
 לחזור יותר יוכלו לא לעולם 0■■•
ולמציאות!״ //(

 שפורסם רפואי בדו״ח הכלולה זו, פיסקה
 הפעם זו לפאניקה: גרמה בצרפת, החודש

אנ ש־שנם מקיף, ממחקר שנודע, הראשונה
1 הסם מן נסלו אשר שים׳ .5  (אל־אם־די), 0
 ואשר הפצתו, על האוסר חוק שאין הסם

 של במצב חייהם כל להישאר עלולים הם
 יחזרו לא הם והזיות־אימים. עירפול־חושים

ל יתפכחו- ולא נורמליים, לחיים פעם אף
:זי ז ־4 . שלקחו. הסם מן עולם

ה המיסמכים בסידרת האחרון זה היה
 ׳שימושו אשר החדש, הסם אודות מזעזעים

שב. הולך ה וששלוש כולו, מגולם וממו
ה חדשה סכנה מסמלות שמו שיל אותיות
האנושות. על מאיימת

 הגיעו האל־אם־די אודות נוספים, גילויים
ה מן שלקחו האנשים בין מארצות־הברית:

רדו חריפה, שיכרות של למצב והגיעו סם
מסו אנשים ניסו בהם מאוד .רבים מקרים
בהש לדעת, עצמם לאבד באל־אם־די ממים
הסם. פעת

שראל עכשיו:*□ בעולם, אימה מטילות אותיות שלוש בי
 אם את רצח אמריקאי צעיר נוסף: מקרה

 לזן הוא באל־אס־די. מסומם בהיותו אשתו
 רצח הוא בו, הודה ולא הרצח, את הכחיש
 דבר זכר ,לא הסם, להשפעת נתון כשהיה

מעשיו. מכל
★ ★ ★

דורש ב?7 חיי-הזיה
שוט אלה: מגילויים ישרה ך*וצאה

 שבמיל־ נהדרת חווילה לתוך פרצו רים1 [
 המקום, בעל את הקיפו ניו־יורק, ברוק,

מכ את ללבוש לי הרשו לירי, טימותי ד״ר
 חוקת על-פי זכותו שזוהי שטען אחרי נסיו,

 הועמד הוא למעצר. ולקחוהו ארצות־הברית,
 ממכסיקו. מריחואנה הברחת באשמת לדין

מאסר! שנות שלושים לו פסק השופט
ה אשמתו היא העונש לחומרת הסיבה
 שאינו אל־סי־די, הפצת לירי: של אמיתית

 מעטה לא במידה כי החוק, על־פי אסור
האל־אס־די. בשואת 46ה־ בן הדוקטור אשם

ב כמרצה שימש כאשר החלה הפרשה
 שנים. כחמש -לפני הרווארד, אוניברסיטת

 את ניסה בפסיכו־כימיה, ניסויים ערך הוא
תחו הרחבת על שונים סמים של השפעתם

ההכרה. מי
מהרווארד. לירי גורש מכן, לאחר שנתיים

ארמון־ההזיות ליד לירי
הקולקטיבי הסימום

 כ־ בהשפעתו, צרכו, תלמידים 4007נ יותר
 מעוררי־ סמים הלוציגנים, של מנות 3500

הזיות.
 ב־ פתח לאקאפולקו, עבר גרושו אחרי

הע הוא מכון־לשוחרי־סמים. ישן בית־מלון
 דולאר 200 תמורת הזיה חיי דורש 'לכל ניק

לחודש.
 לירי היה המשטרה, על־ידי שנעצר בעת

 בת חודילה קאסטיליה: מכון של בעליו בבר
 על שהשתרעה אחוזה בלב חדרים, 62

 היה המיסטי המוסד קילומטרים. 15 של שטח
 כל על במזרונים דתיים, בפסלים מרוהט

 אחד. כיסא אפילו בו היה ולא הרצפות,
ארצות־ רחבי מכל צעירים התרכזו במקום

180
אל־אם־די. בעיקר לסמים, התמכרו הברית,
 להפיץ החלו לאל־אס־די שהתמכרו אלה
 כולה, באמריקה להתפשט החל וכך אותו,
 עד באל־אס־די, הסימום־הקולקטיבי שגעון
מגיפה־לאומית. ממדי לקבל שהחל

★ ★ ★
בירדספר במעבדות סמים ייצור

ת  מסבירה המדהימה התפשטותו *\
£  האל־אס־די: של במינה מיוחדת תכונה \
 את משפיעים הקלאסיים הסמים שכל בעוד

