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• ד ל ך ל פו י הגיבור. חיים את מכיר בי
 ונהריסות היפואית הקסבה בסימטאות

 בהתפעלות הילדים מספרים הגדול השטח
רו כשהם ועלילותיו. גבורותיו סיפורי את
 הלבושה הענקית קומתו את מרחוק אים

 לקראתו, ממהרים הם רב, דור בה תמיד
 חיים הגיבור! ״חיים בצעקות: אחריו רצים

 רק עכשיו יש כולה יפו בכל כי הגיבור!״
 חיים של כוחו על עולה שכוחו אחד אדם

אריאנה. מקפה הגורילה זהו —
 בכל ביותר החזק האיש חיים היה פעם

 אותי עוז׳ב שלי ״הכוח אבל והסביבה יפו
 אומר שהוא כפי הזד״״ החומר בגלל קצ׳ת

 מתפעלים הילדים רק לא הקזבלני. במבטאו
 חיים, את אחת פעם שראה מי כל ממנו.

 כשהוא שלו, הסנטימטרים 195 אורך לכל
להתפ שלא יכול אינו והדור, זקוף עומד

 הרחבות, כתיפיו החיצונית. מהופעתו על
ה בכתובת החרוט הפרח הענקית, בלוריתו

 הילדותי וחיוכו הימנית זרועו על קעקע
לשיכחה. ניתנים אינם

 קזבלן את במתו על הקאמרי כשהעלה
 אחר חיפש ידין ויוסף מוסינזון יגאל של

 הוא לעצב, יוכל דמותו שאת מתאים טיפוס
 במת על שהועלה כפי קזבלן, בחיים. בחר

 ובעצמו. בכבודו הגיבור חיים הוא הקאמרי,
ל פעם הציע פריי פיטר הקאמרי במאי
סמ שרקעו בסרט עצמו את לשחק חיים

סירב. חיים יפו. טאות
 עומדת יפו, של בקסבה חיים השתכן מאז

 והשניים עמו הדוק בקשר ישראל משטרת
 עניינים לבירור חליפות, זה את זה מבקרים

 הדוק להיות הופך המגע לפעמים שונים.
 כדי שוטרים כיתת תספיק לא ואז מדי,

ולאסרו. חיים על להתגבר
 בנפתולי חיים של דירתו את למצוא כדי

הת חוש דרוש היפואית הקסבה סימטאות
 רחוב ליד גר הוא נורמלי. בלתי מצאות

 ורוחות שהשנים ישן, ערבי בבית הדייגים,
 שני הדורות. חותם את בו הטביעו הים

 ונקיה. רחבה לחצר עמי נכנסו שלי המלוים
וג לבנה עז קשורה היתד, עץ עמוד אל

 שיהיה חיים, של אשת! בשביל ״זה דולה.
 בבית,״ לא כשהוא להתעסק מה עם לה

 הדלת, את פתח הוא המלוים. אחד הסביר
לחדר. ונכנסנו נעולה, היתד, שלא
 פשוט, בגדים ארון היה החדר ריהוט כל
 אדום, דוד מגן של עזרה־ראשונה ארגז

 שם והמיטה. פשוטים כסאות כמה שולחן,
 כבר היתד, שהשעה למרות חיים. שכב
 בסדין עטוף ישן עוד חיים צהריים, שעת

 הוא צמר. שמיכות ובכמה לבן פעם שהיה
 לומר מבלי בנו והביט עיניו את שיפשף

 כשקיבל לבסוף. שאל השעה?״ ״מה דבר.
 ״עכשיו ואמר: פניו את עיוות התשובה, את
 יש עכשיו אחד. אף עם לדבר יכול לא אני
באנ חודר מבט תקע הוא קריזיס.״ לי

 ״אתה להתנצל: החלו והם עמדי שבאו שים
חומר.״ להשיג ואי־אפשר שבת שהיום יודע

 חיים אפשר?!״ אי אומרת ז׳את ״מה
 לי תביאו ומיד ״תיכף מהמיטה. התרומם

 הפליט האנשים אחד הה!מר!״ את לכאן
חו קצת ימצא העין שתום שאולי משהו,

במקום. היום איננו שהסוחר מפני מר
 וגופיה בתחתונים המיטה על ישב חיים
 ״אני נכאה. וברוח מדוכא כולו בלבד,
 חצי אחרי רק לנו. הסביר טוב,״ לא מרגיש

 החומר את להביא שיצא כשהאיש שעה,
לתחיה. קם כאילו ממקומו חיים קפץ חזר,

 בפנים האיש הודיע כלום,״ מצאתי ״לא
 כאילו בגרונו, אותו תפס חיים חמימות.

