( في نعملھم وكانوا یحملقو

        . العفریتھاسأل" بطاقة تعریف؟.........ِألدیك "

  .)ھرمایوني( ھاقالت!" أنا لم أسال قط عن بطاقة تعریف من قبل....أنا  ؟ بطاقة تعریف"

  ".البد من أنھ تم تحذیرھم من متطفلین" ،)ھاري( أذن في )جریفوك(ھمس ، " ...نانھم یعلمو"
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 إدراك مفاجئ يوف،ومد یدا مرتجفة قلیال .  العفریتھاقال، "عصاتك السحریة ستفعل یا مدام "

 )بیالتریكس( كانوا على علم بسرقة عصا )جرینجوتس( بأن عفاریت )ھاري(ومخیف علم 

لعنة "  ؛ )ھاري( أذن في )جریفوك(ھمس ،" ...تصرف اآلن،یجب أن تتصرف اآلن .  "السحریة

  !" .التحكم

 فيوألول مرة ، فریت العجوز وھمس  العإلىوأشار بھا ، العصا من تحت العباءة )ھاري(فرفع 

وشعور بالوخز  ، )ھاري( ذراع فيحساس غریب اندفع ألسفل إوفجأة جاءه ".  !)امبریو("   :حیاتھ

 أوردتھ وأعصابھ وعروقھ وتربطھ بالعصا إلىودفء  یبدو وكأنھ یتدفق من عقلھ ، والدغدغة 

، آه " ، وقال بعد ذلك، وتفحصھا جیدا ، )بیالتریكس( أخذ العفریت عصا.  ألقاھا لتوهالتيواللعنة 

  . ")لیسترانج(یا مدام  ، تملكین عصا جدیدة

  . ....."ينھا ملكإال " ، )ھرمایوني(قالت "  ماذا؟"

زالت العفاریت تتابع ما  وھو یقترب من الطاولة مجددا؛ وال، )ترافیرز( ھاقال، "   عصا جدیدة؟"

  .یحدث

وأشار .  بدون تفكیر)ھاري(وتصرف ".  ِریة استخدمت؟ صانع عصا سحيأ،ِلكن كیف فعلت ذلك"

  . مرة أخرى!" )امبریو( " : وھو یغمغم ، )ترافیرز( إلىبعصاتھ 

أتعمل . وجمیلة جدا،جل أ "، )بیالتریكس( عصا إلىناظرا  ، )ترافیرز( ھاقال،" فھمت، أوه نعم "

 )ھرمایوني(بدت ". ألیس كذلك، جیدا؟ أنا أعتقد أن العصا السحریة دائما ما تتطلب ترویض قلیال

وصفق .  تقبلت تغیر مجرى األحداث الغریبة دون تعلیق )ھاري(ولكن لراحة ، حائرة تماما 

 إلىأنا بحاجة   ": منھ و قال لھ العفریت العجوز الواقف خلف الطاولة لعفریت أصغر سنا اقترب

لدیة بدت ملیئة بمعادن بعیدا وعاد بعد لحظة مع حقیبة جأسرع العفریت ، "  المصلصلةاأللة

  . رئیسھإلى سلمھا يوالت ،مصلصلة 

وھو یقفز من على مقعده ،  العفریت العجوزھاقال"  ؟) لیسترانج(  یا مداميأتتبعینن ، حسنا ،جید"

  . مامھمأالطویل و اختفى من 

ومحتویات  ،وھو یھرول بسعادة نحوھم ، وظھر من عند طرف الطاولة " ... خزانتكإلىخذك اس"

وكان كل . واقفا ساكنا وفمھ مفتوحا على اتساعھ )ترافیرز(كان  . تزال تصلصل قیبة الجلدیة الالح

  .)ترافیرز(حداث الغریبة واضطراب  األإلى )رون(ذلك قد جذب انتباه 

 وھو ھاقال، "ا تعلیماتدیننحن ل " ،مندفعا من وراء الطاولة خرآجاء عفریت  ".  )بوجرود(انتظر "

.  ")لیسترانج(لكن عندنا تعلیمات خاصة بشأن خزانة ،  یا مدام يسامحین" . )يھرمایون( لـيینحن

 و خر أصابت العفریت جعلتھ یبتعد عن اآلالتي لكن تعویذة التحكم ،)بوجرود( أذن فيوھمس شیئا 
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.. عائلة عریقة..  ترید زیارة خزانتھا )لیسترانج(ومدام ، أنا مدرك لألوامر والتعلیمات  ": یقول 

أسرع نحو أحد األبواب العدیدة المؤدیة ، زال یصلصل  وما....".من فضلك، من ھنا .. ء قداموعمال

  .لخارج القاعة

 مكانھ ویبدو وكأنھ فارغا بشكل فيیزال متسمرا   كان الالذي )ترافیرز(وراءه على  )ھاري(نظر 

 وبشكل ودیع يیمش  ، معھم ي یأت)ترافیرز(و بنقرة من عصاتھ جعل  .فاتخذ قراره ، يغیر عاد

  .والمضاء بالمصابیح الملتھبة،  بالحجارة الوعرة يء الممر الملإلىحتى وصلوا للباب وعبروه 

 عندما أغلق الباب خلفھم وسحب عباءة )ھاري( ھاقال، " ..نھم یشتبھوا فیناإ، مأزق فينحن "

 دھشة يا أظھروأ )بوجرود( أو )ترافیرز(أحد من   من على كتفیھ وال)جریفوك(وقفز .خفاءاإل

  . المفاجئ وسطھم) بوترھاري(نتیجة لظھور 

، )ترافیرز( ولوجود )رون(و،)ھرمایوني(أضاف ردا على ارتباك و تساءل ، " .. لعنة التحكمانھإ"  

  .اللذان كانا واقفان و كأنھما فارغان)بوجرود(و

  عقلھإلىى لیھ ذكرى أخرإواندفعت ...". ال أعلم ،  فعلتھا بالقوة المطلوبةيال أعتقد أن"

  ... تسخر منھ وتستھزء بھ عندما حاول استعمال لعنة ال تغتفر ألول مرةيالحقیقیة وھ)بیالتریكس(لـ

  ".....)بوتر(  أن تعنیھا حقاإلىأنت بحاجة " 

  ."  استطاعتنا ذلك؟فيأنخرج اآلن بینما   " ،)رون(سأل "  ماذا سنفعل؟"

وخلفھ  ، الرئیسیة  القاعةإلى ي الباب المؤدإلىر  تنظيوھ ، )ھرمایوني( ھاقالت، " إذا استطعنا "

  .  يالذین یعلموا بما یجر

  .)ھاري( ھاقال" فمن األفضل أن نكمل ،  ھناإلىبعدما وصلنا "

أملك  فأنا ال  العربة ؛في للتحكم )ودربوج( وجود إلىإذا نحن بحاجة  " ، )جریفوك(قال"  حسنا"

"  :  و قال )ترافیرز(عصاتھ نحو )ھاري(صوب ".   الصالحیة لكن لیس ھناك مكانا للساحر

  !".)امبریو(

  .  فاستدار الساحر وسار على الطریق المظلم بخطى سریعة

  ."ماذا جعلتھ یفعل؟"

 صفر ألستدعاء العربة الصغیرة الذي، )بوجرود(  وھو یشیر بعصاتھ نحو)ھاري( ھاقال ، "یختبئ"

واثقا من أن بإمكانھ سماع صیحات )ھاري( وكان. من الظالم  جاءت على طول الممر نحوھمالتي

و ، )ھاري(و ، )جریفوك(. األمام في )بوجرود(.  القاعة الرئیسیة بینما ھم یتسلقوا العربة فيخلفھم 

 سرعة في، واھتزت العربة و بدأت رحلتھا. الخلف معافي ُحشروا جمیعا )ھرمایوني(و ، )رون(

وبدأت العربة ، الحائط ب یختبئ في تجویفان  كي طریقھم الذفي )ترافیرز(متزایدة ؛ ورأوا 
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  .وتنحدر ألسفل طوال الوقت، ختراق الممرات المعقدةالتفاف وباال

وطار شعره وراءه  ، الممر في سماع شیئا من صوت اھتزاز العربة و سیرھا )ھاري(لم یستطع

قصوى ویدخلون  یكادوا أن یطیروا فیھا من السرعة الالتيواألدوار  ،وھم ینحرفون بین الممرات 

 ؛ ربما تركوا أثارا كبیرة خلفھم. ولكنھ ظل ینظر خلفھ مترقبا  ، أعمق شیئا فشیئا تحت األرض

 )بیالتریكس( ھیئة في )ھرمایوني(بتنكر  كلما بدا حماقة أكثر فأكثر ، األمر فيوكلما ازداد تفكیره 

  .ت و علموا من سرقھا ایضاعلموا بأنھا قد سرق الموتى يكلآبینما  ، )بیالتریكس(وحملھا عصا  ،

 وسرعة میلوانحنوا ب ؛) جرینجوتس( إلى أعمق من كل مرة أتى فیھا .كان الطریق أعمق اآلن

 )جریفوك(  صیحة)ھاري(وسمع . الممرفيكان ھناك صوت شالل یھدر  ، وبعد لحظات ، كبیرین

ولم یستطع  ، )ھاري( فم مأل الماء عین و. فاندفعوا خاللھ. فراملي لكن لم یكن ھناك أ.!" ااااال":

تحطم  )ھاري( سمع . انقلبت العربة وارتموا جمیعا منھا ،أن یرى أو یتنفس ثم و بترنح مرعب

وشعر بنفسھ  ،  مايء تصیح بش)ھرمایوني(وسمع ، الممرفي تصطدم بالحائط ي قطع وھإلىالعربة 

  . الممر الصخریةیھبط  بال ألم على أرض  ،  الوراء نحو األرض وكأنھ بال وزنإلىینزلق 

 من یدھا لتقف على )رون(وجذبھا  ، )ھرمایوني(غمغمت،"تعویذة تخفیف الصدمات......نھا تـإ"

 فيوبدال من ذلك كانت واقفة  ؛ )بیالتریكس( ارتعب عندما رأى أنھا لم تعد)ھاري(لكن ، قدمیھا

أدركوا . ال لحیة مجدداأحمر الشعر وب )رون(مشبعة بالماء بالكامل؛وكان  ، العباءة الكبیرة علیھا

  . بعضھم البعضإلىذلك عندما نظروا 

 یغمر ي الطوفان الذإلىبینما یقف على قدمیھ وھو ینظر  ؛ )جریفوك( ھاقال "...شالل اللصوص"

  .بل أكثر من ذلك ،  یدرك بأنھ لیس مجرد ماء)ھاري(وجعل ذلك ،الممر

 فينھم كانوا یعلمون  بوجود متطفلین إ ! واألشیاء السحریة المخبأة،إنھ یزیل كل أنواع السحر"

  .!"وحضروا دفاعاتھم ضدنا، )جرینجوتس(

دفع یده تحت  وبسرعة، تزال معھا تتحقق بأن الحقیبة المخرزة ال )ھرمایوني(  )ھاري(رأى 

یبدوا  ؛  حیرةفيیھز رأسھ ) بوجرود( ثم استدار لرؤیة.خفاءمعطفھ لیتأكد من أنھ لم یفقد عباءة اإل

  .قد أزال عنھ لعنة التحكم لصوصأن  شالل ال

لن نستطیع دخول الخزانة من دون عفریت من  "؛  )جریفوك( ھاقال "..نحن بحاجة إلیھ"

  ". الحقیبة المصلصلةإلىبحاجة نحن  و)جرینجوتس(

الصخریة كما شعر مجددا   الممراتفي؛ تردد صدى صوتھ   ثانیة)ھاري( ھاقال ".)امبریو (" 

و تحول تعبیره  ، مجددا لسیطرتھ )بوجرود(وخضع .ة من عقلھ لعصاتھحساس السیطرة المتدفقإب

 حمل الحقیبة الجلدیة الملیئة بالمعادن في )رون(كما أسرع ، الالمباالة المھذبةإلىالمشوش 
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  .المصلصلة

وصوبتھا  )بیالتریكس( ورفعت عصا ، )ھرمایوني( ھاقالت، )ھاري( أسمعھم قادمین یا يأعتقد أنن "

ورأوا تعویذة الدرع تكسر تدفق المیاه المسحورة وظھر  " ...!)بروتیجو(" " صاحت نحو الشالل و

  .  الممر

  .    ")جریفوك(قد الطریق    " ،)ھاري( ھاقال،" ..تفكیر جید"

 ،العفریت  الظالم وراءفي وھم یمشون سریعا على األقدام )رون(سأل " كیف سنخرج مجددا؟"

  .عجوز كان یلھث وكأنھ كلب يالذ)بوجرود(و

لقد اعتقد أن بامكانھ أن یسمع   ،نصاتكان یحاول اإل ، )ھاري( ھاقال"   وقتھفيفلنقلق بشأن ذلك "

  .  ما یصلصل ویتحرك قریبايءصوت ش

  "؟)جریفوك(بعد یا تكم "

  ......."ة بعیدتلیس ، )بوتر ھاري( یا ة بعیدتلیس"

  . لھ وتوقفوامتحضرا )ھاري( كان يذ اليءركن رأوا الشالوعندما داروا حول 

.  المكانفيمانعا الدخول ألربع أو خمس خزانات عمیقة ، كان أمامھم تنین عمالق مقید لألرض 

 وكانت عینیھ وردیة علیھا غشاء أبیض،وكانت قشورالوحش شاحبة لطول فترة سجنھ تحت األرض

ألرض  افيوكلتا سیقانھ الخلفیة ممسك بھما بقیود وسالسل مربوطة بأوتاد مثقوبة عمیقا  ،

نھا ستمأل الغرفة أأما أجنحتھ الكبیرة ذات النھایات المدببة فكانت مطویة على جسده حیث .الصخریة

 وفتح فمھ ،ھدر بضجة عالیة جعلت الصخور تھتز،  وعندما أدار وجھھ القبیح نحوھم ، إذا بسطھا

  .  الممرإلى دینونفث نارا جعلتھم یركضون عائ

ا دیننحن ل،وعلى أیة حال.ولكنھ متوحش للغایة رغم ذلك" ، )وكجریف(لھث ، " ...إنھ أعمى جزئیا"

 الحقیبة ين یتوقع عندما تأتأ علیھ يالذ لقد تعلم ما. وسائلنا الخاصة للسیطرة علیھ

  ". ي لاأعطھ.المصلصلة

 التيفأخرج منھا العفریت عددا من اآلالت المعدنیة الصغیرة  ، )جریفوك( الحقیبة لـ)رون( يأعط

  .تصنع ضوضاء مثل  المطرقة على السندیان لكن بأعداد كبیرة منھاعندما تھتز 

  . تسلمھا بشكل ودیعيالذ)بوجرود( لـ)جریفوك(وأعطاھا 

  " ستفعلھيالذ أنت تعرف ما"

 سیتوقع األلم عندما یسمع":  قائال )ھرمایوني(و،)رون(و،)ھاري( أخبر )جریفوك(

  ".ة یده على باب الخزانة أن یضع راح)بوجرود(ویجب على  ، وسیتراجع.الضوضاء

ء اوتردد صدى صوت الضوض ،  اآلالت المصلصلةو ھم یھزون ،  الركن مرة أخرىإلىوتقدموا 
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وكأن داخل  )ھاري(حتى شعر ،كبیر ذلك بشكل في بالغت التي ، بتأثیر من الجدران الصخریة

 رؤیتھ )ھاري(استطاع . ثم تراجع ، وزأر التنین مرة أخرى . ھتز مع المكانیجمجمتھ 

وخمن بأنھ قد تعلم الخوف من  ، وعندما اقتربوا أكثر رأى جروح وحشیة وندب على وجھھ،یرتجف

   .السیوف الساخنة عندما یسمع صوت تلك اآلالت المصلصلة

  .!"جعلھ یضغط على الباب بیدهإ"

 ،العجوز وأطاع العفریت.  مجددا)بوجرود( صوب عصاتھ نحو الذي )ھاري(، )جریفوك(حث 

 بالعمالت يءوتالشى باب الخزانة لیكشف عن تجویف یشبھ الكھف مل ، ده على الخشبفضغط بی

وأخرى  ، بعضھا بأعمدة فقریة طویلة -جلود مخلوقات غریبة ،  ودروع فضیة ، واألقداح الذھبیة

 ، ابحثوا " .تزال مرتدیة تاج وجمجمة ال ، قواریر مرصعة بالجواھر في جرعات - بأجنحة متدلیة 

  . داخل الخزانةإلى عندما أسرع الجمیع )ھاري( ھاالق"  بسرعة

 اآلخر )الھوركروكس(لكن إذا كان  ، )ھرمایوني( و )رون(لـ  )ھافلباف(لقد قام بوصف كأس 

  .یعلم كیف یبدو شكلھ حتى فإنھ ال ،  الخزانةفيھو الموجود  الغیر معروف

وظھر الباب  ؛ تومة ورائھموكانت ھناك صوت صلصلة مك ، فبالكاد لدیھ وقت لینظر حولھ بدقة

  .   ظالم تامفيفأصبحوا محبوسین  ، مغلقا علیھم الخزانة ، مرة أخرى

 )رون( عندما أطلق )جریفوك( ھاقال".  ویستطیع اطالق سراحنا)بوجرود(زال معنا  ال،الیھم "

  .صیحة مفاجأة

  ".ا وقت قلیل جدادینتستطیعوا؟ وأسرعوا فل أال ،أضیئوا عصیكم"

ورأى  ؛  أشعت على الجواھر المتألقةالتي عصاتھ السحریة )ھاري(أضاء  .. " ..!)لوموس (" 

 )رون(وأضاء .  رف عال بین خلیط من السالسلإلىالمزیف مستندا  )جریفندور( سیف

  .وبدأوا بفحص أكوام األشیاء المحیطة بھم ،  عصیھم أیضا)ھرمایوني(و

 الوقت فيفأدار عصاتھ تجاھھا ،   بألم)يھرمایون( صرخت ." !؟آآه .. أیمكن أن یكون)ھاري(" 

انقسم وأصبح كأنھ ،لكن بمجرد أن وقع  .المناسب لیرى سقوط قدح مرصع بالجواھر من یدھا

كبیرة ومتدحرجة   بعثرةفيوبعد لحظات كانت األرض مغطاة باألقداح المتماثلة ، نافورة من األقداح

  .موكان من المستحبل تمییز األصلیة بینھ،  كل اتجاهفي

  . تمص أصابعھا الملسوعةيوھ ، )ھرمایوني(تأوھت !" يلقد أحرقتن"

 ستلمسھ سیحرقك ثم يءكل ش " ، )جریفوك( ھاقال".  )ي فالجرانت( و)جیرمینو( يلقد اضافوا لعنت"

 االنھیار فيستبدأ تدریجیا ، وعند المحاولة ألخذ الكنز-لكن النسخ عدیمة القیمة ،یستنسخ ویتضاعف 

  ".ن الذھب المتزایدحتى الموت لوز
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 عرضیا أحد )رون(مس ،  لكن بمجرد قولھ ذلك،  بیأس )ھاري( ھاقال" يء شيال تلمسوا أ ، حسنا"

 متأثرا بما لسعتھ )رون(خر وأكثر عندما قفز آ عشرین قدح إلىفانفجر  ، األقداح المتساقطة بقدمھ

  . حذائھالشدیدة التي لمستالحرارة 

  .)رون(ممسكة بـ  ، )ھرمایوني( اھقالت"  قف ثابتا وال تتحرك "

رمز محفور علیھ ، صغیر يبأن الكأس ذھب، تذكروا  " ،)ھاري( ھاقال، " انظروا حولكم فقط "

 في) رافینكلو(كان بامكانكم أن تروا رمز   فیما عدا ذلك ابحثوا عما اذا-ولھ مقبضان  ،) ھافلباف(

  ". -النسر  ،  مكانيأ

وكان .  یفحصون المكان بشكل حذر، حو كل زاویة وشقوصوبوا جمیعھم عصیھم السحریة ن

ت المزیفة على ونایل كمیات كبیرة من الجا)ھاري(فقد بعثر  ؛ مستحیال علیھم أال یلمسوا شیئا

ومع وجود ،و أصبح ھناك مكان بالكاد یستطیعون أن یقفوا فیھ ،  األقداحإلى انضمت التياألرض 

  . فرنإلى وكأن الخزانة قد تحولت شعروا ،الذھب المتوھج المشتعل بالحرارة

ترتفع حتى التي  على الرفوف ھعلى الدروع من صنع العفاریت و خوذ موضوع)ھاري(مر ضوء 

، إنھ ھنا .  " جعل قلبھ یقفز ویده ترتعدي الذيءوفجأة وجد الش، فرفع الضوء ألعلى وأعلى السقف؛

 يفتألق الكأس الذھب ، لى أیضا أعإلى عصیھم )ھرمایوني(و  )رون(وجھ كال من !".أعلىبھناك 

ھیلجا ( كان یخص يكان ھناك الكأس الذ . الصغیر لوجود ضوء من ثالث اتجاھات مختلفة

توم ( كان سرقھ منھا يوالذ ، )ھیبزیباه سمیث( كان بمرور الوقت قد وصل لملكیة يالذ،  )ھافلباف

   .)ریدل

  .)رون(ل سأ" ؟يء شيوكیف بحق الجحیم سنصعد ألعلى بدون أن نلمس أ"

أثناء  )جریفوك(قالھ   كان من الواضح أنھا قد نسیت ماالتي ، )ھرمایوني(صاحت  ، )أكسیو كأس(

  .  جلسات التخطیط

  . زمجر العفریت "ال فائدة، ال فائدة"

، إذا كنت ترید السیف  " ، العفریتإلى وھو ینظر )ھاري( ھاقال" إذا ماذا سنفعل اآلن؟"

 بالسیف يءشي  أن ألمس أيأباستطاعت!  انتظروا- تساعدنا أكثر من إذا فیجب علیك أن ،)جریفوك(

  ". إیاهي أعطن)ھرمایوني(؟ 

ثم سحبت السیف ، وبحثت لثوان قلیلة ،وأخرجت الحقیبة المخرزة ،  ثوبھا في )ھرمایوني(بحثت 

 و جعل نصلھ یمس طرف إبریق فضى قریب ي على السیف بمقبضھ الیاقوت)ھاري(وقبض . الالمع

  .یتضاعففلم ،

 الذيكان الرف ".   لكن كیف سأصعد ھناك؟- مقبض الكأس فيإذا استطعت فقط أن أدس السیف "
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كانت الحرارة  . كان أطولھمالذي )رون(حتى  ، یحمل الكأس موضوعا بعید المنال ألیا منھم

 )ھاري(وبدأ ینزل العرق على وجھ وظھر ، المتصاعدة من الكنز المسحور تتصاعد وتتزاید

 كیفیة صعوده ألعلى لیصل للكأس؛ وبعد ذلك سمع زئیر فينھ كان یفكر بصعوبة أ إلىافة ضباإل

فأصبحوا .وتزاید واقتراب صوت الصلصلة أكثر فأكثر ، التنین على الجانب اآلخر لباب الخزانة

وحشد من العفاریت ، فعال محصورین اآلن ؛ فلیس ھناك طریقة أخرى للخروج سوى خالل الباب

  . على الجانب اآلخرن یقتربوالذین كانوا

  . ورأى الرعب مرسوم على وجوھھم)ھرمایوني( و)رون( إلى )ھاري(فنظر 

 أن أصعد يیجب عل " ،زدیاد صوت الصلصلة أكثر فأكثرامع  )ھاري( ھا قال ".)ھرمایوني(" 

  ".-  نفعل ذلك األن ویجب أن  ، ھناك

 لیفیكوربس  ( وھمست )ھاري(و صوبتھا نحو ، العصا السحریة خاصتھا)ھرمایوني(رفعت 

نسخ طبق األصل وكانت ل تتضاعف أحد الدروع التي )ھاري(وأصاب ،  فارتفع ألعلى من كاحلیھ.)

  .أجسام حارة جدا تمأل الفراغ الضیق

خران اللذان أسقطا جانب من والعفریتان اآل ، )ھرمایوني( و  ،)رون(وتعالت صرخات ألم من 

،  المد المتصاعد من الكنز الساخن المتوھجفينصفھم مدفون . ت تضاعفيوالت ، ةاألشیاء الموضوع

  .وكانوا یناضلون محاولین الخروج ویصرخون من األلم

  .ممسكا بھ بنصل السیف، )ھافلباف( یدفع السیف من خالل مقبض كأس )ھاري(بینما كان 

عفاریت من وال،)رون(و،   محاولة منھا لحمایة نفسھافي )ھرمایوني(صاحت   ".)امبیرفیوس (" 

  .المعادن الملتھبة الساخنة

 )ھرمایوني(و  )رون(كان  ؛ قبل جعلتھ ینظر ألسفل  حیاتھ منفيثم جاءت أسوأ صرخة سمعھا 

 يالذ  من الھبوط تحت الكنز)بوجرود( مساك بـ الكنز محاوالن اإلفيغارقان عمیقا حتى وسطیھما 

ال أصابعھ إً ن األنظار وال یظھر منھ شیئا عًفكان قد غرق بعیدا )جریفوك(أما ، یزداد شیئا فشیئا

  . ظلت على مرمى البصرالتيالطویلة 

 يفظھر العفریت الملسوع أكثر والذ ، وجذبھ منھا)جریفوك(مساك بأصابع اإل )ھاري(واستطاع 

  .كان یصرخ من األلم

 سطح الكنز على ھابطین )جریفوك(صطدم مع ھو یوبھذا  )ھاري(صاح " ) لیبراتوكوربس (" 

  .)ھاري(وطار السیف من ید ، متضخم ال

 عندما صعد،جلدهبتالمس المعدن الحار الناتج عن  وھو یقاوم األلم )ھاري(صاح ، "اجلبھ"

  .  مصمما على تفادى األشیاء الساخنة المتضخمة ،  على كتفیھ مرة أخرى)جریفوك(
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  ".         فإن الكأس علیھ أین السیف؟"

.      .. وكان ذلك یعنى فوات اآلوان-ر باعثا على الصمموكان صوت الصلیل على الجانب اآلخ

 أن العفریت لم یتوقع )ھاري(وفى تلك اللحظة علم  ، السیف واندفع إلیھ )جریفوك(رأى  "...ھناك"

 البحر فيحتى یتأكد من عدم سقوطھ ، بشدة )ھاري(وقبض بید على شعر. أبدا أن یبقوا على كلمتھم

 على مقبض السیف ورفعھ عالیا بعیدا عن )جریفوك(وقبض  ، لحارالممتد والمتزاید من الذھب ا

  .)ھاري(متناول 

 وابتعد العفریت عنھ. الھواءفي ي نصل السیف وُرمفي كان مثبتا ي الصغیر الذيوسقط الكأس الذھب

 لیمسكھ ؛ بالرغم من شعوره بأن جلده قد تم حرقھ بالنار إال أنھ لم یتخلى عن )ھاري(فاندفع  ،

وعندما انفتح   ،  ال تحصى من قبضتھ منھمرةالتي)ھافلباف(حتى عندما انفجرت كؤوس  ، الكأس

 كأن ھناكو ، يباب مدخل الخزانة أمامھ وجد نفسھ ینزلق خارجا عن السیطرة و كأنھ انھیار جلید

. لخارج الغرفة )ھرمایوني(و )رون(و  ومتضخم من الذھب والفضة الحارقة حاملة إیاه يجبل نار

 جیبھ فيالكأس  )ھاري(وضع  ، تزال تحرقھ وال ، جسده ي تغطالتيمدركا لأللم والحروق وبالكاد 

 التي اللحظة في )ھاري( ي اختفى منزلقا من كتف)جریفوك(لكن ، وحاول العودة لیسترد السیف

 ملوحا بالسیف و،  وانطلق راكضا بأقصى سرعة لیختبأ بین العفاریت المحیطة ، استطاع فیھا ذلك

 .حاملین الخناجر ، واختبأ وسط الحشد المتقدم !".لصوص..النجدة..لصوص ..لصوص "  :صارخا

   . سؤال أو شكيوقبلوا بھ بال أ

 لیقف على قدمیھ وھو یعلم بأن المخرج الوحید ھو من )ھاري(قاوم  ، متزحلقا على المعدن الحار

وانفجرت أضواء  ؛ )ھرمایوني(و )رون(صاح عالیا وانضم إلیھ  ،  ".)ستوبیفاى("  . خاللھم

العدید من  )ھاري(ورأى  ، خرین تقدموالكن اآل ، وانقلب بعضھم،   حشد العفاریتفيحمراء 

  .الحراس السحرة یركضون حول الركن

 إلى دینعائ،  ونفث دفقا من اللھب على العفاریت؛ فھرب السحرة، وأطلق التنین المقید زئیرا

فصوب نحو القیود المسلسلة السمیكة . أو جنون،یحاء  إ)ھاري(وجاء لـ ،  جاؤوا منھيالطریق الذ

  .فانكسرت القیود منفتحة بفرقعات عالیة.   ")ریالشیو(  : "وصاح،  األرضإلى تقید الوحش التي

وانطلق ،   التعاویذ على العفاریت المتقدمةيیزال یرم وھو ال ، )ھاري( ھتف" ...من ھذا الطریق"

  .مىبأقصى سرعة راكضا نحو التنین األع

   )ھرمایوني( صاحت ."  ماذا تفعل؟-  )ھاري( -  )ھاري(" 

  ".-ھیا  ، تسلقوا ، اصعدوا"

فقفز علیھا  قدم التنین الخلفیة في ه انحناء)ھاري(ووجدت قدم  ؛ لم یدرك التنین أنھ أصبح حرا بعد
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  .موھو لم یبدو وكأنھ یشعر بھ ؛ وكانت القشور صلبة كالفوالذ.وسحب نفسھ ألعلى على ظھره

وبعد ثانیة أخرى ،   خلفھم)رون(وتسلق  ؛ نفسھا ألعلى )ھرمایوني(فعتھ فر ذراع)ھاري(ومد 

 بإحكام بالقشور بینما )ھاري(وأمسك  وارتفع عالیا وھو یزأر؛ .أصبح التنین مدركا بأنھ قد تحرر

.   ھواء الفيوحلق ،  خشبیةيفرد التنین جناحیھ ضاربا العفاریت الصارخة على الجانبین وكأنھم قنان

بینما المست  ،المسین سقف الممر ،   على ظھرهدین ممد)ھرمایوني( و )رون(و )ھاري(وكان 

  .خناجر العفاریت المالحقة جناحیھ

لكن التنین فتح فمھ وقذف ،  )ھرمایوني( صاحت.!"نھ ضخم للغایةإ ، لن نستطیع الخروج من ھنا"

قاوم التنین وشق ،  وبالقوة المطلقة .ارتنھا تصدعت طوابقھ والذي ، مفجرا النفق ، نارا مجددا

وكأنھ أصیب بالصمم بسبب  ،والغبار مغلقة بشدة بسبب الحرارة )ھاري( يوكانت عین. طریقھ

 ي أفيمتوقعا سقوطھ ،  فقط مكانھ االلتصاق بظھرهإكان ب ، صوت تحطم الصخور وزئیر التنین

 توسیع فيلقد كانت تساعد التنین .  ".)دیفودیو ("  :  تصیح)ھرمایوني( وبعد ذلك سمع ؛ لحظة

 ؛ وبعیدا عن صراخ العفاریت وصوت الصلیل ،  ھواء أنقىإلى السقف لیصعدوا فيوتحفر ، الممر 

،   التحت أرضیةاألقبیةوعبروا .  مفجرین السقف بتعاویذ الحفر  ،)رون( و )ھاري(لھا كال من افق

وكان خلفھم الممر ،  األعلىفيریة والفراغ كأنھ یشعر بالح و  و قد بدأ ذلك الوحش الزاحف الضخم

وبدأت تقل صلصلة  وانحناءات الممر؛ ،  بذیل التنین ذو النھایات المدببة یضرب كتل الصخوريءمل

وبالقوة ،وأخیرا .-بینما كانت نار التنین تبقى تقدمھم لألمام واضحا ، العفاریت وتصبح مكتومة أكثر

. ي مخرجھم من الممر للمدخل الرخامإلىلعنیفة وصلوا المشتركة بین تعاویذھم وقوة التنین ا

ومدیرا ، ووجد التنین أخیرا مكانا لیفرد جناحیھ كامال، ختباء وركض كال من السحرة والعفاریت لال

 كان باستطاعتھ أن یشمھ من وراء ي الخارج والذفي يرأسھ تجاه البرودة الخارجیة والھواء النق

وشق ،  الذین كانوا متعلقین بظھره)ھرمایوني( و  )رون( و )ھاري(زال معھ  وال ، وأقلع. المدخل

وترنح عند خروجھ لحارة  ، تاركا إیاھا ملتویة ومعلقة من مفصالتھا، طریقھ خالل األبواب المعدنیة

  . وأطلق نفسھ للسماء طائرا)دیاجون(
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نھ إن أ )ھاري(و فكر ،  أین یذھب إلىلم یكن التنین قادرا على رؤیة ، لم یكن ھناك داع للتوجیھ 

  .انقلب أو لف بحدة في الھواء فسیكون من المستحیل علیھم التشبث بظھره العریض

ة خضراء و رمادیة انبسطت تحتھم لندن مثل خریط، مع ارتفاعھم أعلى و أعلى ، و بالرغم من ذلك 

، زاحفا فوق رقبة الوحش .  الغامر كان باالمتنان لھروبھم الذي كان یبدو مستحیال )ھاري(شعور ، 

 أجنحةكانت ، و كانت الریاح الباردة تھدئ جلده المحروق و المتورم ، فھ المعدنیة یتشبث بقوة بحراش

 الخوف لم یكن أوء بسبب االبتھاج سوا، و خلفھ .  طاحونة الھواءأجنحةالتنین تضرب الھواء مثل 

و بعد  .تبكيو   و ھي تنشج)ھرمایوني(و بدت ، على صوتھ أ و ھو یشتم ب)رون(استمر ، یعرف 

 جزء من الفزع الذي انتابھ بان التنین سوف یلقیھم جمیعا عن ظھره )ھاري(فقد ، خمس دقائق تقریبا 

لكن السؤال حول  ، تحت األرضن سجنھ  حد بعیدا عأقصى إلى نیتھ كانت الھروب أن بدا ألنھ، 

 یطیرھا أن فكرة عن المسافة التي یستطیع أدنىلم تكن لدیھ . كیف و متى سیترجلون بقي مخیفا 

سیكون قادر على تحدید ، بالنسبة لھذا التنین الذي یبصر بصعوبة ، و ال كیف ،  یحط أنالتنین بدون 

كم  .ن مقعده یوخذهأنھ یستطیع الشعور بأھو یظن یتلفت حولھ و ) ھاري(بقي . مكان جید یھبط فیھ 

؟ و متى سیقوم ) لیسترانج ( اقتحموا قبوبأنھم )فولدمورت(ن یكتشف أ إلىمن الوقت سیمضي 

 سرعة سیدركون ما تم أخذه ؟ و بعدھا عندما بأي ؟ و )بیالتریكس( بإعالم )سجرینجوت(عفاریت 

 كانوا یطاردون أنھم أخیرا )ولدمورتف(سیعلم ،  الكأس الذھبیة قد فقدت أنسیكتشفون 

   .)الھوركروكسات(

 خالل الغیوم رونصبحوا یطیأن أ إلىفارتفع بتواصل . كان التنین یبدو متلھفا للھواء البارد النقي 

 لم یكن عندھا قادرا على تمییز النقاط الملونة التي كانت سیارات تنساب داخلة و )ھاري(و ، الباردة 

و فوق ، استمروا بالطیران فوق الریف الذي توزع بشكل رقع خضراء و بنیة . خارجة من العاصمة 

   . باھتة و المعة أشرطة الملتویة خالل المناظر مثل األنھارالطرق و 

   .فأكثر أكثر طیرانھم شماال أثناء )رون(صاح " ..ما الذي تبحث عنھ بتقدیرك ؟ " 

 ینقل أن تخدرت من البرد لكنھ لم یحاول دقكانت یدیھ .  صائحا )ھاري(رد " ...لیس لدي فكرة " 

 البحر إلى اتجھ التنین إنو ،  الساحل تحتھم رأوا إن لبعض الوقت ماذا سیفعلون یتساءلكان . قبضتھ 

 ، )ھاري( تساءل، متى . بدون ذكر الجوع و العطش الشدیدین،  بردانا و فاقدا للحس )ھاري(كان ، 

عند تلك ،  تغذیة بعد وقت لیس بالطویل ؟ و ماذا لو إلىسیحتاج  بالتأكید فیھا الوحش ؟ أكلآخر مرة 

  ... ؟لألكل فوق ظھره قابلین أشخاص ھناك ثالثة أن أدرك، النقطة 
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و كان التنین ال یزال ،  اللون النیلي إلى في السماء التي كانت تتحول األسفلانسابت الشمس نحو 

 غیمة كأنھ األرضكان ظلھ الكبیر ینزلق على ،  أنظارھمانزلقت المدن و القرى بعیدا عن ، محلقا 

  .ظھر التنینب یؤلمھ و ھو یبذل كل مجھوده للتمسك )ھاري(كان كل جزء من . عمالقة مظلمة

  ". ؟نھبط  أننا أم" ،  بعد فترة من الصمت )رون(صاح "  ،أتخیلأنا ھل " 

. س عند مغیب الشمس ى بحیرات خضراء عمیقة و جبال بلون النحاأسفل و ر األإلى )ھاري(نظر 

و ،  نظرة جانبیة فوق التنین )ھاري( وضوحا عندما نظر أكثر یكبر و یصبح األرضكان منظر 

  .  كان اكتشف وجود الماء بسبب انعكاس ضوء الشمس عن البحیرةإن تساءل

  . البحیرات الصغیرةإحدى بدورات حلزونیة كبیرة و حام فوق فأكثر أكثرھبط التنین 

 الماء إلىنقفز "  ، لآلخرین )ھاري( ھاقال!"  عندما یصبح منخفضا بشكل كاف  نقفزأن أقول" 

   ..!" یدرك وجودنا ھناأنمباشرة قبل 

 یستطیع رؤیة بطن اآلن )ھاري( أصبحو ،  التي كانت مترددة قلیال )ھرمایوني( و )رون(وافق 

  .التنین الصفراء على سطح الماء

  !"اآلن " 

 مما قدره أكثركانت السقطة ،  باتجاه سطح البحیرة األسفل إلى أقدامھ انزلق من فوق التنین و جعل 

بدأ یركل باتجاه السطح و طفا .  مثل الصخرة األخضرغاطسا في الماء المتجمد ، فضرب الماء بقوة 

 و )رون(و ھو یلھث لیرى تموجات ضخمة تنبعث بشكل دوائر من المكان الذي سقط فیھ 

و ھو یحلق ، كان یبعد عنھم خمسین قدما  ، يءشتنین انھ الحظ أي  لم یبد على ال  .)ھرمایوني(

 و ھما یغمغمان )ھرمایوني( و )رون(و عندما طفا . منخفضا فوق البحیرة لیلتقط الماء بمقدمة رأسھ

 و حط في النھایة على الضفة  ، تضرب بقوةأجنحتھحلق التنین و ،  البحیرة أعماقو یلھثان من 

  .البعیدة للبحیرة

و بعد . لم تبد البحیرة عمیقة ،  بالسباحة باتجاه الشاطئ المعاكس)ھرمایوني( و )رون( و )ھاري( بدا

و في النھایة وصلوا و ھم ،  من السباحة أكثرقلیل بدؤوا بشق طریقھم خالل القصب و الطین 

  .  عشب زلقإلىیلھثون و منھكین ، مبللون ، یتخبطون 
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 إال،  االستلقاء و النوم )ھاري(على الرغم من استطاعة . د و ھي تسعل و ترتع)ھرمایوني(انھارت 

  . تعاویذ الحمایة المعتادة حولھمبإلقاءانھ قام مترنحا و سحب عصاه و بدا 

.  التي یشاھدھم كما ینبغي منذ الھروب من القبواألولىكانت المرة .  البقیةإلىم ضو عندما انتھى ان

و مالبسھم محروقة في بضعة  ، أذرعھموجوھھم و كان كالھما غاضبا یحمل حروقا حمراء على 

  . على جروحھم )دیتاني(كانوا یجفلون كلما وضعوا مستخلص . أماكن

ثم سحبت ثالث قناني من عصیر القرع كانت قد جلبتھا من  ، )ھاري(ــ  القنینة ل)ھرمایوني( أعطت

  . نظیفة جافة للكل أثوابو  ، كوخ األصداف

  .العصیر بنھمغیروا مالبسھم ثم ابتلعوا 

و الذي كان یجلس و ھو یراقب جلد یده و ھو ینمو  ، أخیرا )رون(قال " في الجانب الجید ، حسنا " 

   "–ئ یفي الجانب الس . )الھوركروكس(حصلنا على " ، 

 خالل الثقوب )دیتاني(عندما كان یقطر  ، أسنانھ من بین )ھاري( ھاقال"  ال یوجد سیف –" 

  .جینز على الحروق تحتھالمحروقة في بنطالھ ال

  ..... "ذلك الحقیر المخادع الصغیر  "  ،)رون(كرر .... " ال یوجد سیف " 

 من جیب سترتھ المبللة التي نزعھا للتو و وضعھا على العشب )الھوركروكس( )ھاري(سحب 

  . خالل شربھم للعصیر أنظارھمجذب ، المعا في الشمس  . أمامھم

و ھو  ، )رون( ھاقال" سیكون ھذا غریبا تعلیقھ حول رقابنا ، ھ ھذه المرة  ال یمكننا ارتدائاألقلعلى " 

  .یمسح فمھ بظھر یده

  . الضفة البعیدة حیث التنین ال یزال یشرب إلى عبر البحیرة )ھرمایوني(نظرت 

  "ھل سیكون بخیر ؟ "  : قالت سائلة" بظنك ؟، ما الذي سیحدث لھ " 

یجب . یمكنھ االعتناء بنفسھ  ، )ھرمایوني( یاانھ تنین  "  ، )رون(قال " ... )ھاجرید(تبدین مثل " 

  . "أنفسنا نقلق على أن
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  ."ماذا تقصد ؟" 

ل  قد الحظوا اقتحامنا أنھم أظنلكن " ،  )رون( قال .." لك الخبر أذیعال اعرف كیف ، حسنا " 

  . ")جرینجوتس(

  .كان من الصعب التوقف  ، وادئبو حین ، بدأوا كلھم بالضحك 

لكنھ استلقى على العشب ،  بسبب الجوع یكاد یفقد الوعي بنفسھ أحس،  تؤلمھ )ھاري( أضالع أتبد

  . حلقھتحت السماء المحمرة و استمر بالضحك حتى جف 

 – أنت كذلك ؟ سیعلم ألیس، سیعلم  "  ،  في النھایة بجدیة)ھرمایوني( قالت . "إذنما الذي سنفعلھ " 

  .  !")وركروكسالھ( بأمر نعلم إننا من –تعرف 

   "–  ربما سیكتمون"  ، متمنیا )رون( قال  . !"ربما سیكونون خائفین جدا لیقولوا لھ " 

 مثل ضربة )ھاري( رأس األلمشطر  . ي اختف شيء كل)رون(صوت ، رائحة ماء البحیرة ، السماء 

على و ، و حولھ نصف دائرة من السحرة یواجھونھ ، كان یقف في غرفة مضاءة قلیال . سیف 

  . عند قدمھ ركع شخص صغیر یرتجفاألرض

لكن الغضب الشدید و الخوف كان معتمال ،  كان صوتھ مرتفعا و باردا ." ما الذي قلتھ لي ؟" 

لم یكن یستطیع معرفة ،  یكون ھذا حقیقیا أن لكن ال یمكن – الوحید الذي كان یفزعھ الشيء. بداخلھ

  ....كیف 

  . العینین الحمراوین فوقھ إلىو ال یقدر على النظر ،  العفریت یرتعش كان

   .  !"أخرىقلھا مرة "  ،  )فولدمورت(م تمت  . !"أخرىقلھا مرة " 

   -حـ  ...   موالي- مـ  "  ، كانت عینیھ السوداوان ملیئة بالرعب،  تمتم العفریت  ... " موالي - مـ " 

  . ... " )لیسترانج( قبو --  اقتحموا قبـ –اقتحموا ... موالي ، حتالون  الم-الـ ...  إیقافھم –حاولنا إ 

  ." طرق لكشف المحتالین ؟ من كانوا ؟ )جرینجوتس( لدى أنمحتالون ؟ أي محتالین ؟ ظننت " 

  .... " شریكاه --  و شـ )بوتر( -- الفتى بـ ... كانوا ... كانوا " 
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ما الذي ! قل لي " ، یع ظتملكھ خوف ف،  صوتھ تصاعد ، )فولدمورت( ھا قال.."و قد اخذوا ؟ " 

  " ؟أخذوه

  ...." موالي --  ذھبیة صغیر مـ --  كأس ذھـ -- كـ " 

،  تكون حقیقة أنال یمكن ، نخبل اكان قد جن و .  جعلتھ كالغریب اإلنكارصرخة الغضب العارم و 

  . لم یعلم احد ، انھ مستحیل 

   یستطیع ولد اكتشاف سره ؟ أنكیف یحتمل 

انقلب العفریت ،  في الھواء و اندفع منھا ضوء اخضر عبر خالل الغرفة ركت العصا األقدمتح

 )كسیترالیب( و )مالفويیوس ش لو( قذف.  و ھم مرتعبون أمامھتناثر السحرة المراقبین من ، الراكع 

، كلھم ، و من بقي ذبح  ، أخرىو ارتفعت عصاتھ مرة بعد  ، الباب إلى خلفھم خالل تسابقھم اآلخرین

   .-- و لسماعھم عن الكأس الذھبي  ، األخبارلجلبھم لھ ھذه 

مالذه من اجل الخلود ، حراسھ ،  كنوزه ، أمامھو عبرت من  ، إیابامشى جیئة و ، وحیدا بین الموتى 

 ؟ ھل كان األخریاتعلم الولد بشان ، ماذا لو ، ماذا لو .  قد سرق الكأس المفكرة دمرت و –

 )دمبلدور( ، أوامره مات حسب )دمبلدور(،  الذي شكك بھ دائما )دمبلدور(ا ؟  وراء ھذ)دمبلدور(

 من خالل مازال یستطیع الوصول إلیھ رغم خزي الموت مع ذلك  ، اآلن عصاتھ لھ أصبحتالذي 

  . –الولد ، الولد 

ھل ، علم سی ، )فولدمورت(اللورد ، فانھ  ، )اتالھوركروكس( قام الولد بتدمیر أي من إن بالتأكیدلكن 

 و العدید من الرجال )دمبلدور(قاتل ، ھو ، األقوى ، ھو ،  ساحر بینھم كلھم أعظم، سیشعر بھا ؟ ھو 

 أھمیة األكثر، نفسھ ب كان ھو إن،  ال یعلم أن )فولدمورت(كیف یمكن للورد . عدیمي النفع المجھولین

  . ؟شوه قد تم مھاجمتھ و األعظمو 

 لم یكن یملك جسما لیحس ألنھ ذلك كان أنلكنھ حسب ، دما دمرت صحیح انھ لم یشعر بالمذكرات عن

 تكون أن یجب األخریات )اتالھوركروكس(... البقیة بأمان  ، بالتأكید، ال ..... كان اقل من شبح ، 

راكال بعیدا جثة العفریت ، خطى في الغرفة  .... متأكدا یكون أنیجب ،  یعلم أنلكنھ یجب .... سلیمة 

و ، الكوخ ،  البحیرة ،و بھتت الصور واحترقت في دماغھ الذي كان یغلي ،  مروره أثناء

  . – )ھوجورتس(
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 یعلم انھ قام بتخبئة الخاتم في كوخ أنكیف یمكن للولد  . اآلنقلیل من الھدوء برد غضبھ العارم 

 جرائم لم یتم تتبع،  الصلة أخفىلقد  ، )جونت(  ؟ لم یكن أي احد على علم مطلقا بقرابتھ ب)جونت(

  .كان بمأمن  ، بالتأكید، الخاتم  . إلیھالقتل 

 فكرة سرقة و اختراق دفاعاتھ ؟أ یتعلق بالكھف معرفة شيء،  أي احد آخر أو، و كیف یمكن للولد 

  ....القالدة كانت سخیفة 

تحت ،  لتنفذ أوامره اآلنال ترسل بعد  ، اآلن تبقى قریبة أنالتي یجب  ، )ناجیني(و ال تزال ھناك 

  ....حمایتھ 

یجب علیھ مضاعفة الحمایة ،  كل واحد من المخابئ إلىیجب علیھ العودة ، لیتأكد تماما ، لكن لیتأكد 

  . یقوم بھا بمفرده أنیجب  ، العصا األقدممثل مھمة السعي وراء ، مھمة  ... )ھوركروكس(حول كل 

كان . ب قدیم خفق بداخلھ أي منھا علیھ خطر اكبر ؟ اضطرا ، أوالأي منھا یفترض علیھ زیارتھ 

، منزلھم المھجور  .... )جونت(  فھم الصلة ب)دمبلدور(قد یكون ...  یعلم باسمھ الوسط )دمبلدور(

   ....أوال ھناك یجب علیھ الذھاب إلى،  حمایة من بین مخابئھ األقلیكون ، ربما 

 قد علم بعض )دمبلدور( أنعلى الرغم من وجود احتمالیة ضعیفة ...  مستحیلة بالتأكید، البحیرة 

  .جرائمھ خالل فترة المیتم 

 )بوتر(سیكون من المستحیل على  ، أمان ھناك في )الھوركراكس( أنلكنھ علم  ... )ھوجورتس(و 

 إنذارسیكون من الفطنة ، و مع ھذا .  المدرسةفضال عن،  یكشف أن بدون )ھوجسمید(دخول 

 عن السبب من وراء احتمال )بیسنا( خبارإ ....  الولد قد یحاول دخول القلعةأن لحقیقة )بیسنا(

الم یثبت .  غلطة خطیرة )مالفوي( و )كسیالتریب( كانت الثقة ب، بالطبع ، عودة الولد سیكون غباء 

   ؟ بأحدقة ث من غیر الحكمة الأن كیف  غبائھما و عدم مراعاتھما

 بعد أخرى مرة األفعى یبعد عن لن.  معھ )ناجیني( یأخذ أنو علیھ  ، أوال )جونت(علیھ زیارة كوخ 

نادى ،  الحدیقة المظلمة حیث النافورة إلى الخارج إلىعبر الرواق و ، و خرج من الغرفة  .... اآلن

  .... و انزلقت لتلتحق بھ مثل ظل طویل )الثعابینلغة (  باألفعى

، رة عند المغیب كان مستلقیا على ضفة البحی.  الحاضر إلى عندما انتزع نفسھ )ھاري(انفتحت عینا  

محاكما بنظراتھم القلقة و الضربات المستمرة  . إلیھ األسفل إلى كانا ینظران )ھرمایوني( و )رون(و 
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و ، مرتجفا ، ناضل لیقف .  لم تمر بدون مالحظة)فولدمورت( عقل إلىفرحلتھ المفاجئة ، لندبتھ 

 و ھي ممددة ببراءة على لكأساو رأى ،  الجلد إلى كان ال یزال مبلال بأنھبشكل غامض متفاجئا 

  .الغاربةو البحیرة زرقاء غامقة مع لون ذھبي تحت الشمس  ، أمامھالعشب 

 انھ یعلم و ھو ذاھب ،   العالیة )فولدمورت( بعد صرخات منخفضابدا صوتھ غریبا و " لقد علم " 

عرفت  . )وجورتسھ(في " ،  خیراأ ھ قدمیعلى قد وقف  كان... "األخیرةو  ، األخریاتلیتفقد مكان 

  ."عرفت ھذا ، ھذا 

  ."ماذا ؟" 

  . بدت قلقة)ھرمایوني(و ،  فاغرا فمھ )رون(ن اك

  ." لكن ماذا رأیت ؟ كیف تعرف " 

كان  " – القتل )ھاري( تذكر –" كان  ، رأسھ كنت في -كنـ ، س أمر الكأرأیتھ و ھو یكتشف " 

 ، األخریاتن ھو ذاھب لتفقد و اآل، نا دراك كیف علمإلم یستطع  ، أیضاو مفزوعا ، غاضبا بشدة 

،  ھناك )بیسنا(ن أل، منا أ األكثر ھو )ھوجورتس( الذي في ) الھوركروكس(أنیظن  . أوالالخاتم 

لكنھ مع ھذا ، نھ سیتفقد ھذه في النھایة أعتقد أ.  ھناك إلىالن من الصعوبة عدم رؤیتنا و نحن ندخل 

  . "–سیكون ھناك خالل ساعات 

  .یضا أو ھو یندفع على قدمیھ  ، )رون(ل أس"  ؟ )ھوجورتس(ین في أھل رأیت " 

  . "–لم یفكر حول مكانھا بالضبط  ، )بیسنا(كان مركزا على تنبیھ ، ال " 

 و سحب )كسوالھوركر( على )رون( عندما قبض )ھرمایوني(صاحت !" انتظر ، انتظر " 

  . "– إلىنحتاج ، لیس لدینا خطة ، ا  ال یمكننا الذھاب ھكذ " ،  ثانیة اإلخفاء عباءة )ھاري(

لكن ھذا ، متطلعا لیدخل تحت الخیمة ،  ینام أنكان یأمل .  بحزم )ھاري( ھاقال"  نذھب أننحتاج " 

   .كان مستحیال اآلن 

 الخاتم و القالدة قد اختفیا ؟ ماذا لو نقل أن تتخیلي ماذا سیعمل عندما یدرك أنھل یمكنك " 

   ". لیست آمنة كفایة ؟ المدرسةأنمقررا  ، )وجورتسھ( الذي في )الھوركروكس(
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  "لكن كیف سندخل ؟" 

و نحاول حل المشكلة فور رؤیتنا شكل الحمایة حول "  ،  )يرھا( ھاقال " )ھوجسمید( إلىسنذھب " 

   " نبقى معا ھذه المرة أن أرید ، )ھرمایوني(، ادخلي تحت العباءة . المدرسة 

   ."لكنھا ال تالئمنا " 

   . "أقدامنالن یالحظ احد ، ون ظالم سیك" 

 إلىشرب التنین حتى شبع و ارتفع ، دوت عبر البحیرة السوداء للتنین  العمالقة األجنحةرفرفة 

بادیا اسود في السماء  ، فأعلى أعلىضیراتھم قلیال لیشاھدوا التنین و ھو یرتقي ح تأوقفوا، الھواء 

 مكانھا بین أخذت و األمام إلى )ھرمایوني(مشت بعدھا . حتى اختفى فوق جبل قریب ، المظلمة 

       .  الظالمإلىو تحولوا حاال ،  ابعد ما یكون األسفل إلى العباءة )ھاري(سحب  ، اآلخریناالثنین 

   . اختفواو 
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دما  ست ق اري(لم ق)ھ ارع .  الطری سمید(رأى ش ألوف )ھوج ب الم ة ، الكئی ات المظلم  الواجھ

ضبابو سلسلة الجبال السوداء ، للمحالت  ة بال ي المغلف ق الت ي الطری ة ف ة و االنعطاف ف القری  خل

ھ ، ثة  المقشات الثال حانة الساقطة من نوافذاألضواءو  ، )ھوجورتس( إلىتؤدي  ي قلب و بھزیمة ف

ذكر ،  اري(ت ة )ھ ط ،  بدق ف ح ىكی ا األرض إل نة تقریب ل س ا قب سند ،  ھن و ی دور(و ھ  )دمبل

ا ،  و بعدھا –خالل ھبوطھ ، كل ھذا في ثانیة ، الضعیف  ىحینم ي أرخ ن ذراع ضتھ ع  )رون( قب

  .يء شحدث ، )ھرمایوني(و 

دمورت(مزق الھواء صیحة بدت كصوت  دما )فول رق نأ أدرك عن د س أس ق ل ، الك ت ك د مزق  لق

ي جسم  صب ف اري(ع م  ، )ھ ورھمأنو عل ببھااآلن  ظھ د س ر .  ق دما نظ ىعن رین إل ت اآلخ  تح

اءة  ن ، العب ة م ھ دزین رج من شدة و خ ثالث ب شات ال اب المق تح ب يف سون آكل ذین یلب وت ال  الم

  .  و ھم یرفعون عصیھم،  الشوارع إلىالعباءات و مغطین رؤوسھم و اندفعوا 

سك اري( أم صم )ھ دما )رون( مع صاهعن ع ع صدى  رف ثلیت م حی نھم  لھ ر م اك الكثی ان ھن  ك

رارل ن الف وا م وقعھم. یتمكن ة ستكشف م ى المحاول ل حت ع . ب د أرف يح صاهآكل وت ع ف،  الم  فتوق

  .الصیاح الذي بقي یتردد حول الجبال البعیدة

   ".)عباءة اإلخفاءاكسیو  ( " : الموتآكليحد أ صاح

  .لم تعمل تعویذة االستدعاء علیھا.  بثنایا العباءة لكنھا لم تحاول اإلفالت )ھاري(أمسك 

م،  الذي جرب التعویذة الموتصاح آكل "  ؟)بوتر(،  لست تحت غطاءك إذن"  رخ ث ھص  ،  برفاق

  ."نھ ھناإ ، اآلنانتشروا " 

ي  ن آكل تة م ض س وترك اھھم الم ع ، باتج اري( تراج ایوني( و )رون( و )ھ ى )ھرم ف  الخإل ل

ي . ببوصات قلیلة الموت آكلوا فأخطئھم،  اقرب شارع فرعي إلى سرعة ممكنة بأقصى روا ف انتظ

ولھم ، الظالم  ركض ح وات ال سمعون خط م ی ص، و ھ ن ع ضوء م ن ال زم م ت ح ار ي يط  آكل

   . الموت على طول الشارع بحثا عنھم

   !"اآلنننتقل " ،  )ھرمایوني( ھمست .!"لنغادر فقط " 

ال  ة " :  )رون(ق رة عظیم ل ، " فك ن قب تمكن ألك اري(ن ی رد )ھ ن ال وتى ،  م ل م رخ آك "  : ص

  .!"سنجدك ! و ال یوجد طریق للفرار  ، )بوتر(، نعلم أنك ھنا 

ا "  س . "لقد كانوا مستعدین لن اري( ھم دومنا  "  ، )ھ تعلمھم بق ذة ل ك التعوی د وضعوا تل ن . لق أظ

  . "– و اإلیقاع بنا ھنا إلبقائنا فعلوا شیئا أنھم

  .!"ستجده بسرعة ، لنطلق العنان لھا  "  ،  قال آكل موت آخر." ؟)الدیمنتورات(ماذا عن " 

   ."– على یدیھ فقط ً مقتوال)بوتر(یرید سید الظالم " 



  
  
 

  ٤٢٨ 

 Http://www.TipsClub.com 

ا)بوتر(یرید سید الظالم !  لن تقتلھ )الدیمنتورات(و "  ھ ، ً حی یس روح ھ . و ل یكون قتل  إن أسھلس

  . !"أوال )منتوریالد(قبلھ 

اك  ت ھن واتكان ةأص اري(مأل .  موافق زع)ھ صدوا .  الف دیمنتورا(لی یھم )تال ب عل الق یج  إط

  . الذي سیكشف موقعھم في نفس اللحظة و )سارونبت(

   . ")ھاري(سیتحتم علینا محاولة االنتقال "   :)ھرمایوني(ھمست 

واءصت ُتام.  بالبرد الغیر طبیعي ینتشر فوق الشارع)ھاري( أحس، أثناء ما قالت ذلك  ن األض  م

ت ي اختف دامس . المحیط و من النجوم الت ي الظالم ال س، و ف اري( أح ایوني(  ب)ھ  تمسك )ھرم

  .كالھما یحاولون اإلختفاء و اإلنتقال انیاو ، ذراعھ 

اجون  ذي یحت ىبدا الھواء ال لباإل ھ ص رك خالل ستطیعون ،ً  التح وا ی م یكون وا أن ل د ،  ینتقل ىلق  ألق

ي وت آكل دا سحرھم جالم بح ً.ی م أص رص لح رد یق اري( الب ر )ھ أكثر أكث ع . ف اري(تراج  و )ھ

ایوني( و )رون( ى )ھرم شارع إل ة ال دم ،  نھای اولین ع دار مح ول الج ى ط ریقھم عل متلمسین ط

دار وتإص دھا .  أي ص ف ، بع د المنعط دون أي ضجیج ، عن ائرین ب اء ، ط دیمنتورات(ج  ، )ال

م أكثر كانوا ألنھممرئیین  ، أكثر أوعشرة  یط بھ ا یح ا مم سوداء و ،  ظالم اءاتھم ال م و عب دھمھ  أی

  .الجرباء المتعفنة

دا )ھاري(خوف بالقرب منھم ؟ كان الھل یمكنھم استشعار  ذاًمتأك ن ھ دوا .  م مب ادمون أنھ یھمإ ق  ل

   –و یقتربون ،  الھواء إلى الیأس المقیتة ناشرین سھماأنف رونیجو ھم ، بسرعة 

كدثحیمھما  ، )الدیمنتور( یعاني قبلة أنطیع و ال یرید ال یست،  عصاه )ھاري(رفع  د ذل ان .  بع ك

  ."  !)مروناكسبیكتو بات (  " :  من فكر بھم عندما ھمس)ھرمایوني( و )رون(

رت .  الفضي من عصاه و ھجماألیلاندفع  دیمنتورات(تبعث یحة )ال اك ص ت ھن صار و كان ن انت  م

  .األنظار عن بمنأىمكان ما 

   !"أیالكان ،  الخاص بھ )سارونالبت( رأیت ! األسفلھناك في ،  ھناك ،لقد كان ھو " 

يظھرت النجوم ثانیة و ارتفع صوت خطوات  ، )تالدیمنتورا(تراجعت  وت آكل ل ،  الم ن قب و لك

ب ، سیفعلھ  ما الذي  و ھو مرتعب )ھاري( یقرر أن تح ، كان ھناك صریر مزالج على نحو قری ف

   !"أسرع،  ھنا إلى ، )بوتر(" : صوت خشن و قال ، باب من جھة الیسار 

  . ثالثتھم و عبروا مدخل الباب المفتوحأسرع،  بدون تردد )ھاري(امتثل 

ى"  وإل ابق العل ك  ، ي الط اءة علی ي العب ىو ، ابق ا أبق ل  ." ھادئ تم شخص طوی ابرا ، تم اھمع  إی

  . الباب بعنف خلفھأغلقباتجاه الشارع و 
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ذر ، على ضوء شمعة وحیدة  ، اآلن رأىلكنھ ، ن مكانھم  أي فكرة ع)ھاري(لم تكن لدى  ار الق الب

ر  . )رأس الخنزیر( حانةو المترب ل اب آخ دخل ب روا م ع و عب ذي ، ركضوا خلف طاولة البی و ال

ى بھم الساللم أدت.  ما یمكنھمبأسرعتسلقوھا ،  ساللم خشبیة إلى بھم أدى سجادة إل وس ب ة جل  غرف

ال إلىلوحة زیتیة كبیرة لفتاة شقراء كانت تحدق ھ جمیلة و موقد صغیر علق فوق ف خ ة بلط  الغرف

  .من التعبیر

ة النافذة الإلى فأسرعوا. األسفلوصلت صیحات من الشارع في  روا مترب ى و نظ فل إل م األس  و ھ

اءة  ضعون عب ون ی ا یزال اءم زه   . اإلخف ذي می ذھم ال اري(منق ي )ھ ساقي ف ھ ال ى ان رأس ( عل

   . للرأسص الوحید الذي ال یلبس غطاء كان الشخ ، )الخنزیر

ین احد ى كان یصیح عل."؟ماذا إذن"  اذا إذن "  ،المقنع ل ؟  م ورات( أرس ى )دیمنت ارعي إل و ،  ش

  . !"یقتربونلن ادعھم . لقد قلت لك ذلك! لن أدعھم یقتربون مني! لیھمإ )سارونبت( سأرسل

الكان ذاك  "  ، رد آكل موت . "الخاص بك ) سارونالبت(لم یكن ذلك "  اص ب. أی ان خ وتر( ك  )ب

"!.  

