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پرده ی اول   صحنه ی اول
ایستگاه راه آهن کینگزکراس1

ایســتگاه شلوغ و پرازدحام اســت و پر از مردمی که تالش می کنند زودتر بهمقصدشان 

برسند. در میان ازدحام جمعیت، دو قفس بزرگ روی دو چرخ دستی تلق تلق می کنند. دو 

پســربچه، جیمز پاتر2 و آلبوس پاتر3، چرخ دستی ها را ُهل می دهند و مادرشان، جینی4، 

هم پشت سر آن ها می آید. مردی سی و هفت ساله و دختری که روی شانه های او نشسته 

هم به دنبال آن ها؛ هری و دخترش لی لی!

آلبوس

بابا. بازم داره می گه.

هری

بس کن دیگه، جیمز.

جیمز

مــن فقط گفتــم ممکنه بیفته تو اســلیترین5. تازه ممکنــه حتی... )پدرش 
چشم غره می رود(. خیلی خب.

آلبوس )سرش را باال آورده و به مادرش نگاه می کند(

قول می دی برام نامه بنویسی؟

1. king’sCross Station
2. James Potter 
3. Albus Potter
4. Ginny
5. Slytherin
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جینی

اگه تو بخوای حاضرم هر روز برات نامه بنویسم.

آلبوس

نه؛ هر روز نه. جیمز می گه برای بیشــتر بچه ها فقــط ماهی یه نامه می آد. 
نمی خوام مسخره...

هری

پارسال ما هفته ای سه تا نامه برای برادرت می فرستادیم.

آلبوس

چی؟ جیمز!

آلبوس با خشم و سرزنش به جیمز نگاه می کند.

جینی

خالصه این که گمون کنم به نفعته هر چی جیمز درباره ی هاگوارتز1 می گه رو 
باور نکنی. برادرت دوست داره سر کارِت بگذاره.

جیمز )با نیش خند(

می شه لطفًا دیگه بریم؟ لطفًا!

آلبوس به پدر و سپس به مادرش نگاه می کند.

جینی

اصاًل کاری نداره؛ فقط باید مســتقیم به طرف دیوار بین ســکوهای ُنه و ده 
حرکت کنی و ازش رد شی.

لی لی

هورا! هورا!

هری

مکث نکن و حواســت باشه که از برخورد به دیوار نترسی، این خیلی مهمه. 

1. Hogwarts
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اگه نگرانی، بهتره به طرف دیوار بدوی.

آلبوس

من حاضرم.

هری و لی لی دست هاشان را روی دسته ی چرخ دستی آلبوس می گذارند – جینی 

چرخ دســتی جیمز را می گیرد – و همه ی اعضای خانواده با هم، به طرف دیوار 

می دوند.
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پرده ی اول   صحنه ی دوم
سکوی ُنه و سه چهارم

بخار سفید و غلیظی که از قطار هاگوارتز خارج می شود، همه ی سکو را در بر گرفته.

این جا هم حسابی شلوغ است، اما به جای مردمی که کت و شلوارهای شیک و رسمی 

پوشیده اند و مشغول کارهای همیشگی شان هستند، پر از جادوگران و ساحره هایی ست 

که شــنل های بلند به تن دارند و سعی می کنند با فرزندان دل بندشان خداحافظی کنند.

آلبوس

باألخره رسیدیم.

لی لی

وای!

آلبوس

سکوی نه و سه چهارم.

لی لی

پس کوشن؟ یعنی رسیدن؟ شاید اصاًل نیومدن؟

هری به ســمت رون1 و هرمیون2 و دخترشان، ُرز3 اشاره می کند و لی لی به طرف 

آن ها می دود.

1. Ron
2. Hermione
3. Rose
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دایی رون. دایی رون!!!

رون به طــرف آن ها برمی گردد. لی لی به طرفش می دود، رون او را بلند می کند 

و در آغوشش می گیرد.

رون

َبه َبه! بهترین عضو خانواده ی پاتر!

لی لی

ُحقه ی جدید چی داری؟

رون

اســم »نفِس دماغْ دزد با گواهی نامه ی رســمی از شوخی فروشــی برادران 
ویزلی1« به گوِشت خورده؟

ُرز

مامان! بابا باز داره حقه ی بی نمکش رو اجرا می کنه.

