
02-d         1932  שלי הילד מי של

.בוויכוח שקועים גרופיוס וואלטר-ו וורפל פראנץ

 שאף האמתית אלמה על דברים כמה יודע אני. איתי להשאר לכם כדאיוורפל
 לגלות הולך ואני. הזה המשוגע האלמאניאק לא אפילו. יודע לא אחר אחד
. מרטין שלי הבן של אביו היה מי ולתמיד אחת פעם

. שלי הבן היה מרטין. זמן באותו אלמה של בעלה הייתי אני. קשה לא זהגרופיוס

. מת הוא, יהיה שלא ואיך. שלי הבן היה מרטין. גמורה שטות זווורפל

אתשהכנסתיאניהייתישזהבטוחאחוזבמאהאני.פראנץ,מצטעראניגרופיוס
. בווינה אז היית לא אפילו אתה. 1917 בדצמבר להריון אלמה

? לילהתערב מותר?! - לי סילחומאהלר

העונגלנוהיהכבר.אפשריבלתיזה!רבהתודה!אופןבשום!לא,לאוורפל
. שהו-מתי להגמר חייב זה. לך רבה תודה. מנוכחותך לסבול

! ממך בבקשה, לשלום לךגרופיוס

. שלי המוסיקה את רק לי יש? שאלך רוצים אתם לאןמאהלר

...!מכובד משהו לומד היית אילו, לעשות מהגרופיוס

!!!אלמה?! אלמה... - בחיים כשהייתי גם היה זה בדיוק ככהמאהלר

...1918 ביולי נולד מרטיןגרופיוס

.1918 באוגוסט היה זה, לאוורפל

!1918 ביולי היה זה! לאגרופיוס

.זהאתאשכחלאלעולםאני!נשכחבלתייום.1918בנובמברהיהזהאלמאניאק
פנימהזורמים...העירבלבאלפיםמאות...בווינההרחובקרבות

ביתלפני,האופרהבנייןלידהתאספוהם!ענקקהל...מהפרברים
דממת...!דממה!הפרלמנטגגעלאדוםדגל-פתאוםואז...העיריה
זה!מרד-רחובקרבות,עשן,נפץקולות.מקלעיםאש.היריותואז!מוות
שני,הרוגיםושני!הסוף...הונגרית-האוסטרוהקיסרותשלסופההיה

...!הרוגים

אתלזכוראמוראני.1918יוליסוף.יוליבחודשהיהזה,ליהאמןגרופיוס
בחודשהיתהאלמה,נולדכשהתינוק,ובכן?חושבלאאתה,התאריך
.השמיני

את.בשביעישנולדפגהיהזה.השביעיבחודשהיתהאלמה.לא,לא,לאוורפל
!פשוט יותר היה הכול אחרת. בוודאות יודע אני זה

?זה כל לך מנייןגרופיוס

בגללזמנוטרםנולדהתינוק.השניםבמשךושובשובטענהשהיאמהזהוורפל
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!יודע לא אני.... אררר... ש

לדברסרבהתמידאלמה?הזאתהמוקדמתללידההסיבההיתהמה,אגבגרופיוס
ח,הדו?...מוזרלאזה?לא?פעם-אילךסיפרההיאהאם.זהעלאיתי

. הזה הקשה לדימום גרם מה אומר לא הרפואי

"שלוהתמלוגיםעםביחד-מאהלרמגוסטאבזהאתירשההיאאוליאלמאניאק אני-
הסימפוניהשלהפרטיטורהאת-בזמרינגהנחלהאתלרעייתימוריש

בבנקשליבחשבוןהדולראלףמאהאתברוקנרתשלהשלישית
 - שלי" המעמקים זרמי "ואת, האמריקאי

?מותולאחרשנתגלתקאנטטה?זהמה?שלו"המעמקיםזרמי"גרופיוס
? עשרה האחת הסימפוניה

. שווים חודשיים בתשלומים לה השאיר שהוא הטחורים אלה, לאאלמאנינאק

!נפש גועלגרופיוס

אתה.העירומהלאמתבהשוואהכלוםעודזה?נפשגועלקוראאתהלזהאלמאניאק
(האלבאןפרופסור,הווינאיהרופאשלהרפואיח"הדואתרקראית הוא.
ח"שהדוחבלכמה)בדםספוגמיסמךוחושףמעילודשיאתמפשיל