  ." ! )مروناكسبیكتو بات ( – أبلھ أنت! أیل " ، و سحب عصاه ،  زمجر الساقي . !" أیل "

  .األنظار الشارع و غاب عن أعلى و ھجم باتجاه رأسھانزل .  من العصاذو قرنثار شئ كبیر 

ن ، موت ال قال آكل ."لم یكن ھذا ما رایتھ "  رغم م ل على ال ان اق ھ ك داان رق ح"  :  ًتأك م خ ر ظت

   ." ضجةسمعت ال، التجوال 

  . "– األنظمةً مخالفاكان احد ما في الشارع " :  الموت للساقي آكليقال احد 

  ."ر تجوالك ظ لحًو تبا ، فسأفعل وضع قطتي في الخارج أردت إذا" 

  ."؟إنطلقت تعویذة اإلنذار التي وضعناھالقد " 

تنقلوننو ماذا لو فعلت ؟ "  ى يس اناازك( إل وني )ب ي ؟ تقتل ابي ؟ افعألن ارج ب ي خ ددت انف ا ل م وھ

م إذا إذن ي  ! أردت ىلكنن صلحتكم أتمن ل م ن اج ات الظالم أن م ى عالم د ضغطتم عل وا ق  ال تكون

م  تدعیتموه، الصغیر الخاصة بك ا . و اس ستدعى ھن ون مسرورا لی ن یك ي، فل ل و ألجل ي ألج  قطت

  ."را ؟ھل سیكون مسرو، العجوز 

  .!"ر التجوال ظ تخرق حأنتو ، اقلق على نفسك  "  ،  الموتآكلي قال احد . "ال تقلق بشأننا " 

ن "  نو م ستطیعو أی سموم نست ات و ال ل الجرع ت إن نق وطكم أقفل صل لخط اذا سیح تي ؟ م ان  ح

  ."الجانبیة عندھا ؟

  ." ؟--ھل تھدد " 

  ." كذلك ؟ألیس ، من أجلھ أتیتم  ماھذاو.  ابقي فمي مغلقا أنا" 
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  .األول الموت آكل صاح . !"األیل )سارونالبت( رأیت إنني أقول أزالال " 

  . !"األبلھ أیھاانھ معزة   "  ، زمجر الساقي. " ؟أیل" 

انيآكل قال .  "أخطئنالقد ، حسنا "  رق ح "  ،  الموت الث رة ظاخ وال م رىر التج ون أخ ن نك  و ل

  .!"متساھلین كثیرا 

ت  ، الصعداء )ھرمایوني( تنفست .  الشارعىأعلاتجاه  الموت بآكليمشى  ن تح ا م و شقت طریقھ

ن )ھاري( أغلق.  كرسي ھزاز علىو جلست، العباءة  ھ و ع اءة عن  .)رون( الستائر ثم سحب العب

  . و ھو یغلق باب الحانة ثم یصعد الساللماألسفلكانوا یستطیعون سماع الساقي في 

شكل ،  الموقد  شئ كان على رف)ھاري(جذب انتباه  رآة صغیرة مستطیلة ال وعة ،م ى موض  أعل

  .الرف تحت صورة الفتاة بالضبط

ال  الغرفةإلىدخل الساقي  ا" :  و ق اء أیھ ة ... "األغبی ة فظ ا بلھج د قالھ ن واح ر م و ینظ ى و ھ  إل

  . منھماآلخر

  ."!!!؟؟ ھنا ؟إلىتأتون  ، رونبماذا كنتم تفك" 

  .!" حیاتنا أنقذتلقد . ال نستطیع شكرك كفایة " ،  )ھاري( ھا  قال. "شكرا لك " 

ھ إلى اقترب  منھ و ھو ینظر الذي )ھاري( قول  الساقياستھجن ا وراء  ، وجھ رى م اوال ان ی مح

ذرةو خلف العدسات ال. كان یلبس نظارات. اللحیة الطویلة المستدقة ذات الشعر الرمادي ت  ، ق كان

  .عیناه زرقاء المعة

  ."یتھا في المرآةأرلقد كانت عینك التي " 

  .اآلخر احدھما إلى و الساقي )ھاري(نظر . كان ھناك صمت في الغرفة 

يرأسھھز الساقي .  ")دوبي( أرسل من أنت"  ن الجن ا ع ھ باحث ر حول ال  و نظ ت " :  و ق د ظنن لق

  ."این تركتھ ؟. انھ سیكون معكم 

  . ")نجا لیستربیالتریكس(قتلتھ "   ،  )ھاري( ھا قال. "لقد مات " 

ساقي خا ھ ال ان وج الك ابیرَی ن التع ضع لح.  م د ب مظو بع ا "  : ات تكل ك أن سماع ذل ف ل د ،  اس لق

  ." ذلك الجني أحببت

  . أي منھمإلىبدون ان ینظر ، ثم التفت و انار المصابیح بلمسات من عصاتھ 

   . ")ابرفورث( أنت" :  للرجل و ھو ملتفت )ھاري(قال 

  .ى لیشعل النار في الموقدلكنھ انحن، لم یؤكد و لم ینفي 

ال  اري( ق ذه  "  :)ھ ى ھ صلت عل ف ح ى و مشى ."كی رآة إل یریوس ( م وأم،  )س ي ت رآة الت  الم

  .كسرھا قبل نحو سنتین
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ي )البس(اخبرني  "  ،)ابرفورث( قال ." قبل نحو عام )دونج(اشتریتھا من "  ا ھ ت .  م اولكن  أح

  . "أجلكالمراقبة من 

  ." ؟أیضا أنت ھل كنت  ،  الفضیة األیل أنثى " : یقول  و ھو )رون( تالحقت أنفاس

  .)ابرفورث( ھلأس." ما الذي تتحدث عنھ ؟" 

  . "األیل أنثى على شكل )اسرونبت( إلینا أرسلاحدھم " 

وت "  ل م صبح اك ى ان . بدماغ كھذا یا بني كان یمكنك ان ت ل عل ل قلی رھن قب م اب  )سارونالبت(ال

  ."الخاص بي ھو عنزة ؟

ائع أنا ، ًحسنا ..... نعم  "  ، )رون( ھا قال..."اوه"  اف  .!" ج ذا  أض دافعا ھ ن ًم درت م دما ص  عن

  .معدتھ قعقعة ضخمة

ة ."لدي طعام  "  :)ابرفورث(قال  ارج الغرف ر ،  و ذھب خ ف كبی ھ رغی ات و مع د لحظ دا بع عائ

امو وضعھا على طاولة صغیرة ،  من الخمر إبریقو بعض الجبن و ، من الخبز  ارأم وا.  الن  و أكل

  .و لبرھة كان ھناك صوت مضغ، نھم مشربوا 

  . ناعسین على كراسیھم )رون( و )ھاري( عندما شبعوا و جلس )ابرفورث( قال .  "إذاً حسنا" 

اأخرجكم طریقة لكي بأحسنیجب ان نفكر "  ن ھن ا م ل .  بھ ي اللی ا ف وم بھ ن ان نق سمعت ، ال یمك

ار ي الخ رك أي شخص ف اذا تح صل  ا یح ل م ینطلق،ج خالل اللی ذار  سحر س یكونون  ، اإلن و س

نال . خلفك  ي أظ أكون إنن ىس ادرا عل رر  أن ق ل ام رة أی زة م ھ عن ى ان رى عل روا .  أخ ىانتظ  إل

اءة ، ر التجوال ظالفجر عندما یرفع ح ع العب م عندھا یمكنكم وض ى ارجلك وا عل وا . و تنطلق اخرج

ا ت. و ھناك یمكنكم ان تنتقلوا ،  الجبال مباشرةإلىو اذھبوا  ، )ھوجسمید(من  . )دیھاجر( رونربم

  ." منذ ان حاولوا اعتقالھ)جراوب(انھ یختبئ ھناك في كھف مع 

  . ")ھوجورتس( إلىیجب ان ندخل  " ،)ھاري( ھا قال."لسنا مغادرین " 

  ."ال تكن غبیا یا ولد  "  :)ابرفورث(قال 

  ."یجب ان ندخل  "  :)ھاري(قال 

ائال )ابرفورث( ھا قال."لھ ما یجب علیكم فع"  ى م ام األإل ن  "  ،م نكم م ا یمك د م ذھبوا ابع و ان ت ھ

  ."ھنا 

ت"  م أن ر .  ال تفھ ت كثی د وق ا ان . ال یوج ب علین ةیج دخل القلع دور(. ن صد – )دمبل وك اق  – أخ

  . "– أرادنا

ارة  ات نظ ار عدس وء الن ل ض ورث(جع فافة )ابرف ر ش ة غی سخام للحظ سوة بال ذكر ،  المك و ت

  .)اراجوج( العیون العمیاء للعنكبوت العمالق )ھاري(
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ا قال.  "األشیاء من الكثیر )البس( أخي أراد"  ورث( ھ ي " ،  )ابرف ادة ف دیھم ع ت ل اس كان  أنو الن

ضخمة م قیامھأثناء یتأذوا ھ ال ذ خطط ة .  بتنفی ذه المدرس ن ھ دا ع ب بعی وتر(، اذھ ارج  ، )ب ل خ ب

ب . خططھ الذكیة  و أخيانسى . البلد اذا كنت تقدر  د ذھ ىلق ذا إل ن ھ ئ م ستطیع أي ش ان ال ی  مك

   ."ھ باي شئ لو انت لست مدینا  ، إیذائھ

  ." ال تفھم أنت "  :أخرى مرة )ھاري(قال 

م ؟ ، آه "  ال . "ال افھ ورث( ق دوء)ابرف ت "  ، بھ ن أن ي ال تظ م أنن ي افھ رف أخ ك تع ن ان   ؟ تظ

  ." ؟أنا مما عرفتھ أكثر )البس(

ص"  م اق ذا ل ال . "د ھ اري( ق سبب ا)ھ اق و ب سبب االرھ امال ب ھ خ س بدماغ ذي اح راط  ال الف

  ."لقد ترك لي عمال..  ....انھ" ،بالطعام و الخمر 

ون عمال، ؟ أحقا"  ا ؟ ً ارجو ان یك ل  لطیف احر طف ن س ع م ت تتوق ئ كن ا ش ا ؟ سھال ؟ تقریب ممتع

  ."كثیرا ؟ھ یمدد أطرافغیر مؤھل من ان یستطیع القیام بھ بدون ان 

  .كانت تبدوا مجھدةف )ھرمایوني( أما .مقیتة ضحكة )رون(ضحك 

  . "– على لكن یجب  ، ال ،  انھ لیس سھال –إ " 

اذا "  ك ؟ لم ب علی ك ‘ یج ب علی ت ‘ یج ھ می ذلك ؟ ، ؟ ان یس ك اقال. " ال ورث( ھ    ،  بخشونة)ابرف

  .!" نفسك أنقذ! دعھ یا ولد قبل ان تلحق بھ " 

  . "أستطیعال " 

  ." ال ؟لم" 

وم ،  انھ مقھور )ھاري( أحس.  " – أنا"   ف الھج ذ موق د اخ ذا فق سیر  لھ ستطع التف م ی ك  " ،ل لكن

  . "– )جماعة العنقاء( من أنت ، أیضاتقاتل 

ت "  ا قال. "كن ورث( ھ ت   "  ، )ابرف اء(انتھ ة العنق صر  . )جماع تانت م – أن ن – تعل ى ،  م انتھ

ر ل  ، األم العو ك اھر ب ن یتظ سھ  م ن نف سخر م و ی ا . كس فھ أمن ھن ون بم ن تك وتر(، ل ھ  ، )ب ان

سكأنقذ،  مخباء و جد لكاذھب ، اذھب خارج البلد لذا . یریدك بشدة ضلو .  نف ذ أن األف ذین تأخ  ھ

ایوني( و )رون( إلى و اشار . "االثنین معك  ل "  ،  )ھرم اتھم فالك وال حی ر ط ي خط یكونون ف س

  ."یعرف انھما كانا یعمالن معك 

  . "–لدي عمل ،  أغادر أن أستطیعال " 

  ." ما غیرك ألحد أعطھ" 

  . "– كل )دمبلدور(وضح  ، أنا یكون أنیجب  ، أستطیعال " 

  ." ھل كان صادقا معك ؟،شئ ؟ و ھل قال لك كل أحقا فعل ذلك ،أوه" 
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اري( أراد ھ أن )ھ ل قلب ن ك ول م م .. یق اع ،  نع سیطة االرتف ة ب د كلم ا ال تری ة م ن بطریق ى لك  إل

  .بھ عالما بما كان یفكر )ابرفورث( بدا ،شفتھ

رف "  داأأع ي جی وتر( ،خ د .)ب تم عن م التك د تعل دام لق ا أق رار ؟ أمن ب و أس ذا ،أكاذی شأنا ھك  و ،ن

  ."كان موھوبا .. .)البس(

د ر اآلنو . انتقلت عینا الرجل العجوز نحو صورة الفتاة فوق رف الموق اري( نظ ھ )ھ دا حول  ،جی

  .آخر احد ال ألي و ، )دمبلدور البس( للم یكن ھناك صورة . الصورة الوحیدة في الغرفة

  ."؟) آریانا ( ؟أختكھل ھذه  "  ،)ھرمایوني( ھا قالت.  ")دمبلدور(سید " 

م "  ال ."نع ورث( ق ؤدب )ابرف شكل م اب  " ، ب رأین كت ت تق ا (كن كیترریت یس ، )س ذل ال   ، كك

  ." ؟آنستي

  . احمرتأنھا )ھرمایوني(حتى بضوء النار الوردي كان ظاھرا على 

  . الرد)ھرمایوني( یجنب أن محاوال )ھاري( ھا قال. " ذكرھا لنا )الفیاس دوج(" 

ك "  قذل وز األحم تم ." العج ورث( تم ذا ، )ابرف ة آخ رى جرع رأخ ن الخم ن  "  ، م شمس أنظ  ال

  ". و انتم الثالثة ضمنھم ،ذلك من الناس ظنوا ركثیال ً،حسنا .أخياضائت من مكتب 

ره )دمبلدور(لم یرد التعبیر عن الشكوك و عدم الیقین حول . ً صامتا)ھاري(بقي  . ألشھر الذي حی

رر  ، )دوبي( حفره لقبر أثناءلقد اختار  ذي أنلقد ق ر ال وي الخط ق الملت ول الطری ى ط ستمر عل  ی

ئ  یرضى أن ، )دمبلدور البس(دلھ علیھ  ل ش ھ ك ال ل م یق ھ أرادانھ ل ل ،  معرفت طأنب ق فق م .  یث ل

ھأن لم یرد سماع أي شئ یمكن ،أخرىتكن لدیھ الرغبة بان یشك مرة  رة .  یحرفھ عن ھدف ل نظ قاب

رة ، )ابرفورث( شبھ نظ ھ و التي كانت ت شكل أخی ت ب ة  ،ملف اء الالمع ون الزرق ت العی س أعط  نف

ر  االتعبی شخص بأنھ ت تمسح ال سینیة عةباألش كان دقتھا ال ر ،ل اري( و فك ورث( أن )ھ ان )ابرف  ك

  . ذلكألجلیعلم ما كان یفكر بھ و استخف بھ 

  ".ً  جداً كثیرا)ھاري(  ب)دمبلدور(اھتم البروفیسور " :  بصوت منخفض )ھرمایوني(قالت 

تم ، ؟ حقا"  ذین اھ اس ال دد الن م ع ب ك ي شئ غری راأخ م كثی وا ً بھ ى و انتھ ة إل وا حال ا لأس و  مم

  ."تركھم وحدھم 

     ."ماذا تقصد ؟  "  : و ھي مقطوعة النفس)ھرمایوني( سألتھ

  ."ال تھتمي " :  )ابرفورث(قال 

  ". ؟أختك ھل تتكلم عن –ھل تتكلم  "  ،)ھرمایوني( ھا قالت. " !ً ھذا شيء ھام فعاللكن " 

ق  ورث(حمل ا)ابرف اً  غاض فتاه  ،إلیھ ت ش ھ تحرك ي كأن ات الت ضغ الكلم ان یم ا ك ان یكبحھ م . ك ث

  .انفجر بالكالم
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ن أختيعندما كانت "  سادسة م ي ال ر ف ا ،العم ة بمھاجمتھ اء العام ن ابن ة م ام ثالث ي . ق ا و ھ رأوھ

ل  سحرتعم ي ،ال شجیرات ف یاج ال ن خالل س ا م ة متجسسین علیھ ت  ،الحدیق ة كان ن ، طفل م تك  ل

سیطرة  ستطیع ال ھت احر ، علی ستطیع أي س ذأو ال ی ام بھ احرة القی سن س ك ال ي ذل ع. ا ف ا أن أتوق  م

سیاجشقوا طریقھم بالقوة خالل . أفزعھم رأوه ستطع ، ال م ت دما ل ریھم أن و عن سحر ت رفتھم   ،ال ج

  ". ما تفعلھ المعتوھة إیقافالحماسة محاولین 

ل  طویل ، )ابرفورث(وقف . ً متضایقا)رون( و بدا ،النار على ضوء )ھرمایوني( أتسعت عینا مث

رة  ،فعلوهلقد دمرھا ما  "  : الذي كان بداخلھ قالاأللمضب و شدة  و بالغ، )البس( ر م ن بخی م تك  ل

تخلص ،السحر استعمال تستطعلم . ثانیة ستطیع ال ن ت ھ و لم تك ا ن و ا، من س علیھ ىعك داخل و إل  ال

ا  ىحولھ ة إل سیطر ، مجنون ن ت م تك دما ل ا عن ر منھ ان ینفج ھ ك رت ، علی ات و م ا أوق ت فیھ  كان

   . "مؤذیةلكنھا كانت في الغالب لطیفة و خائفة و غیر . ةغریبة و خطر

ك األوغاد خلف أبيو ذھب "  وا ذل ذین فعل ا قال." ال ورث( ھ اجمھمو  "  ،)ابرف سھ .ھ اموا بحب  و ق

دا لم یقل .ذلك ألجل )باناازك(في  ذا أب ل ھ م فع ل ب،  ل ا ح ت بم و عرف وزارة ل ا( الن ال  ، )أریان

ام رأوھالكانوا . بد لأل)انت مونجوس(ى مستشف في )آریانا(لحجزت  انون الع ى الق دي عل  كتھدید ج

ا ، للسریة ة كم ت غیر متزن ي ، كان ات الت ي اللحظ ا ف ر منھ سحر ینفج ھ ل و ال ستطیع كبح ن ت م تك

  ".داخلھا

ا و روجنا ، البیتانتقلنا من . كان یجب علینا الحفاظ علیھا سالمة و ھادئة"  ت أنھ ضة كان  و ، مری

  ."ني بھا و تحاول الحفاظ علیھا ھادئة و سعیدة تعتأميكانت 

ى أ و عندما قال ذلك بدا ك." المفضل عندھا كنت" :  )ابرفورث(قال  قیان فت ان ًش ة ك ي المدرس  ف

   .الكثة و لحیتھ )ابرفورث(ینظر من خالل تجاعید 

ون ف في األعلىًكان دائما، عندھا ھو المفضل )البس(لم یكن "  تي  في غرفة نومھ عندما یك  ،البی

صال ً  متواصال،جوائزهیقرأ كتبھ و یحصي  ـ  في متابعھ و اإلت سحریة األسماء ب ر ال روزا األكث  ب

د  "  ،)ابرفورث( تابع . "في العالم في ذلك الوقت  ن یری م یك ون أنل اًأخ یك د .  لھ يلق ر أحبتن . أكث

ل تأكل جعلھا أستطیعكنت  ل عندما لم تكن تفع ي ألج ت  ، أم تطیعكن دئتأس ت تھ دما كان رھا عن   تم

  ". الماعزإطعام تساعدني في أنو عندما كانت ھادئة اعتادت ، بواحدة من ثوراتھا 

ة عشر "  ر.... و عندما بلغت الرابع م ،انظ ن ل اك أك ا قال. " ھن ورث( ھ ت " ،  )ابرف و كن اكل  ،ھن

ن .تھدئتھالكنت استطعت  دة م ا كانت في واح ن ،ثوراتھ م تك ي و ل ا أم ابة كم ت ش ان ... .و ، كان ك

  . "و اصبحت امي قتیلة.  السیطرة)آریانا(لم تستطع . ًحادثا
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اري( أحس شفقة و )ھ ن ال ب م زیج مرع رد سماع ،االشمئزاز بم م ی د ل ن ، المزی ورث( لك  )ابرف

ذ  عن )ھاري(و تسائل  ، بالكالماستمر  رت من ي م ن أنالفترة الت ا ع م فیھ ذا تكل ة أن  أم ، ھ الحقیق

  .أبدالم یتكلم عن ھذا أنھ 

ة مما"    بس( قضى على رحل ھ )ال ع التاف الم م ول الع ا . )دوج( ح اء كالھم ىج ل إل ن اج ت م  البی

  .!" ھا .للعائلة كرئیس )البس( و استقر ،لوحده )دوج( و بعدھا غادر أميجنازة 

  . في النار)ابرفورث(بصق 

ة أكنلم ،  بذلك أخبرتھو  ، أرعاھا أن أریدكنت "  تم للمدرس ت ،  اھ أبقكن ي ىس ت و اعتن ي البی  ف

ع . أمي بعد األمرنھ سیتولى أنھي تعلیمي و أ أن یجب أننياخبرني . بھا سید الالم وط صغیر لل ، ھب

اء  وائز لالعتن اك ج ن ھن م تك كل صبأخت ة ف الن وم، مجنون ل ی ت ك سف البی ن ن ا م ھ .  و منعھ لكن

  ". جاء أن ىإل .... أسابیع لعدة ً صنعاأحسن

  . نظرة خطرة واضحة)رفورثاب( وجھ إلى تسللت اآلنو 

د( " راو  . )جریندیلوال دى  ، ًأخی ان ل يك ھأخ ھ لیحادث د ل ھ، شخص ن ھ و موھبت  و.  شخص بذكائ

د ،  ثانوي يء شإلى )آریانا(  بتراجع االعتناء سحري الجدی ام ال م للنظ ل خططھ خالل رسمھم لك

ة خطط مھیبة لمن.  آخر كانوا مھتمین بھيءو أي ش، و بحثھم عن المقدسات  سحرة فع نف ال و ، ص

   ". ؟العظمى یعمل للمصلحة )البس( ذلك عندما كان أھمیةما ،  شابة واحدة أھملت إذا

تمرار "  د اس ن بع رلك ضعة األم ابیع لب ت  ، أس د اكتفی ت ق ودتي . كن د ع رب موع د ق ان ق ىك  إل

ورتس( م  ، )ھوج ت لھ ذا قل ا ، ل ھ ، كالھم ا لوج ا ، وجھ مكم م أتكل ض .  "اآلن معك  و خف

ورث( ره )ابرف ى نظ اري( إل ب ، )ھ ل و غاض ق نحی ھ كمراھ ال لرؤیت ن الخی ل م ب القلی ، و تطل

   .األكبر أخاهً مواجھا

دة ، ال یمكنك نقلھا . اآلن تتوقف أن لك األفضلمن ، قلت لھ "  ة جی ن بحال م تك ك ، ل ذھاال یمكن  أخ

ھ ، معك  ذھاب إلی ط لل ذي تخط ال ان  ان المك ا ك ك الذكی، مھم ب خطب ث تكت اوال ، ة حی ارةمح  إث

  ". مشاعر الناس

ك "  ب ذل اقال" .  لم یح ورث( ھ ساقط )ابرف ار ال وء الن طة ض رة بواس ة لفت اه محجوب ت عین  و كان

   . أخرى بیضاء و عمیاء مرة إلى ثم تحولت ،على عدسات نظارتھ 

اأننيقال لي  . ًا غاضبأصبح . اإلطالق ذلك على )جریندیلوالد(لم یحب "  دا غبی ت ول اولً  كن  ألح

ئ أن المسكینة أختيلم افھم انھ لیس على ....  المتألق أخي و طریق طریقھفي الوقوف  ا تختب  حالم

  ." ؟  ویعلمون ابناء العامة مكانتھم الحقیقیة، و یقودون السحرة خارج مخابئھم ،  العالم رونیغی
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شاحنة  "  اك م ت ھن صاي .... و كان حبت ع صاه ، و س و ع حب ھ ق ، و س ز و أطل دیق  اع ص

ي ة ألخ یو ( لعن ا ) كروش ي أن بس( – عل اول )ال ان یح ھ ك ارز  ، إیقاف ا نتب ان ثالثتن دھا ك ، و عن

  . "– تستطیع التحمل تكنلم ،  المتوھجة و القرقعات جعلتھا تثور األضواء

  . یعاني من جرح قاتلكأنھ )ابرفورث(كان اللون ینسحب من وجھ 

م ،  تكن تدرك ما تفعلھ لكنھا لم،  تساعد نأ أرادت أنھا أظن و –"  ا أو ل ا فعلھ ن من رف م ان ، ع ك

  ." میتة سقطت و –احد منا و یكون أي أنیمكن 

  . و سقط على اقرب كرسياألخیرةانقطع صوتھ مع الكلمة 

  .)ابرفورث( شاحبا كشحوب )رون(و ،  مبلال بالدموع )ھرمایوني(كان وجھ 

  .منى انھ یستطیع غسل عقلھ مما سمعت،  تمنى لو انھ لم یسمع ھذا ، بشئ  )ھاري(لم یحس 

  ". آسفة ً جداأنا ... ً جداأنا " : )ھرمایوني(ھمست 

  ".لألبدذھبت " ،  أجش بصوت )ابرفورث( قال . "ذھبت " 

  . انفھ بكم قمیصھ و صفى حنجرتھ)ابرفورث(مسح 

ین  . ً طبعا)جریندیلوالد(ھرب "  ك الح ي ذل وابق ف اد ، كان لدیھ سجل س ىو ع ده إل رد ،  بل م ی و ل

ئ ألیس ، ً حرا)البس(و كان  . أیضا في سجلھ )آریانا( توضع أن ھ كذلك ؟ طلیق من عب ر  ، أخت ح

  . "– ساحر في أعظملیصبح 

  .)ھاري( ھا قال. "أبداا طلیقلم یكن " 

   ."ك عذرا ؟یحاستم" 

ا "  ، )ھاري( ھاقال".  أبدا"  وكفي اللیلة التي مات فیھ رب  ، أخ فةش د عقت جعلوص ھ ھ یفق د. ل أ فب

  ." بدال عنھم  أناذني ئإ.. أرجوك،  ال تؤذھم ،یلتمس من شخص لم یكن موجودا ھناك ، بالصراخ

رة ًأبدالم یدخل  . )ھاري( محدقین ب)ھرمایوني( و )رون(كان  ى الجزی دث عل ا ح  في تفاصیل م

وع فاألحداث. في البحیرة دور( التي حصلت بعد رج ى )دمبل ورتس( إل شك)ھوج ا ب ت علیھ ل  غط

  .كامل

ع ألقد ظن "  م و م اك معك ع ھن م أ  )دجریندیلوال(نھ رج ذلك أعل ن ك ھ ظ ا قال."ن اري( ھ و )ھ  و ھ

  .  و ھو یھمس و یتوسل )دمبلدور(یتذكر 

د( إلى لقد ظن انھ كان ینظر " ؤذي  )جریندیلوال ك و ی و یؤذی ا(و ھ ذیبا .... )آریان ان تع ھ ًك و ،  ل ل

  . "ًكان حرالم تكن لتقل انھ ، یتھ آنذاك أكنت ر

  . و ھو شابك یدیھ التأمل مستغرقا في )ابرفورث(بدا 
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ال  ل ق ف طوی د توق ورث(بع ف یمكنك" :  )ابرف وتر( كی ون أن )ب دا تك نً متأك ي أن م ن أخ م یك  ل

دا تكون أن بك ؟ كیف یمكنك اھتمامھ من أكثر العظمى بالمصلحة ًمھتما نًمتأك ك أ  م ر ن ن غی م تك ل

   ." الصغیرة ؟أختيضروري مثل 

   .)ھاري(بدا و كأن قطعة ثلج تخترق قلب 

  .)ھرمایوني( ھا قالت. ")ھاري( )دمبلدور( أحبلقد . ال اصدق ذلك " 

ھ "  ، ً  صائحا)ابرفورث( رد ." ؟ إذالماذا لم یقل لھ بان یختبئ "   ل ل م یق سك  ،لماذا ل رس لنف احت

  ." كیف تنجو   ؟ سأخبرك، 

ستأن قبل )ھاري( قال . "....نأل"  ایوني(طیع  ت رد أن )ھرم ض " :  ت ي بع انف ك األحی ب علی  یج

ر  أن أكثرتفك صیة ب ن سالمتك الشخ ض !  م انبع صلحاألحی ر بالم ك التفكی ى  علی ذه ! ة العظم ھ

  .!"حرب 

  .!" الولد أیھا في السابعة عشر أنت" 

  . !"أنتستمرار بالقتال حتى لو استسلمت نوي االأو ،  بالغ أنا" 

  ."ت ؟  استسلميأنمن یقول " 

م – أنتانتصر  "  ،)ھاري( كرر ." جماعة العنقاء أمرانتھى "  ن – تعل ى ،  م رانتھ ل   ،األم  و  ك

    ."من یتظاھر بالعكس فھو یسخر من نفسھ 

  .!"لكنھا الحقیقة ،  ذلك أحب أنيقل ألم " 

ت كیف ینھي أخوكلقد علم " ،  )ھاري( ھا قال. "لیست الحقیقة ، ال "  م – أن ن  – تعل رر  م د م و ق

ن أنيال تظن  . أموت أو – حتى انجح سأستمر. المعرفة لي  ف یمك م كی ذا أن ال اعل ي ھ د .  ینتھ لق

  ."علمھ منذ سنوات أكنت 

  ً.لم یتحرك تقریبا. لكنھ لم یفعل  ، یجادلل أو لیسخر )ابرفورث(انتظر 

اج "  ىنحت دخل أن إل ى ن ورتس( إل ا قال.  ")ھوج اري( ھ رة )ھ رى م ستطیع  كنإن " ، أخ ت ال ت

ر  ى الفج سننتظر حت سالم ، مساعدتنا ف ك ب اول ، و نترك ة أنو نح د طریق سنا نج ت  . بأنف إن كن

  ." وقت لذكر ذلك أفضل اآلنسیكون  ، ً حسنا–تستطیع مساعدتنا 

ا)ابرفورث(بقي  یھ ً ثابت ي كرس دقا ب،  ف اري( مح ي )ھ شبھ عین ت ت ي كان ھ الت ھ بعینی شكل أخی  ب

راأخو . استثنائي جدا  ھ ًی فى حنجرت صغیرة ،  ص ة ال ول الطاول ھ و مشى ح ى قدمی ف عل و  و وق

   ." تعرفین ما علیك فعلھ أنت "  :و قال )آریانا(اقترب من لوحة 
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اتھم  ، ًابتسمت و التفت و مشت بعیدا ي لوح ادة ف اس ع ىبالمشي لیس كما یفعل الن ب أ إل د جوان ح

وشكلھا الصغیر وراقبوا . م خلفھا  نفق مرسو أنھلكنھا مشت على طول ما بدا ، اإلطار ع  ھ  یتراج

  .أخیرا ابتلعھا الظالم أن إلى

  . بالتساؤل )رون( بدأ ." ؟ -- ماذا –ااا " 

م تعلم أنیجب  " ، )ابرفورث( ھا قال. "اآلنیوجد طریق واحد للداخل "  د أنھ ات  ق ى نھای وا عل امن

سریة  دیمنتورات(، جمیع الممرات ال دران )ال ع الج رب جمی ة ، ق ل المدرس ة داخ ات منتظم  دوری

ان .  مصادريأنبأتنيحسبما  الم یكن المك ل ًمحروس ن قب ة م ذه الكثاف ع . بھ ف تتوق ل أي أن كی  تفع

ا  ، ًحسنا... ه نائبا )كارو(  األخوة والمسئول ھو )بیسنا(و ،  المدرسة إلىشئ عند دخولك  ذا م ھ

  ."نك مستعد للموت أ كذلك ؟ قلت ألیس، تنتظره 

   .)آریانا( صورة إلىو ھي تنظر مقطبة  ، )ھرمایوني( قالت ."؟ ..... اذا لكن م" 

 تمشي عائدة اآلن )آریانا(و كانت ، ظھرت نقطة صغیرة بیضاء من نھایة النفق المرسوم 

شخص  ، اآلن معھا آخرلكن كان ھناك احد ما .  كلما تقدمتً فشیئاًو ھي تكبر شیئا، باتجاھھم 

 من اخر مرة رأه أطولكان شعره  .اإلثارةن یترنح و قد بدت علیھ شخص كا، منھا  أطولكان 

 تأرجحتبعدھا .  اللوحةأكتافھم و رأساھما حتى مأل ، فأكثر أكثركبر الشخصان .  بھا)ھاري(

و خرج منھ . و كشف عن المدخل للنفق الحقیقي،  باب صغیر كأنھا األمام إلى بأكملھااللوحة 

الذي قھقھ مبتھجا و وثب من  ، )  نیفیل لونجبوتوم(  ممزقةبأثوابشعر طویل و وجھ مجروح و 

     .  !")ھاري(عرفت ذلك  ! ستأتينك أعرفت  "  :رف الموقد و صاح
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  ." ؟ -- .. كیف– .. ال  بحق– )نیفیل(" 

ا ، )ھرمایوني( و )رون( كان قد لمح )نیفیل(لكن  ام بمعانقتھم ة ق ن البھج ضا و بصیحات م  . أی

واني و إحدى ، كلما بدا لھ أسوأ )نیفیل( إلى )ھاري(كلما نظر  ا ارج ة و لونھ  عینیھ كانت منتفخ

وحي و ، ثار ضرب على وجھھ كانت ھناك آ، صفر أ اب ت ة الثی ن رثاث أنحالتھ العامة م ھ  ب حیات

یة ت قاس ذا . كان ع ھ اه المإف، و م اباتن محی يء باإلص الفرح ل ضیئا ب ان م رك  ك دما ت عن

تأتي بأنكعلمت " :  أخرى و قال مرة )ھرمایوني( ت  ! س ولظلل یموس(  لأق ا )س سبأنھ لة أ م

  .!"وقت 

  ." ؟ما الذي حصل لك ، )نیفیل(" 

ھ جراحھ بھزة من )نیفیل(صرف  ."ماذا ؟ ھذا ؟ "  ذا ال ش"  ، رأس یموس( ، يءھ وأ )س  . أس

ترى  ذھب . س ل ن ت .  "أوه ؟ إذنھ ى و التف ورث( إل ان  ، )آب("  ، )ابرف اك اثن ون ھن د یك ق

  .."آخران في الطریق 

ران ؟ "  ان آخ ورث(ردد  . "اثن اذا تقصد  " ، )ابرف اثنین ، م رینب وملون( ، آخ اك )جبوت  ؟ ھن

  .!" على كل القریة اإلنذارر تجوال و سحر ظح

م  "  :)نیفیل(قال  رة ، اعل ینتقلون مباش ذا س ىلھ ار إل ل الب ط "   ،" داخ لھم فق ىارس ر إل  المم

  ."ھل من الممكن ؟ شكرا جزیال ، عندما یاتون ھنا 

د  ل(م ده )نیفی ى ی ایوني( إل م )ھرم ن ث د و م سلق رف الموق ت اعدھا لت ق ىإل و س بعھم ،  النف ت

ا . ال اعلم كیف اشكرك " :  )ابرفورث( ل)ھاري(قال . )نیفیل(و بعدھا  ، )رون( لقد انقذت حیاتن

  ."مرتین 

  ."قد ال اكون قادرا على انقاذكم لمرة ثالثة " ، بفظاظة)ابرفورث( ھاقال."اعتني بنفسك اذن " 

ة )ھاري(تسلق  اك  . )اآریان( رف الموقد و دخل الفتحة التي خلف لوح ان ھن ات حجرك ة یدرج

ارج مصقولة ي الخ نوات، ف ذ س اك من ان ھن ر ك و ان المم ا ل دت كم ت .  ب یة كان مصابیح نحاس

ة البالیة الممھدةمعلقة بالجدران و االرضیة  ل المروح وج مث م تتم ت ظاللھ  ؛ و خالل مشیھم كان

  .فوق الجدران

ا ؟ "  ذا ھن ال " منذ متى ھ وا )رون(س دما انطلق یس " ، عن ة ل ى خریط ارودر( عل یس  ، )م ال

  ." ؟  ظننت ان ھناك سبعة ممرات فقط للدخول و الخروج من المدرسة ؟)ھاري(، كذلك 

ام ألقد "  ة الع ل بدای ا قال."غلقوا كل الممرات قب ل( ھ دخول  " ، )نیفی ة لل د أي فرص ىال توج  إل

رات  وت و  ، اآلنتلك المم ة الم داخل و أكل ى الم ذ عل ع التعاوی یس م  رون ینتظ)دیمنتوراتال(ل

ذا . "  الخلف و ھو یبتسم و یتطلع الیھم بفرح إلىبدا بالمشي . " عند المخارج  وا لھ ... ال تھتم
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ان )جرینجوتس(ھل صحیح ؟ ھل اقتحمتم  ل مك ي ك  ؟ ھل ھربتم على تنین ؟ یتحدثون عن ھذا ف

  .!"لعشاء بھذا في القاعة الكبرى عند ا صاح ألنھ )كارو( ضرب من قبل )تیدي بوت(، 

  ."نعم صحیح " :  )ھاري(قال 

  ."ماذا فعلتم بالتنین ؟" ، بمرح )نیفیل(ضحك 

  . "– االحتفاظ بھ كحیوان مدلل )ھرمایوني(رادت أ" ،  )رون( ھاقال"  البریة إلىطلقناه أ" 

  . "– )رون(، ال تبالغ " 

ون "  اس یقول ان الن ھ ؟ ك اربین ألكن ما الذي كنتم تفعلون تم ھ م كن ي ال  ، )اريھ(، نك ن ألكن ظ

  . "شيءنكم كنتم تسعون وراء أظن أ. ذلك 

 شيءلم نسمع أي  ، )نیفیل( ، )ھوجورتس(لكن اخبرنا عن " ،  )ھاري( ھا قال. "انت محق " 

".  

ورتس(انھا لیست ك، حسنا ... كانت "   د )ھوج ا قال. "اآلن بع ل( ھ ن  ، )نیفی سمة م ت الب اختف

  ." ؟)كارو(األخوة شأن ھل علمتم ب " ،وجھھ عندما تحدث 

  ."أكلة الموت االثنان اللذان یعلمان ھنا ؟" 

دریس "  ن الت اكثر م ا قال. "انھما یقومان ب ل( ھ ا إ" ،  )نیفی سئوالننھم ضباط م ل االن ن ك .  ع

  ."انھما یحبان العقاب  

  ." ؟)جدامبری(مثل " 

ة ، ال "  دو الیف ا تب رین ان یحی. یجعالنھ ین االخ رض بالمدرس ایفت ى لون وة  إل ارو(األخ  اذا )ك

ك ، و ھم ال یفعلون . شيءاخطأنا باي  ب ذل تطاعوا تجن ونھم . اذا اس م یكرھ ول انھ ك ان تق یمكن

  ."بقدر ما نكرھھم 

سحر األ، ذلك الشخص  ، )أمیكوس("  ون ال د فن دفاع ض رف بال ان یع ا ك م م ود یعل دا ، س ا ع م

رض ع. سود فقط  فنون السحر األاآلننھا أ ا كان من المفت ذیب ألین ذة التع ى تعوی درب عل ( ن نت

  . "–على الناس الذین حصلوا على احتجاز كعقوبة  ) كروشیو

  ."ماذا ؟" 

  .  التي انطلقت في نفس الوقت تردد صداھا عبر الممر)ھرمایوني( و )رون( و )ھاري(صوات أ

ذه  ، نعم "  ى ھ ار أ و ." بھذه الطریقة حصلت عل ىش ده  إل ي خ ق ف رح عمی ن أ رفضت" ، ج

ا أ وم بھ ا . ق ون بھ اس یقوم ض الن راب(و ، بع ل( و )ك ا)جوی ع أ.  یحبونھ م أتوق رة ألولنھ  م

ة أتعلم دراسات  ، )امیكوس(خت أ )الیكتو(  .شيءیصبحون في القمة في أي  اء العام و ، بن و ھ

ات أن أن نستمع لھا و ھي تشرح كیف أیجب علینا . لزامي للكل إدرس  م كالحیوان ة ھ بناء العام
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ف ، ن یقسون علیھم أنھم دفعوا السحرة لالختباء بأو كیف ، رین ذغبیاء و قأ،  ب أو كی ن الترتی

ىشار أو ، " فحصلت على ھذا . الطبیعي یعاد بناءه  ھ  إل ي وجھ ر ف ق آخ رح عمی ي أل" ،  ج نن

  ".خوھا على دم من العامة أحصلت ھي و لتھا كم أس

يھناك  "  ،)رون( ھا قال. " ،)نیفیل(، بربك "  م ذك دیك ف ون ل ن وقت و مكان لیك ف ع  و تتوق

  . "الكالم  والتحدي

ك ،نت لم تسمعھا أ"  ل ذل ن لتتحم ضا أ لم تك و . ی وع ھ ف، الموض دما یق دة عن اك فائ ضھن   بع

وم . مل ستعطي الجمیع األ ،  للمواجھھ و التحديالناس ت تق دما كن ك عن ة ذل اعتدت على مالحظ

  . ")ھاري(، بھذا 

تعملوك"  نھم اس رد لك ا قال." كمب روح  ، )رون( ھ روا مصباح و رأى ج دما عب زع عن و ف و ھ

  .نھا خریطة بارزةأ التي ظھرت ك)نیفیل(

یال ،  سفك الكثیر من الدماء النقیة یریدونال . ال یھم "  ذبوننا قل م یع ن ذا إلذا فھ نھم ل ا لك ثرثرن

  ."یقتلوننا 

  .النبرة الواقعیة التي تكلم بھا م أ )نیفیل(ا شیاء التي كان یقولھاأل، یھما أسوأ أ )ھاري(لم یعلم  

سبب "   ذین ی ك ال م أولئ ي ھ ر حقیق ي خط ذین ف دون ال دقائھمالناس الوحی ائھم أو أص ي أقرب  ف

ي )زینو لوفجود(تكلم . حیث یؤخذون كرھائن . الخارج المشاكل  دة ف ویبلر( بصراحة زائ  ، )الك

  ."عیاد المیالد أجل أ  البیت منإلى من القطار وھي عائدة )لونا(فجروا 

  . "–لقد رایناھا ، نھا بخیر إ ، )نیفیل(" 

  . "يإل رسالة إرسال أمر لقد تدبرت ،عرف أ، نعم " 

ة  ة ذھبی ھ عمل ن جیب حب م ا ، س رف علیھ اري(تع ى )ھ ا عل ت أنھ دىإ كان ي ح ات الت  الجالیون

  . الرسائل فیما بینھمإلرسال )دمبلدور(استعملھا جیش 

ة "  ذه عظیم ت ھ ا قال."كان ل( ھ سم ل ، )نیفی و یبت ـ و ھ ایوني(ـ رف  " ، )ھرم م یع وةل  اإلخ

ل ن أاعتدنا  الجنون إلى  ذلكلقد قادھم، بدا كیف كنا نتصل ببعضنا أ )كارو( نتسلل خارجا في اللی

دران  ى الج عارات عل ضع ش یش ،و ن دور( ج د )دمبل زال یجن یاء،  ال ی ذه أش ا .  كھ د كرھھ لق

  . ")بیسنا(

  .الذي الحظ صیغة الماضي  ، )ھاري( ھا قال."اعتدتم ؟ " 

ت ا، حسنا "  ر الوق ا م صعوبة كلم سرنا ،زدادت ال ا( خ د )لون اد عن یالد أعی ي(و ،  الم م )جین  ل

ا او ك،  بعد عید الفصح أبداترجع  ا م ادة نوع دا . ن ثالثتنا الق وةن أب ارو( اإلخ ون ب)ك ني أ یعرف

ورنر(و بعدھا ذھب ، عقابي بقسوة ب بدئوالذا ، عمال كنت وراء العدید من األ  و قبضوا )مایكل ك
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رة،  قاموا بتقییده األولىعلیھ و ھو یطلق سراح ولد في السنة  سوة كبی ھ بق اموا بتعذیب ا . فق مم

  ." الناس أرعب

  .األعلىعندما بدا میل الممر باتجاه  ، )رون( تمتم . "یا إلھي" 

ھ لم استطع الطلب من الناس المرور، حسنا ، نعم "  ر ب ا م ل( بم ن  ، )مایك التخلي ع ا ب ذا قمن ل

ل .  من الحركات األنواعتلك  زال نقات ا ن ا م ن كن ل ، لك یاءنعم ریة أش ل ،  س ى قب بوعینحت  . أس

يءقرروا عمل ف، افترض ذلك  ، إلیقافي ھناك طریقة واحدة فقط أنذلك عندما قرروا  دتي ش  لج

".  

  . في دھشة و فزع معا)یونيھرما( و )رون( و )ھاري( ھاقال" قرروا ماذا ؟" 

یال  ، )نیفیل( ھاقال" جل أ"  ث قل دار أل، و ھو یلھ دید االنح ان ش ر ك سنا " ، ن المم نكم ، ح یمك

دة .ن تروا تفكیرھم أ ھ جی ت نتیجت اف ،  و قد كان الاختط روا األطف ائھم لیجب أدب أقرب ى الت ،  عل

رىأ یقوموا بھا بطریقة  أن كانت مسألة وقت فقط قبلأنھاافترض  ذي حصل  . خ م ، "ال  واجھھ

ى مضغھا " ،  مذھوال لرؤیتھ یبتسم )ھاري(و كان ،  درتھم عل ن ق ر م ع ، قضموا قضمة اكب م

حعلى ، ساحرة عجوز تعیش بمفردھا . جدتي  دوا األرج م اعتق اجونأنھ ى  ال یحت ال إل د إرس  اح

وي  ى . ق ةعل ال أی حك "  ح ل(ض شفى )شیولاد("  ، )نیفی ي مست زال ف انت( ال ی انجوس  و ) م

اتخبرني " ،  لردائھ األماميضرب الجیب ،  " لي رسالة أرسلتلقد . جدتي ھاربة  ورة بأنھ  فخ

  ." استمر أنو  ، أبوي ابن بأننيو ، بي 

  .)رون( ھا قال."رائع " 

دي  ال أنھم أدركواعندما ،  الوحید يءالش " ، بفرح )نیفیل( قال ."نعم "  د ، یملكون شیئا ض فق

رروا  دوني )ورتسھوج( أنق تمرار ب ا االس م .  یمكنھ ا أل م فیم ي إعل ون لقتل انوا یخطط م أذا ك

  ."ن اختفي نھ حان الوقت ألأعرفت ، و في الحالتین  ، )باناازك( إلىإلرسالي 

ن "  ال . "لك ل  ،)رون( ق شكل كام شوش ب دا م سنا " ،  و ب وجھین –ال سنا مت ى ال  إل

  ." مباشرة ؟ )ھوجورتس(

  ." نحن ھنا ھا،  سترى  ،طبعا " 

ىنت ھناك درجات تقود كا.  نھایة الممرأمامھمانعطفوا حول ركن  و كان  درجات إل ل ال اب مث  الب

ھ .  و دفع الباب و تسلق خاللھ )نیفیل(تقدم  . )آریانا( لوحة ءالتي كانت مخفیة ورا دما تبع و عن

  ." الم اقل لكم ؟!انظروا من ھنا  "  : ال یراھم اأشخاص و ھو ینادي )نیفیل(سمع  ، )ھاري(

ر ،  الغرفة التي خلف الممر إلى )ھاري(و عندما دخل  راخ كثی اري(: " كان صیاح و ص  !" )ھ

   !" . )ھرمایوني( !" " )رون( !" " ) بوتر(انھ ، )بوتر(انھ " 
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رة،  المعلقة األلوانكان مشوشا بسبب  وه الكثی ة . و المصابیح و الوج ة التالی ي اللحظ و ، و ف ھ

ایوني( و )رون(و  اق )ھرم روا بالعن ى ر غم ورھم و عل ى ظھ ت عل ھم و التربی و ، ؤوس

  . قد فازوا للتو بنھائیات الكویدش و كأنما  ، من عشرین طالبا أكثرمن قبل ما بدا ،المصافحات 

نھم  ، )نیفیل( صاح . !"وا اھدء، حسنا ، حسنا "  شد ع تطاع ، و عندما تراجع الح اري(اس  )ھ

  . ما حولھإلىالنظر 

م  ى ل ة عل رف الغرف القیع خمة  . اإلط ت ض دت و ، كان ھب جرة فخم كأن ت ش ل بی ا أو،  داخ  ربم

شرفة  كانت األلوان المتعددة األراجیح.  السفن ألحدىكابینة عمالقة  ن ال سقف و م ن ال دة م ممت

بابیك بألواحالتي تدور حول جدران  ستائر ،  خشبیة غامقة و بدون ش اة ب ت مغط دران كان و الج

ة مزین وم المع اري( رأى ،ة بالرس د )ھ ذھبي لاألس دور( ال اللون  ، )جریفن رف ب و مزخ و ھ

ي  ، األصفرو خلفیة الصورة باللون  ، )فاھافلب(  لاألسودو الغریر ، القرمزي  سر النحاس و الن

لی(شعار  . باألزرق )رافینكلو( ل ا األخضر الفضي و )یرینذس ان غائب ات و .  ك اك مكتب ان ھن ك

  .رادیو بغالف خشبي ، و في الزاویة  ، الجدرانسنودة على قلیل من المكانس م

  ." نحن ؟أین" 

ل( ھا قال. !"طبعا ، غرفة االحتیاجات "  سھا  " ، )نیفی ى نف ت عل د تفوق یس، لق ان أل ذلك ؟ ك  ك

ارو( اإلخوة اردونني )ك ت ،  یط أ أنو علم دة لمخب ة واح دي فرص الل ، ل ن خ دخول م دبرت ال  ت

ھ  ا وجدت سنا !الباب و ھذا م لت ،  ح دما وص شكل عن ذا ال ضبط بھ ن بال م یك و ،  اصغر تكان، ل

اك شعار  ان ھن دور(ك ط )جریفن ا فق ن ،  معلق د م ل المزی ا وص عت كلم ة توس ن الغرف )  ج د (لك

  . ")جیش دمبلدور(

  . الباب إلىو ھو ینظر حولھ  ، )ھاري( ھ سال." الدخول ؟ )كارو( اإلخوةو ال یستطیع " 

ھ  ، )فینیجان موسسی( ھا قال."ال "  اري(الذي لم یالحظ م )ھ ى تكل ھ ، حت یموس( وج ان  )س ك

نھم ، مادام احدنا یبقى ھنا ، انھ مخبأ مناسب  " ،مغطى بالرضوض و منتفخ  ساكال یمك ا اإلم  بن

ك . لقد حصل على الغرفة  . )نیفیل(یرجع الفضل كلھ ل. الباب لن یفتح ،  ا أنیجب علی سألھا م  ت

ن – الدخول )كارو( یستطیع مناصري أن یدأرال ،  مثل –ترید  تفعلھا م ك و س ك  ! أجل ب علی یج

     . ! " الذي فعلھا ھو الرجل)نیفیل(!  الثغرات إغالق من التأكد

القد كان بسیطا "  ا قال. "حق ل( ھ ع )نیفی وم و نصف  . "  بتواض ا لی ت ھن د بقی بحتو ، لق  أص

ر ،  یؤكل شيءعلى استطاعتي الحصول ب  أن یكون و تمنیت، جائعا جدا  تح المم ىو عندھا ف  إل

سبب ألنھ، كان یجھزنا بالطعام  . )ابرفورث(ذھبت عبره و التقیت ب . )رأس الخنزیر(حانة   و ل

  ." الوحید الذي ال تقوم بھ الغرفة يءالش  ھوھذا، ما 
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شكل )جامب(الطعام ھو احد المستثنیات الخمسة حسب قانون ، حسنا، نعم"  ر ال  ." لمبادئ تغیی

  . للجمع المندھش)رون( ھاقال

احتى "  ، )سیموس( ھا قال." تقریبا ألسبوعینو ھكذا بقینا مختبئین ھنا "  ت أنھ ا أخرج  حمام

  . "–جیدا جدا عندما بدأت الفتیات بالوصول 

ر–"  د فك ن ن و ق تحمام أنھ بن االس م ،  یحب اف" نع راون( تأض در ب م یالحظھتال ، )الفن  اي ل

ة ،  نظر حولھ أن و بعد اآلنو . ظة حتى تلك اللح)ھاري( وه المألوف ان . عرف الكثیر من الوج ك

ل(ھناك التوأم  وت(و  ، )باتی ري ب ي(و  ، )تی اكمیالنایرن ل ( و )تینشوني جولدطان( ، ) م مایك

  .)كورنر

ن " ،  )ایرني( ھا قال. "إذن، لذي كنت تسعى خلفھ  ااخبرنا ما"  ر م اعاتكانت ھناك الكثی  اإلش

ا،  ا نح ىكن ك عل ةول متابعت ش(  إذاع وتر ووت ار و .  ")ب ى أش و إل وا  " ، الرادی م تقتحم ل

   ." ؟)جرینجوتس(

  . !"أیضاو التنین صحیح  " ، )نیفیل( ھا قال."!!!لقد فعلوا " 

  . باالنحناء )رون(كان ھناك عدد من صیحات االستحسان و بعض الھتافات ؛ و قام 

  .لھف  بت)سیموس( ھ سال." ما كنت تسعى ؟إلى" 

اري( أحس،  یتمكن أي منھم من تفادي السؤال أنو قبل  ساس )ھ ع ظ فبإح ة ، ی رق الندب م اح ال

ة أدارو عندما . المضیئة  وه الفرح ات ،  ظھره بسرعة عن الوج ة االحتیاج ت غرف ان ، اختف و ك

د  واخواقفا داخل اح یةو  ، األك د األرض زق عن ت تتم ة كان ھ المتعفن م  ، أقدام ي ت ندوق ذھب و ص

دمورت(و صرخة ،  كان ملقى و ھو مفتوح و فارغ قرب الحفرة األرضبشھ من ن بة )فول  الغاض

   .رأسھترددت داخل 

ف إلىلیعود  ، )فولدمورت( و بجھد كبیر قام بسحب نفسھ من عقل ان یق ث ك ل ،  حی و یتمای و ھ

  .بإسناده )رون(و قام تدفق العرق من وجھھ ، في غرفة االحتیاجات ، 

ل "  تھ ر أن اري(،  بخی اقال"  ؟)ھ ل( ھ د " ،  )نیفی ل تری ب أن ھ ك متع رض ان س ؟ افت ،  تجل

  ." ؟ -- ألیس

اري( رد . "ال "  ر  . )ھ ىنظ ایوني( و )رون( إل اوال  ، )ھرم ارھممح ان إخب ات ب دون كلم  ب

سرعة  . )اتالھوركروكس( أحدى قد اكتشف توا ضیاع )فولدمورت(اللورد  ت یمضي ب كان الوق

  .فسیفقدون فرصتھم،  بعدھا )ھوجورتس( زیارة )ورتفولدم( اختار إذا ،

  . قد فھمواأنھم تعابیرھم أظھرتو  ، )ھاري( ھا قال." نذھب أنیجب علینا " 

   ."ما ھي الخطة ؟ " ، )سیموس( ھلأ س. " ؟)ھاري( ، إذنما الذي سنفعلھ " 
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ة لغضب إرادتھ كان یستعمل كل قوة  .)ھاري( ھا ردد."خطة ؟"   لمنع نفسھ من االستسالم ثانی

دمور( ھ ، )تفول زال تحرق ھ ال ت ت ندبت سنا  " ، كان اك ، ح يءھن ا ش ا – علین  و )رون( و أن

  ."و بعدھا نخرج من ھنا ،  فعلھ – )ھرمایوني(

  . مشوشا )نیفیل( بدا .اآلنحد یضحك أو یھتف بعد ألم یكن ھناك 

  ."ما الذي تقصده بـ  نخرج من ھنا  ؟" 

اقال" لم نرجع لنبقى "  اري( ھ ھ  ، )ھ رك ندبت و یف سكین ، و ھ اوال ت ممح اك  " ، األل يءھن  ش

  . "–مھم علینا القیام بھ 

  ."و ما ھو ؟" 

  . "إخباركم أستطیع ال –ال " 

  . جبینھأقطب )نیفیل( ، على ھذا الھمھماتكانت ھناك موجة من 

   ." كذلك ؟ ألیس،  من – تعرف – أنت یتعلق بقتال شيء ؟ انھ إخبارنالماذا ال تستطیع " 

  . "–نعم ، حسنا " 

  ." سنساعدك إذن" 

ان  ضاءك یش األع ن ج اقین م دور( الب وافقین )دمبل ھم م زون رؤوس اس و ،  یھ ضھم بحم بع

  . رغبتھم الفوریة للعملإلظھارقام اثنان منھم من كراسیھم . بمھابة الباقین 

ة  قد قال ھذه ا)ھاري( أن یبدو ." ال تفھم أنت"  ساعات القلیل الل ال رات خ ن الم لجملة العدید م

  ." بمفردنا –یجب علینا القیام بھذا .  نخبركم أن ال یمكننا –ال  "  ،السابقة

   .)نیفیل( ھلأ س".لماذا ؟ " 

ن ل ..... "الن "  ث ع ي البح دء ف ھ للب وركروكس(شدة حاجت ود )الھ ى أو،  المفق ل عل  األق

دؤ)ھرمایوني( و )رون(للحصول على نقاش خاص مع  ذي یب ان ال ث  حول المك ھ بالبح ، ون من

ھ أفكاره صعوبة في تجمیع )ھاري(وجد  رك . "  ؛ كانت ندبتھ ال تزال تؤلم دور(ت ا )دمبل  لثالثتن

ا،  اقصد – نقول أنو لیس من المفترض  "  ، بحذر)ھاري( ھا قال."مھمة  ا أن أرادن وم بھ ،  نق

  ."لكن نحن الثالثة فقط 

شھ "  ن جی اقال ."نح ل( ھ یش  " ، )نیفی دور(ج ي  .)دمبل ا ف ا كن ر كلن ا األم ى نحافظ،  مع ا عل

  . "– انتم الثالثة في الخارج من اجل م بینما كنتاألموراستمرار 

  .)رون( ھاقال " .لم تكن نزھة یا صاحبي" 
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ا أبدالم اقل "  ة أنھ ت نزھ ا ،  كان ق بن اذا ال تث م لم ن ال افھ ل. لك ان یقات ة ك ي الغرف ن ف ل م  و ك

اءوا  ىج ا الن إل وة ھن ارو( اإلخ انوا  )ك صطادونھم ك وا . ی ا اثبت ذین ھن ل ال مك صون أنھ  مخل

  ." مخلصون لك – )دمبلدور(ل

ن ،  تكون لدیھ فكرة عما سیقولھ أنبدون  ، )ھاري( بدأ ."انظر "  م یك رلكن ل ا األم د ، مھم  فق

  .فتح باب النفق خلفھم

  .!" ستكونون ھنا أنكمظننت ،  ثالثتكم مرحبا بكم ! )نیفیل(، وصلتنا رسالتك " 

انوا  ا(ك ن( و)لون ق . ) دی یموس( أطل ض لیحضن )س ة و رك رح عالی رخة ف دیق أفضل ص  ص

  .عنده

  .!" ھنا إلىمن الرائع العودة  ، أوه " ، بفرح )لونا( ھا قالت. !"مرحبا جمیعا " 

  ." ؟--ا ؟ كیف ما الذي تفعلینھ ھن "  ، مشتتا االنتباه)ھاري( ھا قال.  ")لونا(" 

ف  ، )نیفیل( ھا قال. "إلیھا أرسلت أنا"  الیون مزی دت  " ،و ھو یرفع ج دتھا و وع ي(وع  )جین

ورةإنك أفكرنا كلنا .  ظھرت ھناإذا سأخبرھما أنني نھزم  .ذا عدت فسیعني حصول ث ا س ذا كن ھك

  . ")كارو( األخوة و )بیسنا(

ذلك ألیس "،  بابتھاج )لونا( قالت ."طبعا ھذا ما یعنیھ "  اري( ك ن )ھ رجھم م نقاتلھم لنخ  ؟ س

  ." ؟)ھوجورتس(

اع  )ھاري( قال ."اسمعوا "  ع ارتف ساسھم ب إح ا" ،  بالرع ف أن ت ،  آس ذا رجع یس لھ ن ل لك

  . "–و بعدھا ،  علینا القیام بھ شيءھناك .  ھنا إلى

  . باستغراب ) مایكل كورنر(ھا  قال."ستتركنا في ھذه الفوضى ؟ " 

ن ، ما سنقوم بھ سیفید الجمیع في النھایة " ،  )رون( قال ."ال "  تخلص م ة ال ول محاول كلھ ح

  . "--- من – تعلم – أنت

  .!"  نكون جزء من ھذا أننرید  " ، بغضب )نیفیل( ھا قال.!" دعنا نساعد إذن" 

ت ، یطیر أنكاد علقھ  . )ھاري(فالتفت ،  خلفھم أخرىكانت ھناك ضوضاء  ي( كان سلق )جین  تت

سمت. )لي جوردن( و )جورج( ، )فرید(و یتبعھا ، ل من الفتحة في الحائط للنزو ي( ابت   ل) جین

ھ ،  كانت جمیلة أنھاكم  ، أبدالم یقدر بشكل كاف ،  لقد نسي ، ابتسامة المعة )ھاري( ن لكن م یك ل

  .  قبل ھذااقل فرحا لرؤیتھا

یحات و ھو یرفع ، )فرید( ھا قال. " متضایقا قلیال )ابرفورث( أصبح"   یده لجواب العدید من ص

  ." محطة قطارات إلى غفوة و حانتھ تحولت یأخذ أنیرید  " ،الترحیب 
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رة )لي جوردن( خلف و لكن فمھ )ھاري(فتح  اءت مباش ة ج دیقتھ القدیم شانج(،  ص شو ت  و )ت

ة ، ونھا المزیف یو ھي ترفع جال" وصلتني الرسالة " :  و قالت ابتسمت لھ ر الغرف و مشت عب

  .)مایكل كورنر(ست بجانب و جل

  .) جورج(ھا  قال." ؟ )ھاري(، ما ھي الخطة  ، إذن" 

ة "  د خط ا قال. "ال توج اري( ھ ؤالء  ، )ھ ل ھ اجئ لك دوم المف لق سبب ا ا ب زال مرتبك و ال ی ھ و 

  . في الوقت الذي كانت ندبتھ ما تزال تحرقھ بشدةشيءغیر قادر على التعامل مع كل ، الناس 

  .)فرید( ھا قال." المفضلة لدي أنھا ألیس كذلك ؟، ة أثناء انطالقنا  الخط علىعملنس" 

ك "  ب علی افیج ذا إیق ال . !" ھ اري( ق ل( ل)ھ ذا  " ، )نیفی ودة ؟ ھ ع للع وت الجمی اذا دع لم

   . "–جنون 

یس نقاتلنحن "  ذأل ا قال." ؟ لك ك ن( ھ ال ، )دی رج الج ف یو اخ ول  " ،ون المزی الة تق  أنالرس

  . "–حصل على عصا إذا أیجب أن !  و نحن سنقاتل ، قد عاد )ھاري(

  .)سیموس( ھا قال." ؟---لم تجلب معك عصا " 

   .)ھاري( إلى فجأة )رون(التفت 

  ."لم ال یستطیعون مساعدتنا ؟" 

  ."ماذا ؟" 

ساعدة "  نھم الم ستطیع أ" یمك ث ال ی وتھ بحی ض ص ف دا أخ ماعھم ع د س ایوني(ح ي )ھرم  الت

ا  ت بینھم ال ، وقف ا " : وق رف مكانھ سرعة ، ال نع ا ب ور علیھ ا العث ب علین ا .یج ب علین  ال یج

  . ")كسوھوركر( أنھا إخبارھم

رف .  على حق)رون( أن أظن" : التي تمتمت  ، )ھرمایوني( إلى )رون( من )ھاري(نظر  ال نع

ھ  ث عن ا نبح ى م اجھم ، حت ن نحت دا " . نح دما ب اري(و عن ا )ھ ر مرتاح ت  غی ب " : قال ال یج

   ".)ھاري(،  لوحدك شيءقیام بكل علیك ال

اد  ، تؤلمھكانت ندبتھ ال تزال ،  بسرعة )ھاري(فكر  ھك ةأن رأس سم ثانی ذره .  ینق دور(ح  )دمبل

ار أي  ن إخب دا أم د ع ایوني( و )رون(ح ن )ھرم وركر( ع رار .)كسوالھ ب و أس ذا  ، أكاذی ھك

شأنا  بس(و ، ن ا  ... )ال ان موھوب ول .... ك ل یتح ىھ دور(إل ا  ،) دمبل راره محتفظ وال بأس  مقف

ذا ؟إلىو  ، )بیسنا(ــ  وثق ب)دمبلدور(لكن  ؟  بأحد یثقأنیخاف ، علیھا في صدره    أین أدى ھ

  .... برج أعلى یقتل عند قمة أن إلى
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 الذین في الغرفة بصوت اآلخریننادى " حسنا  "  ، االثنینإلى بھدوء )ھاري( قال . "حسنا " 

ال  ل الضجیج ، ع ف ك دفر( ،فتوق ورج( و)ی ا  ، ) ج ریبین منھم ات للق ان النك ا یلقی ذین كان ، ال

  .و متحمسین، و الكل بدوا منتبھین ، صمتوا 

تشيء – شيء" ، )ھاري( ھا  قال. "إیجاده علینا شيءھناك "   – م سیساعدنا بالقضاء على ان

ن – ونتعلم ذا .  م شو ھ ي يءال ا ف ود ھن ورتس( موج م  ، )ھوج ن ال نعل نلك ود . أی د یع ق

د أي  كھذا ؟ يءبش أحدكمھل سمع  . )رافینكلو(ل ھ أھل وج وم علی یئا مرس نكم مصادفة ش د م ح

  ."مثال ؟ ، )رافینكلو(صورة نسر 

ر  لنظ ى بأم ة إل و( مجموع ى ، )رافینكل ا( إل ل( ، )بادم ري( ، )مایك شو( و )تی ت  ، )ت ن كان لك

  .) جیني( و ھي جالسة على ذراع كرسي،  من ردت )لونا(

اري( ، أتذكر،  عنھ أخبرتك.  المفقود إكلیلھاھ ان، حسنا "  ل ؟ )ھ ود لاإلكلی و(  المفق  ؟ )رافینكل

  ." یحاول استنساخھ أبيالذي كان 

ن ، نعم "  للك ود اإلكلی ال  ." المفق ورنر( ق ل ك دور  ، )مایك و ی ھبو ھ ععینی ي الجمی و  " ،  ف ھ

  ."لة أھذه ھي المس . )لونا(، مفقود 

  .)ريھا( ھلأ س."متى فقد ؟ " 

ت  شو(قال ذ ق" :  )ت ضت رونمن ون ،  م ا یقول ب ."كم رق قل اري( فغ ول  " ، )ھ تاذیق  األس

ك( ل أن )فلیتوی ن اإلكلی ى م و( اختف سھا)رافینكل اس .  نف ھ الن ث عن ن ، بح رت ، " لك ىو نظ  إل

  ."ألیس كذلك ؟، حد أي اثر لھ ألم یجد "  ، )رافینكلو(رفاقھا في 

  .ھزوا رؤوسھم جمیعا

   .)رون(ل أس"  ؟اإلكلیلن ما ھو لك، آسف " 

ان إ"  ن التیج وع م ھ ن ال. "ن وت( ق ري ب ل "  ،) تی و( إكلی رض )رافینكل وى أن یفت ك ق  یمتل

  ."یزید حكمة من یلبسھ ، سحریة 

ن .  "– أبيإن ، نعم "  اري(لك اطع )ھ ا( ق ائال )لون نكم " :  ق د م ر أي اح م ی داو ل يء أي أب  ش

  ."یشبھھ ؟

ھ و انعكست خیبة )ھرمایوني( و )رون( إلى )ھاري(نظر . أخرىة ھزوا رؤوسھم جمیعا مر  أمل

ھ يء .إلی ت ش ك الوق ذ ذل د من ر ،  فق دون أي اث دوا ب ا یب ى م ون ، و عل دا لیك حا جی د مرش م یب ل

ة )كسوھوركر( ي القلع ل ...  مخبأ ف ر أنو قب ؤال آخ یاغة س ستطیع ص ت ،  ی شو(تكلم رة )ت  م

ى آخذكیمكنني  ، اإلكلیلا یف یبدوك ترى أن أردت إذا"  : أخرى ى إل ى األعل ة و إل ا العام  غرفتن

  ." في تمثالھا )رافینكلو(تلبسھ  . )ھاري( ، إیاهاریك 
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رة  ھ م سعتھ ندبت رىل ات ، أخ ة االحتیاج بحت غرف ة س ھ للحظ ا ارض رأىو  ، أمام دال منھ  ب

ھ و  سسوداء تحت األفعى أح ول ب ف ح ي تلت ھ الضخمة و ھ ان . أكتاف دمورت(ك رة  یط)فول ر م ی

التین ،  القلعة إلى،  ھنا إلى أم األرض البحیرة التي تحت إلىسواء  ، أخرى ي الح ، لم یعلم ؛ و ف

  .لم یعد ھناك الكثیر من الوقت

ا قال."انھ یتحرك "  اري( ھ دوء )ھ ى بھ ایوني( و )رون( إل ال  ، )ھرم ىم شو( إل م )ت ن ث  و م

یھم  معوا " : إل م أ، اس دا أعل یال جی یس دل ھ ل أذھب لكن، ن ىي س ال إل ك التمث ل ،  ذل ى األق عل

  ." سالمین – اآلخرین على –تعلمون ، ي ھنا و حافظوا رون انتظ.ألعرف كیف یبدوا اإلكلیل

 كذلك ألیس ، )ھاري( ستأخذ )لونا(، ال  "  : بحدة قالت) جیني(لكن،  على قدمیھا )تشو( توقف

  ." ؟)لونا(، 

ك أود، نعم  ، وووهأ"  اقالت"  ذل ا( ھ ة )لون ست ،  فرح شو(و جل رة )ت رى م ا ، أخ دو علیھ و تب

  .األملخیبة 

  .)نیفیل( )ھاري( لأ س"كیف سنخرج ؟" 

  ."من ھنا" 

  . ساللمإلىخزانة مفتوحة ھناك حیث كانت ،  الزاویة إلى )لونا( و )ھاري(و قاد  

ادرین ،  من مكان مختلف كل یوم تأتي"  ون ق م یكون دالذا ل ى أب ا عل ا قال. "إیجادن لن( ھ  ،   )یفی

رف أننادة ھي یالمشكلة الوح"  ن نع م نك دا ل ى أب ن إل رجأی دما نخ ا عن تنتھي بن ذرا .  س ن ح ، ك

  ". یقومون بدوریات دائما في الممرات لیال أنھم ، )ھاري(

   ."سأراك بعد قلیل " ،  )ھاري( ھاقال" ال توجد مشكلة " 

ساللم إلى )لونا( و )ھاري( أسرع ة ،  ال ت طویل ي كان وا ،  و مضاءة بالمصابیح ،و الت و انعطف

