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ראיון עם פרופ' מינרווה מקגונגל
מח"פ
אני פוגש את הפרופסור מקגונגל במשרדה בהוגוורטס היא מחייכת אלי (דבר נדיר מאוד מבחינתה)
ואני מתפלא בקול איך יש לה כוחות להיות כזו רגועה בזמן כזה היא' -דבר ראשון יש לי ניסיון חיים דבר
שני אני אדיבה ,דבר שלישי אני מוציאה את העצבים על פילץ' והסלית'רינים'
אני' -האם נכונה השמועה כי את הטלת קונפונדוס על הבוחן בהתעתקות?' היא' -לא' אני' -את צוטטת
מדברת על זה עם הדיוקן של דמבלדור' היא' -דברי הוצאו מהקשרם' אני' -באיזו צורה?' היא ' -מה
כוונתך?' אני' -לא משנה ,מה עם ריטה סקיטר?' היא' -היא לא נרשמה' אני' -את לא חוששת ממשפטך?'
היא' -לא' אני' -מדוע?' היא' -כי אני לא אשמה'
אני' -האם את נכנסת לפוליטיקה?' היא' -לא ,הצהרנו אתמול כי מורי הוגוורטס נשארים בבית הספר'
אני' -זו הסיבה שפרופסור לונגבוטום סירב להצעת פוטר?' היא' -לא דיברנו על זה' אני' -האם נכונה
השמועה שאתם תומכים בפוטר?' היא' -אפשרות רצינית' אני' -מה עוד את שואפת להמשך?' היא -לכתוב
ספרים ,יש לי הרבה דברים שאני יודעת ולא רק בענייני קסמים'.
ובדברים אלו נחתום את הראיון ונספר כי הספר הראשון צפוי לצאת על הפוליטיקה של הקוסמים כבר
בעוד חודשיים!

על המדף -כל מה שקורה בשוק:
מח"פ
חדשים בדובשנריה -קלפים של צפרדעי שוקולד חדשים יצאו לשוק ,בקלפים נראים הארי פוטר,
מינרווה מקגונגל ,ניוט סלמנדרה ,ואולי גם הרמיוני גריינג'ר .ערעור הוגש נגד הקלף של פוטר' -זה לצורכי
בחירות' .כמו כן יצא טעם חדש של סוכריות ברטי בוטס ,חביתה .וגם זבובים מצופים;
חדש בפונדקים -יין ריבה ,לאחר יין הדבש הפופולרי הפונדקים מוציאים יין ריבה וגם ליקר תות;
באותו נושא -חברת השתייה "שתי וערב" עד עכשיו שיווקה רק מיצים וזוזים בטעם דלעת הוסיפה טעמי
פירות נוספים ,רימון אפרסק תפוח גזר ועוד כולם בגזוז וברגיל;
תעלולי הוקוס מוקוס -בחנות התעלולים המצליחה משווקים כובע מעלים שמעלים את כל גופו בניגוד
לכובע המקפד שהעלים רק את הראש ,כמו כן שווקה ערכה של שלהבת שדים ארוזה ,צמרורים פחות ננסיים
גולת הכותרת היא מוצר חדש בסדרת החטיפים למבריזים ,מסטיק פריקת כתף; כרך ודף -חתולים ועכברים
קסומים ,תולדותם של החתולים והעכברים הקסומים!
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 476שנים לסוכריות ברטי בוטס בכל הטעמים
ניק כמעט בלי ראש
הכתבה המלאה
(אני יודע שאף אחד לא קורא את הכתבות שלי ,אבל לא אכפת לי .אני נהנה לכתוב אותן)
לפני כ 476-שנים ,בשנת  ,1545יצר לראשונה פויסון ברטי בוטס את הסוכריות ה"אהובות" ביותר
בכל זמנים ,אשר דורות של קוסמים ומכשפות גדלו עליה .אולם מעטים בלבד יודעים על ייסוד המפעל
הידוע ועל ההיסטוריה הסבוכה שלו .מכיוון שעבדכם הנאמן היה חי בימים הללו ,החלטתי לכתוב כתבה
על כך.
