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 נורית פגי/  יקרהסטפן 
 

 בדמתנשף המסתער על מתנשם וכעסתי נורא. מה זה כעסתי, הייתי כמו שור  בהתחלה

 .האיש העדין והמיוסר הזה קרביו שלאת  לטלטלמול עיניו. רציתי  שהונף אלאדום 

  רציתי לקרוע אותו לגזרים.

לחופש הפרט  המנופף בידיו, גבוה גבוה, בדגל האנושיות, קנאי פציפיסט ידוע,והומניסט 

מכל מחויבות, הן אישית והן במציאות לכל האיזמים הבולטים של תקופתו, ברח  עקשן תנגדומ

למרות שסבל מן הנאציזם,  . אותו בפומבינות לגסירב למרות שתיעב את הפשיזם בליבו,  .פוליטית

: "אדם לא יכול לשחרר המונים, אדם יכול לנסות שטען להצדקתואיש זה, סירב לפעול נגדו. 

נשכבה ומחקה את נוכחותה, שהיתה רק צל, הצל שלו, שעם אשה  חילשחרר רק את עצמו", 

 .לא הרגיש כלל בקיומהש כךלרגליו יום יום, שעה שעה, 

בשעת סעודת ערב אצל " רופא במקצועו, , סיפר ידיד משפחה,"ה לצידיהיא ישב"

שמתי לב שהתחילה להתנשם בכבדות. כשהצעתי לה בלחש עזרה סירבה  קלרמונט, הדיפלומט.

בכל תוקף כדי שלא למשוך תשומת לב אליה או להפריע לשיחה שהתנהלה במרכז השולחן סביב 

וצאתי אותה בכוח מן החדר ונתתי לה זריקת שהבחנתי ששפתיה מכחילות, המבעלה. לבסוף, 

 "קוראמין שהביאה מיד להקלה. אין צורך לומר, בעלה לא הבחין כלל במה שקרה.

חליט שדי וה, גיע לגיל שישיםהטבעי ומובן היה, חודשיים לאחר אותה סעודה, שהבעל, ש

 כדי שלא יהיה לו קר. ,לו בחייו, יקח את אשתו הצעירה אל הקבר

 

                                       *        *        * 

 

  אני זוכרת את הרגע הראשון שבו הגיע שמו לאוזני.

כרון יאורות ז , בין חיפה ותל אביב.נעה על הכביששהייתי נקודה  ץ אחד,קי לילזה היה ב

דנת ברדיו התנהלה שיחה מעו .מימין צרב אור לבן על הגלים השחוריםגבוה , וירח שמאלריצדו מ

קולותיהם היו כל  האחד מנחה והשני מוציא לאור של הוצאת ספרים. ,וחרישית בין שני מלומדים

 עולים ויורדים.מעלה מטה, כך דומים עד שנדמה היה לי ששניהם מדברים בקצב הגלים, 

ועל  אני נוסעתבמחשבות על המקום ממנו  נתוןהקשבתי לדיון. ראשי היה ממש לא 

. שמעתי מושגים כמו אלירק קרעים מתוך השיחה הגיעו כך ש, להגיעצריכה המקום אליו אני 

מות כמו רובספייר, שוהמהפיכה הצרפתית, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השניה, 

טרח י במעורפל שהדיון בכללו נסוב סביב השאלה מדוע קלטת. לאחר זמן מה סטלין, היטלר

 ,סופר פרסםומדוע , רגם בשנות החמישיםהמוציא לאור המכובד לתרגם בשנית ספר שכבר תו

 .לבכל נשכח מועכשיו על הכל שפעם היה נערץ 

ופרץ  עד שעלה לפתע מאזין לשידור, רחוקיםנושא הדיון וגם קולותיו נשמעו רחוקים 

"לעולם לא אסלח לו. . , רעדאולי בנו", קולו, קול של איש כבן שמונים "הוא בגדבקול צרוד: 

בעולם השירים. ו , הביוגרפיותנובלותפריו בלעתי בלהט, את כל המסות, ההערצתי אותו. את כל ס

ואז, בפברואר  החמלה.ו הסובלנותאל  שהורה לנו את הדרךהוא היה האור , שהלך והתקדר

היטלר היה אז בשערי  - נפשייםארבעים ושניים, כשהיינו צריכים לגייס את כל כוחותינו ה

אני זוכר את ההודעה בשידורי הרדיו על  .ויג להתאבדבחר צו - סטלינגרד ורומל פרץ למצרים
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 אני זוכר היטב את החגיגה שהם עשו מהתאבדותו. סוף סוף נשבר סטפן צוויג, אמרו, והודה .מותו

למה, למה,  :ו שוב ושובנשאלנו את עצמ, שנצחונו של הרייך השלישי הוא בלתי נמנע. ומעשהב

יכולתי יותר לגעת באף ספר  אחר כך לאעה? דווקא ברגע ההכרכך ולמה החליט לעזוב  ?למה

 שקר אחד גדול."הוא היה שקר. פך למשיח ה הואספריו. בשבילי מ

 

כאילו על ארוע שקרה לפני שישים שנה בעוצמה,  שמר זעםל. איך יכול אדם התרגשתי

 מה היה בו, בסטפן צוויג, שעורר בקוראיו תגובה כזו? .לשנוא ואחר כך ,העריץל ,ארע רק אתמול

 

ל איש פוליטי", ובהתרגשות פושה, דיוקנו שג'וזף " למחרת כבר החזקתי בידי את הספר

לרגע ריחרחתי את צבע הדפוס הטרי, בין העמודים הלבנים, המלאים סימנים שחורים קטנים. 

