
אלמה של ההולדת יום מסיבת

אתם.שליההולדתיוםלמסיבתהבאיםברוכים!יקריםידידםאמריקאית אלמה
אתשומעתאני!כן,כן,זההולדתיוםאיזהלדעתרוצים

עושיםלאכברבגילי:אתכםלהרגיעיכולהאני,ובכן...הלחישות
. 130 בת אני היום. 1879-ב נולדתי. סוד מזה

!טוב מזלאלמנייאק

המיבנהאתשהעמידוכךעל)המקוםלבעלי(להודותרוצהאניאמריקאית אלמה
האורחיםרשימתעללהכריזגדולעונגזהו.לרשותנוהזההיפה

הגברשהיה,קלימטגוסטאבהמהוללצייר.שלנוביותרהמכובדים
והמאהבלודומהשאיןלפסנתרהמורה.אותישנישקהראשון
אתשמיזמזהראשוןהגברשהיה,זמלינסקיאלכסנדרשליהלוהט
המדריך.הוירטואוזיותאצבעותיועםבעדינותאותיוהרג,שדיי

לממלכתאותישהכניס,בורקהארדטמאקסשליהמהפנטהרוחני
שאותםשליוהבעליםהמאהביםשארוכל,ניטצשהשלהסוד
חביבאחרוןואחרון.ותלךתתחמםשלנוכשהמסיבהלפגושתוכלו
,לאאותאמינו.הערבשלהגדולהההפתעהעללהכריזרוצהאני

גוסטאב-בדורווהיחידהאחד,הראשוןבעלישללביקורוניזכה
!מאהלר

!עתהזההגיעמאהלרמרהמנצח!באהואהנה,גברתי,הואהנה רייזרל
!אופניים על

.אותהלנשקהאמריקאיתלאלמהומתקרבנכנסמאהלר(
. )עץ תפוחי עם סלסילה לו מגישה המשרתת

שלכמחווהתפוחלךלהציעליהתרשה,מאהלרמרהמנצחכבודרייזרל
?פנים קבלת

.)לבחור תפוח באיזה ומתלבט מהסס מאהלר(

לבחורכךכלמתקשהשלנוהמלכותיתהאופרהשלהמנהל!אה1 אלמה
הרפרטוארבענייןשלוהמתייסרותשההחלטותהפלאמה,תפוח
!פשרות ורק אך! לפשרות רק מובילות האופרה בית של

כההערהלהעירכדינסיוןכלוחסרמאודצעירלהיותצריךמאהלר
אישיתטינהאיזולךיששמאאו.תמיםלהיותדיואולי.מטופשת
בךפוגשהייתישאלובטוחשאנימשום,מהעלתמהאני?כלפיי
? בדיוק את מי. מותי יום עד זה את זוכר הייתי, פעם אי

. כלפיך אישית טינה שום אין ולי. שינדלר אלמה אני1 אלמה

?שלך חסיד לאיזה? ידיד? לחבר? יש למי אזמאהלר
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!אליו דבר. תורך עכשיו, אלכס1 אלמה

. מנוחה לי תניזמלינסקי

!אלכסנדר1 אלמה

!הופהההכולם

?זמלינסקי.... אלכסנדר אתהמאהלר

!אדוני כןזמלינסקי

?המלחיןמאהלר

.כןזמלינסקי

!מבין אנימאהלר

?מבין אתה מה1 אלמה

--ש או", זיקית של לב, "הזה הבלט את לי שלחת אתה, טוב נומאהלר

"זיקיתשללב"לא1 אלמה לפניזהאתשלחהוא".זכוכיתשללב",
.תשובהשוםממךקיבללאזמלינסקיאלכסנדרהיוםועד.חודשים

. יאומן לא פשוט זה

שטותעללהגןיכולהאתאיךמביןלאאני.ערךחסרהואהבלטמאהלר
.קישקוש פשוט זה. כזאת

הבנתשלאאובועיינתשלאחוששתאני.קישקושלאלגמריזה1 אלמה
",לא"להגידיכולת.בנימוסלענותפשוטיכולת,מיקרהובכל.אותו
.תשובה איזו לתת לפחות צריך היית אבל