יש לא מעט אגדות על כך ,אבל אני אוכל את אוזניי אם יתברר שאף אחת מכל אלו נכונה .לדוגמה,
אחת האגדות מספרת כי ברטי בוטס ניסה להכין את שיקוי המוות החי ,אבל בחש שמונה פעמים במקום
שבע .אבל שמועה זו היא שטות מוחלטת .ברטי בוטס למד איתי בהוגוורטס הכנת שיקויים ,ובגלל היותו
תלמיד גרוע ביותר ,הוא מעולם לא הכין את שיקוי המוות החי ,שכידוע הוא שיקוי קשה מאוד להכנה,
ולעיתים קרובות ביותר הוא היה נשלח בבכי אל המרפאה ,ששם עשו לו בדרך כלל הקזת דם (עיין בכל פרק
שני ברמב"ם בערך.)..
עוד אגדה אומרת שברטי בוטס עצר את הפתיחה של חדר הסודות בשנת  ,1544וכשהוא היה בדרך
החוצה עם עוף החול ,הוא חשב על הרעיון של לערבב תמצית מרטלפ עם ארס דוקסים ודמעות עוף חול.
גם שמועה זו היא שמות מוחלטת ,מכיוון שברטי בוטס היה ילד פחדן ביותר ,וכשבישרו שחדר הסודות
נפתח ,ברטי בוטס התחבא מתחת למיטתו וצעק בפחד" :אני אל אצא מכאן עד שחדר הסודות ייסגר!"
(האמת היא ,שמצנפת המיון התלבטה במשך חצי שעה עד שהחליטה לאיזה בית לשבץ אותו ,מכיוון שהוא
לא היה אמיץ ,לא שאפתן ,לא חכם ,ולא נחמד .בסופו של דבר היא החליטה לשבץ אותו להפלפאף כי היא
חשבה שאולי שם יהיו לו קצת חברים).
למעש ה ,ברטי בוטס ניסה לכשף את חברו ב'אלוהומורה' ,אבל מכיוון שלחש זה לא יועד לכישוף בני
אדם ,חברו עף ברחבי החדר ,עשה בלגן נוראי והפיל כמה קדרות (וגם את פרופ' בינס ,שבימים אלה עוד
היה יכול ליפול ,ולימד לחשים) .בין השאר ,נפלו ארס דוקסים ודמעות עוף חול מארון השיקויים הישר אל
קדרת תמצית המרטלפ .ברטי בוטס הטיפש ניסה לטעום את זה ,ולהפתעתו הטעם לא היה כל כך נורא .הוא
ניסה לשים בתערו בת עוד כמה חומרים שונים (במזל גיליתי שהוא מתכוון לשים גם חומר בלתי מזוהה,
שהתברר מאוחר יותר בתור גללי דוקסים ,ומנעתי ממנו להרעיל את עצמו) ,ובמהרה גילה איזה חומרים
צריך לשים כדי לקבל את הטעם הרצוי.
לראשונה נחשפים כאן המתכונים המלאים של סוכריות ברטי בוטס ,שאני יודע אותם מכיוון שעזרתי
לברטי בוטס ובתמורה היא נתן לי  20חרמשים לחודש .חלק גדול מהמתכונים של ברטי בוטס התגלו
בטעות .בגלל זה ,ברטי בוטס ניסה להוסיף לתערובת כל חומר שראה ,ואני הייתי צריך להשגיח עליו שלא
ייקח אף חומר מסוכן (כמו גללי הדוקסים שהזכרתי לעיל) .לכן ,במרבית הטעמים ברטי בוטס שם דברים
מוזרים ביותר.
לדוגמה ,כדי להשיג טעם של שעות אוזניים ,יש לקחת שעוות אוזניים של טרול ,לבשל אותה  40דק'
על האש ,ולערבב אותה עם התערובת של הארס דוקסים עם המרטלפ .וכדי להשיג טעם שוקולד ,פשוט
מכשפים את התערבות בלחש סודי שברטי בוטס לא היה מוכן לחשוף לאף אדם ,אולם ככל הנראה הוא
התגלה כתוצאה מלחש שגוי שאמר ברטי בוטס הטיפש .אם מוסיפים לתערובת אבקת שיני חלב של גמדוני
בית ,מתקבל טעם של ציפורני רגליים .ואם לוקחים כרוב ,מבשלים אותו שלושה ימים רצופים ,שמים אותה
באגם של הוגוורטס למשך חמישה ימים רצופים (רק בחורף ,אחרת זה מסריח נורא ותלמידי הוגוורטס לא
יכולים לטייל שם) ,ואז צולים אותו על אש מיוחדת שברטי בוטס גילה (באמת אני גיליתי ,אבל הוא גנב את
זה ממני) במשך שבועיים ,מתקבל טעם של כרוב ניצנים.