. מלאה סימני דרך משוניםה, הארוך מפתו של ג'והן סילבר אתהרגשתי כמו ג'ים, המחזיק בידו 

 המוציא לאורידי בשנכתב  ,לספר פתח הדברסיום ב, תה אמורה להיות תשובהשבו היבמקום בל א

  !חדשה חידה הופיעה, אמשליל מ

"צוויג היה פציפיסט, והיה פופולרי, והיה עשיר )ונדיב(, והיה בעל השפעה,  כתוב:היה וכך 

ר. לאחר ידי היטל-יהודי. יותר ויותר הוא מרגיש כאילו הוא נרדף אישית על –מה לעשות  –והיה 

כבר יש  1938-טלטלות באנגליה ובמקומות רבים )תמיד אהב לנסוע( הוא מגיע לגלות של ממש: מ

יורק, כותב שם על -לו אזרחות בריטית. אבל ביתו החדש הוא ברזיל. משם הוא עוד נוסע לניו

 ן )עדיין תרבות צרפת!( ומנסה )ולא מצליח( להשלים את בלזק, אבל כבר אין לו אשליותיימונט

עדן, -מולדתו ושפתו. את ברזיל הוא מתאר כמעין גן –שהוא משקיף מרחוק אל אירופה שלו כ

, הוא ואשתו השנייה לוטה מתאבדים )בעזרת סם ההרדמה ורונל(. 1942בפברואר  22-ושם, ב

 "סטפן צוויג בן שישים, ושם בפטרופוליס אשר ליד ריו דה ז'נרו, ההלוויה היא ממלכתית.

ממלכתית אבל חיי סטפן צוויג, כפי שסוכמו בשמונה  אולי היתהיס ההלוויה בפטרופול

אם אהב לנסוע, מדוע מתוארות : יםומבלבל יםסותר תיאוריםם כאוסף ופיעיהשורות הללו, מ

אזרחות בריטית, מדוע עקר לברזיל? ואם ברזיל היתה גן עדן עבורו,  לוה תנסיעותיו כטלטלות? הי

 מדוע התאבד?

להכניס  ,מחבר הביוגרפיה הקצרצרה, בעלת שמונה השורות מדוע טרח :לב החידהו

, את העובדה שהתאבד באמצעות סם של צוויג יותר בחייובשולי הנראה כבסוגריים את הפרט 

סם ההרדמה ורונל? ומדוע הוזכרה לפתע אשתו השניה? ואם הופיעה  באמצעות דווקאוהרדמה, 

"ושם,  שהרי אם היה נכתב: היא נעלמה?לפתע אשה שניה, היתה בוודאי גם אשה ראשונה. לאן 

וממשיכה הלאה,  עוברת על פרט זה מבלי משיםהוא מתאבד", הייתי אולי  ,1942 בפרואר 22-ב

, הוא ואשתו השניה לוטה מתאבדים )באמצעות סם 1942בפרואר  22-נכתב: "ושם, בשאבל היות 

 ("...ההרדמה ורונל

 

אליו במסעו האחרון נע אותה להצטרף האם שכתמיד אשה צעירה. כמעט אשה שניה היא 

התעקשה? האם נמזג הסם לכוס אחת ושניהם שתו ממנה לסירוגין,  , דווקא היא,או שהיא

בנפרד, חש במרירות המתוקה  את מנתואחד מהם שתה  שכלאו  ,זה בעיני זה ברוך מביטים

דיבורים  היו שם דיבורים, אולי ם?עפעפייהצובטת את החניכיים ומרפה אט אט את שרירי ה

 .היתה שם פשוט שתיקהאולי  שתיקה. -אולי ו, על מהות החייםדיבורים חשובים, 
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משב רוח חמים ולח מתגנב פנימה דרך רשתות החלון הפתוח, נושא עימו ניחוח של 

ם על פטרופוליס חוסמים כל צליל המגיע צמחיה טרופית ורחש עמום. ההרים הגבוהים הסוגרי

 המפריד ביני לבין מולדתי., עצוםו אפלמשטח אותו  ,אוקינוסמכיוון ה

פברואר. כמה מוזר. שלג יורד עכשיו על כיכר העיר העתיקה. ילדים במעילים וכפפות מתרוצצים 

על סוסו,  סביב פסלו של הקייזר, משליכים זה על זה כדורי שלג וצוהלים. מתנשא, זקוף קומה

 , מתחת לקסדתו המחודדת.מבט קפוא רשולח בהם הקייז

בכף שחורה וכפפות אפורות קצוצות אצבע, נאספים לתוך קונוס מגולגל מנייר עיתון, אחרוני 

הערמונים המהבילים שנותרו על הרשת האדומה המלוהטת. תנועה מתחילה, על רקע השמיים 

הקדוש. קול פעמונים הולך וממלא את הכיכר  השחורים, בקצה המגדל הגבוה של כנסיית סטפן

 הלבנה המתרוקנת לאיטה. השעה שש. עוד מעט ארוחת ערב.

