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הטור של :125690

ראיון עם יו"ר אגודת אלרגי"ה
אלרגי"ה היא אגודה שפועלת למען זכויות גמדוני הבית ,לרגל חגיגות העשרים ושש שנים
לאגודה ,ראיינתי את יושב ראש האגודה ,הרמיוני גריינג'ר ,שרת הקסמים
בין שאלה לשאלה ,הרמיוני מדברת שטויות על חיפושיות ,אנימאגוסים לא רשומים ,ודיונונים
באגם ווינדרמיר ,על כמה מהשאלות היא ענתה בכל זאת ,ואת תשובותיה שמתי בכתבה שלפניכם
איך לאחר כל כך הרבה זמן בו עידדת
בעקיפין שעבוד של גמדוני בית ,חשבת
להילחם למען זכויותיהם?
הרעיון עלה לי כשגיליתי שתלמידי
הוגוורטס משתתפים במפעל דיכוי גמדוני
הבית הגדול ביותר בבריטניה ,ומעסיקים
מאות גמדוני בית בתנאים מחפירים ובלתי
אנושיים ,ויום לאחר מכן הקמתי את
האגודה ,בבית הספר הוגוורטס לכישוף
ולקוסמות.
אבל הם לא אנושיים...
אז מה? גם חיפושיות הן לא אנושיות.
ואיך את מסבירה את העובדה ,שגם לאחר
הקמת אלרגיה ,אכלת את האוכל שהכינו לך
גמדוני בית (הוגוורטס) ונתת להם לשרת
אותך?

ווינקי לא הייתה מוכנה לזה נפשית ,היא
התמוטטה בגלל זה ולא הייתה יכולה
לחשוב על חיים במקום אחר ,באגודה ,אני
מדברת עם הגמדונים לפני שאני משכנעת
אותם לרצות להשתחרר ,ולא משחררת אותם
בלי שום הכנה מוקדמת ומסלקת אותם
מהבית בו הם חיו כל חייהם
אני מניחה שהעובדה שלגמדוני הבית
המשוחררים אין לאן ללכת לא מפריעה
במיוחד כיוון שאין גמדוני בית כאלה?
(גם לשאלה זו לא הצלחתי לקבל תשובה)
דובי ,גמדון הבית שמת במלחמת הקוסמים
השנייה ,מת למענך ולמען חברייך ,איך זו
"פעילות למען זכויות גמדוני הבית?
דובי מת מרצונו החופשי ,הוא לא רצה
למות ,אבל לא הייתה בשבילו דרך יותר
טובה למות ,אני לא אשמה בפעולותיו ,ואין
יותר חופש מיכולת להסתכן במוות

הבנתי שלא יעזור לי לצום ,לישון מחוץ
לטירה ,או לקום וללכת ,אז החלטתי להתנהג
כרגיל ,אבל לעודד את גמדוני הבית
להשתחרר ,ובסוף הצלחתי לשכנע את חלקם

חשבתי שאברפורת' שלח את דובי ,ולא
שהוא הלך מרצונו החופשי ,ועל פי רצונותיו
בלבד?

לא שכנעת גמדון בית אחד? והוא לא מת?

כתשובה לשאלה זו ,השרה קירבה אלי
צנצנת מלאה בעלים ,ואמרה לי להיזהר.

משאלה זו התעלמה השרה בחוסר כבוד
מופגן .למרות התעלמותה הבוטה משאלתי,
החלטתי להמשיך בראיון.
למה כשברטימיוס קראוץ' רצה לשחרר את
גמדונת הבית שלו (באליפות העולם
בקווידיץ' לפני עשרים ושש שנה) התנגדת
לזה ,ואיך את מחשיבה את זה כפעילות
למען גמדוני הבית?
*הכתבה נכתבה בעזרת שימוש בעט צטט אותך

