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ראיון עם ראש המחלקה לרישוי ופיקוח על חיות פלא
ריטה סקיטר ()125690
ראיון עם החצי ענק בעל שגעון למפלצות מסוכנות שהגיע בעזרת איומים ,סחיטה ,ושוחד ,לתפקיד ראש
המחלקה לרישוי ופיקוח על חיות פלא ,בתקופת שלטונו הקצר על המחלקה ,הספיק רובאוס האגריד לאשר
את הכלאתם ויצירתם של מאות חיות פלא מסוכנות ביותר ,הנחמדות ביניהן יורקות אש ,חומצה ורעל,
הפחות נחמדות בעלות שבע ראשי דרקון ,זנב נחש ,ורעל ארסי ביותר ,לאחר שווידאתי שאף אחת מהחיות
אינה נמצאת במחלקה עצמה הסכמתי להגיע למשרדו של רובאוס האגריד לראיון קצר.
בתור ראש המחלקה ,אתה לא צריך לעצור את
עצמך על כל הפעולות הלא חוקיות שעשית ללא
אישור?
ארתור וויזלי לא צריך? עם כל המכוניות
המעופפות שיש לו במחסן שלו שמה ,אני יצרתי
רק עשרים ושלוש יצורים קסומים ללא אישור ואף
אחד מהם לא מסוכן יותר מכימרה.
החלטתי להתעלם מכך שהאגריד לא ענה על
שאלתי ולעבור לשאלה הבאה
מדוע לפני כחודש ,שינית את דירוג מה"ק ,וכעת
כל בעלי החיים הקסומים מדורגים ?x
"אני רק סידרתי את זה ,האחראי הקודם פה הוא
לא כל כך אהב חיות פלא ,אני פה רק סידרתי את
כל החיות לפי הדירוג המתאים ,זה שיש לחיה
ראש של אריה ושהיא נושפת אש לא אומר שהיא
מסוכנת ".עונה האגריד בזעף.
ואיך תסביר את החלטתך לייבא לארץ כמאה
דרקונים ולשחרר אותם באנגליה?
"אני רק הבאתי אותם לשטח הטבעי שלהם ,הם
לא אמורים להיות כלואים בגני חיות ,והם עוד לא
הרגו אף אחד ,רק פצעו קשה ,הדרקונים האלה
בכלל לא מסוכנים ,חלקם גם נושפים רק אש ולא
גם רעל ".את המשפט האחרון האגריד אומר
באכזבה רבה.
אבל לא הבאת את הדרקונים האלה מגני חיות,
והשטח הטבעי שלהם הוא בכלל באסיה ,ולמה
שחררת אותם לחלוטין ,בלי שום פיקוח?

(האגריד מתחיל להאדים ולהזיע)
אני לא יודע על מה את מדברת פה ,זה השטח
הטבעי של הדרקונים האלה ,והם היו בפיקוח ,זה
גרוע כמו גן חיות ,את אה ...רוצה ללכת לראות פה
את הסקרוטים שייבאנו השבוע?
לא תודה ,ואיך תסביר את העובדה שלמרות
שהענקים נלחמו נגדנו בקרב על הוגוורטס,
החלטת להזמין אותם לארץ למרות הסיכון הברור
הכרוך בכך ,והרתיעה הברורה של הציבור?
(האגריד זע באי נוחות)
"הענקים ,זה הטבע שלי ,אני חצי ענק ,אני רק
רציתי ,רציתי שתהיה לי משפחה פה ,והם עדיין
לא אכלו אף אחד ,הם גם כמעט הפסיקו להרוג
אחד את השני ,והם גם לא מסוכנים עכשיו ,אחרי
ששמנו להם מונעי-מעיכת-מוגלגים על
הרגליים".
שאלה לסיום :איזה יצור שיצרת אתה הכי אוהב?
