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ַפְסְטִריָגָתא חֹוֵלם

ָנתֹו, ׁשְ ְך ּבִ ַפְסְטִריָגָתא ְמַחּיֵ

מּוָתּה, ת ּדְ ְרל, אֹו ּבַ ֶאְסּתֵ

ַעם,  מֹו ּפַ מֹו ָאז, ּכְ הֹוֶלֶכת ּכְ

ׁשּוָטה. ד ּפְ ְכֹתֶנת ּבַ ּבִ

ֶחֶרׁש ֵאָליו ִהיא ּפֹוַסַעת,

ֶכת, ְיֵחָפה. ְמַחּיֶ

ב ַלח, ם ַמאי ְוֵעׂשֶ ׁשֶ ּגֶ

ִניחֹוחֹות ְנעּוֵרי ּגּוָפּה.

“ְסַלח ִלי, ָאהּוב ָיָקר!”

רֹוֶכֶנת ִהיא ְואֹוֶמֶרת:

“ַאֲהָבה – לֹא ְסָתם אֹוְמִרים,

ֹתֶפת־ֵאׁש ּבֹוֶעֶרת.” ּכְ

ר: ָ ְך, ְמֻאּשׁ ְוהּוא – ְמַחּיֵ

את ֵאַלי,  ּבָ ה טֹוב ׁשֶ ּמָ “ּכַ

ְעּגּוַע ְוַצַער, ְגַלל ּגַ ּבִ

י. י ַחּיַ ְמַעט ָנַטְלּתִ ּכִ

ֵעת, ּבֹוִאי, ִנְבַרח ְלִויָנה ּכָ

ִהּיֹות –  ִלי ׁשְ ן ּבְ ִנְתַחּתֵ

ט ֻמְסָמְך, ן, ַחּיָ ֶאְהֶיה ֻאּמָ

לָֹשה ׁשּוְליֹות. ַאֲחִזיק ׁשְ

ִלי, ְ ַאּתְ ּתֹאִפי ּוְתַבּשׁ

ׁש. ֹתֶנת ׁשֵ י ּכְ ׁשִ ְלּבְ ּתִ

ל ינֹוק ֲאַטּפֵ ּתִ ֲאִני ּבַ

ׁש.” ּנּור ֲאקֹוׁשֵ ְוֵעִצים ַלּתַ

ֵניֶהם ַעל ַהּסּוס, ה ֵהם ׁשְ ִהּנֵ

רּוחֹות? ַהִאם ִיְתָחרּו ּבָ

ב ֵמָאחֹור, ַפְסְטִריָגָתא יֹוׁשֵ

כֹות.  ּמֹוׁשְ ר ַמֲחִזיָקה ּבַ ֶאְסּתֵ

הֹוּפ! הֹוּפ! “אֹוי, ֲאִני נֹוֵפל!” – 

ה ׁשֹוַמַעת –  ר ֵאיֶנּנָ ֶאְסּתֵ

ְרַקע,        ְטַראח! הּוא ִנְמָרח ַעל ַהּקַ

ַאף, ָהַעִין ּדֹוַמַעת. ם ּבָ ּדָ

ף הּוא ְוָרץ, ֵ הּוא ָקם, ִמְתַנּשׁ

ֵאיֹפה ִהיא ַהּבֹוַרַחת?

ם, ר ֶנֱעֶלֶמת ֵאי־ׁשָ ֲאָבל ֶאְסּתֵ

ֶמׁש זֹוַרַחת. ֶ קֹום ּבֹו ַהּשׁ ּמָ ּבַ

ָנתֹו: ֶנֱאָנח ַפְסְטִריָגָתא ֵמֹעֶמק ׁשְ

יְך ׁשּוב, ֲאהּוָבה, ְדּתִ “ִאּבַ

ד ָהב ַאף הּוא ׁשּוב ִאּבֵ ס ַהּזָ ְוַטּוַ

ה.” נֹוָצה ַאַחת ְזֻהּבָ
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לא רק אסתר מתקשה לישון. גם שנתו של פסטריגתא טרופה. בחלומו מתגלה אסתר אהובתו כפי שהיא זכורה לו עוד טרם 

שנלקחה לארמון המלך, נערה פשוטת הליכות, יפהפייה שניחוחות גופה – ריחות גשמי האביב של חודש מאי )“מַאיָאווע 

רעגן”( – מהלכים עליו קסם משכר. חלומו של שוליית החייטים אינו מתמצה במימוש האהבה, שמנקודת מבטו פירושה 

עיר  בווינה,  מקצועי  קידום  של  עתיד  משאלת  גם  מצטרפת  הנישואין  לתוכנית  חתונה.  של  המסורתית  בדרך  מיסּודה 

האפשרויות הבלתי מוגבלות: הוא יהיה אז אומן ורב־חייטים )“מַײנסטער”( ולצדו יעבדו שלושה עוזרים – ממש כמותו, כפי 

שהוא עצמו מתפרנס לפי שעה. גם תמונת התא המשפחתי המצטיירת לפסטריגתא בחלומו היא שמרנית וזעיר־בורגנית: 

האשה תישאר בבית – תלד, תבשל ותאפה; ואילו הוא, הגבר, יפנק אותה בבגדים נאים, יסייע לה בגידול התינוק ויקבל 

על עצמו את המלאכה הקשה של חטיבת עצים לחימום ולבישול. תמונת עתיד זו אינה הולמת כמובן את אופייה המשוחרר 

ומחזיקה במושכות. פסטריגתא הוא  זו שרוכבת על הסוס  ובורחת, היא  בו  זו שמהתלת  וה”פמיניסטי” של אסתר – היא 

שיושב מאחור, ספק נגרר, וסופו שנופל מן הסוס הדוהר ומוטח ארצה בביזיון. הטווס הפורח באוויר ונוצת זהב הנושרת 

מזנבו המפואר מסמלים את שברו של החלום.


