
לעשות "להספיק 

בקרוב לכתוב גומרת סופרת, עיתונאית,  ,66בונדי, רות 
מצ׳כית, בתרגום רק תתרס ודי, רוזן פנחס של ביוגרפיה 

אחרים, של ביוגרפיות כתבה היא כה עד אמה. שפת 

עלו סיפרה לא בפרוזה, המריאה לא לעובדות. נצמדה 
וקבע באושוויץ בחיים אותה הותיר בלבד המקרה עצמה. 

להתרכז לא לעשות, לעשות, שלה, העולם השקפת את 

השואה, תקופת על בזמן. לחתוך ולדעת אחד בדבר 

המפורסם העיתונאי שהיה למי הנישואין הומור, עיתונות, 

בשן טלי העיתונאית הבת על בשן, רפאל ביותר, 

כחלילי רון 
לא בונדי רות ל״מבט". הממחטות את לשמור אפשר 
שתיעדה מי שלה. האוטוביוגרפיה את לכתוב מתכוונת 

אדלשטיין יעקב טרייזנשטט, גטו מנהיג של חייהם את 
ור״ר )"השליח"( סירני אנצו הזמן"(, נגד )"אדלשטיין 

בתל־השומר בית־החולים נקרא שמו שעל שיבא חיים 
היא הסתיים." תפקידי ש״די, אומרת אדם"(, לכל )"רופא 

המשפ- שר רוזן, פנחס של האוטוביוגרפיה את גומרת רק 

הגרמנית- בעלייה פעיל שהיה ומי בישראל הראשון טים 

תרגומים. רק מעכשיו התיעוד. עם גמרנו ו״זהו, הציונית, 

כי אותם, לתרגם רוצה ואני צ׳כוים ספרים מספר הבאתי 

מי יהיה ולא ונגמר הולך העברית דוברי הצ׳כים מספר 

יותר אולי בונדי, של חייה סיפור חבל. זה." את שיעשה 

מרתק, רומן להיות היה יכול שכתבה, הספרים מכל 
את נדמה, כך עברה, בונדי כי הישרדות. של קטנה פיסה 

נידוי צ׳כוסלובקיה, בפראג, מאושרת ילדות הכול: 
מו- תועלת נישואי ציונית, נוער תנועת פתאומי, חברתי 

עקירה, גירושין, אכזרית, יתמות שואה, הגליות, קדמים, 

כעי- שנים ורבת מפוארת קריירה חדשה, שפה קליטה, 

למשל( קונדרה מילן )ספרי מתרגמת כותבת, תונאית. 
נישואין אחת"(. בסירה )"שלושה הומוריסטנית ואפילו 
השישים בשנות מצליח עיתונאי בשן, לרפאל שניים 

אחת בת של לידה ונגמר, באלכוהול ששקע והשבעים 

גיר- יותר," יכולתי לא "כי עיתונאית( בשן, )טלי בלבד 

בתופת," "נגעתי עבודה. הרבה ועבודה, מאוחרים, ושין 
מסעד את לפתע לופתות הקטנות וידיה אומרת היא 

באושר פעם, מדי נגעתי בעננים גם "אבל הכיסא, 

היחסי." 

מתחיל היה נכתב, היה אם בונדי, של חייה סיפור 
יהודי בית נעים". ב״זיכרון פסטורלית, די בתמונה ודאי 

בבנק, חתימה מורשה אבא קטנות, ילדות שתי חילוני, 
אך מתוקה. שגרה מעורב, בית־ספר בית, עקרת אמא 

היטלר נעים. פחות הרבה שהיה לוודאי קרוב ההמשך 
"יהודי ההתנכלויות. מתחיל, הפחד לשלטון. עולה 

אסור "כי ללמוד, מפסיקה בוגדי רות "ראום". מלוכלך". 