. נכון! כן)  עבר מכל הסכמה תגובות(כולם

?למוסיקה סטודנטית שאת מניח אנימאהלר

ראשונהוגירסה,שיריםתריסריכמההלחנתיכבראני.אדוניכן1 אלמה
.אופרה של

...!שלך הדברים את להכיר רוצה הייתי? באמת, הומאהלר

שלקולה.משיריהאחדלנגןומתחילהלפסנתרניגשת1אלמה(
:)אליו ונכנסת לאולם קריבה כשהיא, מבחוץ נשמע 2 אלמה

הןהזאתהצעירההגברתשלהטענות!מאהלרהמנצחהאדון2 אלמה
!לשמוע חייב שאתה שלי המוסיקה זו. ריקות יומרות

? את מימאהלר

. מתחזה היא הזאת האישה. שינדלר אלמה אני2 אלמה

:)בתורה למאהלר פונה היא. נכנסת 3 אלמה(

עלזמנךאתתבזבזאל!מאהלרהמנצחכבוד!מאהלרהמנצחכבוד3 אלמה
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.כישרוןטיפתלהןאין.שרלטניותשתיהן.הזמןעלחבל.אלהשתי
שם,שלילחדראיתיבוא!להאזיןחייבשאתהשלילמוסיקהזה
. כישרון זה מה תראה ואתה, שלי המוסיקה את בשבילך אנגן אני

?את ומימאהלר

? חשבת מה אלא, שינדלר אלמה3 אלמה

לבחורסוףסוףבטובךהתואיל,מאהלרהמנצחכבוד)מתעקשת(רייזרל
?תפוח איזה

.)לגמרי מבולבל הוא. תפוח בוחר מאהלר(

לאלמההתפוחאתלהציעעליךעכשיו,מאהלרהמנצחכבודאלמניאק
להכירנוכלסוףשסוףכך.לאלמשילי.המקוריתלאלמה,האמתית
אתה,לאלמהכמומחה!היתההיאאדםמיןאיזהולגלות,אותה
פאריסנאהייה.האמתיותתכונותיהאתלהגדירמסוגלבוודאי
,האמיתיתאלמהאתנכירסוףסוףולתמידאחתופעם,שלנו

. המקורית

)לגמרי ומבולבל המום הוא. האלמות בשלושת מתבונן(מאהלר

!יהודי, הנה בוא קשישא אלמה

?כן) נדהמים(וורפל+מאהלר

!אלי בוא. הנה בוא) לאלמניאק(קשישא אלמה

) מהסס(אלמניאק

!ממני תפחד אלקשישא אלמה

. ממך יפחדו ידידייך שרק! הואלמניאק

.אותך לשמוע שאוכל, קולך את תריםקשישא אלמה

".ממך יפחדו אויבייך שרק: "אמרתיאלמניאק

?מאניאק-אלמה הוא ששימך שמעתיקשישא אלמה

מרושעיםאנשיםשכמהכינויזהו,מאניאק-אלמהלא,לא.לאהואלמניאק
.  לי נתנו

".מאניאק אלמה "לו שקוראים הברנש את לפגוש רציתי רבות שניםקשישא אלמה

.בלעג אותו לי הדביקו, גנאי שם רק זה, גברתיאלמניאק

לדעתשפיתחתהמאניהעקבהזההכינויאתלךשהדביקושמעתיקשישא אלמה
!עלי - כלומר, וורפל-מאהלר אלמה אודות לדעת שאפשר מה כל

רגעבןגברכללהפוךבודימאהלראלמהעלאחדמבטרקאלמניאק
!מאניאק-לאלמה

,ישריםנהיהבואאבל.לענייןניגשבוא!נחמדמדייותראתה!הוווקשישא אלמה
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--?ש או, יהודי אתה! יהודי

.יהודים היו מאניאקים-האלמה כל לי שידוע כמה עד! גברתי אבלאלמניאק

ומכועריםקטניםיהודיםביחשקותמידמוזרבאופן.נכוןזהקשישא אלמה
...דבש מלא לכד זבובים כמו אלי שנמשכו