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ניצחון לנבחרת הישראלים
סוורוס סנייפ זצוק"ל
בגמר גביע הקווידץ' שהתקיים השבוע ניצחו הישראלים את קבוצת נחשי הצפרדע ממדגסקר.
"זהו יום מרגש מאוד לנבחרת ישראל "הישראלים" " מוסר רונלד חולדאי ראש נבחרת "הישראלים"
מישראל "לאחר  7שנות התמודדות בגביע הקווידיץ' העולמי ,ניצחנו! ,אני גאה להראו לכם את הגביע"
כזכור ,השנה התמודדו הישראלים ליצג אותם באולימפיאדת הקווידיץ' וגם בגביע הקווידיץ' העולמי,
נבחרת "הישראלים" ברשותו של רונלד חולדאי ניצחו בגביע הארצי לקווידיץ' וכן בעולמי",לאחר
התמודדות מתישה ניצחה הנבחרת ישראל  350:250כי היא טובה" מסר אמש נציגנו בקונפצדית הקסמים
הבני"ל נאום" ,מדגסקר הפסידה כי היא גרועה" ולסיום אמר "זההיה ברור שננצח ,תאכלו אותה דבילים"
ואחרון המברכים ,או ליתר דיוק אחרונה ,שרת הקסמים האנגלית ,הרמיוני גריינג'ר "נהננו לארח את נבחרת
הישראלים באצטדיוננו הקט ,מאחלת לחולדאי הצלחה בהמשך דרכו".

ידיעות הוגוורטס
חבר המנהלים של הוגוורטס רוצה בחירות
כתב :רשם חבר המנהלים (הארי וויזלי)
לאחר כשנה פותח ראש חבר המנהלים של בית ספר הוגוורטס לכישוף ולקוסמות הלוא הוא טוביה
 123בהודעה נמרצת לציבור באלה המילים" :לאחר תגרת התפרצויות הכשפים שקרו בשבועיים האחרונים
אנו סוברים שיש להדיח את סיבל טרלוני מתפקיד המנהל".
אולם אנו לא יכולים להסתמך על אמירתו אבל לאחר כשבוע מההודעה של ראש חבר המנהלים .אבל
לאחר שבררנו למה קרה את התפרצויות הכשפים גילינו שטרלוני הייתה באה לתלמידים בלילות ומעירה
אותם ואומרת להם שתלמידים אחרים רוצים להרוג אותם וגורמת לילד לחשוב כך ולהפעיל עליו קללות.
וכהוכחה לכך ראו מכתב שאבא של אחד מתלמידי שנה ראשונה קיבל מכתב מבנו שבו רשום כך ":אבא
תבוא להוציא אותי כבר מהמקום הנוראי הזה המנהלת באה אלי ב 3בלילה והעירה אותי ואמרה לי שסוורוס
סנייפ רוצה להרוג אותי ואני מפחד כי הוא גדול ממני בחצי יום אז בבקשה תוציא אותי מכאן".
לאחר שאביו קרא את המכתב הוא פתח בהפגנות עם כל מיני הורים שקיבלו מכתבים דומים ,ובעקבות
כך פרסם שר הקסמים אודה ה' בכל לבב לציבור הודעה" :לאחר שאני וחבר המנהלים דנו על כך ולאחר
ההפגנות אנו מדיחים את סיבל טרולני מתפקיד המנהל ורשימת המתמודדים למשרה הם ומה הם מלמדים:
נוויל לונגבוטום-תורת הצמחים
לונה לבאגוד-לימוד על השנורקק פחוס הקרן
דין תומאס-שינוי צורה
מח"פ-התגוננות מפני כוחות האופל
ניק כמעט בלי ראש-איך להיות רוח רפאים
בשבוע הבא תוצאות הבחירות...
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ראיון עם גילדרוי לוקהרט
ניק כמעט בלי ראש
חשיפת פרק מספרו של גילדרוי לוקהרט "מסעותי עם מפלצות" ,שכל עותקיו נגנזו לאחר
שנתגלה שזייף ושיקר את כל הסיפורים שבספריו.
לפני כ 30-שנים ,בכפר וואגה וואגה היה אדם-זאב שהיה מפחיד עד מוות את כל תושבי הכפר (כולל
המוגלגים ,שחשבו שזה זאב קולני ואלים במיוחד) בכל ליל ירח מלא ,האדם-זאב הזה היה אכזרי כמעט
כמו פנריר גרייבק ,והיה גם מכשף מוצלח במיוחד אז הוא עשה קסם שבכפר המסוים הזה יהיה ירח מלא
פעמיים בחודש .בקיצור ,לאחר שכ 1500-מתושבים הכפר הנ"ל (מתוך  )1356באו אלי והתחננו בפני
שאעזור להם ואגרש את המפלצת ,הסכמתי ברצון ,בחפץ לב ,מתוך נדיבות ולב טוב לעזור להם לגרש את
האדם-זאב ולחייך להם את החיוך המקסים שלי בחינם ,מבלי לקבל כל תמורה.