שאלה לסיום :לדעתך ,כל גמדוני הבית
שהרגת בניסיון "להילחם למען זכויותיהם"
היו גאים במקום אליו הגיעה האגודה?
תשובה לשאלה זו לא זכיתי לקבל ,אלא אם
כן ניסיון לחנק נקרא תשובה.
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הטור של מח"פ:
ביקור במחלקה לתעבורת קסם :נכנסתי ביומי הראשון ככתב "הנביא היומי" המסקר את משרד
הקסמים ועליתי במעלית אל מחלקת תעבורת קסם ,בידיעה שמחכה לי יום עמוס במיוחד :סיור
ארוך ראיון עם ראש המחלקה ועוד כמה גורמים ,ואני גם צריך לחפש איזה סקופ שיהיה שווה
לכתוב את הכתבה בשבילו .הגעתי וישר קידם אותי סגן ראש המחלקה (תפקיד מיותר מאוד
לטעמי -אפשרות לסקופ) והודיע לי שנתחיל בסיור כי ראש המחלקה קצת עמוס ובקרוב יתפנה
לראיון (במה הוא כל כך עסוק -אפשרות שניה לסקופ) נכנסנו לאגף רשת הפלו והזדעזתי -באגף
נעשים מידי יום עשרות ניסויים לשינוי שיטת הפלו -מה זה ביזבוז הכסף הזה? למה אנחנו צריכים
להחליף את אבקת הפלו בשמן? איזה מלוכלכים היו אלה שיצאו מזה (ולא כולם יצאו מזה),
ושלא לדבר שאלה שניסו להחליף את האש במים יצאו מהכיור! עברנו לאגף המטאטים ובדיוק
טיפלו שם בתלונה שהוגשה :מטאטי כוכב נופל מפסידים בתחרויות עם פרפרים וזה מבייש אותם,
מה עשו העובדים המסורים? ניסו לפתח נוסחה להאטת הפרפרים! חוצפה! שערעוריה! בשביל
דבר כזה צריך מינימום מלקה לחיות הקסם האגף לחיות מסוכנות וקטלניות! וחוץ מזה למה
הוקמה המחלקה לפניות ציבור? טוב אם ממילא לא משתמשים בה אז זה בזבוז כסף מטורף ,צריך
להדיח על זה את שרת הקסמים -רק לא הרמיוני! המשכנו לאגף ההתעתקות וראיתי ש123-
מגוזררים מטופלים שם (תפנו אותם לבית חולים חמומי מוח) .המשכנו לאגף האוטונוס והבנו
שרוצים להוסיף  5אוטונוסים לא נצרכים למען הציבור (וכרגיל -בזבוז ,זה מה שקורה כשממנים
כרטיסן לשעבר באוטונוס לתפקיד כזה ,במיוחד אם זה סטן שיינפק .והמשכנו לאגף לאמצעי
תחבורה לא חוקיים ונתבקשתי על ידי כמה שובתי רעב כועסים לחתום על עצומה שתאפשר
שימוש במכוניות מעופפות למרבה פליאתי בין השובתים היה ראש החוליה לגילוי והחרמה של
פריטי מיגון מזויפים! שמאוד רוצה מכונית מעופפת מאז שהוא נקנס פעם ב 50-אוניות על
שכישף אחת כזו והיא נהרסה לו .ועוד פרט פיקנטי -בנו הוא ראש המחלקה! חצוף הבן הזה,
איזה התנהגות לאבא שלו! מתעלם כמו כלום! אני בראיון אתקוף אותו על זה ,הוא יראה ממני!
פתאום ראיתי שהאח מתמלאת העיתונים גרוסים ויוצא מתוכה מישהו שדמה לעיסת נייר (עוד
ניסוי כושל) פתאום קלטתי גליון אחד של הנביא היומי על הרצפה -ישר הרמתי אותו ונישקתי
אותו .ואז התחיל הראיון :ראש המחלקה לחץ את ידי בהתלהבות ותוך כדי זה שבר את משקפיו,
אני -מה השם תזכיר לי? ,הוא -פרסי וויזלי ,אני -הא המלחך פנכה ,הוא -איך קראת לי ,אני -לא
משנה ,נתחיל ,מה לדעתך המחדל הכי גדול במחלקה? ,הוא (צורח כולו אדום) -אין שום מחדל
במחלקה שלי מלבד זה שנתנו לך להכנס לפה ,אני (בשיא הרוגע) -למה מכשפים פה פרפרים?
למה לא מפנים את המגוזררים לבית החולים? למה מבזבזים כסף על אוטונוסים? למה משלמים
על ניסויים מיותרים בפלו? באיזה מחדל עסקת כשהגעתי הנה ובגללו לא יכולת להתפנות אלי?
באותו רגע הוא זרק אותי באלימות ובגסות מחוץ למשרד שלו וברחתי .הסקופ :ראש המחלקה
אלים שוויצר ומלחך פנכה
ידיעה חשובה ביותר (ניק כמעט בלי ראש):
אמש נרשמה בהלה בקרב קהילת הקוסמים בלונדון ,לאחר ששני סנאליגאסטרים (דירוג מה"ק:
 )XXXXברחו מהאזור הקסום בגן החיות של לונדון ,ונראו לעיני מוגלגים רבים .סנאליגאסטר
אחד נמצא ,והשני עדיין נעדר .כעת עובדי המחלקה לאסונות ותאונות קסם מתאמים את
זכרונותיהם של המוגלגים שראו את הסנאליגאסטרים .הילאים ועובדי המחלקה לרישוי ופיקוח
על חיות פלא מנסים להשתלט על הסנאליגאסטר שכבר נמצא ,כעת ללא הצלחה .עד כה הוא פצע