נוער תנועת לנצ״ח, ומצטרפת ללמוד" ליהודים היה 
לא "אני המאוחד. לקיבוץ שייכת שהיתה חלוצי צופי 

הצי החברה "אבל אומרת, היא לציונית," פתאום הפכתי 

הנוער תנועות את הפכה אותנו, ירקה שקצת ׳כית 
במובן מקלט למקום אז, עד קיקיוניות שהיו החלוציות, 

לחברים תחליף מצאתי השתייכתי. שוב פתאום מסוים. 
בזרועות אותה קיבל מתברר, התחליף, שלי." הוותיקים 

סרטי- לקבל "קיוויתי להכשרה. נשלחה ובונדי פתוחות 

שם." נשארתי קיבלתי. לא אבל הנוער, עליית של פיקט 

ואחר־ טרייזנשטט, לגטו הקטנה בונדי נשלחה  ׳42ביוני 

שם בירקנאו, לאושוויץ הוגלתה  ,׳43בדצמבר כך, 

לרכבת מחכה למתרחש, עדה ארוכים, חודשים שהתה 
 ,׳44ביולי לבוא. בושש שזה אלא לסוף. שלה, הלילה 

נשים קבוצת עם בונדי נשלחה קפדנית, סלקציה אחרי 

את אז הפציץ הברית בנות צבא להמבורג. יהודיות 

למשקמי עובדות, לידיים נזקק הגרמני והצבא המבורג 
ברגן היתה בשיר, כמו לא האחרונה, התחנה הריסות. 

כפייה. מחנה בלזן, 

המשפחה? עם הזאת, התקופה בכל היית מי עם  -
די כלומר טרייזנשטט, בגטו כבר מתה שלי "אמא 

נפצעה, היא לידה. הייתי דם. והרעלת מנמק בהתחלה, 
קצר. זמן כעבור נפטרה היא תנאים, היו שלא ובגלל 

המלחמה, סוף לקראת ממש מת לי, הוברר כך אבי, 
קשר לי היה לא לדכאו. המסונף במחנה  ,׳45בפברואר 

לאושוויץ." כשנסעתי מיד הופרדנו איתו. 
המלחמה? בזמן לבדך היית אז  -

הייתי אמנם לחיים. חברי שהיה מי עם אז הייתי "לא, 
לא פעם אף בקבוצה. הייתי תמיד אבל משפחה, בלי 

לבד." שאגי תחושה לי היתה 
לחיים? חברי זה מה  -

המלחמה, לפני עוד אותו הכרתי הראשון. "בעלי 
שלא בגלל להתחתן נאלצנו וחברה. חבר היינו בפראג. 

הם ההגליות וכשהתחילו ההורים, עם רשומה הייתי 

שע- לפני נפרדנו בחופזה. התחתנו לבדי. שאהיה פחדו 
ארצה." ליתי 

נפרדתם? מדוע  - ,

לזה." להיכנס רוצה "לא 

אחותך? -ומהעם 

עלינו  ׳48ובדצמבר השחרור אחרי אותה ״פגשתי 

לסרפנד." ישר לארץ, 
המלחמה? בזמן חיה שהיא ידעת האם  -

 ".אל"
כך? אם הפגישה היתה איך  -

השחרור שאחרי להבין צריך אתה קשה. מאוד "קשה. 

ונראיתי טיפוס לי היה קילו, מארבעים פחות שקלתי 

התקופה כל הפגישה. את זוכרת כל־כך לא אני נורא. 

אחרי לפראג, כשהגעתי אצלי. מטושטשת נורא הזאת 

שנשארה נוצריה דודה לי שיש אפילו שכחתי השחרור, 

הולכת. אני לאן ידעתי ולא בפראג הסתובבתי שם. 
נפגשתי אם אותי ששאל מהתנועה חבר פגשתי פתאום 

היא היא. איפה לו, אמרתי לא, אחותי. דיטה, עם כבר 

נזכרתי." אז רק הדודה. אצל 

במלים, חסכנית בונרי גם השואה מניצולי רבים כמו 

ב־ הנוער לתנועת "הצטרפתי המידה. על יתר עובדתית 

חי, תיאור שום  ״.׳44ביולי להמבורג ״נשלחתי  ,״׳39

הקריירה על לדבר בעיה לה אין צבעים. מינימום 

כשמגיעים אבל וכמתרגמת, ככותבת שלה המפוארת 

לצלקות ואפילו התופת, לצלקת הפרטיים, לחייה 

שפרקי עד בכיסא נאחזות וידיה נאלמת לשונה אחרות, 
הפרטיים," חיי על לדבר אוהבת לא "אני מחווירים. ידיה 
מבצרי." היא "פרטיותי מתרצת, היא 
לאחרו- שפורסמו הרבים המחקרים על דעתך מה  -

