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חולים.״ פשוט אנחנו — הענינים מה רואה
 בא אחו ועצובים. מאוד שקטים נראו הם
 ״אתה ממרוקו. שניים מתורכיה, שניים מיתן,
 שואל תומר?״ עכשיו להשיג זה מה יודע
 מאתיים צריך ות לח שרוצה ״אדם מהם. אחד

לחודש.״ לירות וחמישים

 את גם שאפשר, ״מאיפה לוקחים? מאין
ש ביפו אחר יש הסמים. את וגם הכסף
 הוא לירות. 450ב־ אופיום ליטרה מוכר
 שוקל אחד כל קטנים, לגלילים זה את מחלק

 שמצאו מפני משפט מחר יש לחסון גרם. 30
כזאת.״ חתיכה אצלו

 שפם בעל הוא ושותק. בצד יושב חסון
 מפחד הוא במקצת. אדמדם שיער רציני,

 ת־ לב תו א, שישלחו מפחד הוא מהמשפט.
 לו איכפת ולא בתי־סוהר מכיר הוא הסוהר.
 מהמשבר כתת ם.;ד מפחד הוא אבל לשבת.

 החומר את יקבל לא אם נו. בלש! ״קריזיס״ —
 או מדעתו לצאת עלול הוא לדעתו, בכלא,
 אופיום חתיכת זו צריך א שה! מה כל למוח.
 לירות. חמש־שש רק עולה היא ליום.

 ;־.יה בהתחלה איומה. עצירות מזר. מקבלים
 לעזור יכלו חולים בבית שרק עצירות מקבל

 וזניח קטנה, טבלה מכיסו הוציא הוא לס
 אדם בן ״כל והתפאר; השולחן על אותה
המקום!״ על מת זה את שאוכל בר-א

 הזקן בעל אומר נכון,״ זה נכון, ״זה
 מדי יותר פעם לקת שלי חבר הצהוב.״
מת.״ אותו מצאו ובבוקר

★ ★ ★

בילדות התחיל הז

*  והרגילה ביותר המעניינת שאלה ך
 א^שים הגיעו כיצד השאלה היא תר בי. | (

 מ״פ־ הם המשכרים. לסמים להתמכרות אלה
 סיפרו כאילו ובקלות, בחפץ־לב זאת על רים
 חסון, שואל. לכל ם1בי פעמים עשר זאת

 .14 בן ה כשה בסם להשתמש התחיל למשל,
 הילדים מטופל בבית בתורכיה. נולד הוא
 צעקות, לאם. האב בין מתמיד ריב שרר

ביומו. יום מעשה היו ושערוריות מכות

 את לשאת חסון היה יכול לא אחד יום
 עם במלון לגור הלך הוא וברח. האוירה
 להריח נוהגים היו הם מבוגרים. חברים

 הם כמ ל גד! ת להי! רצה הוא הרואין.
 בחילה קיבל למחרת הוא. גם והריח

 ימות שהוא חשבו אחדים; ימים שנמשכה
 את הבחילה כשעזבה להוריו. אותו והחזירו

 שקט, ובלתי עצבני שהוא הרגיש הוא חסון
־'את שראו החברים משהו. לו חסר לו כא

 עוד, ״קח לו: ואמרו עליו רחמו מצבו
 נרקומן הוא מאז לך.״ יעבור שזה תראה

מושלם.

 שכל מפני למה? מבסוט. הוא אין מהארץ
 חדשים שמונה עד משלושה יושב הוא שנה

 שהוא חושב הוא פעם כל הר. הס בבית
 מצליחים הסוהר בבית גם למות. הולך

 בסקר יותר הרבה זה אבל סמים, להשיג
. וקשה.

המבע חסרות והעיניים הצהוב הזקן בעל

 אני זריקות נותן לא אתה אם לו: אמרתי
 אתה עכשו לי, אמר הוא במקום. כאן מת

 לו: אמרתי זה. בשביל יותר לשלם צריך
 הזריקות את תיתן אבל שתיקח כמה .תיקח
שמך.״ ימח

 סוציאלי מקרה הוא הזקן שנים עשר מזה
 אינו הוא כלום, עושה אינו הוא מושלם.

 יושב הוא בית. לו אין אחד, לאף שייך
 שחברים עד מחכה היום, כל הקפה בבתי

 אוסף הוא גרושים. כמה לו יתנו נרקומנים
של סכום בידו וכשמצטבר לפרוטה ־פרוטה

 הקפה בבית לשבת יכולים הם מחשבתם.
 בטיול להסתפק או תמימים, ימים בשלוה

 ברחובות או הים חוף על תכלית חסר
יפו. של והחשוכים הצרים
 בלשכת טיפול כבר עברו מהם כמד,

בק לפי אותם קיבלו הממשלתית. הבריאות
 מספר המשוגעים,״ כל בין ״היינו שתם.

 לא היום שכל זה היה ״והטיפול הג׳ינג׳י,
 שם. הסתובבנו חדשים שלושה כלום. עשינו

 מורפין. של בהתחלה זריקות. לנו נתנו
אחר. משהו ויותר סם פחות היה פעם כל

מנות׳ קיבלו ופרוצות פקידים מלאכה, בעלי רופאים,
•  כתופעה משכרים, כסמים שימוש ך

ה הזמנים של תופעה הינו חברתית, 1 1
 ,יימים0מ משכרים סמים אמנם מודרניים.

