
07a  - 1910  -   בליידן לידה

בספאנפגשיםופרוידמאהלרגוסטאב.1910באוגוסט26
. הולנד, בליידן

?לנו יש זמן כמהפרויד

.שעות ארבע. זמן ישמאהלר

?!שעות ארבע? שעות ארבע אמרת. לי סלחפרויד

. בערב 8-ב יוצאת למינכן שלי הרכבתמאהלר

!היקר ידידי. מתלוצץ אתה, מאהלר המנצח כבודפרויד

.חזרה לי יש. בבוקר מחר במינכן להיות חייב אנימאהלר

מבזבזאתה.עכשיובחזרהלנסועממךלבקשחייבאניכךאםפרויד
. זמני ואת, זמנך את

!פרויד פרופסורמאהלר

זו!אבסורדזה?!שעותארבע?לךחשבתמה,היקרידידיפרויד
.הפסיכואנאליזהשלההיסטוריהבכלתקדיםלזהאין!חוצפה

. ולהתראות שלום! שעות ארבע. מאמין לא אני

הוצאהזו:גרועיותר.מוותדיןפסקזה.אותיתדחהאל!לאמאהלר
. להורג

אתהאם,פסיכואנאליזהעליודעאתהמהיודעלאאניפרויד
...חושב

.כלום כמעטמאהלר

ישאם?להולנדהדרךכל?אליבאתבכלללמהאז!אההההפרויד
ממיןספהאיזועלגאולהלחפשלךכדאי,שעותארבערקלך

אני.בטוחפורקןלךויתן,מסוכןפחותזה.זונותלביתלך.אחר
כמהלךלתתיכולהיהיונגשליהצעירשהתלמידמשוכנע
לילה"האתמכירהוא.יעילותמתכווןאני.פעילותכתובות
". בליידן

. מאוד רציני מצבי. בדיחה לא זומאהלר

סיכויחסרהיהזה.ובגילך,במעמדךאדם.לךלהאמיןיכולאניפרויד
ועכשיו,צרותחיפשתפשוטאתה.הראשוןמהרגעאסוןוהרה
. קיבלת

.אותי אוהבת היאמאהלר

"?אהבה "במילה מתכוון אתה לעזאזל למהפרויד

אדםאהיה,המילהאתיותרלהגידאוכלשלאברגע.אהבהמאהלר
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. חי שאני להרגיש לי ששגורם היחיד הדבר זה. מת

ההוכחהאתלךנתנהגםלבטחהיא?מה,אותךאוהבתהיאפרויד
. לכך ביותר הטובה

. לי נתנה היא, כןמאהלר

!הזה הגרופיוס עם שבגדה שהיא בכךפרויד

...שאני בזמן קרה זה. אותו שילחה שהיא אחרי קרה זה, לאמאהלר

?לי לספר רוצה שאתה משהו ישפרויד

יודעלאאני!מבישכךכל...היהזה...כךכלזה.יודעלאאנימאהלר
.מאוד לי קשה זה. במילים זה את לבטא מסוגל אני אם

. לנסות טובה סיבה זופרויד

.מתכווןאנימהיודעבוודאיאתה...מתכווןאני...אניאיךאבלמאהלר
....היהזה....היא...היא...יכולתילאאני...אני...היהזה

.יכול לא אני... ! אופ בשום עומד לא זה! אהההה

?אינאונות של בעייה? בעייה לך היתהפרויד

. כןמאהלר

. קרה זה איך לי ספרפרויד

? חשובים הפרטים האםמאהלר

.האמת גם וכך, בפרטים שוכן השטן, היקר ידידיפרויד

. יודע אני, כן, כןמאהלר

חייבאתה.אמוןבילתתחייבאתה,לךשאעזוררוצהאתהאםפרויד
למקוםאותיקח.הפרטיםשלהסבוךהיערלתוךאותילהוביל
. בדיוק היה זה איך פרטים בפרטי לי תאר. ביותר החשוך