לשואה והשלישי השני הדור גם כי הטוענים נה 
אחרת? או כזאת במידה פגוע 

קראתי אני מהכללות. להיזהר שצריך חושבת "אני 

יוצאי להורים בנים בין הבדל שאין שטוען רציני מחקר 

ניצולי היו שלא להורים שנולדו בנים לבין השואה 
זה שמצאו היחידי הדבר הנפש בריאות מבחינת שואה. 

אני בי, תלוי היה זה אם בחום. צורך יותר יש בנות שאצל 

הייתי קודם־כול תחומים. בשני הבדלות עושה הייתי 

שהיגרו אלה לבין ארצה שעלו אלה בין מבדילה 

דבר ההגירה, עול גם התוסף להם כי העולם, לארצות 

הפגי- ברמת הבחנה עושה הייתי ושנית, מאיתנו, שנחסך 

אני פוליקר. יהודה של המקרה את לדוגמה קח עה. 

בשואה. ילדיו ואת משפחתו את איבד שאביו מבינה 

להניח סביר ממני. יותר הרבה נפגע הזה האבא לדעתי 
הייתי מקרה בכל השני. הדור על גם השפעה לזה שיש 

כדי נלחמתי חיי כל מזמן. כבר הזאת לבעייתיות ערה 

בהכרה אותה שלחתי טלי. לבתי, מדי חרדה אהיה שלא 

לא לחופשות. עבודה, למחנות לטיולים, לצופים, מלאה 
חייה." על וישפיעו אליה יעברו שלי שהחרדות רציתי 

הישרדות, של חרדות חרדות, של סוג איזה  -

מוות? 

הבדל כמעט אין יודע, אתה אבל בדיוק. יודעת "לא 
רגילה אמא גם רגילה. אמא לבין שואה יוצא אמא בין 

אולי זה. וכל כבישים מרולטות דרכים, מתאונות חרדה 
השואה, חרדת מתוספת אצלנו כי חריף, יותר זה אצלנו 

שכמה צעיר, בגיל כבר לדעת, נוכחתי אבל ההכחדה, 

האפשרויות כל את לכסות יכול לא אתה חרד, לא אתה 

ככה אז אדם. לפקוד שיכולים האסונות כל של 

זאת בכל היא הטבעית הנטייה כי בעצמי. שנלחמתי 

או פחות שהצלחתי מקווה אני המידה. על יתר לגונן 

יותר." 
חזרת מג׳כוסלוכקיח. מביקור חזרת מח זמן לפני  -

חיתח איך מעגל. סגרת שנח,  40אחרי למולדתך 
ההרגשה? 

שביקרתי אחרי מיד כי מאוד. מוזרה היתה "ההרגשה 
או הורי לבית להתקרב נפשי כוח לי היה לא במחנות 

סבתי." של לבית 
קהה ונעשה הולך המוות שכאב הטוענים ישנם  -

השנים. עם 

ילדיו את שאיבד שאדם משערת אני תלוי. "זה 
אני מגליד. שלא פצע זהו יחלים. לא לעולם בשואה 

עכ- הוריהם. את שקברו לאנשים אחרת, לקבוצה שייכת 

לתשעים. מעל היו הם חיים, היו שלי ההורים אם שיו, 
שהם חמישים, להם שמלאו לפני מתו שהם שלי הצער 

למשל." טלי את ראו לא 
- 

ובכל ההורים מות עם השלמה על מדברת את 
ביתך. שהיה בביתם לבקר יכולת לא זאת 

העור מהשואה... נורמלים שחזרנו שחשבנו "אפילו 
לעצמי להרשות יכולתי לא חוזר. וזה מאוד. דקיק היה 

קשה לי היה מדי. גדול הוא כי בשלמותו הכאב את לחוש 
המשפחה זכרון עם הילדות, זכרונות עם להתמודד 

הנ- הכוח לי היה עכשיו רק ואיננה. שהיתה שלי הגדולה 

והדודות הדודים הוגלו מתי בכרטסת ולבדוק ללכת פשי 

ההשמדה." למחנות נשלחו ומתי שלי 
ארצה, הגיעה עם מיד האוטוביוגרפי. לסיפור וחזרה 

לבריגדה לצבא, בונדי הצטרפה ורצוצה, חולה סחוטה, 
היא לעשות," רוצה אני מה אותי "שאלו הצ׳כית. 

