
04a  - חיי לא מעולם אלמה
הזקנהאלמה.אלמהשלמותהיום.1964בדצמבר11-ה

אותומזההלאהיא.גרופיוסואלטרלשעברבעלהאתפוגשת
למחצהעיוורת,85בתאלמה.פירודשלרבותשניםאחרי

. חרשת וכמעט, מהסוכרת כתוצאה

?לילעזורבבקשהיכולאתה,צעיראיש,לילעזוריכולאתהאלמה
אני?הזהמהמקוםהחוצהדרכיאתלמצואלילעזוריכולאתה
לילהניחמסרבתהאחותאבל,שומעאתה,לווינהלהגיערוצה
?לשם אותי לקחת יכול אתה אולי. ללכת

רוצהאתמה?בעולםהמקומותמכלווינהדוקאלמה?ווינהגרופיוס
?שם לעשות

.מנוןוהאהובההיפהבתילידעולמיםמנוחתלמצוארוצהאניאלמה
רוצהואני.בווינהגרינציגשלהעלמיןבבית,שםשוכבתהיא

התכוונוהם.שםכשאהיה,מאהלרשלקברואתגםלפקוד
וגם,הראשוןבעלי,מאהלרשללצידו,אותיגםשםלקבור

שליהבעליםאבל.האחרוןבעלי,פראנץליד,בקליפורניה
,בחייםכשהיושלהםהריחאתלסבוליכולתילא.עלינמאסו

כשהם,עכשיולהיותעלולזהמהלעצמךלתאררקנסהאז
לידשליהעולמיםמנוחתאתלמצוארוצהאני.לא,לא.מתים
שדמתהיי'ילדמביןהיחידההיא.מאנוןוהאהובההיפהבתי
פריוהיא,זואתזהמצאוצעיריםארייםאליםשני.פלאלא.לי

.גרינציגשלהעלמיןבבית,שםשוכבתהיא.שלהםהאקסטזה
עלמלמעלהלהשקיףרוצההייתי"!האבודהזמןבעקבות"

,מכולםהגרועהיהוורפל.לרגליימונחתהיתהשפעםהעיר
תמיד.ממנוגרועאפילוהיהזמלינסקי,לא.בסירחוןכשמדובר

.זיעהוחציועשןחציו.קפהביתשלריחממנונדף,רחוץלא
. גאון ספק בלי. ענק אופי, אופי איזה אבל

. )1 אלמה י"ע משוחקת, רחמניה אחות אליהם מצטרפת(

? מאהלר וגוסטאבאחות

הואגם?אותומכירהאת?הראשוןבעלי?מאהלרגוסטאבאלמה
מאודנעשההוא?שמואתיודעתבטחאת!איךועוד.הסריח
אמריקאימנצח!מפורסםמאוד.האחרונותבשניםמפורסם

אתעשה,כמובן,יהודיכןגם,ברנשטייןליאונארד,אחד
. פופולארית למאוד שלו המוסיקה

? הפרברים סיפור של המלחין, ברנשטיין ליאונארדאחות

.פופולאריתלמאודמאהלרשלהמוסיקהאתעשההוא!כן,כןאלמה
שלוהסימפוניותאתמנגנים!פופולאריתמאוד!פופולאריתמאוד
לא.בטהובןשלהסימפוניותאתכמוכמעט,קרובותכהלעתים
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לקונצרטללכתיכוללאאתה.זוכההואתחיהלאיזוייאמן
.מאהלרגוסטאבשלסימפוניהאיזולשמועמבליאלהבימים
.המודרניזםנביא.העשריםהמאהשללגאוןהפךהוא

מתוךיו'האדאג.שעהמידי,יוםמידיגדלשלווהפירסום
"בוונציהמוות"אתשעשההיחידיהדברהיהשלוהחמישית

. ניסבל למשהו ויסקונטי של

הן.מוסיקהנשמעתשלפתעעדאלמהאתמלווההאחות(
)האלמאנייאק(ואלטרוברונומאהלרגוסטאבבולחדרמגיעות
".) הנישואים הודעת "בסצינת נמצאים

? הזה הרעש כל מה? שם זה מי? מישהו פה יש! הלואלמה

. מוסיקה זו אלמנייאק

יכולהלאאני?קולךאתלהריםיכולאתה?אמרתמה?!מהאלמה
?מחפש אתה מי את. אותך לשמוע

--אחד אףאלמנייאק

!האור את הדליקו? שכמוך קטן ברנש, שטויות איזהאלמה

.מודלקים האורותאחות

? זה מהאלמה

!מודלקים האורותאחות

.הכול זה. רואה לא רק. חרשת לא אני. תצעקי אלאלמה

.שלך העיניים עם בסדר לא משהו אוליאלמנייאק

?מה עםאלמה

!שלך העיניים עם. שלך העיניים עםאחות

-כחולתהסירנה"ליקראוהם!בוודאי...שליהעיניים!אהאלמה
".העין

...רגע רק"? העין כחולת הסירנה"מאהלר

,סוכרתלישישאומריםהם.שהיומהלאכברשליהעינייםאלמה
מחלהזו.בסוכרתלחלותיכולהלאאני.שטויותאלהאבל