. רבה תודהוורפל+מאהלר

שידרוש,במינומיוחדבענייןדעתךלחוותזקוקהאניהפעםאבלקשישא אלמה
.שלך האלמאנייקיות התובנות מיטב את ממך

ששלושתבהופעהנחזההבה,היקרהגברתי,כלקודםאבלאלמניאק
-כוכב"לתוכנית,הולדתךיוםלכבודהכינואלמה-לכתרהטוענות
!"  נולד אלמה

שלשירואתומבצעות,חיותכטלגרמותמופיעותהאלמותשלושת(
":) אלמה "לרר תום

ווינה בכל היפה העלמה1-3 אלמה
מכולן חריפה אלמה זו
האנטנה על לך עלתה אם
. לעולם איתה גמרת לא

אהוביה היו כה רבים
כוכבה שדרך מיום

בעליה כוכבים שלושה
?אהבה עשתה לא מי עם

נא-גלי לנשינו סודך את, נא-ספרי אלמה
 השוואנץ את תפסת איך

? ופראנץ ואלטר-ו גוסטאב של גם

מאהלר היה הראשון בעלה1 אלמה
גוסטאב על זאת מספרים חברים
, לו בא אותה שראה שאיך

: וקרא

!"האב מוסט איי פראוליין זיסמאהלר

רצח פשוט היו נישואיהם3 אלמה
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:יבבה שלח לשמיים

" -הארץ על השיר "את כותב אני

!אהבה לעשות רק רוצה והיא

נא-גלי לנשינו סודך את, נא-ספרי אלמהכולם
 השטאנץ אל הכנסת איך

.ופראנץ ואלטר-ו גוסטאב את גם

גרופיוס ועם, גוס עם עוד גמרה לא2 אלמה
ואלטר עם יק'רומנצ התחילה כבר

האופיוס לה נגמר רק, מת מאהלר
.שאלטר כבר הרימה גרופיוס אצל

בבאוהאוס לו עבד ואלטר אך1 אלמה
ולעוס רצוץ הביתה בא
מאוהאוס-מיקי לא אני אמרה היא
!הסוס את להחליף הזמן זה

נא-גלי לנשינו סודך את, נא ספרי אלמהכולם
השוואנץ את תפסת איך
?ופראנץ ואלטר-ו גוסטאב של גם

וורפל וכבר בעלה עודו ואלט3 אלמה
דג כמו ברשתה מפרפר
לו נתנה כן- נתנה לא - נתנה היא
דאג-מוסא סיפור את כתב עד

הקדישה אלמה חייה אתגברים
לשתות, טוב לאכול, לאהוב

קדישא לחברה הגיעה היא1-3 אלמה
!לחיות איך שידעה כגופה

?בך לקנא שלא אפשר איך - נעבאך, אלמהכולם
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בברבור מקנאות ברווזות
השוואנץ את שתופס
השאלטר את ומרים
!ופראנץ ואלטר-ו לגוסטב

.) עוגה קשישא-לאלמה מגישים. לאלמה וברכות תשואות(

שאתםכמו!לכולכםרבהתודה!רבהתודה,יקריםוידידיםחבריםקשישא אלמה
וכל,שונותבחורותשלושפהלנויש.קטנה בעייה לנו יש, רואים
שיכולהברור.האמיתיתהצעירה-אלמהשהיאטוענתמהןאחת
וזו,אחתבוגרתאלמהרקשישכמו,אחתצעירהאלמהרקלהיות
אני:הבעייהוהנה.זיוףהןמהצעירותששתייםנובעמכאן!אני

אבל.129בתאלמהלהיותרוצהלאאחתאףכי,אנימייודעת
,ועכשיו.ובועטתחיה,צעירהכשהייתי-הייתימייודעתלאאני

משלושתמי:לחברמגלסשהייתכמוליגלה,יקיריאלמניאק
? אני היא האלה האלמות

ליהרשי,ולשיפוטךלידייךעצמיאתשאמסורלפני,היקרהגברתיאלמניאק
?ישן סיפור מין - מעשיה לך לספר