של למזכירה אותי מינו אז ג׳יפ. נהגת "אמרתי מספרת. 
בונדי החיילת השתחררה מה זמן לאחר הקשר." קצין 

כקו- זמנים, באותם מאוד נדיר שהיה מה עבודה, ומצאה 
היא בערך," שנה "אחרי בחיפה. ביטוח בחברת פאית 

מפא״י, של הערב בעיתון לעבוד "התחלתי נזכרת, 
בחיפה." המקומית הכתבת הייתי ׳הדור׳. 

עיתונאית? פתאום מה  -
תמיד השחרור. אחרי בפראג בעיתון גם "עבדתי 

אפשרות. לי היתה לא אבל עיתונאית. להיות רציתי 

לצ׳כית. מאנגלית כמתרגמת פרס׳ ב׳יונייטד עבדתי 
לא הפובליציסטי, הפוליטי, הצד אותי. משכה הכתיבה 

המשוחררת, הכתיבה את אהבתי פעם. אף אותי משך 
וירוסלב צ׳אפק קרל נוסח האנושי, ההומור עם האישית, 

עבר ׳הדור׳ של הקודם שהכתב לי נודע ■ואז האשק. 

אחר־כך והתקבלתי. הלכתי מקום. שם ושהתפנה ל׳דבר׳, 

ל׳דבר עברתי ואחר־כך מקומית ככתבת ב׳דבר׳ עבדתי 
שנה." מעשרים למעלה אישי טור כתבתי שם השבוע', 

־־ 

להגיד? הרבה כל-כך לך היה מה שנה, עשרים 

את מעצמך לגרד צריך אתה כי קשה. היה זה "אוי, 

השלמתי כלום, למדתי לא גם אני הקרקעית. עד הכול, 
לפני פתח טור שכל כך בסך־הכול, לימוד שנות תשע 
ספר, עוד לקרוא הזדמנות לי נתן נושא, לעוד פתח 

בלי אליו נחשפת הייתי לא שאולי פרט לעוד להיחשף 
לחץ גם אבל אותי, העשיר הזה הטור הזאת. הכתיבה 

עיתונאית. של בעיניים הסתכלתי העולם כל על אותי. 

או מאמר שווה זה האם מכלום. ליהנות כבר יכולתי לא 

כל־כך שהחזקתי משערת אני השאלה. היתה זאת לא, 
להיות אמביציות לי היו שלא בגלל גם מעמד זמן הרבה 

להיאבק. חייב כאלה אמביציות לו שיש מי כי עורכת. 
פטורה." הייתי אני 

שלך? הכתיבה על במשהו השפיעה השואה האם  -
הצורך על אחרים. דברים על השפיעה "השואה 

לעשות דברים, הרבה לעשות לחיות, להספיק להספיק. 
ספרים, כתבתי המדור, על נוסף אולי, לכן החיים. את 

חב- גינה, בת, בית, משק בישול, ספרי כתבתי תרגמתי, 

לארץ." חוץ רים, 

- 

שנייה? כל להיגמר עומדים שהחיים לך נדמה 

לבזבז מכדי נדירים הם החיים עליהם. חבל אבל "לא, 
הבת לטלי, הרשיתי לא למשל אני אחד. דבר על אותם 

משעמם אומרת זאת מה לי'. משעמם 'אמא, להגיד שלי, 

משעממת." את אז לך משעמם אם בך. תלוי זה לי? 
אוטוביוגר- עיתון, שלך הפעילויות בכל תמיד,  -

למה? בתיעוד. התעסקת תרגום פיות, 
אבל מציאות. מכל חזקות שהעובדות חושבת אני "כי 

שלי. הביוגרפיה את פעם אי שאכתוב מאמינה לא אני 
שיו-* סופר הוא אמיתי סופר בעיני רומן. לא גם אני. לא 
דוסטוייבסקי, קפקא, כמו עולם. שמשנה משלו, עולם צר 

שראיתי העולם אחרי הזאת. היכולת את אין לי גוגול. 