שהיאלהאמרתי.אלמהעםדברתיהראשוןהשוקאחרימידמאהלר
המאהבעםבטרקליןאותההשארתי.שלההבחירהאתתעשה
. הדין לגזר לחכות שלי העבודה לחדר ועליתי, שלה

?שחכית בזמן עשית מהפרויד

. הקודש בכתבי קראתימאהלר

?החדשה או הישנה הבריתפרויד

.כמובן, הישנה הבריתמאהלר

. תמשיך. כמובן.) האמא. ( כמובןפרויד

למשך,למטהשםנשארוהם.קרהלאדברשום.נצחנמשךזהמאהלר
אתנתתי.העליונהבקומההייתיואני,שליבבית,זמןאיזה
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שלוםאמרההיא.לרדתליקראההיאואז.בידיהלגמריעצמי
עדלוויתיאני.לעולםיותראותולראותלאוהחליטה,לגרופיוס
.בחשיכהנעלםוהוא,איבהשוםבלי,ידייםלחצנו.הגןלשער

לוהטתבתשוקהאישתובזרועותאישנפלנו,הביתהכשחזרתי
בלי.קטניםילדיםכמובכינו.פעםאףכמוהחוויתישלא

לישוןלהלהניחממניוביקשה,דמעותייאתנשקההיא.מעצור
הדלתאתלהשאירממנהביקשתי.לילהבאותוניפרדבחדר
,לינעתרההיא.נשימתהאתלשמועלפחותרציתי,פתוחה
עלשכבתי,חדרהדלתלפנישעותשביליתילומרחייבואני

כמעט.משוגעכאישהייתי.הדלתלמיפתןסמוך,השטיח
הרשתההיאאחדלילהואז.ימיםככהנמשךזה.מדעתייצאתי

,לצידהשכבתיאני.ישוערבלהיהזה.למיטתהלהכנסלי
"באוזןלילחשהוהיא אותהאוהבתאני,רוחךאתאוהבתאני:
כל,זרכךכללימרגיש,אותימביךשלךהגוףאבל,מכליותר
,אותיקח.שלךרק.שלךלהיותרוצהאניזהלמרות.רחוקכך
...אני...אניאבל".מזיכרושליהבשראתוטהר,יכולאתהאם
....  אני...אני

. די, די, די! אוי אוי אוי אוי אויפרויד

מה?זהאתליעשתההיאלמה.מדעתייוצאשאניפוחדאנימאהלר
פחדתישלאאהבהמלאכךכלהייתי?לימגיעשזהעשיתי
כאילוהרגישזה!שוקכזה!שמוקכזהופתאום!דברמשום

הזההמזוייףהקיוםכלמתי.לרגליימתחתנעלצההאדמה
?בזהאשםמי?בבוהמיה?בילדותיהתחילזההאם?התחיל
"כתבתילכאןבדרך?זהאתלתקןיכולעודאניהאם ,הו:
מחדשהיוולדו,חייםהו!קשותבשעותאלוהיתמחשבה,מוות
!"פצעיי כל מתוך

. עליה איתי דבר. שלך המוסיקהפרויד

? עליה להגיד מהמאהלר

. שלך הראשונה היצירהפרויד

. אבל מארש היתה הפתיחה. 6 בן הייתי. פולקה היתה זומאהלר

? אבל מארשפרויד

-כית'צהיתהשליהראשונההשפה".זאלובי"היהזה.כןמאהלר
צריכיםהכלים.אנחהכמעט,קינהמיןהואהזאלובי.בוהמית
---היתה שאמי כמו בכי או גניחה של רושם ליצור

---?היתה שאימך כמופרויד

. מאוד סבלה היאמאהלר
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...? אביךפרויד

הראשוןהיההואאבל.וברוטאליאליםגברהיההוא.כן.כןמאהלר
.לנגן אותי עודד הוא. שלי המוסיקלי בכישרון שהבחין