לאחר שהתכוננתי למבצע המורכב ,הגעתי לכפר בליל ירח מלא ,ולאחר ששתיתי קצת בירצפת בפונדק
המקומי וחתמתי ל 56-מעריצים ,הלכתי בגבורה רבה להיכן שאדם-הזאב נמצא בדרך כלל בלילי ירח מלא.
ראיתי את הזאב-אדם ,צעקתי לו "היי אתה! בואנ'ה!" .הזאב-אדם הסתובב לעברי ונהם נהמה שככל הנראה
הייתה אמורה להביע 'וואו! איזה חיוך יפה יש לו!' ,אבל במקום להמשיך להתפעל מחיוכי המקסים כמו
שרוב האנשים עושים ,הוא יילל והתנפל לעברי ,ומייד לאחר מכן אני זינקתי עליו ,חבטתי אותו על הרצפה,
ביד אחת הצלחתי להחזיק אותו ,ביד השנייה הכנסתי לו את השרביט לתוך הגרון ,ואז גייסתי את שארית
כוחותיי וביצעתי את קסם ההומורפוס המורכב ביותר ,הוא פלט אנחה קורעת-לב ,הפרווה נעלמה ,הניבים
הצטמקו ,והוא הפך החזרה לאדם .פשוט אך יעיל.
וכפר נוסף יזכור אותי לנצח בתור האדם שהציל אותם לנצח מפני האימה החודש ים של התנפלויות
האדם-זאב .מעריצי המושבעים מוזמנים לכתוב שיר המספר כיצד הבסתי את האדם-זאב מוואגה-וואגה.
אחרי הכל ,לא הבסתי את האדם-זאב בזכות החיוך שלי!
הערות ניק כמעט בלי ראש :כאמור ,לוקהרט לא באמת הציל את אנשי וואגה-וואגה ,אלא מכשף
שלטענתו היה מכוער ,שאף אחד לא יודע מה היה שמו ,מכיוון שלוקהרט שינה את זיכרונותיהם של אנשי
הכפר ושל המכשף ,וגם את שלו עצמו.
מי שרוצה לבקר את לוקהרט ,מוזמן לעשות זאת בבית החולים על שם הקדוש מנגו לפציעות ומחלות
קוסמים ,אולם תאלצו לצאת עם ערימה של כ 5000-תמונות של לוקהרט עם חתימותיו.
נ"ב :כל פעם מחדש אני מפתיע את עצמי כשאני מגלה כמה שטויות אני יכול לכתוב..

כוננות בחירות
מח"פ
כוננות בחירות :אמש לאחר הצהרת השרה בה הודיעה על פרישה התקיימה ישיבת מורים בבית הספר
הוגוורטס בה הצהירו כל המורים כי אין בכוונתם להתמודד בבחירות לתפקיד שר הקסמים ,הישיבה כונסה
לאור דרישתם של מספר מורים בעקבות הדיווח כי חלק מהצוות עתיד לרוץ בבחירות 'הצוות יודיע בקרוב
במי הוא תומך' ,כך נמסר וזה צפוי להיות פוטר.
רובאוס האגריד הגיב לנאומה של השרה גריינג'ר 'הרמיוני אני מאוד מעריך אותך אבל בלתי אפשרי
לתת ליצורים כאלו להיות שר הקסמים על אף שהם מאוד חמודים בתגובה מהכלא כתבה ריטה סקיטר 'אתה
בעצמך חצי ענק תתבייש' והאגריד הורה להוסיף סוהרסנים על תאה .ראש המחלקה לאכיפת חוקי הקסם

בס"ד | כ"ג בשבט ה'תשפ"א

הארי פוטר הודיע על התמודדותו לתפקיד שר הקסמים 'בימים כאלה צריך שהשר יהיה בעל ניסיון בלוחמה
בכוחות האופל ,אני שהבסתי את לורד וולדמורט ,הייתי הילאי ראש לשכת ההילאים וכיהנתי כשכל זה
התחיל באזור אוגוסט ועדיין מכהן כראש המחלקה לאכיפת חוקי הקסם אם אמון ציבורי רב עונה על
ההגדרה הזו' על פי הדיווח פוטר הציע לנוויל לונגבוטום להיות ראש המטה שלו והוא סירב וצפוי להציע
את התפקיד ליועץ השרה דניס קריווי כשזה צפוי להסכים ,פוטר עדיין מסרב לבנות את חלוקת התפקידים
במשרד התפקידים למקרה שהוא יבחר.