 

. סטפן מרים את ראשו ומאזין כשידו האוחזת בעט קופאת חקתומר צפירת מכונית

היה מוכר לי זמן רב לפני פגישתנו הראשונה, מוארת באורה  צדודית פניו, שכל עיקול בה .אוירב

 ים והרך, של מנורת השולחן.הכתום, החמ

יו, מספר כל ספרבהשמאלי  היתה זו צדודיתו המודפסת, בגווני האפור, בעמוד הראשון

נושמת כמו שמפוליון המחזיק בידיו את אבן הרוזטה,  אותה התעקשתי לקרוא שוב ושוב.

העברתי אצבע לאורך קימורי החליפה הכהה, שמתוכה הציצה חולצה לבנה רכה בכבדות, 

לעיתים הנחתי את כרית האצבע על הפסוקת בשיער  .מבריקהפסים  תת לצוואר עדין בעניבמהודק

השחור המסורק לצד שמאל בקפידה, על המצח הגבוה המסתיים בגבות עדינות מקומרות, על 

ושפתיים  שפם קטן שתפל מעלועל האף הצר והארוך, המ בעלות הברק המוזרהעיניים השחורות 

 ביותר בעולם. יבעיני הגבר האצילהוא היה  .דקות, נעולות

 המיטה. אותו מעלתליתי ו פשוטה,ועץ מוזהבת במסגרת תחת זכוכית, הנחתי אותו 

 

 קרני שמש עזות נורו לכל הכיווניםאותו יום שני, השני באוגוסט, היה יום קיץ חם. 

ן מעבר לפסגות ההרים. מבעד לחלו מפוחדת מרכז הרקיע ורק עטרה של עננים לבנים הציצהמ

צלליות שחורות של ברווזונים  ובהחשמלית המאובק, הנישא בשקשוק סביב האגם, ראיתי ש

 המבהיקים כמראה.חתך ארוך וחד, בפני המים  חורצות

", הכריזה פראו צוויג, כשהיא , מפרנקפורט שבגרמניהה אליזבת אלטמןט"פרוליין שרלו

 עומדים, שוכבים, זה ליד זה .ריםאלפי ספ מכוסיםדוחפת אותי קלות לתוך חדר קטן, שכל כתליו 

 המלצתו החמה של ד"ר פרידלנדר."ב" זה על זה. וגם

איש, ה"ד"ר פרידלנדר חושב כנראה שאני יכול לספק עבודה לכל פליטי גרמניה", אמר  

כשגבו אלי, פניו צופות דרך חלון חדר העבודה לעבר ההרים. "רק אתמול שלח אלי גנן ונהג, ואני 

 ולא את זה." לא צריך לא את זה

"לפרוליין אלטמן המלצות מצוינות. יש לה תואר ראשון בספרות מאוניברסיטת 

ושנתיים נסיון בעבודה בהוצאת ספרים", התעקשה פראו צוויג, ידה הימנית ממששת  נקפורטפר
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בעצבנות את שרשרת הפנינים התלויה על צווארה. "פרוליין אלטמן מוכנה להתגורר בביתנו 

 ת בחגים."בשבתוגם ולעבוד 

  ., גרוני חנוקבין הצללים ,וגילה אותי עומדת לאיטוהסתובב  האיש

מתוך שורת סיגריות שהיתה סיגריה משך ות כספמו קופסא שטוחהמכיסו  הוציא דקבחיוך 

, לתוך פומית כההבעדינות מיומנת  שחילהאת הסיגריה  .מתוחהמונחת בצייתנות תחת גומיה 

  לתוך פיו.הישר נישאה בין אצבעותיו לאחר מכן ש

פניו הבהבו, זרות  .מוזר "בת כמה הגברת?" הצית את הסיגריה והתבונן בי בברק

 .במקום את רגלי שותלות, מקרבות ומרחיקות, קוראות לי לרוץ לקראתו, כאחד ומוכרות

 "עשרים ושש", ענתה פראו צוויג במקומי.

 לעבר החלון.סטפן הפריח ענן לבן  "צעירה מדי, היא לא תחזיק איתי מעמד."

לאחר רגע של הרהור הוסיף, כאילו בינו לבין עצמו. "אבל מה זה חשוב, ממילא לא נחזיק כאן 

רואות את הטירה הזו שם?", הצביע בידו מבעד לחלון הפתוח, על  ..מעמד, אף אחד מאיתנו.