  .ا صلبا ما بدا جدارإلىو في النھایة وصلوا .  غیر متوقعةأماكن في بزوایا حادة 

اري( اخبر ."ادخلي ھنا "  ا( )ھ اءة  ، )لون حب عب اءو س ا و اإلخف ا ألقاھ دا.  فوقھم ع الج  ردف

  .دفعة خفیفة

 الخلف و رأى الجدار و إلى )ھاري( نظر ، الخارج إلى و مروا )ھاري(ذاب الجدار عندما لمسھ 

د  قق وراأغل ا ف د خروجھم سھ عن م .  نف ي رواق مظل ان ف ا یقف اري(حب س ،كان ا( )ھ ى )لون  إل

ة ، و بدا یتحسس الكیس حول رقبتھ ، الظالل  ھ خریط ارودر(و اخرج من ن أ. )م ا م سكھا قریب م

  . عن طریق النقط )لونا(و حدد مكانھ ھو و ، نفھ و بحث أ

ا )فیلتش(و راقب " نحن فوق في الطابق الخامس  "  :)ھاري(ھمس   و ھو یتحرك بعیدا عنھم

  ."من ھذا الطریق ، ھیا  . " أمامھمفي الرواق الذي 
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  .و تسلال من ھناك

ان  اري(ك ابقا )ھ رات س ن الم د م ي العدی یال ف ة ل ي القلع ول ف د تج ذه ،  ق دق بھ م ی ھ ل ن قلب لك

وء . مة مروره في المكان من قبل  على سالیخفو لم  ، أبداالسرعة من قبل  و خالل مربعات ض

ى  ر عل یةالقم ي  ، األرض ة و الت زات المدرع ر الب تعب رورھم ات خوذأغلق د م ا عن شى ، ھ م

ة األروقة في )لونا( و )ھاري( تفحص خریط ان ی د ك ة فق ل زاوی د ك د عن اذا یوج رف م  و ھو یع

وروقفا مرتی،  كلما كان ھناك ضوء )مارودر( ذبان لیسمحا بعب ي ال یج بح لك اه  ش ا االنتب . إلیھم

ز( لحظة ؛ كان اشد ما یخافھ ھو أیةعراقیل عند  ھم یواجھأنتوقع  د  ، )بیفی دو ق ھ أجھ ع أذنی  م

  .داللة اقتراب ھذا الشبح الصاخبكل خطوة لیسمع 

  .جذبت كمھ و سحبتھ باتجاه ساللم حلزویة ، )لونا( ھمست . ")ھاري(، من ھنا " 

ل إلى )ھاري(و ھما قریبین من بعضھما ؛ لم یصعد  ي تسبب الدوار التصعدا الساللم ن قب ا م  ھن

اح .  الباب إلىو في النھایة وصال . أبدا ب مفت يء ال ،لم یكن ھناك مقبض و ال ثق وح  ش وى ل س

  . ز بشكل النسررونو مقبض لدق الباب من الب، العتیق من الخشب 

ي)لونا(مدت  واء  یدھا الشاحبة التي بدت مخیفة و ھ ي الھ و ف د،  تطف ذراع أنن وب رتبط ب  أو ت

سم دة . ج رة واح ت م ك الصمت ، دق ي ذل دت ل، و ف اري(ب ا )ھ دفعكأنھ ة م تح .  قذیف ورا ف و ف

یقي  ، أن یسمع صوت النسرلكن بدال من ، منقار النسر  ن " : قال صوت ناعم موس أتيم ي ی  ف

  ." اللھب ؟أمالعنقاء ، البدایة 

  .تفكر بعمق و ھي )لونا( ھا قالت." ؟)اريھ(ماذا تظن ..... ھممم " 

  ." توجد كلمة سر فقط ؟أالماذا ؟ " 

  .)لونا( ھاقالت"  تجیب على سؤال أنیجب علیك ،  ال  ،هأو" 

    ." خاطئة؟ أعطیت إجابةو ماذا لو " 

ب ، حسنا "  د و یجی أتي اح ةسیكون علیك االنتظار لی حیحة إجاب ا قالت." ص ا( ھ ذا  "  ،)لون ھك

  ." ھل ترى ؟،تتعلم 

  . ")لونا(، ال یمكننا انتظار أي احد ، المشكلة ھي ... نعم " 

ك"  ا قالت. "أعلم ذل ا( ھ ة )لون سنا  " ، بجدی ن ، إذنح و أن أظ واب ھ ا  الج یس لھ دائرة ل أن ال

  . "بدایة 

  .و اندفع الباب مفتوحا،  الصوت ھا قال."جواب جید "  

د أكثرو دائریة و تھویتھا ،  عریضة )رافینكلو( لكانت الغرفة العامة المھجورة  ة ق  من أي غرف

دران  . )ھوجورتس( في )ھاري( رآھا ي الج ل ف ي ، النوافذ محفورة و مزخرفة بشكل جمی و الت
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ر ازرق و ب اة بحری ت مغط ار رونكان ي النھ الب ، زي ؛ و ف دى ط ان ل و(ك ع  )رافینكل ر رائ منظ

وم علی. للجبال المحیطة ة و مرس شكل قب ان ب وم السقف ك ت، ھ نج ت ت ي كان ي منتصف ألألالت  ف

د . اللیل اك مناض ت ھن ات ، كان ي و مكتب ن ، كراس ل م ال طوی ف تمث اب وق ل الب وة مقاب ي ك و ف

  .األبیضالمرمر 

ب . )لونا( في بیت رآه من التمثال الذي )روینا رافینكلو( على )ھاري(تعرف  ال بجان ف التمث وق

ھ ، باب كان یؤدي  سب تخمین ى، ح اجعإل ي  المھ ى ف دم . األعل ىتق ر إل ال المرم رأة تمث و  ، للم

  . جمیلة لكن مخیفة قلیال،  على وجھھا  ساخرة بابتسامة خفیفةإلیھ تنظر كأنھابدت 

ذي . رأسھا فوق  موضوع مدور رقیق مصنوع من المرمرشيءكان ھناك  اج ال لم یكن یشبھ الت

ا)فلور(لبستھ  ل زفافھ ي حف ور.  ف ات صغیرة محف اك كلم ت ھن ھ كان رج . ة علی اري(خ ن )ھ  م

   : و تسلق على عمود التمثال لیقراھااإلخفاءتحت عباءة 

   " لإلنسان كنز أعظم ھو ودعقل بال حد" 

  .یضحك و یقھقھ بصوت عال صوت ھا قال. "مما یجعلك مفلسا یا عدیم العقل " 

   واقفة  امھأمو كانت . األرضیةو نزل على ،  بسرعة و قفز من فوق قاعدة التمثال )ھاري(دار 

 عالمة إلىرفعت سبابتھا ،  عصاه )ھاري( یرفع أنو قبل ،  المائلة بأكتافھا )رواالیكتو ك(

  .الجمجمة و الثعبان على ذراعھا
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و اختفت . تحترق باأللم ) ھاري(كانت ندبة . في اللحظة التي لمست فیھا أصابعھا عالمة الظالم 

 علىمن حولھ الغرفة الملیئة بالنجوم التي كان یقف بھا لیحل محلھا مشھد أخر و ھو یقف 

 لقد ،داخلة شعور رائع باالنتصار المنحدر حیث تضرب أمواج البحر الصخور و بأسفلالصخور 

  .أمسكوا الولد 

 صوت فرقعھ عالیة فرفع عصاه دون أن یدرك على حیث كان یقف إلى أخرىمرة ) ھاري(عاد 

 األرض بصوت مدو جعل الزجاج علىما حدث و إذا بالساحرة التي كانت تقف أمامھ تسقط 

  . رفوف المكتبة یھتز علىالموجود 

 ذلك على أحد منذ كنا نتدرب علىلقي تعویذة الصعق ألم " : یھا االھتمام و قد بدا عل) لونا(قالت 

  . "كان ذلك أكثر ضوضاء مما توقعت ) . دمبلدور(في جیش 

كان ھناك . تزاز ھأحدثت ھذه الضوضاء تأثیرا فوریا حیث بدأ السقف في اال. و كما قالت 

 غرف إلىوراء الباب المؤدي أصوات خطوات أقدام یتردد صداھا في المكان كلھ ویتعالى من 

  ) . لونا( صوت تعویذة علىحیث استیقظ الجمیع ) . رافینكلو(النوم الخاصة بطالب منزل 

  . " العباءة أسفلختباء  االإلىحتاج أ. أین أنتي ) .. لونا(" 

  العباءة التي ألقتھا ھي مرةأسفلإلیھا و اختبأ معھا ) ھاري(في الفراغ فأسرع ) لونا(ظھرت أقدام 

الغرفة العامة و ھم في مالبس ) رافینكلو(أخرى علیھم في نفس اللحظة التي اقتحم فیھا طالب 

 علىملقاة فاقدة الوعي ) الیكتو( رؤیتھم ل ىشھقات و صیحات الدھشة لد) ھاري(سمع . النوم 

  . األرض 

  .مذلك الوحش المتعطش یمكن أن ینھض في أي لحظة و یعاقبھ.. بدءوا التجمع حولھا ببطء 

تجرأ أحد طالب الصف األول الشجعان و اقترب منھا اكثر و أزاحھا بأصابع أقدامھ في جانبھا 

  . "أعتقد أنھا قد تكون ماتت"  :فلم تتحرك مما جعلھ یقول في منتھى السعادة 

  . "نھم سعداء بذلك إ.. نظر أ" : قائلة ) ھاري (إلىبسعادة ) لونا(ھمست 

كان ) .. فولدمورت(ندبتھ تؤلمھ و قد قرر الغوص في عقل عینیھ عندما شعر ب) ھاري(غلق أ

 تواجد القالدة في مكانھا قبل علىلقد اختار أن یطمئن . . .  الكھف إلىیتحرك في الممر المؤدي 

  ...و لكن ذلك لن یستغرق وقتا طویال .. أن یأتي 

. الب أماكنھمحیث تجمد الط) رافینكلو(  باب الغرفة العامة لعلى صوت طرقات عالیة ىتعال

  . "أین تذھب األشیاء المختفیة " : ذلك الصوت الموسیقي من الجانب األخر یقول ) ھاري(سمع 

) ... الیكتو ( : " )الیكتو(أخو ) امیكوس( انھ ل) ھاري(صاح ذلك الصوت الفظ الذي أدرك 

   ".. . .ھل أنت بالداخل ؟؟ھل أمسكت بھ ؟؟ افتحي الباب  ...)الكیتوووو(
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تعالي صوت الطرقات . دون إنذار .. و فجأة .. ب یتھامسون بینھم و ھم مرعوبون كان الطال

  .  الباب كأنھا طلقات ناریة على

  ألھل تریدین أن نصبح مثلما اصبح علیھ) . بوتر(مسكنا ب أ و لم نكن ىإذا أت).... الیكتو(" 

تراجع طالب .. ھ لم ینفتحبذلك و ھو یھز الباب ولكن) امیكوس(صاح  ."..؟؟؟ أجیبیني ) .مالفوي(

 إلى أخرىو بعض منھم أصابھم ما یكفي من الرعب فبدءوا یصعدون مرة . قلیال ) رافینكلو(

 على أخرىیفكر ھل یفجر الباب و یلقي تعویذة صعق ) ھاري(و بینما كان .سرائرھم  

  : سمع صوتا مألوفا للغایة من وراء الباب یقول . قبل أن یفعل شيء أخر ) امیكوس(

   ".؟؟)  أمیكوس(أستاذ .. ھل لي أن اعلم ماذا تفعل " 

اذھبي و احضري " : ثم تابع ) امیكوس(صاح بھا . "..أحاول أن ادخل من ھذا الباب اللعین" 

  ."..اآلن . حتى یفتح لنا ھذا الباب ) . فلیتویك(

مح لھا األستاذ ألیس كذلك ؟؟ ألم یس. ولكن أختك بالداخل اآلن  " ) :ماكجونجال(سألتھ األستاذة 

بالدخول مبكرا ھذه اللیلة استجابة لطلبك العاجل بذلك؟؟ ربما تستطیع أن تفتح الباب لك ) فلیتویك(

  ."..و ال تكن مضطرا إلیقاظ نصف القلعة 

  ."اآلن .. أنت افعلي ذلك .. إنھا ال تجیب أیتھا العجوز الشمطاء "

 مقبض علىببرودة قاسیة و قد طرقت ) ونجالماكج(قالتھا األستاذة . "بالتأكید إذا أردت ذلك " 

أین تذھب األشیاء " : الباب البرونزي مرة أخرى فأنطلق الصوت الموسیقي بنفس السؤال 

   ".المختفیة  ؟؟

  . "كل شيء .. و ھو كما یجدر أن أقول . إال الفراغ والعدم " ) : ماكجونجال(فأجابت األستاذة 

  ..البرونزي و قد انفتح الباب قالھا مقبض الباب . "إجابة صحیحة " 

و جثا بجوار أختھ و )  امیكوس( غرفھم عندما اندفع إلىبالصعود ) رافینكلو(أسرع بقیة طالب 

 .ذو عینین صغیرتین و وجھ ممتلئ. شاحب الوجھ .  مثل أختھ تماما أحدبكان . قد اخرج عصاه 

  :  األرض و صاح صیحة غضب و خوف علىو قد اقترب من أختھ 

حتى اعرف من منھم ) كروشیو(؟؟ سوف أعذبھم بتعویذة ... ا فعل المالعین الصغار ماذ" 

لم " : صرخ و ھو یضرب جبھتھ بقبضتھ و یقول . "؟؟ .و اآلن ماذا سیقول سید الظالم .. فعلھا

  "...و قد قتلوھا المالعین . نمسك بھ 

سوف تكون بأفضل .  فقط لقد صعقت" : قلیال لتفحصھا ثم قالت ) ماكجونجال(توقفت األستاذة 

  . "حال بعد قلیل 
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لقد .عندما یمسك بھا سید الظالم ... بحق الجحیم . ال لن تكون بخیر أبدا " ) : امیكوس(صاح بھا 

  . ") بوتر (علىو ھو اآلن یعتقد أننا قبضنا .لقد شعرت بعالمتي تحرقني . أرسلت في استدعائھ 

ماذا تقصد بأنكم قبضتم " ... بحدة ) ماكجونجال(ة  قالتھا األستاذ ".؟؟؟) بوتر (علىقبضتم " 

   ".؟؟) بوتر (على

و أن علینا أن نقبض علیھ و نرسل ) . رافینكلو( برج إلىربما یحاول الدخول ) بوتر(قال لنا أن " 

  . "في استدعائھ

 غضبھا و عدم أسفلالمستتر ) مینیرفا ماكجونجال(بالفخر و الكبریاء في صوت ) ھاري(شعر 

) بوتر(؟؟ ) ..رافینكلو( برج إلىالدخول ) ھاري  بوتر(و لماذا یحاول " : ا و ھي تقول تصدیقھ

   "....!! منزلي أناإلىینتمي 

  ."ال اعرف لماذا .. لقد أخبرنا بذلك " 

و ) ھاري( المكان الذي یقف فیھ علىالغرفة بعینیھا حیث مرت ) ماكجونجال(مسحت األستاذة 

   .مرتین دون أن تراھم ) لونا(

بدا وجھھ الشبیھ بالخنزیر مخادعا و . " األطفال علىیمكنا أن نلقي بما حدث " ) : امیكوس(قال 

 السقف المغطي إلىو قد نظر . "سوف نقول أن األطفال . ھذا ما سنفعلھ حقا . نعم " : ھو یتابع 

.  العالمة على أن تضغط علىو اجبروھا ) الیكتو(ھاجموا " ...  بالنجوم الذي بأعاله غرف النوم 

   ".؟؟.ما الفارق .. طفلین أكثر أو اقل .. و سوف یقوم ھو بمعاقبتھم . لذا حدث اإلنذار الخاطئ  

  

قالتھا األستاذة  ."الفارق بین الشجاعة و الجبن . الفارق فقط بین الصدق و الكذب " 

 أنت أو أختك الفارق الذي ال تستطیع.. باختصار " : و قد بدت شاحبة و ھي تتابع ) ماكجونجال(

لن أجعلك تمرر تبعیة أخطائك و عدم براعتك .. ولكن دعني أوضح لك شيء واحد. أن تقدروه 

  . "لن اسمح لك بذلك ) . ھوجورتس( أبناء على

 بعد بوصات قلیلة من علىللغایة حتى اصبح وجھھ ) امیكوس(اقترب منھا  ". اعذریني ؟؟؟"

احتقار و كأنھ بعض القاذورات التي التصقت في وجھھا و لم تتراجع و إن ظلت تنظر لھ نظره 

  ..المرحاض 

 . ملقد انتھي زمانك). منیرفا  ماكجونجال(تسمحین و ال تسمحین بھ یا ،  إنھا لیست قضیة ما " 

  ." وجھھا علىقالھا ثم بصق .. و سوف تساندینني أو تدفعین الثمن. إنھ زمن حكمنا نحن اآلن ھنا 

  . "ما كان علیك أن تفعل ھذا أبدا :"  بمنتھي الغضبھ و صاح قائالالعباءة من علی) ھاري(سحب 

   ".)...كروشیو(" : عالیا ) ھاري(إلیھ فصاح ) امیكوس(استدار 
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كان .  ارتفع آكل الموت في الھواء من قدمیھ و أخذ یحرك أطرافھ في الھواء و كأنھ یغرق 

رتطم بأرفف المكتبة الزجاجیة فتحطم یصرخ من األلم الشدید الذي شعر بھ  ثم طار في الھواء و ا

  .  األرض فاقد الوعي علىالزجاج و سقط 

علیك أن " . . و الدم یغلي في عروقھ ) ھاري( قالھا ".) ..بیالتریكس(اآلن أري ما كانت تعنیھ " 

  . "تعنیھا حقا

 ."..؟؟ أنت ھنا ؟؟ ماذا ؟؟ كیف ) بوتر(" ) .. ماكجونجال(ھمست األستاذة ".؟؟ ) بوتر(" 

   "...ن ما فعلتھ حماقة إ" :  تماسكھا  و ھي تتابع علىصارعت لكي تحافظ 

  ."الحقیر بصق علیكي " ) : ھاري(قال 

   ".؟؟.ولكن أال تدرك .. كانت شھامة منك.. كانت ھذه .. أنا  .. )بوتر" (

  ھناإلى في طریقة) فولدمورت) . (ماكجونجال(أستاذة . نعم اعلم " : بطمأنتھا قائال ) ھاري(فقام 

".  

ھل نستطیع أن نقول اسمھ " : االھتمام و ھي تنزع عباءة اإلخفاء عنھا و تقول ) لونا (علىبدا 

   ".مجردا اآلن ؟؟

ال تستطیع تمالك نفسھا اكثر من ذلك ) ماكجونجال(ظھور شخص آخر غیر متوقع جعل األستاذة 

  .. كرسي قریب و ھي تمسك بأطراف بعباءتھا القدیمة علىفجلست 

  ."إنھ یعلم أین أنا اآلن .. ال اعتقد أن االسم الذي ننادیھ بھ سیجعل ھناك فارقا  "

شعر ) . فولدمورت(ذلك الجزء المرتبط بعقل .. و ھو یشعر بداخل عقلھ ) لونا(ل) ھاري(قالھا 

 إلىو قد اقترب من الوصول .. رآه یبحر بذلك القارب الصغیر في البحیرة . فیھ بالغضب الشدید 

    .لجزیرة حیث یقع الحوض الحجريتلك ا

  . "بأسرع ما یمكنك) . بوتر(اآلن یا .. علیك بالھرب " ) : ماكجونجال(األستاذة قالت 

   ".؟) .رافینكلو(ھل تعلمین أین إكلیل ..  القیام بھ یا أستاذة علىھناك عمل .. ال أستطیع " 

  . "دا منذ قرون؟؟ ألم یكن مفقو.. ؟؟ بالطبع ال اعلم ) .رافیكنلو(إكلیل .. إك" 

جنونا مطبقا أن .  كان ھذا جنونا "..و قد وقفت ) ماكجونجال( قالتھا األستاذة ".) ...ھاري(" 

  ."تحاول دخول ھذه القلعة 

. و اعتقد انھ اإلكلیل .  إیجاده علىھناك شيء مخفي ھنا و أنا . ذلك أستاذة إلىلقد اضطررت " 

   ".؟).فلیتویك ( األستاذإلىلو أنني أستطیع فقط التحدث 

و .  األرض علىقادما و ھو ینھض من ) امیكوس(كان . كان ھناك صوت حركة و زجاج یتھشم 

 آكل إلىعصاتھا و أشارت ) ماكجونجال(أخرجت األستاذة ) .لونا(أو ) ھاري(قبل أن یتحرك 
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 . اخذ عصاتھا.  حیث سقطت أختھ إلىتوجھ ) .. امیكوس(نھض . ") امبریو(" : الموت و قالت 

ثم استلقي أرضا . ھي مع عصاتھ أیضا ) ماكجونجال( األستاذة إلىو سلمھا بمنتھى الطاعة 

  ).الیكتو(بجوار أختھ 

 ھیئة حبال علىبعصاتھا مرة أخرى فأنطلق شعاع فضي تشكل ) ماكجونجال(لوحت األستاذة 

  .بجانب بعضھم ) كارو(قامت بتقیید األخوة 

  . "..إذا كان من ال یجب ذكر اسمھ یعلم حقا أین تكون) .. بوتر(" : قائلة ) ھاري (إلىثم استدارت 

لثانیة شعر . بألم حاد في ندبتھ و كأنھا اشتعلت فیھا النار) ھاري(شعر ... و بینما ھي تقول ذلك 

بنفسھ ینظر في ذلك الحوض الحجري و قد اصبح السائل الموجود بداخلھ شفافا و ال توجد قالدة 

  .ترقد آمنة في القاع

 ارض الواقع و قد كان إلىھذا الصوت فبدأ یعود ) ھاري( سمع  ".ھل أنت بخیر؟؟) .. بوتر( "

  .حتى یستطیع الوقوف ) لونا(ممسكا بكتفي 

 األستاذ تنفیذ أوامر علىأنا اعمل .. یقترب ) فولدمورت.. (أستاذة . الوقت یجري بسرعة " 

خراج الطلبة خارج القلعة بینما أحاول أنا ولكن علینا إ.  إیجاد ما امرني بإیجادهعلى).دمبلدور(

ولكنھ لن یھتم لقتل بعض الناس في سبیل الحصول .. یریدني أنا ) فولدمورت.(إیجاد ذلك الشيء

   "...خصوصا اآلن  . ي أناعل

 اكمل الجزء اآلخر من العبارة في ..".) الھوركروكسات(خصوصا بعد أن اكتشف بأنني أھاجم "

  .عقلھ 

فعلینا أن .. إذن " : قالتھا ثم شدت قامتھا و تابعت ". ؟؟ ) دمبلدور( أوامر علىء أنت تعمل بنا" 

  ."و أنت ابحث عما ترید البحث عنھ . نؤمن القلعة ضد الذي ال یجب ذكر اسمھ 

   ".ھل ھذا ممكنا ؟؟" 

 نحن األساتذة بارعون" : بصوت واثق و تابعت ) ماكجونجال( قالتھا األستاذة "...اعتقد ذلك " 

 إعاقتھ  لبعض الوقت إذا علىو أنا متأكدة من أننا سنكون قادرون  .أنت تعلم ذلك .في السحر 

  .   ")سنایب(بالطبع علینا أن نفعل شیئا حیال األستاذ . تضافرت جھودنا معا 

ستدخل ) ھوجورتس(و بالطبع إذا كانت " :  ولكنا تابعت "....دعیني ": قائال ) ھاري(قاطعھا 

. فعلینا أن نخرج جمیع األبریاء منھا إذا كان ھذا ممكنا .. ر من قبل سید الظالم في مرحلة حصا

  ." ..فإننا. و االنتقال اآلني غیر ممكن داخل حدود المدرسة. و بما أن شبكة الفلو تحت المراقبة 

رأس ( حانة إلىمسرعا و ھو یشرح لھا عن الممر المؤدي ) ھاري( قالھا "....ھناك طریقة" 

  ).الخنزیر
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  "...نحن نتحدث عن مئات التالمیذ) .. بوتر(" 

فلن .و أكلة الموت سوف یحیطون بالمدرسة ) فولدمورت(ولكن إذا كان .. اعلم ذلك یا أستاذه " 

  . ")رأس الخنزیر(یھتمون بأي أحد ینتقل آنیا من خالل حانة 

اھا تجاه األخوة ولوحت بعص. "نعم تلك فكرة جیدة " : قائلة ) ماكجونجال(وافقتھ األستاذة 

 أجسامھم المقیدة و التفت علیھم ثم ارتفعت بھم و قامت علىفسقطت شبكة فضیة ) . كارو(

  .فبدوا في ھذه اللحظة كائنین بحریین قبیحین تم صیدھم. بتعلیقھم في السقف 

 ه بالسیر تجاوابدأ. "من األفضل أن تضع العباءة .. علینا إنذار رؤساء المنازل األخرى.. ھیا " 

انطلقت .  عیونھا مثل النظاراتعلىالباب و قد اندفع من عصاتھا ثالث قطط فضیة لھا عالمات 

 الساللم الحلزونیة في نعومھ و غمرتھا بالضوء الفضي حیثما سارت علىالفضیة ) البتروناسات(

  .مسرعین ألسفل) لونا(و ) ھاري(و ) ماكجونجال(األستاذة 

) ماكجونجال(عند مفترق الطرق و قد أسرعت األستاذة بدأت القطط الفضیة تنفصل عن بعضھا 

سمعوا  .و بعد أن ھبطوا طابقین آخرین.  عباءة اإلخفاءأسفل) لونا(و ) ھاري(الخطي و ورائھا 

 خریطة إلىفمد یده .بھا أوال و قد كانت ندبتھ تؤلمھ) ھاري(شعر . أصوات أقدام ھادئة تتبعھم

كانت .. ولكن قبل أن یتمكن من إخراجھا .في الكیس الملفوف حول عنقھ ) مارودر(

أخرجت عصاھا استعدادا للقتال و .. فتوقفت . قد أدركت انھ ھناك أحد یتبعھم ) ماكجونجال(

    ".من ھناك؟" : رفعت صوتھا قائلة 

  .من وراء أحد الدروع) سیفیروس سنایب(و قد ظھر . قالھا صوت خفیض. "..إنھ أنا" 

ى انھ لم یتبین تفاصیل شكلھ التي ظھرت اآلن و تذكر جرائمھ حت) ھاري(تصاعد الغضب بداخل 

لم یتبین نظره عینیھ . لم یتبین شعره األسود الناعم و المنساب حول رأسھ و وجھھ النحیل. فقط 

و .لم یكن یرتدي مالبس النوم بل كان یرتدي عباءتھ السوداء المعتادة. السوداوین المیتة الباردة

  .عدا للقتالكان یحمل عصاه أیضا مست

   ".؟؟) كارو(أین األخوة " : بھدوء) سنایب(سأل 

  . ")سیفیروس( ما اعتقد یا علىأینما طلبت منھم الذھاب " ) : ماكجونجال(فأجابتھ 

و كأنھ یعلم أن  . و كل ما یحیط حولھا) ماكجونجال (علىقریبا و توجھت نظراتھ ) سنایب(توقف 

  .ا للقتالعصاتھ استعداد) ھاري(فرفع .ھناك) ھاري(

  ."قد أمسكت بالدخیل ) الیكتو(أن .. كان لدي اعتقاد " ) : سنایب(قال 

  ".حقا؟؟ و كیف اصبح لدیك ھذا االعتقاد؟؟؟ " ) : ماكجونجال(أجابت 
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" ) : ماكجونجال(فقالت  . جلدهعلىمرفقھ األیسر لیبین عالمة الظالم المحفورة ) سنایب(فأحني 

  . "موت لدیكم وسائل االتصاالت الخاصة بكملقد نسیت إنكم یا أكلة ال.. آه 

و ھو یقترب منھا ) ماكجونجال(بأنھ لم یسمع ذلك و ھو ینظر مدققا فیما یحیط ب) سنایب(تظاھر 

  .ببطء حتى ال یالحظ اقترابھ أحد

  .") مینیرفا(لم اكن اعلم أن اللیلة ھي میعاد نوبة مراقبتك للممرات یا " 

   ". ذلك؟علىھل لدیك اعتراض " 

   ". ما الذي أخرجك من سریرك في ھذا الوقت؟؟أتساءل" 

  ) . ماكجونجال(قالتھا . "اعتقد أنني سمعت ضوضاء "

: و ھو ینظر مدققا في عینیھا مباشرة و یتابع ) سنایب(قالھا . "حقا؟؟ ولكن كل شيء یبدو ھادئا " 

  ". ..علىصمم فأنا م. ألنك إذا كنتي رایتیھ ) . مینیرفا(یا ) ھاري  بوتر(ھل رأیت " 

و قد شقت عصاھا . أن یصدق ) ھاري(بأسرع مما یستطیع ) ماكجونجال(تحركت األستاذة 

ولكن قوة تعویذة . األرض فاقد الوعي علىسیسقط ) سنایب(أن ) ھاري(و لثانیة توقع . الھواء 

لقة  أحد المشاعل المععلىفلوحت بعصاتھا . تفقد اتزانھا ) ماكجونجال(الدرع الخاصة بھ جعلت 

) سنایب (علىالذي كان یستعد إللقاء تعویذة ) ھاري (علىو كان .  الحائط فطار في الھواء على

من اللھب المتصاعد الذي اصبح كحلقة من النار مألت الممر و ھي تتجھ ) لونا(أن یحمي ... 

  ).سنایب(لمحاصرة 

 دخان تجمع و إلىالتي حولتھ ) ماكجونجال( ثعبان اسود كبیر زحف تجاه إلىثم تحولت النار 

أن یتجنبھا بأن القي ) سنایب( استطاع ي مجموعھ من الخناجر التإلىمتحوال . تجمد في ثوان 

فتردد صدي صوت الخناجر و ھي تخترق الدرع الواحد تلو .  الحائط أمامھ علىالدرع الموجود 

  .اآلخر

من ) لونا(للخلف و ھو مازال یحمي ) ھاري( صاح صوت حاد بذلك فنظر ". )...!!!منیرفا(" 

یركضان و خلفھما في المؤخرة ) سبراوت(و ) فلیتویك(شاھد األستاذ .. التعاویذ المتطایرة

الن تقتل المزید في .. ال " : رافعا عصاه ) فلیتویك(و صاح ). سلوجھورن(یركض 

  ).ھوجورتس(

للحمایة فدبت الحیاة بھ و اندفعت األذرع ) سنایب(لدرع الذي اتخذه با) فلیتویك(اصطدمت تعویذة 

اضطر . الذي تخلص منھا و أرسلھا في الھواء ناحیة مھاجمیھ) سنایب (علىالمعدنیة تطبق 

 الحائط على االنحناء جانبا لیتفادوا الدرع الذي طار في الھواء و تحطم إلى) لونا(و ) ھاري(

یركض ھاربا و كل من ) سنایب(مرة أخرى وجد ) ھاري(و عندما نھض . ورائھم 
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اندفع تجاه أحد غرف الدروس و بعدھا .یطاردونھ) سبراوت(و ) فلیتویك(و ) ماكجونجال(

  "...جبان ... جبان " : تصیح ) ماكجونجال(بلحظات سمع 

و بدءوا بالركض في الممر ) ھاري(حیث أخذھا ) لونا( سألت  ".؟؟ ماذا حدث؟؟.ماذا حدث " 

و ) فلیتویك(و ) ماكجونجال( غرفة الدرس فوجدوا إلىین عباءة اإلخفاء خلفھم حتى وصلوا جار

  . یقفون حول نافذة زجاجیة محطمة) سبراوت(

  .الذین دخلوا الغرفة ) لونا(و ) ھاري(ل) ماكجونجال(قالتھا . "لقد قفز " 

ال صیحات الدھشة من و ھو یركض تجاه النافذة متجاھ) ھاري( قالھا  ".ھل تعنین انھ مات؟؟" 

،، ال انھ لم یمت  " :بمرارة ) ماكجونجال(فأجابتھ . اثر رؤیتھ المفاجئة) سبراوت(و ) فلیتویك(

و یبدوا انھ قد تعلم بعض الحیل من .إنھ مازال یحمل عصاه ) . دمبلدور(فعلي العكس من 

  ."أستاذه

  .ألسوار البعیدةبالفزع عندما رأي ما یشبھ وطواطا ضخما یحلق تجاه ا) ھاري(أحس 

قد لحق بھم حاال و ) سلوجھورن(كان .وقع أقدام ثقیلة مع صوت شخص ما یلھث ) ھاري(سمع 

قالھا و ھو یقوم بتدلیك صدره و كان یرتدي بیجامتھ الحریریة  .") ھاري(" : ھو یصیح 

) یفیروسس..(ھال شرحتي لنا ) .مینیرفا. (یا لھا من مفاجأة ..ولدي العزیز " : الخضراء و تابع 

   ".ماذا ؟؟... 

الذي حطم ) سنایب( الثقب الذي اتخذ شكل إلىمشیرة ) منیرفا(قالتھا . "مدیرنا یأخذ إجازة اآلن " 

  .زجاج النافذة

تعبر ) اإلنفیري(  مقدمة رأسھ حیث رأي البحیرة الملیئة بعلىو یدیھ ) ھاري(قالھا . "أستاذة " 

 الشاطئ و قد ترجل منھ إلىیر و قد وصل أسفلھ و ھو بداخل ذلك القارب األخضر الصغ

  . و رغبھ القتل تمأل قلبھ) فولدمورت(

  "...انھ قادم اآلن .. یجب أن نحصن المدرسة .. أستاذة " 

لألساتذة الموجودون ) ماكجونجال(قالتھا ". .. الذي ال یجب ذكر اسمھ قادم اآلن ،، حسنا حسنا " 

و تابعت . صیحة رعب ) سلوجھورن (و أطلق) سبراوت(و )  فلیتویك(فشھق كل من 

علینا أن نعمل ما ).دمبلدور(لدیھ عمل مھم في القلعة بأوامر من ) بوتر ( " ) :ماكجونجال(

  . "نستطیع لنوفر الحمایة الكاملة لھ حتى ینجز عملھ

 إیقاف انتم تعلمون علىانتم تعلمون طبعا انھ ال شيء سنفعلھ قادر " ) : سبراوت(فقالت األستاذة 

   ".؟؟.. تماما من
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و .نظرة تفھم متجھمة ) سبراوت(و ھي تنظر ل) ماكجونجال( قالتھا ".) ..بومونا(شكرا لك یا " 

و بعدھا نجمع الطالب و نلتقي في القاعة .اقترح أن نقیم دفاعاتنا األولیة حول القلعة" : قالت 

  . "الكبرى

أعتقد انھ یجب أن . ن البقاء و القتال ولكن ھؤالء البالغین و الذین یریدو. علینا إخراج الجمیع " 

  . "یأخذوا فرصتھم

سوف أقابلكم في القاعة ": و ھي تركض تجاه الباب قائلة ) سبراوت(قالتھا . " ذلك علىأوافق " 

  . "الكبرى مع منزلي في خالل عشرون دقیقة

نعم ).. فالوحبیبات سنارج) .. ( شرك الشیطان ) .. ( تینتاكیوال(" : سمعوھا و ھي تغادر تقول 

  "...احب أن أرى أكلة الموت یقاتلون ھذه األشیاء. 

 الزجاج المحطم الذي ال إلىو ھو یشیر ) فلیتویك( قالھا "...أستطیع أن أقوم بعملي من ھنا " 

ضوضاء اندفعت من عصاه ) ھاري(یسمح بالرؤیة الجیدة و یغمغم بتعاویذ معقدة للغایة فسمع 

  .یاح خارج المدرسة  الرعلىو قد سیطر ) فلیتویك(

ولكن ھناك ..  المقاطعة علىآسف .. أستاذ .. أستاذ " : و ھو یقول ) فلیتویك(من ) ھاري(اقترب 

    ".؟؟) رافینكلو(ھل لدیك أیة فكرة عن مكان إكلیل .أمر مھم 

) بوتر(؟؟ أن بعض الحكمة سوف تفیدنا یا ) رافینكلو( إكلیل ، .) ...بروتیجو ھوریبلیس(" 

  ." اعتقد أنھا ستفیدنا في ھذا الموقف ولكنني ال

   ".ھل تعلم أین ھو ؟؟ ھل رأیتھ من قبل؟؟.. اقصد " 

  . "لم یره أحد األحیاء قط. رأیتھ؟؟ ال أحد رآه یا ولدي منذ أن فقد " 

  ؟).الھوركروكس(إذن ما ھو . بخلیط من الیأس و اإلحباط و الخوف) ھاري(شعر 

سوف نراك أنت و باقي طلبة " : و ھي تقول ) لونا(و ) ھاري(لكل من ) ماكجونجال(أشارت 

  ".) ..فیلیاس(في القاعة الكبرى یا ) رافینكلو(

 كان وجھھ ".... إننا أقول " : بالكالم قائال) سلوجھورن( الباب حتى بدأ إلىو ما إن وصلوا 

نفعل ما  أنا لست متأكدا إذا كان من الحكمة أن "..شاحبا و العرق ینھمر منھ و شاربھ یھتز 

  " كل من حاول تعطیلھ عن ھدفھ سوف یلقي مصیراوسوف یستطیع اختراقنا ). منیرفا(تقولین یا 

و إذا كنت . في القاعة الكبرى في خالل عشرون دقیقة ) سلیذیرین(سوف انتظرك أنت و طلبة " 

مة أو تكوین جیش ولكن إذا حاول أي منكم إفساد المقاو. لن نمنعكم. . ترید الرحیل أنت و طلبتك 

) منیرفا(قالتھا  .") ھوراس(إذن فستنازلني حتى الموت یا .داخلي ضدنا بداخل القلعة
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لقد حان " :  فقاطعتھ ھي قائلة  ".؟؟؟) منیرفا(" : الذي بدا مشدوھا و ھو یقول ) سلوجھورن(ل

  .") ھوراس(اذھب و أیقظ الطلبة یا .. والئھ ) سلیذیرین(الوقت الذي یقرر فیھ 

التي وقفت في وسط الممر و صاحت و ھي ) ماكجونجال(في أعقاب ) لونا(و ) ھاري(طلق ان

  . "لیس اآلن ) . فیلتش. (بحق السماء . آه ، ... ..) بیرتوتام (" : ترفع عصاھا قائلة 

الطالب في . الطالب خارج غرف نومھم " : العجوز یركض و ھو یصیح ) فیلتش(كان 

  "....الممرات 

. و اآلن اذھب و افعل شیئا مفیدا ..علیھم أن یكونوا كذلك أیھا األحمق " ) : نجالماكجو(فصاحت 

  . ")بیفیز(احضر 

  "... و كأنھ لم یسمع بھذا االسم من قبل )تشیلف(تلعثم ) ...بیفیز... (ب" 

. اذھب و أحضره .ألم تكن تشكو منھ طوال ربع قرن ) . بیفیز.. (أیھا األخرق ) بیفیز.. (نعم "

  ."اآلن 

  .و قد ظن أنھا جنت ) ماكجونجال(الخطي لتنفیذ أوامر  )فیلتش (أسرع 

دبت الحیاة فجأة .. بھذه التعویذة ) ماكجونجال( مع صیاح ".) ..بیریتوتام لوكوموتر( " : و اآلن 

و مع القرقعھ .. فبدأت بالحركة من أماكنھا .  الحائط علىفي كل التماثیل و الدروع المصطفة 

  .أن ھذا حدث في كل ممرات المكان ) ھاري(أدرك .. نتشرة في كل أرجاء القلعة العالیة و الم

صاحت . "و أنتم أدوا واجبكم تجاه مدرستنا . فلتحمنا األسوار .. في خطر داھم ) ھوجورتس(" 

  .عالیا في الممر ) ماكجونجال(بھا 

و . بیرھا و صغیرھا ك. لھذا المشھد المذھل حیث تحركت جمیع التماثیل و الدروع ) ھاري(نظر 

. صلیل السیوف التي أحدثتھا التماثیل و ھي تمر بجواره كان عالیا .. كانت ھناك حیوانات أیضا 

  .بعض التماثیل حمل سالسل و كرات من األشواك و ھم یتحركون لألمام استعدادا للقتال 

 القاعة إلىئكم علیكم الذھاب و إحضار أصدقا) لوفجود(أنت و اآلنسة ) .. بوتر(و اآلن یا " 

  . ") جریفندور(و أنا سأذھب و أیقظ باقي طلبة . الكبرى 

و في الطریق قابلوا العدید .   غرفة االحتیاجات إلى) لونا(و ) ھاري(افترقوا عند الساللم و توجھ 

من الطلبة الذین ارتدوا عباءات السفر فوق مالبس نومھم یقودھم المدرسون و الطالب المثالیون 

 .  

 علىاقسم .. انھ ھو ) .. ھاري  بوتر) .... (بوتر(ھذا كان " : بعض الطلبة یقولون ) اريھ(سمع 

   "...لقد رأیتھ اآلن . ذلك 
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 على مدخل غرفة االحتیاجات فاتكأ إلىذلك و ھو یركض عائدا حتى وصل ) ھاري(تجاھل 

  .المؤدیة للغرفة الساللم علىو ینزلوا ) لونا(الحائط المسحور الذي انزاح جانبا لیدخل ھو و 

حتى أصبح  مصدوما بالغرفة التي امتألت عن آخرھا بعدد .  عدة خطوات ) ھاري(و ما إن خطا 

و كذلك . ینظرون إلیھ) لوبین( و) كینجسلي(كان .. اكبر بكثیر مما كانت علیھ قبل أن یغادر 

  ) . ویزلي(   و السیدةو السید) . فلور( و) بیل) .( انجیلینا جونسون) . (كاتي بیل) .( اولیفر وود(

  .  نھایة الدرج علىالذي استقبلھ ) لوبین(قالھا . "ماذا یحدث ) ... ھاري(" 

و . ماذا تفعلون ھنا )  . سنایب(و قد ھرب . انھم یحصنون المدرسة .. قادم اآلن ) فولدمورت(" 

  ".؟؟؟ .كیف علمتم

 )ھاري( یفوت أحدنا المتعة یا كیف تتوقع أن) .. دمبلدور( باقي جیش إلىلقد أرسلنا رسائل " 

تماما ) . جماعھ العنقاء(باقي أفراد ) دمبلدور(و قد اخبر جیش " : في مرح و تابع ) فرید(قالھا ."

  . "تزاید عددنا . مثل كرة الجلید التي تكبر مع الوقت 

  ) .جورج(سألھ ". ماذا یحدث ؟؟ ) .. ھاري(ولكن أوال یا " 

و الجمیع سیلتقي في القاعة الكبرى  لیتم عمل الترتیبات .  من ھنا انھم یقومون بإخراج األطفال" 

  .بذلك) ھاري(أجابھ "..!! سنقاتل . 

.  القاعة الكبرى إلىانطلق صیاح الجمیع و ھم یخرجون من غرفة االحتیاجات و یتوجھون 

رفعوا جمیعھم .القدیم للكویدیتش ) ھاري(و أخیرا فریق ) . دمبلدور(جیش ) .  جماعھ العنقاء(

  . داخل القلعة إلىعصیھم و توجھا 

  ."و ذھب االثنان خارجا . معھ أثناء عبوره بھا ) لونا(و ھو یأخذ ید ) دین(قالھا ) .. لونا(ھیا یا " 

) ھاري(فأنضم . و قد بقي عدد قلیل من الناس . بدأ الزحام یقل تدریجیا داخل غرفة االحتیاجات 

و ) فرید) . (لوبین(و قد وقف حولھم ) جیني( بحدة مع تتناقش) ویزلي(كانت السیدة . إلیھم 

  ) . فلور( و) بیل( و). جورج (

منھم ) ھاري(في وجھ ابنتھا عندما اقترب ) ویزلي( صاحت بھا السیدة "...أنت مازلت صغیرة " 

  . "أنتي علیك الذھاب للمنزل ... ولكن أنتي . األوالد یمكنھم . لن اسمح بذلك " : و تابعت . 

 لن  ":و قد تطایر شعرھا في الھواء و ھي تسحب یدھا بعنف من ید أمھا و تقول ) جیني (صاحت

  . ") دمبلدور(أنا في جیش . افعل 

   "...انتم عصابة من المراھقین " 

و ھم .  فعل ما لم یفعل كثیر من البالغین على عصابة من المراھقین جرأت  ":قال ) فرید(ولكن 

  . "فعال مستعدون للقتال 
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فیما كنتما تفكران أنتما االثنان عندما . لیست كبیرة كفایة .. ن عمرھا ستة عشر عاما فقط إ"

الذان شعرا بالخجل  )جورج (و ) فرید( بھذا لكل من) ویزلي(صاحت السیدة . "أحضرتماھا ھنا 

  .من نفسھما 

ذا ھو ھ. كل من ھو دون السن سوف یرحل ) .. جیني( حق یا علىأمك " : برفق ) بیل( فقال

  . "الصواب 

 إلىاذھب . ال أستطیع ذلك " : و ھي تقول ) جیني(  تدفقت دموع الحزن و الغضب من عین

) ھاري(التقت نظراتھا بنظرات ". ..و ال اعرف ماذا یحدث و . المنزل و كل عائلتي ھنا تقاتل 

 بعیدا كانت نظراتھا ملیئة بالتوسل و التضرع ولكنھ ھز رأسھ. في تلك اللحظة ألول مرة 

  .فاستدارت في حزن و مرارة 

. . و تابعت ) .رأس الخنزیر( مدخل النفق حیث حانة إلىو ھي تستدیر ) جیني(قالتھا . "حسنا " 

   "...سأقول وداعا اآلن و " 

فرفع نفسھ .  الداخل إلىسمعوا جمیعا ذلك الصوت المكتوم حیث تسلق أحدھم المدخل و قد سقط 

ھل تأخرت ؟؟ ھل " : ھ من خالل نظاراتھ المائلة الھاللیة  و قال و شد قامتھ  و ھو ینظر حول

  "....بدأت المعركة ؟؟لقد علمت اآلن حاال لذا فأنا 

مرت ..  معظم عائلتھ في ھذا المكان یرىفلم یكن یتوقع أن .. عن الكالم فجأة ) بیرسي(توقف 

محاولة منھا لكسر حاجز ) لوبین(  إلىالتي وجھت كالمھا ) فلور(قطعتھا .. لحظات من الدھشة 

) تیدي(كیف حال .. إذن " : الصمت و الخجل قائلة بلھجتھا الفرنسیة و نطقھا الركیك لإلنجلیزیة 

   ".الصغیر؟؟

 آه ":ثم قال .و كأنھ قد جمد المكان بأكملھ ) ویزلي(كان الصمت بین عائلة .. نحوھا ) لوبین(نظر 

  "...والدتھا معھ عند ) تونكس(إن ..انھ بخیر .. نعم .. 

  .متجمدین ..  بعضھم البعض إلىو باقي أفراد عائلتھ ینظرون ) بیرسي(كان 

و ) فلور( صورة من جیبھ و أراھا ل) لوبین (  اخرج. انظروا إلیھا .. لدي صورة لھ .. انظروا 

 إلىیلوح بقبضة ممتلئة .الذي شاھد بھا طفل صغیر یغطي رأسھ شعر فیروزي فاتح ) ھاري(

  .الكامیرا 

و .اسقط الصورة من یده ) لوبین(بذلك بصوت عال لدرجة أن ) بیرسي( صاح "...كنت أحمق " 

   "....كنت ..مغرورا .. احمقا .. كنت غبیا  " ) :بیرسي(تابع 

) فرید(اكمل .  "جشع متطلع للقوة بغباء و جھل.. عاق ألسرتك و والدیك .. محب للوزارة " 

  .بذلك 
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  . "كنت ھذا كلھ .. نعم " 

  ).بیرسي(  علىو ھو یضع یده ) فرید(  قالھا. "ال یمكنك أن تقول شيء اقل إنصافا من ذلك " 

لھا ) بیرسي(جانبا و ضمت ) فرید(و قد جرت دافعھ ) ویزلي(فاندفعت الدموع من عین السیدة 

  "...أنا آسف یا آبي " :  ظھرھا و عینیھ تجاه والده علىفربت ھو . في عناق شدید

  .سریعا ثم أسرع ھو أیضا لعناق ولده) ویزلي(ید رمشت عینا الس

   ".و ما الذي جعلك تعود لرشدك ؟؟" ) : جورج(سأل 

 و عباءتھو ھو یدخل نظاراتھ في جیب ) بیرسي(قالھا  ."..كنت أفكر في ذلك منذ فترة طویلة " 

یقومون  .  األمر لیس بھذه البساطة في الوزارةأنحیث ..  مخرجا أجد أن علىولكن كان  " :تابع 

 أنو قد اخبرني منذ عشر دقائق ) . ابرفورث( اتصال بعلىكنت ..بسجن الخونة طوال الوقت 

  ." الفور على أتیتلذا . سوف تدخل في المعركة ) ھوجورتس(

نحن نتوقع من طالبنا " : المغرورة المتعالیة و ھو یقول ) بیرسي(نبره صوت أخیھ ) جورج(قلد 

و إال فأن كل أكلة .. لذا دعونا نصعد اآلن و نقاتل ..دة في مثل ھذه األوقاتالمثالیین أن یتولوا القیا

  ..قال ذلك ساخرا ".  علیھم و لن نجد من نقتلھ ىالموت الجیدین سوف یقض

إذن أنتي " : قائال ) فرید(و ) جورج(و ) بیل(و ھي تصعد الساللم مع ) فلور) (بیرسي(صافح 

  ."زوجة آخي اآلن 

 ى اعلإلىالتسلل وسط االرتباك  )جیني ( حیث حاولت ".) ...جیني(" ) : ليویز(صاحت السیدة 

ھنا حیث تظل  )جیني (لما ال تبقي .. ما رأیك ) .. مولي(" : قال  )لوبین (ولكن ..الساللم أیضا 

   ".؟؟.في قلب الحدث و تستطیع متابعة األمور ولكنھا لن تبقي في قلب المعركة 

   "....أنا " ) : ویزلي(ترددت السیدة 

ھل .ابقي في ھذه الغرفة ) . جیني..( ھذه فكرة جیدة " : حسم األمر قائال ) ویزلي(ولكن السید 

   ".تسمعینني ؟؟

ولكن تحت نظرات أبیھا الحازمة الغیر معتادة .. أنھا أحبت ھذه الفكرة كثیرا )جیني  (علىلم یبد 

  .أومأت برأسھا موافقة .. 

؟؟ أین ) رون(أین " : سألھم ) ھاري(ولكن ) لوبین(الساللم مع ) ویزلي(صعد السید و السیدة 

   ".؟؟) ھرمایوني(

   ".... البد انھم وصلوا إال القاعة الكبرى اآلن  ") :ویزلي(أجابھ السید 

   ".؟؟..ولكنني لم الحظھم یعبرون بجانبي" 

  ) .جیني(قالتھا ". ..بعد مغادرتك بوقت قلیل .. قالوا شیئا بشأن الحمام " 
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و نظر بداخلھ ..  ذلك الحمام الموجود في غرفة االحتیاجات إلىاتجھ مسرعة ". الحمام؟؟ " 

  .ولكنھ لم یجد أحد 

   ".؟؟؟...ھل أنتي متأكدة انھم قالوا الحم" 

إكمال تساؤلھ حیث آلمتھ ندبتھ ألما شدیدا و قد رأي غرفة االحتیاجات من ) ھاري(لم یستطع 

و المزخرفة بالنقوش الممیزة .. وابات المعدنیة العالیة حولھ تتالشى و یظھر أمامھ الب

كانت .  القلعة والتي كانت مشتعلة باألضواء إلىنظر عبر المالعب المظلمة ) . ھوجورتس(ل

و كان یستحوذ علیھ ذلك الشعور البارد المتوحش و الذي . ملتفة حول كتفیھ و عنقھ ) ناجیني(

  .یسبق القتل 
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ھ النجوم  رت علی د تبعث ا و ق ر مظلم ازل األربعة ، كان السقف المسحور للبھو الكبی د المن ھ كانت موائ و تحت
  .النومو بعضھم بأرواب ، بعضھم و ھم بعباءات السفر ، مصطف عندھا الطالب المشعثین 

ة  ، كل عین. لمعت ھنا و ھناك األشكال البیضاء ألشباح المدرسة  ة أوحی ى ،  میت ة عل  األستاذةكانت مثبت
ة المدرسین . التي كانت تتكلم من على المنصة المرتفعة في قمة البھو، ) ماكجونجال( ا بقی و ، و وقف خلفھ

  . الذین أتوا لیقاتلوا)جماعة العنقاء( و أعضاء )فایرنز( القنطورمن ضمنھم 
،  لكم أقولعندما  ، ثالیینالطالب الم . )بومفري(لسیدة  و ا)شلتفی( سوف یراقب اإلخالء من قبل السید – " 

  ." نقطة اإلخالء إلى، و بطریقة منتظمة ، ستنظمون طالب منازلكم و تأخذون الطالب المسؤولین عنھم 
و بدأ یمشي قرب الجدران و ھو یفحص ) ھاري(عندما دخل ، و رغم ھذا . بدا العدید من الطالب مصعوقین 

 : و صاح )فاھافلب( عند طاولة )إیرني ماكمیالن(وقف  ، )ھرمایوني( و )رون(بحثا عن  )ریفیندورج(طاولة 
  ." البقاء ھنا و القتال ؟أردناو ماذا لو " 

  .كانت ھناك صیحات استحسان
  ) .ماكجونجال (األستاذة ھا قالت."فیمكنك البقاء ،  كنت بالغا إذا" 

  ."وبومنا ؟، صنادیقنا  " ، )فینكلورا( صاحت طالبة من طاولة ."ماذا عن حاجیاتنا ؟" 
ات "  ذ الممتلك دینا وقت ألخ ا قالت."لیس ل ا ءالشي " ،) ماكجونجال (األستاذة ھ ن ھن  األھم ھو إخراجكم م

  ."سالمین 
   .)نیسلیذیر( صاحت فتاة من طاولة ." ؟ )سنایب( األستاذأین " 

دورج(رت صیحات االبتھاج من طالب و ثا، ) ماكجونجال( أجابت األستاذة ."لقد فر من المدرسة "    ، )ریفین
   .    )رافینكلو( و )فاھافلب(

ن  ، )ریفیندورج(في البھو على طول طاولة ) ھاري(تحرك  زال یبحث ع ایوني( و )رون(و ھو ال ی و  . )ھرم
  .انطلقت ھمسات كثیرة خلفھ، التفتت الوجوه باتجاھھ ، عندما توقف 

 تصمد طویال أنلكن من غیر المحتمل " ، ) ماكجونجال (األستاذة ھا قالت."لقد وضعنا الحمایة حول القلعة " 
  . ".و ھكذا عندما یقوم المشرفون، وء  اطلب منكم التحرك بسرعة و ھدأنیجب على ، لھذا .  إذا عززناھاإال

م. باردا و واضحا، كان عالیا .  البھوأرجاءلكن الكلمات األخیرة غمرت عندما تردد صوت مختلف في  ن ل  یك
دران نفسھایأتي یقولھ من المكان الذي أحدھناك  ن الج أة .  منھ ؛ بدا و كأنھ یصدر م ل وحش خرج فج ، مث
  . ھناك منذ قرونمختبئكان 

بعض ، كانت ھناك صرخات بین الطالب ." تتحضرون للقتال أنكماعلم "  نھم ببعضھم ال و ھم ،امسك قسم م
الي .  محاوالتكم تافھة . "ینظرون حولھم برعب باحثین عن مصدر الصوت نكم قت دال .ال یمك تلكمأری دي .  ق ل

  ."ال أرید إراقة أي دم سحري . )ورتسجھو(احترام كبیر ألساتذة 
و  اك صمت في البھ ان ھن ة  ، اآلنك ى طبل ذي یضغط عل صمت ال ك ال ھ  ، األذنذل دا لتحتوی را ج دو كبی و یب

  .الجدران
وتر(سلموني " اري ب ا قال.")ھ أذى أي "  ، )فودلمورت( صوت ھ ن یت دو ل وتر ھاري(أعطوني . أح و ، ) ب

     ."لدیكم حتى منتصف اللیل" ،  "تكافئونو سوف  ،) بوتر ھاري (أعطوني.  أمسھاأن المدرسة بدون سأترك
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ن ، كل الرؤوس التفتت . ابتلعھم الصمت مرة أخرى ان تبحث ع ھ ، ) ھاري(كل العیون في المك د حركت لتجم
آالف عةب ن األش زم م ة الح ر مرئی ع ش.  الغی دھا ارتف دة خصبع ن مائ لیذیر( م رف )نیس ا و ع سي ( أنھ بان

   . !"أحدكمفلیمسكھ !  ھنا )بوتر(! لكنھ ھنا " ،  التي رفعت ذراعھا و صرخت )باركینسون
 رافعین عصیھم و أمامھ )ریفیندورج( طالب ،كانت ھناك حركة ضخمة ،  یتكلم أن) ھاري( یستطیع أنو قبل 

ن ، ) ھاري(لیس ، ون واقفین یواجھ الب .  )نیسلیذیر(لك دھا وقف ط و في اللحظة نفسھا  ، )فاھافلب(عن
ھ )بانسي(كلھم ینظرون باتجاه ، ) ھاري(كلھم ظھورھم ل ، )رافینكلو(طالب ، تقریبا  دال عن ، ) ھاري(و ،  ب

  .ألكماماو قد سحبت من تحت العباءات و ،  العصي و ھي تخرج من كل مكان رأى، ممتلئ بالدھشة 
  .بصوت واضح) ماكجونجال (األستاذة ھا قالت. ")باركینسون( آنسة، شكرا لك " 
  ."كم بقیة طالب منزلكم  ب فلیلحقأمكن إذاو  . )تشیلف( مع السید أوالستغادرین البھو " 

  . و ھم یمشون في الجانب اآلخر من البھو؟)نیسلیذیر(صریر المصاطب و بعدھا أصوات طالب ) ھاري(سمع 
  ).ماكجونجال (األستاذة صاحت .!"اتبعوھم  ، )رافینكلو(" 
الب ،  فارغة تماما)نیسلیذیر(كانت طاولة . األربعة فرغت الطاوالت ببطءو  ن ط دد م ن بقي ع و(لك  )رافینكل

و بقي نصفھم في ،  بقوا )فاھافلب( الكثیر من أن الخارج ؛ حتى إلىالكبار في مقاعدھم بینما خرج أصحابھم 
 إلخراجھم ترك منصة األساتذة و مالحقة الطالب الغیر بالغین إلى) ماكجونجال (األستاذة دعيمما ، مقاعدھم 

."  
  . !")بیكیز(  أیضا أنتو  ! )كریفي(اذھب ،  ال بالتأكید" 

دورج( الذین كانوا معا على طاولة )زليیو(باتجاه آل ) ھاري (أسرع ن" ،  )ریفین ایوني( و )رون( أی  ؟ )ھرم
".  