هرمیون

تو می گی بی نمک، خودش می گه باشکوه، من می گم... یه چیزی بین این 
دو تا.

رون

وایسا ببینم. اول یه کم از این... هوا رو بخورم. بعدش فقط کافیه... ببخشید 
اگه دهنم بوی سیر می ده...

رون نزدیک صورت لی لی نفس می کشد. لی لی نخودی می خندد.
لی لی

دهنت بوی شوربا می ده.

رون

بینــگ. َبنگ. بونگ. خانم جــوان، آماده باش دیگه نتونــی هیچ بویی رو 
احساس کنی...

1. Weasley
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رون دماغ دخترک را می کشد.

لی لی

دماغم کو؟

رون

ایناها!

دســتش خالی اســت. حقه ی خیلی بی نمکی ســت. همه از بی نمکی اش لذت 

می برند.

لی لی

خیلی بامزه ای!

آلبوس

باز همه دارن نگاهمون می کنن.

رون

به خاطــر منه! آخه خیلی معروفم. حقه هایی که با دماغ اجرا می کنم خیلی 
باشکوه ان!

هرمیون

آره واقعًا دیدنی ان!

هری

راستی، ماشینت رو راحت پارک کردی؟

رون

آره بابا. هرمیون باورش نمی شــد بتونم تو آزمون رانندگی شاسکول1 ها قبول 
شم. فکر می کرد مجبور می شم طلسمش کنم.

هرمیون

هیچ هم چنین فکری نکردم؛ من کاماًل ِبهت ایمان دارم.

 Muggles ؛ جادوگرهــا برای صحبت کردن راجع به آدم های عــادی از صفت تحقیرآمیزMuggles .1
استفاده می کنند.
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رز

منم کاماًل ایمان دارم که افسر آزمون رو طلسم کرده.

رون

ِدهه!

آلبوس

بابا...

آلبوس، شنل هری را می کشد. هری پایین را نگاه می کند.

به نظرت... اگه واقعًا... اگه بیفتم تو اسیلترین چی...

هری

خب ایرادش چیه؟

آلبوس

آخه اســلیترین خونه ی ماره، خونه ی جادوی سیاه... نه خونه ی جادوگرای 
شیردل.

هری

آلبوس ِسِوروس1؛ ما اسم دوتا از مدیران هاگوارتز رو برای تو انتخاب کردیم 
که یکی شــون از خونه ی اسلیترین بود و می تونم بگم شجاع ترین مردی بود که 

به عمرم شناخته م.

آلبوس

ولی حاال اگه...

هری

خب اگه این قدر برات مهمه، این رو بدون که کالِه کالْس بندی به نظر خودت 
هم اهمیت می ده.

آلبوس

واقعًا؟

1. Severus
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هری

آره برای من که این کارو کرد.

هــری تا بــه حال به هیچ کس در ایــن باره چیزی نگفته بــود. خاطرات، چند 

لحظه ای به ذهنش هجوم می آورند.

هاگوارتز ازت یه جادوگر عالی می ســازه. باور کن هیچ چیزی اون جا نیست 
که ازش بترسی.

جیمز

البته به جز تسترال ها1. حواست به اون اسب های افسانه ای باشه.

آلبوس

ولی من فکر می کردم اون ها نامرئی باشن!

هری

به حرف معلم هات گوش کن، نه به حرف جیمز. و یادت باشــه که حسابی 
خوش بگذرونی. حاال اگه می خوای از قطارت جا نمونی بهتره سوار شی...

لی لی

من تا ته ایستگاه دنبال قطار می دوئم.

جینی

بیا این جا ببینم لی لی.

هرمیون

ُرز، یادت باشه سالم گرم ما رو به نِویل2 برسونی.

رز

من که نمی تونم برم به معلمم سالم گرم برسونم!

رز از صحنه خارج و سوار قطار می شود. آلبوس برمی گردد، برای آخرین بار هری 

و جینی را بغل می کند و به دنبال رز می رود.

1. Thestral
2. Neville
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آلبوس

خداحافظ.

