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מסיבת פורים בהוגוורטס
ניק כמעט בלי ראש
מחר תתקיים אי"ה מסיבת פורים ה 647-בבית הספר הוגוורטס לכישוף
ולקוסמות .כשהתכוננתי להצגה השנתית שלי של עריפת ראשי ,נזכרתי במסיבות
פורים שהיו לפני שנים רבות בבית הספר .רבים לא יודעים זאת ,אבל אופי מסיבות
הפורים בהוגוורטס השתנה ממאה למאה .לדוגמה ,במאה ה 15-בכלל לא היו מסיבות,
כי מספר האנשים בהוגוורטס תמיד התחלק במקרה ב ,13-והמורה לגילוי עתידות
טענה בתוקף שהראשון שיקום מכל שולחן ימות מוות פתאומי .לעיתים הייתי מעיר
כי עדיף מוות פתאומי ,כי לא הייתי רוצה לסבול הרבה ,אבל המורה נעצה בי את עיניה,
והיתה לי תחושה שאם אמשיך להתבדח על כך ,אני אמות יותר מהר מכפי שציפיתי
( 50שנים לאחר מכן ,כשמתתי באמת ,גיליתי שלא היה לי ממה לחשוש ,אבל שוין.)..
במאה ה 16-המסיבות היו נראות דומות יותר למסיבות יום-המוות מאשר
למסיבות פורים ,מכיוון שהטירה הייתה רדופה במאות רוחות רפאים ,עד שמנהלת
בית הספר דאז סילקה את כל הרוחות לקראת סוף המאה ה( .16-ליתר דיוק :היא
סילקה את כל רוחות הרפאים .אני ושאר חברי לרוחות הרפאים של הבתים הצלחנו
איכשהו להישאר בטירה ,ומכיוון שהיה רוח רפאים אחד מכל בית ,הוחלט שיהיה רוח
רפאים אחד שיעמוד בראשות כל בית .לאחר מכן ,פחות ופחות קוסמים בחרו להיות
רוחות רפאים ,ולפיכך בהוגוורטס יש כיום מספר קטן יחסית של רוחות).
במהלך המאה ה ,17-נפוץ המנהג להשתכר בפורים ,ומורי בית הספר ,ובמיוחד
המנהל/ת ,התשכרו עד כדי כך שלא ידעו להבדיל בין קוסם אופל רשע במיוחד לבין
ניקולס פלאמל .לפיכך ,הוריהם של הילדים מיהרו לקחת אותם לביתם כבר בראש
חודש אדר (ב' ,לא א') ,כי המורים היו מהדרים ,והיו "זריזין מקדימין למצוות",
והתחילו לשתות כבר בראש חודש .אינני יכול לספר לכם כיצד נראו המסיבות ,כי
השתכרתי בעצמי (רוחות רפאים יכולים לשתות יין ,כדי שלא תמנע מהם מצוות
השתייה בפורים ,ששקולה כנגד כל המצוות).
במאה ה ,18-רוחות הרפאים היו בחופשה קצרה של כ 100-שנה ,ועל כן אינני
יודע מה היה .לא מצאתי אף בן אדם או רוח רפאים שזוכר מה היה בשנים הללו חוץ
מהברון המגואל ,אבל הוא משקשק בשלשלאות במגדל הצפוני (הוא לא יצא לטיול
כי היו רוחות רפאים פחדנים שטענו שהוא מפחיד אותם ומונע מהם להנות מהחופשה.
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איזה שטויות!) ,ולא רציתי להפריע לו (מה פתאום?! אני לא מפחד ממנו! הדם
האצילי הזורם בעורקי וכו'.)...
במאות ה 19-וה ,20-מסיבות הפורים היו כמו שמתואר בסדרת הספרים "הארי
פוטר" ,אז אין צורך לפרט פה .השוני היחיד כמעט בין המסיבות במאה ה 19-למאה
ה 20-הוא שבמאה ה 19-לא התחפשו כי המורה לגילוי עתידות טענה שלהתחפש זה
מביא מזל רע .אני טענתי שזה קשור לעובדה שבילדותה היא התחפשה לטייסת,
והתרסקה באמצע השיחה ,אבל אף אחד לא הקשיב לי.
כיום ,בימי הקורונה ,מסיבות הפורים מתבצעות בעיקר דרך האחים שבבתי
התלמידים ובבית הספר הוגוורטס.

כמה הודעות לקראת פורים
אוריה מרדכי
בסימן ונהפוך הוא!
 .1כיוון שהנה פורים משולש ניתן לקטינים לעשות קסמים שמשך  3ימים! (לקח
לי המון זמן שהשרה הרמיוני תאשר זאת)
 .2לא יישארו תלמידים בהוגוורטס בחופשת פורים! (כולם חוזרים לבתים)
 .3ינתנו ביקורים ביכורים באזקאבן לצורך משלוחי מנות( ...אנו בנים על זה שאף
אחד לא ירצה להעביר למישהו משם משלוח מנות!