  . و ھو یبدو قلقا)زليیو( السید ھاقال"  ؟--  تجدألم" 
  . باتجاه المنصة لیخاطب الذین بقوااألمام إلى )كینجسلي(لكنھ توقف عن الكالم عندما تقدم 

ل "  ى منتصف اللی ط حت ا العمل بسرعة، لدینا نصف ساعة فق ذا یجب علین ر أساتذة !  ل  و )ورتسجھو(اق
كیفل(ساتذة األ.  خطة المعركة)جماعة العنقاء(أعضاء  امیع ) ماكجونجال( و )سبراوت( ، )توی سیأخذون مج

وق  اتلین ف ن المق ىم ة إل راج الثالث ى األب و( – األعل ك و )رافینكل رج دراسة الفل دورج( و ب ث – )ریفین  حی
ان  ى المك املة عل رة ش دیھم نظ ا ، سیكون ل ستطیعون منھ ازة ی ع ممت اءمواق ذإلق ذه .  التعاوی ي ھ اءف  األثن

ار و – " )ریموس( ى أش وبین( إل ر( " – )ل ار و – " ..)آرث ى أش سید إل دة  ، )ویزلي( ال ى مائ الس عل الج
ى مجامیع سنأخذ أناو  " – )ریفیندورج( ىسنحتاج  . األراضي إل د إل رات أح داخل المم ن م دفاع ع نظم ال  لی

  ." المدرسة إلىالمؤدیة 
  . موافقارأسھ )كینجسلي(و ھز  ، )جورج( ىإل نفسھ و إلىو ھو یشیر  ، )فرید( صاح ، "مھمتنا أنھایبدو " 
  .!" ھنا و سنقسم الفرق إلى القادة أیھا، حسنا " 

وتر("  ا قالت. ")ب تاذة ھ ال (األس سرع ، ) ماكجونج ھو ھي ت الب  ، إلی دفق الط ا ت ىفیم صة إل م ،  المن و ھ
  ." شئ ما ؟  تبحث عنأن من المفترض ألیس" ، و یتلقون التعلیمات ، یتدافعون للحصول على مكان 

  .!" نعم أوه" ، ) ھاري (ھاقال " أوهماذا ؟ " 
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د أننسي تقریبا  ، ) الھوركروكس(أمرلقد نسي تقریبا  ا أقیمت المعركة ق ن البحث عنھ تمكن م اء ، لی  االختف
  . من عقلھاألخرى األفكارلحظة كل ل قد ابعد )ھرمایوني( و )رون(الغیر مفسر  ل

  .!"اذھب  ، )بوتر(،  اذھب إذن" 
  . "– نعم –حسنا " 

 مدخل البھو الذي كان ال یزال مزدحما بالطالب الذین إلى،  بعیون تتبعھ عندما ركض خارج البھو الكبیر أحس
ى إلىلكنھ عندما وصل ،  الساللم المرمریة إلىسمح لنفسھ باالنجراف معھم . یتم إخالؤھم دا أسرع األعل  بعی

رهكان الخوف و الفزع یخ. عنھم في رواق مھجور ة تفكی ى عملی ان عل دئ نفسھ أنحاول . یم ز أن،  یھ  یرك
.  كانت مھتاجة و عدیمة الفائدة مثل دبور محتجز تحت كوب زجاجيأفكارهلكن  ، )الھوركروكس( إیجادعلى 

تحكم )ھرمایوني( و )رون(بدون مساعدة  ى ال ادر عل ھ ق ھ ان د علی م یب اره ل یال . بأفك أ قل م توقف في ، أبط ث
ال و سحب خریطة ، فارغ منتصف ممر طویل  دة تمث ى قاع ارودر(حیث جلس ھناك عل ة حول )م ن الحقیب  م

ة أسماء . عنقھ ایوني( أو )رون(لم یستطع رؤی ا )ھرم ان علیھ ع ،  في أي مك ذین أنم ط الحشد ال ة نق  كثاف
انوا في طریقھم  ىك انوا إل ة االحتیاجات ك ن ،  غرف ذا ظ ایوني( و )رون(یحجبون أسماء ، ھك ع . )ھرم وض

ا  ھ ، الخریطة جانب ق عینی ھ و اغل ى وجھ ھ عل ع یدی ز ، و وض اوال التركی ن .....  مح دمورت(ظ ي ) فول أنن
   .)رافینكلو( برج إلىسأذھب 

ھ،  حقیقة واضحة ،ھا ھي ھناك  دء من ذي یجب الب ان ال دمروت(  أمر. المك ارو( بإرسال)فول و ك ى )الیكت  إل
ى ) ھاري( یكون أنمن ) فولدمورت( خاف ،اك تفسیر واحد و ھن ، و مراقبتھا) رافینكلو(الغرفة العامة ل عل
  . لھ عالقة بذلك البیت)الھوركروكس(علم مسبق بان 

ن  شيلك دو ءال ذي یب د ال ة بأن الوحی ھ عالق و( ل ود )رافینكل ل المفق ان اإلكلی ن .....  ك ف یمك و كی
دمورت( یكون أن یكون اإلكلیل ؟ كیف یمكن أن )للھوركروكس( ذي ھو، ) فول ن ال د  ، )نیسلیذیر( م د وج ق

د ال أنفي حین ،  یبحث أین ؟ من قد یكون اخبره )رافینكلو( من أجیال من أختفياإلكلیل الذي  رة أح  في ذاك

   .....األحیاءفي ذاكرة ....  قد رأى اإلكلیل ؟األحیاء
، لذي جاء منھ وثب من قاعدة التمثال و قطع راجعا الطریق ا . أخرىمرة ) ھاري(فتحت عینا  ، أصابعھتحت 

  . الوحیدأملھمالحقا 
اه الساللم  دم باتج ا تق اكثر كلم ر ف ة االحتیاجات اكث اه غرف ارتفع صوت المئات من الناس و ھم یمشون باتج

محاولین المحافظة على انتظام مشي الطالب الذین ، كان الطالب المسؤولین یصیحون بالتوجیھات . المرمریة
 األولى و ھو یصف طالب السنة )س سمیثیازاكار() ھاري(ن التدافع ؛ رأى من منازلھم ؛ كان ھناك الكثیر م

 كانوا یصیحون بیأس األكبربینما الطالب ، لیكونوا في بدایة الصف ؛ كان الطالب الصغار یبكون ھنا و ھناك 
   ...إخوانھم أو أصدقائھمعلى 
اري(لمح  ي ) ھ دخل البھو ف ر م دفع عب یض و ھو ین اح األسفلشكال اب أعلى و ص  األصوات صوتھ فوق ب

  .!" معك أتكلم أن أرید ! )نك( ! )نك("  :الصاخبة
راو ، شق طریقھ بالقوة عائدا عبر مد الطالب  ى وصل أخی ة الساللم إل ك(حیث وقف ،  نھای رج  ، )ن شبح ب

  .!"ولدي العزیز ) ! ھاري" (:  یقول  بانتظاره)ریفیندورج(
  . ماء مثلجإلىكأنھ دفع ) ريھا (أحس ،) ھاري( یدیھ لیمسك ید )نك(مد 
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  ." ؟)رافینكلو(من ھو شبح برج .  تساعدنيأنعلیك  ، )نك(" 
ة " : و ھو یقول  و مستاء متفاجئ ، تقریبا مقطوع الرأسال )نك(بدا   سیدة الرمادی ن ، ال ا ؛ لك  كانت نإطبع

   ." ؟ -- شبحیھالخدمة التي تطلبھا 
  ." ھي ؟ن ھل تعرف أی– تكون ھي أنیجب " 

  ..... "نر ل" 
ل راس  ك(تمای ات )ن ل االتجاھ ھ في ك اء التفات ھ إثن ى طوق یال عل الب ،  قل ن فوق رؤوس الط دق م و ھو یح

  ."المرأة الشابة ذات الشعر الطویل ، ) ھاري(، ھا ھي ھناك ":  و یقول المندفعین
شفاف و )نك( إصبع إلیھ یؤشر إلىباالتجاه ) ھاري(نظر  ل و ررأى ال و ھو ینظر ) اريھ(ت أ شبحھا الطوی
  .و اندفعت بعیدا خالل حائط صلب، رفعت حاجبھا  ، إلیھا

اري(ركض  ا) ھ ھ . خلفھ ت فی ذي اختف رواق ال اب ال ر ب دما عب ر آر، و عن ة المم ا في نھای ر ، ھ و ھي تطی
  .بسالسة بعیدا عنھ

  .!" عودي – انتظري – أنتي" 

ا) ھاري(تبر اع. األرض فوق بوصاتو ھي عائمة بضعة ، وافقت على التوقف  ة أنھ ل ،  جمیل ع شعر طوی م
ى التي تصل عباءتھا خصرھا و إلىیصل  رة ، األرض إل دت أیضا متعجرفة و متكب ا ب رب . لكنھ دما اقت و عن
  .أبدا أحد أي إلىلكنھا لم تتكلم ، ھا عدة مرات و ھي تعبر الممر آتذكر انھ قد ر، منھا 

  ." السیدة الرمادیة ؟ أنت" 
  . تتكلم لكنھا لمرأسھاھزت 

  ." ؟)رافینكلو(شبح برج " 
  .لم تكن نبرة صوتھا مشجعة . "ھذا صحیح " 
  ." عن اإلكلیل المفقودإخباره اعرف أي شئ یمكنك أن أرید.  احتاج بعض المساعدة، أرجوك" 

  ." مساعدتك أستطیع ال أنا" ،و التفتت لترحل ،  الشبح ھاقالت"  متأسفة أنا" :  و قالت تبسمت ابتسامة باردة
  .!"ماذا " 

دد ب،  یصیح أنلم یكن یقصد  ھلكن الغضب و الرعب كان یھ سیطرة علی ىنظر . ال اء ساعتھ إل ا حامت أثن  م
  .كان الوقت قبل منتصف اللیل بربع ساعة. أمامھ

  ." أجده بسرعةأنفیجب  ، )ورتسجھو( كان اإلكلیل في إذا " ،بعنف ) ھاري (ھا  قال." حالة طارئة أنھا" 
  . "–ألح على أجیال من الطالب "  ،  بازدراءھاقالت"  طالب یبتغي اإلكلیل ولأ  لستأنت" 
دمورت(انھ حول  " ،ھا ب) ھاري( صاح .!"ال یتعلق ھذا بمحاولة الحصول على درجات جیدة "  زم –) فول  ھ
  ." انك غیر مھتمة بھذا ؟أم –) فولدمورت(

 و صوتھا اصبح اكثر دفئا عندما ردت، اقل شفافیة  أصبحتلكن خدودھا الشفافة ، لم تكن قادرة على االحمرار

  ." ؟-- كیف تجرؤ طرح – أناطبعا  " :
  . !"إذنحسنا ساعدیني " 

  ."– أميلیل إك ...كإ " . " – لیس ھناك شك –لیس " :  و ھي تقول  كانت رزانتھا تقل
  ." ؟ أمك إكلیل" 
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   . ")ھیلینا رافینكلو(كنت " ، مة  بصراھاقالت"  عندما عشت " :  و ھي تقول بدت غاضبة من نفسھا
  .!" تكوني على علم بالذي حصل لھ أنیجب  ، إذن ابنتھا ؟ أنت" 
 اشك انھ سیزید أنني إال" ،  بجھد ظاھر الستجماع قوتھا ھا قالت." یعطي الحكمة اإلكلیل أنعلى الرغم من " 

  . "–فرصك في التغلب على الساحر الذي یدعو نفسھ لورد 

م"  ك أل ل ل ا بلبسھ  ، اآلن اق ست مھتم ا قال.!"ل ت للشرح  "  ،بعنف) ھاري (ھ د وق ن –ال یوج ت أن لك  كن
 تخبریني أي شئ تعرفینھ أنفیجب علیك  ، نتھيی) فولدمورت( تري أن أردت إذا ، )ورتسجھو(مر ألتھتمین 

  . !"اإلكلیلعن 
ة  ة في منتصف الھواء ، بقیت ھادئ ق ، و ھي طافی ىتحمل دام إحساس و ، إلیھ األسفل إل ع األمل بانع  ابتل

د ، إن كانت علمت أي شئ ، طبعا ) . ھاري( رتفستكون ق كیفل( أخب دور( أو )توی ذین  ، )دمبل دالل د بالتأكی  ق
  . "أمي من اإلكلیل سرقت أنا"  :  و التفت بعیدا عندما تكلمت بصوت منخفضرأسھھز . سأالھا نفس السؤال

  ." ماذا فعلت ؟أنت – أنت" 
لاإلكسرقت "  ا كررت. "لی و( ھ ا رافینكل ة أن أردت "  ، بصوت یشبھ الھمس)ھیلین ر ،  اجعل نفسي ذكی اكث

   .. "ھربت بھ بعیدا. أمي من أھمیة
 استمرارھا أثناءو االستماع بقوة ، لم یعلم كیف استطاع كسب ثقتھا و لم یسأل ؛ ببساطة قام باالستماع فقط 

  .بالكالم
ا،  قد اختفى اإلكلیل بان داأب لم تعترف أنھا، قالوا  ، أمي"  زال معھ ، اخفت خسارتھا . لكن تظاھرت انھ ال ی

  . ")ورتسجھو(حتى عن المؤسسین اآلخرین ل، خیانتي القاسیة 
ن غدري .  بمرض ممیتأميبعدھا مرضت "  رغم م ى ال دة، عل رة واح ة في رؤیتي لم . كانت شدیدة الرغب

دني محاوالتھ رفضت يأنن على الرغم من، أرسلت رجال أحبني منذ زمن طویل  ن یستریح .  لیج ھ ل علمت ان
  ."حتى یجدني

ى رأسھا أرجعت سحبت نفسا عمیقا و ،) ھاري(انتظر  فإل ىتتبعني " :  و تابعت  الخل ة حیث كنت إل  الغاب
زاج. صار عنیفا ، و عندما رفضت العودة معھ. اختبئ ا لرفضي . كان البارون دائما رجال عصبي الم ، مھتاج

   ." قام بطعني،  حریتي غیورا من
  ." ؟--البارون ؟ تقصدین " 
ة ھا قالت."نعم ، البارون الدموي "  سیدة الرمادی ن ،  ال ا لتكشف ع اءة التي كانت تلبسھا جانب و رفعت العب

فاخذ السالح الذي اخذ . تغلب علیھ الندم ،  ما قد فعل رأىو عندما  "  ،األبیض اسود على صدرھا حیدجرح و
ن ندمھ ، و بعد كل ھذه القرون .  استعملھ لقتل نفسھو، حیاتي بھ ر ع ھ .... فھو یلبس السالسل لیعب ا علی كم

  . أضافت بمرارة." یفعلأن
  ."و اإلكلیل ؟.... و " 

  ."أخفیتھ داخل شجرة مجوفة. بقي حیث خبأتھ حینما سمعت بالبارون یبحث في الغابة عني" 
  ." كانت ؟ أین أي شجرة ؟). " ھاري (ھاكرر" شجرة مجوفة ؟" 

  ."أميمكان منعزل ظننت انھ بعید جدا عن . في غابة في البانیا " 



  
  
 

  ٤٧١ 

 Http://www.TipsClub.com 

اذا ، جعلھ اعترافھا یفھم كل شيء بوضوح اآلن) . ھاري (ھا ردد."البانیا "  ا تخبرأفھم لم ھھ بم ى أنكرت  عل
   . )تویكیفل( و )دمبلدور(

  ."آخر ؟ألیس كذلك ؟ طالب ، لقد أخبرت أحدا ما بھذه القصة من قبل " 
ن " :  و قالت أغلقت عینیھا و ھزت رأسھا م تك رة ..... ل دي فك ان .... ل ھ ك دا .  یتملق.... ان ا ..... ب متفھم

  ...... "متعاطفا ..... 
  . المتالك أشیاء رائعة كان لدیھا حق فیھا)ھیلینا رافینكلو( رغبة )توم ریدل(بالتأكید فھم ، ) ھاري(فكر ، نعم 
د أنكان یستطیع  " ،) ھاري( تمتم . ")ریدل( شخص یخدعھ ولألم تكوني ، حسنا "  دما یری  یصبح فاتنا عن

" ....   
ة ) فولدمورت( تمكن إذن سیدة الرمادی ق لل ن طریق التمل ىسافر . من معرفة مكان اإلكلیل المفقود ع ك إل  تل

ل  ، )سورتجھو( وقت بعد مغادرتھ بأسرعربما ، الغابة النائیة و استرجع اإلكلیل من مخبأه  ى قب دأ أنحت  یب
   .)یزبورجن و بیرك(العمل في 

مثم  دما أل از عن أ ممت دو كملج ة تب ا المنعزل ات البانی ن غاب ل ،  تك د وقت طوی اج ، بع دمورت(احت ان ) فول لمك

  . لعشر سنوات؟إزعاجیختبئ فیھ بدون 
دما اصبح ، لكن اإلكلیل  الي )ھوركروكسال(عن ك الشجرة الوضیع،  الغ رك في تل م یت م ، ال .... ة ُل  إرجاعت

   –قد وضعھ في ) فولدمورت (أنو ال بد  ، األصلي موطنھ إلى بشكل سري اإلكلیل
  .منھیا فكرتھ، ) ھاري (ھا قال !" اللیلة التي طلب فیھا وظیفة –" 
  ."المعذرة ؟" 
أ "  د خب للق ي القلعة اإلكلی ن ،  ف ا م ب فیھ ي طل ة الت یل ي الل دور(ف دریسأن )دمبل ھ بالت ا قال. !" یسمح ل  ھ
  . قولھا بصوت عال مكنھ من فھم كل شئ، ) ھاري(

أ "  لال بد انھ خب ى في طریقھ اإلكلی ى إل ى أو ، األعل ن األسفل إل دور(مكتب ،  م ى ! )دمبل ن الحصول عل لك

زال  ة یالوظیفة كان ما ی ھ الفرصة –ستحق المحاول اح ل ا تت دھا ربم ى عن دورج( سیف لالستیالء عل  )ریفین
   .!"شكرا، را لك شك .... أیضا

تفحص ،  مدخل البھو إلىو عندما دار حول الزاویة راجعا . مرتبكة تماما، و ھي تطوف ھناك ) ھاري(تركھا 
ر )الھوركروكس( مكان اآلنو فكر انھ یعرف ، كان الوقت خمس دقائق قبل منتصف اللیل . ساعتھ م  ، األخی ل

  .یكن اقرب من اكتشاف مكانھ من قبل 
ن ) ھاري(دار ، تھ العمیقة غارقا في تأمال دما انكسرت ، حول رك رواق عن ھ مشى بضعة خطوات في ال لكن

 الداخل من إلىطار جسم عمالق ، جانبا ) ھاري(وثب .  مفتوحة باصطدام یصم اآلذان هالنافذة التي على یسار
ن طریقة وصولھ. خالل النافذة و ضرب الجدار المقابل ئن م  و رمى شئ ضخم و غاضب حرر نفسھ و ھو ی

  ).ھاري(بنفسھ على 

ھالشخص عندما وقف )فانج(مبعدا ، ) ھاري( صرخ . !")ریدجھا("  ى قدمی  –بحق . "  الضخم الملتحي عل
  ."؟

  .!"ت ھنا نأ! ت ھنا نأ، ) ھاري" (
  . النافذة المحطمةإلىثم عاد راكضا ، األضالعضمة تحطم ) ھاري(و منح  ، )ریدجھا( انحنى 
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  ."سارك بعد قلیل  " ، صاح من خالل الثقب في النافذة . !")راوبيج(ولد طیب " 
ة ) ھاري (رأى، في الخارج في ظالم اللیل  ، )ریدجھا(خلف  انفجارات من الضوء بعیدا و سمع صرخة غریب
  .لقد بدأت المعركة. كان الوقت منتصف اللیل .  ساعتھإلىنظر . حادة

  ." القتال ؟ت وق ؟و ھاھذ " :  و قال )ریدجھا(لھث )" ھاري(، بربك "

  ." ؟أتیت أینمن  ، )ریدجھا(" 
ذلك ؟ ألیس،  یصل ھصوت "  ، و ھو مكسو بالسخام)ریدجھا( ھاقال"  من في كھفنا – تعلم – أنتسمعت "   ك
ذھبت . ث د یحأن بعلمت ما یج،  تكون ھنا أن ال بد ك انتعلم  . )بوتر(موني لدیكم حتى منتصف اللیل لتسل

ة  . )فانج( و )راوبيج( و أنا ، إلیكم لننضم ينأتلكي  . )فانج( إلى ان )راوبيج(، حطمنا طریقنا خالل الغاب  ك
د القلعة ت یأن أخبرتھ. ) فانج( وأنا، یحملنا  ذة ، ركني عن الل الناف د دفعني خ ذا فق ھ، ل ا . بورك ب ن م م یك ل

  ." ؟)ھرمایوني( و )رون( أین – نلك، دتھ تماماصق
   ."تعال . الفعل بؤال جید س" ، ) ھاري (ھا قال."ھذا " 

رات أصوات یسمع أن) ھاري (بإمكانكان .  معھم)فانج(و ،  معا على طول الممر أسرعوا الل المم  الحركة خ

 األراضي في األضواء رؤیة المزید من ومیض بإمكانھكان ، صیحات ؛ عبر النوافذ ،  خطوات راكضة ،كلھا 
  .المظلمة

  ).ھاري (أقدام تحت األرضو خطواتھ الثقیلة كانت تھز  ، )ریدجھا( لھث  ." ذاھبون ؟ن نحأین" 
ضبط "  م بال ا قال."ال اعل ف بصورة عشوائیة ، ) ھاري (ھ ن " ، و انعط ایوني( و )رون(لك  أن یجب )ھرم

  .... "یكونوا ھنا في مكان ما 
ىالخسائر  رواق األول ى طول ال اثرة عل ت متن امھم للمعركة كان ل الحج : أم ن التماثی ین م ت اثن ة التي كان ری

اأخرى نافذة إلى كانت قد تحطمت بتعویذة طارت األستاذة قاعة إلىتحرس المدخل  ا .  و حطمتھ كانت بقایاھم
دما وثب  ، األرضتتحرك بضعف على  ى) ھاري(و عن د إل ال  ، أوه" : أّن بضعف ،  رؤوسھا المقطوعة أح

  . .... "أتحطم ھنا و سأتمدد... تھتم 
 )سوزینوفیلی( في بیت )روینا رافینكلو( یفكر فجأة  بالتمثال المرمري ل) ھاري(عل وجھھ الحجري القبیح ج

ل ، )رافینكلو( و بعدھا بالتمثال في برج – المجنون الرأسو ھي تلبس غطاء ،   رأسھا الحجري فوق باإلكلی
 ...  

ث إلیھعادت ،  نھایة الرواق إلىو عندما وصل  ال ثال یح ، ذكرى تمث ) ھاري(وضع ،  حول ساحر عجوز قب
دفعت الصدمة داخل . بنفسھ على راس الساحر باروكة و عمامة قدیمة ن حرارة مشروب ) ھاري(ان كأشد م

  .و تعثر تقریبا ، الفایرویسكي
   ....)الھوركروكس( ینتظره أین ، أخیرا، لقد علم 

 أحدو ال ، یفترض انھ قد یكون متعجرفا كفایة ل،  و عمل بمفرده أحدالذي لم یستودع سره عند  ، )توم ریدل(

ره  رق ، غی د اخت رارق ة األس ة لقلع ا  . )ورتسجھو( العمیق دور(، طبع كیفل( و )دمبل ذ  ، )توی ھؤالء التالمی
دما ، ) ھاري (ولكن ھو ،  في ذلك المكان أرجلھملم یضعوا ، النموذجیین  ر مألوفة عن د مشى الطرق الغی ق

   – أبدا )دمبلدور(و لم یكتشفھ ، ) فولدمورت(سر عرفھ ھو و  ، أخیرا ھا ھو –كان في المدرسة 
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م ، ة من الطالب ست و نصف د)لینیف(التي كان یتبعھا  ، )سبراوت(  األستاذةاستیقظ من تأمالتھ بسبب  و كلھ
  .  و یحملون على ما یبدو أصص لنباتات كبیرةإذنیلبسون واقیات 

دران سنق " ،و ھو یركض ) ھاري( على )لینیف( صاح . !")ماندریك("  ن فوق الج ذا –ذفھم م وا ھ ن یحب  ل
"!.  

م  اري(عل ن اآلن) ھ ذھب أی رع.  ی ا أس دجھا( تارك انج( و )ری ھ)ف دون خلف د .  یع دة بع روا اللوحات واح عب
رى خاصو  ، األخ سابقون األش انوا یت ومین ك ى المرس انبھم إل احرات ،  ج حرة و س أطواقس ابھم و ب  رق

ارو ھم یصرخون ،  في لوحات بعضھم أنفسھمحشرون و ھم ی، بدروعھم و عباءاتھم ، بناطیلھم  ن باألخب  م
ة  ن القلع ىجزء م ر إل رواق . اآلخ ة ال لوا نھای دما وص ا ، و عن ة كلھ زت القلع م ، اھت دما ، )ھاري(و عل عن

ار أ وة االنفج أة تحت أن، نقذفت زھریة عمالقة من قاعدتھا بفعل ق ذي وط ك ال ن ذل ر م ك السحر شر اكث  ذل
  .)الجماعة(و یملكھ األساتذة 

انج( رسنكون بخی"  نكون بخی– )ف دجھا(صاح  !" ر س ع  ، )ری ایرت قط دما تط رب عن ر ھ ب الكبی ن الكل لك
  .لوحده) ھاري( خلف الكلب المرعوب تاركا )ریدجھا(و ركض ، الخزف مثل الشظایا في الھواء 

دو على طول ، عصاتھ بوضع االستعداد ،  المھتزة األروقةتقدم خالل  راأح ارس المرسوم ، ت  المم ام الف ، ق
و حصانھ ، و یصرخ مشجعا ، و ھو یقعقع بدرعھ ،  بجانبھ أخرى إلى من لوحة باإلسراع ، )نجكادو(السیر 

  . وراءهجريالصغیر السمین ی
  .!"اطردھم ، )ھاري بوتر(، جبرھم على الرحیل أ ، أوغادكالب و ، متبجحون و متشردون " 

ا آبوت( و )لي جوردن(من ضمنھم ،  و مجموعة من الطالب )فرید(حول الركن و وجد ) ھاري(اندفع   ، )ھان
ىكانت عصیھم مسحوبة و مصغین . و التي كان تمثالھا یحجب ممر سریا ، واقفون بجانب قاعدة فارغة   إل

  .الفتحة المخفیة
ا ، ھم یعدو مسرعا قرب) ھاري(و  ، أخرى عندما اھتزت القلعة مرة )فرید( صاح . !"حقالیلة لطیفة "  مبتھج

دفع . و مرتعبا بنفس القدر  ىو بعدھا ان ر آخر إل ان ،  مم وم في كل مك اك ب ان ھن سیدة ، و ك  )نوریس(و ال
  ..... مكانھم المناسب إلى إلرجاعھمبدون شك ، تھسھس و تحاول ضربھم بمخالبھا 

  . !")بوتر(" 
  .ستعدادكان یحمل عصاه بوضع اال، أمامھ قاطعا الممر ) ابرفورث دمبلدور( وقف

  .")بوتر(،  في حانتي األطفاللدي المئات من " 
   "–) فولدمورت " ( ،)ھاري (ھا قال. "إخالءلدینا ، اعلم " 
و .  سمعتھ)میدجسھو(كل ، لست اطرشا " :  و تابع )ابرفورث( ھا قال."نعم ، نھم لم یسلموك أل یھاجم –" 

ال أي  ر بب م یخط دل الب أح ن ط ض م تبقاء بع نكم باس لیذ( م اك )نییرس ائن ؟ ھن اء كرھ د أل أبن ة موت ق كل
  ." یكن من الذكاء االحتفاظ بھم ھنا ؟ألم. األمان إلى مأرسلتموھ

  ."أبدا لیفعل ھذا أخوكو لم یكن " ، ) ھاري (ھا قال.) "فولدمورت(لم یكن لیوقف " 
  . و ركض باالتجاه المعاكسصیحة استھجان) ابرفورث( أطلق

ذه الحقیقة ، حسنا...  أبدا لیفعل ھذا أخوكلم یكن  ر ، كانت ھ ة ) ھاري(فك دما ركض ثانی دور( ،عن  ، )دمبل
  .....لم یكن لیحتجز الطالب كرھائن ،  لمدة طویلة )سنایب(الذي دافع عن 
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ن  رو بعدھا انعطف حول رك اح و الغضب رآھم أخی ا االرتی زج فیھ ایون( و )رون(  ، و بصیحة امت  ، )يھرم
  . یحمل مكنستھ تحت ذراعھ)رون(و ،  كبیرة منحنیة قذرة و صفراء شیاءبأكالھما و اذرعھما ممتلئة 

  ."  كنتم بحق الجحیم ؟أین "  :)ھاري(صاح 
  ."األسرارحجرة  " ) :رون(قال 

  .أمامھمو وقف "  ماذا ؟–حجرة " 
ده)رون(كانت فكرة  ، )رون(كان "  ا قالت." !  وح ایوني( ھ اس و ھي منقطعة )ھرم م "  ،األنف ن فكأل رة  تك

ة اك عظیم ا ھن د ،  ؟ كن ت أنبع ت ل،  ذھب دینا  ، )رون(و قل ان ل و ك ى ل ر )الھوركروكس(حت ف  ، اآلخ كی
  . !")الباسیلیسك(! و عندھا فكر بھا  ! الكأسسیمكننا التخلص منھ ؟ و نحن لم نستطع التخلص من 

  ." ؟--ماذا " 
  . ")الھوركروكس(شئ نتخلص بھ من " :  ببساطة )رون(قال 

ا ،  كبیرة أنیاب ، )ھرمایوني( و )رون( الذي یمسك بھ ءالشي ذلك إلى) ھاري(ا نزلت عین م تمزیقھ  أدرك، ت
  .  المیتة)الباسیلیسك(من جمجمة ، اآلن

  . !")لغة الثعابین( تتكلم أن إلىلكنك تحتاج " 
الدة أنت ما فعلتھ أنھا" :  و قال یعةظ ھسھسة مخنوقة ف)رون( أطلق ا قال ." لتفتح الق ذرا ) ھاري( لھ  ،معت

 ھناك إلىدخلنا  "  ،  ھز كتفیھ بتواضع."لكن ، قولھا بشكل صحیح أل عدة مرات أحاول أنكان یجب على " 
  ."في النھایة

   .!"مذھال " ،  )ھرمایوني( ھا قالت.!"كان مذھال "
  . .... "إذن "  ،یناضل لیبقى متابعا) ھاري( كان . .... "إذن"

 )فاھافلب(و من تحت سترتھ سحب البقایا المشوھة لكاس  ، )رون( ھا قال. "آخر )ھوركروكس( دمرنا إذن" 
ى.  ذلك ھي تفعلأنت انھ یجب نظن . بطعنھ و تدمیره) ھرمایوني( قامت " ،  م تحصل عل ذه ل ن المتعة ھ   م

  ."قبل
  ).ھاري( صاح . !"عبقري " 
   ." ما الجدید لدیك؟إذن "  ، فرحا بنفسھعلى الرغم من انھ كان یبدو ، )رون( ھا قال."لم یكن شیئا یذكر" 

ى نظر ثالثتھم ،كان ھناك انفجار فوقھم ، عندما قال ذلك ى إل ن السقف و سمعوا األعل راب م زل الت دما ن  عن
  .صرخة بعیدة

ان نفسھ  "  ،متحدثا بسرعة) ھاري (ھا قال." ھو أینو اعرف ، اإلكلیلاعرف كیف شكل "  لقد خبأه في المك
  ."تعالوا. ظن انھ الوحید الذي وجده.  منذ قرون أشیاءحیث خبأ الكثیر  ، وصفاتكتاب الالذي خبأت فیھ 

 غرفة إلى راجعا خالل المدخل المخفي و من ثم نزلوا الساللم اآلخرینقاد  ، أخرىعندما اھتزت الجدران مرة 
ة نسوة  ،االحتیاجات ة و ساحرة عجوز )نكستو( ، )جیني( ، كانت فارغة باستثناء ثالث بس قبعة بالی و ، تل

  .)لینیف(مباشرة فقد كانت جدة ) ھاري(التي عرفھا 
  ." تخبرنا ما الذي یجري أنیمكنك  "  ، كانت تنتظرهكأنھا بسرعة ھا قالت.")بوتر(آه " 
  . معا)نكستو( و )جیني( ھا قالت."ھل الجمیع بخیر ؟" 
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ال" ، ) ھاري (ھا قال." حسب علمنا اآلنحتى "  اك ط زال ھن ر ھل ال ی ىب في المم ة  إل ر(حان  )رأس الخنزی
  ."؟

  . الغرفة لن تكون قادرة على التحول ما دام ھناك طالب داخلھا أنعلم 
ر آخركنت "  ن عب ا قالت." م سیدة ھ ومجلون( ال د  "  ،)بوت تلق ر أقفل ن،  المم ر الحكمة تركھ أن أظ ن غی  م

   ." حفیدي ؟رأیتمھل .  الحانة)ابرفورث(مفتوحا و قد ترك 
  ."انھ یقاتل  "  :)ھاري(قال 
ر. "طبیعي "  سیدة العجوز بفخ ت ال اعده اذھب و أنیجب ، اسمحوا لي "  ، قال و بسرعة مدھشة .  "أس

رض " :  و قال )نكستو( إلى) ھاري(نظر  ،ھرولت باتجاه الدرجات الحجریة  ن المفت ك م  تكوني أنظننت ان
  ."؟أمك عند )تیدي(مع 
دم معرفةسلم ا"  ا تطع تحمل ع دت . "– یجري م وترة )تونكس( ب دتيستعتني بھ " ، مت  رأیت ھل –  وال
  ." ؟)ریموس(

  . "– األراضي إلىكان یخطط لقیادة مجموعة من المقاتلین " 

  . خارجة)تونكس( أسرعت ، أخرىو بدون أي كلمة 
رة قصیرة فقط. أیضالكن یجب علیك المغادرة  ، آسف أنا" ، ) ھاري( قال ..")جیني("  ك و بع. لفت دھا یمكن

  ."العودة 
  . مبتھجة لمغادرة ملجئھا)جیني( بدت 

  . )تونكس( الدرجات خلف إلى صاح خلفھا عندما ركضت .!" الداخل إلىو بعدھا یمكنك العودة " 
  .!" ھناإلىیجب علیك الرجوع " 
  .!" نسینا شخصا  "  ، بحدة)رون( ھا قال.!"انتظر لحظة " 

  ."من ؟" :  )ھرمایوني(سالت 

  ." كذلك ؟ألیس،  في المطبخ األسفلسیكونون كلھم في  ،  المنزليالجن" 
  ." نخرجھم لیقاتلوا ؟أن علینا أنھل تقصد  "  :)ھاري (ھلأس
ذلك ؟ ال ألیس ، آخر )دوبي(ال نرید .  بان یخرجوا إخبارھم علینا أناقصد " ،  بجدیة )رون( ھا قال."ال "   ك

  . "– أجلنا لیموتوا من نأمرھم أنیمكننا 
ساقطت  دما ت ة عن اك قرقع ت ھن ابكان سك( أنی ن ذراعي )الباسیلی ایوني( م ىركضت  . )ھرم و  ، )رون( إل

ى  .  شفتیھ بشوق و حب شدید عنقھ بذراعیھا و قبلتأحاطت اب )رون(رم ذا األنی  و المكنسة و استجاب لھ
  .األرض عن )ھرمایوني( رفع بأن قبلھا أیضا لدرجة انھ

ال اري (ھمس ضعف) ھ ي  "  :ب ة ؟ف ذه اللحظ دث شئ سو، " ھ م یح دما ل ایوني( و )رون( أن ىو عن  )ھرم
  .!"ھناك حرب تجري ھنا  ! ...أنتم  " ، رفع صوتھ أضطر إلى  ،و استمرا فیما یفعالنامسكا ببعضھما بشدة 

  .اآلخر أحدھماو ال تزال اذرعھما حول ،  عن بعضھما )ھرمایوني( و )رون(انفصل 
ى مؤخرة د قد ضرب حدیثا ببالكأنھالذي بدا  ، )رون( ھا قال."اعلم یا صاحبي "   إال و اآلن" ، رأسھجر عل

  ." كذلك ؟ألیس، فال 
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ى – تظن انك أال " ،" ؟)الھوركروكس(ماذا عن ، ال تھتم لذلك  "  :)ھاري(صاح   انك قادر على االنتظار حت
  ." ؟اإلكلیلنجد 

  . خجالو كالھما محمر ، األنیاب لیجمعا )ایونيھرم(و جلس مع  ، )رون( ھا قال. "– آسف – حسنا –نعم " 
تھم ، كان واضحا  ىعندما خرج ثالث وي إل ابق العل ر في الط دقائق التي أن،  المم ة أمضوھا في ال  في غرف

 من قبل ؛ مال الغبار أسوء الجدران و السقوف كانت تھتز ، الوضع قد تدھور بشدة في القلعة كاناالحتیاجات 
ن القلعة و أضواءانفجارات من ) ھاري (رأى، قرب نافذة و من خالل ا، الھواء  ة م راء قریب  خضراء و حم

ة أنالذي جعلھ یعرف  انأكل ن دخول المك دا م ىنظر .  الموت قریبون ج  )راوبج() ھاري (رأى، األسفل إل
  . و ھو یزمجر بانزعاجاألرضو ھو یلوح بما بدا تمثاال حجریا مقتلعا من  ،العمالق 

  . قربھمأخرى و ترددت صرخات )رون( ھا قال.!" منھم أحد على  یدوسأنلنأمل " 
ا ساحبة  ، )تونكس( و )جیني( رأىو ) ھاري(التفت ف ، صوت ھا قال.!"ما دام لیس من جماعتنا "  و كالھم

ن ، عصاتھا عند النافذة القریبة  د م واحو التي فقدت العدی ان یراقب . األل دما ك ة )جیني( أرسلت، و عن  بدق
  .األسفل جمع من المقاتلین في لىإتعویذة 

 أخرى مرة )ابرفورث() ھاري (رأىو ،  شخص ما و ھو یركض خالل الغبار باتجاھھم ھا قال.!"فتاة جیدة " 
الب أثناء الرمادي یطیر خلفھ األشیبكان شعره ،  ن الط م یخترقون  " ، قیادتھ لمجموعة صغیرة م دو انھ یب

  ."ممعھلقد جلبوا عمالقة ، السور الشمالي 
  ". ؟)ریموس( رأیتھل  "  : خلفھ)تونكس(صاحت 

   . ")ھوفودول(كان یبارز  " : )ابرفورث(صاح 
  ." تره بعدھا ؟ألم" 
  . "– انھ بخیر متأكدة أنا ، )تونكس("  ، )جیني( ھا قالت .")تونكس(" 

  .)ابرفورث( ركضت خالل الغبار خلف )نكستو(لكن 

  .)ھرمایوني( و )رون(و ) ھاري (إلى،  بیأس )جیني(التفتت 
  . كانت كلمات فارغةأنھاعلى الرغم من انھ یعلم ، ) ھاري (ھا قال."سیكونون بخیر " 
  ". –ابقي سالمة ، فقط ابقي بعیدة ، سنعود بعد لحظات  ، )جیني(" 
ة االحتیاجات إلىو ركضوا راجعین  ، )ھرمایوني( و )رون( لھا قال،!"ھیا "  دار حیث تنتظر خلفھ غرف  الج

  .  طلب الداخل التاليلتنفذ
  .أمامھمفتجسد الباب ، بداخل قلبھ ) ھاري (إلیھاتوسل ،  المكان الذي كل شئ فیھ مخبأ أرید

ان صامتا، ضجة الحرب لحظة عبورھم العتبة و اغلق الباب خلفھم صمتت ان بحجم .  كل شئ ك انوا في مك ك
 من الطالب الذین اآلالف المخبأة من قبل غراضاألكانت جدرانھا العالیة مبنیة من ، كاتدرائیة و بمظھر مدینة 

  .رحلوا منذ عھد بعید

  .و تردد صدى صوتھ في المكان ، )رون( ھا قال." سیتمكن من الدخول ؟أحدا أن أبداو لم یدرك " 
اء اضطررت أنني لحظھ السیئ "  ،)ھاري (ھا قال."ظن انھ الوحید "  ن ...  في وقتي األشیاء بعض إلخف م

  .... "  ھنا أنھااعتقد  ، ھذا الطریق
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ة أصلحھا التي )دراكو مالفوي( المحنط و غرفة االختباء لالترولعبر  ا كارثی ام الفائت و كانت عواقبھ ،  الع
  ..... یذھب بعدھا أین إلى یتذكر أن من الخردة ؛ لم یستطع أكوام أسفل إلى و أعلى إلىناظرا ، بعدھا بتمھل 

الل الھواء باتجاھھم، س أ بی)نيھرمایو( صاحت . !") إكلیلاكسیو ( " م یطر شي خ دو ان. لكن ل ل  ، ھیب مث
  . فیھا بسھولةالمخبأة األشیاءالغرفة لن تعطي  ، )وتسجرینج(القبو في 

انھ یقف في ! ابحثوا عن تمثال لرجل عجوز یرتدي باروكة و عمامة  "  ،لآلخرین) ھاري (ھا قال."لنفترق " 
  .... "كان  قرب ھذا المبالتأكیدخزانة و ھو 

،  الخردة أكوام و ھي تتردد خالل اآلخرین یسمع خطوات أن) ھاري( القریبة ؛ استطاع الممرات إلى أسرعوا
  ......مضارب ، مكانس  ، أسلحة، كتب ، كراسي ، صنادیق ، قبعات ، من قناني 

  ..... "مكان ما ... في مكان ما " ، لنفسھ ) ھاري( تمتم ."في مكان قریب من ھنا " 
ن ، ذھب ابعد و ابعد في المتاھة  سابقة أشیاءیبحث ع ھ ال ن رحلت ا م رف علیھ ى تع ة إل ان صوت .  الغرف ك

الخزانة القدیمة التي ،  مباشرة أمامھ، ھا ھي ذي .  روحھ ترتجف أن أحسو عندھا  ، أذنھتنفسھ عالیا في 
دیم لل ھ الق ا كتاب أ فیھ س ، او فوقھ ، وصفات السحریةخب ال الحجري ل ة عجوزاحر التمث بس باروكة قدیم  یل

  . اختفى لونھاأثریةمتربة و ما بدا عمامة 
  .! ")بوتر(توقف  "  :عندما قال صوت خلفھ،  عنھ أقدامو بقي لھ بضعة  ، إلیھمد یده 
ف ،  كانا یقفان خلفھ )ویلج( و )كراب(  ، حولھت فسحة و التفإلىتدحرج  ىكت ف إل و عصیھما موجھة ،  كت

  .)دراكو مالفوي( رأى و خالل الفراغ القلیل بین وجھیھما الساخر .تماما) ھاري (إلى
ین ) ھاري (إلىو ھو یوجھ عصاه  ، )مالفوي( ھا قال.  ")بوتر(یا ھذه عصاي التي تحملھا "  الل الفتحة ب خ
   .)ویلج( و )كراب(

  .و شد قبضتھ على العصا، ) ھاري( لھث . "لم تعد كذلك" 
  ." عصاه ؟أعاركمن  . )مالفوي( ، ا بھ بما فازویحتفظون، الفائزون " 

  . "أمي "  :)مالفوي(قال 
. اآلن بعد )ھرمایوني( أو )رون(لم یستطع سماع .  الموقف لم یكن فكاھیاأنعلى الرغم من ، ) ھاري(ضحك 

  .اإلكلیلیبحثان عن ، یبدو انھما ذھبا بعیدا عن مدى السمع 
  ."؟) فولدمورت(مع  الثالثة لستم أنكم كیف حصل إذن" : ) ھاري(سال 

ا "  ا قال."ستتم مكافئتن راب( ھ ھ ، )ك سبة لشخص ضخم مثل ا بالن اجئ رقیق ان صوتھ بشكل مف ن ، ك م یك  ل
  .قد سمعھ یتكلم من قبل) ھاري(

وتر(، لن نرجع  "  ، بحقیبة كبیرة من الحلویاتوعده أحدھم یتحدث مثل طفل صغیر )كراب(كان  ا  ، )ب قررن
  ."إلیھ أخذكن أنقررنا ،  ال نذھب أن
دة "  ا قال."خطة جی اري (ھ اب) ھ اخربإعج م یستطع .  س رب أنل ذا الق ان بھ ھ ك صدق ان ھ سوف ،  ی و ان

ل  ن قب ارض م الفوي(یع راب( ، )م لج( و )ك الزحف . )وی دا ب بطءب ى ب ان إل ذي ك ان ال اه المك ف باتج  الخل
   ....اندالع القتالھ یده قبل  یضع علیأنلو كان یستطیع فقط .  موضوعا فیھ فوق التمثال )الھوركروكس(

  .و ھو یحاول تشتیت انتباھھم، ) ھاري (ھم سال." ھنا ؟إلى كیف دخلتم إذن" 
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ة "  ي غرف ا ف د عشت فعلی یاءلق ام الماضي األش ة الع أة طیل ا قال،" المخب الفوي( ھ ان صوتھ ھشا )م ،  و ك
  ."اعرف كیف ادخل "

اقال ."كنا مختبئین في الممر خارجا "  اء  "  ،)ویلج( ھ ا  عمل سحر االختف دھا  ! اآلنیمكنن  ابتسم ."و عن
  ." ایل ؟أكلما ھو ! كل ایل أنك تبحث عن أ تقول أنت مباشرة و أمامناظھرت " ، ابتسامة حمقاء 

ىھل تتكلم  " ،) ھاري( یمین إلى للجدار األخرى فجأة من الجھة )رون( تردد صوت . "؟ ) ھاري" ( د إل  أح
  ."ما ؟

شبھ ا سوط و بحركة ت راب( أشار، ل ى بعصاه )ك ن إل ل م اث جب دیم األث ب ،  الق صنادیق المكسرة و الكت و ال
  ."!)دیسیندو( ":و صاح ، القدیمة و الخردة 

  .)رون( القریب حیث كان یقف الممر إلى أعالهبعدھا تساقط ، بدأ الجدار بالتمایل 
ا بع)ھرمایوني(عندما صرخت ، ) ھاري( صرخ . !")رون("  ان م ن  في مك دا ع اری ) ھاري(و سمع  ، األنظ

ر مستقر اآلخر على الجانب باألرضیة ال تعد و ال تحصى أشیاءصوت اصطدام   وجھ عصاه ، من الجدار الغی
  .و استقر الجدار"  !)فاینایت ( " : الحائط و صاحإلى

غرفة فربما دفنت  دمرت الإذا "  ، یكرر التعویذةأن الذي حاول )كراب(موقفا ذراع  ، )مالفوي( صاح ."ال " 
   . !"اإلكلیل ءالشيذلك 

الم )بوتر(انھ  " ،محررا نفسھ بقوة  ، )كراب( ھا قال." ؟األمرما "  ده سید الظ ن یری ل ،  م تم الكل ای ن یھ م
  ."؟

ھ إذن " :  و تابع  بنفاد صبر على بالدة زمیلھ) مالفوي(ھا  قال. "ألخذه ھنا إلى )بوتر(جاء "  ذي یعنی ا ال  م
–" .  
ن  " :و تابع  بوحشیة سافرة )مالفوي( على )كراب(انقلب "  ؟...لذي یعنیھ ما ا"  ھ ؟ ل ر ب ا تفك تم بم ن یھ م

  ." قد انتھیتمأبوك و أنت. )دراكو( ، اآلن منك بعد األوامراخذ 

  ."ما الذي یحدث ؟ "  ، من كومة الخردةاآلخرمن الجانب  ، أخرى مرة )رون( صاح ."؟) ھاري" (
  . !")كروشیو ( !)بوتر(،  ال –ما الذي یحدث  "  ،)كراب( قلد . "؟) ھاري" (

ق ،  لكنھا ضربت التمثال )كراب(قد اندفع نحو العمامة ؛ اخطأتھ لعنة ) ھاري(كان  الذي طار في الھواء ؛ حل
  . التي بقي فوقھا التمثالاألغراض في كومة من األنظار و من ثم سقط بعیدا عن األعلى إلى اإلكلیل

  . "–سید الظالم یریده حیا  " ،تردد صوتھ عبر الغرفة الضخمة  ، )كراب( ب )مالفوي(ح  صا.!"توقف " 
،  استطعت أنلكن  " ، )مالفوي(متخلصا من ذراع  ، )كراب( صاح ." كذلك ؟ ألیس، ثم ماذا ؟ لست اقتلھ " 

  ." ؟--ما الفر ،  حال أیةسید الظالم یریده میتا على  ، فسأفعل
ابرة األحمر  من الضوءدفقھانطلقت  ة) ھاري( ع ایوني( ، ببوصات قلیل ركن )ھرم د ركضت حول ال  كانت ق
  . سحبھ عن الطریق )مالفوي( فقط الن ھخطأتأ ، مباشرة )كراب( رأس إلى تعویذة صعق أرسلتخلفھ و 

  ." !)افادا كادافرا (! تلك الموحلة الدم أنھا" 
ا )ھرمایوني() ھاري (رأى دفع جانب ان غضبھ،  و ھي تن راب( بسبب سعي و ك ى )ك ل إل ایوني( قت د )ھرم  ق
راب( إلى تعویذة صعق فأطلق.  كل شئ من عقلھمحي ا  ، )ك ال عنھ ذي م الفوي(مصطدما بعصا ، ال  التي )م

  . المحطم و العظاماألثاث تحت جبل من األنظارطارت من یده ؛ و تدحرجت بعیدا عن 
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ھ "  ھ ! ال تقتل اح .!"ال تقتل الفوي( ص راب( ب)م لج( و )ك ا مصوبین نحو  ، )وی ذین كان اري(ال ت ،) ھ  كان
  ) .ھاري( الثانیة التي ترددوا فیھا كل ما یحتاجھ أجزاء

  . !")رموسااكسبیلی ("
 الكومة محاول إلى بحمق )ویلج( بجانبھ ؛ وثب األغراض من یده و اختفت في كومة من )ویلج(طارت عصا 

الفوي(استرجاعھا ؛ قفز  ذة ال)م دى تعوی ن م دا ع ة التي  بعی ایوني( أرسلتھاصعق الثانی  ، )رون(و  ، )ھرم
  .و التي اخطأتھ بقلیل ، )كراب( لعنة ربط الجسم على أطلق ، الممرظاھرا فجأة عند نھایة 

دحرج  راب(ت ادافرا ( ":  و ھو یصرخ )ك ادا ك رة ." !)اف ن )رون(وثب .  أخرى م دا ع ار بعی  لیتجنب األنظ
دما ھجمت  )مالفوي(جثم . األخضرحزمة الضوء  ة مالبس عن ف خزان دون عصا خل ایوني(الذي كان ب  )ھرم

  . بتعویذة صعق )ویلج(مصیبة ، علیھم 
ا "  ا ھن ان م ي مك ھ ف اري( صاح .!"ان ا ) ھ ة ، علیھ ث سقطت العمام ردة حی ن الخ اه كومة م را باتج مؤش

  . "–ر ( عنھا بینما اذھب ألساعد يابحث. " القدیمة
   .بھ) ھرمایوني ( صرخت.) "ھاري" (

راب( و )رون(ى أالتفت و ر.  لحظة تحذیرأعطتھسماعھ موجة الضوضاء الھادرة خلفھ   بأسرع یركضان )ك
  . باتجاھھالممرما یمكنھما في 

  . ركضھأثناء )كراب( زمجر ."حثالة ؟أیھا ال، تحبھا حارة " 
،  الخردة أكوام جوانب المس، لھب بحجم غیر طبیعي كان یطاردھم . لكنھ بدا انھ فاقد السیطرة على ما فعلھ

  . رمادإلىالتي تھاوت 
  . الماء التي حلقت من طرف عصاه تبخرت في الھواءدفقھلكن ، "   !)اكوامینتي (": ) ھاري (صاح

  .!"اركض " 
 و )رون(، ) ھاري( مرتعبا ؛ ھرول اآلن كان یبدو )كراب( المصعوق و سحبھ ؛ )ویلج( على )مالفوي(قبض 

ن )كراب(لم تكن نارا طبیعیة ؛ فقد استعمل .  النیران و الحقتھم ، )ھرمایوني( ا) ھاري( لعنة لم یك و . یعرفھ
ا و ذو كأنھعندما انعطفوا حول زاویة طاردھم اللھب  ان حی تلھمإحساس ك د ق ر اآلن.  یری ار تتغی ،  كانت الن

رة و تنانین ترتفع ثم تنخفض و ترجع ت ، أشباح،  ناریة أفعى ،مشكلة وحوشا ناریة عمالقة   ، أخرىرتفع م
ذف في الھواء  ان یق ھ ك ذى علی ذي كانت تتغ رون ال ره ق ذي عم ىو الحطام ال ا إل اب ذوات أفواھھ و  ، األنی

  .النیران تستھلكھ أنقبل  ، أرجلھایتقاذف عالیا بمخالب 
ار كانوا قد اختفوا من )ویلج( و )كراب( ، )مالفوي( ایوني( و )رون(، ) ھاري (، األنظ أ)ھرم وا فج ة ؛  توقف

یھمو تندفع ،  اقرب ثم اقرب إلیھمو ھي تتقدم ، كانت الوحوش الناریة تحیط بھم من كل جانب  ب و إل  المخال
  .و الحرارة كانت قاسیة مثل الجدار حولھم، القرون و الذیول 

 أنماذا یمكننا "  ، اآلذان فوق الصوت الھادر للنار الذي یصم )ھرمایوني( صرخت ." نفعل ؟أنماذا یمكننا " 

  ."نفعل ؟
  .!"ھنا " 

ى واحدة ألقى من اقرب كومة من الخردة و  القویةبزوج من المكانس) ھاري(امسك  ذي سحب  ، )رون( إل ال
حلقوا في  ، األرضرجلھ فوق المكنسة الثانیة و  بضربة قویة على ) ھاري(ارجح .  علیھا خلفھ )ھرمایوني(
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 تحتھم ، شدیدة للغایةاصبح الدخان و الحرارة . انقض علیھم ناري ائرمنقار طقلیلة  بأقداممتجنبین ، الھواء 
الكانت النار الملعونة تستھلك المواد الممنوعة  الب المطاردین ألجی ن الط واتج ،  م آلالفالن ن التجارب ل  م

أ في الغرفةاألشخاص عدد ال یحصى من أسرار، الممنوعة  م یستطع .  الذین كانوا ینشدون الملج ) ھاري(ل
ار سفلانقض أل.  مكانأي في )ویلج( أو )كراب( ، )مالفوي( ر ل اث أيرؤیة ھ فوق وحوش الن  ما یجرؤ علی

ذا ....  من طریقة للموت أفظعھا ما ، النار ىلكن لم یكن ھناك شئ سو، لیحاول العثور علیھم  د ھ لم یكن یری
   .... أبدا
 على الرغم من استحالة رؤیة مكان  ،)رون( زعق . !" الخارج إلىلنذھب ،  الخارج إلىلنذھب ، ) ھاري" (

  .األسودالباب من خالل الدخان 
  .یع للھب المفترسظ ضعیفة من وسط الھیاج الفإنسانصرخة ) ھاري(و عندھا سمع 

ة . انقلب في الھواء ) ھاري(لكن ، !"  جدا – خطر –ذلك " :  )رون(صاح  ة قلیل ھ حمای ھ تعطی كانت نظارات
ا تفحم الخشب أوذراع ، باحثا عن اثر للحیاة ، ار تحتھ  عاصفة النإلىمال ، من الدخان  تفحم مثلم  وجھ لم ی

....  

جثم كالھما على برج ھش من الطاوالت المتفحمة ،  الفاقد للوعي )ویلج( و ذراعیھ حول )مالفوي( ، رآھمو 
  .إلیھمفي الھواء ) ھاري(و غطس ، 

م أنعلم مباشرة ) ھاري (رآھاعندما لكن حتى ،  ذراعیھ إحدىقادما فرفع ) ھاري ()مالفوي( رأى  الوضع ل
   –) ھاري(و انزلقت حاال من ، كانت مغطاة بالعرق  ، ) مالفوي(  كان ثقیال جدا و ید)ویلج(. یكن جیدا

و  عندما تكونت فجوة بین اللھب تحتھم  ، )رون( زمجر صوت .) !"ھاري( ، فسأقتلك ، أجلھم متنا من إذا" 
 الھواء و ھم مكسوون بالسخام أثناء ما تسلق إلى مكنستھم و ارتفعوا إلى )ویلج( )ھرمایوني(سحب ھو و ، 
  ).ھاري( خلف )مالفوي(

ا ، ) ھاري (أسرعو ، ) ھاري (إذن في )مالفوي( صرخ .!"الباب ،  الباب إلىاذھب ، الباب "   ، )رون(تابع

الل )ویلج( و )ھرمایوني( دخان أمواج خ ة األغراضلھم و حو: متنفسا بصعوبة  ، األسود ال رة القلیل  األخی
ى المخلوقات الناریة الملعونة ألقتھاحیث ، التي لم تحرقھا النار المفترسة كانت مقذوفة في الھواء   الھواء إل

  –و عمامة قدیمة ذھب لونھا ، قالئد المعة ،  كؤوس و تروس ،كاحتفال 
. ھبط إلى اسفل حادة و انعطافھعمل ) ھاري(لكن  ، )مالفوي( صرخ .!"الباب بھذا االتجاه ، ما الذي تفعلھ " 

و ،  ناریة فاغرة فاھھا أفعىیتقلب و یلمع فیما كان ینزل باتجاه معدة ،  یھبط بالحركة البطیئة كأنھ اإلكلیلبدا 
  – حول معصمھ )ھاري (امسكھ ، وصل إلیھ ماعند

ثم مباشرة باتجاه المكان الذي  و من األعلى إلى نحوه ؛ حلق األفعى عندما اندفعت أخرىمرة ) ھاري(انعطف 
ا ،  اب ؛ أندع ھ الب ون  فی ایوني( ، )رون( یك لج( و )ھرم وا ؛ )وی الفوي( اختف سك )م صرخ و یم ان ی  ك
 إلیھشكال مستطیال على الجدار و وجھ المكنسة ) ھاري (رأى، خالل الدخان ، بعدھا . بشدة مؤلمة) ھاري(ب

  . اصطدموا بالجدار المقابل و بعد لحظة كان الھواء النقي یملئ رئتیھ و، 
ؤ ، یلھث ،  من المكنسة و تمدد على وجھھ )مالفوي(سقط  دحرج . ویسعل و یحاول التقی م ) ھاري(ت ن ث و م

ؤدي ،جلس  اب الم ى الب ى تالش ات إل ة االحتیاج ایوني( و )رون(و ،  غرف ى )ھرم ان عل ا یلھث سا و ھم  جل
  .لوعيالذي كان ال یزال غائبا عن ا ، )ویلج( قرب األرض
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  . ... ")كراب( --كـ  "  ، بغصة حالما استطاع الكالم)مالفوي( ھا قال. ")كراب( --كـ " 
  ."لقد مات  "  :قسوة ب)رون(قال 

ر موكب ، عدد من الفرقعات الضخمة ھزت القلعة . بغض النظر عن اللھاث و السعال ، كان ھناك صمت  و م
  .أذرعھمرؤوسھم تصرخ و ھي تحت و ،  الشفافة و ھم یعدون على الخیول األشكالمن 

ھ عندما مر أمامھ الشبح مقطوع الرأسعلى قدمیھ ) ھاري(وقف  ائال  و نظر حول زال المعركة قائمة ،ق ا ت  م
  . في كل مكان حولھ

  .اشتعل الذعر بداخلھ.  المنسحبون األشباح أطلقھا یسمع صیحات اكثر من تلك التي )ھاري (كان
  ." غرفة االحتیاجاتإلى ترجع أنكان من المفترض . كانت ھنا  " ،  بحدةھا قال." ؟)جیني( أین" 
و ھو یمسح صدره و ، و وقف على قدمیھ  ، )رون( ھ سال." ستعمل بعد ذلك الحریق ؟أنھاھل تظن ، بربك " 

  ." ؟–ھل نفترق و نبحث . " ینظر حولھ
دمیھا  ، )ھرمایوني( قالت ."ال "  ى ق الفوي(بقي . أیضاو ھي تنھض عل ى أ ساقطین بی)ویلج(  و)م س عل

  ."ما ھذا الذي على ذراعك ؟، ) ھاري (– نذھب أن أرى. لنبقى معا " ،ارض الرواق ؛ لم یكن لدیھما عصي 

  . "– نعم أوهماذا ؟ " 
ارا .  من معصم سترتھ و امسكھ عالیااإلكلیل) ھاري(سحب  زال ح ا ی ان م ن ، و مسودا بسبب السخام ، ك لك

ھ  على مقرإلیھعندما نظر  دود ھو " ، بة كان قادرا على قراءة الكلمات الصغیرة المنقوشة علی ال ح  عقل ب
  ".لإلنسان اعظم كنز 

ز بقوة ءبالشي) ھاري (أحسو فجأة . غامقة و لزجة، مادة تشبھ الدم اإلكلیلتسربت من  دھا ،  و ھو یھت بع
مو عندھا ظن انھ سمع صرخة ،  في یده أجزاء إلىانكسر  دا و بعأل دة  ضعیفة ج ن ، ی یس م ردد ل و ھي تت

  .أصابعھ الذي تكسر توا بین ءالشيبل من ،  من القلعة أو األراضي
  .المحطمة األجزاء و عینیھا على )ھرمایوني( قالتھا . !")فیندفایر (البد أنھا كانت " 

  ."آسف ؟" 
ى أبدا أكن لكن لم، )الھوركروكس( التي تحطم األشیاء إحدى أنھا –ملعونة النار ال – )فیندفایر("   التجرا عل

   ." ؟.... بطریقة  )كراب( كیف علم – خطرة جدا أنھا، استعمالھا 
  . ")كارو(ال بد انھ تعلمھا من االخوة  "  :بتجھم) ھاري(قال 
ة "  روا طریق ین ذك ز ح ن یرك م یك ھ ل ھ ان ار علی اع ا  قال. "إیقافھ عره  ، )رون(ھ ان ش ذي ك شعر ، ال ك
  ." على موتھ أسفتلكنت ، لو لم یحاول قتلنا كلنا  "  ،ن مسودا كاو وجھھ محروقا )ھرمایوني(

  . "– األفعى إلى استطعنا الوصول إذا أننا، ھذا یعني  " ، )ھرمایوني( ھمست ." تدرك ؟ أاللكن " 
ھ و ) ھاري(نظر .  لكنھا توقفت عندما مألت الصیحات و الصراخ و ضجة المبارزة الرواق  ھ أحسحول  بقلب

ان ،  المشھد إلى رجعا )بیرسي( و )فرید(. )ورتسجھو( الموت من اختراق أكلة تمكن ،ھ بین ضلوعیسقط  ك

  .كالھما یبارز رجال مقنعین
ات ، للمساعدة األمام إلى )ھرمایوني( و )رون(، ) ھاري(ركض  اه و تراجع األضواء طارت دفق  في كل اتج

   .وا جبھة عالیة و شعر مخطط و رأقناعھ بعدھا انزلق ،بسرعة  ، )بیرسي(الرجل الذي یبارز 
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الذي اسقط عصاه  ، )ثیكنس( إلى لعنة دقیقة مباشرة أرسلو  ، )بیرسي( صاح .!"سیدي الوزیر ، مرحبا " 
  ." مستقیل ؟أننيھل ذكرت  "  ،یعظ فبألم ھو یمسك عباءتھو 
ھ تحت ثقل)فرید( صاح . ")بیرسي(،  تمزح أنت"  ان یقاتل ذي ك ذات  عندما تداعى آكل الموت ال الث تعوی  ث

ى )ثیكنس(سقط . صعق منفصلة  ھ یتحول أشواك و األرض إل دا و كأن ھ ؛ ب ى صغیرة تنبعث من ن إل  نوع م

  . بمرح) بیرسي(إلى ) فرید(نظر. قنافذ البحر
  . "– كنت أن سمعتك تمزح منذ أنني أظنال  ....  )بیرسي( ، فعال تمزح أنت" 

د أن. حولھم انفجر الھواء  ع بع ایوني( ، )رون(، ) ھاري( تجم د( ، )ھرم ع بعضھم )بیرسي( و )فری و ،  م
ة اآلخرو ،  مصعوق أحدھما ، أقدامھم الموت االثنین عند أكلة ن الثانی ك الجزء م دما ،  متحول ؛ و في ذل عن

ھ ، بنفسھ طائرا في الھواء ) ھاري (أحس ، اإلنفجار ھائالكان ، بدا الخطر بعیدا مؤقتا  ا استطاع فعل و كل م
وة بالعھو ال ن ق تطاع م ا اس ل م د صاتمسك بك الحھ الوحی ت س ي كان ى ،  الخشبیة الرفیعة الت  رأسھو غط

  – یعلم ما الذي جرى لھم أن سمع الصرخات و الصیاح من رفاقھ بدون ،بذراعیھ 
ع. و ظلمة ألم إلى المكانو بعدھا تحول  ن .  كان نصف مدفون بحطام الرواق الذي تعرض لھجوم مری م م عل

بعدھا .  انھ كان ینزف بغزارةأخبرتھو اللزوجة الحارة على وجنتھ ،  جانب القلعة قد تم نسفھ أنالبارد الھواء 
ن ظ فبألمكان بكاء یعبر  ، أحشائھیعا اقتلع ظسمع بكاء ف ن نوع ال یمك ة أنیع ع سببھ اللھب و ال اللعن و ،  ی

ایال  ر خوف ، وقف متم وم أحساكب ك الی ھ ذل ر خوف ،  ب ا ، اكب ا أحس، ربم ھ كلھ ي حیات ھ ف ھ  ب عر ب  ش
  .....اآلن

ت  ایوني(كان ام )ھرم ت الرك ن تح دمیھا م ى ق وف عل ل للوق انوا ،  تناض راء ك ھم حم ال رؤوس ة رج و ثالث
  . حیث الجدار كان منسوفااألرضمتجمعین على 

  . تمایلھم و تعثرھم فوق الحجارة و الخشبأثناء )ھرمایوني(بید ) ھاري(امسك 
و  ، أخاه كان یھز )بیرسي( ! " اااااااااال ! )فرید(! ال  "  ، بلوعة ما یصرخأحدكان  !" ااااااا ال– ال –ال " 

 ال یزال األخیرة ابتسامتھو شبح  ، دون أن تري شیئا دق تح)فرید(و عینا ،  راكع على ركبتھ بجانبھما )رون(
  .ھھمرسوما على وج
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خفض  ید صمت مرعب القلعة ووس و لماذا لم ی المعركة ؟ تنتھيلقد انتھى العالم فلماذا لم 

  ؟؟ .أسلحتھمالمقاومون 

 . قد مات)فرید ویزلى( یكون أنال یمكن . یدور وھو غیر مصدق لما یحدث ) ھاري (رأسكان 

  ..د ذلك كاذبة  تؤكالتي األدلة كل أنمن المؤكد 

 في وتطایرت اللعنات  التي تكونت في الحائط الجانبي للمدرسة ثم سقط جسد عبر الثغرة

  .اتجاھھم ثم ضربت الحائط من خلف رؤوسھم 

) رون(مسك ھو وألمة اللیل ثم ظصارخا و اللعنات تتطایر عبر ) ھاري( قالھا ".....انبطحوا" 

  المزید من  لیحمیھ من)فرید(رقد فوق جسد ) سيبیر( ولكن أرضاو دفعوا بھا ) ھرمایوني(ب

 أن ھنا یجب إلىتعال ) !! بیرسي( " :) ھاري( و ھز رأسھ غیر موافق عندما صرخ األذى

   . "نتحرك

) بیرسي( الكبیر ویدفعھ بعیدا ولكن أخیھوھو یمسك بكتف ) رون (عیني فيدموع ) ھاري(لمح 

   .لم یتحرك

   ".... سوفإننا.. ئا  تفعل لھ شیأنال یمكنك ) بیرسي("

 حاجة لمعرفة السبب فقد كان ھناك عنكبوتا فيلم یكن ) ھاري(ولكن ) ھرمایوني(صرخت 

 ( أبناء أحد.  الحائط في یتسلق الثغرة الموجودة أن حجم عربة صغیرة یحاول فيمتوحشا 

  .قد انضم للقتال ) اراجوج 

رجلھ تتحرك بعنف ثم أش للخلف ومعا ثم انطلقت تعاویذھم فاندفع الوح) رون(و) ھاري(صرخ 

  . الظالم فياختفى 

 وھو ینظر عبر سیاج القلعة من خالل فتحة لآلخرین) ھاري( قالھا "....حضر صحبةألقد " 

كان ھناك المزید من العناكب المتوحشة تتقدم باتجاه المبنى .  صنعتھا التعاویذ التيالحائط 

یطلق ) ھاري(خذ أ.  الموتى قد اخترقوھا كليآ أن من المؤكد التيقادمة من الغابة المحرمة 

تباعھ فتدحرجوا جمیعا ألسفل و أ على فسقط العنكبوت الذي في المقدمة تعاویذ صعق باتجاھھم

و ) ھاري (رأسانطلقت المزید من التعاویذ فوق  . األنظارابتعدوا عن المبنى ثم اختفوا عن 

    .رأسھكانت قریبة للغایة حتى شعر بلفح قوتھا فوق 

  ".....لنذھب اآلن " 

 عن مرمى )فرید(لیبعد جسد ) ھاري(توقف ثم )  رون(أمامھ ھو و ) ھرمایوني) (ھاري(دفع 

.  وھب لمساعدتھ ) فرید (ما یفعلھ فتوقف عن حمایة جسد) بیرسي(درك أ النیران فإطالق

   . )فرید( جسد إبعادتعاونا معا وھما یزحفان حتى ال تصیبھم التعاویذ على 
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 كان یقف علیھا أحد التماثیل ،بجوار خزانة  )فرید(ثم وضعوا جسد ) ھاري(  قالھا ".....ھنا" 

  .المدرعة سابقا

 ا جیدي محم)فرید( جسد أن تأكد أنو بعد ،  أطول لثانیة )فرید( جسد إلىلم یقدر على النظر 

لئ اآلن  ممتن كاالذي نھایة الممر في )جویل( و)مالفوى(اختفى ، ) ھرمایوني(و) رون(تبع 

یستطع تحدید ما   ولموإیابا أناس تركض ذھابا رأى، بالغبار و شظایا زجاج مكسور من النوافذ 

 فيثم اندفع ".) روكوود ( "  :من خلفھم قائال) بیرسي(صرخ  . أعداء أم أصدقاء كانوا إذا

  .اتجاه رجل طویل كان یقاتل تلمیذین

  "....من ھنا ) ! ھاري ( ":) ھرمایوني(صرخت 

للحظة من الجنون  ..  وبدا كما لو كانوا یتصارعان سویا خلف أحد الستائر)رون(ت تجذب كان

من ) رون( كانت تمنع ) رمایونيھ( أن رأى ثم انھم یتعانقان سویا مرة أخرى) ھاري(ظن 

   ..)بیرسي(اللحاق ب

  "....)رون( یا إلى أنصت .. إلى أنصت" 

  "....ى  الموتآكلي اقتل أن أرید ، أساعد أن أرید" 

  . والغبار و كان یھتز من الغضب و الحقد باألتربةكان وجھھ ملئ 

 األفعى إلىنحن بحاجة ) رون( یا أرجوك.  ھذا إنھاء الوحیدین اللذان یمكنھم إننا) ! رون("

  "....ا ونقتلھا نجدھأنیجب 

 آخر لن یشعره برضاء )كسو ھوركر(فالقضاء على) رون(كان یعلم بما یشعر ) ھاري(لكن 

   .)فرید( یرید المقاتلة لیعاقب اللذین قتلوا أیضااالنتقام وھو 

ال  .... ما زالت ) جینى( أن إلى یطمئن أنراد أ  ،، ذلكقبل كل و ) ویزلى( آل یجد بقیة أنراد أ

   . خلده في تدور التي یبوح بالفكرة أن لم یستطع ال .. 

لكن دعنا ال نفقد  ! األفعى نجد حینسوف یتوجب ھذا علینا . سنقاتل   ":) ھرمایوني(قالت 

  ." ھذا إنھاء بإمكانھمنحن الوحیدین الذین . صوابنا ومعرفتنا بما یجب علینا فعلھ اآلن 

 أنفاس أخذت مالبسھا وھى تتكلم لكنھا أكمام في وتمسح عینیھا ووجھھا أیضاكانت تبكي 

و ) ھاري (إلىالتفتت ثم ) رون( تھدئ أنعمیقة متالحقة حتى تھدئ نفسھا وھى ماتزال تحاول 

 ألیس، كون بحوزتھ ت ساألفعىالن ) فولدمورت( یوجد أین أن تعرف إلى بحاجة أنت ": قالت

  "....انظر بداخلھ ، ) ھاري(كذلك ؟ افعل ذلك یا 

 أفكار یرى أنھ على ث ندبتھ كانت تؤلمھ باستمرار منذ ساعات تحھل ألنلماذا كان ھذا سھال ؟

  .؟ ) فولدمورت(
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ھ طبقا ألمرھا وفى الحال اصبح صوت الصراخ وصلیل المعركة بعیدا كما لو كان اغلق عینی

  ...یقف على بعد مسافة بعیدة للغایة عنھم 

 وجمیع مغلفة بورق الحائط الذي بدأ بالتساقط  غرفة مھجورة لكن مألوفة و فيكان یقف 

كان الضوء . دة ومشوشة  القادمة من القلعة بعیاألصواتكانت . النوافذ مغلقة عدا نافذة واحدة 

القادم من القلعة یدخل عبر النافذة الوحیدة المفتوحة لكن الغرفة كانت مظلمة من الداخل ماعدا 

  .ضوء ضعیف قادم من مصباح زیت صغیر 

 الغرفة .. القلعةفي مركزة على غرفة موجودة أفكاره،  ویشاھدھا أصابعھكان یقلب عصاه بین 

 أنكان واثقا ...  تكون ماھرا وذكیا حتى تكتشفھا أن یجب التي ... التي وجدھا ھو فقط السریة

  اكثر مما كانت اقترب)دمبلدور( أن دمیة  على الرغم من اإلكلیل إیجادالفتى لم یتمكن من 

  ..  كثیرا تاقترب.. یتوقع 

 الركن في یجلس ) لوشیوس مالفوى(  فاستدار لیجد،  سیدي": قال صوت محطم ویائس 

األخیر واضحة حیث كانت  حصل علیھ اثر ھروب الفتى الذي التعذیب آثار كانتوالمظلم یھتز 

  ". .. بنيا .. أرجوك .. سیدي ":  وھو یقول إحدى عینیھ مغلقة و متورمة

 كباقي لي وینضم یأتي فھو لم )لوشیوس( یا غلطتي كان ابنك قد توفى فھذه لیست نإ" 

   "....!!)ري بوتر ھا( یصادق أن ربما یكون قد قرر )السلیذریین(

  "... أبدا.. ال  ":  )مالفوى(ھمس 

  ".... یكون ھذا قد حدث أال تتمنى أنیجب " 

  لأ س"... غیرك ؟ آخر على ید شخص ) ر بوت( ھ ربما یموتان . سیديیا .. ألست خائفا " 

 توقف ھذه المعركة أن .. سامحني .. األفضل ألن یكون من " ، وصوتھ یرتعش ) مالفوى(

   ".؟؟ القلعة وتبحث عنھ بنفسك؟إلىوتدخل 

 تذھب للبحث عن أن حتى یمكنك تنتھي أن فقط ترید للمعركة فأنت ) لوشیوس(ال تتظاھر یا" 

 بنفسھ للبحث )بوتر( سیأتي اللیل ینتھي أنقبل  ،  )بوتر( ابحث عن أن  أحتاج الوأنا. ابنك 

  "....عنى 

 أنیجب ) فولدمورت( تزعج لورد التي واألشیاء  ،كانت تزعجھ،  عصاه إلى أخرىنظر مرة 

  ...یعاد ترتیبھا 

  "....)سنایب(اذھب للبحث عن " 

  ". ؟ سیديیا .. یـ ) سنایب(" 

  "....اذھب ،  منھ أریدھاھناك خدمة ... اآلن ) . سنایب(" 
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 اّ الغرفة یقلب العصفيواقفا ) فولدمورت(ظل .  الغرفة وھو یرتعد من الخوف )مالفوى(غادر 

  ...یحدق بھا یده وفي

 ثم نظر حولھ حیث كانت ترقد ". ) ناجینى( الطریقة الوحیدة یاإنھا ": ) فولدمورت(ھمس 

 الذي المكان المسحور المحمى في تزحف .. معلقة في الھواء  وھىالضخمة الكبیرة األفعى

  .وعاء شفاف  وأصنع من اجلھا فیما بدا كقفص 

 سمع فیھا صلیل المعركة وصوت التيللحظة  نفس افي وعیھ ثم فتح عینیھ إلى) ھاري(عاد 

  .البكاء والصراخ 

  أرسللقد. وھناك ما یشبھ حمایة سحریة تحیط بھا ،  معھ األفعى . )شریكنج(كوخ  فيانھ " 

   . ")سنایب( لتوه لیبحث عن )مالفوى(

 اإلطالق انھ ال یقاتل على أي....  ؟ )شریكنج(كوخ  في ھو إذن "  :بغضب ) ھرمایوني(قالت 

   ".؟

  ".... إلیھ سأذھب أنىفھو یظن ،  القتال إلىانھ ال یظن انھ بحاجة " 

  ".لكن لماذا ؟ " 

 بالقرب منھ ومن الواضح )ناجینى( وھو یحتفظ ب)كسوالھوركر( ابحث عن أنىانھ یعلم " 

   ". ....الشيء القترب من ھذا إلیھ الذھاب إلى سأضطر أنى

 ال یمكنك الذھاب فھذا ھو ما یریده وما یتوقعھ إذا . ھذا صحیح"  :وھو یھز كتفیھ ) رون(قال 

  ". ...أقتلھا وسأذھب الذي وأنا) ھرمایوني( بوتعتني تظل ھنا أنیجب . 