גם דולורס אמברידג' זכריה סמית' וגילדרוי לוקהרט הודיעו על התמודדותם ,המועמדים למועמדה של
גריינג'ר -הגובלין בוגרוד ,הגמדונת וינקי ,הקנטאור ביין ואדם זאב שחזותו עדיין לא נחשפה ,חשש כי
תהיה התנקשות באחד מהאחרונים כדי למנוע מהם להתמודד ולכן הוצבה אבטחה -על הקנטאור יוצבו 2
טרולי אבטחה על הגמדונת יוצב הילאי שיכניס אותה לתיק שלו ועל הגובלין דרקון אישי.
ההפגנות נגד השרה גריינג'ר מחריפות מרגע לרגע ותאי השירותים הציבוריים שמהם נכנסים למשרד
הקסמים הוצתו מספר קללות פיצוץ הוטלו על הבית שלה והיה ניסיון חדירה להוגוורטס כדי לפגוע בילדיה
המורים הדפו את המתקפה .ככל הנראה כחלק מתעמולת הבחירות פוטר הורה לעצור  2אנשים שנחשדים
כאוכלי מוות השניים מוחזקים באזקבאן עד לפתיחת משפטם.

ראיון עם דולורס אמברידג'
ראיון מיוחד מאזקאבאן
ריטה סקיטר ()125690
באופן מקרי לחלוטין הגעתי לאזקאבאן השבוע ,החלטתי לנצל את ביקורי כאן כדי לראיין את אחת
האסירות-דולורס ג'יין אמברידג'.
איך הודחת מתפקידך הקודם? לא היה
אפשרי להאשים אותך בכלום בגלל כשפי הזיכרון
שהטלת על כל מי שראה אז
הדחתי הייתה שערוריה אחת גדולה ,שר
הקסמים הזמני שמונה ע"י שלושה מחבריו החליט
שכל מי שעבד במשרד הקסמים ותמך באופן פעיל
באת יודעת מי יודח מתפקידו ,ההצעה התקבלה
ע"י שלושת חבריו שהזכרתי וכך הדחתי יצאה
לפועל באופן לא חוקי בהחלט
וכמה שנות מאסר קיבלת?
כמה שהסוהרים יבחרו לתת לי ,לצערי הם
שונאים אותי בגלל שהם היו במועדון הבלתי חוק
'צבא דמבלדור' שאני ,כמנהלת ,עצרתי את
פעולתו.
איך את מבלה את הזמן באזקאבאן?
אני מנסה לקצר את העונש שלי ,ע"פ חוק
שלמזלי הם קבעו באותו זמן ,אף אחד מתומכיו של
את יודעת מי לא יוכל להיות מואשם ביותר מפשע
אחד ,אני מנסה להפוך לאנימאגית ,אני לא אהיה

רשומה ,ואז הם לא יוכלו להשאיר אותי באזקאבאן
בגלל שזה יהיה כבר שני פשעים.
ומה אם הם ישנו את החוק?
אם הם ישנו את החוק אני אטען שזו
שערוריה ואשסה בהם את הקנטאורים שלהם.
איך הגעת למעמד של פושעת לאחר שטעית
בקשר לעשרות בני מוגלגים ובכך אפשרת להם
להימלט?
אני בהחלט לא יודעת ,זו בטח עוד שערוריה
אחת מני רבות שקיימות כיום במשרד הקסמים
המעוות שלהם.
שאלה לסיום :מה תעשי כשתצאי
מאזקאבאן?
אני אשיג תמיכה של כל הקוסמים,אמונה
לשרה ,אפתח גן חיות לקנטאורים ,ואפטר את
פוטר ודומיו.
ואת מי תשימי בתפקידים האלו במקומם?
אף אחד ,אני אצור דיקטטורה ואשלוט לבדי
על עולם הקוסמים!
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(אני מניחה שגם כשאין סוהרסנים
באזקאבאן אנשים משתגעים ,אול זו תוצאה של
החום ,ואולי זה תמיד היה ככה אצלה)

שבוע הבא אני אראיין את לונה לאבגוד-
חוקרת מוכרת בעולם הקוסמים.
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