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ָלן ַתּדְ ְ ַכי ַהּשׁ ָמְרּדְ

ָבר ּכַֹח.  ַכי ָעֵיף. ֵאין ּכְ ָמְרּדְ

ה טֹוָבה! ִעים אֹותֹו: “ֲעׂשֵ ּגְ ְמׁשַ

ִריָאה, ְהֶיה ּבְ ּתִ ה, ׁשֶ ְלּכָ ר ַהּמַ ֶאְסּתֵ

עס, ְקרֹוָבה. ִביְלָך ִהיא, ֶעּפֶ ׁשְ ּבִ

ִריָאה, ְהֶיה ּבְ ּתִ ה, ׁשֶ ְלּכָ ר ַהּמַ ֶאְסּתֵ

ָתם ְצִליַח ִמן ַהּסְ ּתַ

ֶלְך, ֵזַרת ַהּמֶ ל ֶאת ּגְ ְלַבּטֵ

ַעְצמֹו ָחַתם.” ָעֶליָה ּבְ ׁשֶ

ַכי ֶנֱאָנח. ֶחְנָוִנים ְיהּוִדים  ָמְרּדְ

ַאְלֵפיֶהם ְלָפָניו עֹוְמִדים. ּבְ

ְוָעָתם, ַמִים,” עֹוָלה ׁשַ ָ ּשׁ ּבַ “ָאִבינּו ׁשֶ

ים אֹוָתנּו ִמן ַהְיִריִדים.” “ְמָגְרׁשִ

ר ַלֲעׂשֹות?” ִריְך עֹוד ִלְקרֹות, ָמה ֶאְפׁשָ “ַמה ּצָ

ְרָחן: ם ָהַרב ַהּטַ ִמְתלֹוֵנן ּגַ

ָרֵאל, ַלל ִיׂשְ כֹות ַעל ּכְ ּפָ ֵזרֹות ִנׁשְ “ּגְ

ְוִאיׁש לֹא ֵיַדע ֵמֵהיָכן.”

מּועֹות ְ ָבר ָרצֹות ַהּשׁ ְרָחץ ּכְ ֵבית־ַהּמֶ ּבְ

ע... מֹו, ָהָמן ָהָרׁשָ ְ ַעל ַמה ּשׁ

ִריָאה, ְהֶיה ִלי ּבְ ּתִ ה, ׁשֶ ְלּכָ ֲאָבל ַהּמַ

ע.  ׁשַ ְרֶצה – ִנּוָ ִאם ַרק ּתִ

ָרֵאל, ל ׂשֹוְנֵאי ִיׂשְ ְך. ּכָ ַכי ְמַחּיֵ ָמְרּדְ

ׁשּוט ֲחמֹוִרים – ֲהֵרי ֵהם ּפָ

ֱחַזק יֹוֵתר ר ּתֶ ְמַלת ֶאְסּתֵ ׂשִ

ּבֹוִרים. ֵמֶאֶלף ּגִ

ּבֶֹקר, ם ּבַ ּכֵ עֹונֹו. ַהׁשְ ן ׁשְ הּוא ְמַכּוֵ

ם ִיְרֶצה, ֵ ִאם ַרק ַהּשׁ

ן ר ֵעָצה טֹוָבה ִיּתֵ ְלֶאְסּתֵ

ֶלת ֲאחֹוִרית ֵיֵצא. ּוִמּדֶ

ּה, ָרה ַעל ֹראׁשָ ּפָ ה, ּכַ ְלּכָ ר ַהּמַ ֶאְסּתֵ

ָתם ְצִליַח ִמן ַהּסְ ּתַ

ֶלְך, ֵזַרת ַהּמֶ ל ֶאת ּגְ ְלַבּטֵ

ַעְצמֹו ָחַתם. ָעֶליָה ּבְ ׁשֶ

ָפיו ָאז ַיְחלֹץ, ַכי ַמּגָ ָמְרּדְ

בֹוָתיו, דּו ַמְחׁשְ ִיְנּדְ

ָלִבים יב ֵאיְך נֹוְבִחים ַהּכְ ְוַיְקׁשִ

ָתו. ֶאל ֵעֶבר ּכֹוְכֵבי ַהּסְ
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מאנגר מקפיד לכנות את מרדכי בתואר ר’ )ִאְמרּו: ֶרּב(, קידומת המצביעה על מעמדו בעיניו – יהודי שומר מצוות, אף כי לא 