"אני הכי אוהב את ההכלאה של הכימרה-הידרה
עם הדרקון-סקרוט שלנו ,הרעיון להכליא אותם
היה הרעיון הכי טוב במאה הזאת!"(למיטב
הבנתי הכימרה-הידרה-הדרקון-סקרוט זו חיה
בגודל של דרקון שיורקת אש וחומצה ויש לה
שבעה ראשי אריה ,שבעה זנבות נחש ,ומאה
רגליים)
בשבוע הבא אראיין את פרסי וויזלי ,ראש מחלקת
תעבורת קסם.
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השרה שוקלת לפרוש מתפקידה -כל הפרטים
ריטה סקיטר (מח"פ)
ביקור באגף שרת הקסמים וסגל תומך :נכנסתי הבוקר אל המשרד בדרך לאגף ההנהלה ,והתחלתי לסייר על
דעת עצמי ברחבי המקום מגלה שיש לשרה 2 :עוזרים בכירים 4 ,יועצים 7 ,עוזרים זוטרים ,מזכירה ,וסגן-
שיגעון ובזבוז .לפתע אחת הדלתות נפתחה ועוזר זוטר שמן עם תסרוקת מחרידה ,וגלימה מזעזעת ,חצי
שיכור רבע מסומם ,עמד בפתח הוא -בוא יש לי משהו להגיד לך ,אני( -קצת בחשש) מה? הוא -בוא או
שתפסיד את סקופ חייך ,אני -אין בעיה אבל אני נכנס עם שרביט שלוף ,הוא -מה אתה חושב שאני הולך
למעוך אותך? אני -יש מצב ,הוא -בוא כבר ,נכנסנו ,הוא -תשמע איזה סקופ מדליק ,אני איזה סקופ מדליק,
הוא-אני אספר לך את הסיפור ,אני -תספר לי את הסיפור ,הוא -אז זה מתחיל ככה ,אני -איך זה מתחיל,
הוא -אלי תפסיק לקטוע אותי ,אני -טוב בסדר ,הוא( -בקול של אחד שעומד להטיל פצצה) השרה שוקלת
לפרוש.
אני( -בהלם) מה??? הוא -אכן אכן ,אני -למה ,הוא -התירוץ הרשמי שינתן הוא מחלת שיניים ארוכות
קשה ,וזה אכן אחת הסיבות אבל הסיבה המרכזית היא הסיפור עם מחוללי הזמן ודלפי רידל בספטמבר-
אוקטובר ,אני -האם זו הסיבה שבמהלך הראיון עם ריטה סקיטר ( )125690לא הייתה התיחסות להיותה של
גריינג'ר שרת הקסמים מלבד הכותרת? הוא -יתכן ,אני -תודה רבה על הסקופ.
החלטתי לעשות תחקיר על הנושא ,לא בכל יום מזדמן לי סקופ היסטורי (אני רוצה קידום על זה) .כל הצוות
ענה את אותה תשובה :הבל הבלים הכל הבל מי החצוף שאמר לך את זה צריך לפטר אותו .השרה סירבה
למסור תגובה ,דובר השרה מסר :השרה גריינג'ר עסוקה בלהלחם בטרולים וענקים ולא בלדחות שמועות
סרק ,אבל לי יש את המקורות שלי והצלחתי להשיג מידע -השרה מתכננת להריץ מחליף במקומה שיהיה
או גמדון או גובלין או אדם זאב לצורך כך היא צריכה להעביר חוק כזה במחלקה לחיות הפלא ,דבר שיהיה
קשה לה מאוד -הסבר בהמשך.