כלאלישנדבקווהחמוציםהקטניםהיהודיםולמרות,יהודית
מחלהלאעדייןהיאיהדות,דבשלצינצנתזבוביםכמוחיי

(לאלתודה,מדבקת "שניתלהתאהב"לצלילימפזמתהיא!
"הכחולהמלאך"מתוך ,אשעלכפרפריםעליעטיםיהודים":)
." אשמתי זו אין, נשרפים הם ואם

.זה את מכיר אני! רגע רקמאהלר
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.לי מרשים היו אלו, לכתוב יכולה שהייתי שיר עוד זהואלמה

?אלמהמאהלר

?כןאלמה

?כןאחות

?)זאת היא את: או ? (את זאת! אלוהיםמאהלר

ואתהלבןחלוקהאתמסירה--1אלמהשהיא-האחות(
וכך",המתיםאוהבים"להחדראתומשאירה,הסטטוסקופ

.)ואלטר ברונו את ששיחק - האלמנייאק גם עושה

שאשמערוצהאתהאם?בחושךשםממלמלאתהמה?אהאלמה
כךכלהיתהלאפעםאףשליהשמיעה!רםבקולדבר,אותך
. איומה נעשתה באמת היא האחרונות בשנים אבל, חדה

?אלמהמאהלר

?אֶהאלמה

? את באמת זאת! שבשמיים אלימאהלר

!כך אלי לדבר יכול לא אתה, צעיר אישאלמה

.עלי תסתכלי, אלוהים בשם, אלמהמאהלר

.כלום רואה לא אני, לך אמרתיאלמה

?שלי הקול את זוכרת לא אתמאהלר

?שלך המה אתאלמה

בדיחותאיזה.השטןשלהלהטוטן!הזמןהו,אלוהיםהומאהלר
.שכמונומיסכניםתמותהבני,מאיתנועושהאתהמכוערות
העדיןמהמשיחלקיותרפעםשהיההזההעוראתלראות
ומדלדלתלוי,בלהשטיחכמומרופטהואועכשיו,ביותר

...הזה והגאה היהיר מהסנטר

?צעיר איש, הזה היפה השיר של המחבר מיאלמה

32בתרקהייתאת!הגורלשלאירוניהאיזו"...צעיראיש"מאהלר
!צעיראישליקוראתאתועכשיו,מותיביום52בןהייתיואני
רק,שלנוהחייםכל,הסבלכל,בדיחההיתהרקזוהאם
?  לא ותו טיפשית בדיחה

. אותך שומעת בקושי אני? שם ממלמל שוב אתה מה? אהאלמה

. גוסטאב אנימאהלר

?אתה מיאלמה
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!גוסטאב הוא אני! גוסטאבמאהלר

היההראשוןבעליגם!מקריםצירוףאיזה?גוסטאבאתהאלמה
. גוסטאב

. הראשון בעלך, גוסטאב אני! אלמשילימאהלר

...הראשון גוסטאבאלמה

!גוסטאב, הראשון בעלךמאהלר

?מדעתך יצאתאלמה

!!!אלמשילי! - אלמשי! -אלמהמאהלר

.ידךאתליתן.בךלגעתליתן?בסדר,לבלבלתפסיק.שב,שבאלמה
הידיים,האלההידיים.ליתראה.ליתראה.מבינהלאאני

המגוידותהאצבעות?אותןלבחוןלימותר.האלההניפלאות
,כן.הבולטותהציפורניים.השטוחותהאצבעותקצות.האלה

!אלוהים, הו! הוא זה! הוא זה! הוא זה. כן, כן

!אלמה, הומאהלר

-אותואשכחלאלעולםאני!הזההריח!יאומןלאפשוטזהאלמה .
?בושם ממי נמנע עדיין אתה

.בושם שונא שאני יודעת אתמאהלר

זו.בחייםלךשהיהממהטוביותרריחלךיש,זאתבכלאבלאלמה
?כךלא,רגיללאדיזה.מותךאחרירבכהזמן.נעימההפתעה
קרודבריםהרבהכךכל.מותךמיוםעברושניםושלושחמישים

! בעולמנו מאז

?שלי הסימפוניות את מנגנים הם אזמאהלר

. פעם-מאי יותראלמה

?והמבקריםמאהלר

?מבקרים איזהאלמה

.למשל בעער אוגוסט. כמובן, שלי המבקריםמאהלר

?מי אוגוסטאלמה

-בעערמאהלר יותרליהזיקושליהטכניותשהיכולותשטעןזה.
מרובמקרטעשאני...בהלחנהכשמדובר,משהועילו
שנלקחמההואבעבודותישטובמהשכל...וירטואוזיות
,בעעראוגוסט,המפורסםהמבקר...וברליוזואגנרמריכארד

...!אותו לזכור חייבת את

? פעם אי קיים היה כזה שמישהו בטוח אתהאלמה
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!שלי מרים הכי האויבים אחד היה הוא! בוודאימאהלר

. עוד אותו זוכר לא אחד אףאלמה

.הזההנוראהשחצןהחזיר...שמומה,ההואהאחרהברנשאומאהלר
"מפניופחדהיורקניוכל שלוהמסורסתהמנדנדתהפשטנות.