אריךדוקטורהכפריהרופאידיעלשנכתבהזההארועעלהראשוני
...נודעו לא ועקבותיו אבד פליישהאקר

?משנה היה כבר זה מהגרופיוס

הזוועותסיפוריעםאותנועזוב!כלוםמשנההיהלאזה:)במהירות(וורפל
(שלך אתהורסיםהם,מגעיליםכךכלמשרתיםלפעמיםיש)לגרופיוס!
.אציליות הכי המשפחות של השם

אהבה.בהריוןכשהןאפילו,אהובותיהםעלחסיםשלאמאהביםוישגרופיוס
כולםשלכשהיצרים.מלחמהבזמןבייחוד,מדמםעסקלהיותיכולה

למעןדמםאתמקיזים...מהביתרחוקיםהאמיתייםוהגברים,לוהטים
הלבמוגישללרחמיהםמופקרותביותרהיפותשהגברותבזמן,המולדת

. הצבא דובר מישרד של התועלת וחסרי המושחתים

(רבהתודה.משהונרצהאם,לךנקרא.שלךמהמידעדילנוהיהוורפל לונותן.
.)טיפ

.)יוצא הוא.  (אותי לשחד יכול לא אתה, מצטעראלמאניאק

המחורפןהמשוגעשלמהחומרמוצקותיותרהיושלךשהראיותחשבתיגרופיוס
. הזה

כךכללבלהיש.צדקהאלמה.שרוטהזההברנש.ראיותלאבכללאלהוורפל
.גגהקורתתחתהאלההמיסכניםהיצוריםכלאתמחזיקהשהיא,רחב
מתכווןשאנילךספרתי,אגבדרך.לרומןטובהדמותלהיותיכולהוא

"שלנוהזמןשלהאלוהיתהקומדיהאתלכתוב ",הנאפופיםילדיכוכב?
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.  השם את לי גנב אוניל ין'יוג המזל לרוע אבל

השםעלמלאהזכותלךיש".נולדושלאהתינוקותכוכב"לספרתקראאזגרופיוס
.   ערירי אב בתור

"? ערירי אב "מתכוון אתה למהוורפל

בסוףנולדהילדאם,מרטיןשללאביולהיחשביכוללאשאתהברור,טובגרופיוס
...יולי

? לא למהוורפל

. השביעי בחודש היתה אלמה ואםגרופיוס

...היתה היא אבלוורפל

הראשוןבשבועאו,1917דצמברשלהאחרוןבשבוענוצרהתינוקאזכיגרופיוס
. 1918 ינואר של

? להוכיח אמור זה מהוורפל

?1918 בתחילת אלמה עם היית: אחד דבר רק בבקשה לי תאמרגרופיוס

? לזכור יכול אני איך? 1918 בתחילתוורפל

!תנסהגרופיוס

!האבן בתקופת זה... 1918 תחילת... 1918 תחילתוורפל

.להזכירך, לאלמה נשוי הייתי עדיין אז. האבן בתקופת היה לא זהגרופיוס

.לי מזכיר שאתה תודהוורפל

השבועבמשךאשתיעםהייתלאאוהיית:לענייןעכשיו.דברלאעלגרופיוס
?1918 ינואר חודש של הראשון

לגמריכבראני!שלךפוסקהבלתיהנידנודעםהשכלאתלימשגעאתהוורפל
,בינוארהשלושה,בינוארהאחד.רוצהאתהמהיודעלאאני.מבולבל
? לך חשוב כך כל זה למה...! התגלות בינואר החמישה

הואהאם!שליהילדשלהאבאהיהמי:ולתמידאחתלדעתרוצהאניגרופיוס
?אביו שאתה או, בני

. בשלום לנוח לו תן. אחת שנה לו שמלאה לפני מת שלנו הבןוורפל

למצוארקעכשיומנסהאני.משכבועלבשלוםנחהוא.לילדתדאגאלגרופיוס
. לעצמי נפשית מנוחה

.אותה ונשאל לאלמה נקרא בוא, לך חשוב כך כל זה אםוורפל

שקרניתהיא?מדעתךלגמרייצאתפתאום?לאלמהמאמיןאתהממתיגרופיוס
בגללאובטעותרקזה,אמתמילתלומרלהקורהאם.ומלידהמבטין
בשקריםחייאתזיהמואיתהשחייתיהמעטותהשנים.לבתשומתחוסר
שלביותרהפנימיותהרקמותאתשמכרסםלסרטןהפכוהם.ספורלאין
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. הנפש