. ויפים טובים סיפורים אהבתי, קטנה ילדה שהייתי מאז? לא למהקשישא אלמה

בעלתאישהודורדורבכלבוראאלוהים,דורות-מדורי,קדםמימיאלמניאק
.בפניו לעמוד שאין וקסם מכשפת עוצמה

"!אלמה - "מקווה אני - לה קורא שהואקשישא אלמה

? מה אלא! אלמה! בוודאיאלמניאק

!כמוני1 אלמה

!!כמוני2 אלמה

!!!כמוני3 אלמה

-בבקשה,רגערקאלמניאק שהאלמהומאמין,בכוחהשחשמי:עכשיו!
ליבםאתוכובשאלוהיםבחסדזוכה,אותואוהבתהזוהמופלאה

,אוהבהואאותואחדגברבוחראלוהיםדורבכל.האדםבנישל
למעיןאלמהשלתכונתההופכתכך.אלמהאתמעניקהואולו

מיאתלהפוךהסודיהכוחלוויש,נגוהותבאלפישזוהריהלום
עוקבתאת.כולההאנושותושלהאלוהיםשללאהובםבושמחזיק
?אחריי

!תמשיך, תמשיך. עוקבת שאני בוודאיקשישא אלמה

,נבחריםגבריםשלושההיוהעשריםהמאהשבתחילתקרהוכךאלמניאק
שווהאותםאהבשאלוהים,שלנוופראנץשלנווואלטר,שלנוגוסטב
,קסומהאישהבאותהלזכותראוייםבעיניונראוושלושתם.בשווה
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ששנייםלמחשבהנחרדהוא!למבוכהנקלעואלוהים.אלמה
-עושיםמה.ויקופחוייפגעוהאהוביםבניומבחירי פנההוא?
שיהיובובותשתיאצלהוהזמין,במינכןבובותלאומניתסודיבאופן
בממוןתחסוךשלאממנהוביקש,שלואלמהשלמושלםחיקוי

לגמריזהיםהעתקיםשניידיהמתחתשתוציאובלבדובמאמצים
בכבודואלוהים,זולידזולפניועמדוהאלמותוכששלושת.לאלמה
לביןהמקוריתהאלמהביןלהבחיןמסוגלהיהלאובעצמו

,הנבחריםמשלושתאחדלכלקראהואוצוהלשמח.שיכפוליה
-ברכתואתמהםאחדלכלוהעניק,ולפראנץלוואלטר,לגוסטב
. האלמות אחת ואת

)בעימות פוצחים כשהם, זה על זה לצעוק מתחילים הגברים כל(

!בעניין ספק שום ייתכן לא! בטוח זה! שלי היתה האמתית אלמהמאהלר

הגברהייתיאני!שליהיתההאמתיתאלמה,גוסטב,ליסלחגרופיוס
!חייה גיבור הייתי אני. כאישה להרגיש לה שנתן הראשון

התמסרההיאלי.שליהיתההאמתיתאלמה.להתביישצריךאתהוורפל
. שיור ללא מוחלטת התמסרות

.לעצמך תחמיא אלגרופיוס

. מגרונך מדברת הקנאה רקוורפל

המאהבהייתיאניאבל,מכםאחדכלעםהתחתנההיאאוליזמלינסקי
היא.קיומכםעלידעהבכללשהיאלפניהרבה.שלההראשון
. אחר אחד מכל יותר אותי אהבה

האמתיתאלמה!טיפש,אותךשאהבהמזוייפתאלמההיתהזאתבורקהארד
יותרהרבהוזה?ידעתלאזהאת.בידיירקרוחהאתהפקידה
.בחטף לך נתנה שהיא גנובות נשיקות מהכמה

זו!שכמוךמיובשמלוחדג,הראשונההנשיקהאתנתנההיאליקלימט
תמידהייתיאני.לתתיכלהשהיאביותרהיקרההמתנההיתה
עלפותיתםכולכםאתם.שלההיומןאתתקראו!חייהשלהמלך
!לכם תתביישו. זיופים ידי

?עליך אמרה אלמה מה לך שאגיד) למאהלר(גרופיוס

בוודאות יודע אני וזה. אותי אהבה אלמה! מנוחה לי תןמאהלר
יודעבוודאיאתה,עליךאמרההיאמהלשמועמסרבאתהאםגרופיוס