?גיל באיזהפרויד

תיזמורת.קרהכשזהארבעבןהייתי.באקורדיאוןניגנתי.שלושמאהלר
,מחושמלהייתי.בבוקרמוקדם,צבאילכתשירברחובניגנה
האקורדיאוןעםלתיזמורתוהצטרפתי,מהביתהחוצהרצתי
וליוויתיהתיזמורתאחריהלכתיקטןמתופףכמו.שליהקטן
.  השמיעה לפי הכלים כל את

?צוחק אתה למהפרויד

מקשיבהייתי,הזהמהזיכרוןלהשתחרריכולתילאמאזמאהלר
כפייתיבאופןעליהשתלטוהן.האלההצבאיותלתיזמורות

עצמיאתששכחתי,בזהשקועכךכלהייתיאחתפעם.לגמרי
במההתביישתילאשאפילוחושבאני.במכנסייםוחירבנתי
פתאום,שרהיהכשהחזן,הכנסתבבית,ופעם.לישקרה
"וצעקתיהרגלייםעלקפצתי זאת!תשתוק!תפסיק!תפסיק:

!" מוסיקה לא

?אותך והענישופרויד

?אותי להעניש אמור היה מי. לא, לאמאהלר

.אביךפרויד

אוספריםקראתיאםרקאותימענישהיההוא!לא,הומאהלר
,הפסנתרעללהתאמןבמקוםהאחריםהילדיםעםשיחקתי

אפילובינוגעהיהלאהוא,שלילמוסיקההגיעכשזהאבל
המוסיקהסביבסבבוהמשפחהשלהחייםכל.הקטנהבאצבע
והוא.לעצמיכשניגנתיאביאתלגרשאפילויכולהייתי.שלי
לושהרשיתיהיחידהיהאוטו.להתווכחבלי,מסתלקהיה

.  שלי לנגינה להאזין

? אוטו זה מיפרויד

להשארלוהרשיתי.הקטןאחיאוטו,המת,המיסכןאחי.אחימאהלר
בגדייאתויברישנעלייאתיצחצחשהואבתנאי.ולהקשיב
. בתמורה

?כילד, כוח לך נתנה המוסיקהפרויד

.ופירסום.לבתשומתוגם.בפירוש.שכןלהגידבהחלטאפשרמאהלר
. ותהילה

. לאהבה הזה המריר התחליףפרויד
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.אמרת מה שמעתי לא. סליחהמאהלר

. רם בקול הרהרתי רק. דבר שוםפרויד

?"לאהבה המר התחליף: "אמרת לאמאהלר

? בתהילה יש עוד מה... טוב נופרויד

שמשכתילומררוצהאתה.דוקטור,חותראתהלאןיודעאנימאהלר
האמנותיהמנהלשהייתימשוםרקאלמהשלליבהתשומתאת
השניםוכל?אותהשהיפנטמהושזה?המלכותיתהאופרהשל

שהיתה,שליהתהילהאחרירקכרוכההיתההיאהאלה
היא?לאאו,מתכווןאתהלזה?לאהבהמרתחליףבשבילה
. נשואים שאנחנו השנים כל מר סבל סבלה כנראה

שלמרירלתחליףהפכההיאזהבאופןאולי.יודעלאאניפרויד
הנישואיןחיישנותכלבמשךבשקטסבלההיאשגם,אימך
אסרהעריץשאביךהחנוקותזעקותיהאתבולעתכשהיא,שלה
.בחשאיחרשולבכותלהיאנחהמשיכההיאאז.להשמיעעליה
ישיםלאשאישכך,אנחהבליוהתייפחהקולבליבכתההיא
בנהשלהמלבלבבקיוםתיקוותיהכלאתהשקיעהוהיא.לב

