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ַמֲעֶרֶכת ָהִעּתֹון ן ְלַוְיָזָתא ּבְ ָהָמן ְמַטְלּפֵ

אן א’ֶלה ּכָ “ָהלֹו, ַוְיָזָתא, ַאּבָ

– ְלָכל ָהרּוחֹות, ִאיְדיֹוט! – 

ׁש ל ַמּמָ ִני, ֲהֵרי ְלָך ְסקּוּפ ׁשֶ ּבְ

ּיֹות’. ׁשִ ָלִעּתֹון ‘ְיִדיעֹות ִטּפְ

ְחֶיה ָיָצא ָלצּוד  ּיִ ֶלְך ׁשֶ ַהּמֶ

ִים. ין ָהַעְרּבַ ּוק, ּבֵ ּשׁ ּבַ

ַפס ְזבּוִבים, ִמְנָהגֹו ּתָ ּכְ

ָנַפִים. ַאְך ַרק ְקצּוֵצי ּכְ

הּוִדים ָאז ָצץ ֵמִאְטִליֵזי ַהּיְ

חּוְרִצ’יק ָנבֹוְך ְוִנְפָחד, ּבָ

ָידֹו אֹוָלר ְוהּוא צֹוֵרַח:  ּבְ

ָחת. ם, ֻמׁשְ ‘רֹוָדן, ְצֵמא ּדָ

ְרל, ד ֶאת ֶאְסּתֵ ֲחִזיר ִלי ִמּיָ ּתַ

ֵבר! ּקָ ָולֹא – ּפֹה ּתִ

אי! ה ַרּמַ ה ֶמֶלְך? ַאּתָ ַאּתָ

ן־זֹוָנה ַמְמֵזר!’ ּבֶ

ֵבית־חֹוִלים, ֶלְך ּבְ ו ַהּמֶ ַעְכׁשָ

יט. ְכׁשִ בּול ַהּתַ ִים ּכָ ּתַ ְנֻחׁשְ ּבִ

ִני ַוְיָזָתא, ִבין, ּבְ ְלַבד ּתָ

ית. ֵהן זֹוִהי ּכֹוֶתֶרת ָראׁשִ

ה הּודֹוִנים ָזְממּו ְמִזּמָ ַהּיְ

נּו – ִלְרֹצַח ֶאת ַמְלּכֵ

ְבִריא, ּיַ ׁשֶ ע ְלָך, ּכְ ַאְך ּדַ

ֵעָצה טֹוָבה ַאְנֶחּנּו:

ָאָדם, ֶלְך, ֶהָחָכם ּבָ ‘ֲאדֹוִני ַהּמֶ

הּוִדים – ָנִמיָתה! ֶאת ַהּיְ

יעּו ם ְלָכאן ִהּגִ ּלָ ֲהֵרי ּכֻ

יָטא.’ ִמּפֹוִלין ּוִמּלִ

ט ְוַדע, ִני, ַהּבֵ ַוְיָזָתא ּבְ

ּבֹון.  יׁש ֶחׁשְ ַעל ִיּסּוַרי ַאּגִ

’יִדים גּו ַהּזִ ָנה ַיְחּגְ ָ ַהּשׁ

ּפּוִרים ָמֵלא ֶחְרּבֹון.”

א, אּפָ ְך ַוְיָזָתא: “ֶיס, ּפָ ְמַחּיֵ

ֻקּדֹות – ן ּפְ ְסֹמְך ָעַלי, ֶאּתֵ

’יִדים צּו ַהּזִ ֶאְצִלי עֹוד ִיְקּפְ

ַאְרָנבֹות ְמֻפָחדֹות.” ּכְ

ִתיָבה, ְלַחן ַהּכְ ב ְלׁשֻ ֵ ְוהּוא ִמְתַיּשׁ

ר ֶאל ַעְצמֹו, צֹוֵחק, ְמַדּבֵ

ֶלְך, מּוַנת ַהּמֶ ְך ּתְ ַחּיֵ יר ּתְ ּוִמּקִ

ֵני ַעּמֹו. ל ּבְ ֶהָחָכם ִמּכָ
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)“נַארישע  מטופשים”  “דפים  העיתון  עורך  ויזתא,  לבנו   )!( בטלפון  מתקשר  המן  במלך,  ההתנקשות  ניסיון  לאחר  מייד 

קללה  “קרַײץ־הימל־דָאנערוועטער”,  בחיבה:  בנו  את  מקלל  גם  הוא  )“נַײעסל”(.  החדשות  את  לו  ומוסר  בלעטער”(, 

בגרמנית שמשמעותה “חזיז ורעם”. אפסותו של אחשורוש מתוארת באמצעות הדימוי הנלעג של צייד, שגבורתו מתבטאת 

 בלכידת זבובים אך הוא נכשל גם בכך ומצליח לצוד רק את העשירי והחלוש שבהם )“ֿפליגן געכַאּפט און גרָאד די צענטע 

געֿפַאנגען”(. ניסיון ההתנקשות של פסטריגתא פתטי – הוא מתנפל על המלך מתוך אטליז יהודי, אולר חייטים בידו, ומוחה 

על גזילת אסתרל שלו. “אם לא תחזיר לי מיד את אסתר” – הוא מזהיר את המלך – “אמֹור מהר וידוי” )“זָאג גיך ָאּפ ווידוי”(, 

משל היה אחשורוש יהודי גוסס האומר וידוי קודם מיתתו. 

ההתנקשות נכשלה. פסטריגתא נתפס, נכבל בשלשלאות, והמלך מחלים מפצעיו בבית־החולים. בינתיים מנצל המן את 

ההזדמנות ומנסה לקשור בין ההתנקשות לבין כלל היהודים, שלדעתו גמרו אומר לחסל את המלך. שנאתו של המן לעם 

ֹכל  ים ּבְ ין ָהַעּמִ ר ּוְמֹפָרד ּבֵ נֹו ַעם־ֶאָחד ְמֻפּזָ ישראל מנוסחת במגילת אסתר בפסוק הידוע שמשמיע המן באוזני אחשורוש: “ֶיׁשְ

ים” )ג, ח(. פסוק זה נתפס במסורת היהודית כסיסמתם של  ֶלְך ֵאיָנם ֹעׂשִ ֵתי ַהּמֶ ל־ָעם, ְוֶאת־ּדָ ְמִדינֹות ַמְלכּוֶתָך ְוָדֵתיֶהם ׁשֹנֹות ִמּכָ

שונאי ישראל בכל הדורות, והמן של מאנגר “משווק” אותה באמצעות העיתון – רמז ברור לעיתונות הפולנית האנטישמית 

של שנות השלושים, שהסיתה בגלוי נגד יהודים והכשירה את הקרקע לאלימות כלפיהם. המן טוען באוזני בנו כי יהודי 

עיר הבירה זרים. הרי הם הגיעו לכאן, לשּושן, מרחבי פולין וליטא... זו גם הטענה שכיוונו שונאי ישראל כלפי יהודי ורשה: 

עד ראשית המאה ה־19 כלל לא הותר ליהודים לגור בתחומיה של בירת פולין, ואילו עתה גודשים את רחובותיה של העיר 

א”, שבו עונה ויזתא לאביו ומבטיחו כי יציית להוראותיו, ממחיש את  אּפָ מהגרים יהודיים מכל רחבי מזרח־אירופה. ה”ֶיס, ּפָ

דמותו הפרובינציאלית של ויזתא – העיתונאי כביכול, שמחשיב את עצמו לאיש העולם הגדול.