לכתוב רוצה לא אני מתגמד. אחר עולם כל בשואה, 
כתיבה שסוג מזה חוץ אותי. מספק לא זה נחמדה, פרוזה 
לא זה אם אפילו עצמית, חשיפה של מידה דורש כזאת 

אוהבת לא אני לי. קשה מאוד וזה ראשון, בגוף כתיבה 

רגשותי." את לחשוף 
הזה? לראיון כך אם הסכמת מדוע  -

אולי אתחרט. אני אולי יודעת. לא יודעת... לא אני 
טלי." בגלל 

חלקם שאצל הניו־ז׳ורנליסטים, החדשים, העיתונאים 
אגו־טרי־ לעניין״, לא "כסה מוחלטת, בורות בוגדי מזהה 

"סימני של העיתונאית איכותו על ודאי יחלקו פיות, 

השבוע", ב״דבר בונדי של לשעבר השבועי טורה דרך" 
קונדרה, )מילן תרגומיה של הגבוהה איכותם על אך 

בונדי, יסכימו. ודאי כולם שווייק"( האמיץ "החייל 

היא גלויים," נהיה "בוא בערכה. ממעיטה כרגיל, 

השירה. זאת בשפה מלאה לשליטה "המודד אומרת, 

לשפה." כשרון עם אדם כל לתרגם יכול פרוזה 

בצוות חברותה היה בוגדי של בפעילותה נוסף פרק 

בסירה "שלושה הפופולרית הרדיו תכנית של ההפלגה 

צפרוני גבי אמוץ, בן דן רוזנפלד, שלום עם יחד אחת", 

הר- ההופעה את זוכרת אני היום "עד אחינעמי. ואמנון 

צריכה "חייתי ויצמן,";היא.אומרת, במכון שהיתה אשונה 
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החילם" את 

ואני כזאת. בחינה מין היתה זאת שפרש. מישהו להחליף 
מה אה• להקריא יכולתי לא מהחשיפה. מזה, חולה הייתי 

הר- השאלה להקריא. התנדב פרידמן שרגא אז שכתבתי, 

בית־יול־ ליד יש שלט ׳איזה היתה, זוכרת, אני אשונה׳ 
ופ- בדרך.׳ ילדים ׳זהירות ואמרתי קפצתי מיד אני דות?' 

לצחוק, לאנשים לגרום הזה, והכוח צחוק. שמעתי תאום 
הופ- כל עבור כסף. הרבה שילמו גם הם בעיני. גדול היה 

מהמשכורת יותר לירות עשר לירות,  90קיבלתי עה 

אדם אני אבל נחמדה, תקופה היתה זאת שלי. החודשית 

מאור- את לחתוך שנאלצתי בגלל אולי דברים. שחותך 

ודי שהתבגרתי הרגשתי לחיות. כדי השואה עות 

ושלום." 
- 

לדברים? סוף לשים יודעת את מתי 
הנה, טובה. עדיין שאני מרגישה כשאני חותכת "אני 

טוב. כשהיה לגמור החלטתי השבוע׳ ב׳דבר המדור את 

היתה היא פעם ׳אה, שיגידו, למצב להגיע רציתי לא 

את לי, אמרו האמינו. לא אנשים במכה. חתכתי טובה.׳ 

החוזר. ההיזון בלי עיתון, בלי כתיבה, בלי תוכלי לא 

במו י ׳דבר׳ בפרוזדורי מרחפת יראו לא ׳אותי אמרתי, 

רפאים׳." רוח כמו הפנסיונרים, אחד 
לעיתונות בחוג מלמדת רק כותבת, לא את היום  -

לא האם לך? חסר לא זה תל־אביב. באוניברסיטת 
משהו? על להגיב לפעמים לד מתחשק 

הדור זקני בכל נזכרת אני אז אבל כן, "לפעמים 

מקצועית הלא ברמה לעיתונות, הגיגיהם את השולחים 
באמצע. אין אצלי מעצמי. זה את וחוסכת כתיבתם, של 
בחוץ." שאני או בפנים שאני או 
מהזיקנה? פוחדת את  .66בת תהיי בקרוב  -