מלאביטויויעניק,להריעלחצוצרותיתןאחדשיום,האהוב
בזעקה.שלובמוסיקההחנוקולבכיההכבושותלאנחותיה

?אימךשםהיהמה.בהלטעותניתןשלאקולית-רבאחת
? מארי

. שמה היה זה, כןמאהלר

האמצעישמהמה.מוזרזה.אלמהעםשהתחתנתקרהאיךפרויד
?רעייתך של

. מריה? האמצעי שמהמאהלר

? אותה כשהכרת ריה-ממה-אל עשתה מה! הה-אהפרויד

,ספריםלקרוא.לעשותנוהגותצעירותשנערותמה.דברשוםמאהלר
...חושב אני, שירים כמה הלחינה גם היא; פסנתר לנגן

. כמלחינה שם לה עשתה לא היא. מוזרפרויד

כתנאיזאתהצגתי.להלחיןעליהלאסורנאלצתיאני...אני,לאמאהלר
. לנישואינו

? לה שעשית מה תופס אתהפרויד

. לדמיין יכול אנימאהלר

כשהיא!ברורזה.לגדוללאבחרההיא:משהולךאגידאניפרויד
אתהכרתיאני.לילדותנסוגההיא,שלךהתנאיםאתקיבלה
אתמכירבוודאיאתה.שינדלרהצייר,אלמהשלאביה
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אתאהבההיא.רכהילדההיתהכשהיאניפטרהוא.עבודותיו
המתקדםהגיל.אב-תחליףחיפשההיאמותומיום.מאודאביה
שתאבדלפחדלךשגורם,היקרמאהלרהמנצחכבוד,שלך
קח,אליהחזור.אליךאישתךאתשמושךמהבדיוקזה,אותה
כלאתלהותן,חזקאותהאמץ,אותהחבק,בזרועותיךאותה

שאביךפעםבכלהאומללהלאימךלתתשנשבעתהאהבה
עליביותרהמאושרתלאישהאותהתהפוךאתה.בההתעלל
? עכשיו בוכה אתה למה! - אדמות

במיטבח,הורייביןבגסותהמכאיבהבסצינהנזכרתיפתאוםמאהלר
אבי.אזעדשראיתימהמכלגרועהיותר,איומהסצינה.שלנו
אתיכולתילסבוללא.בכלבכמובהחבטהוא,אימיאתהכה
לאןידעתילא.כוונהבלי,מטרהבלי.מהביתהחוצהרצתי.זה

ניגןהוא.ברחובנגינהתיבתשלנגןראיתירגעבאותו.לפנות
שלעולםסצינהזו.שלוהנגינהבתיבת"אהוביאוגוסטיןהו"את
נגן.הזההפופולאריהווינאיהשיראתמכיראתה.אשכחלא

בזמן,והידידותיותהבהירותבעיניואליוחייךביהסתכלהרחוב
כסףואסף,הנגינהתיבתעלישבמדיםלבושקטןשקוף

שונהלינראההקוףשלהפרצוף.ושביםמעובריםבקופסה
שהואלינדמההיה.חשבתיכךלפחות.הנגןשלמפניולגמרי
שאדונובזמן,ושנינהבוזמלא,עלימגחךשהוא,לילועג

לנגןממשיךכשהואכובעואתולהסירולחבושלהסירהמשיך
הוא,אוגוסטין,אוגוסטין,אהוביאוגוסטיןהו"הזההשיראת

הצלחתילאפעםאף!"חביביפההכול,אהוביאוגוסטין
בטוחאני.קללהכמועלירובץזה.שלימהראשזהאתלהוציא
בתודעהביחדהותכוקלובידורנישגבהטרגיותשבוהרגעשזה
נמנעבלתיבאופןמעורראחדרוחמצבשבשבילי,כךכלשלי
בסימפוניותביותרהאצילייםשהקטעיםהסיבהזו.האחראת
ובכל,המוניותמנגינותשלפלישתןידיעלמדרדריםתמידשלי
...זה על להתגבר מנסה שאני פעם

