
03a  - לנישואים תנאים
היוםאלייךבאאני!שליחיים,שלינשמה,שלייקרהאלמהמאהלר

יכוללאואני,בךלפגועשעלייודעאניכי,במיקצתכבדבלב
. אחרת

? גוסטאב, הדבר מהאלמה

מצפהאתלמה:אותךלשאולליהרשי,משהושאומרלפנימאהלר
?שלנו מהיחסים

רוצהשאתהמהלהיותרוצהאני?לצפותאמורהאנילמהאלמה
.צריך שאתה מה, שאהיה

?עוד מהמאהלר

אתלפתח-ליתעזורושאתה-רוצהשאתהבטוחהאניאלמה
. שלי האישיות

אתחושבתכבראתהאם"?אישיות"במילהמתכוונתאתלמהמאהלר
?לאישיות עצמך

. בוודאיאלמה

?אומרת זאתמאהלר

באמצעותעצמיאתלבטארוצהאני.יודעאתה,מלחינהאניאלמה
אותימעודדיםשליביותרהטוביםהחברים.שליהמוסיקה
המנהל,בורקהארדטמאקס.כמלחינהשליהייעודאתלממש
...לפסנתר שלי המורה, זמלינסקי אלכס, הבורגתיאטר של

?מה, אותך מעודדים הםמאהלר

.שליבקריירהלהתקדםחייבתשאנימשוכנעיםהם.כןאלמה
.כאדםבימאמיןהוא.לניטצשהאותיקירבבורקהארדט
-לומראיך-וגם,עילאיתשליהמוסיקהאתמוצאוזמלינסקי
. ביותר מעניינת

אישפגשתיביותרוהמושךהמתוקהצעירהיצוראת,אלמהמאהלר
יכולהאתעליהחושבתשאתהאישיותסוגאתאבל.פעם

נטיותבסיסעל,וסבלמאבקיםשלארוךנסיוןאחרירקלהשיג
את.נדירההיאכזואישיות.בתוכךעמוקנטועיםששורשיהן

תהייעתהשכברמכדי,אלמשי,נסיוןוחסרתצעירהמדיעדיין
לא...עדייןבתוכךהכול.לקיומוראציונאליבסיסשמצאאדם

.מפותח לא, לביטוי בשל לא, מגובש

?צעצוע רק? בשבילך אני מה אזאלמה

להיותתוכלישאולימה,בשבילישאתמה.שלאבוודאי.לאמאהלר
הנאמנההחברה.בחייביותרוהנישגבהיקרהדברזה-בשבילי
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לעמודשיכולשליהמיבצר,ביותומכתאותישמבינהוהאמיצה
שאני,שליהשמיים,שליהשלווה,ומחוץמפניםאויביםמול
אתולבנות,שובעצמיאתולמצוא,בתוכםלטבולתמידיכול
נעלהמשהוזהבשבילילהיותיכולהשאתמה-מחדשעצמי
,ורבעצוםכהמשהו,במיליםלבטאשניתןמהמכלויפה

. אשתי: אחת במילה

.ניגוד שום פה רואה לא ואני אישתך להיות רוצה אניאלמה

לשכוחחייבתאת,אשתילהיותרוצהובתמיםבאמתאתאםמאהלר
יהיושלאמהאו,הזמלינסקים,הבורקהארטיםכלאת

לאהאלההאנשים.לךאמרושהםמהכלתשכחי.שמותיהם
בעליאינםעצמםהםכי.אמיתיתאישיותעלדבריודעים
הכתובת,שלוהייחודיתהמוזרותישמהםאחדלכל.אישיות
,אחרתניפלותאיזואושלוקריאהבלתיהידכתב,שלוהחריגה

לאכדיהנשימהכלותעדהאלההמאפייניםעלמגונניםוהם
הזהמהסוגהאנשים.נשמהלהםאיןאבל.לשטחייםלהפוך
נאחזיםשהםהסיבהזו.לאפרהשרףשלהםוהלב,בוזמלאים