מועמדים נוספים לתפקיד צפויים להיות ראש המחלקה לאכיפת חוקי חוקי הקסם ,הארי פוטר וסגן ראש
המחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי בקסמים זכריה סמית' ,השניים הסכימו למסור תגובות ,סמית' :אני ארוץ
ברור אני הכי מוצלח ומתאים ,פוטר :אני אצטער אם הרמיוני תפרוש אבל אני ארוץ לתפקיד .לא לגיטימי
למנות לתפקיד איש זאב ,גמדון ,או גובלין ,מהסיבות הבאות :איש זאב -לא הגיוני שהמדינה תהיה מושבתת
בירח מלא ,זה זמן שחשוב שיהיה שר קסמים מכהן שיתמודד עם כל הנשיכות כמו כן צריך מישהו שיוכל
לרסן את אנשי הזאב אם השר יהיה בעצמו כזה זה לא יקרה ,גובלין -שטוף ביותר מידי שנאה לקוסמים יתן
קדימה וקידום לגזע שלוט ולא יבחל בשום דבר ,גמדון -א .גמדון גם משוחרר מרגיש את שליטת אדונו
לשעבר ואז הוא יכול להשפיע עליו ב .הוא לא מספיק חכם ,כל הנ"ל מומלץ ואני גם פעלתי לשלב אותם
בכל מיני מקומות אבל לא בתפקידים חשובים כאלה .מאיגוד הגובלינים נמסר :פוטר גזען .מאיגוד אנשי
הזאב כנ"ל וכן מאלרג"ה .נציין כי רובאוס האגריד ראש המחלקה לחיות הפלא נחשב איש דברו של פוטר
ולכן לגריינג'ר יהיה קשה להעביר את החוק הנצרך כולנו מייחלים לפרישתה הקרובה של השרה כפי
שאמרתי רק לא הרמיוני -ונקווה שיבחר מישהו נורמלי.
נא לכתוב למח"פ תגובות בש"א ,אחרת נקלל אתכם בלויקורפוס.
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סיקור ליגת הקווידיץ'
לי ג'ורדן (מח"פ)
עונת הקוודיץ' הזאת מלאה בהפתעות ואכזבות והיא אחת המעניינות ביותר שהיו אי פעם .הפתעת העונה
היא החיצים מאפלבי שמוליכים את הטבלה ומובילים בנקודה אחת על הצרעות מוימבורן ,יריבתם
המושבעת מימים ימימה .הטורנדואים שפעם הייתה אחת הטובות בליגה ממוקמת במקום האחד לפני
האחרון ויש חשש שתרד ליגה אם זו לא תהיה זו שממוקמת במקום האחרון -התותחים מצ'אדלי.
דבר מעניין נוסף בליגה השנה -לראשונה מדורג שומר כשחקן המוביל בקבוצתו -לכל הדעות המקום
החמישי שבו מחזיקה פאדלמיר יונייטד לא היה מושג אם השומר שלה ,אוליבר ווד לא היה עוצר עשרות
אם לא מאות זריקות לכיוון החישוקים שלו .לליגה נותרו  7מחזורים בלבד ,ומה שיכריע את תחתית הליגה
יהיו המשחקים בין התותחים מצ'אדלי לעטלפים מבאזיל ובין הטורנדואים לניצים מקנמר .באחרון צפויים
לנצח האירים ,ומה שיכריע את הליגה יהיה האם התותחים יצליחו לגבור על העטלפים -במידה וזה יקרה
הם יעלו להובלה על הטורנדואים בטבלה .במחזור שלאחר מכן יפגשו החיצים וצרעות למשחק העונה,
המנצחת צפויה להיות האלופה.
יש גם מאבק על כרטיסים לאליפות העולם כשהליגה מקבלת  5מקומות כל מה שנצרך ליונייטד הוא לשמור
על המקום שלהם כדי להיכנס ,אבל ניצחון של העטלפים על התותחים יכול להפריע להם ביחוד בגלל
שהקבוצה אותה הם פוגשים ידועה בעיקר בזכות מהירות תפיסת הסניץ' שלהם ובזה ווד לא יוכל לעזור
להם .מלך הקליעות לבינתיים הוא דין תומאס מהחיצים מאפלבי ,עם  347קליעות ,מלך העברות הוא מרכוס
פלינט מהצרעות מוימבורן עם  ,90מלך תפיסות הסניץ' הוא דניס קריווי גם מהחיצים עם  30תפיסות.