آلبوس ســوار قطار می شود. هرمیون، جینی، رون و هری ایستاده اند و به قطار 

نگاه می کنند؛ صدای سوت در سکو می پیچد.

جینی

چیزی شون که نمی شه، نه؟

هرمیون

هاگوارتز خیلی بزرگه.

رون

بزرگ؛ باشــکوه؛ پــر از غذا؛ حاضرم هر کاری بکنم کــه بتونم دوباره برگردم 
اون جا.

هری

خیلی عجیبه که َال1 نگران بود بیفته تو اسلیترین.

هرمیون

این که چیزی نیســت، رز نگران اینه که ســال اول می تونه رکورد بیشترین 
امتیاز کوییدیچ2 رو بشکنه یا سال دوم و این که چند سال زودتر از بقیه می تونه 

تو آزمون سطح مقدماتی جادوگری شرکت کنه.

رون

واقعًا معلوم نیست این همه بلندپروازی این دختر به کی رفته؟!

جینی

هری، نظر تو درباره ی این که َال بیفته تو...؟

رون

می دونی چیه جین؟ ما همیشه فکر می کردیم ممکنه تو بیفتی تو اسلیترین.

1. Al
2. Quidditch
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جینی

چی؟

رون

راست می گم، ْفرِد1 و جورج2 همیشه می گفتند.

هرمیون

می شه بریم؟ مردم باز دارن نگاهمون می کنند.

جینی

هر وقت شما سه تا با هم باشید، مردم نگاهتون می کنند. با هم نباشید هم 
نگاهتون می کنند. کاًل همیشه همه نگاهتون می کنند.

چهار نفری از صحنه خارج می شوند. جینی جلوی هری را می گیرد.

جینی

هری... چیزیش که نمی شه، نه؟

هری

معلومه که نه.

1. Fred
2. George
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پرده ی اول   صحنه ی سوم
قطار هاگوارتز

آلبوس و رز در راهروی قطار راه می روند.

ساحره ی شکالت فروش که چرخ دستی اش را ُهل می دهد، به طرفشان می آید.

ساحره ی شکالت فروش

خوراکــی نمی خواید بچه ها؟ کیــک کدوتنبل؟ قورباغه ی شــکالتی؟ کیک 
دیگی؟

رز )متوجه نگاِه پرعالقه ی آلبوس به قورباغه های شکالتی می شود(

ال، باید حواسمون رو جمع کنیم.

آلبوس

چرا؟

رز

باید حواسمون باشــه کی رو برای دوستی انتخاب می کنیم. مامان و بابای 
من تو قطارِ ساِل اول با بابای تو آشنا شدن...

آلبوس

یعنــی باید االن تصمیم بگیریم که می خوایم تا آخر عمرمون با کی دوســت 
باشیم؟ چه ترسناک!
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رز

اتفاقــًا خیلی هم هیجان انگیزه. من یه گرنجر1 – ویزلی ام. تو هم که پاتری، 
همه دلشون می خواد باهامون دوست باشن و ما می تونیم هر کسی که خواستیم 

رو انتخاب کنیم.

آلبوس

خب حاال باید چه جوری تصمیم بگیریم که تو کدوم کوپه بریم...؟

رز

به همه شون امتیاز می دیم و بعد تصمیم می گیریم.

آلبوس یکی از درها را باز می کند و پســری با موهای بور، را می بیند که تنها در 

کوپه ای خالی نشســته: اسکورپیوس2. آلبوس لبخند می زند. اسکورپیوس هم به 

او لبخندی می زند.

آلبوس

سالم، این کوپه...

اسکورپیوس

خالیه. فقط منم.

آلبوس

آخ جون، پس می شــه مــا... بیایم تو... فقط چند دقیقه؟... اگه اشــکالی 
نداشته باشه.

اسکورپیوس

اشکالی نداره. سالم.

آلبوس

آلبوس. ال. من... اسمم آلبوسه...

1. Granger
2. Scorpius
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اسکورپیوس

سالم؛ اسکورپیوس. منظورم اینه که اسم من اسکورپیوسه. تو آلبوسی. من 
اسکورپیوسم. و تو هم باید...

چهره ی رز سرد و سردتر می شود.

رز

رز.

اسکورپیوس

سالم رز. آب نبات گازدار می خوری؟

رز

نه، تازه صبحونه خوردم.