העיר, " זוהי ברכטסגאדן. הבוקר  המכתרת אתנקודה קטנה לבנה בקצה שרשרת ההרים הירוקים 

הודיע היטלר שהיא הופכת להיות מעונו הפרטי. זה לא משעשע לחשוב שהאיש הנורא הזה צופה 

, האוחזת שפשף בעצבנות ביד שמאל את מרפק יד ימין הואבי עכשיו ממש כפי שאני צופה בו? " 

באוזן:  שובללחוש לנו  הרגע. "אלוהים לא שוכח אותנו לרגע. תמיד ימצא את בסיגריה הבוערת

 ך מארצך וממולדתך..."קום, לך ל

 את כתפיו. מאחור,בכוח, וחיבקה  , עקביה נוקשים,בצעד מהירפראו צוויג ניגשה אליו 

שמישהוא "סטפן, מה לנו ולהיטלר? ברכטסגאדן נמצאת מעבר לגבול ולא יעלה על הדעת 

 ." הזהאת הבית  יכריח אותנו לעזוב

 סטפן שמט את ידיה מעליו והסתובב לעברה.

תשארי מה שאת, גם אם תטמני את הראש שלך עמוק בחול, תמיד , "כעס"  "פרדריקה,

חדר מלא שידות עץ עתיקות. הגענו לביקרתי עם אוטו מאייר במוזיאון ו אתמול . רקיהודיה

היתה שייכת ליהודי. במשך חצי שעה הסתובב ביניהן ולבסוף  לדעתו איזו שידהאותו שאלתי 

לקחתי אותו לאחת השידות,  , אמר.שידה שייכת ליהודיצחק, והרים ידיים. אי אפשר לדעת איזו 

. , מוכנה לתזוזההתכופפתי והראיתי לו שהשידה הגדולה והכבדה ניצבת על ארבעה גלגלים קטנים

יהודי חכם. ואת חושבת שאם את לא רואה את  .שידה של יהודי הנה, לו אמרתיאתה רואה? 

 "ת?לא קיימהסכנה היא 

על מה אני מדבר. ברור לה וודאי  ,על ידךשעומדת הצעירה  הגברת הנה,"אבל סטפן עצר. 

 ?"לוטהאפשר לקרוא לך  שרלוטה...פרוליין 

 

נרכן סטפן שוב מעל שולחן העבודה. שטף של  כששפתו התחתונה נושכת את קצה שפמו

קווים סגולים זעירים, מעוגלים בקפידה, זורם מקצות אצבעותיו ונספג בתוך הנייר הלבן הפרוש 

זהו רגע שלעולם איני שבעה די מלהתבונן בו. כציפור טרף אני חגה לצידו, עוצרת את  .לחןעל השו

 נשימתי הכבדה, כדי שלא ירגיש בנוכחותי, צופה בזריחת עולם חדש, בלידת ילדנו המשותף.

לא אשכח את המבט המופתע ששלחה פראו צוויג בסטפן, לפני ארבע שנים, כשהניח בידה עותק 

בכריכה קשה. במהירות מסחררת התחלפה הפתיעה  ",הישמר מן החמלה" ,של ספרו האחרון

מאז תחילת חייהם שכתב,  בכאב של בגידה משהתחוור לה שהיא אוחזת בידה את הספר הראשון
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בשמחת ניצחון צפיתי, מסתתרת מאחורי מכונת הכתיבה,  המשותפים, שלא ידעה כלל על היוולדו.

מעלה, בשעת מצוקה, קורעת בעווית את שרשרת הפנינים  כיצד ידה הימנית הנשלחת כתמיד, כלפי

הקשורה סביב צווארה המקומט. צליל הפנינים הנוקשות במהירות, זו אחר זו, על הרצפה הקשה, 

נשמע מתוק לאוזני כטיפות הגשם הראשונות על אדמה צמאה. כשכרעה פרדריקה על ברכיה, 

, יכולתי לראות החדר על רצפת המפוזרות שכרענו שנינו על ברכינו לידה, לחפש אחר הפניניםוכ

סטפן, הגבר שהיה מרכז חייה מזה  :שהבינה – בעיני המתחמקותלכך  אישורהמחפשות  - בעיניה

 .שלה כבר לא עשרים וחמש שנה

 
                                       *        *        * 

 
מבצבצות רק כמה שורות עם מי את באמת? מתוך יער העמודים על סטפן  מי את לוטה?

סטפן, צל לואולי צל יעיל, אבל בעיקר צל כנוע אולי, שהיית רק צל. צל דיסקרטי  נכתב שמך.

 דביק. 

שהיא פשוט לא  היה ם, "לעיתים נדמהיעליך אחד הידיד סיפר"היית שוכח שהיא שם", 

לאותו ידיד בזמן  לעשות?", אמרת אני יכולה: "מה השבתאת עצמך כלשונם, דבריו,  עלקיימת". ו

"רק להגרר אחריו, זה הדבר היחידי שאני יודעת  :הקשים של סטפן דכאוןאחד מהתקפי ה

 .לעשות"

שהקרינה רק את דמותו שלו, וכמו תמונתו של  ,שחיקתה את כל תנועותיו היית מראה

ל "חשבתי שבש .אימץ אותך דוריאן גריי, המפתה בשל האפשרות לחיות דרכה נעורי נצח, כך סטפן

גילה הצעיר, לעת זיקנה, תדבק בי שמחת חיים", כתב לז'יל רומן, "אך התבדיתי", כי כמו תמונה 