 وسآتي تحت العباءة سأذھب وأنا ھنا ن االثنان ستنتظراأنتما"  :قائال ) رون) (ھاري(قاطع 

   "..... ما یمكننـ بأسرع

   "..... تحت العباءة و أنا ذھبت إذا األفضلن سیكون م.  ال ": )ھرمایوني(قالت 

  ".... ھذا في حتى مجرد التفكیر تحاولي ال  ":قائال ) رون(صاح بھا 

 الموتى المقنعین آكلي فتح اثنان من .. كالمھا  تكملأن وقبل ".... قادرة على إنني) رون("

لكن قبل حتى أن  و ". ..)بوتـــر ( "   : وھم یصرخونبجواره یجلسون الذيباب السلم 

  ". ...)جلیسیو ( "  :)ھرمایوني(صرخت  ،یستطیعوا أن یرفعوا عصیھم 

 في وانزلق علیھا ثالثتھم وھم غیر قادرین على التحكم أقدامھمتمددت الدرجات من تحت 

 تتطایر من فوق رؤوسھم آخذت الموتى آكلي لعنات أنسرعتھم ولكنھم كانوا سریعین حتى 

  .دون أن تلحق بھم واألرضوترتطم بالسقف 
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فإذا ... مقنعینالموت ال آكلي إلى وھى تشیر بعصاھا  ". )!دیرو( " :) ھرمایوني(صاحت 

  . حائط صخري ارتطما بھ في عنفإلى یلحقون بھم خاللھ قد تحول وابالمدخل الذي كاد

   "..... تراجعوا": )رون(صاح 

 األستاذةة بالمكاتب وكانت وتواروا خلف باب غرفة ملیئ) ھرمایوني(و) ھاري(ثم ركض ھو و

كان شعرھا مسترسال وھناك جروح غائرة ،  لم تالحظھم إنھا الغرفة لكن بدا في )كجونجالام(

   ".)تشارج ( "   : الزاویة وصرختإلىثم التفتت .  وجھھا في

  ".... العباءة  أنت  ارتدى)ھاري(ال تھتم بنا یا "  :) ھرمایوني(ت لقا

 ھ لن یستطیع انولكنھ اعتقد  . ً ستتسع لھم جمیعاإنھا شك و قدلثالثة  بھا فوقھم ھم األقىلكنھ 

  .ثار التعاویذآ المتساقطة وواألحجار یعبئ الجو الذي من الغبار أقدامھم أن یري أحد

 الجانب فيكانت اللوحات .  رواق ملئ بالمتبارزین أمامھم ثم وجدوا اآلخرركضوا باتجاه السلم 

 الموتى المقنعین منھم وغیر آكلي بینما كان  و النصائح للمقاتلینعملیئة بمن یھتفون بالتشجی

 مواجھة في وكان یقف اعصب فاز  قد )دین(كان . والطالب األساتذةالمقنعین یقاتلون 

عصیھم ) ھرمایوني(و) رون(و) ھاري(رفع  . )افیرزرت( مواجھة في )بارفاتى( و)ھوفودول(

 إصابة إلىین كانوا یتحركون سریعا مما قد یؤدى  الحال استعدادا للھجوم لكن المتبارزفي

  .بالخطأ أحدھم

 ثم لألعلى من فوقھم وھم واقفین ال یفعلون شیئا فنظروا ".....ووووووى "  :سمعوا صوت 

 آكلي على )سنارجالوف(  ببذور نبات  یقترب منھم وھو یلقى )زیبیف(الشبح ) ھاري(رأى 

   .راء تبدو كالدودو رؤوسھم بمادة خضالموتى فتغطت وجوھھم 

) رون ( فظھرت و كأنھا معلقة في الھواء ولكن)رون (رأسالعباءة فوق  البذور إحدى أصابت

 ھناك ": وھو یشیر بیده و قال  الموتى المقنعین آكلي فشاھده أحد،  عن رأسھ ا یبعدھأنحاول 

  "...... ھناكخفيشخص 

 یھرب أن )ھوفو دول(ویذة وحاول بتشتیت انتباه آكل الموتى عن طریق صعقھ بتع)دین(قام 

  . بتعویذة تجمید أصابتھ)بارفاتى (لكن 

تحت العباءة ثم اتجھوا ) ھرمایوني(و) رون( ثم التصق ھو و"....لنذھب "  :) ھاري(صرخ 

  .  بدایة المدخل في المرمریة الساللم إلى

  ".... صفكمفي أنا ، )دراكو مالفوى( أنا" 
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آكل الموتى وھم یمرون بجانبھ ) ھاري( صعق ،مقنع  ومعھ آكل موت یركض )دراكو(كان 

 )دراكو(من تحت العباءة فسقط ) رون( ھاجمھم فلكمھ الذي حولھ لیرى من )دراكو(فنظر 

   . و ھو مندھش مما حدث فوق آكل الموت وفمھ ینزفأرضا

  ".... أیھا الوغد المخادع  مرة ننقذك فیھا اللیلة ثانيوھذه "  :) رون(صرخ 

 آكليفوجد ) ھاري(نظر .  الردھة في السلم الموجود أعلىین زلمزید من المتباركان ھناك ا

آكل موت  ، )فلیتویك( مواجھة في األمامیة األبواب كان قرب )یاكسلى( ، كل مكان فيالموتى 

 یجرون أو كل اتجاه یحملون فيوالطالب یركضون .  بجانبھم )نجسلىیك( مواجھة فيمقنع 

 أنخطأه و كاد أتعویذة صعق تجاه آكل الموتى ولكنھ ) ھاري(ب صو.  المصابین أصدقائھم

التینتاكیوال (  المكان مھددا و حامال في یده ببعض نباتات إلىالذي اندفع فجأة ) ..  نیفیل(یصیب

 أحد أكلة الموت حتى بدأت بلف نفسھا بسعادة حولھ و بدأت علىالتي ما إن ألقاھا . السامة ) 

   . .تھاجمھ

  الزمرد المتساقطة منالساللم سریعا وكانت شظایا) ھرمایوني(و) رون( و)ھاري(تسلق 

 مرورھم بھا أثناء كل مكان فكان الناس ینزلقون في )رینی سلیذ(  تسجل درجاتالتيالساعة 

في أحدھما ظال رمادیا لما بدا كحیوان بدأ بالركض ) ھاري(و قد میز سقط جسدان من الشرفة .

   ....رضاا أحد الساقطین علىبأسنانھ  أربع محاوال أن یقبض على

 للخلف بعیدا )جرایباكفینریر ( ثم لوحت بعصاھا فسقط "....! الاا "  :) ھرمایوني(صرخت 

  .)الفندر براون (عن جسد 

سقطت كرة كریستالیة فوق ف یقف على قدمیھ سریعا أن ثم حاول المرمریة سقط فوق الساللم 

  .  دون حركة األرضفسقط على  محدثھ ضوءا كبیرا وصوت ارتطام رأسھ

  "......ھاكم . المزید لكل من یرید ذلك ، لدى المزید "  ):تریالونى( األستاذةصرخت 

 الھواء بعصاھا في وحركتھا أخرى ضخمة كرة أسقطت ،،التنس العبيثم بحركة تشبھ حركات 

الخشبیة  ھذه اللحظة تحطمت البوابات في، وجعلت الكرة تتحرك سریعا وتصطدم بالنافذة 

   .األمامیة الردھة إلىالكبیرة ثم دخل المزید من العناكب متجھین 

 واألضواء )ھوجورتس( مقاتلي الموتى ومن آكلي كل مكان من فيانطلقت صرخات الرعب 

  . للخوف إثارة جعلھم اكثر و اتجاه العناكب مما جعلھم یھیجون فيالخضراء والحمراء انطلقت 

  "... ؟؟كیف سنخرج ؟"  : المعركة أصواتعلى  لیغطى عاليبصوت ) رون(صرخ 

 )ھاجرید(فقد نزل ،  تم دفعھم للجانب إجابتھمن ) ھرمایوني (أو) ھاري( یتمكن أنولكن قبل 

  ".....ھم وال تؤذ، ھم وال تؤذ" :صرخ  و ھو ی وھو یصوب مظلتھ الوردیةاألعلىمن 
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  "...!!ااااااااااال، ھاجرید "

 حتى یتفادى اللعنات ینحنيق خارج العباءة وركض وھو  آخر وانطلشيءكل ) ھاري(نسى 

  . كل مكانفي تنطلق التي

 )ھاجرید(ولكنھ لم یكن حتى قطع نص المسافة بینھ وبین  ".... ھنا إلىعد  ، )ھاجرید(" 

 وبحركة عالي اتجاه العناكب وھو یصرخ بصوت في )ھاجرید(اندفع . عندما شاھد ما حدث 

   .أقدامھم اسفل )ھاجرید(ادون التعاویذ ثم دفن واحدة انقضوا علیھ وھم یتف

  ".)................ ھاجرید ("

 إلىكان یندفع ،  عدو أم كان صدیق نإ یبالي لكنھ لم  ھوصوت ینادى باسمھ) ھاري(سمع 

   .)ھاجرید( یرى أنولكنھ لم یستطع  ابفریستھعد تبت العناكب ت وكاناألمامیةالدرجات 

  "...............)ھاجرید  ( "

 قطع... ولكن فجأة  یتبع العناكب فأخذ یبعد العناكب بحركة من عصاه أنكان یظن انھ یمكنھ 

 ٢٠ عمالق طولھ أمامھ فوجد األمام إلى فنظر ...أمامھ في الظالم ظھرت كبیرة أقدامطریقھ 

 دمر جزء من زجاج النافذة  من قبضة یده  الظالم وبحركة واحدةفي تفیة مخورأسھقدما 

  .  الباب إطار یعود اسفل أن إلى مما اضطره  كالمطر)ھاري(یة وسقطت الشظایا على العلو

 إلىونظرت ) ھاري(ب) رون( وھي عندما لحقت "..... ألھىیا "  :) ھرمایوني(صرخت 

  .  من النافذة باألشخاص یمسك أن كان یحاول الذيالعمالق 

 ثم امسك ید "...لقلعة ھ فسوف یحطم نصف ای صعقتفإذا ، تفعليال "  :) رون(قال 

  .عندما رفعت عصاھا ) ھرمایوني(

  "..... ؟ ) ھاجیر("

 فعال عمالق ضئیل )جراوب( أن) ھاري (أدركا م یحوم حول ركن القلعة عند)جراوب(كان 

  .الحجم 

لكي یري شبیھھ ... الذي كان یحاول إمساك األشخاص الموجودون خلف النافذة العمالقاستدار 

 .أقدامھ و ھو یعدوا نحوه  و تحطمت الدرجات الصخریة تحت ..اء لقتالھضئیل الحجم الذي ج

و ھو  التي في حجم قوالب الطوب  الصفراء أسنانھ فمھ على اتساعھ وظھرت )جراوب(فتح 

   .و اشتبكا في القتال الشرس كزوج من األسود ..  یطلق صیحة غضب 

  "....اركضوا  ": ) ھاري(صرخ 

ثم امسك بید . ن یتصارعان اانفجارات بشعة بینما كان العمالقكان اللیل ملیئا بصرخات و

 إنقاذ في األمل) ھاري(لم یفقد  ، یلحق بھم في المؤخرة ) رون(كان .. وتقدم )ھرمایوني(
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 منتصف الطریق عندما فيكانوا .  اتجاه الغابة في ما یمكنھ بأسرع فانطلق یركض )ھاجرید(

 في أنفاسھببرودة ) ھاري(كان الھواء حولھم قد تجمد وشعر  ، اضطروا للتوقف مرة أخري

  .صدره 

 موجة ھائلة باتجاه القلعة فتجھمت فيھیئات مظلمة كانت تتحرك ، الظالم في أشكالتحركت 

 معركة القلعة أصواتبقربھ بینما ) ھرمایوني(و) رون(توقف  . أنفاسھموجوھھم وحبسوا 

كان الظالم ،  بھم أحاط إحداثھ على ا وحدھ)الدیمنتورات(قدر ت الذي الن الظالم فجأةاختفت 

  . على الموت أوشك أو أنھ أیضا )ھاجرید( قد مات و)فرید(ثقیال و 

  "..... )البتروناس(قم بتعویذة ) ھاري(ھیا یا "  :بصوت بدا قادما من بعید ) ھرمایوني(قالت 

 ؟ شيءات وال یعلم عنھ  قد مآخركم شخص . فرفع عصاه لكن كان ھناك یأس كبیر بداخلھ 

  ... روحھ قد فارقت جسده بالفعل أنشعر كما لو 

  ".....) ھاري(ھیا یا "  :) ھرمایوني(صرخت 

  ) .ھاري( ویشقون طریقھم باتجاه إلیھم یحومون حولھم ویتجھون )دیمنتور(كان ھناك مائة 

 اختفى ثم  كان ضعیفا ثم،، یشق الھواء المتخذ شكل كلب الضعیفالفضي) رون(رأى شعاع 

 یده وبدا مرحبا یما في وعصاه تھتز ... و یتالشى  الھواءفيلتف ی) ھرمایوني (رأى قط 

   .شيء بأي اإلحساس و فقدان شيءبالوعد بال ، سیحدث 

) . ھرمایوني(و) رون(و) ھاري (رأس  فضي تخطوا  ثعلبأرنب بري و خنزیر و ... و فجأة 

 آخرین أشخاص ثالث إلیھمنضم أ و  إلیھا) اساتالبترون( قبل وصول )الدیمنتوات( تتراجعف

 )ایرنى( و ) لونا( وھم)البتروناس( تعویذة إطالق فيمن الظالم وعصیھم ممدودة ومستمرین 

جات ا غرفة االحتیفي وكأنھم  و ھي تشجعھم بكل بساطة)  لونا (قالت . )یموسس (و

ھیا یا .. ھذا صحیح "  : ) دمبلدور(ویتمرنون على تعویذة جدیدة من اجل جماعة جیش

  "..... سعید ءبشيفكر ) ھاري(

  ".... سعید ؟ شيء"  :قال بصوت مشروخ 

  ."ھیا اآلن ، ومازلنا نقاتل .. مازلنا جمیعا ھنا "  :ھمست 

كان ھناك شرارة فضیة ثم ضوء مبھر ثم وباكبر جھد بذلھ طوال حیاتھ انطلق اآلیل من نھایة 

 المكان ولكن إلى وفى الحال عاد الضوء )الدیمنتورات( انطلق لالمام فابتعدت، ) ھاري(عصا 

   .أذنھ فيصوت المعركة كان عالیا 

 )یموسس( و)ایرنى( و)لونا( إلى ثم التفت "... بما یكفى أشكركم أن یمكننيال "  :) رون(قال 

   ". ....أنقذتمونالقد "  : ملثم اك
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 تھتز بقوة وھو یقود واألرض ریزأ من الظالم قادما من اتجاه الغابة وھو آخرظھر عمالق 

   .أطولھامجموعة كان ھو 

 ذلك فقد إلى حاجة في لم یكونوا اآلخرین لكن  ".....اركضوا "  : أخرىمرة ) ھاري(صرخ 

 الذي المكان فيركضوا جمیعا دون لحظة تردد واحدة وفى اللحظة التالیة حطت قدم المخلوق 

 اآلخرینیتبعونھ لكن الثالثة ) ھرمایوني(و) رون(حولھ فوجد ) ھاري(نظر . كانوا یقفون بھ 

  . المعركة الدائرة بالقلعةاختفوا باتجاه

 بینما كان العمالق یقود صحبتھ خالل الظالم عبر ،"لنبتعد عن مرمى النیران "  :) رون(قال 

  . الحمراء والخضراء لتضئ ظلمة اللیلاألضواء حیث تتطایر األرض

 شجرة الصفصاف الضخمة الموجودة في .) ومبینج ویلو(  الشجرةإلىلنذھب "  :) ھاري(قال 

   .الغابة 

 ال التي األفكار یوجد بھ الذي جزء صغیر من عقلھ في وضع ..استطاع ترتیب عقلھقة ما یبطر

وخوفھ على كل من احبھم وعشقھم داخل ) ھاجرید( و)فرید( حول أفكار ، تشغلھ اآلن أنیجب 

 األفعى إلى یركضوا حتى یصلوا أننھم یجب ألمیعا  ینتظروا جأنیجب ، القلعة وخارجھا 

  . ذلك إلنھاء الطریقة الوحیدة ھيھذه ) ھرمایوني(الن كما قالت ) فولدمورت(و

 الطائرة بكل باألضواء مبال یسبق الموت وھو غیر أن یمكن ألنھ مصدق فتحرك وھو نص

 الغابة أشجار وحفیف  بدا كما لو كان بحرالذي البحیرة أمواجمكان من حولھ وصوت ارتطام 

 عبر المالعب و األراضي التي ركض.   من الریاح خاليالمحرمة على الرغم من انھ كان یوم 

 حیاتھ من قبل وكان ھو من في مما تحرك بأسرع ركض..بدت و كأنھا قد نھضت للثورة أیضا

بضرب   جذورھا العمالقةالموجود في تحمى سرھا التيالشجرة  ؛ أوال  الشجرة الھائلة رأى

  .... التي تضرب من یقترب كالسوط  الكبیرةأغصانھا

 إلى فروع الشجرة المتحركة وتوجھ عبر الظالم في ویحدق قلیال و ھو یلھث) ھاري (أبطأ

 و التي تجعلھا تتوقف عن  الموجودة بالشجرة العجوزالبقعة یرى أنجذعھا الكبیر وھو یحاول 

 إنھاغیر قادرة على التنفس حتى ) ھرمایوني (وكانت) ھرمایوني(و) رون(لحق بھ  ، الحركة 

  .لم تتمكن من الكالم 

..  كان فقط معنا أن .. البقعة .. أرى إننيكیف سنعبر خاللھا ؟ ...  كیف ": ) رون(قال 

  ".... أخري مره )كروكشانكس(

  ".... ماذا ؟ أم ساحر أنت ؟ ھل )كروكشانكس("  :)  ھرمایوني(قالت 

  "....حسنا.. اجل  ..  آه"
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 وینجاردیوم لیفیوسا ( : " وقالاألرض غصن على إلى أشار  ،حولھ ثم رفع عصاه) رون(نظر 

(."...  

 واألغصان واقترب من الجذع الریاحھ ت رفعأو الھواء كما لو كان یحملھ شبح فيطار الغصن 

  . قرب الجذور وفى الحال ھمدت حركة الشجرة البقعة فيالمتحركة ووخزھا 

  "....رائع "  :) ھرمایوني(قالت 

  ".... انتظري" 

 أذنھ في تدوي الصادرة من المعركة تواالنفجارا القتال أصواتللحظة بینما كان ) ھاري(تردد 

) ھرمایوني(و) رون(ترى ھل كان یقود ،  بقوة إلیھ یذھب أنیریده ) فولدمورت (أن في فكر ،

   فخ ؟ إلى

 واألفعى األفعى قتل ھيیقة الوحیدة  قاسیة ومؤلمة ؛ الطرأمامھلكن الحقیقة كانت جالیة 

  ... نھایة النفق في) فولدمورت(و) فولدمورت(موجودة بجانب 

  ".... ھناك إلىفقط ادخل ، ) ھاري( قادمون یا إننا"  :وھو یدفعھ للداخل ) رون(قال 

 اكثر من ینحني أن كان علیھ  ، جذور الشجرةفي المخفي الممر أرضیةعلى ) ھاري(زحف 

 ینحنوا حتى أن كان علیھم  وكان النفق منخفض السقف.  دخل فیھا ھنا التيقة المرة الساب

دخل  . زحفوا یأن سوى أمامھم لیس اآلن لكنھم . سنوات مضتأربعیستطیعوا السیر منذ 

 فيتحركوا .  ما لكنھ لم یجد شیئا شيء ما قابل إذا حال في وھو شاھر عصاه أوال) ھاري(

  . اه وھو یحملھا  عص ضوءعلى ینظر) ھاري(صمت و

بكاحلھ ) ھرمایوني (أمسكت ثم فضيضوء ) ھاري (ورأي األعلى إلى النھایة اتجھ الممر في

  "....ارتدى العباءة ، ) ھاري(العباءة یا "  :وھمست 

  ..." .)نوكس (: "انحنى على نفسھ ثم ناولتھ قطعة القماش وبصعوبة وضعھا علیھ وھمس

 صمت قدر المستطاع وكل حواسھ متأھبة فيیھ وقدمیھ  عصاه واكمل زاحفا على یدفانطفأت

  . یسمع صوت بارد نقى ویرى شعاع ضوء اخضر  أنوأ یكتشف أن كل لحظة فيمتوقعا 

 ءبشي فتحة الممر تم سدھا أن أدرك  ، تماماأمامھم توجد التي قادمة من الغرفة أصواتسمع 

   .الصندوقیشبھ 

لغرفة من المساحة الصغیرة ل  رأسھ الممر ویدخلكان بالكاد یستطیع التنفس وھو یزحف لمدخل

  .  والحائط الصندوقالباقیة بین 

 المكان المسحور في بأمان وھى تزحف )ناجینى(كانت الغرفة مظلمة لكنھ تمكن من رؤیة 

  .المخصص لھا 
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فخفق ، ) سنایب(ثم تحدث  ، ا طویلة بیضاء تمسك عصوأصابع یرى حافة طاولة أناستطاع 

   .الذي یقف مختبئا) ھاري(على بعد بوصات من ) سنایب (أن ،) ھاري(قلب 

  ".... مقاومتھم تضعف أن ، سیدي" 

 إنني إال )روسیسیف(عل الرغم من انك ساحر قوى للغایة یا .  كذلك بدون مساعدتك إنھا" 

  ".....تقریبا ... لقد كدنا نصل ،  تحدث فارقا أناشك انك یمكن 

 یا أرجوك ، إیجاده أستطیع يننأ اعرف أنا ، إلیك )بوتر(ضر  احدعني،  لك الفتى أجد دعني" 

  "....سیدي

 متسائال ما )ناجینى(للخلف قلیال وھو یركز عینیھ على ) ھاري(الفجوة فتراجع ) سنایب(تخطى 

 تخترق حاجز الحمایة المحیط بھا لكنھ لم یستطع التفكیر بذلك أن تعویذة یمكن أي كان ھناك إذا

  . واحدة خاطئة فسیفقد موقعھ  قام بمحاولة فإذا

 یراه اآلن ویرى عینھ الحمراء ووجھھ المسطح أن) ھاري(واستطاع ) فولدمورت(وقف 

  . قد بدا شحوبھ و كأنھ یتألق في الظالم و اإلضاءة الخافتة حولھ و الشبیھ باألفاعي الشاحب

  "..... )روسیسیف(لدى مشكلة یا "  : بھدوء) فولدمورت(قال 

  ".....؟؟  ؟سیدي" 

لماذا : " و قال  جدا لدیھ لو كانت غالیة وقیمة ا وھو یحملھا كماألقدمالعصا ) فولدمورت(رفع 

  "....؟؟ ؟)روسیسیف( یا معي  العصاال تعمل

 ،  و ھي تدور و تلتف حول نفسھا الصمتفي) ناجیني(انھ یسمع صوت ھسیس ) ھاري(تخیل 

  ؟؟؟) فولدمورت( كان صوت أم

  "..... بھا سحر خارقأدیتلقد  . سیديال افھم یا "  :بخواء ) سنایب(قال 

 إنھا.  خارق لكن ھذه العصا لیست كذلك أنا . العادي سحري أدیتال لقد "  : )ولدمورتف(قال 

 التي واألخرى العصي فارق بین ھذه بأيال اشعر .  تؤدیھا أنلم تؤدى العجائب المفترض بھا 

  "....وات  منذ كل تلك السن)ندرااولیف(اشتریتھا من 

 جبھتھ في باأللم االحتراق وشعر في بدأت) ھاري(ھادئة لكن ندبة ) فولدمورت(كانت نبرة 

  ) .فولدمورت(وشعر بما یستعر داخل 

ال " :  أخرىمرة ) فولدمورت(قال ..واضحا ولكنھ كان یسیطر علیھ ) فولدمورت( كان غضب

  ".... أشعر بأي فرق

یشعر بالخطر ) سنایب( كان إذارؤیة وجھھ وتساءل ما ) ھاري(ولم یستطع ) سنایب(لم یتحدث 

 أرجاء في التحرك في) فولدمورت(بدا .  یجد الكلمات الصحیحة لتھدئة سیده أنوكان یحاول 
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) ھاري( ثم تحدث بنفس النبرة الھادئة بینما جبھة لثوانيرؤیتھ ) ھاري(الغرفة فلم یستطع 

  .مازالت تحرقھ 

  ". .. من المعركة ؟أخرجتك لم أتعلم ... )روسییفس(لقد فكرت كثیرا وملیا یا " 

  . قفصھا المسحور في األفعى فوجد عینیھ مثبتتان على )نایبس(وجھ ) ھاري (رأىولثانیة 

  ".... )بوتر( أجد دعني . تعیدني أن إلیك أتوسل لكنى سیديال یا " 

 نعثر علیھ فسوف أنج انھ ال یحتا . ي مثل)بوتر( منكما یفھم أحد ال )لوشیوس(انك تبدو مثل " 

 أن یسقطون من حولھ وھو یعلم اآلخرین اعلم ضعفھ فسوف یكره رؤیة أنا . ى ھناإل ھو یأتي

  "....یأتيسوف  ، ثمن بأي ذلك إیقافسوف یرید  ، ھھذا یحدث بسبب

  ".... غیرك آخر أحد  الخطأ بواسطة قد یقتل بطریقسیديلكن یا " 

 وكلما كانوا أصدقاءه واقتلوا )بوتر(اقبضوا على ، لغایة  الموتى واضحة لآلكلي تعلیماتي أن" 

 ولیس )روسیسیف( عنھ یا أتحدث أن أرید ھو من أنتلكن . اكثر كان ھذا افضل لكن ال تقتلوه 

  "....غالیا للغایة ..  للغایة عندي غالیا أصبحتلقد  . )ھاري بوتر(

 أحضره دعني سیديعلى الفتى یا  اذھب واعثر دعنيلكن .  فقد لخدمتھ أحیا أنى یعلم سیدي" 

  ".... یمكننياعلم انھ ، لك 

 عباءتھ عینیھ وكانت حركة فيبریق احمر ) ھاري( ولمح "....قلت ال "  :) فولدمورت(قال 

 أن : " و ھو یقول  ندبتھ  ألمعن طریق) فولدمورت( شعر بنفاذ صبر ...مثل زحف الثعبان

  ".... الفتىألقىدما  بما سیحدث عن)سیفیروس( حالیا یا اھتمامي

   ".؟ ..... بالتأكید سوف  . سیديلیس ھناك شك یا " 

  ".)  ....روسیسیف( یا شك لكن ھناك " 

  ) .سنایب (في وھو یحدق أخرى مرة األقدمیحرك العصا ) فولدمورت) (ھاري (رأى

  ". ؟؟؟)ھاري بوتر(لماذا فشلت كلتا العصتان اللتان استخدمتھما عندما صوبتھما نحو " 

  "......يسید یا أجیبك أن یمكننيال " 

  ".....؟؟ ال یمكنك ؟" 

 لیمنع نفسھ من أسنانھفضغط على ) ھاري (رأس في طعنة الخنجر موجة الغضب مثل أصبحت

 إلى ینظر  الذي)فولدمورت ( ینظر من خالل عینيه اصبحأ اغلق عینیھ وفج.األلمالبكاء من 

  ) .سنایب(عیني 
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 )ندرااولیف( أخبرني. فشلت مرتین  . )ھاري بوتر( قتل إالبتھ  طلشيء العصا فعلت كل أن"

 ففعلت ذلك لكن عصا أخرى آخذ عصا أن أخبرني...  عن القالب التوأم للعصاتین تحت التعذیب

  ".) .....بوتر( تحطمت عندما التقیت ب)يمالفو(

  "......سیديلیس لدى تفسیر یا " 

) ناجینى( عینیھ السوداوان مازالت مركزة على وكانت) فولدمورت (إلىینظر ) سنایب(لم یكن 

   .التي تدور في قفصھا الدائري

 أخذتھا. عصا الموت ، عصا القدر  ، األقدمالعصا  ، )روسیسیف( یا أخرى عصا فيفكرت " 

  "....)البس دمبلدور ( من قبر أخذتھا ..من مالكھا السابق

 كان ابیض شاحب وعندما . الموتوكان وجھھ مثل قناع) فولدمورت (إلى اآلن) سنایب(نظر 

  سیدي":  و ھذه العیون الخاویة خلف ھذه المالمححي ھناك شخص أنتحدث كان من الغریب 

  "...... آتى بالفتىدعني، 

 أتساءل ... أتساءل ھذه الغرفة في كنت .. حافة االنتصارعلىكنت طوال ھذه اللیلة عندما " 

 تؤدى بطریقة أنترفض   ؟؟؟ تكون علیھأنفروض  مھي تكون ما أن األقدملماذا ترفض العصا 

  "..... املك الجوابأنى أظن...  تفعل لمالكھا أن كما من المفترض أسطوریة

  .)سنایب(لم یتحدث 

 لقد كنت خادما جیدا )روسیسیف( یا شيءانك رجل ذكى بالرغم من كل  ؟ ربما تعرفھ بالفعل" 

    ".ومطیعا وانا نادم على ما یجب ان یحدث

  "... ..ديسی" 

 ، الحقیقي لست مالكھا ألنني )روسیسیف( یا األرجح على تخدمني أن ال یمكن األقدمالعصا " 

 ومادمت )البس دمبلدور( قتلت وأنت.  قتل مالكھا السابق الذي الساحر إلى تنتمي األقدمالعصا 

  "... حقاملكي تكون أن ال یمكن للعصا )روسیسیف( على قید الحیاة یا أنت

   "......!!!! سیدي و لكن یا" :   قائالوھو یرفع عصاه) ایبسن (أحتج

 من سأتمكنعندما املكھا  . )روسیسیف( املك العصا یا أنیجب  ، أخرىلیس ھناك طریقة " 

  "..... أخیرا )بوتر(

 بدا انھ ظن للحظة الذي) سنایب(  الھواء لكنھا لم تفعل شیئا لفيبالعصا ) فولدمورت(ولوح 

 األفعىفقد طار قفص  ، ) فولدمورت(وضح اھتمام ... بعدھا بلحظات لكن    ..قد تم إنقاذهانھ 

 رأسھ على األفعى سوى الصراخ قبضت شيء أيمن فعل ) سنایب( یتمكن أن الھواء وقبل في

  ".....اقتلیھ "  :بلغة الثعابین ) فولدمورت(وكتفیھ وقال 
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 اتسعت تبقى بھ والذيالشاحب یفقد لونھ ) سنایب(وجھ ) ھاري (ورأيكان ھناك صراخ رھیب 

 یبعد القفص أن وفشل  و انغرزت فیھ من عنقھاألفعى أنیابعینیھ الداكنتین عندما اقتربت 

   .األرض على  التي لم تستطع حملھالمسحور عنھ وسقط على ركبتیھ

 تانیب أو حزن أي ثم استدار ولم یبد علیھ ".... نادم على ذلك أنا"  :ببرود ) فولدمورت(قال 

  ..میرض

 إلىلوح بھا ... و ینطلق بعصاه التي سوف تفعل كل ما یرید ..الذي یغادر فیھ الكوخجاء الوقت 

 على جانبھ )سنایب ( سقط اعلي وإلىفأرتفع ) سنایب(القفص الذي كان یحمي األفعى و یحتجز 

  یلقى نظرة للخلفأنالحجرة دون ) فولدمورت(غادر .  والدم یسیل من جرح عنقھ األرضعلى 

   .الواقي یحیط بھا الحاجز األفعى الضخمةوتبعتھ 

 رشده والى النفق ونظر من الشق الصغیر رأى قدم ترتدى حذاء إلىعینیھ فعاد ) ھاري(فتح 

 لكنھ كان قد صوب  "....!!!) ھاري("  :خلفھ ) ھرمایوني(ھمست  . األرضاسود تھتز على 

 صمت وبھدوء على في ثم ھبط جانبا ىلألعل أمامھ فارتفعت بوصة الصندوق إلىعصاه بالفعل 

  . الغرفة  داخلإلى زحف و .. قدر ما استطاع

 لم یعرف ماذا یشعر وھو یرى وجھ .. رجل یحتضرإلى لماذا یذھب .لم یعلم لماذا كان یفعل ھذا

عباءة ) ھاري(خلع .  عنقھ في الدامي بالجرح اإلمساك تحاول التي وأصابعھ األبیض) سنایب(

 أنوحاول ) ھاري(عینیھ ورأى ) سنایب( فتح .. لطالما كرھھالذي الرجل لىإ ونظر اإلخفاء

 حشرجة من أصواتبردائھ وقربھ منھ وصدرت ) سنایب( فامسك إلیھ) ھاري(یتكلم فانحنى 

  ".!!...خذھا ... خذھا  ": )سنایب(حنجرة 

لیس  األزرق إلى یمیل فضي شيء ..)سنایب( بخالف الدماء تنساب من آخر شيءكان ھناك 

  ....ما ھذا لكنھ لم یعلم ماذا یفعل ) ھاري( وعینیھ وعلم وآذنیھ سائال خرج من فمھ أوغازیا 

) ھاري ( یدوضعتھا في ف) ھرمایوني(بواسطة  من الھواء ةظھرت قنینة بطریقة سحری

  .الذكریات الفضیة بھا بعصاه ) ھاري( فوضع ...ة المرتعشةزالمھزو

  و قد جسدهفي  باقیةانھ لم یعد ھناك دماء) سنایب( بدا على .. آخرھاعلى عندما امتألت القنینة

   ..)ھاري(خفت قبضتھ على رداء 

  ...للمرة األخیرة قبل موتھ) ھاري(و كأنما أراد أن یري عیني ". ... إلى... انظر " :ھمس قائال 

 أعماق في شیئا ما أنبدا . الخضراء بعینیھ السوداء ولكن بعد ثانیة ) ھاري (عیني إلىنظر 

) ھاري( كانت تمسك بالتي وسقطت الید  خاویتینعینیھ الداكنتین قد اختفى تاركھم خالیتین

   .أخرىحركة ) سنایب(ولم تصدر عن 
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 وجھھ حتى سمع فجأة صوت بارد فيیحدق ) سنایب( بجوار  على ركبتیھًجالسا) ھاري(ظل 

واحكم قبضتھ على القنینة وھو ، یقفز على قدمیھ ) ھاري( یتحدث بالقرب منھم مما جعل عالي

  .أخرىقد عاد مرة ) فولدمورت (أنیفكر 

یتحدث ) فولدمورت( أن) ھاري (أدرك ثم ، األرض و الجدرانمن ) فولدمورت(انبعث صوت 

  الذین ما باقي الناس و)ھوجسمید( ساكني والمناطق المحیطة حتى یسمعھ )ھوجورتس( إلى

   . أعناقھم تلفح مؤخرة وأنفاسھ القلعة كما لو كان یقف بجوارھم فيزالوا یقاتلون 

   لقد،یقدر الشجاعة ) فولدمورت(ولورد ، لقد قاتلتم بشجاعة : " العاليقال بصوتھ البارد 

ً سوف تموتوا جمیعا واحد تلو مقاومتي في استمررتم وإذاتكبدتم الكثیر من الخسائر حتى اآلن 

) فولدمورت(  لورد ، خسارة ھي یحدث ھذا فكل قطرة دماء سحریة تھدر أن أتمنىال . اآلخر

لدیكم ساعة واحدة حتى تقوموا بدفن ،  الحال  في  یتراجعوا أن قواتيلقد أمرت ، شخص رحیم 

  .  "كم باحترام وتعالجوا مرضاكم موتا

لقد سمحت ألصدقائك بالموت من ،  شخصیا أحدثك إنني ، ) بوتر ھاري (إلى اآلن أتحدث" 

 إلي لم تأت إذا.  الغابة المحرمة في لمدة ساعة واحدة سأنتظر.  بنفسك مواجھتي بدال من أجلك

  ."لمعركة من جدید ُ سوف تستأنف ا..إلي لم تسلم نفسك إذا .. الساعةھذه نھایة في

 كل أعاقب وسوف أجدك وسوف )بوتر ھاري( یا بنفسي المعركة في أتدخلعندھا سوف " 

  .  "لدیك ساعة واحدة  . ي یخفیك منأن طفل حاول أو امرأة أورجل 

  ) .ھاري (إلىرؤوسھم بحدة وھم ینظرون ) ھرمایوني(  و)رون(ھز كل من 

     ".إلیھ ال تستمع  "   :) رون(قال 

ن كان إ القلعة فإلىلنعد ،، لنعد ،   كل شيء سیكون على ما یرام ": بھیاج ) ھرمایوني(ت قال

  .   " خطة جدیدة في التفكیر إلى حاجة في الغابة فسنكون إلىقد عاد 

) ھاري(أمسك ) . رون(ثم تبعھا ،  مدخل النفق إلى أسرعتثم ) سنایب( نظرة على جسد ألقت

الطریقة ًنھ كان مصدوما من أ بم یشعر عدا يلم یدر) . سنایب(د  جسإلى ثم نظر اإلخفاءبعباءة 

  .... ذلك إلى أدى الذيومن السبب ) سنایب (التي قتل بھا

 ما كان صوت إذا) ھاري( منھم وتساءل أي طریق العودة ولم یتحدث في النفق فيزحفوا 

  . آذانھم مثلھ في يزال یدو ما) فولدمورت(

 لساعة سأنتظرك،  بنفسك مواجھتي فضال عن أجلكوا من  یموتأن ألصدقائكلقد سمحت " 

  .... "ساعة واحدة ...  الغابة المحرمة فيواحدة 
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تبقى على بزوغ الفجر قرابة الساعة فقط ،  للقلعة األمامیة من الحدیقة شجیراتظھرت بضع 

  .على الرغم من ذلك فقد كان الظالم حالكا

ولم یكن ھناك ،  یجلس وحیدا ا ضخما وجدوا كلبوأمامھم الدرجات الصخریة إلى ثالثتھم أسرع

  .ھ یجما لمھأو )جراوب(ثر لأ أي

 أصوات أو ومضات ضوء المعة اآلن أيكانت القلعة صامتة على غیر العادة لم یكن ھناك 

 كان الزمرد و الیاقوت متناثر ھنا و ھناك مع قطع من األحجار  .أشیاء سقوط أوخ اصر

  . و قد تفجر جزء من الدرابزین األمامي للقلعة..المرمریة و الخشب المتحطم 

     ". ذھب الجمیع ؟أین" ) : ھرمایوني(ھمست 

وجدوا ، عند مدخل الباب ) ھاري (أوقفھم القاعة الكبرى ثم إلىعبر الطریق ) رون(قادھم 

  .ًموائد المنازل اختفت وكان المكان مزدحما 

وكانت مدام ، ھم البعض ض بعاقأعن حول أیدیھم مجموعات وھم یضعون فيوقف الناجون 

  .على المنصة وبعض المساعدین یعالجون الجرحى )بومفرى(

 رقدتھ وبدا في كان خصره مغطى بالدماء وكان جسده یھتز ، من ضمن المصابین)فیرنز(كان 

  .كما لو كان غیر قادر على النھوض 

من رؤیة جسد ) ريھا(لم یتمكن ،  صف في منتصف القاعة في رقد الموتى اآلخروفى الجانب 

 بجوار رأس شقیقھ األرض منحنیا على )جورج(كان ، ن عائلتھ كانت تحیط بھ  أل)فرید(

  .  و جسدھا یھتز )فرید( كانت مستلقیة فوق صدر )يویزل(والسیدة 

) ھرمایوني(و) رون(ابتعد .  یمسح على شعرھا ودموعھ تنساب على خده )ویزلى(وكان السید 

   .)ھاري (ىإل ینطقوا بكلمة أندون 

 كان وجھھا ممتقعا وشاحبا للغایة ثم التي )يجین(تربت على ) ھرمایوني) (ھاري(و رأى 

  . احتضنتھا 

عندما ) . رون( وضع یده حول كتف الذي )ي بیرس( و) فلور( و)بیل( إلىفقد انضم ) رون (أما

   . العائلةباقي اتجاه في) ھرمایوني( و)جینى(تحركتا 

 )تونكس( و )ریموس( ، )فرید( الممددة بجانب األجسادقیة من رؤیة ب) ھاري(تمكن 

 النوم تحت في كما لو كانوا یغطوا ا فبدو.. و الھدوء ساكنة ویبدو علیھا السكینةوأجسادھم

  .  سقف القاعة المسحور أضواء

بدت و كأنھا ..یتحرك مبتعدا عنھا) ھاري( القاعة الكبرى قد تضائل حجمھا وأنبدا كما لو 

جلھ أ مات من أیضا لیرى من األجساد باقي إلى النظر أو أنفاسھلم یقوى على التقاط  ..تنكمش 
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 وجوھھم فلو كان قد سلم نفسھ من البدایة ما إلى ال یستطیع النظر ).يویزل( االقتراب من آل أو

  . لیموت )فرید(كان لیحدث كل ھذا و ما كان 

نھ یفقد القدرة على أ وتمنى لو )كستون( و)لوبین( الساللم وھو یفكر بإلى أسرعاستدار ثم 

كانت . من صدره و یقتلع كل شيء یصرخ بداخلھ   یقتلع قلبھأن تمنى لو یستطیع ..الشعور

  ،  القاعة الكبرى في الضوضاء إلىنھم قد انضموا أ بدا األشباححتى ..ًالقلعة فارغة تماما 

 تحتوى التيینة البلوریة  سرعتھ بین الردھات و ھو یقبض على القنبأقصى يیجر) ھاري(خذ أ

 على باب  الصخري تمثال الجرجونةإلىولم یتوقف حتى وصل ) سنایب( ذكریات آخرعلى 

     ". كلمة السر ؟..."المدیر 

     ".) !دمبلدور(" 

 ھذه اللحظة واندھش عندما في یتمنى رؤیتھ الذي كان الشخص ألنھبدون تفكیر ) ھاري(قالھا 

  . خلفھا تختفي التي  الحلزونیة تظھر الدرجاتوجد الجرجونة تتنحى جانبا و

 فاللوحات المعلقة على  ، ھناك تغییرأنالحجرة المستدیرة وجد ) ھاري(و لكن عندما دخل 

 أن  كما لو   بدا. لوحاتھمفي مدیرة سابقة أو مدیر سابق أيالجدار كانت كلھا فارغة و ال یوجد 

   .أكثرة لیتمكنوا من رؤیة ما یحدث بوضوح  القلعفيالكل قد تحرك خالل اللوحات المنتشرة 

فأعطى .ًالمھجورة المعلقة خلف مقعد المدیر تماما ) دمبلدور( لوحة إلى أملبال ) ھاري(نظر 

 بداخلھ  صب المكتب وإلى) ھاري(فحملھ . في مكانھ المعتاد) البنسییف(وجد جحر . ظھره إلیھا

 إلى یھرب أنكانت فكرة  . ض الصخريالموجودة بالقارورة في تجویف الحو)سنایب (یاتذكر

 أفكاره تكون أنیمكن ) سنایب( ولو كان أحد بالنسبة لھ فال للغایة مریحة آخر شخص أفكار

 اإلحساس تردد و ببعض أيتدفقت الذكریات الفضیة وبدون .  ھو نفسھ أفكاره من أسوء

) ھاري( غطس ،ید  و حزنھ و ألمھ الشدن ھذا سوف یقلل من عذابھأ وك..بالحماسة المتھورة

  . الذكریات في

نھ أرض دافئة وعندما استقام وجد أ حطت على أقدامھ ضوء الشمس وان إلى نظرنھ یأشعر 

 و ھناك فتاتان تركبان األفق ساحة لعب تكاد تكون مھجورة و وجد مدخنة وحیدة تسد فيیقف 

.  سیاج الشجیراتمن خلف والخلف و فتى نحیف یراقبھم من بعید لألمام وتتأرجحان األرجوحة

 كانت سروال جینز قصیر للغایة ومعطف مھترء كبیر  ،كان شعره طویال ومالبسھ غیر متناسقة

  . لشخص بالغ و قمیص غریب ینتميللغایة ربما كان 
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  أو التاسعةفي بدا كما لو كان حیث،، ) سنایب ( الولد الصغیر الذي كانمن) ھاري(اقترب 

 بشكل ال كانت اللھفة تبدو على وجھھ.  وصغیرا شاحبابدو العاشرة من عمره ال أكثر وكان ی

  .  ترتفع أكثر من شقیقتھا ي وھو یشاھد الفتاة الصغرى وھیمكن إخفائھ

  .  " بذلك تقوميال ) لیلي(: " صرخت الفتاة الكبرى

وتعالى صوت ،  وطارت بمعنى الكلمة األعلى في باألرجوحة اإلمساكولكن الفتاة تخلت عن 

 الھواء لمدة طویلة ثم ھبطت على في تطیر أخذت األرض تقع على أنبدال من ضحكاتھا و 

  .  بخفة كبیرة األرض

    ...". ذلك تفعلي أال أمي أخبرتكلقد " 

 ثم وقفت ووضعت یدیھا على األرض بوضع كعب حذائھا على أرجوحتھا )تونیایب( أوقفتثم 

  .ظھرھا 

  ". ...) يلیل( أنھ غیر مسموح لك بذلك یا أميلقد قالت "

 أن یمكنني ماذا انظري )يتون(،  بخیر ولكنني: " زالت تھتز من الفرحة وھي ما) لیلي(قالت 

    ...".أفعل

ولكن الفتاتان لم ) سنایب( منھم وإالولكن ساحة اللعب كانت مھجورة   حولھا)تونیایب(نظرت 

  .تكونا على علم بوجوده 

،  حائرة بین الفضول وعدم الموافقة )تونیایب( بدت .األرضزھرة واقعة على ) لیلي(التقطت 

 بالوردة أمسكت منھا حتى یمكنھا الرؤیة بوضوح ثم )تونیایب(حتى اقتربت ) لیلي(انتظرت 

  . الفتح و الغلق كما لو كانت محار بحریة في الوردة أوراقفبدأت 

    ". ...!!! عن ھذاتوقفي  " :)بیتونیا(صاحت 

 مرة األرض إلى بھا وألقت على الزھرة ا یدھأغلقت ثم ...".یؤذیك ھذا ال إن) : " لیلي(قالت 

   .أخرى

 تسقط على ھيولكن عینیھا كانت تتتابع الزھرة و ) بیتونیا( قالتھا  ".ھذا لیس صحیحا" 

   . األرض

      ". كیف تقومین بذلك ؟" : وھناك لھجة شوق تشوب صوتھا أضافتثم 

 ألیس،  ھذا واضح للغایةأن  " : وقالأمامھم  یصمد أكثر من ذلك فقفزأن) سنایب(لم یستطع 

     ".كذلك ؟

 أنبدا .  مكانھا فيثبتت ) لیلي( ولكن أخرى مرة األرجوحة إلىوتراجعت ) بیتونیا(صرخت 

  ) .لیلي(إلى  بالحمرة وھو ینظر  النحیل وجھھفتخضبندم على ظھوره ) سنایب(
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     ".ما ھو الواضح ؟"  :) لیلي (سألتھ

 : الواقفة بعیدا ثم خفض صوتھ وقال)انیتویب( إلىحمسا للغایة ثم اختلس النظر مت) سنایب(بدا 

   ". ...!! اعلم ماذا تكونینأنا  "

    ".؟؟  ؟يماذا تعن" 

  ". ..!!نك ساحرة إ "  :) سنایب(ھمس 

    ...". اللطیف قولھ لآلخرینبالشيء ھذا لیس " : ثم قالت لھ اإلھانةعلیھا  بدا

   .أختھا إلىفھا عالیا وتوجھت نأثم استدارت ورفعت 

    ....". ال" :) سنایب(قال 

 إالالمعطف ) سنایب(لماذا ال یخلع ) ھاري(كان وجھھ قد أصبح شدید االحمرار اآلن وتساءل 

 خلف الفتاتان فكان یبدو مثل أسرعثم ، من تحتھ الغریب  القمیص أحد یرى أن كان ال یرید إذا

  . خفاش مضحك 

 إحدى إلى ثم توجھتا كلتاھما ..  قد وضح على كلتاھما عدم استحسانھ  وتجاھلتھ الفتاتان

   . األرجحةساحات 

نھ إ،،  منذ مدة أراقبك لقد كنت ...نك ساحرةإ،  كذلك بالفعل أنت"   :)  لیلي( ل) سنایب(قال 

  ".  . ساحروأنا ساحرة فأميلیس شيء سيء 

 أعرف من أنا!! ساحر ".  ، اجئ من صدمة ظھوره المفأفاقتببرود وقد ) بیتونیا(ضحكت 

  ". .. بجوار النھر،،)سبینرز( منطقة  أسفل في تقطنون إنكم، ) سنایب( ھذا الفتى أنت ..أنت

  . تعتبر ذلك العنوان منطقة فقیرة أنھاوبدا من صوتھا ) لیلي( قالت ذلك ل

  ".  ؟؟لماذا كنت تتجسس علینا  ؟" 

 لم أكن " : ضوء الشمس فيبالراحة و شعره یلمع  و ال یشعر مستثاراوھو یبدو ) سنایب(قال 

    ..". من العامةفأنت ،، حالأي على  أنتي بالتحدید علیكأتجسسلم أكن  ، أتجسس

  : قالھا بھا فقالت بحدة التي لم تخطئ اللھجة أنھا إاللم تفھم الكلمة ) بیتونیا (أنعلى الرغم من 

  ".  ...سنرحل) لیلي(ھیا یا " 

یشاھدھم وھم یرحلون عبر بوابة ساحة اللعب ) سنایب( الحال و وقف في تھاأخ) لیلي (أطاعت

 أمل و مرارةخیبة ) سنایب(فرأى على وجھ ) سنایب( تبقى لیراقب الذيالوحید ) ھاري(و كان 

  .قد خطط لھذه اللحظة كثیرا ولكن كل شيء حدث بطریقة خاطئة ) سنایب (أنشدیدة ففھم 

 و استطاع األشجارما یحدث وجد نفسھ وسط مجموعة من ) ريھا( یدرك أنتغیر المشھد وقبل 

صنع الضوء القادم عبر  ، األشجار یرى نھرا یلمع تحت ضوء الشمس من خالل فروع أن
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.  بعضھم البعض إلىوھناك جلس طفلین القرفصاء وھما ینظران ، خضر جمیل أ ظل األشجار

 و ھو یتابع ما  الضوء الضعیففي قد خلع معطفھ ھذه المرة وبدت مالبسة أفضل) سنایب(كان 

 تعاقبك على استخدامك للسحر خارج المدرسة و سوف أنویمكن للوزارة ....... "  :كان یقول 

    ....".تتلقین رسائل

  ...!!!".لكنى قمت بالسحر خارج المدرسة  " 

ألن  على عصاتك ي حصلتإذا إال ھم ال یعاقبونك . بعدي بشراء عصنقم لم فنحنال بأس بذلك " 

ثم أومأ برأسھ  ،  الحادیة عشرة تبلغي أنولكن بمجرد .  قواھم في ال یمكنھم التحكم األطفال

    ".تحترسي  أن تدریبك فعندھا یجب في یبدءون  ، باھتمام

 الھواء وكان في تحركھ أخذت واألرضغصن من ) لیلي(عم الصمت على المكان ثم التقطت 

  الغصن ثم انحنت على الفتى وقالتأسقطتمنھ اآلن ثم  تتخیل نجوما تسقط أنھاواثقا ) ھاري(

  ". ھذه لیست مزحة ؟ إن كذلك ؟ ألیس،  ھذا حقیقي إن"  :

 موجودة إنھا ،، ،)ھوجورتس(نھ لیس ھناك مدرسة تدعى إنك تكذب على وأتقول ) بیتونیا(" 

     ". كذلك  ؟ألیس، 

  ". .. وأنتي أناسلم الرسائل  حقیقیة لنا ولكن لیس لھا و سوف نتإنھا " :) سنایب(قال 

     ". حقا ؟" :) لیلي(ھمست 

َ  و بدا على وجھھ الثقة الكاملة من قدره  ". تأكیدبكل "  :)  سنایب(قال   على الرغم من أمامھاَ

   .. و قصة شعره الغیر متقنةمظھره الغریب وثیابھ القدیمة

     ". وھل ستصلنا حقا بواسطة البوم ؟" :) لیلي(ھمست 

 یحضر شخص أن بھا ولكنك مولودة من العامة لذا یجب تأتي التي الطریقة الطبیعیة ھي ھذه" 

   ...!!! ". ألبواك األمورمن المدرسة حتى یشرح 

  ". مولودة من العامة ؟  كونيوھل یشكل ھذا فارقا " 

  ال " : الداكن ثم قال األحمر شعرھا إلى عینیھا الخضراوان ثم إلىقلیال ثم نظر ) سنایب(تردد 

   ..". فارق أينھ ال یشكل إ، 

   . من ذلك كانت قلقةإنھا جلستھا و بدا في  ثم استرخت  ". رائع " :) لیلي(قالت 

   ..". أراقبكانك تملكین الكثیر من السحر لقد رأیت ذلك فقد كنت " 

 إلى وتنظر األخضر ولكنھا كانت متمددة على العشب إلیھتراجع صوتھ فلم تكن تنصت 

   ..ن فوقھم ماألغصان

  . ساحة اللعب في إلیھا بلھفة كما كان ینظر إلیھانظر 
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    ).لیلي(سألتھ  ".  منزلك ؟في األحوال ھيما " 

     ". جیدة" :قطب حاجبیھ ثم قال 

  ".ھل توقفوا عن الجدال  ؟  " 

 عن بعض و كان إبعادھم في وبدا األشجار أوراقثم التقط حزمة من ...". ال انھم یتجادلون" 

    ".ً... اذھب بعیدا أن لكن لن یطول الوقت قبل " :الواضح أنھ غیر مدرك لما یفعل ثم قال من 

  ". یحب والدك السحر ؟  أال" 

  ". ...نھ ال یحب أي شيء إ" 

  ". ؟  )روسیسیف" (

     ". اجل ؟" :ارتسمت ابتسامة صغیرة على وجھھ عندما قالت اسمھ ثم قال 

   ". ...أخرى مرة )الدیمنتورات( عن أخبرني" 

   ". عنھم ؟ تعرفي أنماذا تریدین ل" 

    "........ استخدمت السحر خارج المدرسة إذاھل " 

 من اجل الناس )الدیمنتورات( أن،  من اجل ھذا السبب )الدیمنتورات( إلى یسلموكانھم لن " 

 لن أنتو )ازكابان(  السحريانھم یقومون بحراسة السجن .  سیئة للغایةبأشیاءالذین یقومون 

ِ بك المطاف ھناك فأنتینتھي ِ......"    

 صدر صوت فجأة.  الشجر أوراق ثم قام بتحطیم المزید من أخرىب وجھھ بالحمرة مرة خصت

  .مختبئة خلف شجرة ثم اختل توازنھا ) بیتونیا(كانت ، جعلھ یلتفت ) ھاري(من خلف 

قفز على ) سنایب( ولكن  صوتھا الدھشة والترحیبفي   وبدا  ". )تونى( " :) لیلي(قالت 

  ". یتجسس اآلن ؟ ماذا تریدین ؟  الذي من " :قدمیھ و صرخ قائال 

من رؤیتھا وھي تجاھد للبحث ) ھاري(صامتھ ومصدومة من انكشافھا و تمكن ) بیتونیا(كانت 

  .عن شيء جارح لتقولھ 

   ". والدتك ؟ ةھل ھذه ستر" ، )  سنایب (إلى أشارت  ". حال ؟ أي ترتدیھ على الذيما ھذا " 

صدم الفرع كتف ، ) لیلي(فصرخت ) بیتونیا(صدر صوت ضجیج ثم سقط فرع شجر فوق راس 

   .فترنحت للخلف قلیال ثم انھمرت دموعھا ) بیتونیا(

   )...!! ". تونى ( "

 من جعلت ھذا أنتھل : " و قالت ) سنایب (إلى) لیلي(ركضت مبتعدة فالتفتت ) بیتونیا(ولكن 

   ".یحدث ؟ 

    ...". ال" :ً والخوف معا التحديل وھو یبدو علیھ قا
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   ".. لقد أذیتھا ،  بل فعلت " :قالت وھي تبتعد عنھ 

    .."..ال لم أفعل ، ال " 

) سنایب( رمتھ بنظرة ناریة ركضت خلف شقیقتھا وبدا أن وبعد )لیلي(لكن ھذه الكذبة لم تقنع 

  .بائسا ومرتبكا 

حولھ و وجد أنھ على الرصیف رقم تسعة وثالثة ) ھاري( فنظر أخرىثم تبدل المشھد مرة 

  .یقف بجانبھ وبجواره امرأة نحیفة شاحبة الوجھ وكانت تشبھھ لدرجة كبیرة ) سنایب( وأرباع

وقفت الفتاتان بعیدا عن .  یقفوا بالقرب منھ أفراد أربعیحدق بأسرة مكونة من ) سنایب(كان 

  :حتى یسمع منھما ) ھاري(فاقترب  أختھاتتناقش مع ) لیلي (أنوالدیھم وبدا 

 أن بید شقیقتھا بقوة على الرغم من أمسكت   ثم ". ....إلى أنصتي ! )تونى( آسفة یا أنا .... " 

 ربما عندما اصل ، ،استمعي إلىال ..  ھناك إلىربما عندما اصل "   ،حاولت جذبھا ) بیتونیا(

  .  " رأیھ بان یغیر أقنعھ  و)دمبلدور (األستاذ إلى ھناك سأتمكن من الحدیث إلى

    .ثم سحبت یدھا من ید شقیقتھا ) بیتونیا(   قالتھا ...".ھناك- إلى- الذھاب-أرید- ال-أنا " 

   ثم نظرت "...... سـ سـ أكون ھذه القلعة الغبیة وأتعلم كیف إلى الذھاب أرید إننيأتظنین " 

 بعضھم إلىلبوم وھم ینظرون  والى اأصحابھا تموء على اذرع التي القطط إلى الرصیف و إلى

رواب الطویلة بالفعل وھم یحییون أل التالمیذ وبعضھم یرتدى اإلى ثم أقفاصھمالبعض داخل 

  . صیف طویلة إجازةبعضھم بعد 

    ". ؟.حمقاء.. غریبة األطوار  أصبح أن أرید أنى تظنيھل " 

 لست أنا " :م قالت  یدھا ثإبعاد في) بیتونیا(بالدموع عندما نجحت ) لیلي (عینيترقرقت 

   ". ..!!. سيء للغایة شيء ما قلتیھ أن ، ..لست حمقاء.. غریبة األطوار 

 وھذا أنتيمدرسة خاصة للمجانین  ، إلیھ ستذھبین الذيھذا ھو المكان "  :)  بیتونیا(قالت 

  الطبیعییناألطفالُ سوف تفصلوا عن إنكممن الجید  ، األطوار غریبي إنكم) ... سنایب(الفتى 

   ...". مصلحتنا فيفھذا 

 الرصیف باستمتاع ثم نظرت مرة أنحاء في والدیھا اللذان كانا ینظران حولھم إلى) لیلي(نظرت 

 مدرسة للمجانین عندما إنھا تظنيانك لم : "  و عنیفا ً وكان صوتھا منخفضاأختھا إلى أخرى

    ...".ِ یقبلك بھاأن إلیھ توسلت المدیر و راسلتي

   ". ! أتوسل لم أنا توسلت ؟ " : األحمر اللون إلى) نیابیتو(تحول وجھ 

   ". ... غایة اللطففي رده لقد كان رأیتلقد " 
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 ... ياستطاعتكیف  ، بي لقد كان ھذا خاصا تقرئیھ أن علیك ما كان یجب " :) بیتونیا(ھمست 

  ".؟  

! الفتى وجدھم ھذا : " ) بیتونیا (تالواقف بقربھم فھمس) سنایب (إلىنظرة ) لیلي(اختلست 

   ". ؟؟؟ وھذا الفتى ؟أنت ؟؟؟؟   حجرتي فيھل كنتم تفتشون 

 أحد أن الخطاب ولم یصدق )روسیسیف( رأىلقد ، ًلم یكن تفتیشا ،  ال " :مدافعة ) لیلي(قالت 

لقد قال أنھ البد أنھ ھناك ساحر  ، األمر في ھذا كل ما )ھوجورتس( یراسل أنالعامة یمكن 

    ". ....أمرلحة البرید ویتولى  مصفي  متخفیا یعمل

و وجھھا ) بیتونیا (أضافت   ثم !!".! كل مكان في أنوفھم السحرة یدسوا أنمن الواضح " 

 إلى أسرعتثم ....قالتھا و بصقت على أختھا    .......".مجانین"  : قبلذيأكثر احمرارا من 

  .... یقف بھ والداھا الذيالمكان 

كان ،  السریع )ھوجورتس(یھرول عبر ردھات قطار ) سنایب(كان  ، أخرىتغیر المشھد مرة 

 فرصة حتى یخلع ثیاب العامة أول أنھ قد انتھز األرجح على .قد ارتدى مالبس المدرسة بالفعل

  المشاكسون یوجد بھا مجموعة من الفتیةالتي المقصورت إحدى أمام أخیراثم توقف ، 

 المقصورة بجانب النافذة و وجھھا ملتصق طرف فيتجلس على مقعد ) لیلي(كانت . یتحدثون 

  . بالزجاج 

 النافذة إلى ثم عادت للنظر إلیھفنظرت ) لیلي( مواجھة فيباب المقصورة وجلس ) سنایب(فتح 

  .ت تبكى نفوجدھا كا

  ". ... معك أتحدث أن أریدال " 

  ".  ؟؟لماذا ؟" 

  .   ")دمبلدور (إلى رأینا رسائلھا ألننا تكرھني )تونى( أن" 

  ".و ما المشكلة ؟   "

   ".  ...!!!شقیقتي إنھاالمشكلة "   :رمتھ بنظرة ملیئة بالكراھیة ثم قالت  

مسح بلم تسمعھ فقد كانت منشغلة ) لیلي(ثم صمت سریعا ولكن .   "... مجرد إنھا " :قال 

  .أحد یالحظھا أنالدموع عن عینھا قبل 

 في نبرة الحماس إخفاءو غیر قادر على   قالھا و ھ". ) ...!!ھوجورتس( إلى ذاھبان إننا" 

  .صوتھ

  .فأومأت برأسھا موافقة وعلى الرغم منھا ارتسم على وجھھا ابتسامة 
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) رینیسلیذ( في تكوني أن األفضل من " :وقد شجعھ كونھا قد ابتھجت قلیال ) سنایب(قال 

."...    

    ؟؟رین ؟یسلیذ

 إطالقا لم یكن مھتما بحدیثھم الذيلمة و  المقصورة عند ھذه الكفي الفتیة الجالسین أحدتنبھ 

 كان شعره . الفتى فرأى والدهإلى) سنایب(و) لیلي(مع تركیزه  كان كل الذي) ھاري(فنظر 

 ولكن قد بدا علیھ أنھ یحظى دائما باالھتمام و الرعایة و الحب الذي )سنایب(اسود ثائرا مثل 

  . بشدة  )سنایب(یفتقر إلیھم 

 أیضا أنت ألن تفعل ذلك ، أغادر قد إنني ؟ اعتقد )رینیسلیذ( فين  یكوأن یرغب الذيمن " 

  .أمامھ  قالھا للفتى الجالس ". ؟؟؟

 أن " : قال بل لم یكن یبتسم )سیریوس( ولكن )سیریوس( الفتى فوجده إلى) ھاري(نظر 

   ". )رینیسلیذ( في كلھا كانت عائلتي

    ...".لقد ظننتك ال بأس بك،  اللعنة " : )جیمس(قال 

 أین إلىلو كان لدیك الخیار ،  القاعدة سأكسر أنا ھذه ربما " : ثم قال )سیریوس(عبس وجھ 

    ".؟؟  ؟ستنتميكنت 

ً سیفا وھمیا وقال )جیمس(استل   في حیث تستقر الشجاعة والدي مثل )جریفندور( في " :ً

   ...".القلوب 

  ".  ؟؟ك اعتراض ما ؟ھل لدی: "قائال  )جیمس( إلیھبصوت منخفض فنظر ) سنایب(ھمھم 

إال إذا كنت ترید أن تكون قویا و : " و إن بدا على مالمحھ عكس ذلك و ھو یتابع ...". ال" 

     ...".لست ذكیا 

ال یبدو علیكي أیا .  ؟ تذھبي أن تودین أین ...و أنتي "  : الحدیث و قال في )سیریوس(تدخل 

   ) ". سلیذیرین(أو ) جریفندور (منھما 

  :ضب بالحمرة ونظرت لھم بكراھیة وقالت خووجھھا مت) لیلي( بقوة فوقفت )جیمس(ضحك 

    ..".أخرى نبحث عن مقصورة )روسیسیف(ھیا بنا یا " 

 یعرقل أن )جیمس(ثم حاول المتكبر  صوتھا ) سیریوس( و )جیمس(  قلد ".  أوووووووه "

  . طریقھ للخارجفيو ھو ) سنایب(

كان ھذا أحد  )....".سنیفیالس( نراك الحقا یا " : قال صوت و ھم یغلقون باب المقصورة

   .المشاكسین بالتأكید
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 حفل التنسیق ثم قالت في) سنایب(نفسھ یقف خلف ) ھاري( وجد ... مرة أخرىثم تغیر المشھد

  ". .... )لیلي ایفانز (" :) ماكجونجال (األستاذة

 األستاذة وضعت  تتقدم وقدماھا ترتعشان ثم جلست على المقعد ثمھي و أمھشاھد  

"   : قالت رأسھا لمست القبعة أنوبمجرد رأسھا قبعة التنسیق على ) ماكجونجال(

    )...".جریفندور(

ثم ) ماكجونجال (لألستاذة وأعطتھاالقبعة ) لیلي(ثم خلعت ) سنایب(اعتراض ) ھاري(سمع 

  . كان یحییھا بقوةالذي )جریفندور( إلىجھت وت

رأى . وعلى وجھھا ابتسامة حزینة صغیرة ) سنایب(ظرة على  نألقت ذھبت أنولكنھا بمجرد 

 ثم تذكرتھ من القطار فعقدت إلیھلھا لتجلس فنظرت   و ھو یفسح مكانا)سیریوس() ھاري(

  . ظھرھا أعطتھ ثم ذراعیھا

 و والده وھم ینضمون ألمھ )بیتجرو( و )لوبین() ھاري( التقدم و شاھد فياستمر صف الطلبة 

 األستاذةعندما تبقى دستة من الطالب فقط تلت   النھایةفي و )ریفندورج( في )سیریوس(و 

   .)سنایب(اسم ) ماكجونجال(

"   : ثم صرخت القبعة رأسھ على القبعة مقعد التنسیق و شاھده یضع إلىمعھ ) ھاري(سار 

    )...".رینیسلیذ(

یث كان طالب ح) لیلي( من القاعة بعیدا عن األخرى الجھة إلى) روس سنایبیسیف(و توجھ 

 معلقة على المثالي و شارة الطالب )يس مالفوولوشی(یجلس   یحیونھ و حیث كان)رینیسلیذ(

  . جلس بجانبھ الذي) سنایب(صدره ثم ربت على ظھر 

 فأسرع األرجح القلعة وھم یتجادالن على فيیسیران ) لیلي(و) سنایب( كان  ،ثم تغیر المشھد

   .إلیھملیلحق بھم ویستمع ) ھاري(

  . قد انقضت منذ حفل التنسیق أعوام عدة أن بدا . الحظ كم ازداد طولھمإلیھم عندما وصل و

 ؟؟ ؟األصدقاءأفضل  . أصدقاء نكون أن أنھ من المفترض بنا اعتقدت"  :یقول  ) سنایب(كان 

."   