اسکورپیوس

شوِک شکالتی، کوتوله ی فلفلی و کرم ژله ای هم دارم. مامانم همیشه می گه 
)شروع می کند به آواز خواندن( »با شیرینی می شه راحت دوست پیدا کرد« )متوجه 

می شود آواز خواندن کار اشتباهی بود(. البته احتمااًل اشتباه می کنه.

آلبوس

مــن یه کم برمی دارم... مامان من اجازه نمی ده شــیرینی بخورم. به نظرت 
اول از کدوم بخورم؟

رز به دور از چشم اسکورپیوس به آلبوس ُسُقلمه1 می زند.

اسکورپیوس

خب معلومه! به نظر من کوتوله ی فلفلی ســلطان همه ی شیرینی هاســت. 
آب نبات های نعنایی هم که باعث می شه از گوش های آدم دود بیرون بیاد.

آلبوس

آخ جــون، پس منم همیــن رو... )رز دوباره آلبوس را بــا آرنجش می زند( رز، 
می شه این قدر من رو نزنی؟

1. یعنی یک ضربه با نوک انگشتانش به او می زند.
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رز

من نمی زنمت.

آلبوس

چرا داری می زنی و خیلی هم درد می گیره.

چهره ی اسکورپیوس غمگین می شود.

اسکورپیوس

داره به خاطر من می زندت.

آلبوس

چی؟

اسکورپیوس

ببین، من می دونم تو کی هستی پس تو هم حق داری بدونی من کی ام.

آلبوس

منظورت چیه از این که می دونی من کی هستم؟

اسکورپیوس

تو آلبوس پاتری. این رز گرنجر–ویزلیه. منم اسکورپیوس مالفوی1 هستم. 
پدر و مادرم هم َاستوریا2 و دِریکو3 مالفوی  هستند و پدر و مادرامون... خیلی از 

هم خوششون نمی یاد.

رز

اون قدر هم ساده نیست. پدر و مادر تو مرگ خوار4ند!

اسکورپیوس )از حرف رز ناراحت شده(

بابام بود... اما مامانم نبود.

1. Malfoy
2. Astoria
3. Draco

Death Eater .4؛ لقب پیرواِن ُولدمورت، سیاه ترین جادوگر دنیای ِسحر و جادو



پرده ی اول   صحنه ی سوم  15

رز رویش را برمی گرداند و اسکورپیوس دلیل این کار را می داند.

من از شایعه خبر دارم و می دونم که دروغه.

آلبوس به رز که معذب است و اسکورپیوس که درمانده شده نگاه می کند.

آلبوس

چه شایعه ای؟

اسکورپیوس

این کــه پدر و مادر من بچه دار نمی شــدند و پدر و پدربزرگم خیلی دلشــون 
می خواسته یه وارث قدرتمند داشته باشند تا نسل خاندان مالفوی ادامه پیدا کنه 

و... از یه وقت برگردون استفاده کردن و مادرم رو برگردوندن...

آلبوس

کجا برگردوندنش؟

رز

آلبوس، شایعه اینه که ولدمورت1، پدرشه.

سکوتی وحشتناک و ناراحت کننده.

احتمااًل دروغه بابا. یعنی... تو که دماغ داری.

ســنگینِی فضا کمی کم تر می شود. اسکورپیوس می خندد و با درماندگی خود را 

مدیون آلبوس می داند.

اسکورپیوس

تازه دماغم عین مال بابامه! دماغش، موهاش و اســمش رو به ارث بردم. 
البته نه که خیلی هم راضی باشم. منظورم اینه که... ما هم مشکالت پدر و پسری 
داریم. ولی خب کاًل پســرِ مالفوی بودن بهتر از اینه که پسر ارباب تاریکی باشی.

اسکورپیوس و آلبوس به هم نگاهی می کنند و انگار چیزی میانشان رد و بدل می شود.

1. Voldemort
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رز

آره خب، گمونم بهتره ما یه جا دیگه بشینیم. راه بیفت آلبوس.

آلبوس حسابی به فکر فرو رفته.

آلبوس

نه. )بدون نگاه کردن به رز( من همین جا می مونم. تو برو...