לאחר  , עבור סטפן למעמסה מדכדכת.את ההופכת אט אט, עם הזמן, דוחה ומכוערת, כך הפכת

בכבדות,  היית מתנשמתאלא להתעלם מקיומך. כמו רוח רפאים,  וכמה שנות נישואים, לא נותר ל

  כדי להזכיר לו את נוכחותך.לחן האוכל, ליד שו

 

סטפן בגיל את את ופרדריקה כל כך שונות, אבל בנקודה אחת שתיכן זהות. שתיכן פגשתן 

את היית רווקה ! גדול כל כך ההבדל אבל .ןמאודכבכל , ושתיכן החלטתן לדבוק בו, עשרים ושש

, שתי בנות קטנותאם ל, בוהלבעל ממעמד גכבר  ופליטה חסרת כל, ואילו פרדריקה היתה נשואה

 שאיפות ספרותיות.ו יםסופרג'יסטי מלאה רעיונות

בחצר בית קפה וינאי. בית  ציייקאחר צהריים זה היה  .נפגשו במקרהסטפן ופרדריקה 

ישבה פרדריקה  ,בקצה החצר, , ובשולחן אחרעם ידיד שולחן אחד הסב סטפןב .הקפה היה ריק

של סטפן, שכבר היה החדש ספר שיריו : מתנה אותו יום יא לההבידיד אותו ידיד. בגם היא מלווה 

ובקשה  חצתה את הרחבה הריקה, פרדריקה זיהתה את היושב בקצה החצר, קמהשמ .ידוע ונערץ

 כתובת וחתימה.בעזות רוח 

כי מדוע אני מוצאת אולי אין כל צורך להסביר "מר צוויג היקר", כך כתבה לו למחרת, "

אחרים יכנו בלתי מהוגנים. הסיבה מדוע איני רואה בכך מעשה  מעשים שאנשים קל לעשות

רחקתי מנופי הכפר הנעימים, מבית טחנת הקמח שלי, שם תמפלצתי אינה שייכת לכאן. אמש ה

נפלאה ושם הזדמנות  –חצי יום כיער ומים סובבים אותי ולא תרבות העיר, וביקרתי בוינה למשך 

ים בערב קייצי אחד אצל סלצר, בערב הפרידה מג'יררדי. ראיתי אותך לפני כמה שנ – !נפלה בחיקי
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ימתי לקרוא את הנובלות שלך וצלילי כמה סונטות סימישהו אמר: זהו סטפן צוויג. בדיוק 

 ישבת, בין חברים שהיו, או נראו, מלאיאני זוכרת שערב נעים. היה זה  שכתבת עוד הדהדו באזני.

תמול, ישבת שוב בקרבתי, בריידהוף. ידיד הביא לי וא –התלהבות. היה זה רגע של מפנה בחיי... 

הטחנה המסתובב  על רקע רעש גלגלמוקדם בבוקר, קראתי אותו, היום את ספר שיריך האחרון. 

עליזה מאין כמוה. וכך הרהרתי שמש י חזרה לבית הקיץ שלי. בחוץ נחו השדות תחת רוכבב

 ."שלוח לך פריסת שלום..רצות ללעצמי, שזה לא בלתי טבעי ל

סטפן, מוקסם כמו תמיד ממעריצותיו הרומנטיות, משיב לה במכתב ובו עצות בנוגע 

בבתי מלון  ,פגישות חשאיותהיו בתחילה  .בין השניים רומן החלוכך . להמשך דרכה הספרותית

ואחר כך מפגשים גלויים, בידיעת הבעל האדיש, בבתי קפה ומועדונים ספרותיים.  ,קטנים

ובכל זאת,  .אינם אפשרייםהקתולי שגירושין מבעלה צד אביה, ברור לפרדריקה, יהודיה רק מ

שדה עיר גור בועוברת ל עם שתי בנותיהבאומץ לב בלתי רגיל, היא עוזבת אותו לאחר כשנה, 

כלכלית. מבחינה במעשיה, גם בה ומוזר שדווקא אבי בעלה, אדם בעל מעמד בכיר, תומך  אחרת.

הצטרף אליו הרווק המושבע, לא ברור למה, מבקש ממנה ל ג'ואן,-הדוןעוד שנה, וסטפן,  חולפת

, זלצסבורגהעיר המשקיפה על ירוקה פרדריקה מוצאת בית אחוזה עתיק על גבעה  איתו. חיותול

רק לאחר מלחמת  בו, בשני חדרים נפרדים. התגוררולאחר שיפוצים גדולים שניהם עוברים ל

, לה ליברלית, מוכרים גירושיה של פרדריקההעולם הראשונה, עם הדחת הקייזר הזקן וכינון ממש

 והשניים מתחתנים.