 آسفة أنا.  الذین تجلس برفقتھم األشخاص لكنى ال احب بعض )سیف( كذلك بالفعل یا إننا " 

 أنھ مخیف ؟؟؟ حالأي على )ریمولسیب( في ماذا ترى ).ریمولسیب( و )رىیآف( إلى ال ارتاح لكنى

    ". ؟)مارى مكدونالد( یفعل بأنھل تعلم ماذا كان یحاول  ، )فسی(یا 

  ...النحیف ) سنایب( وجھ إلى ونظرت إلیھ عمود فاستندت إلى) لیلي(وصلت 

  ". ... كان یمزح  لقد... لم یكن ھذا شيء یذكر" :) سنایب(قال 
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    "..... كنت تظن أنھ مزحة وإذالقد كان ھذا سحرا اسود " 

 و ماذا "  :ا أنھ ال یستطیع كبح جماح غضبھ أكثر من ذلك ووجھھ محتقن وبد) سنایب(قال 

   ". ؟ ؟وأصدقاءه )بوتر(عما یفعلھ 

    ".؟؟ ؟باألمر )بوتر( ما عالقة " :) لیلي(قالت 

 یذھب باستمرار  أین إلى ، )لوبین( ھذا الفتى فيو ھناك شيء غریب  ،،ًانھم یتسللون لیال" 

   ".؟ ؟؟

   ". ....!!!انھم یقولون أنھ مریض" 

  ".  ؟؟كل شھر عند اكتمال القمر ؟" 

؟ ؟ حال أي مھووس بھم على أنت و لكن لما ،، أعرف نظریتك أنا " :بصوت بارد ) لیلي(قالت 

  ".ًلماذا تھتم بما یفعلون لیال ؟ 

    ...". انھم لیسوا رائعین كما یظن الجمیعأریك أن أحاول فقط أنا" 

 كما ....األسود انھم ال یستخدمون السحر " : الكالم وجھھا یحمر خجال ثم قالت فيجعلت حدتھ 

ومبینج ( النفق الموجود أسفل الشجرة إلى تسللت  عندماانك ناكر للجمیل فقد سمعت بما حدث

    "...... كانأیا یحدث ھناك الذيمن  )جیمس بوتر( أنقذك ).ویلو

 ھل تظنین أنھ كان یلعب دور البطل ؟ لقد ؟ أنقذني ؟؟؟ ؟أنقذني : "ثم قال  ) سنایب(تجھم وجھ 

    ".....تعتقديِلن ادعك  ، أیضا أصدقائھكان ینقذ نفسھ و

  ". ؟  تدعني ؟ تدعني" 

 لم " : الحال و قال فيھ عن موقف) سنایب(فتراجع ،،الخضراء الالمعة ) لیلي (عیني ضاقت

 )جیمس بوتر( كذلك ؛ ألیسأنھ یبھرك ،  وھم في تعیشي أن أریدك فقط ال أنا..اقصد ذلك 

   ولكنھ " : الكلمات تخرج من فمھ على الرغم منھ و ھو یقول أن بدا ".یبھرك 

شدید البغض ال) سنایب(  وبدا على ".تش الكبیر یو الجمیع یظن أنھ بطل الكوید... لیس رائعا 

  . كلمة أي أضافیرتفعان أكثر لكما ) لیلي(وكان حاجبا 

 حاجة ي متعجرف و لست ف)جیمس بوتر( أن اعلم جیدا أنا " :قائلة ) سنایب) (لیلي(قاطعت 

ال افھم  ، )سیف( المرح شریرة یا في )ریمولسیب( و )أفیرى( أفكارلكن .  بذلك تخبرني أن إلى

     ". تكون صدیقھم ؟أنكیف یمكنك 

 )جیمس بوتر( فیھا أھانت التي اللحظة ففيقد سمع سؤالھا ) سنایب( یكون أن) ھاري(شك 

  .استرخى جسده كلھ و بدا أكثر سعادة و ھما یرحالن 

   ....أخرىثم تغیر المشھد مرة 
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 أو  ( انتھى من اختبار الـأنو ھو یغادر القاعة الكبرى بعد ) سنایب (أخرىمرة ) ھاري(ورأى 

و شاھده و ھو یبتعد عن القلعة و األسود ادة الدفاع عن النفس ضد السحر  مفي )دبلیو إل

) ھاري( لكن )بیتجرو( و )لوبین( و )سیریوس( و )جیمس(یجلس عند الشجرة القریبة من 

 الھواء في) سنایب( قد علق )جیمس( سیحدث فالذي كان یعلم ما ألنھبعیدا ھذه المرة  وقف

شاھد . أخرى یراه مرة أنیكن مصدر سعادة لھ   و لم كان یعلم ما حدث وقیل..وسخر منھ

و ھو یھینھا و  ثم سمعھ) سنایب( جموع الواقفین ثم ذھابھا لتدافع عن إلىوھي تنضم ) لیلي(

  ...!!!! ".ذات الدم الموحل "  :یقول لھا الكلمة الغیر مغتفرة 

  ...ثم تغیر المشھد 

  ".  ..... آسفأنا" 

    ....". ذلكیھمنيال " 

    ...". آسفاأن" 

  ".  ...وفر على نفسك العناء" 

 لوحة السیدة أمامراعیھا ذ وقفت وھي عاقدة ، النوم ترتدى ثوب) لیلي(ًكان الوقت لیال و كانت 

  .)جریفندور( مدخل برج فيالبدینة 

    ...". سوف تنام ھنابأنك انك ھددت أخبرتني )مارى(لقد جئت للخارج فقط ألن " 

    "..... فقط أنا،  بذات الدم الموحل أدعوك أن لم اقصد أنا،  ذلك لسأفعلقد فعلت وكنت " 

 ... لقد تأخرت " : أضافتثم ) لیلي( صوت في عطف أي   لم یكن ھناك ".؟؟انزلق لسانك ؟" 

  ".. لسنین األعذارلقد اختلقت لك 

 آكلي الغالیین من وأصدقائك أنت ، األساس من إلیك أتحدثَ لم أصدقائي من أيو لم یفھم "

 ، إلیھ الوصول في ھذا ھو ما تطمح أن انك لم تنكر ... اإلنكارأرأیت انك حتى لم تحاول. الموتى 

   ". كذلك ؟ ألیس،  تعرفھ الذي إلىانك ال تطیق صبرا حتى تنضم 

  .ً یقول شیئا أن دون أخرى مرة أغلقھفتح فمھ ثم 

   ...". طریقيرت  اختأنا بعد اآلن لقد اخترت طریقك و أتظاھر أن یمكننيال " 

    "....... لم اقصد أن أنا انتظريال " 

 شخص مولود من العامة مثلى بذا الدم الموحل أي؟ لكنك تدعو ؟؟ بذات الدم الموحل تدعوني" 

    ".؟؟ االستثناء لذلك ؟أنا لماذا ساكون )روسیسیف(یا 

  .ة  باحتقار ثم عبرت لوحة السیدة البدینإلیھ فنظرت اإلجابةبدا عاجزا عن 

   .أمامھتالشى المشھد من حولھ و استغرق المشھد الجدید فترة طویلة لیتجسد 
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 حتى وجد نفسھ یقف على قمة تل بارد و وألوان أشكالكما لو كان یطیر عبر ) ھاري(و شعر 

   .األشجار عبوره من فروع أثناءح یصفر ی الظالم وكان الرفي

 أو انتظار شيء ما في جانبھ و یقف لىإ المنطقة وعصاه إلىالبالغ یعود ) سنایب(و كان 

 یؤذیھ أن على الرغم من معرفتھ أنھ ال یمكن أیضا) ھاري (إلىامتد اثر خوفھ ... شخص ما 

  ) ....سنایب( ینتظره الذي لیرى ما لألعلى ونظر أحد

سقط ) سنایب(أنھ برق و لكن ) ھاري( المكان فظن في األبیضو فجأة ظھرت ھالة من النور 

  ".  ....تقتلنيال "  :و ھو یقول و سقطت عصاه من یده على قدمیھ 

  ". ...!!! ذلك أنويلم أكن " 

و ردائھ یخفق ) سنایب (أمامكان واقفا ، بسبب صوت الریاح ) دمبلدور(ضاع صوت ظھور 

  . و قد ظھرت معالم وجھھ جلیة مع ضوء عصاه القادم من أسفل .بجانبھ 

   ". ؟ إلى) فولدمورت( لورد أرسلھا يالت ؟ ما الرسالة )روسیسیف(حسنا یا " 

    ....".لم یرسلني أحد . ھنا بنفسي  أنا، لیس ھناك رسالة ، ال " 

  . المتطایر األسودیلوح بیده وبدا كما لو كان مجنونا و ھو یصارع شعره ) سنایب(كان 

    ..". .أرجوك، أنھ طلب ، كال ...  تحذیر معيلقد جئت و " 

 الصمت شملھم أن إال الحركة في استمرت األشجار أنلى الرغم من بعصاه و ع) دمبلدور(لوح 

  .   اآلخر أحدھماو ھما یواجھان 

   ". قد یطلبھ منى آكل موتى ؟ الذيما الطلب " 

   ". )تریالونى(... التنبؤ ... النبوءة " 

    ".؟؟تحدیدا ؟) فولدمورت( لورد إلى نقلتھ الذيما .. بالطبع " 

 ) ...!!!لیلي ایفانز( النبوءة تعنى أنلھذا السبب ھو یعتقد ... معتھ كل شيء س... كل شيء " 

."   

    "..... نھایة شھر یولیو في طفل سیولد إلى أشارتلقد ،  شيء عن امرأة أيلم تذكر النبوءة " 

    ...!!!".ًسوف یتعقبھا ویقتلھم جمیعا،  النبوءة تعنى ابنھا أنأنھ یظن  . أعنى تعلم ماذا أنت" 

 ألم ؟ تركھاسوف ی) فولدمورت( لورد أن ھذا الحد فمن المؤكد إلىكانت تعنى لك الكثیر  إذا" 

    ". مقابل ابنھا ؟في تطلب الرحمة من اجلھا أنتستطع 

    ...".لقد طلبت منھ ذلك... لقد فعلت " 

طیلة عمره مثل ھذه النبرة من ) ھاري(و لم یسمع ) دمبلدور(  قالھا !!!". مقزز إنسانانك " 

  .من قبل ) دمبلدور( صوت فيالزدراء ا



  
  
 

 ٥١١ 

 Http://www.TipsClub.com 

  تھتم لموت زوجھا وابنھا ؟أال " :ًیكمل قائال ) دمبلدور(ًقد تقلص قلیال و ) سنایب (أنبدا 

    ".؟؟  یموتوا طالما انك ستحصل على ما ترید ؟أنباستطاعتھم 

 أبقھم .. ..أبقھا ، إذا خبئھم جمیعا " :ثم قال ) دمبلدور (إلىشیئا لكنھ نظر ) سنایب(لم یقل 

    ..!!! ".أرجوك، آمنین 

    ".؟؟ ؟)روسیسیف( المقابل یا في إیاه ستعطیني  الذيو ما" 

 یعترض أنمنھ ) ھاري(  و توقع ". ؟؟ المقابل ؟في " :ثم قال ) دمبلدور (في) سنایب(حدق 

   ". ... شيءأي " :لكنھ قال 

ًيء ما یصدر صوتا رھیبا و ش) دمبلدور( مكتب فينفسھ یقف ) ھاري(تالشى التل و وجد 

  .كصوت حیوان مجروح 

  .. .حزین و ھو أمامھیقف ) دمبلدور(جالس على مقعد دافنا وجھھ بین یدیھ و ) سنایب(كان 

سنوات من المعاناة منذ ال  مئاتوجھھ وبدا كرجل مرت علیھ) سنایب( اثنتین رفع أوبعد دقیقة 

  .  التل علىكان یقف 

    ".أمان  في... یھا ستبق... انك ... لقد ظننت " 

ألم تكن  ، )روسیسیف(مثلك یا ،  الشخص الخاطئ في ثقتھم )جیمس( و ھيلقد وضعت " 

   ". ؟؟)فولدمورت( لورد تركھا یأنتتمنى 

  . ًضعیفا للغایة ) سنایب(كان تنفس 

 واثق من انك تذكر شكل و لون أنا. لقد ورث عنھا عینیھا،  لقد نجا ابنھا " :) دمبلدور(قال 

    ".؟؟  كذلك ؟ألیس )لیلي ایفانز (نيعی

     "......لقد ماتت .... ال تفعل " 

   ". ؟؟ ؟)روسیسیف(ھل یؤنبك ضمیرك یا " 

  ".ً لو كنت میتا  أتمنى ... أتمنى" 

 إذا ، )لیلي ایفانز (أحببت كنت إذا شخص ؟ أي  و ھل سیفید موتك "  :ببرود) دمبلدور(قال 

    ...".فرصة إلثبات ذلكفأمامك ال  حقاأحببتھاكنت قد 

استغرقت وقتا طویال ) دمبلدور( الرھیب و بدت كأن كلمات األلمیمر بحالة من ) سنایب (أنبدا 

   . تصلھكي

  ".ماذا تعنى ؟  ..... ماذا " 

 نحمى كي ساعدني ، سدي یضیع موتھا أال تعمل على أن تعلم كیف ولماذا ماتت لذا یجب أنت" 

      ".)لیلي(ابن 
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    ".....لقد انتھى سید الظالم ، س بحاجة للحمایة أنھ لی" 

    ...". خطر كبیرفي )ھاري بوتر(سیعود سید الظالم و عندھا سیكون " 

   .أنفاسھ نفسھ و استطاع تنظیم فيتحكمھ ) سنایب(مرت فترة صمت طویلة وببطء استعاد 

، ) دمبلدور( نھائیا یا حدأ تخبر أنلكنك ال یمكنك . جید للغایة ،  جید للغایة " : أخیراثم قال 

 كلمتك أرید .. )بوتر(خاصة ابن  ....  یمكننيال،  على ذلك  إقسم، یكون ھذا بیننا فقط أنیجب 

!." !!    

     !! ".؟؟ احسن ما عندك ؟أعلن لن أنى أعدك أن تریدني ، )روسیسیف( یا كلمتيترید " 

   ". ..ً كنت مصراإذاحسنا  "  :قالوالمھموم الحزین ) سنایب( وجھ إلىثم نظر ) دمبلدور(تنھد 

  : قائال)دمبلدور (أمامیقف ) سنایب( الحال و وجد فيتالشى المكتب ثم تجسد من جدید 

 و غیر ملتزم بالقوانین و مسرور ألنھ وجد نفسھ أبیھمتدخل فیما ال یعنیھ و متعجرف مثل " 

   ". ... واالھتماماألنظارًشھیرا و محب للفت 

قع رؤیتھ یا توما تأنت تري  " : )التحول الیوم( یرفع عینھ عن جریدة أندون ) دمبلدور(قال 

ًشخصیا ، أنھ متواضع و محبوب و موھوب للغایة   آخرینأساتذةلقد قال عنھ  ، )روسیسیف(

    ...". فتى واعدأجده

 أن أرجو " : یرفع عینھ عن الجریدة ثم قال أن كان یقرأھا دون التيالصفحة ) دمبلدور(قلب 

   ".ھل یمكنك ذلك ؟ ً، جیدا)كویرل(ب تراق

) دمبلدور(و ) سنایب(ًثم أصبح كل شيء مظلما و وجد ) ھاري( مرت باألضواءموجة من 

  . شخص من احتفال عید المیالد آخربعد انصراف   بعضھما عند مدخل القاعة الكبرىأمامیقفان 

    ".؟؟  ؟إذا : ")  دمبلدور(قال 

 تعلم فأنت أنھ یخشى من االنتقام ،، و ھو مذعورأیضااكنة  دأصبحت )كاركاروف( عالمة إن" 

    ....".كم ساعد الوزراة بعد سقوط سید الظالم

 أحرقتھ ما إذا ینوى الھرب )كاركاروف( أن " :ثم قال ) دمبلدور( وجھ إلى) سنایب(نظر 

    ..".العالمة

 )روجر دیفیس( و )كورفلور دیال( بینما ھدوء ب) دمبلدور(  قالھا " ؟؟ًل ذلك حقا؟عھل سیف" 

    ".؟؟  ؟إلیھ و ھل ستنضم " : أضاف ثم  و ھما یضحكان یمران من خلفھ

    ..".فأنا لست بجبان،  ال " : یرحالن و ھما )روجر( و )فلور( إلىو ھو ینظر ) سنایب(قال 

 ؛ أتعلم،  بمراحل عدیدة ) كاركاروفأیجور(انك أشجع من ،  ال " :ًقائال ) دمبلدور(وافقھ 

   ". تنسیقك في قد تسرعنا أننا أظنحیانا أ
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  .ًو ھو یبدو مندھشا ) سنایب(ًثم ابتعد تاركا 

) دمبلدور(ًكان الوقت مساء و كان ،  مكتب المدیر فينفسھ یقف ) ھاري( وجد أخرىمرة 

ً ورأسھ یتأرجح یمینا ویسارا.المقعد الشبیھ بالعرش وراء المكتب یجلس على  وبدا أنھ شبھ  ً

یتلو تعویذة ) سنایب( بجانبھ لونھا اسود و محروقة  كان متدلیةكانت یده الیمنى  . الوعيفاقد 

 فم في و بیده الیسرى كان یفرغ وصفة ذھبیة كثیفة القوام ،رسغھ   إلىو ھو یلوح بعصاه

   .)دمبلدور(

  .عینیھ ) دمبلدور( اثنتان فتح أوبعد دقیقة 

 لماذا ارتدیت الخاتم ؟ أنھ یحمل لعنھ و من " :بدون تمھید ) سنایب(  قالھا ".؟ ؟؟لماذا " 

     ".لماذا لمستھ من البدایة ؟.  ذلك أدركتالمؤكد انك 

 كان مكسورا وبجانبھ سیف .)دمبلدور (أمام موضوع على المكتب )نتمارفولو جاو(كان خاتم 

   .)جودریك جریفندور(

    ". .....ید بإغراء شدو شعرت  ، أحمق لقد كنت " :وجھھ و قال ) دمبلدور(قطب 

  ".  ؟؟ بماذا ؟إغراء" 

 إلى معجزة انك تمكنت من الوصول إنھا " :بصوت ثائر ) سنایب(فقال ، ) دمبلدور(لم یجیب 

... مجرد احتوائھا ھو كل ما نأمل أن نفعلھ  ... غیر اعتیادیة أبدا  ھذا الخاتم یحمل لعنةأن، ھنا 

   .".... ید واحدة فقط للوقت الحاضر فيلقد حصرتھا 

 وعلى وجھھ تعبیر شخص ینظر لظاھرة إلیھایده السوداء المریضة ونظر ) دمبلدور(رفع 

  .مثیرة لالھتمام 

   ". ؟؟؟ لدى من الوقتأنكم تظن  ، )روسیسیف( فعال یا أحسنتلقد " 

  .طبیعیة للغایة كما لو كان یسال عن توقعات الطقس ) دمبلدور(كانت نبرة 

 احتواء ھ فلیس ھناك ما یمكن...ربما عام،  اجزم أن یمكنني ال " :ًقلیال ثم قال ) سنایب(تردد 

     ". تزداد قوة بمرور الزمنالتي اللعنات أنواع من فھي النھایة في فسوف تنتشر ..اللعنة لالبد

   .اإلطالق اقل لیحیا ال تھمھ على أو عام أمامھ أن فكرة أن بدا ..)دمبلدور(ابتسم 

    )..".روسیسیف( یا يبجانب محظوظ للغایة انك أنا" 

 اكسب لك المزید أو من ذلك بأكثر أقوم أن استطاعتي في مبكرا قلیال ربما كان استدعیتني إذا" 

    ...".من الوقت

 كسر أن ھل ظننت " : الخاتم المكسور و السیف ثم اكمل إلى ثم نظر .بھیاج) سنایب(قالھا 

   ".الخاتم سیقوم بكسر التعویذة ؟ 



  
  
 

 ٥١٤ 

 Http://www.TipsClub.com 

 مقعده بصعوبة في   ثم اعتدل ...".اھذي كنت أننيمما ال شك فیھ ..... بیل شيء من ھذا الق" 

    ..".األفضل إلى تتجھ األمور ھذا یجعل إن"  :واكمل  

 لي دبرھا التي الخطة أعنى أنا " :و قال ) دمبلدور(فابتسم ) سنایب(بدت الحیرة على وجھ 

    ".... یقتلني )ىمالفو(المسكین   یجعل الفتىأنخطتھ ، ) فولدمورت(لورد 

) ھاري( لطالما جلس علیھ الذيو ) دمبلدور( مكتب أمامعلى المقعد الموضوع ) سنایب(جلس 

لكن شعر برفض مھذب .. المصابة) دمبلدور( یتحدث أكثر عن ید أنأنھ یرید ) ھاري(شعر . 

بل أنھ  )كوادر( ینجح أنسید الظالم ال یتوقع "  :بعبوس ) سنایب(من الجانب اآلخر ثم قال 

بینما یشاھدون ابنھم ) كوادر( لوالديتعذیب بطئ ،  على فشلھ )سولوشی (یعتبر ھذا كعقاب ل

    ...!!!".یفشل و یدفع الثمن

 حالة فشل فيظن أنھ أو،  مثلى آجال أم سیموت عاجال )كوادر(باختصار فان ): " دمبلدور(قال 

): سنایب( لحظة من الصمت ثم قال مرت  ...".أنت لیقوم بھذه المھمة ھو التالي فان )كوادر(

   ". !!! خطة اللوردھي ھذه أن أظن" 

 لن یحتاج التي القریب العاجل و في ستأتي التي اللحظة إلىیتطلع ) فولدمورت( لورد أن" 

  :ھذا السؤال فأجابھ ) دمبلدور(سألھ  ".؟؟؟ ألیس كذلك؟؟ )ھوجورتس( في جاسوس إلىوقتھا 

   ". ...!!!ً على المدرسة قریبااجل فھو یعتقد أنھ سیسیطر" 

 )ھوجورتس( وسعك لتحافظ على سالمة طالب في تبذل كل ما أن تعدني حدث ھذا ھل إذاو " 

    ".؟

  .برأسھ ) سنایب(أومأ 

فان ،  على فعلھ )كوادر( ینوى الذي تعرف ما أن أولویاتك أولى تكون أنیجب . جید للغایة 

 اإلرشاداعرض علیھ المساعدة و  ،على اآلخرین مراھق خائف خطر على نفسھ مثلما ھو خطر 

    ...و سوف یقبل فھو یحبك

 أننيأنھ یظن  ، یلومني )كوادر( و  مكانتھ لدي سید الظالم والدهفقد أن منذ ..لیس كثیرا" 

    )..".لوشیوس(حللت مكان 

ایا  یكون ھناك ضحأن قلق أنا بمقدار ما نفسي لست قلق على فأنا .. حالأيتحاول على لف" 

  ." أیا كانت) كوادر( نتیجة خطط أبریاء

    ...".)فولدمورت( ننقذه من لورد أن أردنا إذا النھایة بالطبع فھناك شيء واحد سنفعلھ فيو " 

 لتنقذه  تدعھ یقتلكأن ھل تنوى " : صوتھ و ھو یقول في وبدت الدھشة حاجبیھ) سنایب(رفع 

     ". ؟من سید الظالم
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   ". ..!!تقتلني أنیجب  الذي أنت .كال بالطبع" 

 طائر العنقاء الخاص )فاوكس(كان ، ساد صمت طویل لم یسكره سوى صوت طقطقة غریب 

   . عظمةفيینخر ) دمبلدور(ب

 انتظر أن تود أم بذلك اآلن ؟ أقوم أن ھل تود " : صوتھ نبرة سخریة فيوبدا ) سنایب(سال 

   ".حك ؟  تكتبھا على ضریأن تود التي الجملة فيقلیال حتى تفكر 

 اللحظة المناسبة سوف تعلن عن أن أظن. لیس اآلن ،  ال " :و ھو یبتسم ) دمبلدور(قال 

  :ً  ثم رفع یده المصابة و أكمل قائال ".ًوبناء على ما حدث اللیلة  ، الوقت المناسب فينفسھا 

    ...". ھذا سیحدث خالل عامأن نتأكد أنیمكننا " 

   ". یفعل ذلك ؟ )كوادر( الموت فلماذا ال تدع فيیس لدیك مانع  كنت لإذا " :بحدة ) سنایب(قال 

   !!!". بسببي أجزاء إلى لن ادعھا تتمزق وأنا .. بعد تماما روح الفتى لم تفسدأن" 

   ". ؟ روحي؟ ) دمبلدور( یا روحي أناماذا عن " 

 أنا.  و المھانة األلم تنقذ رجل عجوز من أن كان سیضر روحك أن تعلم الذي وحدك أنت" 

 أنني و اعترف بالتأكید إلي فان الموت قادم )روسیسیف(اطلب منك ھذه الخدمة الكبیرة یا 

على ) جرایباك( تدخل إذا اللذان سیحدثان واأللمالفوضى   عنألمأفضل الموت السریع وبال 

 أن تحب التي )بیالتریكس( العزیزة أو ، ؟؟قد جنده) فولدمورت (أن فقد سمعت ،سبیل المثال 

    ...". تلتھمھأنھو بطعامھا قبل تل

 فيو ) ھاري (خترقكما كانت ت) سنایب (خترقكانت نبرتھ عادیة و لكن عیناه الزرقاء كانت ت

  .أخرى مرة برأسھ) سنایب (أومأالنھایة 

     ".)سنایب( شكرا لك یا " :الرضا و قال ) دمبلدور(بدا على 

  . ...المالعب الخالیة في وقت الشفق فيمعا یقفان ) سنایب(و ) دمبلدور(تالشى المكتب ثم وجد 

 تجلسان فیھا التي اللیالي في )بوتر( و أنت ماذا تفعل : "   على نحو مفاجئلأیس) سنایب(كان 

  ". ؟؟؟سویا 

 االحتجاز في أوقاتا ؟ لقد قضى الفتى )روسیسیف( یا أخرى تحتجزه مرة أنلماذا ؟ ھل تود " 

  ...". الخارج في أمضىأكثر مما 

    )سنایب(قالھا ". ..أنھ یشبھ والده كثیرا " 

ب ج یأشیاء معھ الوقت ألن ھناك أقضي إنني.  أكثر أمھ مالمحھ لكن من داخلھ یشبھ فيربما " 

    ".األوان  یفوت أن اخبره بھا قبل أن معھ وھناك معلومات یجب أناقشھا أن

   ". !! !بيمعلومات ؟ انك تثق بھ وال تثق " 
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 امنحھ معلومات أن لدى القلیل من الوقت و یجب إننيكالنا یعلم . ا بالثقة  لیس متعلقاألمر" 

  ".  ...كافیة لیفعل ما یجب علیھ فعلھ

  ".  ؟؟و لماذا لن أعرف ھذه المعلومات ؟"

 ما كانت ھذه السلة تقضى الكثیر إذاخاصة ،  سلة واحدة في كلھا معلوماتي أضع أالأفضل " 

   ". ..)فولدمورت(من الوقت مع لورد 

    ...!!! ".أوامرك أفعل ذلك بناء على أنا" 

 تضع نفسك فیھ باستمرار الذي ال اقدر الخطر إننيال تظن .  تفعل ذلك بشكل جید للغایة وأنت" 

ال تخبره  الحقیقة في كنو لك ...معلومات تبدو مھمة) فولدمورت( تعطى أن .)روسیسیف(یا 

    ". مثل ھذا العمل  على ال ائتمن سواك..بأھم ما في ھذه المعلومات

 ضعیفة وعقلھ  السحریة وقواه لكنك تثق أكثر بفتى غیر قادر على القیام باالوكلومینسى" 

     ".متصل مباشرة بسید الظالم

 فقد ذاق القلیل مما یحدث عندما یشارك أخرىلن یستخدم ھذه الصلة مرة ) فولدمورت (إن" 

 یستحوذ على أن أنھ لن یحاول متأكد أنا... من قبل مؤلما كما لم یشعراألمرعقلھ وكان ) ھاري(

    ...".لیس بھذه الطریقة ، أخرىمرة ) ھاري(

    ".؟؟؟....ال افھم" 

 ال تستطیع االقتراب من روح مثل روح ...و ھي مشوھة بھذه الطریقة  .. )فولدمورت(روح " 

    ..". النیرانفي مثل االحتراق األمرسیكون ) ھاري(

   ". ...!!!نتحدث عن عقول أننا ؟ أرواح" 

   ".لعقول فأنت تتحدث عن األرواح أیضاعندما تتحدث عن ا) فولدمورت(و ) ھاري( حالة في" 

 أي انھم وحدھم كانوا بالقرب من الغابة المحرمة و لم یكن ھناك لیتأكدحولھ ) دمبلدور(ثم نظر 

   ...شخص حولھم

    ". ....)روسیسیف( یا تقتلني أنبعد " 

 بكل شيء فھل تتوقع منى مثل ھذه الخدمة تخبرني أنانك ترفض : "قائال ) یبسنا(قاطعھ 

انك واثق "  : واكملحقیقيوبدا على وجھھ النحیف غضب ) سنایب( قالھا ".؟ الصغیرة ؟

    !! ". !رأیي قد غیرت أكونربما ،  ذلك سأفعل إننيمن ) دمبلدور(للغایة یا 

 أظن فأنا لي مدین فأنت نتحدث عن الخدمات أنناما و ب ، )روسیسیف( كلمتك یا أعطیتنيلقد " 

   ". ؟؟؟ عن قرب ؟)رینیسلیذ( من ك تراقب صدیقأنانك وافقت 
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 في )روسیسیف( اللیلة یا مكتبي إلى تعال " :و قال ) دمبلدور(غاضبا فتنھد ) سنایب(بدا 

    ...". أبدا مرة أخرى  بكأثق ال إننيالساعة الحادیة عشرة وعندھا لن تشكو من 

ًیجلس ساكنا و ) سنایب( طائر العنقاء یجلس صامتا و )فاوكس( وأخرى المكتب مرة فيكانوا 

لیس حتى تحین اللحظة ، ) ھاري( یعلم أالیجب : " ثوھو یتحدیدور حولھ ) دمبلدور(كان 

    ....". فانھ لن یكون لدیھ القدرة على عمل ما یجب علیھ عملھوإالً ضروریا األمرویصبح 

   ". ؟؟ یجب علیھ عملھ ؟الذيلكن ما " 

 ھذا سیحدث بعد موتى أن ، )روسیسیف( جیدا یا إلى أنصتواآلن ) . ھاري( وبین بینيھذا " 

على حیاة ) فولدمورت( یخشى فیھ الذي الوقت سیأتي.....تقاطعنيال تناقش وال ....بفترة طویلة

   ". ......!!!!ثعبانھ

   ". ؟؟ ؟)ناجینى(یخاف على " 

 في الثعبان ویبقیھ إرسالعن ) فولدمورت( یتوقف فیھ الذي الوقت یأتي عندما .بالتحدید " 

   ". ....)ھاري( تخبر أنمكان آمن قریبا منھ تحت حمایة سحریة عندھا سیكون من اآلمن 

   ". ؟؟؟اخبره بماذا ؟" 

 حاول فیھا التي اللیلة في اخبره أنھ " :نفسا عمیقا واغلق عینیھ و قال ) دمبلدور(اخذ 

 )فولدمورت( لتقیھ من جعلت منھا درعا واقیا بحیاتھا و) لیلي(قتلھ عندما ضحت ) فولدمورت(

تمزقت و التصقت ) فولدمورت(و جزء من روح ) فولدمورت(فقد ارتدت لعنة القتل على 

 و ھذا ما ....!!!!)ھاري(یحیا بداخل ) فولدمورت(جزء من . بالروح الوحیدة الحیة بالمكان 

 كانت التيو ) فولدمورت( بین عقلھ و عقل التيى التحدث مع الثعابین و الصلة منحھ القدرة عل

 أن ال یمكن ....ومحمیا من قبلھ )ھاري( ھذا الجزء ملتصقا بروح أنًغیر مفھومة دائما وطالما 

    ...!!! ".أبدا .. )فولدمورت(یموت لورد 

ً كانوا یقفون بعیدا عنھ و كان  من نھایة نفق طویل كما لوإلیھمكما لو كان ینظر ) ھاري(شعر 

   .أذنھ فيصدى صوتھم یتردد 

   ....بھدوء) سنایب(  قالھا ". ؟؟ یموت ؟أنالبد ....  الفتى إذا" 

   ". ...!!! نفسھ بذلك)دمورتلفو( یقوم أنویجب " 

   ". ...!!!)لیلي( من اجل ،،، كنا نقوم بحمایتھ من اجلھا أننا طوال ھذه السنین أظنلقد كنت " 

) دمبلدور(  قالھا  ". نعلمھ ونربیھ وندعھ یجرب قواه أن كان یجب ألننالقد كنا نحمیھ " 

  .  وعینیھ مازالت مغلقة بقوة
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 كنت إذا.  ذلك في شعرت أنھ ھو ارتاب إننيوبمرور الوقت ازدادت الصلة بینھم أكثر حتى " 

 متأكداھ سوف یكون  بحیث عندما ینطلق لیقابل موتاألمورأنھ سیرتب   أعرففأنااعرفھ حقا 

    ...".)فولدمورت( ھذا یعنى موت أن

   ...!!!!ًیبدو مذعورا) سنایب(عینیھ فوجد ) دمبلدور(فتح 

    ".؟؟؟ اللحظة المناسبة ؟في على قید الحیاة حتى یكون قادرا على الموت أبقیتھلقد " 

    ".؟؟؟كم من رجل وامرأة شاھدتھم وھم یموتون ؟ . )روسیسیف(ال تصدم ھكذا یا " 

 لقد " :ًو ھب واقفا ) سنایب(  قالھا  ". مساعدتھم یمكنني الذین لم ....مؤخرا فقط" 

    ...!!!".استغللتني 

     ".ماذا تعنى ؟" 

وكان من  ، أجلك ال نھائیة من أخطار في نفسي و وضعت أجلكلقد تجسست وكذبت من " 

ك كنت تربیھ حتى ن اتخبرنياآلن و، ً آمنا )  بوترلیلي(كل ھذا لیبقى ابن   یكونأنالمفترض 

    ".....تذبحھ مثل الشاه 

 مھتما بالفتى بعد كل شيء أصبحتھل  . )روسیسیف( ھذا مؤثر یا إن " :بجدیة ) دمبلدور(قال 

   ".؟ 

خرج من طرف عصاه ...".  )اكسبكتو بترونام( " :ً  ثم صرخ قائال ". ؟؟ ؟مھتما بھ فقط" 

 قفزت مرة واحدة على المكتب ثم انطلقت عبر النافذة .تب فضیة ثم ھبطت على ارض المكظبیة

.  

 بالدموع مملوءتانو كانت عیناه ) سنایب (إلى رأسھ أداروھي تفر بعیدا ثم ) دمبلدور(شاھدھا 

    ".؟؟؟بعد كل ھذا الوقت ؟: " و قال 

   ......".ًدائما) : " سنایب(فأجاب 

   ...المعلقة خلف مكتبھ) مبلدورد( لوحة إلىیتحدث ) سنایب(ثم تغیر المشھد و كان 

بیت خالتھ حتى ال تثیر شكوك ) ھاري( لمغادرة الحقیقيالمیعاد ) فولدمورت( تعطى أنیجب " 

تزرع فكرة  أنو مع ذلك یجب علیك ...  الذي یعلم أن معلوماتك موثوق بھا تماما )فولدمورت(

.....  و تزرع الفكرة بداخلھ )  فلیتشرندونجسم( تربك أن حاول ..لتأمینھ و ھذا )ھاري(أشباه 

 أنا ..بإقناع تمثل دورك أن من تأكد المطاردة في تكون أن أجبرت إذا ،،)روسیسیف ( یاوأیضا

 تحت رحمة )ھوجورتس( ستقع وإالطول وقت أل) فولدمورت( جانب في تبقى أناعتمد على 

    )...".كارو( و األخوة الجبناء
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 )نجسومند( بدا وجھ ،،ةلوفأ غیر محانة في )نجسومند( أماموجھا لوجھ ) سنایب(اآلن یقف 

  ....یركز للغایة) سنایب( و كان ...خاویا تماما

لجذب االنتباه ) بوتر(أن یستخدموا أشباه  )جماعة العنقاء( ستقترح على " :) سنایب(غمغم 

 الوحید ءالشيھذا ھو ..  .)بوتر ( لمطابقین أشخاص. وصفة بولیجویس . بعیدا عنھ و حمایتھ

،  من ابتكارك كأنھا سوف تطرح الفكرة ،، قد اقترحت ھذاإنني و سوف تنسى ،، قد یفلحالذي

    ".؟؟ ھل تفھم ؟

    ...".اجل افھم"  : وعینیھ غیر واعیة  )نجسومند(غمغم 

 ة آكلم و كان معھالصافيعلى عصا مقشة عبر اللیل ) سنایب(نفسھ یطیر بجانب ) ھاري(وجد 

) جورج( الحقیقة في كان الذي) ھاري( ومعھ )لوبین( كان مامھموأ ... آخرون مقنعونموتى

....  

  ..!!! .)لوبین( ظھر إلى بعصاه أشار) سنایب ( أماممر آكل موت من

 أصابت  و ید آكل الموتأخطأتولكن التعویذة ) ". سیكتومسیمبرا" ( :ًقائال ) سنایب(صرخ 

  ... .)جورج(

 القدیمة وكانت الدموع )سیریوس(ارض غرفة  على ینحني) سنایب( وجد التاليو المشھد  

ة الثانیة تحمل القلیل حكانت الصف) . لیلي(تتساقط من طرف انفھ و ھو یقرا الخطاب القدیم من 

 أظن فأنا )والدیلجیلیرت جریند ( لیكون صدیقا  أن أصدق أنھ  أبدا یمكننيال  " :من الكلمات 

   ".. )لیلي(... حبيمع !!!  ! قد فقدت عقلھا أنھا

و حبھا و وضعھا بداخل ردائھ ثم مزق ) لیلي( تحمل توقیع التيقصاصة الورق ) سنایب(اخذ 

 ألقىالضاحك و ) لیلي( یحمل وجھ الذي حیث احتفظ بالجزء جزأین  إلى یحملھاالتيالصورة 

  ....األرض أسفل الخزانة على ) ھاري( و)جیمس( یحمل وجھ الذيالجزء 

 إلى )فینیاس نیجوالس( أسرعض غرفة مكتب المدیر حیث على ار) سنایب( یقف أخرىمرة 

    ".....ذات الدم الموحل  ، )دین( غابة فيانھم یعسكرون ،  المدیرأیھا: "  قائال لوحتھ

   .. ".ال تقل ھذه الكلمة " 

    ....". ذكرت المكان عندما فتحت حقیبتھا و قد سمعتھا)جرانجر(ھذه الفتاة " 

   ...المعلقة خلف المكتب) دمبلدور(  قالتھا لوحة ....."جید للغایة . جید " 

 یعلم أالویجب  ، إلیھ یؤخذ عند الحاجة أنوال تنسى أنھ یجب . السیف  ، )روسیسیف(اآلن یا " 

ورأى انك تساعده ) ھاري( یقرا عقل أن) فولدمورت( كان باستطاعة فإذا ..إیاه أعطیتھانك 

....."    
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و سحب جزء من جانبھا ) دمبلدور(اب ثم أمسك لوحة باقتض) سنایب(  قالھا ".أعرف " 

    )...جریفندور(ظھر من وراءھا خزانة سریة اخذ منھا سیف و  فاندفعت لألمام 

 أعطى أن لماذا من المھم أخباري زلت ال ترید أال " :و ھو یرتدى عباءة السفر ) سنایب(قال 

  ".  ؟؟ السیف ؟)بوتر(

 فھم لن یستقبلوك )روسیسیف(ل بھا و توخى الحذر یا سیعرف ھو ماذا یفع،  ذلك أظنال " 

    )...".جورج(بترحاب بعد ما حدث ل

) سنایب(و توجھ  ...!!! ".لدى خطة) دمبلدور(ال تقلق یا "   : الباب ثم قال إلى) سنایب(توجھ 

   ...إلى باب الغرفة

ائق تمدد  و بعد بضع دق)یفیالبنس( حوضخارج ) ھاري(فصعد . الحجرة ) سنایب(و غادر 

 بابھا لتوه) سنایب (أغلق ربما التي نفس الغرفة ....المغطاة بالسجاد  الحجرةأرضیةعلى 

  .أغلقھ و لن یعود إلیھ مرة أخرى ..
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.. في ھذه الحجرة .. ھنا ..حیث كان مستلقیا وجھھ تجاه السجادة المغبرة ،، اتضحت الحقیقة كاملة .... ًأخیرا 

مھمتھ كانت ...فھم أخیرا أنھ لم یكن مفترض أن یعیش ) ھاري(، ..حیث كان یظن أنھ یتعلم أسرار االنتصار 

  .أن یسیر ناحیة الموت بصدر رحب 

الباقیة بالحیاة ولذلك عندما یعترض طریق ) فولدمورت( التخلص من روابط خالل الطریق كانت مھمتھ ھي

وتنتھي المھمة التي ... ستكون النھایة سریعة و نظیفة...لن یرفع عصاه لیدافع عن نفسھ .. ویلتقیا) فولدمورت(

  .وال واحد منھما سوف یعیش وال واحد منھما سوف ینجو) جودریك(كان یجب أن تنفذ في تجویف 

كم ھو غریب إنھ بتفكیره و رھبتھ من الموت ازداد نبض قلبھ بشدة مبقیا .بقلبھ ینبض بعنف في صدره شعر 

  .كم یشعر أن دقاتھ معدودة .ولكن قریبا ینبغي على ھذا القلب أن یتوقف....بشجاعة على قید الحیاة) ھاري(

 للمرة األخیرة في حیاتھ ثم منھا وھو ینھض ویسیر بداخل القلعة، نفسھ) ھاري(كم من الوقت متبقي لھ؟؟ سأل 

  ....إلى األراضي المفتوحة و المالعب  ثم إلى الغابة

  .....مأل قلبھ الرعب وھو ملقى على األرضیة وبدقات طبول جنائزیة تدق بداخلة بدأ یفكر

ولكنھ لم یفكر أبدا في .. ھل سیكون الموت مؤلما ؟ كل ھذا الوقت كان یظن أنھ سیحدث ولكنھ ھرب منھ

إال أنھ ال یخطر ... رغبتھ في الحیاة كانت دائما أقوى من خوفھ من الموت، في الموت نفسھ ، لشيء ذاتھ ا

لقد انتھى كل شيء وعرف كل شيء ) . فولدمورت(ال یفكر أبدا في أن یفلت من ، على بالھ اآلن الھرب 

  .وھو أن یموت .. وصار كل المتبقي ھو الشي نفسھ

عندما .. آلخر مرة)  برایفت درایف( في ٤لیلة الصیفیة عندما غادر منزلة رقم لو كان فقط مات في تلك ال

  ... !أنقذتھ عصا العنقاء النبیلة 

  ..!البومة بسرعة شدیدة لدرجة أنھ لن یعلم ماذا حدث )  ھیدویج(أو لو أنھ مات مثل 

  .أنھ حتى یحسد موت والدیھ اآلن .....أو لو أنھ قفز أمام عصا لینقذ شخصا یحبھ 

  .ھذا شيء یحتاج إلى نوع آخر من الشجاعة ..أن یمشي ببرود شدیدة إلى نھایتھ و موتھ 

شعر بأصابعھ ترتعش قلیال واحتاج لمجھود لكي یتحكم بھم على الرغم من أنھ ال یوجد أحد لكي یراه حتى 

  .الصور على الحائط خالیة من قاطنیھا 

  ...یا وكیف یحس بجسده الحي أكثر من أي وقت مضى ببطء شدید قام من مجلسة وشعر كیف یبدو ح، ببطء 

أو .... مخ وأعصاب وقلب نابض ؟ كلھا سوف تذھب اآلن، لماذا لم یقدر سابقا ھذه المعجزات التي یتمتع بھا 

  .على األقل ھو سوف یذھب ویتركھا

  .وشعر بجفاف تام في فمھ وحلقة وكذلك كانت عینیھ، خرجت أنفاسھ بطیئة وعمیقة 

ببساطة كان أحمق للغایة ) ھاري(ولكن ، كانت دائما ھناك خطة أكبر . تبدو اآلن ال شيء ) مبلدورد(خیانة 

  .لقد أدرك ذلك اآلن ، فلم یراھا 
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  .أراد لھ الحیاة ) دمبلدور(أنھ لم یتساءل أبدا بخصوص االفتراضات التي افترضھا أن 

  ).الھوركروكسات( یستغرقھ تدمیر كل اآلن فقط أدرك أن مسار حیاتھ كان متحددا بمقدار الوقت الذي

وھو بطاعة عمیاء قام باالستمرار في تمزیق الروابط  التي ال تربط ، مرر لھ مھمة تدمیرھم ) دمبلدور(

  !!!ولكن تربطھ ھو أیضا ، فقط بالحیاة ) فولدمورت(

 الخطیرة للولد الذي أن ال نضیع المزید من األرواح بأن نعطي المھمة، كم یبدو متقنا اآلن .. كم یبدو ذكیا

  ) .فولدمورت(أصبح مصیره الموت في النھایة والذي موتھ لن یكون خسارة بقدر ما ھو ضربة ل

ألنھ تكلف ، لن یتراجع وإنھ سیكمل للنھایة على الرغم من أنھا نھایتھ ھو ) ھاري(أن ) دمبلدور(لقد علم 

  ألم یفعل ذلك ؟، الصعاب من أجل أن یتعرف علیھ 

لن یدع أحدا أخر یموت من أجلھ وخصوصا اآلن ) ھاري(أن ) فولدمورت(كما عرف ) بلدوردم(لقد عرف 

  .حیث  اكتشف أن بمقدوره إنھاء كل شيء ..

وھم یرقدون موتى في القاعة الكبرى تداعت إلى ذھنھ ورآھا ) تونكس(و ) لوبین(و) فرید(صور كال من 

  ....لقد كان الموت متعجال .. .بعین الخیال إمامة وللحظة لم یكن باستطاعتھ التنفس

) ھوركروكس(ال زال ھناك ، فال زال الثعبان حیا . فلقد فشل في مھمتھ . بالغ في تقدیره) دمبلدور(ولكن 

  .قتل ) ھاري(حتى لو ، باألرض ) فولدمورت(واحد یربط 

) رون....(.من ھو الذي یستطیع أن یكملھا : صحیح أنھ سیسھل المھمة على أي أحد بعده ولكنھ تسائل 

بحیث ..منھ أن یضع ثقتھ فیھم ) دمبلدور(لذلك أراد ....سوف یعرفون ما المطلوب فعلھ بالطبع ) ھرمایوني(و

  ..أنھ لو أتم مصیره الحقیقي ومات مبكرا سیكون ھناك من یكمل المھمة 

رار منھا والتي كالمطر المنھمر على نافذة باردة انھارت تلك الخواطر على السطح الصلب للحقیقة التي ال ف

  .كل شيء ینبغي أن ینتھي. أنا یجب أنا أموت .كانت تقول  بأنھ ینبغي أن یموت 

شعر كما لو كان ، في مكان بعید جدا .. بدیا كما لو كانا بعیدین جدا في تلك اللحظة) ھرمایوني(و) رون(

ھذه رحلة لن . آلن لقد كان مصمما ا، لن یكون ھناك وداع أو تفسیرات . انفصل عنھم منذ زمن بعید 

نظر إلى الساعة الذھبیة . وأي محاوالت إلیقافھ منھم سوف تضیع وقتا ثمین ، یستطیعوا أن یذھبوا فیھا سویا 

) فولدمورت(تقریبا انقضت نصف ساعة من الساعة التي حددھا . التي تلقاھا في عید میالده السابع عشر 

  .الستسالمھ 

ربما عرف أنھ لم یعد أمامھ وقت طویل . ین ضلوعھ كطائر خائف كان قلبھ اآلن یتحرك ب). ھاري(وقف 

لم ینظر خلفھ وھو یغلق باب . ربما كان مصمما على استكمال ضربات فترة حیاتھ األخیرة كلھا  قبل النھایة،

  .المكتب
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لوحات ال ال. كما لو كان مات بالفعل ، شعر كم لو أنھ شبح وحید یسیر خالل القلعة . كانت القلعة خاویة اآلن 

المكان كلھ یبدوا جامدا كما لو كانت كل دماء الحیاة تركزت في القاعة الكبرى ،زالت خاویة من أصحابھا 

  .حیث تجمع الموتى والباكون 

ربما كانت .عباءة التخفي علیھ وھبط خالل الطوابق وأخیرا من الساللم إلى المدخل الرئیسي ) ھاري(جذب 

، كاملة ، أن یمنعوه ولكن العباءة كما كانت دائما منیعة ،  وأن یروه ،  بھاو صغیرة منھ تتمنى لو یشعرءأجزا

  .وھكذا وصل إلى األبواب األمامیة بسھولة 

) ھاري(نظر .كان في منتصف الطریق یحمل جسدا من األرض مع شخص آخر  ..أن یصطدم بھ) نیفیل(كاد 

البد أنھ تسلل كما فعل ..  كان صغیرا في السن)..كولین كریفى(لقد كان ،،ألسفل وشعر بضربة قویة في معدتھ

  .كان صغیرا على أن یموت ).جویل(و) كراب(و) مالفوي(

وجذب الولد على كتفیھ كما ". اتركھ لي  ) نیفیل(أعتقد أني أستطیع أن أحملھ وحدي یا ) : "  اولیفر وود(قال 

  .یفعل رجال المطافئ وحملة باتجاه القاعة الكبرى 

ثم . كان یبدوا اآلن كما لو كان رجال عجوزا .جاه إطار الباب للحظة ومسح جبھتھ بظھر یده بات) نیفیل(مال 

  .نزل من على الساللم مرة أخرى إلى الظالم لیستعید المزید من الجثث 

كان الناس یتحركون محاولین تعزیة بعضھم البعض . نظرة أخیرة باتجاه مدخل القاعة الكبرى ) ھاري(ألقى 

  . جلسون بجوار الموتىی، یشربون ، 

أو أحد من بقیة آل ) جینى(، ) ھرمایوني(أو ) رون(ال أثر ل، ولكنة لم یرى أیا من الناس الذین یحبھم 

  ) .لونا(حتى ،  ) ویزلي(

ھل ستصبح لدیھ الشجاعة ...لكن حینھا ، شعر أنھ مستعد إلعطاء كل الوقت المتبقي لھ مقابل نظرة أخیرة لھم 

  ...أنھ أفضل ھكذا !!! ر إلیھم ؟؟؟بأن یتوقف عن النظ

كانت تقریبا الرابعة صباحا والصمت الممیت للمالعب بدا كما لو . تحرك ناحیة الساللم ومنھا إلى الظلمة 

  .أنھم یمسكون أنفاسھم منتظرین ما إذا كان سیفعل ما یجب علیة أن یفعلھ 

  :خرى الذي كان منحنیا اآلن على جثة أ، ) نیفیل(ناحیة ) ھاري(اتجھ 

  ).... ". نیفیل" (

 ! ".لقد كدت أن تصیبني بأزمة قلبیة ،،،، )ھاري" (

  .فكرة ستجعلھ  متیقنا تماما ،لقد خطرت على بالھ الفكرة فجأة ، العباءة عن جسده ) ھاري(رفع 

  ".إلى أین تذھب لوحدك ھكذا ؟: " بریبة) نیفیل(سألھ 

  ".-- )نیفیل(  استمع لي یا - شيء على أن أفعلھإنھ كلھ جزء من الخطة فھناك : " قائال )ھاري(رد 

  ".أنت ال تفكر بالتأكید في تسلیم نفسك ؟؟؟ ) ! ھاري: " (فجأة خائفا وھو یقول ) نیفیل(بدا 
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. ولكني قد أتغیب عن األنظار لفترة . إنھ شيء آخر....بالطبع ال ، ال : " ببساطة وھو یقول ) ھاري(كذب 

  )...."ناجیني(ویسمیھ ... ؟ أنھ لدیة ثعبان ضخم ) نیفیل(یا ) فولدمورت(أنت تعرف 

  ".ماذا عنھ؟...نعم ، أنا سمعت عنھ ) : " نیفیل(رد 

  ".لكن في حالة انھم ــــــــ، یعرفون ذلك )  ھرمایوني(و) رون. (إنھ یجب أن یقتل ) : " ھاري(قال 

ال بد أن ، ھذا األمر حیوي ،  مجددا ولكنھ تمالك نفسھ. بشاعة ھذا االحتمال خنقتھ للحظة ومنعتھ من الكالم 

لقد . وأن یحتفظ بذھنھ ھاديء وأن یتأكد من أن ھناك أكثر من بدیل لكي یستكمل المھمة) دمبلدور(یكون مثل 

سوف یحل مكان ) نیفیل(واآلن ، ) الھوركركس(وھو یعلم أن ھناك ثالثة أفراد یعرفون عن ) دمبلدور(مات 

  .ة یعرفون السر یجب أن یكون ھناك ثالث). ھاري(

) ھاري(وردد ". فقط في حالة أنھم ـــــ انشغلوا ـــ وأنت حصلت على الفرصة ـــاقتل الثعبان) : " ھاري(قال 

  "....اقتل الثعبان: "

  ".؟)ھاري(ھل أنت بخیر یا ، )ھاري(، حسنا ) :  " نیفیل(رد 

  )."نیفیل(شكرا یا . أنا بخیر ) : "ھاري(قال 

یا ، سوف نستمر كلنا في القتال : " أن یتحرك وقال ) ھاري(بمعصمھ عندما أراد أمسك )  نیفیل(ولكن 

  ".أنت تعلم ذلك ؟). ھاري(

  ".نعم أنا ــــ) : "ھاري(قال 

أنھ شعر بشيء ) نیفیل(لم یبدوا على . لم یستطع أن یكمل ،  إحساس باالختناق منعھ من أن یكمل الجملة 

  . وتولى بعیدا لیبحث عن مزید من الجثث وترك یده) ھاري(ربت على كتف . غریب 

كان یوجد شخص ما لیس بعیدا ینظر إلى شخص . بالعباءة مجددا على جسمھ وانطلق یمشي ) ھاري(ألقى 

  ).جینى(على بعد قدم اآلن منھا عندما أدرك أنھا ) ھاري(كان .آخر ملقى على االرض 

  .یة أمھامنحنیة على فتاة تھمس مناد) جینى(كانت .. توقف عن سیره

  ."سوف ندخلك بالداخل اآلن . ال تقلقي.كل شيء سیكون بخیر : "تقول لھا ) جینى(كانت 

  !"أنا ال أرید أن أقاتل مجددا . ولكني أرید أن اذھب إلى المنزل :  " ھمست الفتاة 

  "كل شيء سیكون على ما یرام : "وبصوت خفیض قالت "،  أنا اعلم :  "قائلة ) جیني(ردت 

) جینى(كان یرید أن تعلم .. كان یرید أن یصرخ في اللیل... على جلده)ھاري(الصقیع شعر بھا موجات من 

أن یرجعوه إلى ، أن یتم إرجاعھ ، كان یرید أن یوقفھ أحد ، كان یرید منھا أن تعلم إلى أین ھو متجھ، أنھ ھنا 

  ...المنزل 

  ...ا ممسكة بیدھ، كانت راكعة اآلن بجوار الفتاة الجریحة )  جیني(
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حولھا عندما مر ھو وتسائل ھل رأت أحدا ) جینى(نفسھ على المضي قدما وتلفتت ) ھاري(وبجھد بالغ أرغم  

  .ولكنھ لم یتكلم ولم یلتفت وراءه ، ما 

عندما كان یخمش ) ھاجرید(كلب ) فانج(لم یبدو منھ أي ضوء أو صوت ل . في الظالم ) ھاجرید(بدا كوخ 

  .وینبح مرحبا بھم ، الباب 

والكعك المتحجر و الدود ، والبخار من الغالیة البرونزیة وھي على النار،) ھاجرید(كل ھذه الزیارات ل

وھي تساعده على )  ھرمایوني(و،بلحیتھ العظیمة ) ھاجرید(ووجھ ، یتقیأ ) رون(العمالق الذي كان یجعل 

  )  ...نوربت(إنقاذ 

  .ثم وقف  ، یمشي مجددا ووصل اآلن إلى أطراف الغابة) ھاري(بدا 

لم .  كان یشعر اآلن بالرعشة التي یسببونھا، كان ینزلقون بین أغصان األشجار ) الدیمنتورات(مجموعة من 

  .یكن واثقا أن كان باستطاعتھ المسیر بینھم بأمان 

عد فب.لم یعد قادرا على التحكم  في أطرافھ وھي ترتجف ) .البتروناس(لم یعد لدیة قوة باقیة الستخدام تعویذة 

  .كل شيء لم یكن من السھل أن یموت 

فكرة أن الناس لدیھا : كل ثانیة تنفس فیھا وشعر بملمس الحشائش والھواء البارد على وجھة بدت غالیة جدا 

في نفس الوقت شعر بأنھ لن .بینما ھو اآلن یرتعش لكل ثانیة تمر .. وقت لتضیعھ، أعوام وأعوام  لتعیشھا

والكرة الذھبیة تم .المباراة  الطویلة انتھت . ھ عرف أنھ ال بد علیة أن یمضى ولكن، یقدر على المضي قدما 

  ....اآلن حان وقت مغادرة الملعب والنزول من الھواء ،. امساكھا

  ....أخرجھا ، بأصابعھ المرتجفة بحث عن السنیتش . الكرة الذھبیة 

  ...."أنا انفتح عند االنغالق "

ولكن ، اآلن یرید أن یمضي الوقت بأبطء ما یمكن . و حدق في السنیتش ،صعبا تسارع تنفسھ اآلن وأصبح 

اآلن ھي .ھذا ھو االنغالق  . اآلن بدا الفھم یأتي إلیھ كما لو كان خاطر عابر ، یبدو كما لو أنھ كان  یتسارع 

الدنیا كلھا األن في لقد انغلقت .... أي انغالق أكثر من ذلك یمكن ان یشعر بھ  و ھو ذاھب للموت .   اللحظة 

  !!!وجھھ 

  "أنا على وشك أن أموت:  "ضغط على المعدن الذھبي بشفتیھ وھمس قائال 

  )"لوموس :"( من تحت العباءة وتمتم ) دراكو(وبید مھتزة رفع عصا .الغطاء المعدني للكرة انكسر منفتحا 

الحجر الذي .قدا في نصفي السنیتش یبدو را.. كان الحجر األسود یبدوا واضحا اآلن بالشق المتعرج الذي فیھ

و اآلن .. و یحیط بھا المثلث المتمثل في عباءة اإلخفاء . یمثل الدائرة التي تقطعھا العصا األقدم عمودیا 

  ...العباءة و الحجر موجودون معھ 
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على أنھ لن یھم إحضار الموتى إلى الحیاة حیث أنھ كان . بدون أن یحتاج أن یفكر ) ھاري(ومرة أخرى فھم 

  .أنھ لم یكن یبحث عنھم بل ھم الذین كانوا یبحثون عنھ . وشك االنضمام لھم 

  . أدار الحجر في یده ثالث مرات ، اغلق عینیھ 

ألنھ سمع أصوات تتحرك حولھ تبدو كما لو كانت أجسام ضعیفة تتحرك أقدامھا على . عرف أنھ  قد انفتح 

  .عینیھ ونظر حولھ )ھاري(فتح .ف الغابة الخارجیة األرض الملیئة باألغصان المثمرة الممیزة ألطرا

الذي ) ریدل(كانوا اقرب ما یكون إلى . كان بإمكانھ أن یرى اآلن انھم لیسوا بأشباح ولیسوا ببشر حقیقیین  

  .والذي كان لدیة ذاكرة جعلتة یبدوا حقیقیا وصلبا ، ھرب من المذكرة منذ وقت بعید 

وعلى كل وجھ منھم بدت ،تحركوا باتجاھھ ،  ولكن أكثر بكثیر من أشباح كانوا اقل واقعیة من أجسام حقیقة

  .ابتسامة حب

. وكان یرتدى المالبس التي مات بھا والزال شعره غیر مرتب وھائج).ھاري(لھ نفس طول )... جیمس(كان 

  ).ویزلي(ونظاراتھ كانت معوجة قلیال مثل الخاصة بالسید 

سار على الحشائش بسھولة ویدیھ في . حیا ) ھاري(با من آخر مرة رآه وسیما واكثر شبا) سیریوس(بینما بدا 

  .  جیبھ و ابتسامتھ على وجھھ 

بدا أنھ سعید لیعود لھذا المكان . وشعره كان أكثر كثافة واغمق ، واقل حجما ، كان اصغر أیضا ) لوبین (

  .المألوف لھ الذي شھد العدید من التجوال الممتع 

أعینھا الخضراء ، )ھاري(دفعت شعرھا الطویل للخلف وھي تقترب من . أكبر من الكل) لیلي(كانت ابتسامة 

  .فتشت في وجھھ بجوع كما لو كانت لن تراه مرة أخرى أبدا ، التي تشبھھ كثیرا، 

  )".ھاري(لقد كنت شجاعا جدا یا "

 إلیھا إلى األبد وان وشعر أنھ یحب أن یقف ویظل ینظر، وظلت عینیھ تنظر إلى عینیھا .لم یستطع أن یتكلم 

  .ھذا سیكون كافیا جدا لھ 

  ".فخورین بك جدا ..نحن .اقتربت  جدا ) ھاري(لقد كدت أن تصل یا ) :  "جیمس(قال 

  .قبل یستطیع أن یكتمھ  ) ھاري(خرج السؤال الطفولى من بین شفتي ". ھل یؤلم ؟) : "ھارى(قال 

  ."سرع واسھل من الدخول في النومأنھ أ.الموت ؟  ال على اإلطالق ):  "سیریوس( قال 

  ...".أنھ یرید أن ینتھي.وسوف یرید أن ینھى الموضوع بسرعة ) :  "لوبین(قال 

  ".أنا حقا آسف ـــــ.أیا منكم " ، وخرجت الكلمات تلقائیة " ،لم اكن ارغب أن تموت ) : "ھاري(قال 

أنا آسف ــــ ، ) ریموس.... ( أن أنجبت ولدك ـــ   بمجرد:  " أكثر من أي أحد منھم قائال ) لوبین(وتوجھ إلى 

."  
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أتمنى أن .. ولكنھ سیعرف لماذا لقیت حتفي ... آسف على أنني لن اعرفھ . أنا آسف أیضا ) :  "لوبین(قال 

  ."أنني كنت أحاول أن اصنع عالما یمكنھ أن یعیش فیھ حیاة اسعد .یفھم 

عرف انھم لن یقولوا لھ أن یذھب ). ھاري( رفعت شعر نفحة باردة تبدو كما لو كانت نابعة من قلب الغابة

  .حیث ینبغي أن یكون ھذا قراره

  "سوف تظلون معي؟؟؟) : "ھاري(قال 

  ...."حتى آخر النھایة) :  "جیمس(قال 

  "ألن یكونوا قادرین على رویتكم ؟؟؟؟) : "ھاري(قال 

  ...."نحن جزء منك وخفیین عن أي شخص آخر ) : "سیریوس(قال 

  "،...أبقي بالقرب منى :  "وقال بصوت خفیض  ... ...إلى أمھ) ريھا(نظر 

وكلھم كانوا بمثابة ، مر وسطھم مع مرافقیھ ، تؤثر فیھ )  الدیمنتورات(لم تعد رعشة ... یسیر) ھاري(وبدا 

 ، وجمیعا بدءوا یسیرون عبر األشجار القدیمة التي نمت متالصقة وأغصانھا متدلیة، بالنسبة لھ ) البتروناس(

  .وجذورھا إلتوت تحت ثقل أقدامھم 

ولیس لدیة فكرة عن مكان ، العباءة علیة أكثر في الظالم وھو یسیر اعمق واعمق في الغابة )ھاري(جذب 

، ) جیمس(وبجانبھ وبصوت ال یكاد یسمع مشى .ولكنة كان واثقا من أنھ سوف یجده ،بالضبط ) فولدمورت(

 استمد ھو شجاعتھ والسبب في قدرتھ على أن یحرك قدما تلو ومن وجودھم) لیلي(و) لوبین(،) سیریوس(

  ....األخرى لألمام

كما لو أنھ ، ساقیھ تبدوان كما لو كانتا تعمالن من غیر توجیھ ،شعر كما لو كان جسده وعقلة منفصلین اآلن 

ن كانوا الموتى الذین یسیرون بجواره في الغابة  اآل. لجسد ھو على وشك مغادرتھ ، ولیس سائق ، مسافر

وكل اآلخرین الذین یبدون لھ ، ) جینى(،) ھرمایوني(،) رون: (یبدون  أكثر حقیقة لھ  من األحیاء في القلعة 

  ) .....فولدمورت(ناحیة ،كأشباح اآلن وھو یمضى منزلقا ناحیة نھایة حیاتھ 

وتوقف أیضا  ،حولھ منصتا)ھاري(تلفت .یبدو أن بعض الكائنات الحیة تقترب . صدى وھمس تردد بجواره

  ) .سیریوس(و) لوبین(كال من  أمھ وأبوه و

ھل یمكن أن .إنھ لدیة عباءة اخفاء ". " ھل ھناك أحد ھنا : "ثم سمعوا صوت یھمس بحدة على مقربة منھم 

  "یكون ھو ــــــ؟؟؟

) دولوھوف(و) یاكسلى(انھم ) ھاري(فرآھم ،عصیھم في أیدیھم ، ثم ظھر جسدان  من خلف شجرة قریبة 

على ما ) . لوبین(و) سیریوس(وامھ وأبوه و) ھاري(سیرون في الظالم ناحیة المكان الذي یقف فیھ كال من ی

  .یبدو انھم ال یروھم 

  "ھل تستطیع أن تمیز؟،ربما یكون حیوانا "، " أنا متأكد من أني سمعت صوتا ) :  "یاكسلى(قال 
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  .ثم نظر خلف كتفیھ " ن األشیاء ھنا أبقي مجموعة م)  ھاجرید(ھذا األحمق ) :  " دولوھوف(قال 

على ساعتھ و لكنھ لم یأتي ) بوتر(لقد حصل ... لقد انتھى الوقت تقریبا :  "ثم قال . إلى ساعتھ ) یاكسلى(نظر 

 ".  