.מכךלהתרענןרוציםרקהם.שלךבאנרגיה,שלךבנעורים,בך
.בסוף אותך להרוס כדי רק, אותך ומטעים לך מחניפים הם

!שלי המוסיקה את אוהבים הם אבלאלמה

. לך אומרים שהם מילה לאף תאמיני אלמאהלר

?לא למה אלמה

זה.גבריםמושכתומאודיפהמאודאת.אלמה,יפהאתכימאהלר
לתארנסי.עושהשאתדברכלעללךלהחניףלהםגורם

?אומריםהיוהםמה.מכוערתהייתאילו)היהמה(לעצמך
מהנעשיתאת-להשמעעלולשזהקשהכמה-נעשיתאת

. בך לראות ורוצים בך רואים שהם מדמים האלה שהאנשים

?שלי במוסיקה מאמין לא אתהאלמה

. רגע עוד שלך למוסיקה אגיע אנימאהלר

. בכול להסכים חייבים לא אנחנו, שונות דעות לנו להיות יכולותאלמה

להסכיםצריכיםאנחנו,שליילדונתאלמה!אופןבשום?דעותמאהלר
הןמה,אלמה?ולדעותלזהמהאבל,בליבנושישהאהבהעל

ההטעייה,נשיםעלשופנהאוארשלהפרק?שלךהדעות
דעותיושלמוסריתוהבלתיהבושהחסרתוהניבזותהמוחלטת

מוחושלהדלוחההטעייה,האדוניםגזעאודותניטצשהשל
אינןאלה?כזובפזיזותלהלחיןשנחפזתמטרלינקשלהשתוי
!לאל תודה, שלך הדעות
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. ביחד לגור צריכים לא אנחנו אוליאלמה

? בזה מתכוונת את למהמאהלר

זהולראות,נפרדותדירותלשכוריכוליםשאנחנומתכוונתאניאלמה
אנחנו.להתחתןחייביםלאאפילואנחנו.שנרצהמתיזואת

. וחברים, מאהבים להיות יכולים

לחיותעלמדבראני".דירותלשכור"עלמדברלאאני,אלמהמאהלר
. שלנו החיים כל ביחד

?לכתוב ארצה אם מה אבלאלמה

?מה - לכתוב? לכתובמאהלר

,שירים.מוסיקהלכתוברוצהאניגם.שליהמוסיקהאתאלמה
מוסיקה.שליבראשקייםכברהכול.סימפוניות,אופרות
אתלחברלהמשיךתירצהבוודאיואתה...אורטוריות,קאמרית
באותוזהכלאתלעשותיכוליםלאאנחנו?לא,שלךהמוסיקה

כך,נפרדותדירותצריכיםשאנחנוחושבתאניאז?נכון,הזמן
...ו, שלי לדירה ללכת אוכל אני להלחין ארצה אני שכאשר

זהשנביןהכרחיבהחלטזהאבל,ליסלחי,בבקשה,ליסלחימאהלר
אני.אחתמילהעודשנאמרלפני,עכשיוגמורהבבהירותזואת

לךיש.מפנייךשליהמוסיקהעללהגןחייבאניאבל,מצטער
היאהעובדהאבל,שליזומולשלךהמוסיקהאתלהעמידהעוז
אינךעדייןאופןובכל,שליהמוסיקהאתבאמתמכירהשאינך
לאאת.אותהלהביןמסוגלתאינךיין'עדאת,אותהמבינה
לעצמךמדמהאתאיךאבל,אלמהנכון,לשחצןאותיתחשבי