 
                                       *        *        * 

 

מאוחרת. התריסים כבר היו מוגפים ובולי העץ הגדולים, שהונחו באח היתה שעה ה

ן השחור הגדול הבוערת, רחשו ולחשו. למשמע קולם, כך נדמה היה לי, התעורר לפתע האורלוגי

משנתו בת השעה, הדהד לעברם עשרה צילצולים נוזפים ונדם. הבטתי בו בחיבה. הוא עמד שם, 

בפינה, הדור וזקוף, כקצין פרשים ותיק. ממש כפון ויצנברג עצמו, בזקנקנו המטופח, מדיו 

 האפורים ומקלו המוזהב, שהופיע עם האורלוגין ושני סבלים למסיבת חנוכת הבית, לפני תשע

שנים. "הוא ישמור עליך", קרץ לי בעיניו והורה לסבלים להעמיד את האורלוגין בפינה, בחדר 

האורחים. אחר כך התערב לו בין המוזמנים, נישק בהתלהבות את ידי הנשים, שוחח בידענות, כוס 

אותו זיהה כנראה מתמונתו בעיתונים. הוא ששמפניה בידו, עם הגברים, ולבסוף נעמד לפני סטפן, 

חץ את ידו בחמימות, קד קידה קטנה ואמר: "ברכותי, הר צוויג. פריץ פון ויצנברג, אביו של ל

 הבעל לשעבר."

"הוא שאמרתי. האיש מתקדם צעד אחר צעד", אמר סטפן, סיגריה בידו, והפך דף 

בעיתון. "אם עכשיו הוא מכריז שארצו וארצנו הן שתי מדיניות אחיות, מחר וודאי יודיע על איחוד 

 חות."משפ

"היטלר, היטלר, היטלר", רטנתי כשאני מעלעלת בספרו האחרון, שאזל תוך ימים 

 קורבן הנופלתמאוהבת ואשה צעירה  תיאר הספר כמו רבים מספריו האחריםמחנויות הספרים. 

היה הראשון, מזה עשרים שנה, שסטפן לא שיתף אותי במהלך כתיבתו. ו, הנואשת אהבתהל

. תהיתי של אשה אחרת זר, חלקלק ונטןבחיקי יצור קט חמונכאילו , השתלטה עלי תחושה מוזרה

 ישמע אם יושלך לתוך האח. יאיזה קול 
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"פריץ טוען שהאיש מוקיון", ידעתי שאני מרגיזה אותו בכוונה תחילה, "שעוד מעט יעלם, 

 כפי שהופיע."

ות, "עם כל הכבוד לפון ויצנברג, חמך הנכבד", הזדקף סטפן מעל העיתון, פניו כעוס

"במדיו המצחיקים ממלחמת העולם, הוא עצמו מוקיון, שריד לעולם שכבר מזמן לא קיים. אין לו 

 צל של מושג מה קורה סביבו, ובכך הוא לא שונה בהרבה מחברי ממשלתו."

 .הבית מכה בדלת ניחתהואז 

 

ריח חריף של עצי אשוח רטובים הכה באפי. גשם, שזרזף מן הגגון הקטן מעל פתח הדלת, 

צר מפל רסיסים מבריק ולפניו נצבו שתי דמויות כהות, מתנשפות ומתנשמות. יכולתי לראות דרך י

טיפות הגשם את המדרגות המבריקות היורדות בתלילות מפתח ביתנו, דרך היער השחור, אל 

 העיר המונחת כמצע רך, רוחש ואפל מתחתינו.

לבנבן לתוך אגרופה תוך "ערב טוב, פראו צוויג", אמרה אחת הדמויות, ופלטה הבל פה 

כדי שיעול רך. הדמות השניה הכניסה את ידה לכיס מעילה השחור ושלפה ניר צהוב, נשר מלכותי 

 "מצטערים להפריע בשעה כזו." תנוסס בראשו.מ

 

מול השוטרים. "נשק  , מתקומם,עמד. "נשק??" הוא התרומם באחת מתוך הכורסה סטפן

 ידוע לכם מי אני?"איזה אבסורד. ! שלי בביתיבלתי חוקי! 

את ראשו בענווה. "הר צוויג, אחד השוטרים הוריד את כובעו השחור מפדחתו, והרכין 

 ספריך..."

החיפוש הזה חסר שחר, חסר שחר מלכתחילה", קטע אותו סטפן זאת טעות גדולה. "

מתפורר על השטיח תחת רגליו. "אני  מעלה בתנועה מרשימה, המונפת ,בזעם כשאפר הסיגריה

פניו של סטפן החווירו ומבטו קפא. השוטר מישש את כובעו השחור במבוכה.  יסט מושבע".פציפ

ידו הימנית קבי רגליו קופצים ונצמדים בנקישה, לרגע עמד חסר תנועה, ואז התנער לפתע, ע

שפתו התחתונה הידקה בכוח את קצה , מלמל. "כמובן, כמובן. פקודה היא פקודה." .מצדיעה

 שרטט ורעד כמו עכברון. בידו החווה תנועה גדולה. שפמו האפור, הקטן, 

 "הבית לרשותכם. פרדריקה!" 

 הקטנה את השיירהאחרי  הובלתי .את פניו מחדש בעיתון הוא צנח לכורסא, כובש

בחריקה למגפיים השחורים המטביעים בה, עם כל צעד, שלולית רצפת העץ מאחורי גבי עונה כש

 קטנה. 

 

המרתף ובקומה הראשונה, עלינו שלושתינו לקומה השניה. לאחר שלא נמצא דבר בקומת 

. נקשתי בדלת. "פרוליין מוארמלבן  שלט דרכים,פסענו מגששים במסדרון אפל שבקצהו ניצב, כ

 אלטמן, פתחי בבקשה."