.מגזים ספק בלי אתהוורפל

? בך בגדה היא פעמים כמה? באמתגרופיוס

!פעם אףוורפל

!הה הה ההגרופיוס

?צוחק אתה מהוורפל

הונאהשלאמן-רבשאתהאותמיםשאתהאו,האהובויריבי,היקרידידיגרופיוס
. עצמית

--יודע שאתה מתכוון אתהוורפל

....אבל, הכול לאגרופיוס

? בדיוק מהוורפל

.אלי ביחס יודע שאני מה יודע אניגרופיוס

?איתך בי בגדה שהיא לומר רוצה אתהוורפל

?אותך מפתיע באמת זהגרופיוס

.בזה להאמין יכול לא אניוורפל

אתאטרידלאאני!הלבבייםאיחולי-עצמךאתלרמותרוצהאתהאםגרופיוס
. הנפשית מנוחתך

?מתיוורפל

?מתי מהגרופיוס

?קרה זה מתיוורפל

. מרטין את שילדה אחרי חולים ביית שכבה כשהיאגרופיוס

...?! ילדה שהיא אחרי מיד אהבה איתה עשית אתהוורפל

!לי תגיד? מדעתך יצאתגרופיוס

?בי בגדה שהיא מתכוון אתה למה אזוורפל

היתהכשהיאבדיוקשםאותההפתעתי.החוליםבביתאותהבקרתיגרופיוס
להשישפתאוםהבנתי,איתךדיברההיאשבומהאופן.איתךבשיחה
לזהמוכןהייתילא!ממש,הפתעההיתהזאת!פראנץ,איתך.איתךסיפור
.שלהמאהבאתהאםאותהשאלתי.מכלפחות-איתך.איתךועוד

.יותרהתעקשתילא.הכולהבנתי.החולהאתשיחקההיאלענותבמקום
"לחשההיא!"מכאןלך,מכאןלך" שהיאהצעתי!"ממךעייפהאני.

"בהיסטריהצרחהוהיא,אותההרגיז.אותההטריףזה.לךתקרא תעיף:
השפתייםעםהזההרגלייםעקוםהיהודיאת,שלימהעינייםאותו
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העינייםוחריצי,בניקוטיןהמוכתמותוהאצבעות,שלוהבשרניות
!"הדולפות

?הכול זהוורפל

,איתךכןואחרי-כןלפנישקרהמהכלאתמסביררקזה,שלאברורגרופיוס
...קוקושקה ועם איתי

. שמו את אפילו לי תזכיר אלוורפל

שאיתנובזמןבו,בוחשקהבאמתשהיאהיחידיהגברהיההוא?לאלמהגרופיוס
עםמפלרטטתהיאשעכשיושומעאני.ביואיתךבךאיתי-בגדההיא

,כומראיזהעםרומןמנהלתשהיאאומרתהשמועה.הקתוליתהכנסיה
. הולנשטיינר האב

בלווייההמרגשההספדנאוםאתנשאשהואמיום!לא,הו?!הולנשטיינרוורפל
.אלמה של המוודה לכומר הפך הוא  מאנון של

שלהבחדרלילהבילהשהואהסיבהזו.מביןאני?שלההמוודההכומרגרופיוס
. שעבר ראשון ביום בווינה במלון

? לך סיפר מי? בווינה במלון שלה בחדר לילה בילה הולנשטיינרוורפל

. יורק בניו זה על שמעתיגרופיוס

!מזדיינת מיוחמת כלבה! אותה יקח השדוורפל

. תתרגש אל. תירגע, תירגעגרופיוס

. בה בגדתי אני גםוורפל

?ברנאדטעם?ברברהעם?שלךהגיבורותאחתעם?מיעם?באמת,הוגרופיוס
.הקולונל ועם יעקובובסקי עם לא בוודאי

רומןנהלתי.בזמניקטןלאשובבהייתיאניאבל,לצחוקיכולאתהוורפל
אף.אלמהעםלהפגשכשהתחלתיספירקגרטרודאחתעםעםבהמשכים

נשארהשגרטרודזמןכל,קלהיהזה.האחרתעלידעהלאמשתיהןאחת
. לווינה לעבור דרשה כשהיא הסתבכו הדברים אבל, בפראג