שהטוב ביותר יזכה!
נא לכתוב למח"פ תגובות בש"א ,אחרת נקלל אתכם בלויקורפוס.

אמונות תפלות בעולם הקוסמים
פיליוס פליטיק (ניק)
מאמר לכבוד צאת ספרי החדש על אמונות תפלות (הוצאת חיש עוף)
חלק ב'
כפי שכתבתי במאמרי בגיליון מס'  ,1היו אמונות תפלות כבר בילדותו של אלבוס דמבלדור ,והמקור הקדום
ביותר לאמונות תפלות הוא משנת  .1724כעת נותר לי לשאול אדם שנולד עוד לפני שנת  ,1724ולשאולו
על אמונות תפלות .ניסיתי לחשוב על אדם שנולד לפני שנת  ,1724מייד חשבתי על מנהלי הוגוורטס
שדיוקונותיהם נמצאים במשרדה של המנהלת ,אולם המנהלת מקגונגל לא הרשתה לי להיכנס למשרדה ,אז
ניסיתי ללכת לתמונתו של פיניאס נגילוס בבית של הארי פוטר בכיכר גרימולד מס'  ,12אולם פיניאס רק
צעק עלי "איך אתה מעז לטמא את בית אבותי עם דם הגובלינים שבעורקיך?!" ,ולכן עזבתי את כיכר
גרימולד בלי תשובה .ניסיתי לחשוב על עוד אנשים שחיו לפני שנת  ,1724אבל לא העלתי בראשי אף אדם
חי ,עד שהבנתי שלא צריך אדם חי! אפשר גם לשאול רוח-רפאים!
ניסיתי לשאול את מירטל המייללת ,אולם מיד כשהזכרתי את העובדה שהיא רוח-רפאים ,היא נמלטה
ביללות רמות אל הצנרת תוך כדי צעקת "תמיד חושבים שבגלל שאני מתה ,אין לי רגשות" (לאחר מכן
נזכרתי שהיא עדיין לא הייתה חיה בשנת  .1724כך שהיא בכל מקרה לא הייתה עוזרת לי) .לאחר מכן שאלתי
את ידידי רוח-הרפאים סר ניקולס דה מימזי פורפינגטון ,הידוע בכינויו "ניק כמעט-בלי-ראש" .ניק שמח
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לעזור לי ,ואמר שבזמנו היו יחסית מעט אמונות תפלות ,אבל היו כמה אמונות תפלות ידועות ונפוצות,
כדוגמת 'כישוף שהוטל בזדון בין ערביים ,יותר תוך שעה או שעתיים' .מכיוון שסר ניקולס היה עד לאנשים
שחיו במשך חמש מאות שנה ,הוא גם זוכר את כל האמונות התפלות שהיו בשש מאות השנים האחרונות.
לפיכך ,הוא זוכר שבמאה ה 16-רב האמונות היו בנוגע לזמנים מקוללים ,ובמאה ה 18-רב האמונות היו
בנושא של הכוכבים ,המזלות והשפעותיהם.
לסיכום ,נראה שהאמונות התפלות מלוות את הקוסמים מאז ומתמיד ,ויישארו איתנו לנצח ,ולנצח לא נדע
מתי הן התחילו ומי המציא אותן.
נ"ב :כל פעם אני מדהים את עצמי כשאני מגלה כמה שטויות אני יכול לכתוב...

המתפצלשי"ם
סוורוס סנייפ
האם באמת הניקים תמימים כ"כ כמו שאתם חושבים? כתבה בהשראת ריטה סקיטר ,בצחוק,
לא לקח אישי.
@מח"פ נודע לאחורנה מוכר יותר ויותר בגלל מערכת בחירות לפורום שלא הייתה ,הרבה ניקים רשמו
שהם אוהבים את @מח"פ ואף הצביעו לו בבחירות .אבל האם @מח"פ באמת תמים כ"כ כמו שכולם
אומרים?