בקול נמוך: "פרוליין אלטמן  הסתובבתי לעבר צמד השוטרים שעמד מאחורי והוספתי

 של בעלי." היא הכתבנית

בקפידה. "בת עשרים  אחר השוטריםרלוטה אליזבת אלטמן", תיקן אותי "פרוליין ש

 ושבע, פליטה יהודיה מגרמניה, נמצאת אצלכם כבר קרוב לשנה."
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על חזה  הדקתדלת החדר נפתחה למחצה ובפתח עמדה פרוליין אלטמן בשיער סתור, מ

  לבנה.ביד קפוצה שני קצוות של חלוק אפור וגס מתחתיו מציצה כותונת לילה פשוטה 

חדרה של פרוליין אלטמן היה ריק, כתא של נזירה. הקירות היו חשופים ורק מעל מיטת 

קטנה. כשקרבתי להציץ בה  מוכרת, במסגרת מוזהבת הברזל בפינה היתה תלויה תמונת דיוקן

מתוך ארון הבגדים, ממגירה פנימית חבויה מאחורי מעילים  נשמעה מאחורי אנקת הפתעה.

 , גדול ושחור.ושמלות, הוצא אקדח

 

"הוא לא שלי, הר צוויג. אני נשבעת לך". קולה של פרוליין אלטמן כמעט ולא נשמע, 

 ובקצה כל נשימה שנשמה, הופיעה שריקה קצרה. 

לא יכולתי שלא לראות עד כמה ייפתה אותה המצוקה. בשערה הפרוע, לחייה האדומות, 

עלים ומורידים את מחשוף כותנתה עיניה השחורות הבורקות מדמעות, וצמד שדיה הרעננים המ

הלבנה. כששפתיה הפשוקות מכחילות, עומדת להתעלף מקוצר נשימה, נראתה כקוראת לנסיך 

 בזרועותיו.ולעטוף אותה  מן המפלצתאותה  חלץל כלשהוא

, וכבמטה קסם נשימתה הסתדרה. וקלות בידבה "לוטה, תרגעי בבקשה", סטפן נגע 

תי בצבא הקייזר, במלחמה הגדולה." הוא פנה לשוטרים, האקדח שלי, קיבלתי אותו כששרת"

שעמדו מולנו בחדר האורחים. "מצטער, הוא נשכח ממני לחלוטין. המלחמה הסתיימה ואני פשוט 

 ."שניםהנחתי אותו שם, לפני 

 את ראשו, "אך אני נאלץ להחרים אותו." שוטר, הר צוויג", הרכין ה"אני מאמין לך

דה היא פקודה!" בכוח הצמיד סטפן את עקבי רגליו לנקישה, פקוהרי "זה ברור, רבותי. 

 .על פניו החיוורות דק לעגראשו והשתחווה עמוקות כשגם הוא את הרכין 

 

 "אתה שוב בורח", נעצתי עינים קשות במזוודה הפתוחה שעל המיטה. "בורח כמו תמיד."

גזרים, לשרוף או פשוט אם היה דבר, איזה שהוא חפץ בבית שהייתי רוצה לבתק, לרטש, לקרוע ל

להעלים היתה זו המזוודה החומה, למודת הנסיעות, של סטפן. היתה זו מזוודה שליוותה אותו 

מאז ימינו הראשונים, והיום היתה כבר מרוטה, דהה, פינותיה משויפות והרוכסנים מעוקמים. אך 

 צים חדים היוקו להחליף באחרת. בעקביותעבור סטפן נשארה האחת והיחידה, ורק אותה סירב 

בכוח מתחת לציפורני בכל פעם שהייתי רואה אותה עומדת תמימה, מתחסדת, ליד דלת  נתקעים

הכניסה. הייתי יודעת שמעכשיו צפויים לי כמה שבועות, לעיתים חודשים, של לילות שבהם הייתי 

פת מתהפכת, שוב ושוב, חוזה בסטפן המחייך אלי, ידו האחת אוחזת במזוודה וידו השניה מלט

 .לא מוכרת אשה

האפרוחיות שלי, כך כינה אותן, את המעריצות שלו. והן היו רבות, האפרוחיות. גבוהות, 

נמוכות, שחורות, בהירות, רזות, שמנות, נשואות ורווקות. והן דידו אחריו, בשורה, במסירות 

אה, ובבהתמדה, ממש כאותם אפרוחים שבקעו זה עתה מן הביצה. היו ניגשות אליו לאחר ההרצ

סוחטי הדמעות בבתי קפה או במסעדה, ותולות בו עיניים נרגשות, לחות, בשל הסיפורים הכנים, 

רק . בינוניות. סטפן אהב לכתוב על נשים. נשים מושפלות, נשים רמוסות, נשים ןבשבילשכתב 

לאחת כרת את הראש, לשניה תקע סכין בלב, את השלישית שלח להתאבד במוות קומתן נתגדלה. 