יכולתאיך?אלמהעםרומןשנהלתבזמןלווינהלבואלההרשיתואתהגרופיוס
?כזה דבר לה לעשות

לגמרילאשאניהרגישהגרטרוד.אלינדבקושתיהן.אחרתיכולתילאוורפל
"אמרההיאאז,איתה היא!"אותילעזובלךאתןשאניתחשובשלא:
...לומר חייב אני, שלה המיוחדת בדרך ומתוק קטן יצור היתה

?קרה זה כל מתיגרופיוס

צריךהיהזהאז...גמורהיהכברזהכלבקיץ...נראהבוא...קרהזהוורפל
בתחילתכנראה..קריסטמסאחריקצת...1917שלהחורףלהיות
...ינואר
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?1918 ינואר תחילת, מתכוון אתהגרופיוס

.בדיוקוורפל

. להריון נכנסה שאלמה מתי בדיוק זהגרופיוס

סבלהשאלמהזוכראני,זהאתמזכירשאתעכשיו.קרהזהבדיוקאז,כןוורפל
היאשבוההבראהלביתאליהלהצטרףאותיהזמינההיא.מבחילות
---שהתה

?אליה הצטרפת ואתהגרופיוס

חייבשאניאמרתי...מטופשתירוץאיזההמצאתי.שלאבוודאי,לאוורפל
...וליהנות שיור בלי עצמי את לתת, להפתח כדי בטוח לגמרי להרגיש

?זמן באותו בעיצומו היה כבר שלכם שהסיפור אומרת זאתגרופיוס

.בהחלט, כןוורפל

עםמיןיחסיקיימת1918שלהראשוניםובימים1917דצמברבסוףאזגרופיוס
. אלמה

.הזהבנושאיומןניהלתילא?!האלההשניםכלאחרילזכוריכולאניאיךוורפל
.בתאריכיםבטוחלאשאנילךאמרתי!כפייתיאדםממשאתה!אלוהים

שלהקצרההשהותבמשךשלנוביחסיםהפסקהאיזוהיתה,אופןבכל
. בווינה גרטרוד

?היה זה מתיגרופיוס

!יודע לא אני? אותי שומע אתה! יודע לא אניוורפל

סבלהכברכשאלמהארעשלכםביחסיםהזהשהנתקמביןאניאבלגרופיוס
.הריון של הראשונים בשבלים היתה: כלומר, מבחילות

.אומר שאתה מה זה אםוורפל

.אמרת עכשיו שאתה מה זה, לאגרופיוס

!!!זה עם מנוחה כבר לי תן! יודע לא, יודע לא, יודע לאוורפל

.לי חשוב שזה כמו לך חשוב זה! לחשוב נסה! אדם בן, לחשוב נסהגרופיוס

:)בשיחה שוב ומתערב נכנס האלמאניאק(

? קוקושקה של? הזה התינוק היה סוף סוף מי של? גמרתם לא עודאלמאניאק

?פסיכי נודניק חתיכת, בשקט אותנו לעזוב יכול לא אתהוורפל

.לאשלעולםכאלהיש,שלהםמאניה-מהאלמהשמחלימיםאנשיםישאלמאניאק
. להם עשתה שלהם האלמה מה להבין מאוד חשוב מהם ולאחדים

שהיההיחידיבאדםהיאאלמה!לכםלהבטיחיכולאני,חשובזהליגםוורפל
הייתי,אותהפגשתיאלמלא.זהאתעשתהוהיא,אמןממנילעשותיכול
לההודותרק.הנשיהבתהוםצוללהייתיואז,שיריםכמהעודכותב
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ותסריטאי,פופולארימאודמחזאי,עולמיפירסוםבעלסופרנעשיתי
יוםלההודות.שםבעללאמןאותישעשתהאלמהבפירושזו.מצליח
שאזכהביום.העשריםהמאהשלהאלוהיתהקומדיהאתאכתובאחד
אהבההיא!כן.אלמהשלהאינסופיתלאהבההודותיהיהזה,נובלבפרס
שהיאמשכפייותרהרבהאותיאוהבתהיאאבל,מוכשריםגבריםהרבה
.בכך בטוח אני! שלי הילד היה מרטין והתינוק! האחרים כל את  אהבה

?אותו הרגת למה אזאלמאניאק
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