  ."أنھ لن یكون سعیدا ! ولكنة كان واثقا أنھ سوف یأتي "

  "...من األفضل أن نعود لنعرف ماذا ستكون الخطة اآلن) : "یاكسلى(قال 

وھو متیقن انھم سوف یقودونھ إلى ) ھاري(وتبعھم . وسارا بعیدا ناحیة الغابة) دولوھوف(و)  یاكسلى(ارتد 

  . وھز أبوه رأسھ مشجعا لھ ، وابتسمت أمھ لھ ، تلفت یمینا ویسارا . حیث یرید أن یذھب 

إلى منطقة ) دولوھوف(و) یاكسلى(ضوءا أمامھم عندھا تقدم ) ھاري(ظلوا سائرین لعدة دقائق حتى رأى 

  .سابقا ) اراجوج(كان ھنا المكان الذي عاش فیھ الوحش .  في الحال) ھاري(مكشوفة من األرض  عرفھا 

إال أن باقي العناكب من أوالده كانت قد تم السیطرة ، كانت التزال بقایا الشبكة العنكبوتیة الضخمة موجودة 

   ...علیھا من قبل أكلة الموت لتنضم للقتال في صفھم

كانوا ..كانت ھناك نار موقدة في وسط الخالء بینما سقط الضوء المتذبذب منھا على جماعة من آكلي الموت 

في حین جلس .بینما آخرون اظھروا وجوھھم ،بعضھم كان ال یزال مرتدیا قناعھ مخبأ وجھھ .كلھم صامتون 

  .ھھم القاسیة كالصخرملقیین بظالل ھائلة على المشھد بوجو،عمالقان على أطراف المجموعة 

و ھو یعض ) رول(رأي ذلك األشقر الضخم .. بینما ھو یمضغ في أظافره الطویلة ) فنریر) (ھاري(ھنا رأى 

التي كانت عیناھا  ملیئة ) نارسیسا(الذي بدا مھزوما و مرعوبا وأیضا ) مالفوى(ورأى .. على شفتھ النازفة 

  ...بالخشیة و الخوف

الذي وقف برآسة منحنیة بینما  یدیھ البیضاء مضمومة ) فولدمورت(ة ناحیة كل العیون اآلن كانت موجھ

  .حول العصا األقدم أمامھ 

فكر ، وقف ساكنا على أطراف ھذا المشھد ) ھاري(بینما ،أو ربما یعد في صمت في ذھنھ ، ربما كان یدعو 

  ...كم أنھ یشبھ طفل وھو یعد في لعبة المساكة ... بسخافة ) ھاري(

یھسھس ویلتف حول نفسھ  داخل قفصھ السحري الذي  یطفو في ) ناجیني(ھ كان الثعبان العظیم خلف رأس

  .الھواء محمیا 

ال )  :  " دولوھوف(ألعلى وھنا قال ) فولدمورت(نظر ، إلى الدائرة ) یاكسلى(و) دولوھوف(عندما انضم 

  ".یا سیدي ، اثر لھ  

. یھ الحمراوان بدتا كما لو  كانتا تحترقان في ضوء النارعین) . فولدمورت(لم تتغیر التعبیرات على وجھ 

  .وببط رفع العصا األقدم  بین أصابعھ الطویلة 
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بدون قناع )  فولدمورت(كانت تجلس على اقرب  مكان من  " سیدي ـــــ:  " قائلة ) بیالتریكس(ھنا تكلمت 

  .كان وجھھا یبدو علیة اثر الدماء فیما عدا ذلك كانت تبدو سلیمة ،

یده مشیرا إلیھا بأن تصمت فلم تنطق بكلمة بعدھا ولكن ظلت تنظر إلیة بنظرة انبھار ) فولدمورت(ھنا رفع 

  .تعبدي 

بینما ظلت عیناه على النیران المشتعلة " ،أنا ظننت أنھ سیأتي :  "بصوتھ العالي  الواضح ) فولدمورت(قال 

  ."أنا توقعت منھ أن یأتي :  "ثم ردد 

الذي كان قلبھ اآلن على وشك أن یخترق ضلوعھ  كما لو كان ، )ھاري(لكل بدا خائفا مثل ا. لم ینطق أحد 

  .مصمما أن یھرب من الجسد الذي سینتھي

لم یكن یرغب أن . كانت یداه ترتعشان وھو یجذب عباءة اإلخفاء ویضعھا داخل معطفھ مع عصاه السحریة 

  .یشعر بإغراء أن یقاتل اآلن 

  ".كنت مخطئا ....یبدو أنني   ") :فولدمورت(ھنا قال 

  ."كال لم تكن : "وبأكبر قوة یستطیع أن یضعھا في صوتھ قال  ، بأعلى صوت یستطیعھ ) ھاري(رد 

ومن زاویة عینھ أمكنھ أن یرى والدیھ ، انزلق حجر االستدعاء من بین أصابعھ .لم یرد أن یبدو خائفا 

في تلك اللحظة شعر أنھ لم یعد أحد یھم .حیة ضوء النار وھم یختفون بینما ھو یخطو نا) لوبین(و) سیریوس(و

  .كان فقط ھما االثنان اآلن) .فولدمورت(غیر 

كانت ھناك العدید ، زار العمالقان بینما وقف آكلوا الموت كلھم ، ذھب تأثیر المفاجأة بسرعة كما جاء بسرعة 

  . من الصرخات وصیحات االستغراب وحتى بعض الضحكات

، وظل محدقا فیھ وھو یتجھ إلیھ ) ھاري(واقفا في مكانھ إال أن عینیھ الحمراوان وجدتا ) فولدمورت(تجمد 

  .حتى صارت النار بینھما 

  !"الاااااا! ھارى:  "فجأة صاح صوت قائال 

جسده العمالق ھز األغصان فوقھ  وھو . كان مربوط وثبت إلى شجرة قریبة ) ھاجرید(فوجد ) ھاري(التفت 

  "ماذا تفعل ــــ؟؟، )ھاري! (كال! كال:  "حرر یناضل محاوال الت

  )  .ھاجرید(وبحركة من عصاه أصمت !"  اصمت ) :  "رول(صاح 

صدرھا ، )ھاري(و) فولدمورت(التي كانت واقفة على قدمیھا اآلن كانت تنظر بترقب بین )  بیالتریكس(

 اللھب والثعبان الذي كان یلتف الشي الوحید الذي كان یتحرك في المكان ھو ألسنة. یعلو ویھبط بتنفسھا 

  ) .فولدمورت(ویلتف في قفصھ الواقي خلف راس 

  .یشعر بعصاه رابضة على صدره إال أنھ لم یبذل أي محاولة لكي یسحبھا ) ھاري(كان 
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خمسون لعنة ،) ناجیني(وعرف أنھ لو حاول أن یصوب عصاه ناحیة ، عرف أن الثعبان كان محمى للغایة 

رأسھ ) فولدمورت(یتبادلون النظرات ثم أمال ) ھاري(و) فولدمورت(وفى سكون ظل  . سوف تصیبھ قبلھا 

الذي یقف أمامھ وارتسمت ابتسامة خالیة من الرحمة على فمھ الذي لیس ) ھاري(قلیال ناحیة الجانب یتأمل 

  .فیھ شفتین 

  ".الصبي الذي   نجى ،)ھاري بوتر: "(قال بنعومة كأن صوتھ جزء من النار المشتعلة 

كان الیزال یناضل ) ھاجرید. (كل شيء كان منتظرا ، كانوا منتظرین . لم یتحرك أحد من آكلي الموت 

فقد كان یفكر بصورة ال توصف في ) ھاري(أما ،تراقب ) بیالتریكس(بینما .محاوال التحرر من قیوده 

  ونظرتھا المدھشة وملمس شفتیھا على ــــ) جینى(

متسائال  ماذا سوف ، مثل طفل فضولي ، سھ ال تزال متوجھة إلى جانبھ كانت رأ.عصاه ) فولدمورت(رفع 

  ....!!! یحدث إذا ما ھو تابع 

بینما الزال بإمكانھ الوقوف ، وبسرعة ، أراد أن ینتھي األمر اآلن ، مجددا إلى العیون الحمراء ) ھاري(نظر 

  قبل أن یخونھ الخوف ــــ، فبل أن یفقد التحكم ، 

  ...ثم اختفى كل شيء، و ومیض من الضوء األخضر رأى الفم یتحرك 
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   كان وحیدا تماما.. الصمتإلىیستمع ،لألرضكان یرقد ووجھھ 

  .من األساس كان ھناك أنھحتى لم یكن متأكدا تماما .لم یكن ھناك أحد آخر.  كان یشاھدهأحدال 

 أكثركون ی أن ، یجب أنھ موجودال بد   ، ،فكراإلطالقبعد وقت طویل ، أو ربما لم یكن وقت على 

كما أن ھذا السطح .لذلك فھو یملك حاسة اللمس  ، فكرة بدون جسد ألنھ كان یرقد على سطح ما من

 أن ھذا لم یزعجھ كونھ إال ،حالما أدرك ھذا اكتشف أیضا أنھ عار... الذي یرقد علیھ موجود أیضا 

  ...شف أنھ یستطیع أن یرىوعندما بدأ یفتحھما اكت،  بدأ یتجول وفكر أن یفتح عینیھ .وحیدا تماما

 ما حولھ خلف لم یختف. ضباب عرفھ من قبل يكأ لم یكن أنھ ، رغم  باھت یكمن وسط ضبابأنھ. 

السطح الذي یرقد . ...بدت كأنھا لم تتكون بعد في ما حولھ البخار  إن السحب بل.السحب و البخار

ح  فارغ یجلس علیھ ،  جسده شيء مسط ،  فقط ھناكوإنما، ال حار وال بارد ، بیض أعلیھ یبدو 

ثم بدأت الضوضاء . بعد اآلن نظارات اللم یكن یرتدي . وتحسس وجھھ. یبدو أن لم یصب بأذى

صوت كان .  صوت صغیر لین  لشيء خافق ، یناضل... بھأحاط من خالل العدم الذي إلیھتصل 

 لدیھ شعور غیر كان..ھ كان مزعجا بالمقارنة بھذا الصمت الذي غلف المكان  ، ولكنمثیر للشفقة

 كان مرتدیا أنھ تمنى لو   شعر بالخجل و ،األولى ،  وللمرة ماكر یتنصت على شيء أنھمریح 

ھا اقترب منھا  وسحب.  قریبةمسافة على مالبسظھرت فبالكاد تشكلت الفكرة في رأسھ . مالبسھ

  .كانت ناعمة ، نظیفة ، ودافئة. تجاھھ

وقد نھض ، ونظر . . . . في اللحظة التي كان یریدھا ظھروا غیر عادي كیف أنھم األمركان 

  .ھل ھو في حجرة احتیاجات كبیرة؟  وكلما أطال النظر رأى المزید . حولھ

كل شيء قابل . ..قصر ماربما كان في . سقف زجاجي مقبب یلمع عالیا فوقھ في ضوء الشمس

  .ا في الضبابلالحتمال ، باستثناء ذلك النحیب والنشیج القادم قریبا من مكان م

فضاء .   یبدو كما لو أنھ یخترع نفسھ أمام عینیھو ما حولھببطء في مكانھ  )ھاري(استدار . . . 

 الكبرى ، مع السقف الزجاجي المقبب القاعة بكثیر من أكبرقاعة ، واسع ، ونظیف ، مشرق 

   ...وكان الشخص الوحید ھناك ، فیما عدا. كانت خالیة تماما. الواضح

كان على شكل طفل صغیر ، عاریا على  وقد.  الشيء الذي یحدث الضجیجرأىو . ارتد فجأة

 المنظر ، و یرتعد تحت مقعد حیث ترك غیر شوه  وخشن ، مغیر ملتئماألرض ، و لھ جلد 

  .األنفاس ، یناضل من أجل األنظارمرغوب فیھ ، بعیدا عن 

ومع ذلك اقترب ببطء وھو .  منھاالقترابھ لم یرد  صغیر وھش وجریح ، ولكنأنھمع  ، وخاف منھ

 یصل أنكان واقفا  قریبا بما یكفي لیمسھ ، لكنھ لم یستطع .  لحظةأي الوراء في إلىمستعد لقفزة 

  . لم یستطع ذلكوإنما یخفف عنھ ، أنیجب . شعر وكأنھ جبان.  ذلكإلىبنفسھ 
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 استقامة ، ونحوه بسعادة كان یسیر )  البس دمبلدور(...... فوجدهالتفت حولھ".  تساعدأنال یمكنك "

  .یرتدي روب بلون أزرق كمنتصف اللیل 

. ولد رائعنك إ " : ویدیھ كانت كلتاھما سلیمة وبیضاء ،وفرد ذراعیھ على اتساعھما . ") ھاري(" 

بعیدا عن الطفل ) دمبلدور( )ھاري(مصعوقا ، تبع ". دعنا نمشي.  حقا رجل شجاع ، شجاع

 تحت ھذا بمسافةموضوعان ، لم یسبق أن الحظھما )ھاري(دین  مقعإلىقاده  ،المسلوخ ونشیجھ 

، محدقا في وجھ مدیر اآلخرفي  )ھاري( ، وسقط أحدھمجلس في ) دمبلدور. (السقف العالي المتألق

العینین بشكل ثاقب وراء زرق أ ، واللحیةبشعره الفضي الطویل ) دمبلدور. (المدرسة القدیم

  .وبعد. كل شيء كما كان في الذاكرة ، قوفالمع األنفالنظارات النصف قمریة ،

  .)ھاري( ھاقال" لكن أنت میت. . "

 . من دون تردد-) دمبلدور (ھاقال" أوه ، نعم"

 ."؟ أیضا میت أنا. . . إذن"

تقد عأال  ھذا ھو السؤال ، ألیس كذلك؟ وعلى العموم ، أیھا الفتى ،  " :مبتسما) دمبلدور( ، قال"آه " 

".   

  . یبتسم )دمبلدور(م البعض ، ال یزال  بعضھإلىتطلعوا 

  . )ھاري(كرر " ؟ تعتقد؟؟؟ال"

  ).دمبلدور(، قال " ال"

. إنھا ال تبدو موجودة ھناك . جبھتھ ىعل  نحو ندبة البرقبغریزتھرفع یده  )ھاري( . . . "لكن"

  .! "...!!لقد قصدت أن اتركنھ یقتلني!   كان یجب أن أموت فلم أدافع عن نفسيولكنني"

  . " كبیرأثر كان لھ أنھاعتقد "  : قال) دمبلدور "(...ھذا و" 

لم یر ذلك الرجل سعیدا ھكذا  )ھاري. (مثل الضوء ؛ مثل النار) دمبلدور( تشع من السعادة أنیبدو 

  .من قبل 

 .)ھاري(قال "  لياشرح"

  . بمرح معاإبھامیھ و رفع). دمبلدور (ھاقال"  تعلمأنتلكن "

  "ألیس كذلك؟ ") :ھاري( اھقال"  تركتھ یقتلنيأنا"

  !"أكمل " :وھو  یومئ برأسھ) دمبلدور (ھاقال" بلى فعلت"

  ".. . .ذلك الجزء من روحھ الذي كان بداخلي"

عریضة للتشجیع على الھ تباالستمرار ، و ابتسام )ھاري( بحماس أكثر ، ویطالب أومأ) دمبلدور( 

  .وجھھ
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  "ھل ذھب؟ ". . . 

 ، وكاملة ملكك  أصبحت كاملة و نقیةروحك.  دمرھاأنھنعم ، "  ،)دمبلدور( ھاقال! " أوه نعم" 

 . ")ھاري(

  .... تحت الكرسيالخلقة المخلوق الصغیر المشوه إلىنظر فوق كتفھ  )ھاري( .. . . "لكن ذلك " 

  ." ؟أستاذما  ھذا یا " 

  ).دمبلدور (ھا قال." شيء خارج حدود مساعدتنا "

  من أجليولم  یمت أحد"  ،أخرى بدأ مرة  )ھاري (."  القاتلةعنةالل )فولدمورت( استخدم إذاولكن "

   ."  كیف یمكنني أن أكون حیا؟-  كما فعلت أميھذه المرة

  . " جشعھ وتذكر ما فعلھ،في جھلھ ، في قسوتھ. فكر للوراء " ، )دمبلدور (ھا قال ." اعتقد أنك تعلم"

 فرید من نوعھ ، مع فإنھھ في قصر ،  صح أنوإذا.  ترك عینھ تسبح فوق محیطھ،،)ھاري (فكر 

 ھنا وھناك ، وما أسوارأجزاء من  ھناك و..صفوف ال منكراسي موضوعة في مجموعات قلیلة 

ثم بدأ الجواب یرتفع . و المخلوق تحت الكرسي ھم وحدھم البشر ھناك )ھاري(و) دمبلدور(زال 

  .) ھاري( ھا، قال" لقد أخذ دمي"  :  شفتیھ بسھولة دون جھدإلى

یا دمك یجري في شرایینھ ! لقد أخذ  دمك وأعاد بناء جسمھ الحي "  ،)دمبلدور(قال " !!! بالضبط"

  ! "...!!!زال حیای ھو ماطالما لقد ربطك بالحیاة !  داخل كل منكم)يلیل( حمایة،  )ھاري(

ن ظننت أننا سواء یجب أ! ظننت أنھ العكس. . . بینما یعیش؟ ولكنني اعتقدت. . . أعیش أنا" 

 وكان یلھیھ النشیج و صوت األلم من المخلوق خلفھم وعاد بنظره  ". الشيء نفسھ؟أنھا أمنموت؟ 

  .أخرى الوراء مرة إلى

  "  نفعل شیئا؟أن ال نستطیع أننا متأكد أنتھل "

  ".  مساعدة ممكنةأيال یوجد "

  : و یقول یبتسم) دمبلدور(و  )ھاري (ھاقال " من ذلك  أكثر. . .  اشرحإذن"

لقد جعل روحھ .  لم یقصد صنعھا)كسوھوركر(، )ھاري(یا  السابع )كسوالھوركر(ت أنت كن"

 ومحاوالت قتل والدیك،  التي ال توصفالشریرة األفعال عندما ارتكب تلك أنھغیر مستقرة حتى 

لقد ترك ما ھو . یعرفھأن من قل ألكن ما ھرب من الغرفة كان حتى . انكسرت روحھ ، قتل طفل

  . " الذي نجاالضحیةترك جزء من نفسھ معلق بك ، لقد كان ھو .  وراءه من جسمھأكثر

 رأى أنھ  ال قیمة لحكایات الجني المنزلي )مورتدفول(! ) ھاري(وعلمھ دائما بقي ناقصا ، "

نھم أ. شيءیفھم أي لم  لم یعرف و)فولدمورت( ، والبراءةواألطفال ، وحكایات الحب والوفاء 

  .تلك الحقیقة التي لم یفھمھا،  أي سحرمن ىأقو قدرات ، كثیر منھ بأقوىلدیھم قدرات جمیعا 
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 عندما توفیت أمكأخذ في جسده  جزء ضئیل من حمایة .  یقویھ أنأخذ دمك معتقدا أن من شأنھ  نھإ

 األخیر األمل )فولدمورت( التضحیة حیة ، وطالما تبقى الحمایة ، كالكما أنت و أبقىجسده . ألجلك

  . "لنفسھ

  .یحدق بھ )ھاري(و )ھاري( ل) دمبلدور(ابتسم "

 " الوقت؟ طوال ھوعلمت ھذا؟ علمت"

في سرور ، وجلسوا في صمت  فترة ) دمبلدور (ھا، قال" عادة جیدة يلكن تخمینات. لقد خمنت" 

  . المخلوق وراءھم استمر یتذمر ویرتجفأنطویلة ، في حین 

  "؟ ھاسرت عصاي عصاه التي اقترضلماذا ك . أكثرثمة " ،) ھاري(قال "  من ذلك ،أكثرثمة "

  . "جزم أ أن أستطیعفي ذلك ، ال " 

  .یضحك) دمبلدور(و  )ھاري (ھا، قال "إذنخمن " 

لم تكن  ةسحری عوالم إلى قد سافرتما معا )فولدمورت(واللورد نك إ، )ھاري( تفھمھ أنما یجب "

ع عصي سحریة على  صانألي یمكن أنھعتقد أ، ولم یسبق لھا مثیل ، وال . ومجربةمعروفة 

 . ")فولدمورت( لحدثا متفسیر أو توقع اإلطالق

 إلى بینكم عندما عاد الرابطة ضاعف )فولدمورت(، كما تعرف اآلن ، اللورد ،،  منھبدون قصد "

 أمكجزء من روحھ ال تزال معلقة بك ، ولتقویة نفسھ ، فإنھ أخذ جزءا من تضحیة . اإلنسانشكل 

. .  ربما لم یكن لیجرؤ على لمس دمكفإنھ ، التضحیة لتلك الرھیبةة القوة  كان فھم بدقإذا.  نفسھإلى

 ، وربما لم یكن لیقتل على )فولدمورت( ال یمكن أن یكون اللورد فإنھ یفھم أن استطاع إذاولكن . . 

  . "اإلطالق

ألي  من قبل  مما حدثأكثر االثنان أنتمارتباط مصائركم الرابطة المزدوجة بینكما ، وجود ھذه "

 شيءواآلن . لھا نفس قالب عصاك ھاجمك بعصا سحریة )فولدمورت(ساحرین في التاریخ ، 

لم یعرف  أبدا ألنھ  لم یتوقعھ)فولدمورت(اللورد ،  العصا تفاعلت بشكل .. ، كما نعلمحدثغریب 

  ."أن عصاك توأم لعصاه 

ى أردت، احتماالت بل حت  قد قبلت ،أنت. ) ھاري( خوفا مما كنت في تلك اللیلة أكثركان "

فازت شجاعتك ، وعصاك زادت .  لم یكن قادرا على القیام بھ)فولمورت(وھذا شيء اللورد ،الموت

  . "أسیادھموبذلك ، حدث شيء بین تلك العصي ، شيء ما ردد العالقة بین . قوتك

 أنھا تلك اللیلة، یمكن القول )فولدمورت( عصاك تشربت بعض قدرات وصفات عصا أنعتقد أ"

عصاك عندما بارزك ، تعرفت رجل كان سواء  ھتتعرف. نفسھ )فولدمورت (توي على القلیل منتح

القریب والعدو اللدود ، وردت بعضا من سحره ضده ، سحر أقوى بكثیر من أي شيء عصا 
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 ، ذاتھا )فولدمورت( القاتل لمھارة الھائلة و الشجاعةعصاك اآلن لھا قدرة .  قامت بھ)لوشیوس(

  ." المسكینة أمامك؟ )لوشیوس مالفوي(صة عصا ماذا تكون فر

، " قادرة على كسرھا؟ )ھرمایوني( كانت إذا، فكیف .  كانت عصاي قویة لھذه الدرجةإذالكن " 

 ، الذي عبث )فولدمورت( إلى الرائعة موجھة فقط آثارھا ، كانت بنيیا ":  بذلك فقال )ھاري( ھسأل

أما غیر .  تجاھھ تكون العصا قویة بشكل غیر عاديفقط. السحریةالقوانین عمق أبسوء حكمة مع 

  .أنھى برفق) دمبلدور( ."مع أنھا عصا جیدة ، إنني متأكد . . . كانت عصا سحریة كغیرھاف ذلك 

 تتحقق من أمور مثل الوقت أنمن الصعب جدا . جلس یفكر لفترة طویلة ، أو ربما ثوان ) ھاري( 

  ".قتلني بعصاك" .ھنا

 نتفق على أنیمكن  نناأعتقد أ ":  و أكمل )ھاري( صحح ل) دمبلدور (."بعصايفشل في قتلك  نھإ"

أنا  ...آالمكلست أقلل  من : " قد أضاف من خشیتھ أن یكون فظا ھكذالم تمت، وان كاننك أ أن

  ". كانت بالغة إنھامتأكد

سلیمتین و یتابع  یدیھ النظیفتین الإلى و ھو ینظر )ھاري (ھاقال" أنني بخیر في ھذه اللحظة ،شعر أ"

  "  نحن بالضبط؟أین ":

  "؟ في رأیك ؟؟أین ترانا نكون"  ،ھینظر حول وھو  )دمبلدور (ھا، قال"  سأسلكحسنا ، كنت "

لم یكن یعرف ، لكنھ وجد جوابا على استعداد  )ھاري( ، )دمبلدور ( فیھا سأل اللحظة التي حتى

باستثناء أنھا أنظف وفارغة ، . ) نجزكروسیك(، مثل محطة " : ، وقال ببطء" بدوت" :إلعطائھ اآلن 

  . "وال توجد قطارات كما أرى

 ھل أنت متأكد ، حقا؟ ": و یقول  كان یضحك بشكل مفرط) دمبلدور(  "!! !)نجزكروسیك(محطة "

  ". ھذه ، كما یقولون ، حفلتك أنت. یا صبي ، لیس لدي أدني فكرة  ":ثم تابع قائال 

   ...یغیظھ ) دمبلدور( كان  معني ھذا ؛لم تكن لدیھ فكرة عن )ھاري(

  . مسألة مكانھم الذي ال یعرفھ  بكثیر منإلحاحا أكثرثم تذكر مسألة 

  .)دمبلدور(وھو سعید بتالشي االبتسامة عن وجھ  )ھاري (ھاقال "الموت  مقدسات"

  ." حسنا") : دمبلدور (ثم قال  ،،،  قلقاحتىكان یبدو . " أوه نعم؟"

یبدو كطفل ضبط یرتكب  ، كان یبدو أقل بكثیر من رجل عجوز)دمبلدور(ابل  منذ قاألولىللمرة 

  ....أثما

 خشیت لقد )ھاري(؟ إخبارك؟ لعدم ثقتي بك ھل یمكنك أن تعذرني لعدم  ،  تغفر ليأنھل یمكنك " 

 ألتمس منك إنني ...رتكبتھا استرتكب نفس األخطاء التي نك أظننت .ستفشل كما فشلتنك أ فقط

  . "األفضلرجل النك إعرفت ، منذ بعض الوقت ، فقد ) يھار(العفو 
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  .، وتلك الدموع في عینیھ) دمبلدور(ذھل من لھجة ن م و ھو)ھاري (ھاسأل"ماذا تتحدث عنھ؟ " 

   ."!حلم رجل یائس ..." )  دمبلدور ( غمغم"  المقدسات ، المقدسات"

  "! ولكنھم حقیقة"

ولكنك تعرف؟ لیس . أحمقاوكنت أنا "  ،)دمبلدور (ھا، قال"  الحمقىإلغراءحقیقیة وخطیرة ، "

   " ھذا أنت تعرف. عندي أسرار منك بعد اآلن

  "ماذا أعرف؟ " 

. الزرقاوین العینین  في، والدموع ال تزال تتألق)ھاري(تحول بكامل جسمھ لمواجھة ) دمبلدور( 

 ، في نھایة ھل أنا أفضل! !! من الموت  أقوى أن تصبح  ،)ھاري( الموت یا علىالسیطرة "

  ."؟ )فولدمورت(المطاف ، من 

 تسأل؟ لم تقتل أحدا أبدا لو أمكنك أن كیف یمكنك -طبعا "  ،)ھاري( ھاقال  ".. أفضل طبعا كنت" 

  . "تجنب ھذا

  .وكان مثل طفل یسعى لالطمئنان ، )دمبلدور(، قال "صحیح صحیح " 

  ".) ھاري ( طریقة لقھر الموتإیجاد إلى سعیت أیضالكن أنا "

  .)ھاري(قال " لیست الطریقة التي فعلھا "

كان من الغریب أن یجلس تحت ھذا السقف العالي یدافع عنھ ضد  ، )دمبلدور(بعد كل غضبھ على 

 ولیس المقدسات ") :دمبلدور(غمغم  ")كساتوھوركرال( ولیس المقدسات ":سھ و تابع قائال نف

  ." بالضبط ،)كساتوھوركرال(

لم یعد ) ھاري(حیث كان ذلك الكائن المشوه یتذمر و یئن ولكن ، ظات كانت ھناك وقفة  لبضع لح

  ".ا كان یبحث عنھا أیض)جریندیلوالد(" ) :دمبلدور) (ھاري(و سأل .یلتفت إلیھ بعد اآلن 

كان ھذا ھو الشيء الذي  ": عینیھ للحظات و ھو یومئ برأسھ إیجابا و یقول ) دمبلدور(أغمض 

من أجل ) جودریك(تجویف  إلى المجيء أراد. لھما ھاجس مشتركساحرین ذكیین  ...جمع بیننا

أراد أن یستكشف مكان وفاة  ،) ھاري(أنا متأكد من أنك خمنت ذلك یا ) إجنوتس بیفیریل(مقبرة 

  . "األخ الثالث

  ....")بیفیریل(االخوة "،) ھاري( ھسأل ".  صحیح كلھ؟األمر إذن" 

و ھو یومئ برأسھ ) ھاري(كالم ) دمبلدور( أكمل  .  "األسطورةكانوا ھم االخوة الثالثة في " 

كانوا ببساطة سحرة موھوبین ) لبیفیری( االعتقاد بأن األخوة إلىولكنني أمیل أكثر " : موافقا ثم قال 

ولكن فكرة أنھم قابلوا ..نجحوا في صنع ھذه األشیاء القویة للغایة..بحق و خطرین في نفس الوقت 

أعتقد إنھا أسطورة نسجت .  المقدسات التي تخص الموت علىستولوا الموت في الطریق  و أنھم ا
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  "....حول ما صنعوه من أشیاء لقوة و عظمة ھذه األشیاء 

 ابنتھا ، إلى األم االبن ، و من إلى األبمن   ، سافر على مر العصور ،اآلنالرداء ، كما تعلم "

 ". )جودریك( تجویف في )جنوتسإ( ، الذي ولد ، مثل )إجنوتس( حفید لآخر إلىوصوال 

  .) ھاري( ل ابتسم ) دمبلدور(

  ." ؟أنا"

 )جیمس(. اعرف لماذا كانت العباءة في حوزتي لیلة وفاة والدیك أنا  و.  تماماكما خمنت. .نعم أنت"

و قد أوضحت الكثیر من األخطاء الغیر مكتشفة التي كان یفعلھا .  فقطأیام قبل بضعة إیاھاقد أراني 

.  و فحصھا اقتراضھا ، للنظر فیھاإلیھطلبت .  اصدق ما كنت أراهأنلم یسعني ! ... رسة في المد

 ، ولكن لم استطع المقاومة ، لم تجمیع و توحید المقدساتكنت قد تخلیت منذ زمن طویل عن حلم 

ي وكانت عباءة لیس لھا مثیل ،قدیمة ،و كاملة ف. . . .  نظرة فاحصةإلقاء أمنع نفسي من أنیمكنني 

 كان .!" !! أخیرا ، كل ذلك لنفسياثنین من المقدسات ، وكان بحوزتي أبیكثم مات . . . كل النواحي

  ..صوتھ مریرا للغایة

 )فولدمورت( ": و تابع بسرعة )ھاري (ھا قال."كن لیساعدھم على البقاء ، رغم ذلك یالرداء لم "

  . "الرداء لن یجعلھما ضد اللعنات.  وأبيأمي أینكان یعلم 

  ".صحیح"  ،)دمبلدور(تنھد "صحیح " 

 : قائال  دفعھ للكالملذا فقد  ، لكنھ لم یتكلم  لیتابع)دمبلدور( )ھاري(انتظر 

  ." ؟العباءة عندما رأیت المقدسات تخلیت عن البحث عن إذن"

  .)ھاري( أجبر نفسھ على النظر لعیني أنھویبدو   ،)دمبلدور(قال "  أوه ، نعم "

  .. " مما احتقر نفسيأكثرال یمكنك احتقاري . تعلم. تعلم ما حدث "

  ."حتقرك ألكنني ال " 

اعتالل صحة أختي  تعلم سر  ": و تابع وأخذ نفس عمیق). دمبلدور (ھاقال"  یجب علیك إذن" 

تعرف كیف أن أبي أراد ، ..و ما أصبحت علیھ بعدھا .. ما فعلھ ھؤالء العامة لھا الصغیرة ،و 

و ) اریانا( لرعایة كرست حیاتھا أميتعرف كیف أن . )ازكابان(، توفي في و دفع الثمن  االنتقام ،

  ".)ھاري(  یا  لھاأسأت لكنني

  . الفراغإلى،  )ھاري(و كان یتطلع اآلن فوق رأس   ذكر ذلك بصراحة ، ببرود)  دمبلدور( 

  . " المجدأردت. أتألق  أن أردت.  الفرارأردت. كنت موھوبا ، كنت ذكیا "

 أحببتكنت أحبھا ،  "..  و یجعلھ عجوزا مرة أخري واأللم یعبر وجھھھا ،  قال"ھمي  فتسيءال " 

، وأكثر شخص أناني  )ھاري( منك ةنانیأ ، واكثر أنانیا ، لكني كنت وأختي أخي أحببتوالدي ، 
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  . "یمكن تخیلھ

ي في  قریتإلى المتمرد لي ،عدت واألخ العلیلة األخت ، و تركت مسؤولیة أميماتت و عندما "

  ".. . . .وبالطبع ، جاء ! محاصر ومھدر القدرات. ومرارةغضب 

  .من جدید )ھاري(مباشرة في عیني ) دمبلدور(نظر 

 یضطرون العامة سوف.  أسرتني وألھمتني أفكاره تتصور كیف أن أنال یمكنك . ) جریندیلوالد( "

لشابان القائدان العظیمان للثورة ا وأنا ) جریندیلوالد (.  المظفرون سنصبح نحن السحرة. ة التبعیإلى

...."  

  من اجلكل ذلك سیكون .  ضمیري بكلمات جوفاءھدأتلكنني . كنت مترددا قلیال .. نعم  "

من ھو  ھل عرفت  في داخلي .  ضرر سیتم سداد مائة ضعفھ للسحرةأيالمصلحة األعظم ، وان 

 ، ثمارھا جعلنا الخطط تأتي إذا. كستظاھرت بالع فعلت ، لكني أنني؟ أعتقد ) ریندیلوالدجیلیرت ج(

  . " سوف تتحققأحالمفان كل ما عندي من 

العصا !  كان كالنا مسحورالكم ، ا كان مسحورا بھلكم! مقدسات الموت وفي قلب مخططاتنا ،  "

 أنني بالنسبة لھ ، رغم  حجر االستدعاء! السلطةإلىالسالح الذي من شأنھ أن یقودنا ، التي ال تھزم

 یعنى عودة والدي ، فإنھ لي ، أما ...  كان یعني جیشا من االنفیريفإنھ  ال أعرف ،أننيبتظاھرت 

 . "ورفع كافة المسؤولیة عن عاتقي

 أنكل منا یمكن . )ھاري( موضوع العباءة كثیرا أبدابطریقة ما ، نحن لم نناقش . . . والعباءة "

 ھ تستخدمأنحقیقي ، الذي  بالطبع یمكن السحر ال،   دون العباءةالكفایةیخفي نفسھ جیدا بما فیھ 

 ، )اریانا( إخفاء في  مفیدةكونت وجدناھا ، سإذا إننااعتقد .  فضال عن مالكھااآلخرین ة ووقایةلحمای

 الرجل الذي یجمع الثالثة أن  قالتهسطورألا  ألن تكمل الثالثي ،ألنھا أساسا بالعباءة اھتمامناولكن 

  . " بالنسبة لنا أننا لن نقھرت ، التي تعني  عندئذ حقا یكون سید الموأشیاء

 ، واألحالمشھرین من الجنون ، ! ) ریندیلوالدج(و ) دمبلدور( ،  الذین ال یقھرونأسیاد الموت "

  . " ليتبقوا  آسرتي أعضاء الثنین فقط من وإھمال

اكن ارغب لم  . بشاعة أكثر بشكل قاس ،و إلىعاد الواقع . تعلم ما حدث. . . وحتى ذلك الحین "

..  ما صاح بھ أخي  اسمعأنلم أكن أرید .  الحقائق التي صاح بھا أخي في شخصيإلىفي االستماع 

وغیر مستقرة في مریضة  مع أخت المقدسات  ال أستطیع السعي خلف أنني لم أكن أرید أن اسمع 

  . "مسئولیتي

ا في شخصیتھ ، ولكنني كنت أرى ذلك دائم.  فقد السیطرة )ریندیلوالدج(. قتالالجدال اصبح  "

.  والحذر من أميالعنایةبعد كل . . . )اریانا(و.  صار كائن رھیبواآلنتظاھرت بعدم المالحظة ، 
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  . "األرضملقاة  قتیلة على . . 

 ، یلمسھ أن یمكنھ ألنھیده وكان سعیدا ) ھاري(مد . قلیال وبدأ یبكي في حرقة) دمبلدور( شھق 

  . تدریجیا نفسھعلى استعاد السیطرة) دمبلدور( و برفق أمسك ذراعھ 

وتالشى  مع خططھ لالستیالء على السلطة ،   ، أناإال ذھب ، كما تنبأ الجمیع )ریندیلوالدج(حسنا ، "

 ، التي كنت قد شجعتھ وساعدتھ األحالم ، بمقدسات الموت، وأحالمھ العامةومخططاتھ لتعذیب 

 لدفن شقیقتي ، وتعلم العیش مع شعوري  أنابینما كنت تركتھرب . و التي تالشت معھ أیضاعلیھا

   . "بالذنب والحزن المروع ، والخجل

في الوقت .  عصا لھا قوة ھائلةعلىحصل قالوا أنھ .  عنھإشاعاتكانت ھناك . ومع مرور السنین "

 فقد.  رفضتأناطبعا .  منصب وزیر السحر ، لیس مرة واحدة ، بل عدة مراتعلىالذي عرض 

  . "ؤتمن على السلطة غیر مأننيتعلمت 

  ) .ھاري(صاح " ) ریمجیورسك( أو )فودج(لكن كنت ستكون أفضل بكثیر من "

  ، أن السلطة ھيمذ كنت شاباكنت قد أثبت . . من ھذا لست متأكدا"   ،بشدة) دمبلدور(سأل "  ؟أنا"

یسبق ، ولكن ربما األصلح للسلطة ھم الذین لم )ھاري(وھو الشيء الغریب . وإغرائي ي ضعفنقطة

) ھوجورتس(و لذلك فضلت البقاء في . ، قد دفعت القیادة علیھم  تماماالذین ، مثلك.  طلبوھاأنلھم 

  "... كنت جیدا كمعلمأننياعتقد . ..فیھا أمانا أكثركنت 

  )ھاري( قالھا " كنت األفضل "

 )یلوالدریندج( مع تدریب السحرة الشباب ، أنالكن بینما انشغلت . )ھاري(  یا جداعطوف أنت" 

  . " أنا خشیتھ أكثرأنني كان یخشاني ، وربما فعل ذلك ، لكن اعتقد أنھیقولون .  جیشایبنيكان 

 یفعلھ أنا یمكن ملیس م"  ،ردا على الشك في نظره )ھاري(ل) دمبلدور(، قال "   ، لیس الموتال"

ولكنني كنت . ..یل مھارة منھ بقلأكثرأنا  كنا متكافئین ، وربما كنت ناكنت اعرف إن. السحرلي ب

 التي قتلت اللعنة ، رمي تلك الرھیبة المعركة تلك منا ، في أيلم أعلم أبدا . .خائفا من الحقیقة 

من .. لقد خفت برغم كل شيء. )ھاري(یمكنك أن تدعوني جبانا وغالبا ستكون صحیحا . أختي

 من خالل غباء ، ولكن ، لیس فقط من خالل الغطرسھ والمعرفة أن أكون أنا الذي تسببت في موتھا

  ."الضربة التي أخذت حیاتھا 

حتى النھایة ، كان من  بیننا أخرت المعركة . ..كان یعلم ما یخیفني ..  ذلك  كان یعلمأنھاعتقد  "

لذا  ،  إیقافھعلىو كان ھو ال یقھر ولم یقدر أحد الناس یموتون . أطول تنتظر أنالمخجل جدا 

  ."..اضطررت لفعل ما قمت بھ آنذاك 

لم  صمتمرت لحظة من ال ، . " فزت بالعصابالمبارزة و فزت . حسنا ، تعلم ما حدث بعدھا "
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لم یكن . ..و أودي بحیاتھا)  اریانا(  من ضربقد عرف) دمبلدور( كان إذاعما ) ھاري (یسأل فیھا

) دوردمبل ( شاھده ماأخیرا علم . لھ) دمبلدور( ناھیك عن أنھ ال یرید أن یقول  ، یرید أن یعرف

یتفھم التأثیر الساحر الذي جلبتھ ) دمبلدور(و علم السبب الذي جعل عندما نظر في مرآة األحالم ، 

و أخیرا قال .جلسا في صمت لمدة طویلة ، و بكاء المخلوق وراءھم بالكاد لم یعد یزعجھ. المرآة لھ

 كذب ، و قدل.  العصاعلى الحصول من )فولدمورت( حاول إیقاف ) ریندیلوالدج (" ) :ھاري(

  . " قطیحصل علیھاتظاھر أنھ لم 

 أنھیقولون "  : وھو یقول .وجھھ و أنفھ المعقوفالدموع ال تزال على و  رأسھ موافقا) دمبلدور(ھز 

  یكون ذلكأنوآمل . ) نورمنجراد( ، وحیدا في زنزانتھ في الالحقةاظھر الندم في السنوات 

 )فولدمورت(ربما كذبھ على . أعمال لما قام بھ من  شعر بالرعب والخجلأنھ اعتقد أن أود. صحیحا

 من الحصول على )فولدمورت(منع ل أو. . .كان محاولة منھ للتعویض عما فعل في الماضي

  . . . "المقدسات

 ...یجفف عینیھ) دمبلدور( و . ذلك )ھاري(اقترح  .  "؟ من اقتحام ضریحك؟ لمنعھأو ربما". . . 

 ."... حجر االستدعاءانك حاولت استخدام   ") :ريھا(قال  أخرىبعد وقفة قصیرة 

 ، بعد كل تلك السنوات ، مدفون في المنزل المھجور أنھعندما اكتشفت  ":  قائال)دمبلدور( فوافقھ 

 ألسباب أردتھ في شبابي ، أنني ، رغم أحد المقدسات التي تمنیتھا أكثر من غیرھا ، )جاونت(ل

 الخاتم یحمل أن... )كسوھوركر( أنھانسیت تماما  .) ھاري( یا  عقلي فقدت لقد --- مختلفة جدا 

  و )اریانا( أرى أن على وشك أنني ، ولثانیة تصورت ارتدیتھلكنني أخذتھ ، . .. ما بالتأكید لعنة

بعد كل تلك . ) ھاري( أحمقا یاكنت . . . والدتي ، والدي ، وأقول لھم كیف أنا آسف جدا ، كنت

و أثبت ھذا مرارا وتكرارا و قد  ، مقدسات الموت أوحد أن كنت ال أستحق .لم أتعلم شیئا..السنوات 

  . " النھائياإلثبات كان لكن ذلك 

ما الخطأ في . أخرى تراھم مرة أن أردتلقد ! !!!طبیعیا  ما فعلتھكان  ")...ھاري(قال  "لماذا؟ " 

  ."ذلك؟ 

كنت .  أصلح فقط لتملك أقلھم كنت. )ھاري( المقدسات یاربما رجل في الملیون یمكن أن یوحد " 

لقد كان مسموحا لي . ...أو استخدامھا في القتل  بھا للتباھيولیس  ، األقدمقادرا على امتالك العصا 

  ." اآلخرین إلنقاذ،ولكن لیس لكسب شخصي ... أن امتلكھا و استخدمھا 

 أن تعمل لي كما تعمل أبدا ، وبالتالي ال یمكن كنت أخذتھا بدافع من الفضول ، فقد العباءة أما "

 ولیس  في سالم ، الستدعاء من ھم استخدمھ في محاولة أن أردتالحجر . صحابھا الحقیقیینأل

  . "مقدسات الموت تستحق امتالك أنت الذي.  أنت كما فعلتلتسھیل و تشجیع قیامي بالتضحیة بذاتي
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كیف یمكنھ .  أن یغضب منھال یمكنھ اآلن ؛   لھابتسم) ھاري(، و)ھاري( ید علىربت ) دمبلدور ( 

  .؟بعد كل ھذا ) دمبلدور(أن یظل غاضبا من 

  " ؟ ھكذا صعبااألمر تجعل أنلماذا كان علیك "

. )ھاري( قلیال یا  تھدئك كي )جرانجر( ةنسآلعلى ا اعتمدت أننياخشي  ":قائال ) دمبلدور(ابتسم 

  الحقائقكل عرفت إذا أنھكنت خائفا من .  ستسیطر على قلبك الطیبحماستك أنكنت اخشي 

 المقدسات لنفسك كما فعلت علىلكنت حاولت الحصول  ، ة المغریاألشیاء حول تلك بطریقة مباشرة

فقد أردت لك أن ...علیھم في النھایة تحصل س كنت إذا. خاطئة ألسباب و ، في الوقت الخطأ أنا

 إلى الحقیقي ال یسعى  ، الن السیداآلن السید الحقیقي للموت أنت. تحصل علیھم بطریقة أمنھ

 بكثیر أسوء أشیاء اآلن ھناك و یدرك أن یموت ، أن یجب أنھ یرضى ولكنھ . الھروب من الموت

  .. " من الموتاألحیاءفي عالم 

  ."؟ ألیس كذلك؟؟.. لم یعلم أبدا بشأن مقدسات الموت ) فولدمورت(ولكن " 

ولكن حتى لو كان . )كسوھوركر( ىإل الذي حولھ االستدعاء لم یعرف حجر ألنھال اعتقد ذلك " 

 یحتاج للعباءة أنھ لن یفكر أنھ.  باستثناء األولىم مھتم في أیھأنھاشك في  ننيإ. )ھاري( ، بھمیعرف 

 . "ھموال یحب  یخاف الموتىأنھ من الموتى؟ یستدعي أن الحجر ، ومن یرید وأما، 

  ." منھ أن یذھب وراء العصا؟ توقعتولكنك " 

لیتل ( مقبرة في )فولدمورت( منذ تفوقت عصاك على .. وراء ذلك سیسعىأنھ متأكدالقد كنت " 

 )أولیفاندر(وعندما خطف .  متفوقةمھارة بسبب  علیھ في البدایة ، خشي انك قد فزت. ) ھانجلیتون

!   أیضا  ولكن عصاه المقترضة لم تؤد افضل. وظن أنھ فھم كل شيء. ، اكتشف وجود التوأم لعصاه

 ما الھبة التي تتمتع بھا و سأل نفسھ ما المھارة التي تملكھا والتي تمد عصاك بالقوة ، یأنوبدال من 

كان سعیھ ورائھا ألنھ اعتقد . سعي خلف العصا التي قیل أنھا ستھزم أي عصا أخرى ..ال یمتلكھا

مسكین .  تزیل الضعف وتجعلھ حقا ال یقھراألقدم العصا أن ھو یعتقد ...إنھا ستنھي صراعھ معك

  .. . . ")سیفیروس(

  ."األقدم یحصل على العصا أنأردتھ  نإذ،) بیسنا( بواسطة خططت لموتك  قد كنتإذا"

  ."ألیس كذلك؟ ،  لم ینجحاألمركانت ھذه خطتي ولكن "

...  ذلك المخلوق من ورائھم و ھو یبكي إلىو ھو یستمع )  ھاري( قالھا ."األمرأجل لم ینجح ھذا "

و قد ھبطت فكرة ما یجب عملھ اآلن و بعد ...عدة دقائق بدون أن یتكلما ل) دمبلدور(و ) ھاري(بقي 

  :فقال أخیرا ... تدریجیا و بھدوء و بطء شدید كتساقط الجلید) ھاري( رأس علىكل ما حدث 

  ." ؟ألیس كذلك ؟؟؟..  أن أعود علىأنا  "
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  "...إن ھذا یرجع إلیك "

  ." ؟؟؟ الخیارىألد "

نك أ و أنا اعتقد ، كما تقول )نجزكروسیك(نحن في محطة " ،،.مبتسما ) دمبلدور(قالھا  ... بالطبع"

  ."..تستقل قطارا ....دعنا نقول  ...یمكنك أنفسوف ..إذا قررت أنك ال ترید العودة 

  ." أخذني؟یوأین س"

  ") :ھاري( سأل .أخرى صمت مرة مرت لحظة.. .بكل بساطة) دمبلدور (ھا قال.".. األمامإلى "

  ". ؟؟   العصا القدیمةیمتلك )فولدمورت(

  . " یملك العصا)فولدمورت(. صحیح "

  ." أعود؟ أنولكنك تریدني " 

 األبد إلىك قد تقضي علیھ ھناك فرصة انف أعتقد  أنك إذا اخترت العودة"  :ئال قا) دمبلدور( أجابھ "

  ھنا أقلإلىودة لدیك خوفا من الع نإ) ھاري( ھذا جیدا یاولكنني أعرف .  بذلك اعدأن أستطیعال . 

  . ")فولدمورت(لدي مما بكثیر 

  . المخلوق الذي ارتعد واختنق في الظل بعیدا تحت الكرسيإلى  مرة أخرىبنظره ) ھاري( عاد

 ھؤالء الذین یعیشون دون .. و خصوصا ...ألحیاء كن شفیقا با. )ھاري( الموتى علىال تشفق  "

إذا كان ھذا یبدو لك . أقل ستمزقسر  ات ، أرواح أقل ستموأن یمكنك ضمان ...بالعودة . حب

  . "...إذن فنحن نودع بعضنا اآلن...كھدف نبیل 

تركھ لھذا المكان لن یكون أبدا بصعوبة مشیھ ،، ثم تنھد و ھو یفكر .. برأسھ موافقا ) ھاري(أومأ 

 سیعود أنھو یعرف ..ولكنھ كان یعلم أن ھنا یوجد الدفء و النور و السالم ..في الغابة لیلقي حتفھ 

فعل الشيء ذاتھ ) دمبلدور( ،)ھاري ( نھض..ھناك لأللم و الخوف من فقدان المزید من األشخاص

ھل " : و تابع  )ھاري( قالھا ."قل لي شیئا واحدا آخر. " وجوه بعضھم البعضإلى، وكانوا ینظرون 

 ".؟  فقط ؟؟ أنھ یحدث داخل رأسيأوھذا حقیقي؟ 

رغم أن الضباب ) ھاري( في أذني أقوىقال و قد بدا صوتھ اعلي و ملیا ثم ) دمبلدور (نظر إلیھ 

ولكن ) ھاري( بالطبع یحدث ذلك داخل رأسك یا ": الباھت قد بدأ یكتنفھ اآلن و یخفي ھیئتھ تماما 

   ". غیر حقیقي  ؟؟؟أنھیعني ،، لماذا  یكون ذلك بالتبعیة 





  
  
 

   ٥٤٣ 

 Http://www.TipsClub. com 

 یشعر باألرض أنیمكنھ . تمأل أنفھرائحة الغابات . أخرىمرة  األرض على وجھھ علىكان یرقد 

 كل .و بإطار نظارتھ الذي مع سقوطھ أرضا قد جرح صدغھ الواقعة تحت خده ،  الصلبةالباردة

 لم یتحرك . كدمھ من لكمة فوالذیة كأنھ شعر...فیھ لعنة القتلشبر منھ یتألم ، والمكان الذي تلقى 

  . بزاویة بشعة و فمھ مفتوح ىولكنھ بقي حیث سقط  وذراعھ األیسر قد التو

 قلقا  سمع خطوات مسرعة وھمسا.. رغم ذلك  ولكنھ. إثر موتھ كان یتوقع سماع الصیاح والتھلیل

  ،،مأل المكان حولھ

  .."سیدي..سیدي"

على فتح عینیھ ، ) ھاري ( لم یجرؤ...تخاطب حبیبھا وتحدثت كأنما  ،)بیالتریكس( صوت كان ذلك

 عصاه ال تزال تحت العباءة أنكان یعلم .  الستكشاف محنتھاألخرىولكن سمح باستخدام حواسھ 

 ،  عباءتھ أسفل  ھناكمحشوة اإلخفاءعباءة واألرض كما أنھ شعر أیضا ب یحس بھا بین صدره ألنھ

  .األنظاربعیدا عن 

  ..".سیدي "

و للوقوف .  تتراجع عن نفس المكانأشخاصعدة . أكثرخطوات ) . فولدمورت (ھا، قال" ھذا یكفي"

 یحاول الوقوف على أنھیبدو ) فولدمورت. (میلیمترعینیھ مجرد ) ھاري(فتح على ما یجري ، 

 ...أماكنھم حول الساحة الخالیة  إلى للعودة  عنھعون بعیداارأكلة الموتى كانوا یتس. قدمیھ

. عینیھ وفكر فیما رأى )ھاري (أغلق). فولدمورت( وحدھا بقیت ھناك راكعة بجانب )بیالتریكس(

شيء ما حدث عندما . األرض وقع على أنھ، الذین یبدو ) فولدمورت(أكلة الموتى قد تجمعوا حول 

قط وكال منھم قد س.  كذلكاألمر ؟ یبدو أیضا) فولدمورت (نھارأھل ...بلعنة القتل ) ھاري(ضرب 

  . . . اآلن وكال منھم قد عاد .لفترة قصیرةمغشیا علیھ 

  "-- سیدي ، دعني "

تصور ، ما یحدث  ال یرى أنھ ببرود ، ورغم  ذلك قال) فولدمورت" ( ال أحتاج للمساعدةأنا"

   ."  ھل ھو میت؟-الصبي ":   التي مدتھا لسیدھا الذي أكمل  تسحب ید العون)بیالتریكس( ) ھاري(

علیھ و قد ، لكنھ شعر بتركیز أعینھم )ھاري( اقترب من أحدال . ..المكان صمت كامل في كان ھناك

  . جفن قد یختلجأو إصبع ، خائف من األرضتصق أكثر في جعلھ یل

..  افحصیھ ":صوتھ كان عالیا و صاحبھ اختالجھ ألم و ھو یتابع .. . ) فولدمورت (ھا، قال" يأنت"

   ".؟أخبریني إذا كان میتا أم ال ؟؟

وال یسعھ سوى الرقود ھناك ، مع قلبھ الذي ینبض . ال یعرف من الذي قد أرسلوه للتحقق )ھاري(

) فولدمورت( أن یتم فحصھ ، ولكن في نفس الوقت كان سعیدا ألن إلىبشكل خائن ، واالنتظار 



  
  
 

   ٥٤٤ 

 Http://www.TipsClub. com 

  ..ویخشى من أن كل شيء لم یتم طبقا لما خطط  یقترب منھ أنیخشى من 

 لترىقلبت إحدى جفنیھ  ،  وجھھإلى لیونة مما كان متوقعا ، وتطرقت كانت أكثر األیدي ،

 و قد  وسرعة تنفسھاالمرأة إلىیمكنھ االستماع .وقلبھ قمیصھ لتتحسس صدره أسفل إلىتسللت .عینیھ

  .عرف أنھا تشعر اآلن بنبض قلبھ مقابل ضلوعھ .  وجھھ علىسقط شعرھا الطویل 

 بعد على كانت شفتاھا . الھمس بالكاد مسموع ."قلعة؟  حي؟ ھل ھو في الھل ھو،،، )دراكو("

 وجھھ و یحجبھ عن المشاھدین علىبوصة من أذنیھ و قد انحنت ألسفل كثیرا حتى یغطي شعرھا 

  ." نعم ":فھمس قائال لھا ..

 أنھ ": ثم سحبت یدھا و اعتدلت قائلة .. و األظافر تكاد تخترقھ .شعر بالید على صدره تنقبض 

  .) نارسیسا مالفوي(ت  كان"! میت

 والفضي األحمرألوان من  )ھاري(، وخالل جفنیھ ، رأى  مبتھجا من فرحة النصرواآلن الكل صاح

  ، ما حدث رض الواقع ، فھمأال یزال یفتعل الموت على ھو و.  بالنصر في الھواء احتفاالانطلقت

 ، وتجد ابنھا ، ھي )تسورجھو( إلى الطریقة الوحیدة لیسمح لھا بالدخول أن عرفت ) نارسیسا(

   .)ھاري (على أو النتصاره )فولدمورت( وھي لم تعد تكترث ل. كجزء من الجیش المنتصر

 میت على یدي ، و ال یوجد )بوتر ھاري "( ،خالل االضطرابات) فولدمورت(صاح " أترون؟"

جثتھ لن كان یتوقع ھذا ، وعرف أن  )ھاري (.! ")كروشیو(! شاھدوا!  یھددني اآلنأنرجل یمكن 

وقد ). فولدمورت( انتصار إلثبات لإلذاللعرض ت تأن الغابة ؛ ویجب أرضیةیسمح لھا بالبقاء على 

. مرة ، مرتین ، ثالث مرات في الھواءتم إلقائھ . رفعت في الھواء ، ولكن األلم المتوقع لم یأت

 بال حیاة حركة وبال  نفسھ أبقى ، لكنھ  عباءتھ قلیال تحتحركتعصاه تب شعرنظارتھ طارت منھ و

  . ، سمع  صدى الصرخات والضحكاألخیرة، وعندما سقط للمرة 

من یجر . صبح علیھ البطلأ على ما و نطلعھم القلعة ، إلىلنذھب  "، ) فولدمورت(، قال " اآلن"

  . " ال انتظرواالجسد؟

 . أسفل منھاألرضارتجاف  شعر ب)ھاري(بعد لحظات قلیلة ولكن  ت ھناك ضحكات كثیرة كان

 ، واضح في یدیك ، ألیس كذلك؟ و  سیكون جمیلأنھ ). "فولدمورت (ھا، قال" ...  أن تحملھ علیك"

  ."یجب أن یمكنھم تمییزه جیدا  . وجھھ على وضع النظارات. ) ریدجھا(یا احمل جسد صدیقك 

 ، لكن األیدي الھائلة التي رفعتھ في... وجھھ بطریقة قاسیة متعمدةىلعشخص ما وضع النظارات 

  تساقطت ؛ و ھو یرتجف و یبكي )ریدجھا( یشعر بأنیمكن  )ھاري. (الھواء كانت رقیقة جدا

  كلمةأو حتى  الحركة ، علىیجرؤ لم  )ھاري(علیھ الدموع وھو یحتضنھ بین ذراعیھ ، و

  . ما یرامعلى.. ال یزال .. لكي یطمئنھ بأن كل شيء ) ھاجرید(ل
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 حیث  الغابةإلىالذي تعثرت قدماه ، وھو یتوجھ عائدا  )ریدجھا(ل) فولدمورت (ھا، قال"  تحرك"

تجذب أطراف ) .. ھاري(كانت األغصان تصدم وجھ ..الشجر المتالصق و األغصان المتشابكة

في الظالم المحیط بھم .  عینیھ كما كانت تماماأغلقو لكنھ بقي صامتا تماما و قد فغر فاه و ..ثوبھ 

 عنق إلىلم ینظر أحد .المتواصل ) ھاجرید (و نحیب  . و في ظل احتشاد أكلة الموت حولھم.. 

 ... نبضھ الواضح یرىالمكشوف و ) ھاري بوتر (

 ا ؛و وسقوطھا كلما مراألشجاریمكنھ سماع طقطقة  )ھاري( یسیرون في الخلف ؛ العمالقةاالثنین 

و . . األشجار تتحرك من أماكنھا و ھي تصرخ علىجعلت الطیور .. كانا یحدثان ضجة قویة 

  ..حجبت صوت ضحكات أكلة الموت 

حیث بدأ أمكنھ أن یعرف ،  )ھاري( األرض المكشوفة ، وبعد حین ین نحووسار موكب المنتصر

  . بدأت تقلاألشجار أن، الظالم یقل تدریجیا

كاد أن یفتح عینیھ من الصرخة الغیر متوقعھ ) ھاري(بھذا لدرجة أن ) ھاجرید (صرخ ) ...  بین(

أنت ..أیھا الجبناء الضعفاء ...ألست كذلك ؟؟ إنك لم تقاتل .. أنت سعید اآلن : " مل یك) ھاجرید (و 

  . "...مات ...قد ما) ھاري بوتر(سعید بأن 

تساءل كم قنطورا یرقبون ) ھاري. ( جدید من یستمر ، بل انھار في البكاءأن لم یمكنھ )ریدجھا(

 للقناطیر اإلھانات الموت كال أكلةض من بع.  تمر ؛ وھو ال یجرؤ على فتح عینیھ للنظرالمسیرة

 إلى وا ،وأنھم قد وصل من حولھمانتعاش الھواء) ھاري(لمس  قد بعد قلیل ، و. التي تركوھا وراءھم

، ألنھ ترنح ) فولدمورت( طاعة ىأجبر عل قد ) ریدجھا( أنرأى  )ھاري". ( توقف. "حافة الغابة

و ھي ) لدیمنتوراتا( ل سمع صوت األنفاس الممیزةبرجفة تكتنف المسیرة و قد) ھاري(شعر . قلیال

فكرة كونھ حیا بقیت بداخلھ ...لن یستطیعوا التأثیر علیھ اآلن..  حافات األشجارعلىتدور حولھم  

اآلیل الخاص بوالده قد بقي حارسا لھ بداخل ) البتروناس(كأن و،، اآلن و كأنھا تعویذة جلب الحظ

 ...قلبھ 

 ، بعدھا مباشرةنفسھ ألنھ تكلم ) فولدمورت (أنھ، وكان یعلم  )ھاري(ن أحدھم كان یمر بالقرب م

   ).ھاري( و قد انبعث من األرض و اخترق طبلة أذن صوتھ تضخم بطریقة سحریة

 إلیكمنأتي .  حیاتكم من أجلھھددتم نفسھ بینما انتم إلنقاذھرب ، في محاولة .  میت)بوتر ھاري"(

  . " بطلكم قد ذھبأنبجسمھ كدلیل على 

. أكلة الموتى یفوقونكم ، والصبي الذي عاش انتھى. لقد فقدتم نصف المقاتلین.  انتھتالمعركة أن"

لمن ال یزال یقاوم ، رجال أو امرأة أو طفال ، فسوف یذبح .  یكون ھناك المزید من الحروبأالیجب 

اآلباء . نجو  یسوف  ، أماميمن یخرج من القلعة ، و یركع . أسرھم أعضاء، وكذلك كل عضو من 
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ي في العالم ن ستشاركونوإنكم، ..األخوة و األخوات سوف یعیشون و سوف أسامحھم ، واألبناء

  ."  معاالجدید الذي سنبنیھ

 علىیجرؤ لم  الذي )ھاري  (جدا منقریب ) فولدمورت ( كان.كان ھناك صمت في ساحات القلعة

  .فتح عینیھ مرة أخرى

 فتح عینیھ  اآلن)ھاري. ( المتابعةإلى اضطر )ریدجھا(قدما وومضي ) فولدمورت (ھا، قال"  تعال"

 ، كتفیھ الكبیرة حول األفعى )ینيجنا(بخطوات واسعة أمامھم یرتدي ) فولدمورت( ، وشاھد جزئیا

 تحت الرداء المخبأةلم یتمكن من استخراج العصا  )ھاري(لكن . .. خارج قفصھا المسحوراآلن ھي

  عبر الظلمة التي بدأت تنقشع ببطءلذین ساروا على كل جانب منھما  الموتى ، اأكلة یلحظ أندون 

  . . . ") ھاري(. . .) ھاري(أوه ،  " ،)ھاجرید( بكي"  )ھاري("

عبر كل  للتمییز أذنیھ یقترب من القلعة وتوترت أنھكان یعلم . أخرى مرة  تماما عینیھأغلق )ھاري(

لتمییز أي أصوات تدل ..  و أصوات حدیثھم  ھذه األصوات التي حولھ من وقع أقدام أكلة الموت

  .. الحیاة من داخل القلعة على

  ... !! "توقف " 

 األمامیة المفتوحة  األبواب ینتشرون في خط لمواجھة إلیھماستمع  )ھاري( توقفوا ؛ الموتىأكلة 

أضاء  فقد رأي الوھج األحمر الذي  عینیھ مغلقة أن على الرغم من و لكن ال یرى ،أنھ. للمدرسة

  ..وجھھ من مدخل القلعة 

یرونھ ملقیا میتا أمامھم بین .. في أي لحظة سوف یراه الناس الذین حاول الموت من أجلھم  ، انتظر

 )...ھاجرید(ذراعي 

یمكن ) ماكجونجال(لم یتوقع أو حتى یحلم أن األستاذة ..  كان الصراخ فظیعا  !" اااااااااااااااااااااااال"

 قي تتشفى )بیالتریكس( فعرف أنھا  ضحك امرأة قریبھ ، سمع .صرخة أبداأن تصدر مثل ھذه ال

   . )ماكجونجال(

 خرجوا حیث كان الناجون من المعركة قد.   فشاھد مدخل البوابة مليء بالناسنظر مرة أخرى لثانیة

ورأى . ) ھاري(و یرون بأنفسھم حقیقة وفاه ..  األبواب األمامیة لیواجھوا ھازمیھم إلى

أغلق عینیھ مرة ف. )ناجیني( رأس على أحد أصابعھ البیضاءیحرك  ، یقف أمامھ) ورتفولدم(

 .أخرى

  !"اااااااااااااااااااااااااااااال"

  !"اااااااااااااااااااااااااااااااااال"

  ! ") !!!رياااااااااااااھا(! ) !!ريااااااااااااھا("
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 )ھاري (تمني ؛)ماكجونجال(ن ل مما كاأسوء بأصوات) ینيج(و ) ھرمایوني( ، )رون(صرخ 

 من الرد ، ولكنھ جعل نفسھ یصمت ، وصیحاتھم تصرفت مثل أكثر من أي شيء أخر أن یتمكن

 أكلة إلىحیث بدأ الحشد الواقفون من الناجین في الصراخ و الصیاح و توجیھ الشتائم الزناد ؛ 

  - الموت و

. ضوء الساطع ، الكل صمتصاح ، وكان ھناك دوي ومیض من ال) فولدمورت (."! الصمت"

  .! "ضعھ عند قدمي، حیث ینتمي   ،)ریدجھا  (!األمرانتھى "

  .رأى نفسھ ینخفض  )ھاري(

 جانب المكان الذي وضع إلى األمام الوراء والى إلى وھو یخطو ...)فولدمورت (ھاقال ". أترون؟  "

  . )اريھ(فیھ 

ما كان إال كن شیئا على االطالق ، یلم  ،ھل تفھمون ان الجري وراء االوھام !   میت)بوتر ھاري"(

  .! "من أجلھصبي یعتمد على اآلخرین للتضحیھ بأنفسھم 

 كانوا یھتفون ویصرخون مرة )ورتسجھو(المدافعین عن   ، و) رون (صاح. ! "لقد ھزمك" 

  .أخرى مرة أصواتھم ابطل دوي صوت قوي  حتى أخرى

 في صوتھ و و ثمة مذاق للكذب) فولدمورت (ھاقال ،"  القلعة إلىقتل بینما كان یحاول التسلل  "

  " -  نفسھ إنقاذقتل بینما كان یحاول . "..كالمھ كلھ 

 ، ثم دوي ومیض الضوء ،  صوت صیاح )ھاري( لم یكمل كالمھ  حیث سمع ) فولدمورت(لكن 

 اخترق الجماھیر واستھدف أحدھم قد   فرأي أن  ضئیلقدار ؛ فتح عینیھ بم تألم شدیدوصوت

 ) فولدمورت (وقد رمي. األرض و قد نزع سالحھ إلىیسقط ) ھاري( شاھده  ،) لدمورتفو(

  . ..العصا التي انتزعھا من ذلك المھاجم جانبا و ھو یضحك 

 ما یحدث إلظھارمن الذي تطوع " :  األفعى فحیفقال في صوتھ الذي یشبھ "  ومن ھو ھذا؟"

  ."؟المعركةللذین یواصلون القتال عندما خسروا 

الصبي !  ... ، سیدي)بوتومجنیفیل لون( أنھ  ": و ھو تقول  والضحكبالسعادة تموج )بیالتریكس(

    ". ، أتتذكر؟...المطاردونابن !  الكثیر من المتاعب) كارو( یسبب لألخوة الذي كان 

میھ  الذي كان یناضل للوقوف على قد)نیفیل( إلىبال مباالة ) فولدمورت (ھاقال ،"  ، نعم ، أتذكرآه" 

  . .. و أكلة الموت الناجین الخالیة بین ، اعزل ، وغیر محمي في المنطقة 

الذي وقف ) نیفیل(سأل ) فولدمورت(".  ذو دم نقي ، ألیس كذلك أیھا الفتى الشجاع؟ أنتلكن  "

  . .. شكل قبضة علىأمامھ و یده الخالیة قد ضمھا 

  . بصوت عالرد) نیفیل( ." ؟أنني ماذا لو "
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 إلى نحتاج .  موتى جید جداآكلولعلك ستصبح .  ، و لك أصل نبیلالشجاعة روح أظھرت أنت "

  . ")بوتومجنیفیل لون( نوعك  یا 

) ! دمبلدور(جیش ".: ثم صاح بأعلى صوتھ ) نیفیل( ھا، قال" عندما یتجمد الجحیم سأشارككم إنني" 

" 

   ..إسكاتھعلى ) فولدمورت (یقدر سحر، وكان ھناك ھتاف من الجموع ال 

 إذا  " : لعنةأقوى صوتھ أكثر من فيخطرا  )ھاري(الحظ  قد و) فولدمورت (ھا، قال"جید جدا ". 