(למה אמרההיא:פראנץ,זאתלךלומרליוהרשה)לוורפל.
. תואר-יפה מלהיות רחוק היית שכגבר

? קצר כה זמן אחרי כך כל אותה לשעמם שהצלחת קרה ומהוורפל

?אותה שעממתי אניגרופיוס
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.מאהלר היית לא וכיוצר, קוקושקה היית לא שכמאהב אמרה היאוורפל

?!שאמרת מה זה! אלמהגרופיוס

!תריבו אל! וויכוחים בלי! בבקשה!!! שקט!! שקט! שקטאלמניאק

?בבקשה, שלך הטיפשי הסיפור את סיים עכשיו!!! - שקטקשישא אלמה

:עצמובעדמדברההמשך.תכעסיאל.הסיפורסוףזה!סיימתיאלמניאק
.והיחידההאחתהאמתיתבאלמהזכהמילגלותמאודקלעכשיו
לאעכשיו.ואנשיםאלוהיםעלאהוביהיהבהשזוכהמישכלזכרו
שכל.אלמהשלהקסםתכונתאתלאורלהוציאאלאלכםנותר
לביטויויביא,יכולתוכמיטבביצירותיוויבריקיזרחמכםאחד

.והיפההאמתי,הטובשלהמושלםהשילובאתמלאאמנותי
וכל,שלהםלמסעבעקבותיהםנצא,יקריםאורחים,כולנוואנחנו
!האמתית אלמה היתה מי שלו בדרכו לגלות ינסה מאיתנו אחד

)ביידיש מפזם הוא(

, שיין ביסטו מיר ביי

,חן מיט פול איז אלמה די

.וועלט דער אויף שענסטע די איז אלמה די

, שיין ביסטו מיר בייכולם

,חן מיט פול איז אלמה די

.וועלט דער אויף שענסטע די איז אלמה די

!אלמהזמלינסקי

!אלמהבורקהארד

!!!אלמהקלימט

?פתאום איתך קורה מהזמלינסקי

?פתאום איתך קורה מהבורקהארד

?פתאום איתך קורה מהקלימט

שמלוותקבוצותלחמשצופהכלשלבחירותופיעלנחלקהקהל(
:את

וזמלינסקי 1 אלמה
וקלימט 2 אלמה
ובורקהארד 3 אלמה
אליהם נילווה שאלמניאק וגרופיוס וורפל
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ומאהלר קשישא-אלמה

!בעקבותיהםלכו,לכו,לכו:)ללוותמיאתהחליטושטרםלצופים(אלמניאק
במונרכיהגדולהכיהנשיםרודף-קלימטמגוסטבבורחתאלמה

הנשיקהאתממנהיגנובהוא.אחריהשרודף-הונגריתהאוסטרו
. עסיסית רכילות של מגרה פרק תגלו. אותם לוו! לכו. הראשונה

שלוהמנהלאלמהאחריתעקבו!הנהבואו,הנהבואו--
לפתותינסההוא.בורקהארדמאקס,האוסטריהמלכותיהתיאטרון

!יצליח הוא אם תראו. הגאוני מוחו בעזרת אלמה את

ואלכסנדראלמהאחריתעקבו!לכו!לכו!תתביישואל!כן,כן--
-והאצבעות-הידייםבעלהאיש.לפסנתרשלההמורה,זמלינסקי
תגלו.אחרמישהובשבילאותולעזובמנסההיא.נשכחותהבלתי

!שלהם הלוהט החיבוק את תחמיצו אל! קדימה, קדימה! זה מי

שטועןהמודרניתהארכיטקטורהאבי,גרופיוסואלטראחרילכו--
,מוזרותבנסיבותשמת,מרטיןהמיסכןהתינוקעללאבהותגם

אתעשהמי?היהזהמי.אחרמישהושלבנוהנראהככלושהיה
שירת"שלהמחבר,העולמיהשםבעלהסופר,וורפלפראנץ?זה

-והקולונליעקובובסקי"ו"ברנאדט אל!האמתאתלגלותלויעזור"
!לכו! לכו! תהססו
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