לנהר, הרביעית לשתות רעל, והחמישית לדמם למוות לאחר גרידה שעשתה כדי להציל  בקפיצה

את כבודה. והאפרוחיות הללו היו מפשקות את רגליהן לפניו ומספרות, בגניחה, את סיפוריהן 
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ליהן כיוון א. לרגע בתהקטנים, כי סטפן ידע להעניק להן שעה של חסד, שעה של אהדה ואוזן קש

השמור רק לנשות הזוהר של קדמת הבמה, ולאחר כמה שעות היו מוצאות א חמי, אור מזרקור

 עצמן בחדר מעופש, בבית מלון זול, באפילה גמורה.

 ואז סטפן היה חוזר אלי.

"את טועה", השיב סטפן כשהוא נושא כמה חולצות מתוך הארון הפתוח ומניח אותן 

 ".לחזור. אין לי שום כוונה אני לא בורח. הפעם אני עוזבבמזוודה, "

 "עוזב?", שאלתי לא מאמינה, " עוזב לאן?"

סטפן לא ענה. הוא הוציא כמה זוגות גרביים מתוך מגירה והוסיף אותם לערימת הבגדים 

 שהתרוממה מתוך המזוודה.

"סטפן", ניסיתי לפייס אותו, "אתה לוקח יותר מדי ללב את החיפוש המטורף הזה. הרי 

 מרת."זו היתה טעות, טעות גדולה. בעצמך א

"אמרתי. אבל זו לא היתה טעות. זאת היתה רק התחלה, ואני לא מתכוון להשאר כאן 

 ת את הסוף. "חווכדי ל

 שתקתי. זה הרי היה צפוי. הכתובת היתה על הקיר ואני, כרגיל, טמנתי את ראשי בחול.

 "ופרוליין אלטמן? מה איתה?"

 "לוטה באה איתי." הוא סגר את המזוודה בטפיחה. 

את ראשי לאחור ופרצתי בצחוק. זה הצחוק שהייתי מגייסת ברגעים קשים, כאשר היה היטלתי 

בא ומספר לי את כל הסיפורים הקטנים. ואני, לרגע הייתי שוכחת את עצמי וחורקת שיניים 

בזעם, וסטפן היה מפסיק, מתבונן בי בחיוך דק, שלמתבונן מן הצד נראה וודאי כחיוך טוב לב, 

" ואני הייתי צוחקת, מסובבת . שאפסיק?סובלתממש רתי, את ניראית ואומר: "פרדריקה יקי

מה יש כאן לסבול? הרי סובלת? מבקלילות את שרשרת הפנינים על צווארי, ועונה: "השתגעת? 

 אתה רוצה לחזור."אליו ש אלא מיאתה הולך, שאליו  מיזה לא באמת שחשוב  יברור שמ

 
                                       *        *        * 

 

פטפוטה הבלתי נלאה של אימו, החירשת למחצה, בחר דווקא משום הביוגרפים טוענים ש

טוענת שדווקא ריק זה, אותה צייתנות שותקת, היא היא  פרדריקה, ובלוטה, בשל פיה הסכור

שהרי פעמיים, בזמן חייהם המשותפים, ביקש ממנה  ההתאבדות. עברשדרדרה את סטפן ל

אך פרדריקה לא היתה  . "היי לי הנרייטה", התחנן כשהדכאון היה קשה מנשוא.עימולהתאבד 

 אשר הסכימההסופר הגרמני הנערץ על צוויג, הנרייטה פוגל, ידידתו חולת הסרטן של קלייסט, 

ו. היא היתה כמו מריה, אהובתו של ראשב יירה אחר כךו , על גדת אגם ואן,שיירה בה למוות

העלתה כלל בדעתה שהאמנות הגדולה  לאלהיענות לבקשתו. מריה תוקף כל בשסירבה  ,קלייסט

כדברי קלייסט, האושר הגדול ביותר שאפשר להעלותו על הדעת עלי אדמות, , של החייםביותר 

היא רצתה משום מה להמשיך . ושא אהבתהמא ההקרבה העצמית, מסירת נפש האשה למען וה

ה על תלטקס הקרבבחור בו כתפאורה במקום לליו, ואולי אף לשוט עולהתבונן בנופי האגם ואן, 

  .מזבח האהבה
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בן השישים, כשביקש ממנה  , מה היא ענתה לאהובהבת השלושים וארבע אבל לוטה

לדחות את  -כמו שחרזדה האם ניסתה להתווכח, להתנגד,  ?להתלוות אליו למסע על נהר הסטיכס

 ? , אהובי, הןאו שענתה, עיניה נוצצות, בהןהקץ, 

פתח לחידת מות השניים ברור," כתב ברטולד וירטל, ידידו של סטפן. "לאשה עולם "המ

אחד: עולם האהבה. לגבר יש רק אהבה אחת: אהבת העולם. ללוטה צוויג לא היתה תשוקה 

 לשרוד את העלמו של עולמה, היות וסטפן צוויג לא יכול היה לשרוד את העלמו של עולמו שלו."

כל עוד נשם צוויג, לוטה חיה, וכאשר הגיע להחלטה לסיים את חייו, " :מוסיפה אחרת תביוגרפיו

 מתה פסקה."ינש

 .בחירה אפשרות הנניתלא כלל  לוטה צוויג, לדעתםל

 
                     *        *        * 
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