משיחות פרטיות שנערכו באמצע תהליך הדחתו של @גארפילד מניהול הפורום ניהלנו משא ומתן עם
@ eli345נשמע @מח"פ טוען שלאחר שיעיפו את @גארפילד הוא יסנן את אלי ותנאיו .עוד גילנו כי
בשיחות פרטיות הוכך ש@מח"פ תיכנן עם כנופיית הגריפינדורים שלו שכוללת גם את חבר קונפצדריית
הקסמים וחבר הקסהמדרין @ eli345וניקים נוספים תכנונים שכוללים לשתול ניקים חדשים בבתים אחרים
כדי להעלות את הממוצע לגריפינדור ,לאחר שנמסר הדבר למנהל וראש קונפצדריית הקסמים הבין לאומית
@אודה לה' בכל לבב לא הפסיק מלנסות להכניס ניקים שתולים לבתים אחרים ,סוף בפעם הבאה נתפצל"ש
אחרי ניק אחר.
תגובת מח"פ:
תגובה לכתבה של סנייפ :סוורוס שאל בהתחלה האם אני באמת תמים כמו שכולם חושבים ,לא זכור לי
שאי פעם ניסיתי להציג את עצמי כתמים ועכשיו עניינית :הכותב תוקף את זה שתיכננתי להדיח את גארפילד
יחד עם אלי ואחר כך להאבק על תנאיו של אלי בקשר לזהות המנהל בחדש ,הוא מתעלם מזה שהאמירה
הזו שלי נאמרה במהלך דיונים חשאיים יחד איתו ובתמיכתו של הכותב ,הוא מציין את סיפור השתלת
הניקים או יותר נכון את סיפור תכנון השתלת הניקים שתוכנן בקבוצה של גריפינדור ,וכאן כל בן אדם צריך
לשאול את עצמו -מאיפה ניק שנמצא בכלל בסלית'רין יודע מה מתרחש בקבוצה של גריפינדור? ובכן יש
לי תשובה :הכותב הינו אח של אחת הניקיות בגריפינדור באופן חצוף מאוד הוא נכנס לחשבון שלה ומסתכל
בש"א שלה וכך יודע את המידע הזה .ולגבי המקרה עצמו -אני איני היוזם של הרעיון הזה (את היוזמים
בחר סנייפ לא לציין משום מה) שמעולם לא בוצע בניגוד לטענת סנייפ ,הדיווח לאודה הועבר גם הוא על
ידיו לאחר הצצה בש"א של אחותו (אגב הדלפות אחרות שלו לאודה הסתיימו בחקיקת חוקים מיוחדת
לצורך זה ,לא מזכיר לכם משהו? אמברדג'? צ"ד? ווילי וושדרנס?) אז אני אבקש בפעם הבאה לא להמציא
ולנסות להפיל הכל על מישהו כי הציבור לא מטומטם!
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חשיפה :ריטה סקיטר אנימאגוסית לא רשומה
ניק כמעט בלי ראש
בשבוע שעבר פרסמנו פה את הראיון של ריטה סקיטר ( )125690עם שרת הקסמים הרמיוני גריינג'ר ,בה
הוטחו עלבונות רבים בשרת הקסמים .לאחר פרסום הגיליון השרה כינסה מסיבת עיתונאים והכריזה הכרזה
דרמטית" :העיתונאית הזאת ,ריטה סקיטר ,או כמו שכינה אותה אלפיאס דודג' ,אוכל הפיגולים הזאת ,היא
בעצם אנימאגוסית לא רשומה ,ויכולה להפוך לחיפושית ,וכך היא מצליחה לצטט כל כך הרבה אנשים
ולהיכנס למקומות שאסור לה להיכנס אליהם ".לטענת השרה ,היא גילתה זאת בסוף שנת הלימודים 1994-
 ,1995הידועה כשנה שבה חודש טורניר הקוסמים המשולש ,שכידוע בה סקיטר פרסמה כתבות רבות על
פוטר וגריינג'ר .לשאלת כתב הנביא היומי מדוע עד כה היא לא אמרה זאת לציבור ,ענתה השרה כי "אל
תדחוף את האף לעניינים שלא קשורים אליך".