כמה הנחיות לפני הכנסת משלוחי המנות!
 .1כל משלוח יבדק בעזרת עין קסם.
 .2אין להביא במשלוח מנות סוכריות ברטי בורט
 .3זמן דיבור עם האסירים יהיה מגבל ל -3דקות
 .4אין להכניס שרביטים!
 .5קריאת מגילה באזקאבן תיהיה בשעה  10:00בדיוק! (לאורחים ואסירים)
 .6כניסה באישור משרד הקסמים בלבד!
 .7לשכת ההילאים בראשותו של הארי פוטר יסירו בקהילות הקוסמים ברחבי
המדינה כדי לוודות שלא משתמשים בקללות שאין עליהם מחילה!
חלוקת ברצפת וויסקי אש תתקים אי''ה בתחנת קינג קרוס.
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ראיון עם וולדמורט האגגי
המראיין האמיץ ביותר של הנביא היומי הלך למתים כדי לראיין את
וולדמורט האגגי
סוורוס סנייפ
האם אתה נהנה להיות רשע?
אני? רשע? אני נתתי  10000כיכר כסף לאוהבי בתמורה שיהרגו את שונאי ,אני לא
ביצעתי את כל העבירות.
טוב וולדמורט"..
מה זו החוצפה הזאת! אתה לא השתחוות לי ועכשיו קראת לי בשמי? מוגל מזוהם,
עוד רגע אחד ואני הורג אותך.
טוב אדון האופל..
הלו הלו ,מה אתה אוכל מוות ,אתה תקרא לי זה שאין לנקוב בשמו האגגי.
טוב זה שאין לקרוא בשמו האגגי ,למה רצחת את ג'יימס ולילי?
סליחה? רצחתי? על התינוק ניבאו שהוא לא ישתחווה לי ,אז באתי לרצוח אותו,
לא מעניין אותי הוריו הקרציות.
ולמה אתה רוצח אנשים?
אתה לא יורד לפעמים על מישהו? אז אני קצת רוצח ,כמו סב סבי זכור לרע שהיה
גם מצאצאי סליתרין למישלא יודע ,כן כן ,אנחנו עמלקים .ולידיעתך ,אני לא הרוצח
הראשון ,יש גם את גרינדלוולד ,והוא גם רצח את ליטה לסטריינג' .ואני שלא כמוהו
לא רצחתי את בלטריקס קרובת משפחתה ,תשאל אותו למה הוא רצח ואז תחזור אלי.
טוב ,איפה הוא?
אה ,נעים להודות ,רצחתי את העבריין בגלל מחאות שרצו ב.1945
למה?
כמו שאמרתי למעלה יא אוזני המן שכמוך ,אבל גם בגלל שהוא נשא דרשה שבא
קרא להרוג את בני המן ,כי הוא רוצה להתגייר ,חצוף ,אתה לא חושב ,וגם כי הוא הרג
מלא אנשים.
אבל אתה רצחת יותר...

"אבדה קדברה!"
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מסכת טורניר הקוסמים המשולש
מתנחל ברבאק
הטורניר המשולש .נוהגים היו
לעשות תחרות תלתי תלמידי
ממדתלתי בתי הספר (אוניברסיט"ה
בלע"ז) ושלושת בתי הספר היו
בועבטוע"ן
הוגווערט"ס
דורמעשטראנ"ג ולמנצח בתחרויות
אלו הובא פרס גדול של אלף אוניות
מזהב טהור שיצרו גובליעניע"ם:
אוכל מוות .היינו אנשי דסתרא
אחרא דעברי לההוא גברא דאין
לינקיב בשמו:

מתני' הטורניר המשולש מעשהו בשלושה לא פחות ולא
יותר הטורניר עבדים וקטנים אסורים להשתתף בטורניר.
ואיזהו קטן? פחות מבן שבע עשרה שנים ויום אחד גמ'
הטורניר המשולש בשלושה בתלתא? והא מצינו דבשנת
ה'תשנ"ד הווי ארבעה אמר רב לא קשיא התם באוכל מוות
דכישף את הגביע .דבההיא שתא הארי פוטר למד
במתיבתא ואוכל מוות רצה למקטיל ליה והכניס את שמיה
לגביע דנורא .פחות מבן שבע עשרה וגו' ולמה הוצרכו
לכך? אביי אמרי דכיוון דאינו בר דעת ורבא אמרי משום
מעשה שהיה דחווית בישין דמסקבתא למורי
דהוגווערטס.