كوني " :  ثم قال بصوت ھادئ ".....األصلیة الخطة إلى نعود )بوتومج لون(كان ھذا ھو اختیارك ،

 . "ھ على رأس.... 

و عبر أحد  ،،و بعد ثانیة. عصاهیحرك) فولدمورت( ال یزال یشاھده من خالل رموشھ )ھاري(كان 

 وحط في ید .الضوء الباھت طار خالل ... شيء یشبھ طائرا ممسوخا  ،ةالقلعة المحطم نوافذ

 قبعة كانت..فارغا  خشنا . ھذا الشيء من طرفھ فتمایل في الھواء ) فولدمورت(ھز ) .فولدمورت(

  .التصنیف

لن یكون   " ،)فولدمورت (ھا قال.") ورتسجھو(لن یكون ھناك المزید من التصنیف في مدرسة  "

ساالزار ( النبیل ، لجدي األعظم فقط األلوان ستكون الشعار ، والدرع و ...ھناك المزید من المنازل

  ."؟ )بوتومجنیفیل لون(ألیس كذلك . الجمیع و سوف تكفي  )سلیذیرین 

 أنھا رأسھ ، حتى على وضع القبعة على) نیفیل ( الذي تجمد ، ثم اجبر)نیفیل( إلى بعصاه أشار، 

 كانت ھناك تحركات من الحشود أمام القلعة ، لكن أكلھ الموتى رفعوا عصیھم.  عینیھعلىانزلقت 

    .و ابقوا الحشود في أماكنھا. جمیعا كرجل واحد 

 ھا، قال"  بحیث یواصل معارضتھ ليالحماقةكل من لدیھ ل ھنا اآلن سیظھر ما یحدث )نیفیل( "

 )نیفیل(الصراخ شق الفجر ، وكان .  فاندلعت النار في قبعة التصنیفصاهوھو یرفع ع) فولدمورت(

  .یحترق ، واقفا في المكان نفسھ غیر قادر على التحرك 

  ....یجب أن یتحر.ال یمكن أن یحتمل  )ھاري(

جھة حدود  و أسوار المدرسة البعیدة  من ة سمعوا ضج ،وفجأة حدثت أشیاء كثیرة في نفس اللحظة

مندفعین من خارج  جاءوا ما یبدو مثل المئات من الناس و كانت في.. لتي وقفوا فیھاعن الساحة ا

 في المكان  انطلقت صیحات الحرب. ساحة القتال علىنطاق الرؤیة و اقتحموا القلعة و انقضوا 

 جانب من القلعة وصاح یمشي متثاقال یھز األرض أسفلھ من) جراوب(جاء وفي الوقت نفسھ ، . كلھ

 مثل ) راوبج( الذین انطلقوا نحو )فولدمورت( عمالقةھ صرخة زئیر من توأجاب!" )رییییجھا("

 واختلت تفاجئوا الموتى ، الذین آكليثم سقطت السھام على .  تتزلزلاألرض جعل األفیالقطیع 
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 ، وفردھا على نفسھ اإلخفاءعباءة  )ھاري (أخرج . و یصیحون من الدھشةصفوفھم ، وھم یھتفون

و قد  د ،  افلت من لعنة تثبیت  الجسمرنةفي حركة سریعة . أیضا )نیفیل(قدمیھ ، ، ووثب على 

.  من فوق رأسھ ثم التقط من أعماقھا شيء فضي لھ مقبض المع متألق من الزمرد  القبعة سقطت

و رغم صوت صرخات الحرب التي .. كان صوت اندفاع السیف الفضي و ھو یشق الھواء عالیا 

 السیف و ھو إلىفإن العیون جمیعھا نظرت . و صوت قتال و زئیر العمالقة . جاءت بھا القناطیر 

فطار األس عالیا ملتمعا في ،  الضخم بضربة واحدة محكمة ىیشق الھواء و یقطع رأس األفع

لم یسمعھا ) فولدمورت(و قد انطلقت صرخة غضب رھیبة من فم . الضوء القادم من مدخل القلعة 

ألقي   ...رتطم جسد األفعي باألرض خالیا من الحیاة عند قدمي صاحبھاثم ا.. أحد وسط القتال 

فصاح قبل أن یتمكن االخیر من مھاجمتھ ، ) فولدمورت( و)نیفیل(بتعویذة الدرع بین ) ھاري(

" ؟) ھاري(این ) ھاري ("!)ھاري(  ": كل أصوات المعركة المشتعلة علىبصوت )  ھاجرید(

 و قد كان الجمیع یحاول الھروب من یر على أكلھ الموتى ، القناطت حمل و قد .سادت الفوضى

 كائنات )ھاري (و قد شاھد التعزیزات تأتي من حیث ال یعلمون  ؛ كانت  و.تحت اقدام العمالقة 

باك (و أیضا جاء ) الثیسترال( كانت كائنات )  فولدمورت(ذات اجنحة عمالقة تطوف حول عمالقة 

یكیل لھم  )راوبج(حین كان ا یخمشون عیون العمالقة في  و كانوا جمیع)الھیبوجریف() بیك

 واكلھ الموتى على حد )ورتسجھو( السحرة المدافعین عن  أجبر  واالن..اللكمات و الضربات

 و كانوا ھ أمامكل موتى یراه كل أعلىق تعاویذه لیط )ھاري(كان .  القلعةإلىسواء على العودة 

ال یزال .  الجماھیر المتقھقرهجسادھم أ علىو قد داست   ،ینھارون غیر مدركین لمن او ما ضربھم

) فولدمورت( كان یبحث عن ، ة مدخل القاعإلىوصل   قد )ھاري(مخبا تحت عباءه االخفاء ، كان 

تباعھ  ؛ ألقي إ إلىال یزال یصرخ بالتعلیمات  ، وھو یطلق اللعنات من عصاه وھوالقاعة ورأه عبر 

سیموس (مثل ) فولدمورت( قائمة ضحایا إلىن كانوا سینضمون  معلى المزید من الدروع )ھاري(

 شتعلت التي اة المعركإلى الكبرى حیث انضموا ة القاعإلىجاءوا  الذین  )ھانا ابوت( و) فینیجان

  .في الداخل

) ھاري(كان ھناك المزید و المزید من المقاتلین یقتحمون الدرجات األمامیة للقاعة اكبري وقد رأي 

الذي كان مرتدیا بیجامتھ الممیزة حتى ھذه ) ھوراس سلوجھورن(و ) تشارلي ویزلي ( رأسھم على

نھم عادوا بجیش صغیر مكون من اسر و أصدقاء و عائالت كل من إ االثنین علىو قد بدا ..اللحظة 

و قاطنوا المساكن ) ھوجسمید (للقتال و معھم أیضا أصحاب محالت ) ھوجورتس(بقي من طالب 

.. صوت الحوافر القویة تضرب ارض القاعة الكبرى ) ھاري(كما سمع .. قة كلھا المحیطة بالمنط

) رونان(و ) بین(و من ضمنھم ) فولدمورت(كانت القناطیر تقتحمھا لتساعد في القتال ضد 
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 المطابخ الموجودة باألسفل حیث إلىدوي في القاعة صوت انفجار الباب المؤدي  ) .ماجوریان(و

و ) ورتسجھو( الجان المنزلي لو من ورائھ ظھر .. تھ و طار في الھواء انتزع الباب من مفصال

یصرخون و یلوحون بالسكاكین و السواطیر الحادة و كلھم تحت قیادة  القاعة نحو مدخل ھم یندفعون

 صدره و ھو یصیح علىو كانت تتراقص ) ریجیوالس(الذي ظھر أمامھم مرتدیا قالدة ) كریتشر(

.. قاتلوا ... قاتلوا " :ضفادع و الذي كان اعلي من صوت المعركة و یقول بصوتھ الشبیھ بنقیق ال

) ریجیوالس(باسم الشجاع .. قاتلوا سید الظالم .. المدافع عن الجن المنزلي .. قاتلوا من أجل سیدي 

 ".... القتاااااااالإلى.. 

كانت وجوھھم ..نھمیطعنونھم في كواحلھم و سیقا. كان الجن المنزلي یخترقون صفوف أكلة الموت 

حولھ وجد أكلة الموت ) ھاري (و كلما نظر ..  أكلة الموتعلىملیئة بالحیویة  و الغضب و الحقد 

و .. و قد أحاطت بھم التعاویذ . یتقھقرون حیث بدأت كفة المعركة تتغیر و بدأت أعدادھم تتناقص 

أو بكل بساطة یحاول . .بعضھم ینزع السھام من جروحھ و یبتعد عن الجن المنزلي الذي یطعنھ

 ..ألتیھ من كل صوباالھرب ولكنھ ال یستطیع من الحشود 

 ثم عبر بین أكلة الموت المحتجزین الذین بین المبارزین) ھاري(أسرع   ، لم ینتھ بعد األمر ولكن 

 ، وكان یضرب المعركة قلبفي ) فولدمورت(كان .  الكبرىالقاعة إلى ، واتجھ .یحاولون الھروب

 قرر االقتراب ،  وھو وإنما ،  أن یصوب علیھ بوضوح)ھاري(لم یستطع .  متناول یدهكل من في

كل من كانوا یستطیعون الوقوف على  . الكبرى أكثر ازدحاما قد أصبحت  القاعةال یزال خفیا ، و

 ، أرضا ) لي جوردان(و ) جورج(و قد أطاح بھ  ) یاكسلي() ھاري(رأى . ...في داخلھاأقدامھم 

لقي أ )الدن ماكنیرو ( ، ورأىو تعویذاتھ القویة) فلیتویك( بین یدي صارخا )دولوھوف( شھد سقوط

  . مغشیا علیھاألرضصاب الجدار المقابل  وانزلق  على فأ )ریدجھا( بواسطة القاعةعبر 

 ) آرثر( ، )روكوود (  یصعق) ابیرفورث(.)فنریر جرایباك( یسقطان ) نیفیل(و) رون( ورأى 

..  وسط الحشود  یجریان) نارسیسا مالفوي (و  ) لوشیوس(  وأرضا) ثیكنیس (یطرحان )بیرسي(و

  .... ابنھمعلىال یقاتلون ولكن یصرخون نداءا 

 ت ، كانكلھم في أن واحد ، )نجسليی ك( و)سلوجھورن ( ،)ماكجونجال(اآلن یبارز ) فولدمورت (

) بیالتركیس(و كانت ..  علیھالقضاء غیر قادرین على  وجھھ و ھمعلىمرتسمة الكراھیة الباردة 

  )..لونا(و ) جیني(و ) ھرمایوني(كان كل من ..  نھج سیدھا علىتقاتل ثالثة أیضا 

كانت متساویة معھم في القوة ) بیالتریكس(و رغم أن ثالثتھم كانوا یقاتلون بأقوى ما یستطیعون فإن 

لذا فقد غیر ) جیني (لة رأس یتغیر حین رأي لعنھ قتل تتجاوز ببوصات قلی) ھاري(و بدأ اھتمام ..

و لكنھ لم یكد یخطو عدة خطوات حتى كان قد سقط ،، ) بیالتریكس(اتجاھھ و بدأ بالتحرك ناحیة 



  
  
 

   ٥٥١ 

 Http://www.TipsClub. com 

  ..جانبا

و ) بیالتریكس(عباءتھا و ھي تركض تجاه ) ویزلي(ألقت السیدة ."..لیست ابنتي أیتھا العاھرة " 

ھا ضحكة عالیة إثر مشاھدتھا لمنازلتھا ھذا بإطالق) بیالتریكس(تصرخ بھا ھكذا و قد قابلت 

  ...الجدیدة

بذلك في الفتیات الثالث و سحبت عصاھا و بدأت ) مولي( صرخت ".....!!!!ابتعدوا عن الطریق" 

و ھي تتحرك و ) مولي ویزلي(بمزیج  عجیب من الفزع و االبتھاج ) ھاري(شاھد ..المعركة

 زمجرة إلىتتالشى و تتحول ) ریكس لیسترانجبیالت(تصوب عصاھا و تتفادى و قد بدأت ابتسامة 

انطلقت األشعة و التعاویذ حولھم و أضاءت المكان و جعلتھ حارا و قد تشققت األرض .. غاضبة 

  ..كلتا المرأتین كانت تقاتل لتقتل .. أسفلھم

الااا " : و لكنھا صرخت بھم قائلة ) ویزلي(حاول بعض الطالب المجيء لنصرة و مساعدة السیدة 

  ".....ابتعدوا.... إنھا لي أنا ..

 

وثالثة معارضین ) فولدمورت(مئات من الناس اآلن حول الجدران ، یشاھدون اثنین من المعارك ، 

 یرید ... یقف مختفیا یراقب المعركتین و ھو متحیر )ھاري( ، و)مولي( و )بیالتریكس(لھ ، و

  .ا حاول القتال أن یصیب األبریاء و لم یكن متأكدا إذ ، كما یرید أیضا حمایة أحباءهالھجوم 

 تقذف )مولي( تضحك بجنون ، وقالتھا و ھي ) بیالتریكس("  عندما أقتلك ؟ألطفالكماذا سیحدث  "

  .اللعنات حولھا

  ." ؟)فریدي(عندما تموتین بنفس الطریقة التي مات بھا  "

 )بیالتریكس (بینما ضحكت  .)ویزلي( صاحت السیدة .!"أخرى مرة -  األطفاللن تلمسي   "

ما ) ھاري ( عرف من خالل الحجاب ، وفجاه)سیریوس( ابن عمھا أسقطتالضحكة نفسھا عندما 

  . تفعلأنسیحدث قبل 

 مباشرة في وأصابتھا )بیالتریكس( ذراع أسفل ارتفعت في )مولي( لعنھ ...ولكن حدثت المفاجأة 

عرفت ..  وجحظت عینیھا ، للحظة وجھھا علىاالبتسامة  تجمدت )بیالتریكس(.  قلبھامكانالصدر 

المشھد و كأنھ رأى  )ھاري. (یصرخ) فولدمورت(ما حدث ، ثم سقطت و الجمھور یھدر بالفرح ، و

 یتراجعون ، )جھورنسلو( ، و)نجسليی ك( و)ماكجونجال(رأى  : تحول للتصویر البطيء

 فضل مالزم لھ سقوط آخر وامنغاضب ) فولدمورت( حیث كانویتخبطون ویتألمون في الھواء ، 

  .)یزلي وليمو( إلىورفع عصاه ووجھھا . ...و تفجر غضبھ كالقنبلة وسطھم 

یتحول ) فولدمورت( ، وبدأ القاعة ، والدرع یتوسع في منتصف  بھا صاح )ھاري" ( !)وجبروتی( "
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  . ...اإلخفاء أخیراعباءة  )ھاري( عندما  سحب  الذي أتت منھ التعویذةللمصدر

   "...!!! ..إنھ حي ) .. !!! ھاري ( ":الفرحة التي انطلقت من الحشود قائلة الصیاح و الھتافات 

كانت الحشود خائفة و انتشر الصمت حین نظر ..لم تكد تستمر لثوان قلیلة ثم صمتت تماما 

و قد بدأ كالھما یدوران حول بعضھما في دائرة واحدة في مركز القاعة ) ھاري (إلى) فولدمورت(

   ...الكبرى

 الصمت التام صوتھ حیث جعلبصوت عال ،  )ھاري (ھا قال." شخص آخر للمساعدةأي یدأرال "

  . "  ال بد أن یكون ليأنھ.  ھكذااألمریجب أن یكون   "،یشبھ البوق 

ھذه لیست  ،  ال یعني ھذا)بوتر(":  كاألفاعي قائل و عیناه الحمراء تتسعانھسھس) فولدمورت ( 

  ."؟ ) بوتر (لك؟ من الذي ستخدمھ كدرع واق الیومالطریقة التي تعمل بھا ، ألیس كذ

 مجرد أنت أنھ. ..أخرى) اتكسوھوركر(لیست ھناك   ":  ثم تابع ببساطة )ھاري (ھا قال ."أحدال  "

  .... "واحد منا على وشك المغادرة.  حیااآلخر بینما أحدنا یعیش أنال یمكن . وأنا

كان كاألفعى .. نتصب جسده و حدق بعینیھ الحمراء  ساخرا و قد ا)فولدمورت (قالھا ؟ " واحد منا "

ھل تعتقد أنك ستنجو ، الصبي الذي نجا  ":و بدأ یقول .. فریستھاعلى وشك االنقضاض علىالتي 

  ." أنقذك) دمبلدور(بواسطة الحادث ، فقط ألن 

 یتحرك وھو ال یزال. ھذا ) ھاري( سأل ." ؟إلنقاذي كان حادثا ؟؟؟حادث ،عندما توفیت والدتي   "

على المسافة نفسھا من قد حافظا  شدیدة الكمال ، والدائرة تلكمن جانب واحد ، كل منھما في 

  . ) فولدمورت( أحدا في القاعة غیر وجھ یرى) ھاري(و لم یكن بعضھما البعض 

و لم .. ا عندما ذھبت إلیك اللیلة  حادث أقاتلك في تلك المقبرة؟؟؟ أكان عندما قررت أناحادثكان أ "

  ". ؟؟أخرىو عدت أیضا لقتالك مرة !!!  و بقیت حیا. أدافع عن نفسي 

كانت الحشود صامتھ تماما و  بعد ، یلق تعویذتھ، ولكنھ لم ) فولدمورت ( بھاصاح"!  ...حوادث   "

باستثناء . و لم یبدو من خالل المئات الموجودین في القاعة أنھم یتنفسون حتى ..كأنھا متحجرة

  . ...االثنین

تبكي و تختبئ خلف رجال و نساء اكبر و تسمح لي بقتلھم كلھم  وحقیقة انك دائما ومصادفةادث ح"

  ". ...!!!من أجلك

 وعیونھما تلتقي  و كالھما یدور حول األخر،)ھاري (ھا، قال"   شخص آخر اللیلةأيلن تقتل  "

كنت  تفھم ذلك ؟؟ لقد أال .  منھم أبداأي أحدلن تكون قادرا على قتل   "، حمراءإلىعیون خضراء ،

 . ". ھؤالء الناسإیذاءمنعك من أل بروحي للتضحیةعلى استعداد 

   .! "ولكنك لم تفعل" 
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ألم تالحظ . انھم محمیون منك.  والدتيھ فعلت ما فعلتأنني.  ولكني قصدت ھذا ، وھذا ما حدث -"

 أنانك ال تستطیع . م تعذبھأن؟ ال یمكنك لم تتحقق علیھم أطلقتھا من اللعنات التي أیا أنكیف 

  ." ، ألیس كذلك؟ )ریدل( أخطاءكانك ال تتعلم من . تمسھم

  ." ؟   ؟؟؟؟ھل تجرؤ "

أعرف الكثیر . ) توم ریدل( یا اعرف أمور أنت ال تعرفھا  ":و تابع ) ھاري( ھا قال."جرؤ نعم ا "

  ."خر؟  تقترف خطأ جسیم آأن تسمع البعض ، قبل أنترید أ.  الوأنت الھامة األشیاءمن 

 مترددا ئھ بقاأنھیعلم  )ھاري( ، ودائرةتحرك في شكل ی  ھ ظللم یرد الكالم ، ولكن) فولدمورت (

  . . . . قد یعرف بالفعل سر أخیر )ھاري( أن إمكانیة و ال یستطیع الھجوم یتلخص فيمؤقتا 

) ردمبلدو(حل "،  الساخر وانيفعألبوجھ ا) فولدمورت( ھا قال." ؟أخرىھل ھو الحب مرة "

 المحبة التي ادعى أنھا تھزم الموت ، الحب الذي لم یمنعھ أن یسقط من البرج مثل تمثال .المفضل

  أحد أنھ ال یوجد یبدو) ... بوتر( ، سحق أمك  كصرصور؟ الحب الذي لم یمنعني من شمعي قدیم

عك عن الموت سیمنفما الذي .  ھذه المرة وتلقي اللعنة عنكلألمام یحبك بما یكفي للقفز ھنا الیوم 

  ."؟ عندما القي لعنتي؟؟

  حول بعضھما البعض ، ال شيء یمنع و ھما ال یزاال یدوران)ھاري (ھا قال."شيء واحد فقط ، "

  .األخیر من الھجوم سوى السر ) فولدمورت(

رى انك تملك سحرا ال أن تعلیك  ف لم یكن الحب الذي سینقذك ھذه المرة إذا ":)فولدمورت(قال 

   ". ... من سالحيأقوىسالحا  أوأملكھ ، 

 للحظة ، انيصدمة ترفرف عبر الوجھ االفعو الیرىھو و )ھاري (ھا، قال" اعتقد بان كالھما لدي" 

كان صوت ضحكاتھ مخیفا أكثر من بالضحك ، ) فولدمورت ( و قد بدأوان كان تبددت فورا ؛

  .القاعة عبر صمتھذه الضحكات  ي وتردد صد...حیث كان یضحك بجنون .. صرخاتھ 

) دمبلدور(الذي قام بسحر ) فولدمورت( أنا ، اللورد  ،تعتقد انك تعرف أكثر مني في السحر؟ "

  ." نفسھ لم یحلم بھ أبدا؟

لكنھ علم أكثر منك ، و عرف ما یكفي لكیال یفعل ما "  : و تابع )ھاري (ھا، قال"  د حلم بھقل  "

  ". قمت بھ

یحصل  أنضعف من أ یجرؤ ، وأنضعف من أ...!!! ا فتعني أنھ كان ضعی " : )فولدمورت( صاح 

   "....!! ما سیكون ملكي أنا على،  ما كان یمكن أن یكون ملكھ على

   "...و رجل أفضل ... كان ساحرا افضل  ..ال ، كان أذكى منك  " : )ھاري(قال 

   ." )! البس دمبلدور(أنا الذي تسببت في وفاة   "
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 ، ، أثیرت الحشود المشاھدة األولىللوھلة ".  و كنت على خطأ...لقد اعتقدت ذلك  " : )ھاري(قال 

  .واحدةالمئات من الناس شھقوا مرة 

 لن أنھ ، ) بوتر( وقد رأیت ذلك ،...! میت) دمبلدور(  ") : ھاري( قال ل )فولدمورت( و لكن 

   .! "یعود

ھو . ح لك الفرصة لقتلھ، لكنھ لم تسن"  : و أكمل بھدوء )ھاري (ھاقال "میت ) دمبلدور(نعم ، " 

اختار طریقة الموت ، واختارھا اشھر قبل وفاتھ ، ورتب كل شيء مع رجل كنت تعتقد أنھ خادم 

  .. "لك

 على حیث كانت نظراتھ مثبتھ  یھاجم بعد و لكنھ لم) فولدمورت (ھاقال "ما ھذا الحلم الطفولي؟ " 

  )..ھاري(

  ." لیس لك) بیسیفیروس سنا( ") : ھاري(قال 

بسبب الشيء .. تدرك ذلك  لم وأنت. منذ لحظة بدایة مطاردتك لوالدتي )دمبلدور(  یعمل لكان" 

   ".؟؟) دلری(ألیس كذلك یا .. ن قبل م) بتروناس(یلقي بتعویذة ) سنایب (ترىأنت لم الذي ال تفھمھ 

فتابع ...ضھا و إن ظل یدور حولھ في الدائرة كالذئاب التي تستعد لتمزیق بع) فولدمورت(لم یجبھ 

ألنھ قد احبھا .. والدتي) بتروناس(تماما مثل .. ظبیة ) سنایب) (بتروناس(كان " : قائال ) ھاري(

 علىألم یسألك أن تبقي .. كان علیك أن تدرك ذلك ..حبھا منذ طفولتھما أ...طوال حیاتھ تقریبا 

      ".حیاتھا ؟؟؟

و عندما ..ھذا كل ما كان في األمر .  یحبھا لقد اشتھاھا فقط و لم ":بسخریة ) فولدمورت(أجابھ 

  ".... أن ھناك نساء أخریات و أنقي دما منھا افضل بالنسبة لھ علىوافق .. قتلتھا 

 !منذ لحظة ھددتھا ) دمبلدور(، لكنھ كان جاسوس " : ثم أكمل ) ھاري( ھاقال "طبعا قال لك ھذا " 

یحتضر بالفعل عندما أجھز علیھ ) ردمبلدو(كان .... و قد كان یعمل ضدك منذ ذلك الوقت 

  ".)..سنایب(

 اآلن كان تابع كل كلمة بفكر و اھتمام ،  بعد أن ،! "  ال تھمأمور أنھا" : و قال )فولدمورت(ضحك 

  ما العوائقأو، ) دمبلدور( لأو لي )بیسنا(  كانال یھم سواء "  :و ھو یتابع ...یضحك بجنون

 )بیسنا(حب التي كانت ..  سحقتھم مثل أمك لقد ! ي وضعھا في طریق التي حاوالالصغیرة 

  .") ...بوتر(أنت یا  التي ال تفھمھا األمورھذا یفسر الكثیر من  و لكن ،أوه، المفترض

 ،  ھناكإلىولكني سبقتك  .وحاول أن یبعدھا عني ،) بیسنا( لاألقدم  أعطى العصا )دمبلدور( "

 منذ )بیروس سنایسیف(ولقد قتلت .. تدركھا أنتعرفت الحقیقة قبل أن... العصا قبلك إلىوصلت 

 )دمبلدور(خطة  ،  ملكي...عصا الموت ....عصا القدر ،األقدم  العصا  واآلن، ثالث ساعات
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  .") .... بوترھاري( یا  فشلتاألخیرة

فكر فیما  أنصحك بأن تلكن قبل محاولة قتلي ،.  محقأنت  ": ثم تابع  ھاريھاقال. "...فشلتنعم ، " 

  .... ")ریدل( یا فكر ، وحاول أن تندم... فعلت

و   مثل ھذا شیئا )فولدمورت (لم یصدم ، ) ھاري ( قالھا التياألشیاءبین جمیع  ." ؟ ؟؟؟؟ما ھذا "

  .عینیھ تضیقان ، رأى الجلد حول عینیھ یبیض )ھاري (قد رأي

لقد رأیت ما ستصبح .. .ھذا كل ما بقي لك  ": و استطرد ) ھاري( ھا قال."األخیرة  الفرصة أنھا  "

  ."حاول أن تندم  ، رجالكن ..علیھ إذا ما استمررت فیما تفعل 

   ".؟؟ھل تجرؤ؟ "

 یا  بل انعكست علیك أنت... إطالقا علىنعكس ت لم )دمبلدور(الن أخر خطة ل،... أجرؤ أجل "

  .") ریدل(

بقوة  في قبضتھ ) اكودر( بعصاه )ھاري( قد أمسك  ، واألقدمعلى العصا ) فولدمورت( ید  ارتعشت

  . ...شدیدة

سیفیروس (.  ألنك قتلت الشخص الخطأ... بالنسبة لك  العصا مازالت ال تعمل على نحو سلیمن إ"

  ".  أبدا) دمبلدور(  لم یھزم ألنھ ، لم یكن السید الحقیقي للعصا)بیسنا

  . "--- لكنھ قتل " 

   ".؟ لما أقولھ ؟؟؟؟ ال تستمعأنت" 

تعمد الموت  ) دمبلدور! (مقررة بینھما) دمبلدور( كانت وفاة ! أبدا) دمبلدور(  لم یھزم) بیسنا("  

كانت قوة ..و لو أن مخططھ سار كما ینبغي ... كان مالك العصا الحقیقي و األخیر غیر مھزوم ، 

 ".... أحد آخر فاز علیھ إلىإلنھا لم تنتقل .. العصا ستموت معھ 

مسرورا ماكرا و ) فولدمورت(كان صوت  ! "العصا منحني )دمبلدور(،  )بوتر( یا ولكن بعدھا  "

  .! " قوتھا لي لذا فإن ! ضد رغبتھ! األخیرلقد سرقت العصا من قبر سیدھا  ": ھو یقول 

حملھا ، ! !!!؟ تملك العصا ال یكفي  ، ألیس كذلك) ریدل(  ال تزال عاجزا عن الفھم ،أنت" 

العصا . . . ؟ العصا تختار سیدھا؟؟ )أولیفاندر( إلى ألم تستمع. واستخدامھا ، ال یجعلھا حقا لك

  الذي السید الجدید.  علیھا من قبل أبدا ه، شخص لم یضع ید) دمبلدور( عرفت سید جدید بعد األقدم 

 ، دون أن یدري ما فعلھ ، أو أن أخطر عصا في العالم إرادتھضد ) دمبلدور( العصا من أزال

  .. . . "منحتھ الوالء

   ....ة قادمة أن اللعن )ھاري( یرى أنبسرعة ، ویمكن  یعلو و ینخفض )  فولدمورت( كان صدر 

  ".) ....دراكو مالفوي( كان سید العصا الحقیقي  "
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 ھاقال"  ؟ ؟؟ولكن ماذا یھم . "أختفي للحظة ، ثم ) فولدمورت( وجھ على ظھر الصدمة شحوب 

 لم تعد تملك أنت. وجد فرق بالنسبة لي ولك ، ال ی) بوتر( كنت على حق ،إذاحتى   ": و تابع بھدوء

دراكو ( إلى أذھب أن أستطیعوبعد قتلي لك ، . . .  وحدھاالمھارة نحن نبارز على ،عصا العنقاء 

  .. . . ")مالفوي

 أنا. أوال وصلت إلیھا  أنا.  لك  فرصةآخرلقد ضاعت  " ،)ھاري( ھا، قال"لكن فات األوان " 

شعر بعیون عصاه بین یدیھ و قد  ) ھاري(ھز . . "خذت عصاه منھوأ. أسابیع منذ )دراكو(ھزمت 

  .  ..ا  علیھالقاعةالجمیع في 

؟ ألنھا إذا مالك لھا تم نزع سالحھ منھ ؟؟؟ آخرھل تعرف عصاك أن ...  السؤال إلى و ھذا یقودنا "

  .. "األقدم سید العصا أنا أكون. . . فعلت ذلك

 حیث مر خالل زجاج النوافذ و ضرب بر السماء فوقھما ظھر فجأة عاألحمر الذھبي وھج الشمس 

) ھاري(سمع ..و كأنھ یتألق في الضوء كاللھب المشتعل ) فولدمورت(و قد بدا ...وجھیھما معا

 السماء و إلىفي نفس الوقت الذي صاح ھو فیھ بأعلى أمانیھ ) فولدمورت(الصوت العالي لصراخ 

 ) ...دراكو(قد صوب عصا 

  !"ااااااااااااااافادا كدافرا"

  !" سسسسسسسایكسبیلیارموس"

و قد اشتعل اللھب الذھبي الذي نتج عن ارتطام التعویذتین ...دوي االنفجار كألف ألف قنبلة 

الخضراء ) فولدمورت(أشعة ) ھاري (رأي...ببعضھما في مركز الدائرة التي كانا یدوران فیھا 

 تدور عبر  ،مظلمة في مقابل أشعھ الشمس ، تطیر عالیا األقدم ثم رأى العصا  تعویذتھ ،تقابل 

  ،تدور في الھواء تجاه سیدھا الذي لم تكن  لتقتلھ ).. ناجیني(السقف المسحور تماما كرأس األفعى 

في یده بمھارة الباحث التي ) ھاري(و قد امسكھا .. تجاه سیدھا الذي أتي لیستحوذ علیھا اآلن 

للوراء و قد امتدت ذراعیھ بجانبھ و ) فولدمورت(سقط فیھا التقطھا في نفس اللحظة التي ...أكتسبھا 

و كان جسده .. حتفھ و نھایتھ ) توم ریدل(لقي  ..ألعلىدارت عیناه الحمراء المشقوقة طولیا 

وجھھ الشبیھ بالثعابین كان خالیا من التعبیر و اإلدراك ..و یدیھ البیضاء فارغة .. ضعیفا و منكمشا 

 بعصاتین في یدیھ )ھاري(و قد وقف ...مقتوال بلعنتھ التي ارتدت علیھ .. میتا ) فولدمورت(سقط ...

 .. األرض علىوقف یحدق في بقایا عدوه ..

 الصراخ والھتافات والزئیر من  )ھاري( حول أنطلق ثم . المرتجف الصمتمن ثانیة مرت  

 الوقت الذي تسابق  و قد اخترقت أشعھ الشمس القویة النوافذ في...و الذي شق الھواء المشاھدین 

 ، الذین عانقوه ، وحیوه ) ھرمایوني( و) رون(إلیھ كان   وأول من وصل ..فیھ الناس إلیھ 
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 )ریدجھا( و)ليزوی( ، ثم كل عائلة )لونا( ، و)نیفیل( ، )ینيج(ثم . بصیحات غیر مفھومة لھ

 الصیاح ، الكل لم یسمع كلمة من )ھاري( ، و)سبراوت( و)فلیتویك( و) ماكجونجال( و)كینجسلي(و

 مصمم على لمس الصبي الذي عاش ھمیشده إلیھ ، ویحاول حضن جزء منھ ، مئات منھم كل

  ...السبب الذي أنھي تلك الحرب ...

 الكبرى تعج بالحیاة  كانت القاعة ، وبأشعتھا ) ھوجورتس(و أغرقت جوانب ارتفعت الشمس 

 واألسى ..الحداد رة من االبتھاج و الكبیاألعدادجزء ال غنى عنھ من   كان )ھاري. (والضوء

ال و لكن فكرة أنھ  ..المنقذ و المرشد  ..قائدھم و رمزھم أرادوا لھ أن یظل ھناك معھم ، . واالحتفال

علیھ كان ..  بال أحد منھم علىلم تبد أنھا خطرت .. و أنھ لم ینم اللیلة یرید سوى عدد قلیل منھم ،

  ... ، ویشاھد دموعھم ، ویتلقى شكرھمأیدیھم یصافح ..ئھمالذین فقدوا أحبا الناس إلى یتحدث أن

بأن الذین سقطوا تحت تعویذة ..یسمع األخبار التي بدأت تأتي من كل مكان بعد طلوع الصباح 

بأن أكلة الموت قد فروا .. أنفسھم إلىو قد عادوا .. التحكم یتحركون اآلن بحریة في أرجاء البالد 

قد تم إطالق سراحھم في نفس تلك ) ازكابان (األبریاء المحتجزین في بأن ..أو القي القبض علیھم 

  .قد عین الوزیر المؤقت لوزارة السحرة) كینجسلي شاكلبولت(بأن ...اللحظة 

 ، )فرید( بعیدا عن جثث ..و وضعوھا في غرفة بعیدة عن القاعة ) فولدمورت( نقلوا جثة 

أعادت .  أثناء القتال معھلقوا مصرعھم ین  وخمسین آخر)كولن كریفیي( ،)لوبین( ، )تونكس(

 الكل كانوا ،منزلھ بعد اآلن  حسب  أحد یجلسلم  ولكنأخرىطاوالت المنازل مرة ) ماكجونجال(

 و قد كان منزلي ال الجان قناطیر والشباح واأل معا ، المدرسین والطالب ، واآلباء ،جالسین

و ..د كان الناس یلقون بالطعام في فمھ الضاحك و ق.. ینظر لھم من أحد النوافذ المحطمة ) جراوب(

و كان مرھقا و مستنزفا ) لونا(نفسھ یجلس على مقعد بجانب ) ھاري (وجد..بعد فترة من الوقت 

   "....لو كنت مكانك لفضلت بعض الھدوء و السكینة اآلن  " ) : لونا(فقالت لھ ..للغایة

 "...أتمني ذلك " : فأجابھا قائال 

  : و قبل أن یتفوه بكلمة صاحت بصوت عال ". ..أستخدم عباءتك ..أنا سألھیھم عنك " : فقالت لھ 

  " .) بلیبرینج ھامدینجر( إنھ .. انظروا .. یا إلھي " 

انزلق داخل العباءة ،  الفرصة ف)ھاري( أستغل  و حیث تشیرإلى فتطلع الجمیع وأشارت إلى النافذة

 بعد على )ینيج( رأى.  دون تدخلالقاعةل اآلن یستطیع التحرك من خال. ووقف على قدمیھ

 ساعات .. للحدیث أخر سیكون ھناك وقت..والدتھا  كتف على و رأسھا  تجلسكانت...طاولتین

  ، محاط بالمعجبین یأكل بجانبھ وھو)ریفیندورج( وسیف )نیفیل(رأى .  وربما سنوات للحدیثوأیام

 ، .ثالثتھم..  یتجمعون معا)مالفوي( ائلةع رأىو سار عبر الممرات بین الطاوالت ...المتحمسین
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.  اھتمامأي لم یوجھ لھم أحدا ، لكن .. یكونوا ھناأن كانا من المفترض إذاوكأنھم غیر متأكدین ما 

  ...یتوق لرفقتھما  الذي ناالثنی ، رأى وأخیرارأى جمع شمل العائالت ، كلما نظر في أي مكان 

  . بینھمال فیماو ھو یقترب و یمی  بھا تمتم." أنھ أنا "

  ." ؟  تأتیان معيھال"

أجزاء كبیرة فقدت .  الكبرىالقاعة غادروا )ھیرمیوني( و)رون(نھضوا دفعة واحدة معا ، ھو و 

موجودة في كل مكان  وبقع الدم و كانت األنقاض.. قد تھدم  جزء من الدرابزین ..الساللممن رخام 

   ...خطوا إلیھ

یطیر و یزوم في الممرات  مغنیا ) بیفیز(انوا یستطیعون سماع ك.. بعیدةمسافة و من  في مكان ما 

  :أغنیة النصر التي قام بتألیفھا شخصیا و تقول 

  ..ھو األفضل) بوتر... (وییییییییییییییییي ... لقد فعلناھا و سحقناھم جمیعا 

 دعونا نمرح من القلب ................. لذا ..... و قد أصبح فولدي متعفنا 

قالھا و ھو " ألیس كذلك ؟؟ ..  ذلك الشيء علىحقا یعطینا شعورا بالسعادة و الحزن " ) : رون( قال

 ..بالدخول ) ھرمایوني(و ) ھاري( یدفع الباب لیسمح ل

شعر بسعادتھ مكتومة بسبب ..و لكنھ في ھذه اللحظة .. أن السعادة سوف تأتي ) ھاري(ظن 

األلم الذي اخترقھ كجرح عمیق في جسده ) ..لوبین  (و) تونكس(و ) فرید(و األلم لفقدان ..اإلرھاق 

 ما شعر بھ في ھذه اللحظات ھو ذلك اإلحساس المذھل أكثرولكن ..یؤلمھ كلما خطا عدة خطوات

ن أوال لكو ....و الشعور و الرغبة الشدیدة في النوم..بالراحة و إنھاء ما كان یتوجب علیھ إنھائھ 

و یستحقان . حیث أنھا كانا معھ في كل شيء ...بالتفسیر یدینون لھ ) ھرمایوني(و ) رون(كان 

  ..معرفة الحقیقة 

و لم یكونوا حتى ..و ما حدث في الغابة ) بنسییفال(باجتھاد قام بسرد ما رآه من ذكریات في حجر 

 وجھتھم التي ساروا إلیھا دون إلىحتى كانوا قد وصلوا ..قد أبدیا صدمتھما أو دھشتھما مما سمعاه 

في آخر ) ھاري(لم یكن تمثال الجرجونة الذي یحرس مدخل غرفة المدیر  كما رآه ...وھا یحددأن

 قد تم لكمھ أو أنھ قد شرب حتى أنھو یبدوا .. كان مائال . كان ملقي بجانب الباب .. مرة كان ھنا 

نا ھل یمكن: فسألھ ..ھل یمكنھ التمییز بین كلمات السر بعد اآلن ) ھاري(و قد تسائل ..الثمالة 

 الدخول ؟؟ 

 الدرجات الحلزونیة و التي بدأت على بھذا فتخطوه و صعدوا  التمثال علیھرد"  تجول بحریة "

ألقي نظرة ..  داخل الغرفة إلىو خطا ) ھاري( الباب الذي دفعھ إلىتدور بھم ببطء حتى وصلوا 

صوت عال و و فجأة دوي .. المكتب كما تركھ علىالذي كان ) البنسییف ( حجر علىحزن شدید 
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الذي رجع من ) فولدمورت( و واضجیج جعلھ یفكر في اللعنات مرة أخرى و أكلة الموت الذین عاد

 .الموت 

 لھ یقدمون )ورتسجھو( ومدیرات ا الجدران ، ومدیروأنحاءمن جمیع  . التصفیقذلك لكن كان 

 إلىم قد وصلوا حتى أنھ رفعوا القبعات وفي بعض الحاالت ، باروكات ، حیث ؛ واإلجالل التحیة

 كراسیھم  علىرقصوا بمنتھى السعادة و ھم .. بعضھم البعضعلىأطراف لوحاتھم لكي یسلموا 

كانت أذنیھ الشبیھة ) دیكستر فورتیسكیو.(بكت بدون خجل )  دیلیس دیروینت.. (التي رسمت لھم

 ننسي مشاركة  دعونا ال":قال بصوتھ الممیز ) فینیاس نیجوالس(و .... بالبوق ترفرف  و ھو سعید

  "...فقد أدي دوره ) سلیذیرین(منزل 

الدموع . قد نظر فقط للرجل الذي یقف في اكبر صورة مباشرة خلف مكتب المدیر )ھاري(ن و لك

 ، والفخر واالمتنان  الطویلة الفضیة لحیتھعلى من وراء النظارات النصف القمریة تنھمركانت 

  .العنقاء أغنیةكبلسم الھدوء  بالسكینة و )ھاري (یملئانالمنبثقین منھ 

تنظر و تلتفت بأعینھا و كلھم ترقب ..  یدیھ فصمتت اللوحات احتراما )ھاري(و في النھایة رفع 

  ..لكي یسمعوا ما سیقولھ

فرغم تبعھ و إرھاقھ ..  اختیاره بدقة كبیرة علىو قد حرص ) دمبلدور(بدأ بتوجیھ كالمھ ل 

 ..و یسألھ النصیحة األخیرة .. علیھ أن یبذل جھدا أخیرا ..الشدید

 لن اذھب أنا بالضبط ، ولكن أینلست اذكر . لقد سقط في الغابة ،..السنیتش ما كان مخفیا في "

  ." ھل توافق؟ . للبحث عنھ

و قد بدت الصور األخرى في حیرة و فضول ) دمبلدور(قالھا ". أوافق  أنایا صبي العزیز ، " 

  .شدیدین

  ."؟ وقع أین  شخص آخرأيھل یعرف .وقع منك لیس اقل مما كنت أت وشجاع ، ولكنمقرار حكی " 

  . بھذا بارتیاحھأومأ) دمبلدور(و  )ھاري (ھاقال ، "أحدال " 

 .)ھاري( ھا قال." رغم ذلك )إجنوتس( سوف ابقي ھدیة أنا "

   ."! األبد ، حتى تمررھا إلى لك أنھا ، )ھاري(بالطبع " 

 )رون(و قد نظر إلیھا كال من..  األقدمالعصا) ھاري (رفع". ...ھناك ھذه .. و أخیرا " 

ال أریدھا " : النظر إلیھم و ھم یلقون ھذه النظرة علیھا  و قال ) ھاري(بمھابة لم یرد ) ھرمایوني(و

   ".ھل أنت مجنون ؟؟؟..  ماذا ": قائال ) رون(فصاح  ". ..

 عبث "...لذا .. عصاتي ولكنني كنت اسعد مع..  اعرف أنھا قویة  ":بضجر ) ھاري(فأجابھ 

شة الرفیعة بالحقیبة المعلقة حول عنقھ و سحب منھا نصفي العصا الذان مازاال متصالن بتلك الری
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و أن ما حدث بھا من ضرر كان عظیما .. ال یمكن إصالحھا أنھقالت ) ھرمایوني(....لطائر العنقاء 

  فلن یستطیع شيء آخر أن یصلحھا . .كل ما عرفھ ھو أنھ إذا لم تستطع العصا األقدم أن تصلحھا ..

  ".) ریبارو(":  ، وقال  بمقدمة العصا األقدمھا و لمسعلى مكتب المدیر ة وضع العصا المكسور

 عصاه القدیمة ذات ریشة والتقط .  نجحأنھعرف  )ھاري ( ، طار الشرر من نھایتھا و عندما 

 .. ماع عصاه و یده مرة أخرىو كأنھ دفء اجت. العنقاء و قد شعر بالدفء في یده فجأة 

   . وإعجاب راقبھ بمحبة الذي، ) دمبلدور (ھا ل قال." األقدم العصا سأترك أنا "

 سوف قوتھافان )  إجنوتس ( مت بوفاة طبیعیة مثلإذا. یمكنھا البقاء ھناك.  كانت حیثسأتركھا "

    ".نكسر ، ألیس كذلك؟ت

  . لبعضفابتسم بعضھم . أومأ برأسھ إیجابا ) دمبلدور(

 إلى من ھمسة شوق في صوتھ بینما كان ینظر أثركان ھناك و   )رون( ھاقال ."  متأكد؟أنتھل "

  .األقدمالعصا 

  . بھدوء)ھرمایوني( ھا، قالت" محق )ھاري(اعتقد أن "

و ھو .. و قد استدار بعیدا عن اللوحات ) ھاري( ھاقال ".  من قیمتھاأكثر العصا لھا مشاكل أن "

و یتساءل ھل ..  قسط من الراحة علىو الحصول ) جریفندور( برج إلىالذھاب یفكر فقط في 

لقد مررت بمتاعب تكفیني " : و انھي كالمھ قائال .. أن یجلب لھ الطعام ھناك ) كریتشر(یستطیع 

 "....لحیاتي كلھا 
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  ًبعد تسعة عشر عاما
   

. كان الصباح في ذلك الیوم األول من شھر سبتمبر نضرا و ذھبیا كتفاحة.بدا الخریف أنھ أتى فجأة ھذا العام

و قد بدأ الدخان الذي یخرج من . والعائلة الصغیرة تمر على الممر المقلقل باتجاه المحطة الكبیرة القاتمة 

قفصین كبیرین ربطا الى العربتان التي ..  العنكبوت في الھواء البارد السیارات و تنفس المارین یتألأل كخیوط

والفتاة ذات الشعر األحمر تسیر وراء أخویھا و .یدفعھا  األبوین لألمام  والبومتان بداخلھما تصیحان بسخط 

  . و ھي متشبثة بذراع والدھا دموعھا على عینیھا 

  ." . إلى المدرسة أنتي أیضا سوف تذھبین.لن تبقى طویال ) : " ھاري(قال لھا 

  "ّأرید أن أذھب اآلن.سنتین: " قائلة )  لیلي(فبكت 

كان المارین ینظرون بشك إلى البوم بینما ھم یسیرون باتجاه الحاجز بین الرصیفین تسعة وعشرة تردد صوت 

ه عتدما كانوا في كان  أبناؤه قد عادوا للخالف الذي بدأو. لیغطي على صخب المحیطین بھ)  ھاري(لدى ) البس(

  السیارة 

  ) ".سلیذیرین(ال أرید أن أكون في .ال أرید"

كنت فقط أقول أنھ : " مكشرا ألخیھ األصغر ) جیمس(قال  ..."تمھل علیھ قلیال ) . جیمس) : " (جیني(قالت  

 إلى عیني ، لكنھ التزم الصمت حینما نظر.... "سلیذیري(أنھ ربما یكون في . الیوجد شيء خطأ في ذلك...ربما

ثم .. بنظرة غرور من وراء كتفھ إلى أخیھ ) جیمس(الخمسة أقتربوا من الحاجز فنظر ) بوتر(أفراد عائلة . والدتھ 

  ...و لم تمر لحظات حتى كان قد اختفى. أخذ العربة التي كانت تدفعھا و انطلق یجري بھا 

كل یوم اذا ) : " جیني(قالت ". ألیس كذلك .نيستراسال: " أل بویھ مستفیدا من الغیاب اللحظي ألخیھ ) البس(قال 

إن معظم الناس یتلقون خطابات من منازلھم ) جیمس(یقول ، لیس كل یوم : "  بسرعة ) البس(قال ". أردت ذلك 

  ".مرة كل شھر

  ".ثالث مرات أسبوعیا العام السابق) جیمس(كنا نرسل خطابات إلى ) : " جیني(قالت 

، ثم "إن أخیك یحب المزاح ، ) ھوجورتس(ت ترید أن تصدق كل شيء یقولھ عن وأن: " قائال ) ھاري(تدخل 

  .دفعا العربة بجانب بعضھما بعض

لكن لم یحدث أي اصطدام بل عبرت العائلة إلى .قلیال عندما اقتربا من الجدار   و تزایدت سرعتھم) البس(أجفل 

السریع قرمزي ) ھوجورتس(ة تخرج من قطار الرصیف تسعة وثالث أرباع والذي كان قاتما بأبخرة بیضاء كثیف

  ).جیمس(و كان ھناك عدد غیر محدد من الناس تقترب و تحتشد في الضباب حیث اختفى . اللون

  .وھو یحدق بعصبیة إلى الضباب الذي یمر من خاللھ على الرصیف"أین ھم: "بقلق ) البس(قال 

ارتفعت . ثیفا وال یمكن تحدید وجھ أي شخصلكن البخار كان ك". سوف نجدھم : " لتطمئنھ ) جیني(قالت 

یلقي محاضرة بصوت مرتفع عن أنظمة عصا ) بیرسى(أنھ سمع ) ھاري(أعتقد . األصوات بطریقة غیر طبیعیة

  .المكانس وكان سعیدا أن لھ العذر في عدم التوقف عن محاضرتھ لقول مرحبا

وعة من أربع أشخاص خرجت من الضباب ویقفون كانت مجم) ". ال(أعتقد أنھم ھناك یا : " فجأة ) جیني(قالت 

  .نحوھم) البس(و) لیلي(و) جیني(و) ھاري(لم تظھر وجوھھم  إال عندما توجھ . على طول العربة األخیرة 
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الجدید والذي ) ھوجورتس(ترتدي بالفعل ثوب ) روز(كانت ". أھال : " الذي بدا علیھ الراحة أخیرا ) البس(قال 

  ) .البس(توجھت نظراتھا إلى كان مشرقا علیھا و قد 

  ". ألیس كذلك ؟؟ .. إذن فقد أوقفت السیارة بشكل جید ) :" رون) (ھاري ( سأل

ألیس كذلك . أنني اجتزت اختبارات القیادة الخاصة بالعامة) ھرمایوني(لم تصدق . كان كذلك.نعم) : " رون(قال  

  ...".؟ لقد ظنت أنني قمت بسحر الممتحن بتعویذة اإلرباك

  ".لدى ثقة تامة بك .ال لم أعتقد ذلك: " ھرمایوني (لت قا

  . والبوم الى القطار) البس(بینما یرفعون حقیبة " في الحقیقة لقد سحرتھ فعال ) : " ھاري(ل) رون(ھمس 

  ".ودعنا نواجھ األمر أستطیع أن أقوم بتعویذة مساعدة في ذلك .لقد نسیت فقط أن أنظر في المرآه الجانبیة" 

األصغر یتجادلون حول البیت الذي سینضمون إلیھ في ) روز(أخو ) ھیوجو(و) لیلي(ى الرصیف لیجدوا عادوا إل

  .عندما یذھبون أخیرا )  ھوجورتس(

) روز(و) البس( ضحك كل منھما لكن    ".  سنحرمكما من المیراث) جریفندور(إذا لم تكونا في ) : " رون(قال 

  .بدا كئیبین

لم یكن منتبھ ، كان یمیل برأسھ وینظر إلى ) رون( لكن  . "إنھ ال یعني ذلك ") : جیني(و) ھرمایوني(قالت 

كان البخار قد خف لدقیقة وكان ھناك ثالثة أشخاص یقفون ) .ھاري(نظر إلیھا .. نقطة تبعد حوالي خمسین مترا 

  .في أرتیاح تام بینما البخار یتصاعد

كان . كان یرتدي معطف أسود مزرر حتى عنقھ. وابنھ یقف ھو وزوجتھ) دراكو مالفوي (كان ..انظر من ھذا؟ 

 ).ھاري) (البس(یشبھھ كما یشبھ ) دراكو(كان ابن .وكان ذلك یوضح ذقنھ المدببة. شعره یتراجع بعض الشيء

ثم . كان یتجھ بصرھم  نحوه فأومأ إلیھم بتحیة جافة ) ھرمایوني(و) جیني(و) رون(و) ھاري) (دراكو(رأى 

  .استدار مرة أخرى

." الحمد  أنك ورثت عقل أمك.تأكدي أنك ستھزمیھ كل اختبار ) روزي) . (سكوربیو(إذا ھذا ھو ) " رون(ال ق

ال تحاول أن تحرضھم قبل أن تبدأ ...بعض من الجد و بعض من الضحك.یا للسماء ).رون) : " (ھرمایوني(قالت 

  ."الدراسة

لكن ال توطدي عالقتك معھ فإن جدك : " سھ فأضاف لكنھ لم یستطع منع نف". نعم أنت على حق) : "رون(قال 

إلى الظھور وكان قد تجرد من الصندوق والبوم ) جیمس(عاد . لن یسامحك إذا تزوجت من ذو دم نقي) ویزلي(

كان یشیر إلى " قد عاد ) تیدى(ھا ھو : " وقال و ھو منقطع األنفاس .. وكان یندفع و قد أتى باألخبار.والعربة 

) فیكتوار(كان یحتضن ...رأیتھ فقط وخمنا ماذا یفعل. " الخلف من فوق كتفھ إلى السحب المتكتلة من البخار

: فأكمل قائال ..كان یحدق في الكبار وكان یبدو علیھ بوضوح خیبة األمل من عدم وجود رد فعل باد علیھم ..!!". 

ماذا ) تیدي(قد سألت .. ابنھ خالنا ...  التي نعرفھا )فیكتوار(یحتضن ) ...تیدي لوبین... (الذي نعرفھ ) تیدي" (

  ) ". رون(لقد قاطعتھم ؟؟؟  أنت مثل ) : " جیني(قالت ". كان یفعل؟ 

ثم كرر كالمھ مرة أخرى حیث خشي أنھم لم یستوعبوه ...". وقال لي أنھ أتى لیودعھا ثم قال لي أن أذھب  بعیدا" 

  ....!!!!".كان یحتضنھا : " فقال 

  .سیكون حقا  فرد من العائلة ) تیدى. (سیكون شیئا محببا لو تزوجا : " متھكمة )  لیلي(ھمست 
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". لماذا الندعوه لیأتي لیعیش معنا ؟ . أنھ بالفعل یأتي لتناول العشاء معنا أربع مرات كل أسبوع ) : " ھاري(قال 

  
  ".أن یأخذ غرفتي ) تیدي( و یستطیع ..في غرفتھ) أل( أنا ال أمانع أن  أشارك .نعم  : " بحماس ) جیمس(قال 

الساعة ) ھاري(فحص ".الغرفة فقط عندما أرید للمنزل أن یھدم ) آل(ستتشارك أنت و ...ال: " بحدة ) ھاري(قال 

  ".من األفضل أن تصعد إلى القطار . إنھا الحادیة عشر: "و قال ) فابین بریوتس(القدیمة البالیة التى كانت ملك ل 

  ) " .نیفیل(ال تنسى أن أن ترسل حبنا إلى : " بینما تحتضنھ ) جیمس(ل ) جیني(قالت 

  ". أمي كیف أرسل حبكم إلى بروفیسور) : " جیمس(قال 

  ) ".نیفیل(لكنك تعرف "

ال یمكنني أن أذھب إلى درس ..ألیس كذلك ؟).لونجبوتوم(خارج المدرسة نعم لكن في المدرسة إنھ األستاذ : " قال 

   ).البس(وھز رأسھ أمام ارتباك أمھ وصب جام غضبھ بتوجیھ ركلة إلى ". محبتكم النباتات  وأرسل لھ 

  ) ".الثیسترال(كن حذرا من ،، )آل ( سوف أراك الحقا " 

  ...".أعتقد أنھم كانوا غیر مرئیین ؟ أنت قلت أنھم غیر مرئیین" 

.. بدأ یمتلئ بالركاب سریعا ضحك وسمح ألمھ بتقبیلھ و أحتضن أبیھ ثم صعد إلى القطار الذي ) جیمس(لكن  

  .شاھدوه یلوح لھم ثم انطلق في  الرواق لیجد أصدقائھ

على .ال یوجد ھناك شيء لتخاف منھم.ال تقلق بشأنھا . مخلوقات لطیفة) الثیسترال) : " (البس(ل ) ھاري(قال 

  " .لن تذھب إلى المدرسة بالعربات بل ستذھب بالقوارب ،  أیة حال

  " سنراك في الكریسماس ،  وداعا : " قائلة ابنھا ) جیني(قبلت 

وال تعبث .لك لتناول الشاي الجمعة القادمة ) ھاجرید(ال تنسى دعوة : " بینما یحتضنھ ) آل( وداعا ) ھاري(قال 

  ".یخیفك ) جیمس(التبارز أحد قبل أن تتعلم كیف وال تدع ).بیفز(مع 

أن لحظة السفر فقط ھي التي استطاعت أن ) ھاري(علم ؟ و)سلیذیرین(ماذا لو ذھبت إلى : " ھمس ألبیھ وقال 

) البس(ألسفل حتى أصبح مستوى وجھ ) ھاري(نزل ..على البوح  بما كان یخیفھ بطریقة كبیرة) البس(تجبر 

قال ). لیلي( الثالثة الذي ورث عیني ) ھاري(الوحید من بین أبناء ) البس(كان .أعلى بقلیل من مستوى رأسھ

) روز(لكنھا كانت لبقة كافیة لتزعم أنھا تلوح ل ) جیني(فلم یسمعھ سوى ) " البس سیفیروس (: "بھدوء ) ھاري(

أحدھم كان في ) ھوجورتس(لقد سمیت على اسم اثنین من نظار ) : " ھاري(فتابع . التي كانت اآلن في القطار

    ". وكان تقریبا أشجع رجل عرفتھ ) سلیذیرین(

  ...".و لكن إفترض أنھ حدث و كنت في "

  ".ألیس كذلك؟ .سوف یفوز بطالب ممتاز) سلیذیرین(إذن فإن بیت " 

فقبعة ) سلیذیرین(على ) جریفندور(ستكون قادر على أختیار ... لكن إذا كان مھما لك) آل(ھذا ال یھمنا نحن یا " 

  ".التصنیف تأخذ اختیارك في الحسبان 

  ".نعم لقد حدث ذلك لي) : "ھاري(قال ".حقا؟؟؟؟ " 

لكن أبواب القطار القرمزي . عندما قال ذلك) البس(لم یقل ذلك ألي من أبنائھ من قبل ولمح التساؤل في عین كان 

في ) البس(كانت تغلق في ھذه اللحظة وكانت حشود أآلباء المضببة ترسل آخر القبالت وفي الدقیقة األخیرة قفز 

الكثیر من الوجوه داخل القطار . ن في النوافذ القریبة كان الطالب متعلقی. الباب خلفھ ) جیني(العربة بینما أغلقت 
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على متن القطار ینظرون إلیھم و قد ) روز(و ) البس(مما جعل ) . ھاري(وخارجھ یبدو أنھم تحولوا بنظرھم إلى 

ر فأنا مشھو.. إنھ أنا ..ال تجعل ھذا یقلقك : " قائال ) رون(فأجابھ ". لماذا یحدقون ھكذا ؟؟؟) : " البس(تسائل 

  ..". للغایة 

یمشي بجانبھ وینظر ) ھاري(یضحكون وكان القطار قد بدأ یسرع بینما ) لیلى(و) ھیوجو(و) روز(و) البس(كان 

وأخذ یلوح وھو یشعر بالحرمان وھو یجد ) ھاري(ابتسم .إلى وجھ ابنھ النحیف الذي كان بالفعل متوھج باإلثارة

  .ابنھ یذھب بعیدا عنھ

كانت ما زالت ) ھاري(لكن ید .القطار انحرف عند أحد المنعطفات .ھواء الخریف تبخر آخر أثر للبخار في 

  .مرفوعة لتودعھم

  "سیكونون بخیر) : "جیني(قالت 

  ".أعرف أنھم سیكونون بخیر: " إلیھا وخفض یده في شرود وتحسس الندبة في مقدمة رأسھ وقال ) ھاري(نظر 

   ....من تسعة عشر عاما ) ھاري(فالندبة لم تؤلم 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

أصدقائي األعزاء، أصدقاء المكتبة العربیة ، الحمد هللا الذي وفقنا إلتمام ھذا العمل األدبي الضخم و ترجمتھ      
من مترجمین و منسقین و مدققین على .. تظافر جھودنا جمیعًا . و قد ساھم في إتمام ھذا العمل .. بأفضل ما استطعنا 
و سوف یذكرھم مدیروا الموقع تحدیدًا و یظھروا أدوارھم جمیعًا ؛ عرفانًا منا بالدور .. اإلمالئیة القواعد النحویة و 

و .. إلى النور أخیرًا مترجمة إلى اللغة العربیة ) ھاري بوتر و مقدسات الموت(إلى أن ظھرت روایة .. الذي قاموا بھ 
  .عربي قبل ثالث أشھر من إصدار أي ترجمة عربیة لھا في العالم ال

  
وأتتني فكرة ھذا الملحق بالروایة ، لدى إنھائي لقراءتھا حیث وجدت أن بعض مصائر الشخصیات الموجودة      

) رولینج.ك.ج( و الذي صدر على مواقع الكاتبة .. ثم تصادف أن قرأت ھذا المقال .. بالروایة لم یتم تحدیدھا 
. لكي تقرؤوه بعد الروایة ..  لذا فكرت في ترجمة ھذا المقال لكم ..الرسمیة و مواقع الدردشة الخاصة بھا و بالروایة 

  :و ھذا ھو المقال .. و بذلك یكون اإللمام بالروایة كامًال 
  

في أحد اللقاءات على موقعھا معلومات إضافیة حول مستقبل الشخصیات المحوریة في روایتھا ) رولینج(أعطتنا      
  :یة و قالت بأن ، و التي لم تذكرھا في خاتمة الروا

  
 ما زال ... ثم أصبح بعدھا رئیسًا لھذا القسم ..مطاردًا في مكتب المطاردین بالوزارة ) ھاري بوتر (أصبح

لغة (لم یعد بوسعھ اآلن التحدث ب ) . ارثر ویزلي(التي أصلحھا لھ السید ) سیریوس بالك (محتفظًا بدراجة 
  .بداخلھ) فولدمورت(بعد أن تم تدمیر ذلك الجزء من روح ) الثعابین

 ثم تتوقف عن ذلك و تؤسس ..للكویدیتش لبعض من الوقت ) ھولیھید ھاربیز(في فریق ) جیني ویزلي(تلعب
المتنبئ (و بعدھا تصبح المراسلة الصحفیة األولى ألخبار الكویدیتش في جریدة ) ھاري بوتر(عائلة مع 

). الیومي 
)و بعدھا یلتحق ) .  أل ویزلي لأللعاب و الخدع السحریة ) .. (جورج(یعمل في متجر أخیھ ) رون ویزلي

.لیعمل معھ في قسم المطاردین في الوزارة) ھاري(ب
 عملت في . والدیھا في أسترالیا و قامت بإلغاء تعویذة تعدیل الذاكرة التي وضعتھا علیھم ) ھرمایوني(وجدت

ع لوزارة السحر ، حیث قامت بتحسین أوجھ البدایة بقسم التنظیم و السیطرة على المخلوقات السحریة التاب
معیشة الجن المنزلي و غیرھم من المخلوقات بشكل كبیر ، و بعدھا انتقلت إلى قسم تنفیذ القانون السحري 

.حیث قامت بالمساعدة في إزالة القوانین الظالمة المؤیدة للدم النقي 
  

  :  في الروایة كالتالي مصائر بعض من الشخصیات الثانویة) رولینج(كما أوضحت       
  

)على اسم أخیھ ) فرید(یستمر في العمل بنجاح في متجر الخدع السحریة و یسمي ابنھ األول ) جورج ویزلي
  ) .فولدمورت(التوأم الذي فقد حیاتھ في المعركة األخیرة ضد 

)و أخیرًا ..تجوب العالم أجمع للبحث عن المخلوقات السحریة الغریبة و الفریدة من نوعھا ) لونا لفجود
و تعود جریدة والدھا ) .. نیویت سكاماندر ( حفید أحد علماء الطبیعة المشھورین ) رولف(تتزوج من 

یرًا من القراء الذین یجدون فیھا لحالتھا المعتادة من الجنون المطبق و الحماقة ولكنھا تلقى تقد) الكویبلر(
.التسلیة و الدعابة الغیر مقصودة 

)حیث اعترفوا أخیرًا بقیمة نزعتھ المؤیدة للبشر ..القنطور أصبح مرحبًا بھ مرة أخرى في القطیع ) فایرنز.
) ء العامة ثم تم سجنھا لجرائمھا العدیدة ضد أبنا.. تم إلقاء القبض علیھا و استجوابھا ) دولوریس أمبریدج.

  
  : كما حدثت تحوالت و تغیرات جوھریة في عالم السحر األوسع       
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 كموظف كبیر و ) بیرسي ویزلي(یعمل تحت إمرتھ .. الوزیر الدائم للسحر ) كینجسلي شاكلبوبت(أصبح
( ستخدم ی) أزكابان (لم یعد سجن ) .. شاكلبولت(أساسي بالوزارة ، و بناء على التغییرات التي قام بتشكیلھا 

و ) ھاري(كما قام كل من .. و بالتبعیة فقد أصبح العالم اآلن أكثر إشراقًا بكثیر ..بعد اآلن ) الدیمنتورات
  .بأدوارھم في مساعدة تجدید الوزارة و قوانینھا) ھرمایوني(و ) رون(

 لك الحصن و لم یعد ذ.. أصبح منفتحًا أكثر على باقي المنازل ) ھوجورتس(في مدرسة ) سلیذیرین(منزل
...بالرغم من بقاء سمعتھ المظلمة..المقتصر على أنقیاء الدم 

 على وظیفة أستاذ الدفاع ضد السحر األسود تم كسرھا بموتھ ) فولدمورت(تعویذة النحس التي وضعھا ..
.أصبح اآلن ھناك أستاذ دائم للدفاع ضد السحر األسود 

 رغم أنھ عمل كمدیر للمدرسة ) ھوجورتس(لمدرسة في مكتب المدیر ) سیفیروس سنایب(ال تظھر لوحة ل
كون جماعة ) ھاري(و لكن ) .. فولدمورت(لفترة قصیرة و ذلك ألنھ تخلى عن موقعھ مع بدایة المعركة ضد 

و والئھ الحقیقي ل ) سیفیروس سنایب (كما تطالب بنشر الحقیقة الكاملة ل ) سنایب( تطالب بإضافة لوحة ل 
.على الجمھور ) ھوجورتس(

  
.. و ال تنسونا من دعواتكم .. و أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالروایة و الملحق .. انتھى المقال عند ھذا الحد      

  شكرًا جزیًال 
  
  

  محمد منشاوي علي : دكتور 
   ٢٠٠٧ أكتوبر ٣

  مصر
  