בתאורהקוראשלזמנואתלגזולצודקלאזה!מאהלרגוסטאב
ומסתתרתשמתחפשתהמוזיקאליתהמיפלצתיותשלמפורט
דברשוםאין.מאהלרשלהרביעיתהסימפוניההשםתחת

להרשיםשעשויהזאתהעבודהשלבביצועאובתוכן,במיבנה
הזאתהביקורתלכותב.הגרוטסקיותמלבד,המוסיקולוגאת

אולץשהואביותרהמכאיבהעינוישליותראושעההיתה
כמהזכרי!אלמה,אותולשכוחיכולתלאלבטחאת".לסבול
!  אז שכעסת

. בקליפורניה רק כעסתי. יורק בניו כעסתי לא פעם אףאלמה

'...ריץקווין,חושבאני,קווין...?הזההברנששלשמוהיהמהמאהלר
? יודעת את, ממנו נהיה מה... גלאב קווין או

. כזה שם זוכרת לא אניאלמה

הבוסטוןשלהמבקר,ההואהמצחיקהברנשאתזוכרתאתמאהלר
,כזהמשהואואליסוןאוקארלסון,שמומה,אדוורטייזרדיילי
לסימפוניהשהאזיןאחריסאטירישירבצורתביקורתשכתב

? שלי החמישית

"Great praise the big brass tubas won

And kettle drums I ween,

Why, 'twas an ugly thing, said little Wilhelmine

Nay , that you mustn't say, quoth he,

It is a famous symphony"!

פנס,אנימה?עליךישתיןכלבשכללסבולתמידצריךלמה
. אלסון לואיס: זוכר אני עכשיו! הוא זה, אלסון? רחוב

.הזההאידיוטאתזוכרשעדייןביקוםהיחידהאדםלבטחאתהאלמה
.הזאת החבורה מכל איכפת לא אחד לאף היום

!שלי החיים! שלי החיים אלה. איכפת לימאהלר

.האנושי המין מזיכרון יימחקו והם, אותם שכחאלמה

.אותי להרוג ניסו הםמאהלר

,חיואתה,לאבקהפכושלךהאויביםכל.ושכוחיםמתיםהםאלמה
גדלשלךהפירסוםהאחרוןבעשור.ובועטחיאתה.גוסטאב
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המודרנילמלחיןהפכתאתה.ליוםומיוםלחודשמחודש
.העשריםהמאהשלהגאוניםלאחדנהיית.ביותרהמפורסם

היחידיהדברהיהשלךמהחמישיתיו'האדג.המודרניזםנביא
.נסבל למשהו ויסקונטי של" בוונציה מוות "את שעשה

אני.הוכרהשלישהמוסיקהלשמועמאושרכךכלאני,אלמהמאהלר
זהכלהאםאבל.ומצליחמפורסםכךכלשנעשיתישמחבאמת
? אותי לאהוב סוף סוף לך גרם

)שתיקה(

אחרישניםושלושחמישים,עכשיולךשאיכפתמהכלזהאלמה
?מותך

ליואין-ומלאכיםאדםבניבלשוןאדבראםגם,אלמשילימאהלר
ולמרות.מצלצלתמצילהאונחושתחצוצרתאלאאינני,אהבה
אםוגם,לפנייגלוייםהסודותוכל,הנבואהמתנתלישניתנה

,ליאיןאהבהורק,הריםלהזיזואוכללייתגלוהאמיתותכל
. דבר שום הנני אני

?האלה הדברים את לי אומר אתה למהאלמה

ומה,בטלהאינהלעולםשהאהבהיודעתלאאת,אלמשילימאהלר
,תחדלנהלשונות,תיבטלנהנבואותאך?אהבהאיננושבטל
מתנבאיםחלקיובאורח,ידיעתנוהיאחלקיתכי.תיבטלדעת
,כילדדברתיילדבהיותי.החלקייבוטלהמושלםבבואאך.אנו

לדבריקץשמתילאישכשהייתי.כילדחשבתי,כילדהבנתי
פנים-אזאבל,במעורפל,במראהאנורואיםעכשיו.הילדות

.מוכרשאניכדרךאכיראזאבל,חלקיתידיעתיעכשיו.פניםאל
והגדולה.אהבה,תיקווה,אמונה:אלהשלושעומדותכעתאך

. אהבה - שבהן

הדבריםכלאתלילומרממשיךאתהלמה,אלוהיםבשםאלמה
?האלה

,הראשונהבשורהעמדתתמיד,שלמיםחייםחיית,אלמהמאהלר
ידיעלנאהבתהיית.להציעיכוליםשהחייםמהכלחווית
להםהנחת:שעשיתמהוכל-אדירותתשוקותבעליגברים
. חיית לא את, אלמה. אותך לאהוב

?הולך אתה לאן! רגע חכהאלמה

. שלי העשירית הסימפוניה את לכתוב הולך אנימאהלר
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