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ָה ָמן ְמ ַטלְ ּ ֵפן לְ ַויְ זָ ָתא ְ ּב ַמ ֲע ֶר ֶכת ָה ִע ּתוֹ ן
“הלוֹ  ,וַ יְ זָ ָתאַ ,א ָּבא’לֶ ה ָּכאן
ָ
– לְ כָ ל ָהרוּחוֹ תִ ,א ְידיוֹ ט! –
ְּבנִ יֲ ,ה ֵרי לְ ָך ְסקו ּּפ ׁ ֶשל ַמ ָּמ ׁש
לָ ִע ּתוֹ ן ‘יְ ִדיעוֹ ת ִט ּ ְפ ׁ ִש ּיוֹ ת’.

ַּת ֲחזִ יר לִ י ִמ ָ ּיד ֶאת ֶא ְס ֵּת ְרל,
וָ ל ֹא – ּפֹה ִּת ָ ּקבֵ ר!
ַא ָּתה ֶמלֶ ְך? ַא ָּתה ַר ַּמאי!
ֶּבן־זוֹ נָ ה ַמ ְמזֵ ר!’

ֲ‘אדוֹ נִ י ַה ֶּמלֶ ְךֶ ,ה ָחכָ ם ָּב ָא ָדם,
ֶאת ַה ְ ּיהו ִּדים – נָ ִמ ָיתה!
ֲה ֵרי ֻּכ ָ ּלם לְ כָ אן ִה ִ ּגיע ּו
יטא’.
ִמ ּפוֹ לִ ין ו ִּמ ִ ּל ָ

אפא,
ְמ ַח ֵ ּי ְך וַ יְ זָ ָתא“ :יֶ סָ ּ ,פ ּ ָ
ְסמ ְֹך ָעלַ יֶ ,א ֵּתן ּ ְפ ֻקדּ וֹ ת –
’ידים
ֶא ְצלִ י עוֹ ד יִ ְק ּ ְפצ ּו ַה ִ ּז ִ
ְּכ ַא ְרנָ בוֹ ת ְמ ֻפ ָחדוֹ ת”.

ַה ֶּמלֶ ְך ׁ ֶש ִ ּי ְחיֶ ה יָ ָצא לָ צוּד
ַּב ּׁשוּקֵּ ,בין ָה ַע ְר ַּביִ ם.
ְּכ ִמנְ ָהגוֹ ָּת ַפס זְ בוּבִ ים,
ַא ְך ַרק ְקצו ֵּצי ְּכנָ ַפיִ ם.

ַעכְ ׁ ָשו ַה ֶּמלֶ ְך ְּבבֵ ית־חוֹ לִ ים,
ִּבנְ ֻח ׁ ְש ַּתיִ ם ָּכבוּל ַה ַּתכְ ׁ ִשיט.
לְ בַ ד ָּתבִ יןְּ ,בנִ י וַ יְ זָ ָתא,
אשית.
ֵהן זוֹ ִהי כּ וֹ ֶת ֶרת ָר ׁ ִ

וַ יְ זָ ָתא ְּבנִ יַ ,ה ֵּבט וְ ַדע,
ַעל יִ ּסו ַּרי ַא ִ ּג ׁיש ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן.
’ידים
ַה ּׁ ָשנָ ה יַ ְח ְ ּגג ּו ַה ִ ּז ִ
ּפו ִּרים ָמלֵ א ֶח ְרבּ וֹ ן”.

וְ הוּא ִמ ְתיַ ּׁ ֵשב לְ ׁ ֻשלְ ַחן ַה ְּכ ִתיבָ ה,
צוֹ ֵחקְ ,מ ַד ֵּבר ֶאל ַע ְצמוֹ ,
ו ִּמ ִ ּקיר ְּת ַח ֵ ּי ְך ְּתמוּנַ ת ַה ֶּמלֶ ךְ,
ֶה ָחכָ ם ִמ ָּכל ְּבנֵ י ַע ּמוֹ .

ֵמ ִא ְטלִ יזֵ י ַה ְ ּיהו ִּדים ָאז ָצץ
ָּבחו ְּר ִצ’יק נָ בוֹ ְך וְ נִ ְפ ָחד,
ְּביָ דוֹ אוֹ לָ ר וְ הוּא צוֹ ֵר ַח:
‘רוֹ ָדןְ ,צ ֵמא דָּ םֻ ,מ ׁ ְש ָחת.

ַה ְ ּיהוּדוֹ נִ ים זָ ְממ ּו ְמזִ ָּמה
לִ ְרצ ַֹח ֶאת ַמלְ ֵּכנ ּו –
ַא ְך דַּ ע לְ ָךְּ ,כ ׁ ֶש ַ ּיבְ ִריא,
ֵע ָצה טוֹ בָ ה ַאנְ ֶחנּ וּ:
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(“נארישע
מייד לאחר ניסיון ההתנקשות במלך ,המן מתקשר בטלפון (!) לבנו ויזתא ,עורך העיתון “דפים מטופשים” ַ
“קרײַץ־הימל־דאנערוועטער” ,קללה
ָ
בלעטער”) ,ומוסר לו את החדשות (“נײַעסל”) .הוא גם מקלל את בנו בחיבה:
בגרמנית שמשמעותה “חזיז ורעם” .אפסותו של אחשורוש מתוארת באמצעות הדימוי הנלעג של צייד ,שגבורתו מתבטאת
גראד די צענטע
געכא ּפט און ָ
ַ
בלכידת זבובים אך הוא נכשל גם בכך ומצליח לצוד רק את העשירי והחלוש שבהם (“פֿליגן
געפֿאנגען”) .ניסיון ההתנקשות של פסטריגתא פתטי – הוא מתנפל על המלך מתוך אטליז יהודי ,אולר חייטים בידו ,ומוחה
ַ
(“זאג גיך ָא ּפ ווידוי”),
על גזילת אסתרל שלו“ .אם לא תחזיר לי מיד את אסתר” – הוא מזהיר את המלך – “אמוֹ ר מהר וידוי” ָ
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
ם־א ָחד ְמ ֻפ ָ ּזר ו ְּמפ ָֹרד ֵּבין ָה ַע ִּמים ְּבכֹל
ישראל מנוסחת במגילת אסתר בפסוק הידוע שמשמיע המן באוזני אחשורוש“ :יֶ ׁ ְשנוֹ ַע ֶ
ל־עם ,וְ ֶאת־דָּ ֵתי ַה ֶּמלֶ ְך ֵאינָ ם ע ִ ֹׂשים” (ג ,ח) .פסוק זה נתפס במסורת היהודית כסיסמתם של
ְמ ִדינוֹ ת ַמלְ כו ֶּת ָך וְ ָד ֵת ֶיהם ׁשֹנוֹ ת ִמ ָּכ ָ
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 ,לשוּשן ,מרחבי פולין וליטא ...זו גם הטענה שכיוונו שונאי ישראל כלפי יהודי ורשה:
עד ראשית המאה ה־ 19כלל לא הותר ליהודים לגור בתחומיה של בירת פולין ,ואילו עתה גודשים את רחובותיה של העיר
אפא” ,שבו עונה ויזתא לאביו ומבטיחו כי יציית להוראותיו ,ממחיש את
מהגרים יהודיים מכל רחבי מזרח־אירופה .ה”יֶ סָ ּ ,פ ּ ָ
דמותו הפרובינציאלית של ויזתא – העיתונאי כביכול ,שמחשיב את עצמו לאיש העולם הגדול.
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