סקיטר נתפסה על ידי עובדי המחלקה לאכיפת חוקי הקסם ,כעת היא עצורה באזקבאן ,ונלחק ממנה ה"עט
צטט אותך" היודע לשמצה .מחרתיים הוא תובא לדיון במשרד הקסמים ,שם צפויים לגזור עליה קנס של
 200אוניות ,כעונש המקובל לאנימאגוסים לא רשומים .כמו כן ,הורתה השרה להשמיד את כל העותקים
הקיימים של ספריה של סקיטר" ,ארמנדו דיפט :מנהל או מחבל?" ו"חייו ושקריו של אלבוס דמבלדור".
לאחר מסיבת העיתונאים ,התקיימה הפגנה מול משרדה של פרופ' מקגונגל ,מנהלת בית הספר הוגוורטס
לכישוף ולקוסמות .המפגינים דרשו כי גם הפרופ' מקגונגל תיעצר כמו סקיטר ,מכיוון שהיא אנימאגוסית
(חתולה) .הפרופ' מקגונגל יצאה ממשרדה ואמרה בעצבנות" :אני רשומה ,טיפשים שכמותכם" ,וחזרה
למשרדה תוך כדי טריקת דלת משרדה בעצבנות .לאחר מכן היא נשמעה אומרת למישהו בתוך חדרה
"אלבוס ,אולי היה עדיף שהייתי נבחנת באמת אצל בוחן לאנימאגוסים במקום שהיית עושה עליו
קונפדוס?"

המטאטא החדש -כל הפרטים
לי ג'ורדן (מח"פ)
רק לפני שבוע יצא טיסן הניפלר  100ועוד מעט הוא יצא לחנויות ,מדובר במטאטא הראשון שיוצא באופן
משודרג מאז אש המחץ לפני כ 28-שנה ,שאר המטאטים שיצאו מאז היו שדרוג של דגמים קיימים פחותים
מאש המחץ שמשום מה החברה המייצרת אותו מעולם לא הוציאה דגמים משודרגים על אף שידוע
שהחברה המייצרת אותו מצליחה מאוד היא בחרה לא להמשיך את ההצלחה.
טיסן הניפלר  100מסוגל להגיע ל 7000-ק"מ בעשר שניות ,הוא עשוי בצורה עמידה בפני רוח כך שרוח לא
יכולה להסיט אותו ממקומו ,יש לו איזון יותר ממושלם ,והוא נותן אפשריות תעופה וזיגזג עם שימוש
מינימלי בידיים מה שהופך אותו למועדף לרודפים בעיקר שנזקקים להרבה שימוש בידיים .פרט פיקנטי
מאוד :החברה המייצרת את המטאטא החדש היא החברה שלפני עשרות שנים יצרה את המטאטא הכושל:
"כוכב נופל" שנודע כמפסיד בתחרויות עם פרפרים.
החברה ככל הנראה השיגה תקציבים חדשים והביאה יצרנים ומדענים מוכשרים או שיש לה דרכים אחרות.
מהחברה נמסר :אבא של מנכ"ל החברה הנוכחי כבר אינו בין החיים הוא היה המנכ"ל כשיצרו את הכוכב
הנופל הבן הצליח לגייס כסף ומוחים וכך נוצר המטאטא הטוב ביותר בהיסטוריה .לפי תחקיר שערכתי
מסתבר שהמנכ"ל הנ"ל עדיין חי אך הוא כבר לא מכהן כמנכ"ל מפאת גילו המבוגר .הלכך יש לחברה מה
להסתיר מאיתנו ,מעניין .בינתיים מוליכת הליגה רכשה  3מטאטים מדגם זה בשביל הרודפים שלה לקראת
המשחק מול הצרעות מוימבורן .מחירו של המטאטא הוא  70,000אוניות סכום עצום רוצו לחנויות למבצעי
פתיחה פרטים במקום.