היחיד הדבר שיבה. ושערות מקמטים פוחדת לא "אני 

לטפל לי יצא השכל. של הסניליות זה אותי שמפחיד 
שלהן השכלית שההידרדרות זקנות נשים מיני בכל 

הרבה זה בעיני זה. את לראות לי קשה ושהיה קשה היתה 

עם בידידות הייתי אני גופניים. מדברים קשה יותר 
 .90בגיל השנה שמתה  ,'אדגניה מוותיקות זינגר, מרים 
גלגלים, בכיסא נסעה ואחר־כך בהליכה התקשתה היא 
נשברת היתה כשהיא מותה. עד כמעט צלולה היתה אבל 

בגלג- להחליף אפשר רגליים מרים, לה, אומרת הייתי 

להיות רוצה הייתי לא אי־אפשר. הראש את אבל לים, 
שלי ההומור את לאבד רוצה הייתי לא שכלי. צמח 

למשל." 
למה?  -

בחיי." מאוד חשוב חלק הוא "כי 
במ- למשל לד עזר שלד המפורסם ההומור האם  -

ההשמדה? חנות 

יכולת מקרה. זה ההשמדה ממחנות שנשאר מי "לא. 

לבירקנאו, בלילה הגעת אם אבל הצחוק, מלך להיות 
לא זה אז הגזים, לתאי הרכבת יציאת מועד לפני בדיוק 
מקרים. צירוף היתה ההישרדות כלומר דבר. שום שינה 

הברית בנות מאושוויץ. במקרה ממש ניצלתי הרי אני 

כוח דחוף באופן צריכים היו והם המבורג את אז הפציצו 

במקרה. כן. אני מאושוויץ. יצא לא אחד אף כמעט עזר. 

גאולי דעתי שפיות על קצת שמר ההומור שחוש נכון 
מפקפקת אני אבל שלי, החיים פילוסופיית את גיבש 

להגיד כמו זה אותם. שהציל מה שזה שאומרים באלה 
מישהו." להציל היה יכול אחר או כזה שקמע 

החול עוף כמו מופלא. הישרדות יצר כאמור, לבונדי, 

כנפיה את מנערת האפר, מן קמה תמיד היא האגדי, 

אבל להספיק. חייבים להתעכב, אסור זמן, אין ונוסקת. 
עיתונאי בשן, לרפאל לנישואיה יכלה, לא אחד לדבר 

בשן, השישים־שבעים. בשנות למיני־מוסד שהפך מצליח 
של ב״חדשות שבועות מספר לפני נחשף סיפורו אשר 

זה ואת עליו. חרב עולמו לאלכוהוליסט, הפך שבת", 

 27ולאחר שנים, כעשר לפני לשאת. יכלה לא בונדי 
היתה בשן, טלי הבת, חתכה. שוב היא נישואין, שנות 

לדבר לשים חייבת הייתי "ואני אומרת, היא גדולה, כבר 
במיוחד בונדי. של ללבה נגעה אגב, כתבה, אותה סוף." 

הצלחה סמל בשן, את שהראתה המטושטשת התמונה 

הפר- על לי היה "צר הרוס. בורד, שמנמן, שפוף, בעבר, 

שנו- פעם בכל כמו וידיה, בקמצנות אומרת היא סום," 

הכיסא, מסעד את לופתות שוב האישיים, בחייה געים 

אלי כשפנו לי. כאב הכול לי. כאבה התמונה לי, כאב "זה 
לדבר." הסכמתי לא סירבתי, לתגובה 
-למה? 

מחלה באלכוהוליזם. פה מדובר נקרופילית. לא "אני 
יכולה שאני תקווה לי היתה עוד כל איומה. נוראה, 

החזקתי אז ריפוי, לידי להגיע שאפשר או משהו לשנות 

החלטתי אז סיכוי, שאין שלא, כשראיתי אבל מעמד. 