 לפני כבר אסיה מלכי בחצרות ידועים היו
 כבר העולם ברחבי ולרופאים שנים אלפי
 ההתמכרות נגע . אולם שנים, מאות לפני

 האחרונות, השנים בחמישים רק פשט לסמים
שנה. 25 לפני מסחררים לשיאים הגיע

 בשנת בג׳נבה שנחתמה בינלאומית, אמנה
 הכ׳״חר ע< בי^אומי ח טיק! ר.7ד,טי ,1ע25

 ה־ והצריכה הייצור ?ירידת גרמה בסמים,
 השימוש נחשב העולם ארצות ברוב ת. ע,?מ
 הדין מרת ח! בכל הדף והחוק כפשע, בסם

 והמשתמשים מפיציהם ם, ה.מ הרי ס! את
 ;־,אחרונות בשנים חלה זאת ?מרות בהם.
המשכ הסמים צריכת בעקומת נוספת עליה
בארצות־הברית. ביחוד רים,

 היחידות המדינות הן ואסיה ערב ארצות
 מניעת אמנת על ברובן שחתמו למרות אשר

 ומסחר מייצור מתעלמות בסמים, המסחר
 מעודדות אף ולפעמים המשכרים הסמים
אותו.

 שוכנת המיוחד, הגיאוגרפי מצבה בגלל
 של ואשית ־דרכי״1צ,מו 7ע אל יש! מדינת

 הן במרחב. המשכרים ;;סמים הברחת דרכי
 העולים רבבות בגלל והן זו בדה ע. בגלל

 עמם שהביאו ופרם תורכיה ערב, מארצות
למי המשכרים בסמים ש השים, מנהגי את

 שבמשך — הנרקומנים בעית הפכה ניהם,
 ב ביש! כמעט קיימת היתד. א7רב!ת. שנים

ומסוכנת. מטרידך, חיונית, לבעיה — היהודי

★ ★ ★

*  כל היתד, לא המדינה שבידי כיון *
ת רו ש פ א ה מאות את ולרפא לאשפז ל

הבריאות משרד סיפק בישראל, נרקומנים

 יומיות סמים מנות מסויימת תקופה במשך
 רשומים שהיו לנרקומנים רשמיים, במחירים
 אלה אנשים רימו לרוב הבריאות. בלשכות

שקיבלו הסמים את מכרו הממשלה, את

 זולים סמים תמורתם קנו השחור, בשוק
יותר.

ב סמים מנות שק־בלו האנשים מתוך
מעניין. אז,ישי חתך מתגלה הבריאות לשכות

הירואין. זריעת לעצמו להזריק מתכונן הסס י מעבדי אחדהיוואיו זרקת
 בתוך . חמים מים שפך הקפה, בקומקום מים חימם תחילה

 הקטנה בצנצנת מים טיפות כמה שפך כך אחר המזרק. את אלה במים ניקה שמשמאל, הכום
 תוך אל התמיסה את שאב אבקת־ההירואין, של גרם שני בערך בה .ממיס לקומקום, שמימין
 הנרקומנים השתמשו אילו וורידו, לתוך התוכן את 'להזריק א1ה מתכונן ועתה המזרק

הזאת. היקרה האבקה את מערבים הסם מפיצי אולם מאד. מהר מתים היו נקי, בהירזאין

 דוא מתורכיה. בא הוא גם .50 כבן הוא
 זוכר אינו הוא שנים. 25מ- יותר בארץ כבר
 יודע רק בסם, להשתמש החל בה השנה את

 במחלה חלה פעם אז. מאוד צעיר שהיה
 יודע לא ״אני ח.לים. לבית ונלקח קשה

 הוא בכלל,״ לי היה ומה שם לי נתנו מה
 הרגשתי החולים מבית כשיצאתי ״אבל מספר,

 גם נמשך בו הטיפול אחר.״ אדם שאני
 זריקות. לו נתן הרופא החולים. מבית כשיצא

זריקות. יותר יקבל שלא לו אמרו אחד יום

 ״ישנתי הזקן. מספר ,הביתה,״ ״הלכתי
ו לרופא הלכתי כשקמתי ימים. שלושה

 אופיום. חתיכת לקנות רץ הוא לירות שתי
שהיא. כפי אותה בולע .הוא

★ ★ ★

לירושלים שעברו שניים

 חלומות, ושום מאוויים שום להם ין
 הם כי׳ הזמן כל ט,ענים שהם למרות

 מענינות אינן בחורות בריאים. להיות רוצים
 במיוחד. מושך אינו שעשוע שום אותם.

את מטרידים אינם מעשה או פעולה שום

 עזר לא זה לי סם. היה לא בכלל זה בסוף
בכלל.״

 שהוא חשב הוא הזריקות. עזרו לחיים
 לחיים חייו. לכל בסמים השימוש מן נגמל

 יכול שאינו דבר אין ברזל. של רצון יש
״יצא חיים: מספר חבריו. עדות לסי להשיג,

 או חודש ליפו. חזרתי לים, הח מבית תי
 לאותו חזרתי בריא. שאני חשבתי חדשיים

 החברים. אותם היו שלי החברים מקום.
 הדבר אותו היו בהם שהסתובבתי הרחובות

 לעשות, מרי לי נתנו לא שלי. הבית וגם
פעם.״ עור חומר לקחת התחלתי

ר ח סו ת ה נ י פ ה כ פ ק  של תאותם לסיפוק המפתח את בידו המחזיק האדם הוא ה
 בכמויות תם א מוכר בסמים, משתמש .אינו. משמאל) (קיצוני יעצמו הוא . הנו־קומנים.

לירות. לחמש שלוש בין נע המ,רפיום גליל מחיר הנזקקים. הקפה .בית ליושבי קטטת

ת. כי  ארבעת של ביתם את מהוה הים חוף על יפואית בחורבה אפלה מאורה ה
 במרכז מדורה מאש הקרים הלילות במשך מתחממים הרצפה, על ישנים הס מניס. הנרק

בו, והטיפול החוקר השנת בעיות על רק מנהלות עצמם לבין בינם שיחותיהם החדר,