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כיצד מתו רוחות הרפאים שבהוגוורטס?
ניק כמעט בלי ראש
לאחרונה ניסיתי לברר כיצד מתו חבריי רוחות הרפאים בהוגוורטס .ניסיתי בתחילה לשאול את הברון
המגואל ,אך הוא עסוק מידי ,ולא רציתי להפריע לו (שאני אפחד מהברון?! מה פתאום?!) ,אז ניסיתי
לשאול את הגבירה באפור ,אולם היא אמרה לי שהיא עסוקה ,ושהיא לא מדברת עם בנים באישי .לאחר
מכן שאלתי את הכומר השמן ,אבל שאלתי אותו ביום ראשון ,אז הוא ניסה להביא אותי להתפלל בהוגמיד.
לאחר שהתייאשתי סופית מכל רוחות הרפאים של הבתים ,החלטתי לשאול את שאר רוחות הרפאים
שבטירה .בתחילה רציתי לשאול את מירטל ,אולם סיפור מותה מופיע בסדרת הספרים המוגלגית "הארי
פוטר" ,אז זה יהיה מיותר לכתוב אותו פה ,וחוץ מזה ,מירטל לא אוהבת רוחות רפאים אחרים ,וכאני נכנס
לשירותים ,היא מיד נכנסת לצנרת ,אז החלטתי לשאול את פיבס .כשבאתי לשאול את פיבס ,החלקתי על
בננה שהוא שם לי ,ואז נזכרתי שאני רוח רפאים ,ואני לא יכול להחליק על בננה ,אז מיד קמתי וראיתי
שפיבס נעלם ,ולא מצאתי אותו .באשר לסיפור מותי שלי ,אני משוכנע שתצליחו להמשיך בחייכם גם
בלעדיו.

שרף סרח -תחקיר מלא רפש
פילידה שורש (אצאצ)
כולנו מכירים את השרף סרח ,הנוזל המגעיל שנפלט מהמימבליוס מימבלטוניה ,שנהיה מאוד אופנתי
בשנים האחרונות ,אבל לא הרבה יודעים את הסיפור שמסתתר מאחוריו .לכאורה מדובר בנוזל לא מזיק,
אבל בדיקה מדוקדקת של המדיה החברתית המוגלגית ,מעלה שורה ארוכה של שאלות נוקבות ומהווה כר
פורה לחובבי תיאוריות קונספירציה קסומות.
התופעה של טיוח סכנות קסומות היא לא חדשה .לאחר שבכיר במשרד הקסמים נצפה רוכב על דרקון לבן
מהמשרד נמסר כי זהו דרקון מזן נדיר שלאש שלו יש סגולות רפואיות ,למרות שבדיקה מדוקדקת של
עבדכם הנאמן העלתה כי זה פשוט שילוב של דרקון שחור והרבה מאוד סיד .אך השרף סרח תמיד היה
נראה כל כך תמים ולא מזיק ,למרות שלפי הממצאים שלו הוא השמיד ...טוב ,בואו לא נגלה הכל בבת
אחת.
סודות שמורים במרשתת
בשל הצנזורה המוטלת על המקורות הקסומים העדפנו להשתמש במרשתת המוגלגית( .לא כאן המקום
להאריך בדבר ,מי שרוצה לדעת עוד מתבקש לשלוח ינשוף לארתור וויזלי הקשיש ,שהקים ארגון הסברה
מיוחד שמתמחה במרשתת המוגלגית) .לענייננו ,במרשתת המוגלגית נמצאו רק שתי תוצאות לחיפוש
'שרף סרח' .אחת מהן היא ויקיפוטר שכידוע משמשת את ילדי המוגלגים במסווה של אנציקלופדיה
בדיונית.
