
טוודו, מרגוט שר האינטימי סיפורה עברי בתרגום אור ראה השבוע

טוח־ומאניה ת נבר
ה גברת אני מ דו טרו

 מאל- 22 בת יפהפיה מרתק רומן תוציא 1971 בשנת
בעו ביותר הצעירה הראשונה״ ל״גברת והפכה מוניותה

 העולם לאוויר שהביאה אחדי יותר, מאוחר שנים שש לם.
 צעד טרודו מרגרט נקטה רכילות, והרבה ילדים שלושה

 בספר, בתפקיד. בעודו ראש־ממשלה בנטשה חסר־תקדים,
 מדגרט חושפת השבוע, אור ראה לעברית שתירגומו

 ואת בצמר, לצמרת, בדרך המייוחדות חוויותיה את טרודו
 של במלכודת שנלכדה צעירה אשד, של האנושית האמת

 קטעים להלן מהם. ונימלטה וממלכתיים, רשמיים תפקידים
: * סיפרה מתוך

שנכשל היפי
;היפי־שנכשל אם כ' היפי, הייתי לא בעצם •
 הנוער כל על שעבר בניסיון התנסיתי מטרה. ללא היפי

 תיכון, בוגרת הייתי — '60ה־ בשנות הצפון־אמריקאי
הת הסטודנטים, בפעילות מעורבת הייתי •באוניברסיטה

 על עשיתי חודשים שיבעה ובמשך הורי נגד מרדתי
 יודעת כשאני יצאתי שממנו — במרוקו ההיפים נתיב
. בהיכנסי מאשר ורצונותי עתידי׳ על פחות . . ו לי ני א
 לחבב ולמדתי ומנוסה, כבקיאה חשיש עישנתי סיתי.

 הביתה וחזרתי הבורגניים נכסי מכל התערטלתי אותו;
קטן. תרמיל־גב עם

כהן ליאונרד
 נער שכל כ״נערה פעם אות!י הגדיר כהן ליאונרד •

מח לי לחלוק שביקש ספק אין איתר,״. לצאת רוצה היה
 האמת. מן יותר להתרחק היה יכול לא הוא אולם מאה,

בחורים. עם ״לצאת״ אהבתי לא שמעולם היא, האמת
בעדד-השמאלגים ביבשה

 לא כיום, לי נראה כך מילחמת־ויאט-נאם,. אפילו י•
שהפ ידידים כמה מילבד אבסטרקטי, משהו אלא לי היתה

 הפצצות על-ידי זועזעתי אני אף מגיוס. למשתמטים כו.
 הנימי ערומים ילדים של צילומים למראה ובכיתי הנפלאם

 היה ניתן לא אך הרוסים. ברחובות בצריחות לטים
 בעדר- כיבשה להיות רציתי לא לאקטיביסטית. אותי להפוך

 כיבשה להיות נכונה הייתי שלא כפי ממש השמאלנים,
בעדר״ההולכים־בתלם.

העץ על שעות שמונה
אותו גידלנו בקיץ מאריחואנה; להשיג היה קל •

 עידנים, הוצאת ;להגיון מעבר — טרודו מרגרט *
רכה). (כריכה עמודים 212 ירושלים;

 ממכסיקו בשפע שהגיע העשב, את שקנינו או בגינותינו,
 — אלה מכל לרוויה לגמתי זול. היה ומחירו ומקליפורניה

 האופיום מפני רק החיים. מן הסמים, מן המוסיקה, ■מן
 אי-אלו כי ואף מפניו. פחד בי נטע קולרידג׳ נרתעתי;

 כלל. בנמצא היה לא קוקאין הנה אל־אם־די, ניסו מידידי
 עץ, על שעות שמונה וביליתי מסקאלין ניסיתי אחד יום

ציפור. שאינני על גורלי מר את מתנה כשאני

שים שים סוחרי־נ  המבק
תני ת לפתו לזנו

הקונבנ שחינוכי היה, במסע שלמדתי אחד דבר 6׳
 לחיי-נדודים. אותי להכין כדי בו היה לא הקנדי ציונלי
 ערביים, נערים שני עם התחברנו במרוקו הראשון בערב
 שנפלנו בטוחה הייתי כי עד רבה, כד, ידידות לנו שגילו

 עבר לזנות. לפתותני המבקשים סוחרי־נשים של לידיהם
 וכן, זרים• מצד נדיבות של ליחס התרגלתי בטרם זמן

 אך למפונקת, עצמי את חשבתי לא מימי הזוהמה. היתד,
 גופי של רחיצה נקיון. למטורפת אותי הפכה צפוךאפריקה

לבולמוס. אצלי הפכל אותי הסובב כל ושל

תר ר המו סו א ה מין בחי♦ ו
שבועיים, כעבור לדרכו, עזבני שרום לאחר אך •

 האחרים, עם גורלי את לחלוק אלא ברירה לי נותרה לא
 היה, וכאשר היה אשר את לאכול בגיטרה, לנגן ללמוד
 והאסור המותר על הקונבנציונליים מושגי את לרוח לזרות