המחדל במשרד בקסמים
ריטה סקיטר (ניק כמעט בלי ראש)
כפי שפורסם בנביא היומי בשבוע שעבר ,ראש המחלקה לשיתוף פעולה
בינלאומי ,פרסי וויזלי ,חוקק חוק נגד קדרות דקות .לאחרונה קורה מחדל ענק במשרד
הקסמים ,בעיקר במחלקתו של פרסי וויזלי .כבר בזמן שוויזלי היה עוזרו של ברטי
קראוץ' ,ראש המחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי ,וויזלי ניסה לפתח תקן עובי אחיד
לקדרות ,במקום לעסוק בדברים חשובים יותר ,כגון העובדה שמעסיקו תחת קללת
אימפריוס.
בנוסף ,נושא הקדרות הדקות הוא לא באחריותו הישירה של המשרד ,ותמוה
בעיני מדוע דווקא המשרד לשיתוף פעולה בינלאומי מתעסק בנושא זה ,ולא המשרד
לאכיפת חוקי הקסם בראשותו של אביו של וויזלי ,ארתור וויזלי.
כבר בהוגוורטס פרסי וויזלי התבלט בתור תלמיד מבריק ומתנשא להפליא.
מצנפת המיון שיבצה אותו לבית גריפינדור ,מכיוון שהוא רצה להיות שם כי אחיו
למדו שם ,למרות שהיא רצתה למיין אותי לרייבנקלו .הוא היה מדריך בבית גריפינדור,
ולאחר מכן מדריך ראשי .הוא קיבל קס"מ בכל מקצועות הבגרות ,חוץ מהתגוננות
מפני כוחות האופל ,שבו קיבל ק' .לאחר שסיים את לימודיו ,החל וויזלי לעבוד
במשרד הקסמים במחלקתו של ברטי קראוץ' ,המחלקה לתעבורת קסם ,ולאחר מספר
חודשים קודם לתפקיד עוזר זוטר לראש המחלקה .כשגילו שקראוץ' היה תחת קללת
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אימפריוס ,חקרו את וויזלי ,אולם בכל זאת קידמו אותו לאחר מספר חודשים לתפקיד
עוזר זוטר לשר הקסמים .הוא רב עם הוריו ועבר להתגורר בלונדון ,תוך שהוא שוקע
בחובות כבדים .בקרב האחרון על הוגוורטס ,שבו הארי פוטר ניצח את זה שאין-
לנקוב-בשמו ,חזר וויזלי לדרך הישר ,אך אחיו מת דקות לאחר מכן .לאחר מכן ,וויזלי
קודם לתפקיד ראש המחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי ,למרות מחאותיהם של הארי
פוטר ,הרמיוני גריינג'ר ואחיו רון וויזלי.
כפי שראינו ,חייו המקצועיים של וויזלי לוקים במחדלים רבים ,וסברוני שמשרד
הקסמים והעומדת בראשו ימצאו לנכון לחקור זאת ,ובעקבות זאת לפטר את וויזלי,
או לפחות לחייב אותו לכתוב מאה פעמים "אני הפוץ הכי גדול בעולם".
תגובת פרסי וויזלי" :כמה ממוצרי היבוא שמסתובבים בשוק היו טיפה דקים מידי
– שיעור הדליפות עלה בקצב של שלושה אחוזים בשנה –" וכאן נרדמתי ולא שמעתי
את המשך דבריו .לאחר שהתעוררתי שמעתי אותו ממשיך לדבר בהתלהבות כאילו
הוא מרצה לקהל של אלפי אנשים" :אם לא יוחל חוק בינלאומי כלשהו ,אנחנו עוד
עלולים למצוא את השוק מוצף במוצרים נחותים ,בקדרות דקות מדי ,שמהוות סיכון
רציני –" ,וכאן נרדמתי שוב ולא שמעתי את המשך דבריו.
המלצה חמה :אם אתם סובלים מנדודי שינה ,הזמינו לביתכם את פרסי וויזלי.

תוצאות הבחירות
מח"פ
לאחר מערכת בחירות סוערת במיוחד וספירת קולות ארוכה מפרסמת היום ועדת
הבחירות את התוצאות:
גריפהוק2% -
סמית'6% -
אמברידג'23% -
לוקהרט28 -
פוטר.41% -
פוטר מסר' -נרגש לקבל את המשרה החשובה של שר הקסמים אעשה הכל למען
קהילת הקוסמים'.
שורה של עתירות הוגשו נגד פוטר והתוצאות ,עתירה מטעם לוקהרט על רמאות
בתוצאות ,עתירה נגד פוטר מטעם אמברידג' על שהוא פרובוקטור שטוען שאדון
האופל חזר ב ,1995 -ועתירה מטעם סמית' שטען שלשר הקסמים לא יכול להיות בן
בסלית'רין וגרר תגובות רבות של סלית'רינים לרבוות מוגלת פרונקלושטים בלתי
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מהולה שנשפכה על ידיו ,ועתירה של הגובלין גריפהוק נגד פוטר באשמת גיזענות
כלפי גובלינים.