 מתרגז שחיים האיש כשראה לחנקו. עמד
ב גפרורים. קופסת מכיסו הוציא באמת,
 הירואין. של קטנות חבילות חמש היו תוכה

★ ★ ★
עוזר הדוקטור

, ח פ י * א ו " ג ! ה נ  מא־ חיים. פקד ח
/ קט בחורה הופיעה המטבח וילון חורי 7/
 היתר. היא פרחונית. בשמלה לבושה נה

אשתו זוהי מאד. רועש מזרחי יופי בעלת

 להורים בת צברית, היא יפה חיים. של
 את הדרומית. אמריקה מארצות מאחת שעלו
 והתחתנה בו התאהבה בארץ, פגשה חיים
אליו. וקשורה אותו אוהבת היא עמו.

בחר שלו פקודה כל למלא ממהרת היא
 מים קצת בשבילי ״חממי ממש. קודש דת

מא נעלמה היא חיים. עליה פקד נקיים,״
העז לקופסת ניגש קם, חיים הוילון. חורי

 המזרק. את ממנה והוציא הראשונה רה
חיטוי?״ עם ״מה מלשאיל: התאפקתי לא

 ״תיכף חיים. אמר שמיטוי,״ חיטוי ״איז׳ה
תראה.״

 מים של פינג׳אן עם לחדר חזרה יפה
 קופסת של תכנה את הריח חיים רותחים.

 ה־ אבקת כיצד בפניו היד, ניכר הגפרורים.
ומש ישותו כל אל רגע בן נספגת הירואין

 יותר נעשה הוא אחת בבת צורתו. את נה
 אבל במקום, משתכר היה אחר אדם רוגע.
 לפני פרפרת רק ההרחה היתד, חיים עבור

הארוחה.
 אחת של תכנה את בקפדנות בחן הוא

מומ של בבטחון ופסק ההירואין מחבילות
 של תערובת כאן יש נקי, לא ״זה חה:
 החבילה תוכן את הריק הוא אורז.״ קמח
 הרכיב חמים, מים מעט שפך כוס, לתוך

 בכוס. אותה וטבל המזרק על המחט את
 אז חיים. אותו בחן התמלא, שהמזרק לאחר

 רק חיים לריצפה. ונפלה המחט נשמטה
 למקומה והחזירה לתוכה נשף אותה, הרים

המזרק. קצה על
 להזריק חיים ניסה אחדות דקות במשך

 פרק את קשר הוא הזריקה. את לעצמו
 את אצבעות בשתי חיפש גומי, בצינור היד

 הדוקטור הזריקה. את יזריק לתוכו הוריד
הז את לו יזריק שהוא ממנו לבקש ניסה

 המעיד הקרחת, חצי בעל הדוקטור, ריקה.
 המורפיניס־ מראשוני שהוא בגאוה עצמו על

ש מה לכל גדול מומחה הינו בארץ, טים
משכרים. וסמים בזריקות קשור

 לתוך פעמים מספר המחט את תקע חיים
 החל דם הוריד. את החטיא תמיד אך הזרוע,
 מסוגלת היתד. לא יפה הזרוע. על לקלוח

 אפילו החדר. את ועזבה במראה להסתכל
 שהכיר לאחר רק ראשו. את הפנה הדוקטור
 הושיט מזרועו, הדם את וליקק בכשלונו

 נמשכה הזריקה לדוקטור. המזרק את חיים
 עצמו את חיים ניער אחריה אחדות. שניות
 הפך דקה ותוך מים מתוך היוצא ככלב