אתהאם?מלחיניםששניהםואישהבעלשלהנישואיםחייאת
שהוא-איזהלךיש?מלחיניםשנישלביתמשקלדמייןמסוגלת
תחרותיחסימיןיחדגםלשנינוומשפיליםמגוחכיםכמהמושג
כזאתהתנסותמיןחוויתיאני?להיותבהכרחעלוליםכאלה
,אשתישתהיירוצהאני.מתהוא.אלמה,מתוהוא.אחיעם
.שלי הקולגה לא

? שלי המוסיקה על לוותר ממני דורש לא אתהאלמה

ממךמבקששאנימהבדיוקזה.מצפהשאנימהבהחלטזהמאהלר
חובותייךמילויבאמצעהייתאילוקורההיהמה.לעשות
הייתובדיוק,שליצורךבאיזהמטפלתכשאתאו,הביתבמשק
?להלחיןהרגעשזהמחליטהוהייתיצירתירוחבמצבפתאום
שאנילחשובתתחיליואל,כראוישלאאותיתביניאלאנא
אני.לךאוכיחאני.להיפך;שעשועבתוררקאישתיעלחושב
מכאן,בשבילךאפשריזההאם:משהואותךלשאולרוצה
-שלךזואתשליבמוסיקהלראות,ואילך למוסיקהאגיעאני?
-מעטעודשלך מסוגלתאתהאם:שליהשאלהעלחוזראני.
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? שלך מוסיקה - שלי במוסיקה לראות

?!שלי היתה כאילו שלך למוסיקה להתייחסאלמה

. לדעת חייב אני. כןמאהלר

יכולאתהאיך.משלךשונהכךכלשליהמוסיקהאבלאלמה
...להשוות

?לא או כןמאהלר

מבקשאתה?ממנידורשאתהמהיודעבכללאתה...אבלאלמה
.ואושרביותרגדולההנאהלישגורםהדברעללוותרממני

עלשאוותרדורשאתה,שליהעבודהעלשאוותרדורשכשאתה
.שלי הנשמה על, עצמי

אתעושהאת?הלחנה?זוהיאעבודהמיןאיזו?שלך"עבודה"המאהלר
מעכשיו?!האנושיתהמורשתאתלהעשיראולהנאתךזה

. מאושר אותי לעשות: אמיתי עניין לך יהיה והלאה

?שלי האושר עם ומהאלמה

דיאני.מבטיחאני.מאושרתאעשהאני.שליהענייןיהיהזהמאהלר
כןגםלהיותצריכהאתמאושראותילעשותשכדילכךמודע

.מאושרת

?למאושר השני את לעשות ראשון להתחיל צריך מי אזאלמה

. אלמה, בדיחה לא זאתמאהלר

. הרבה דורש אתהאלמה

יודעאניכיזאתעושהואני-מאודהרבה,הרבהדורשאני,כןמאהלר
. בתמורה אתן אכן שאני ומה לתת עלי מה

,דייחזקהאניאם.זאתלעשותמסוגלתאניאםיודעתלאאניאלמה
כאילומרגישהאני.לפעוםחדלשליהלב...אני.יודעאתה
אתלזנוח?שליהמוסיקהעללוותר.חזימתוךלביאתקרעת
עללחשובחייבתאני.המומהאני?תמידחייתישלמענוהדבר
?באושר יחד לחיות פשוט יכולים לא שנינו למה. - זה

שלנושהיחסיםרוצהלאאני!אלמה"?באושריחדלחיות"מאהלר
הדברים,לזוזהשובשנדברלפני.חולףלפלירטוטידרדרו
אנימהלדעתחייבתאת.בינינולחלוטיןברוריםלהיותחייבים
צריךאניומה,לךלהציעיכולאנימה,ממךומצפהרוצה
שישמהבכללחלוטיןרחמיםחסרתהיי-לכן.בשבילישתהיי

להמשיךמאשרעכשיולהפרדטוביותריהיה.לילומרלך
באסוןייגמרזה.עצמיאתמכיראני.עצמנואתלהשלות
. מחר דינך פסק את לי ותני, בזהירות הכול על חשבי. לשנינו
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