אלוך• סיפור זה די. סבלתי זהו. האלה, הנישואין עם שדי 

מו&מוד־ האלה האנשים מה עם יודע זה את שעבר מי ורק 
מתמוידת." שלהם הקרובה הסביבה מה ועם דים 
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אלימות? עם מתמודדים. מה עם  -
קשים דברים עם אבל התמודדתי. לא אני זה עם "לא, 

כן." פחות, לא 
למשל? מה עם  -

שזה לומר יכולה רק אני לזה. להיכנס רוצה לא "אני 

ובנקודה נוראה. בצורה הכוחות את ששוחק משהו 

להגן כדי וגם דעתי שפיות על לשמור כדי גם מסוימת, 
כורח נמנעת, בלתי היא שהפרידה החלטתי טלי, על 

המציאות." 
ילדה. היית לא זאת בכל מהבדידות? פחדת ולא -

כל־ שאני כיוון רבים. יתרונות יש ביחידות "לחיים 
כל עם יחד מאור, טובה בית עקרת הייתי שנים הרבה כך 

אין עצום. חופש הרגשתי פתאום... אז העבודות, שאר 

נפלא. וזה כלום. אין גיהוצים, אין ביום, ארוחות שלוש 

שאני מה לעשות יכולה אני אדיר. דבר היא העצמאות 

מהכול." שלי, מטלי להנות יכולה אני חשבון, בלי רוצה 
אחת? ילדה רק מדוע יחידה. בת היא טלי -

השאלה את שואלת היתה היא קטנה היתה "כשהבת 
אמנו. רחל את תראי הנה, לה, אומרת הייתי תמיד הזאת. 

תמיד שלא זה להגיד יכולה שאני מה אבל דבר. אותו זה 

חלק שלטלי חושבת אני שרוצים. כפי הולכים הדברים 
עבורה לי היתה שתמיד מזה חוץ שלי. בהישרדות חשוב 

וה- העבודה לי. והוסיפה אותי שמשכה אותי, לעניינה 

לטלי." אהבה 

 30גיל 
מאושרים. רגעים הזאת, ההגדרה את מקבלת לא "אני 

יש בעיני. אושר סוגי שני יש כזה. דבר לא הוא האושר 

בהת- כמו אחר, דבר מכל להתעלם לך שגורם אושר 

יכול אתה יום. יום כמעט שבא אושר ויש למשל, אהבות 
איזה לך פורח שפתאום או יפה, וזה עף שלדג לראות 

אושר. זה באנגליה, פה, לא הצגה, רואה כשאתה קקטוס, 

חיים." שמחת אושר, לי שנתן משהו לי היה תמיד 

עצובים רגעים 
יכול אתה אז חיי, לתולדות אותי ששאלת "כיוון 

רגעים כמה מאשר יותר הרבה שהיו לעצמך לתאר 

אפרט." ולא איומים. עצובים, לא עצובים. 

 16גיל 
מעל קצת כשהייתי נעורים? לי היו שלא יודע "אתה 

היו לא נעורים. לנו היו לא פוטר... אבי היטלר, בא 16

ללכת היה אסור  16גיל עד ומסיבות. והצגות סרטים לנו 
בגלל ללכת היה אסור ואחר־כך מבוגרים של לסרטים 
שירלי דיסני, וולט את רק ראיתי  16גיל עד היטלר. 

האמיתיים, הסרטים למבוגרים, הסרטים את וזהו. טמפל 
דברים המון המחנות. מן שחזרתי אחרי רק ראיתי 

סוויט לי אין מהמחנות. שיצאתי אחרי רק בחיי התחילו 

סיקסטין." 

 25גיל 
לצ׳כית. מאנגלית המדינה הכרזת את תרגמתי "אני 

פרס׳. ב׳יונייטד אז עבדתי ואני לפראג הגיעה היא 

היסטורי." במשהו חלק לי שיש אז הרגשתי 

ריק מקום 
נתבקשה היא שאותו ריק מקום בונדי לרות השארנו 

להשאיר בחרה בונדי בדעתה. שעולה מה בכל למלא 
להגיד רוצה אני "אם אמרה, היא "יקירי," ריק. אותו 

כדי בעיתון הרובריקה את צריכה אני אומרת. אני משהו 

מקרה." בכל לכם רבה תודה אבל לא. משהו? להגיד 

18עגל 