رز

آلبوس، منتظرت نمی مونم ها!

آلبوس

منم نمی خوام منتظرم بمونی. همین جا می مونم.

رز نگاه کوتاهی به او می کند و از کوپه خارج می شود.

رز

خیلی خب!

اسکورپیوس و آلبوس باقی می مانند و نگاهی نامطمئن به هم می اندازند.

اسکورپیوس

ممنونم.

آلبوس

نه، نه. به خاطر تو نموندم که... به خاطر شیرینی هات موندم.

اسکورپیوس

خیلی دختر سخت گیریه.

آلبوس

آره؛ ببخشید.

اسکورپیوس

نه. خوشم اومد. دوست داری آلبوس صدات کنم یا ال؟
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اسکورپیوس می خندد و دو آب نبات را پرتاب می کند توی دهانش.

آلبوس )کمی فکر می کند(

آلبوس.

اسکورپیوس )در حالی که از گوش هایش دود بیرون می زند(

متشکرم که به خاطر شیرینی هام موندی، آلبوس!

آلبوس )می خندد(

وای.
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پرده ی اول   صحنه ی چهارم
صحنه ی متغیر

حاال در دنیای نامعلومی پر از تغییرات زمانی هســتیم. در این صحنه، همه چیز درباره ی 

جادوســت. در میــان دنیاهای گوناگونی ســیر می کنیم و تغییرات خیلی ســریع اتفاق 

می افتند. صحنه های خاص و مشخصی وجود ندارد و همه ی اتفاقات چندپاره هستند و 

فقط گذر زمان را به تصویر می کشند.

ابتدا در هاگوارتز هستیم، در تاالر بزرگ. همه در حال چرخیدن دور آلبوس هستند.

پالی َچپَمن1

آلبوس پاتر.
کارل ِجنکینز2

 یکی از پاترها هم دوره ی ماست.
یان فردریکس3

موهاش به باباش رفته. موهاش درست عین باباشه.

رز

پســرعمه ی منه. )همه به طرف رز برمی گردند( من رز گرنجر – ویزلی هستم. 
خیلی از آشنایی تون خوش حالم.

1. Polly Chapman
2. Karl Jenkins
3. Yann Fredricks
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کاله کالس بنــدی میان دانش آموزان می چرخد و همه به خانه هایشــان پرتاب 

می شوند.

خیلی زود کاله به ســمت رز می رود، رز حســابی نگران اســت و منتظر شنیدن 

سرنوشتش است.

کاله کالس بندی:

من کاله ِ مشهورم
سال هاست که اینه کارم

رو کله شون می شینم
فکرهاشون رو می خونم

کارم رو انجام  می دم

تو سختی و آسونی 

پس منو رو سرت بذار تا بدونی

توی کدوم خونه باید بمونی...

رز گرنجر– ویزلی.

کاله را روی سر رز می گذارند.

گریفیندور1!

صدای تشویق گریفیندوری ها بلند می شود و رز به طرف شان می رود.

رز

دامبلدور2 رو شکر!

اســکورپیوس می دود و در حالی که کاله کالس بندی به او خیره شــده، جای رز 

را می گیرد.

1. Gryffindor
2. Dumbledore
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کاله کالس بندی

اسکورپیوس مالفوی.

کاله را روی سر اسکورپیوس می گذارند.

اسلیترین!

اســکورپیوس که کاماًل انتظار این اتفاق را داشــت، با حرکت سر، حرف کاله را 

تأیید می کند و لبخند نصفه و نیمه ای می زند. اســلیترینی ها تشویق می کنند و 

اسکورپیوس به آن ها می پیوندد.

پالی چپمن

خب این که معلوم بود.

آلبوس با سرعت جلوی صحنه می آید.

کاله کالس بندی

آلبوس پاتر.

کاله را روی سر آلبوس می گذارند... به نظر می رسد کاله این بار به وقت بیشتری 

نیاز دارد... انگار حسابی گیج شده باشد.

اسلیترین!

همه ساکت می شوند.

سکوتی سنگین و عمیق.

سکوتی که کِف زمین نشسته، کمی تکان می خوَرد و با خودش خرابی به همراه 

دارد. 

پالی چپمن

اسلیترین؟