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התוצאה השנייה הדהימה אותנו-
לפי כותרת הכתבה ,יש מקום בישראל ששמו 'חורבת שרף א-סרח' .חיפוש אחרי המקום הזה לא הניב
תוצאות נוספות .בשלב הזה יצאנו למקום כדי לברר במה מדובר.
שנים של שקרים?
בשלב הזה התחקיר קיבל תפנית מעניינת במיוחד :כבר שנים שישנן שמועות על כך שמשרד הקסמים
מסתיר מידע .במהלך המעבר על כתבות של הפקפקן לצורך התחקיר ,עלה בליבנו החשש שלא מדובר
בסתם עוד אגדה אורבנית .באמצעות כשפים מתקדמים לגילוי היסטורית קסמים השווינו את הנתונים
במקום לליבות שרביטים של קוסמים מהעבר .הכשפים זיהו את שכל הכשפים מהעבר בחורבת שרף א-
סרח ככשפים מאותו שרביט .מצד שני ,העיקוב על קטינים לא מבדיל בין מי שעשה את הקסם ,כך
שמדובר ללא ספק בראיה לטובת מתנגדי הקונספירציה.
הוא היה שפוי?
לא הרבה יודעים ,אבל קסנופיליוס לאבגוד ,עורך הפקפקן חזר מטיול במזרח התיכון עם שני סיפורים.
הוא טען שיש בידיו עדויות לכך שפאדג' אופה גובלינים בפשטידות ,ושהוא ראה שנורקק פחוס קרן .הנה
ציטוט מהכתבה על גובלינים" :הוא הטביע אותם ,הוא הפיל אותם ממבנים ,הוא הרעיל אותם ,הוא בישל
אותם פשטידות” . . . .
בכתבה מצאנו את הצירוף הזה:

( Stinksabשרף סרח באנגלית )Stinksap -
אז למה  ?bהתשובה נמצאת באופן שבה לונה קראה את העיתון הפוך ואז האות  bהופכת לp-
אז למה זה כל כך מוסתר?
למרות שמשרד הקסמים מזלזל למראית העין בפקפקן ,מתחת לפני השטח המשרד עקב אחרי העיתון
מאחר שאדון לאבגוד ידע על הריגת גובלינים בעזרת שרף סרח .אנחנו חושפים כאן לראשונה שהמשרד
שקל לסגור את הפקפקן לאחר הכתבה הזאת אבל פאדג' אמר בשיחות סגורות "הציבור לא מספיק טיפש,
לאבגוד רק מגחיך את עצמו .לא ברור למה הוא העדיף לכתוב שאני אופה את הגובלינים בפשטידות
במקום לכתוב על השרף סרח"
לנו דווקא ברור שלאבגוד לא כתב את האמת בפירוש כדי לעבור את הביקורת של משרד הקסמים.
אז מה בדיוק קרה שם?
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נראה שפאדג' הרג גובלינים באמצעות שרף סרח .בעזרת השרף סרח ,ככל הנראה ,המשפריץ יכול לשלוט
על גורלו של המושפרץ .זה מסביר גם למה נויל השפריץ שרף סרח על הארי בשנה החמישית ללימודים,
כשחשש שהארי יהיה בסכנת חיים ,לא סביר שהוא מעולם לא ניסה לבדוק מה קורה כשדוקרים את
הצמח.
אז מי אחראי לאופנת השרף סרח בימינו? משרד הקסמים המעוניין בהרחבת השליטה? אולי שיטה חדשה
של קוסמי אופל? שאלות שלעת עתה נותרו ללא תשובה.
אך מה שברור -אף אחד לא מעוניין שמישהו אחר ישלוט על גורלו.
תגובת משרד הקסמים:
חבל שבזמן שהרמיוני מביאה לארץ מליוני מוטציות לצורך הגנה על המוגלגים מהחיסונים הנביא היומי
מתעסק בקונספירציות.
ובכלל ,הפקפקן הוא צהובון מטופש.