,הזאתההתנשאותשוב!ליתרשה!גוסטאב!גוסטאב,באמתפרויד
או.הוריךשלהמריבותעםקשרשוםלזהאין.הזאתהאנוכיות

התערובת".אהוביאוגוסטין"השירעםאו,הלעגניהקוףעם
ובוורידיםבעורקיםזורמתוהמגוחךהנישגבשלהזאתהנפיצה
.מסוכןמטורףהואאלוהיםכי?למהיודעאתה.שלךהיהודיים

לאנאליזהזקוקהוא.זהאתיודעיםואנחנו.לגמרימשוגעהוא
ממושךולטיפול,ויסודיתעמוקהלפסיכואנאליזה.הגונה
מוכןלאפשוטהוא!הספהעללשכבמסרבהואאבל.ומוקפד
-זהאתלעשות הישניםברחובותקטןטיולנעשה,גוסטאבבוא.
נחליףכךואחר.משהולךלהראותרוצהאני.ליידןשלוהיפים
אתמכיראתה?אהה,טובותיהודיותבדיחותכמהבינינו
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,בעלהשלללווייההולכתגולדשטייןשרה:הזאתהבדיחה
.... לה אומר הרבי ופתאום

.בדיחות אוהב כך כל לא אנימאהלר

יותרדבריםלוקחאתה?גוסטאב,שלךהבעייהמהיודעאתהפרויד
בגדההצעירהשאישתךרקזהלךשקרהמהכל.ברצינותמדי
כלמה?מהאז.ארכיטקטנעבעך.27בןצעירשמוקעםבך

.גרוע יותר הרבה להיות יכול היה זה? העניין

?גרוע יותר איךמאהלר

חוששאני,אגבדרך!הארכיטקטעםבהבוגדהייתאתהאםפרויד
,אחרת.הזההגרופיוס,באישתךולא,בךמאוהבבכללשהוא
? שלו האהבה הצהרת את באוזניך השמיע הוא למה

. בטעות היה זהמאהלר

?יודע מי, יודע מיפרויד

. הוכחות לי יש. בה מאוהב שהוא לך אומר אנימאהלר

הייתילאאפילו,אישתיהיתהזאתאילו,גוסטאבליתאמיןפרויד
. דואג

. דואג הייתי לא אני גם, אישתך היתה זו אם, זיגימאהלר

נאלץאתהבמאוחראובמוקדם.למטריהמשולהאישה,שמעפרויד
. מונית לקחת

. כואב וכולי, בבוקר העיניים פוקח אני? לך להגיד יכול אני מהמאהלר

עלבשינההלילותאתמבלהשאתהבגללרקזה.נורמאליזהפרויד
!מצויין זה? לך שכואב פלא. שלה הדלת מיפתן על המרבד

?בזה מצויין כך כל מהמאהלר

דברושוםבבוקרמתעוררואתה,חמישיםבןכשאתה,,גוסטאבפרויד
. מת שאתה בטוח להיות יכול אתה, לך כואב לא

.מת שהייתי הלוואימאהלר

. נצחי לא אתה גם. מהר די לך יקרה זה. תדאג אלפרויד

.רבה תודה.הקלה איזו. לשמוע שרציתי מה כל זהמאהלר

. לחיות טוב יותר שכבר, למות קשה כך כל, גוסטאב, שמעפרויד

? נסיון מתוך מדבר אתה? לך מנייןמאהלר

מדבריםעשוינסיון:ליתאמין.לנסותליבוערלאוגם.לא,לאפרויד
. בהם להתנסות לא טוב שיותר
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)בחוץ מתנגן אבל מארש(

?זה מהמאהלר

.לווייהפרויד

?שלך פאציינטמאהלר

. אותו מכיר אתה. מאוד ידוע ווינאי מנצח. לא, לאפרויד
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