ו כוחותיו חזרו כאילו אחר, אדם להיות
כולם. אל לחייך החל הוא אליו. שבו

 אדם לרחוב. ויצא בגדיו את לבש חיים
החנ לשלום. ברכוהו הילדים האנשים. ככל

 הבננות מאשכול בננה כשקטף שמחו וונים
בטנים. מספר חטף או בחנותם,

 אדיר כוח בעל הכל. בסך 22 בן הוא
 היה לולא בריא. והגיון ישר שכל ובעל

 בילדותו נקלע בקזבלנקה, עוני בפרבר גדל
 את שלימדוהו התחתון העולם אנשי בין

להיות חיים היה יכול בסמים, השימוש

 בנגב, סרקטוריסט להתעמלות, מורה היום
הנפט. בצינור פועל או

 בריא, בית לעצמו לבנות היה יכול הוא
 הוא רב ספק אולם גדולה. משפחה לקיים

 של טעמם הימים מן ביום חיים ידע אם
 מכור ,22 בגיל זאת, תחת בריאים. חיים
 המינים מכל משכרים, לסמים כולו הוא

שאס היא היומית דאגתו כל הסוגים. ומכל
 ונורמלית. תקינה תהיה לגופו הסמים פקת
 שהוא או — דבר עושה הוא אין מזה חוץ

החברה. לתועלת שאינם דברים עושה
 בבית־הכלא. הגיבור חיים יושב זה ברגע

 של כמות מחזיק כשהוא שנתפס אחרי
ל ונשלח שופט בפני חיים הובא הירואין,

אותך. ירפאו השופט, אמר שם, — מאסר

★ ★ ★
מיוחדת מחליקה

ץ  לנגע סמל הוא יחיד. אינו יים י
 הטיפול דרך בישראל. המתרבה חברתי 1 ן

 החוק, בעיני כי קצרת־רואי. דרך היא בו
במ חולים. לא פושעים, הם וחבריו חיים
 מענישים מחלתם, את ולשרש לרפאם קום

אותם.
נו שהמדינה היחיד הצעד זה אין אמנם,

מחל הוקמה מספר חודשים לפני בו. קטת
 לחולי- בבית־החולים לנרקומנים מיוחדת קה

 עד רשומים שהיו הנרקומנים בבת־ים. נפש
הס וקיבלו השונות הבריאות בלשכות כה

הברי בפני הועמדו סמים, של רשמית פקה
 מהם- להינתק או לבית־החולים להיכנס רה:
רשמית. סמים פקת

ב 1070 הוא הרשומים הנרקומנים מספר
 מאלה קטן חלק ורק האמיתי, ממספרם ערך

 בכפיפה חודשים שלושה להימצא הסכימו
 העשוי טיפול ולעבור רוח חולי עם אחת

לסמים. ההתמכרות את מהם להוציא
 יהיה לא בו ליום משתוקק נרקומן כל
 הם מוכנים לרוב, אך בסמים. עוד תלוי

ל יוכנסו שלא ובלבד — ולסבול להמשיך
חולי־רוח. לבית או הסוהר, בית

 במחלקה איש כחמישים עברו כר, עד
 אפסי אחוז זהו בבת־ים. בנרקומנים לטיפול

 הנרקומנים. של הטבעי בריבוי בהתחשב
 מספר בשביל המדינה היום תעשה שלא מה

 לעשות חייבת תהיה היא הקיים, הנרקומנים
כפול. נרקומנים מספר עבור מה זמן בעוד

 בית־חוליס במדינה שיוקם השעה הגיעה
 מודרניות, בשיטות נרקומנים לריפוי מיוחד

 בנגע, למלחמה מיוחדים חוקים יוחקו וכי
 לסמים ביחס היום הקיימת שהחוקה מאחר

 לטי מתאימה ואינה מיושנת היא משכרים
הגי הנרקומניות בנרקומניה. ולמלחמה פול
 סכנה מהודה היא בה לדרגה היום עה

וליסו האזרחים לבריאות לציבור, ממשית
החברה. דות

 זריקות נקובות המדולדלות, הזרועות אלף
 זרועות אלף להיות עוד עשויות הסמים,

זהב. של

ל. פו טי  צומזח התסונח בנרקומן. והמוכר משכר סס בהחזקת החשוד אדם מוצר שוטר ה
_החשוד. הנרקומן פעולות אחרי ארוכות שעות שעקב בשעה הזה העולם צלם מליידי