ולחיות. — מין בחיי

בנרגילת־חימד מעשנים
 וד,כנועות, המצועפות המרוקאניות בנשים צפיתי •

 בנרגילודחימר. מעשנים שאותו הכיף, את לשאוף ולמדתי
 היו שהורי כמי שהתנהגתי בחיי האחת הפעם זו היתד,

 דבר כל בהתנהגותי היה לא כי אם — ״נפקגית״ קוראים
בפנסילבניה. בת־גילי נערה של מהתנהגותה השונה

ראשון אל־אט-די מסע
 הייתי יכולה לא שבו ביום מארקש את עזבתי •
 בעיקר הפונדק, יושבי היו בוקר כל הכינים. את עוד שאת

 מן איש הכינים את לפלות מתיישבים שביניהם, הגברים
 האחווה אווירת קופים. כמו רעהו, של הארוך השיער

 שלי היפאנית הרביעיה בשניהם. לי היה די — והכינים
 ההרים, תוך אל למסע אליה הצטרפתי ואני הופיעה

 אוריקה. שנקרא כפר ליד זורם, ונחל פרתדתפוזים אל
 יצאתי הרוסה, צלבנית מצודה ולמרגלות הירח באור שם,

 בי. מתגאה היה איב שלי. הראשון אל־אס־די למסע
האור. אל הסולם במעלה בביטחה דרכי את עשיתי

אונאסים ג׳קי עם
מזוייף פאר

ג׳אגר מיק עם
חופש גיחת

ת להטליא שלהם הג׳יגס מילנסי א
 למרוקו שבאתי מאז חודשים חמישה עברו כבר 9

 מטילים החלו ההיפים שבחיי והריקנות המיני והחופש
ולהי לאסעווירה לחזור חבר הציע כאשר שיעמום. עלי
כשימ הסכמתי קלייר, ונערתו כוהן ליאונרד עם שם פגש
 ניר- כה תמיד, חולה כה רזה, כה להיות לי נמאס חה.

 ;ההיפים ממלכת עדי הגיע לא האשד, שיחרור מסת.
 ובהריון. יחפה — להן המיועד מקום היה בעולמם לנשים

 מיכנסי את להטליא בבחורים, לטפל אמורה הייתי כנערה,
 כל עם ולשכב עבורם הקניות את לעשות שלהם, הג׳ינס

זאת. שביקש מי

תי ישו של השנייה תהיי
 ערב אותו טרודו) פייר עם היכרותה ראשית (עד 9
 השיחה הגיעה מהרד, עד בעיניו. חן לשאת מאד רציתי

 עצמי את מצאתי מהמרק, לוגמים אנו ובעוד הדת, אל
 ברחובות אחד יום שחוויתי מביכה חוויה על מתוודה

 תוך אל נקלעתי כי דימיתי לפתע כאשר מאראקש,
 האנשים מן אחד כל הנצרות. ראשית מימי פסטוראלי חזיון

 ואף ושליחיו, ישו מתלמידי כאחד לי נראה סביבי ברחוב
 מגדלנה. מריה ואת עצמו ישו את ביניהם לראות דימיתי

בעדי והסביר לדברי נכונה פרספקטיבה מייד העניק פייר
 מספיק, מזון ללא כי התגרות, של שמץ בלי אך נות,

 האדם נוטה ״עשב״, קצת של בהשפעה גם ובוודאי
 במרוקו התנסית בו ״הנסיון הוסיף: הוא הזיות. להזות

 הרוחניות. התעוררות אולי ההתבגרות, מתהליך הינו.חלק
 מנוחמת; חשתי להזייה.״ דומה להיות עשוי רגע־החסד

 כי להאמין, מוכנה הייחי מטורפת דרך שהיא באיזו
ישו. של השנייה לתחייייתו עדה הייתי

ת לחדול היו פרפרית ל
 האגם תוך אל ישבתי שעליו הסלע מעל זינקתי •

 כשנרגעתי, מדעתו. שיצא בדולפין במעגלים, ושחיתי
 להיות שביכולתי לשכנעו עלי :תנאיו את פייר לי הציב

 להיות ולחדול מסמים לחדול עלי ;נאמנה טובה, לאשה לו
 ״עליך בוטה. בפשטות הדברים את ניסח הוא ״פרפרית״.

 לראש־מגד אם כי לסתם־אדם, נישאת את שאין להבין
 חיים לך מחכים ולא מאד בעיני חשוב תפקידי שלודקנדה.

 ראש־ממ־ הייתי אילולא אף קלים היו לא חייך קלים.
 פרק- אחת אשה עם חייתי לא מימי חמישים, בן אני שלה.

 אך מטבעי.״ להתבודדות, נוטה מאד ואני ממושך זמן
שלו. הנישואין להצעת רק לדבריו, אוזן הטיתי לא אני

1 הזדיין
 בנוכחותו פי את לנבל שהרביתי זו הייתי אני •
שבועות כמה אחד, ערב מקום, מכל נדבק. כנראה ומשהו