 5מהם והם הועברו לבית החולים על שם הקדוש מנגו לפציעות ומחלות קוסמים .מנהל האזור
הקסום בגן החיות אמר לכתב הנביא היומי "אנחנו לא יודעים איך זה קרה לנו .הם היו בכלוב
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סגור וממוגן היטב .עניתי לך ,אז עכשיו תעזוב אותי בשקט" .כל היודע על מקום הימצאו של
הסנאליגאסטר ,מתבקש לדווח מיידית למחלקה לרישוי ופיקוח על חיות פלא.
מאמר של פרופ' פליוס פליטיק (ניק כמעט בלי ראש) לכבוד צאת ספרו על אמונות תפלות
בעולם הקוסמים.
חלק א'
איננו יודעים בוודאות מתי הומצאו האמונות התפלות של עולם הקוסמים .ככל הנראה המקור
הראשון שבו כתוב על אמונות טפלות הוא במכתב שכתבה דייזי פניפולד בשנת " :1724ואז
צעקתי לחצוף ההוא" :ולא שמע מר להא שמעתתא דאמרי אינשי [ואדוני לא שמע לשמועה
שאומרים האנשים]' :קוסם שעף על מטאטא שביט ,במהרה ישבר לו השרביט'?!" .אף על פי
שככל הנראה כבר כמעט  300שנים מסתובבות האמונות התפלות ,עד כה לא נעשה מחקר מקיף
על מקור האמונות התפלות ואמיתותם .בגלל סיבה זו החלטתי לכתוב את ספרי.
באחת משיחותינו הרבות בחדר המורים בבית הספר הוגוורטס לכישוף ולקוסמות ,אמר לי מנהל
בית הספר דאז ,אלבוס דמבלדור (מסדר מרלין ,דרגה ראשונה) שגם בילדותו היו אמונות
תפלות ,אם כי אז רב האמונות התפלות היו קשורות בעיקר לטיפשותם הרבה (לכאורה) של
המוגלגים ,שמפאת קוצר היריעה והצנזורה של העיתון ,לא נביאם כאן .עוד הוא אמר לי שאחיו
אברפורת' המציא אמונות תפלות רבות .כשהגעתי לביתו של אברפורת' ליד פונדק ראש החזיר
בהוגסמיד לראיינו לספר ,הוא צעק עלי "מורה שבהוגוורטס מלמד ,לראיין אנשים הוא חומד",
וטרק לי את הדלת בפנים.
הסוג הנפוץ ביותר של האמונות התפלות קשור לשרביטים (כמו האמרה הידועה 'אם שרביטך
מעץ סמבוק ,מזלך הרע חקוק') ,אולם יש גם אמונות רבות הקשורות לכשפים או למוגלגים
(כמו אלו שהיו בילדותו של דמבלדור) .עם זאת ,ידוע שבצרפת ידועות אמונות הקשורות לזמן
הלידה של אדם ('כל הנולד בשעות בן הערביים ,מזלו הרע מוכפל כפליים') ,ובאמריקה רב
האמונות הן על סוגי מטאטאים וקווידיץ' ('קבוצה שעפה על כוכב נופל ,בוודאי תשחק
בערפל').
לפני כשנתיים עשיתי את המחקר הראשון מסוגו בעולם ,ובדקתי את אמיתותן של כמה אמונות
תפלות נפוצות .האמונה התפלה הראשונה שבדקתי הייתה 'מכשפה שנולדה בחודש מאי ,תמצא
חתן מוגלגי בוודאי' .בגלל אמונה זו ,נדיר למצוא מכשפות שנולדו בחודש מאי ,אולם מצאתי
שתי מכשפות שנולדו בחודש מאי :בלטריקס לסטריינג' ימ"ש ,וקנדרה דמבלדור .מכיוון
שבלטריקס מעולם לא התחתנה ,וקנדרה התחתנה עם פריסבל ,שהיה טהור-דם ,נותר לי להניח
שאמונה תפלה זה לא נכונה בעליל ,אולם יש לבדוקה ביתר שאת.
האמונה התפלה שבדקתי לאחר מכן הייתה 'בן חוזרר הוא רכלן ,וערמון מתלהם ,עץ מילה הוא
עקשן ,ואלסר מתלונן' .שרביטי ערמון נמשכים לקוסמים שאוהבים חיות פלא ,ומטבע הדברים
הם יותר מתלהמים .לגבי חוזרר ,לאמי עליה השלום היה שרביט עשוי מחוזרר מצופה קשקשי
בסיליסק ,ומעולם היא לא ריכלה .אם כך ,לפחות חלק מהאמונה הזאת שגוי .לגבי מילה ,באתר
האינטרנט המוגלגי "ויקיפוטר" ,בערך "שרביטים" ,כתוב "אמונות טפלות ישנות לגבי
שרביטים הינם לעתים רחוקות מדוייקות ,אבל אני מוצא כי כי החמשיר אודות שרביטי חוזרר,
ערמון ,מילה ואלסר מכיל מידה קטנה של אמת .הבעלים האידיאלי של שרביט מילה יהיה
עקשן" .לגבי אלסר (אגוז) ,לא מצאתי אף אחד באנגליה כולה שמחזיק בשרביט עשוי מעץ
אגוז ,מכיוון שאוליבנדר לא אהב אותו ,כנראה כי בעליו מתלוננים.
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לסיכום ,ככל הנראה אין אמת ממשית באמונות התפלות .אגב ,אם יש לכם שרביט עשוי ערמון,
קריאת עיתון תהיה פשוט אסון.
בע"ה המשך יבוא בשבוע הבא.