בתגובה נערכה הפגנת תמיכה בפוטר בהגיעו למשרד הקסמים לטקס החילופין בין
הסיסמאות שנצעקו 'פוטר בשלטון' 'העם עם פוטר' 'פוטר ,פוטר' הטקס התקיים ברוב
עם באולם הכינוסים של משרד הקסמים בנוכחות השרה הישנה השר הנכנס ,כל ראשי
המחלקות ובכירי המשרד ,פעילים מרכזיים וקמפיינרים של פוטר בראשות דניס קריווי
כל המשפחה המורחבת של פוטר לרבות ילדיו שלומדים בהוגוורטס ועוד ,המינוי יכנס
לתוקף שעה מהטקס.

ג'ואן רולינג :התחקיר
מח"פ
ג'ואן רולינג היא בת  55וגרה במקום כלשהוא בבריטניה שאינו ידוע ,היא כתבה
שבעה ספרים על על סיפורו של הארי פוטר ,השר החדש ,בהיותו נער ,וכן השתתפה
בכתיבת ספר על אלבוס פוטר עם אנשים שזהותם לא ידועה ,היא גם פירסמה את
הספרים -מעשיות בידל הפייטן ,חיות הפלא והיכן למצוא אותן ,וקווידיץ' בראי
הדורות וגם עשתה סרט על ניוט סלמנדרה והוציאה סרט על כמעט כל ספר.
לאחר מכן הסדרה הפכה לאחת המצליחות בקרב המוגלגים והוקמוו האתרים
ויקיפוטר ,פוטרמור והגרוע מכל -פורום הארי פוטר בערוץ  7המוגלגי משם נחשדו
מוגלגים כי החדירו כתבות לעיתון זה כפי שפורסם בעיתון זה והאתר תבע בקסמהדרין
למרבה חוצפתו את העיתון ,ועכשיו צריך לשאול את השאלות הקשות ,מיהי רולינג?
באיזו זכות /רשות היא פירסמה מידע על עולם הקוסמים? האם היא בכלל קיבלה
רשות? למה היא לא בכלא? מאיפה לה כל המידע? ומיהו ג'ק תורן שותפה המיקצועי?
על פי עדותו של קינגסלי שאקלבוט היא למדה איתו בשכבה בהוגוורטס בבית
רייבנקלו והייתה בת מוגלגים 'לאחר לימודיה' מספר קינגסלי 'היא רצתה לספר
למוגלגים על העולם שלנו ואני הייתי אחד ממנהיגי ההתנגדות לרעיון הזה אבל הוא
בסוף אושר על ידי מילינסט בגנולד שהייתה השרה אז ועוד כמה אישורים היא
החליטה לספר על הארי פוטר והתחילה להכין ראיונות ובדיקות עד שהצליחה לסדר
את פרק אחד בספר הראשון ועד שהיא סיימה אותו היא כבר החלה מעקבים בדרך
פריווט אחרי הדרסלים והמשיכה בהוגוורטס את כל הסדרה' אבל יש גם גירסאות
הסותרות את דברי השר לשעבר' ,הייתי שכן שלה בפלג'לי עילית' מספר רמוס לופין
(גם הוא לא מת זו קונספרציה) 'הייתה ממשפחת קוסמים אבל היא הייתה סקיבית
גירסת שאקלבוט מוזרה -למה מי שלמדה ברייבנקלו נתנה כזה סיקור אוהד בית
גריפינדור? על זה אין לו מה להשיב ,אני' -היא הוציאה מחזה על סיפורו של אלבוס
פוטר  4שנים לפני שהוא קרה האם היא הצטיינה בגילוי עתידות?' הוא' -היא אכן
למדה את המקצוע מהשנה השלישית ועד הסוף אני לא יודע אם היא הצטיינה בזה או
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שפשוט לא היה לה שום דבר אחר' לפי גרסת לופין רולינג כעסה שלא התקבלה
להוגוורטס אז היא כתבה ,אם כככה מדע לא נעצרה?
ג'ק ת'ורן הוא כבר סיפור קל יותר -משפחת ת'ורן היא משפחה מוכרת בעולם
הקוסמים ועובדתית מתוך  4ילדים רק  3למדו בהוגוורטס ולאף אחד לא קראו ג'ק
מסתבר שהוא סקיב .עוד פרט קטן -בהקדמה לאחד הספרים כותב אלבוס דמבלדור
על העברת הספר למוגלגים .חשוד.

