. 12 .

ָמ ְר ְ ּד ַכי ַה ּׁ ְש ַת ְ ּדלָ ן
ָמ ְרדְּ כַ י ָעיֵ ףֵ .אין ְּכבָ ר כּ ַֹח.
“ע ֵ ׂשה טוֹ בָ ה!
ְמ ׁ ַש ְ ּג ִעים אוֹ תוֹ ֲ :
ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ָּכהֶ ׁ ,ש ִּת ְהיֶ ה ְּב ִר ָיאה,
ִּב ׁ ְשבִ ילְ ָך ִהיאֶ ,ע ּ ֶפעסְ ,קרוֹ בָ ה.

ָמ ְרדְּ כַ י ְמ ַח ֵ ּי ְךָּ .כל שׂ וֹ נְ ֵאי יִ ְ ׂש ָר ֵאל,
ֲה ֵרי ֵהם ּ ָפ ׁשוּט ֲחמוֹ ִרים –
ִ ׂש ְמלַ ת ֶא ְס ֵּתר ֶּת ֱחזַ ק יוֹ ֵתר
ֵמ ֶאלֶ ף ִ ּגבּ וֹ ִרים.

ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ָּכהֶ ׁ ,ש ִּת ְהיֶ ה ְּב ִר ָיאה,
יח ִמן ַה ְּס ָתם
ַּת ְצלִ ַ
לְ בַ ּ ֵטל ֶאת ְ ּגזֵ ַרת ַה ֶּמלֶ ךְ,
ׁ ֶש ָעלֶ ָיה ְּב ַע ְצמוֹ ָח ַתם”.

הוּא ְמכַ ֵ ּון ׁ ְשעוֹ נוֹ ַ .ה ׁ ְש ֵּכם ַּבבּ ֶֹקר,
ִאם ַרק ַה ּׁ ֵשם יִ ְר ֶצה,
לְ ֶא ְס ֵּתר ֵע ָצה טוֹ בָ ה יִ ֵּתן
ו ִּמדֶּ לֶ ת ֲאחוֹ ִרית יֵ ֵצא.

ָמ ְרדְּ כַ י נֶ ֱאנָ חֶ .חנְ וָ נִ ים יְ הו ִּדים
ְּב ַאלְ ֵפ ֶיהם לְ ָפנָ יו עוֹ ְמ ִדים.
“אבִ ינ ּו ׁ ֶש ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ”,עוֹ לָ ה ׁ ַשוְ ָע ָתם,
ָ
“מגָ ְר ׁ ִשים אוֹ ָתנ ּו ִמן ַהיְ ִר ִידים”.
ְ

ֹאש ּה,
ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ָּכהַּ ,כ ּ ָפ ָרה ַעל ר ׁ ָ
יח ִמן ַה ְּס ָתם
ַּת ְצלִ ַ
לְ בַ ּ ֵטל ֶאת ְ ּגזֵ ַרת ַה ֶּמלֶ ְך,
ׁ ֶש ָעלֶ ָיה ְּב ַע ְצמוֹ ָח ַתם.

“מה ָ ּצ ִר ְ
יך עוֹ ד לִ ְקרוֹ תָ ,מה ֶא ְפ ׁ ָשר לַ ֲעשׂ וֹ ת?”
ַ
ִמ ְתלוֹ נֵ ן ַ ּגם ָה ַרב ַה ּ ַט ְר ָחן:
ְּ
“גזֵ רוֹ ת נִ ׁ ְש ּ ָפכוֹ ת ַעל ְּכלַ ל יִ ְ ׂש ָר ֵאל,
וְ ִא ׁיש ל ֹא יֵ ַדע ֵמ ֵהיכָ ן”.

ָמ ְרדְּ כַ י ַמ ָ ּג ָפיו ָאז יַ ְחל ֹץ,
יִ נְ דְּ ד ּו ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו,
וְ יַ ְק ׁ ִשיב ֵא ְ
יך נוֹ בְ ִחים ַה ְּכלָ בִ ים
ֶאל ֵעבֶ ר כּ וֹ כְ בֵ י ַה ְּס ָתו.

ית־ה ֶּמ ְר ָחץ ְּכבָ ר ָרצוֹ ת ַה ּׁ ְשמוּעוֹ ת
ְּבבֵ ַ
ַעל ַמה ּׁ ְשמוֹ ָ ,ה ָמן ָה ָר ׁ ָשע...
ֲאבָ ל ַה ַּמלְ ָּכהֶ ׁ ,ש ִּת ְהיֶ ה לִ י ְּב ִר ָיאה,
ִאם ַרק ִּת ְר ֶצה – נִ ָ ּו ׁ ַשע.
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מאנגר מקפיד לכנות את מרדכי בתואר ר’ ִ(א ְמרוֶּ :רבּ ) ,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,
יהודי
כלומר עסקן ציבור הפועל בחצרות מלכים ואצילים לטובת בני עמו .מרדכי של המגילה הוא אפוא האב הקדמון של ֵ
החצר והשתדלנים לדורותיהם .היו אלה יהודים שוחרי טוב שקיבלו עליהם – בזכות קשריהם ,כישרונותיהם או ממונם –
אחיהם בפני שליטים זרים .אלפי החנוונים היהודים שמתלוננים בפני מרדכי של מאנגר על גירושם מהירידים
לייצג את ֵ
משקפים אחת מבעיות הקיום היסודיות ביותר של יהודי פולין במשך מאות שנים :התחרות הכלכלית ,בעיקר בערים ,עם
הסוחרים הנוצרים .הללו ניצלו פעמים רבות את מעמדם כדי ללחוץ על שליטי העיר שלא לאפשר ליהודים להתגורר
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־ – 20אותן
שנים שבהן כתב מאנגר את שיריו .תקופה זו עמדה בסימן מדיניות ממשלתית מפלה נגד היהודים וגזירות בלתי פוסקות
שאיימו על יכולתם להתפרנס והביאו רבים עד פת לחם .במיוחד התפרסמו “גזירות ְ ּג ַר ְּב ְס ִקי” (על שם הכלכלן ולדיסלב
גרבסקי ,ראש ממשלת פולין ושר האוצר בשנים  ,)1925-1923שהטילו 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־ ,)1934החמיר את הפיקוח על ההכשרה המקצועית של שוליות אוּמנים והקשה על תנאי העסקתם .דבר זה פגע
במישרין באלפי סדנאות זעירות ,שברובן עבדו יהודים ,שהתקשו להשיג אישור חוקי לפעילותן .ראש הממשלה הפולני
י־ס ְקלַ ְדקוֹ בְ ְסקי ,אף הכריז ביוני  ,1936השנה בה הופיעו שירי המגילה ,כי
האחרון לפני המלחמה ,הגנרל ֶפליסיאן ְסלאבוֹ ְ
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.
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