רב או תלמיד חכם גדול. אך מתברר כי “מרדכי הצדיק” אינו רק קשיש נרגן הדואג לעצמו ולקרובת משפחתו, אלא שתדלן, 

כלומר עסקן ציבור הפועל בחצרות מלכים ואצילים לטובת בני עמו. מרדכי של המגילה הוא אפוא האב הקדמון של יהוֵדי 

החצר והשתדלנים לדורותיהם. היו אלה יהודים שוחרי טוב שקיבלו עליהם – בזכות קשריהם, כישרונותיהם או ממונם – 

לייצג את אֵחיהם בפני שליטים זרים. אלפי החנוונים היהודים שמתלוננים בפני מרדכי של מאנגר על גירושם מהירידים 

משקפים אחת מבעיות הקיום היסודיות ביותר של יהודי פולין במשך מאות שנים: התחרות הכלכלית, בעיקר בערים, עם 

ניצלו פעמים רבות את מעמדם כדי ללחוץ על שליטי העיר שלא לאפשר ליהודים להתגורר  הסוחרים הנוצרים. הללו 

בתוכה או לסחור בה. הירידים הם כמובן זירות המסחר העיקריות, השווקים הגדולים שכמותם היו במקומות רבים בפולין. 

אך לא רק הד ימי־הביניים נשמע כאן, אלא בעיקר חיי הכלכלה בפולין בשנות העשרים והשלושים של המאה ה־20 – אותן 

שנים שבהן כתב מאנגר את שיריו. תקופה זו עמדה בסימן מדיניות ממשלתית מפלה נגד היהודים וגזירות בלתי פוסקות 

ְסִקי” )על שם הכלכלן ולדיסלב  ַרּבְ שאיימו על יכולתם להתפרנס והביאו רבים עד פת לחם. במיוחד התפרסמו “גזירות ּגְ

גרבסקי, ראש ממשלת פולין ושר האוצר בשנים 1925-1923(, שהטילו מיסים גבוהים על רישוי עסקים, מה שפגע בעיקר 

במעמד הביניים היהודי. גם יורשיו המשיכו במאבק הכלכלי הבוטה ביהודים. “חוק בעלי מלאכה” למשל )נחקק ב־1927 

והוחמר ב־1934(, החמיר את הפיקוח על ההכשרה המקצועית של שוליות אּומנים והקשה על תנאי העסקתם. דבר זה פגע 

במישרין באלפי סדנאות זעירות, שברובן עבדו יהודים, שהתקשו להשיג אישור חוקי לפעילותן. ראש הממשלה הפולני 

האחרון לפני המלחמה, הגנרל ֶפליסיאן ְסלאבֹוי־ְסְקַלְדקֹוְבְסקי, אף הכריז ביוני 1936, השנה בה הופיעו שירי המגילה, כי 

מאבק אלים ביהודים אמנם אסור, אך מאבק כלכלי – אדרבה! על רקע המדיניות האנטי־יהודית החריפה שהנהיג היטלר 

בגרמניה באותן שנים, התפרשה אמירה זו כמדיניות רשמית וכהיתר למלחמת חורמה כלכלית ביהודים. המן הרשע לובש 

אפוא את פניו של הפוליטיקאי הפולני בין שתי מלחמות העולם: אנטישמי הפועל בגלוי נגד המיעוט היהודי לא רק על־

מנת לקפחו ולהצר את צעדיו, אלא גם לגרום לו לעזוב את פולין.