אנ על אינדיבידואלית, בצורה השפעותיהם
 או השיכחה תענוגות את המחפשים שים

ב נלקח האל־אם־די הרי הרגעות־כאבים,
 צעירים, על־ידי בעיקר — קולקטיבית צורה

והשתייכות. עמוקה אחווה להרגשת הזוכים
אחד, יום אפילו בארצוודהברית עובר לא

 של ותיאורים מאמרים מתפרסמים לא בו
ו התאבדויות קולקטיביות, אסיפות־הזיות

 גם הסם. השפעת תחת המתבצעים פשעים,
מדהימה: הסם של תפוצתו

הסטו אלף 70 שמתוך הודיעו השלטונות
מש — קליפורניה אוניברסיטת של דנטים

באל־אס־די. עשרת־אלפים תמשים
המו פגישות נערכות ברקלי באוניברסיטת

 הלועסים, תלמידים, 600 עד המונות ניות,
 להזיות ומגיעים הסם, את בצוותא, כולם

 פגישות־הסמים את מנהלים קולקטיביות.
וחוקרים. אמנים מדענים, פרופסורים,

 שב־ הודיע ברוקלין של המחוזי התובע
ה מיצרים בניו־יורק בתי־ספר 20מ־ למעלה

 שלוש ביניהם: אל־אס״די. עצמם תלמידים
 תיכוניים, בתי־ספר הממלכתיות, המיכללות
 הם האל־אס־די את אחד. עממי ובית־ספר

הכי במעבדות סינטטית, בצורה מייצרים
בתי־הספר. של מיות

 על לאיים החלה האל־אס־די כשאימת ואז,
ול להתפשט הסם החל — כולה אמריקה

לאירופה. עבור
★ ★ ★

כישראל האל-אם-די
 החלו שונות אירופאיות כירות ך■

 ב־ בדרך־כלל להתאסף, צעירים קבוצות
 מכנים שהם מה שם־ לערוך חדרי־מלון,

 סופג נייר מחלקים הם לטיול״: ״נסיעה
 מתחילים כוהלית, בתמיסה באל־אס־די דווי

 לאט־ מגיעה כולה הקבוצה אותו. ללעוס
 מנצח כשעליה קולקטיבית, להתעלות לאט

לו המדריך הקבוצה. מתוך הנבחר מדריך,
 הנחיות נותן והוא מהאחרים, סם פחות קח

 ההזיות. כיוון את מציע הוא כולה. לקבוצה
 לשלוח דואג ואפילו החזיונות, את מפרש

ה את שאיבדו המסוממים את לבית־שימוש
גופם. על שליטה

 באירופה מסיבות־ד,סימום שממדי למרות
 בארצות־הברית, התפשטותה מממדי רחוקים

ומתרבים. הולכים הם
 עוד להתפשט הצליחו שהן מסתבר אך
רחוק: יותר

אחת האל־אס־די, שמגיפת התגלה השבוע

ה את שפקדו ביותר האיומות המגיפות
לישראל. הגיעה אנושות,

 את נטלו התאספו, כבר צעירים כמה
בצוותא. הנורא הסם

★ ★ ★
אותי״ 73יא ״בטרם

ת  אותו שפקדו וההזיות הסיוטים ^
ת ע ב £ המצי תחושת ואת הטם, לקיחת \

 תיאר האל־אס־די, שמעניק המעוותת אות
 תחת עדיין שנכתב במינו, מיוחד במיסמך
 ב־ שהשתתף ישראלי צעיר הסם, השפעת

הקולקטיבי: סימום
 שנית. והתבוננתי עיני את ״שיפשפתי

 לאם־ התחילה התיקרה בבירור: ראיתי עתה
 ירוק אדום, גווני צבעיה. את להחליף לאם

 הם השני. בתוך אחד עליה, פיזזו וכחול
 אותם. ליוותה רעשנית ומוסיקה רקדו, ממש

 והתקרבה במהירות אותם הקפיצה התיקרה
הו איום. בפחד ונתקפתי נבהלתי לעברי.
 שלא בתיקרה לאחוז למעלה, ידי את שטתי
 והרגשתי ידי את הרמתי ראשי. על תפול
 לסגור ניסיתי קץ. לאין מתמשכות שהן
 יכולתי; לא אגרוף. ולקמץ האצבעות את

 ה־ איך פתאום הרגשתי פירכסו. האצבעות
 אך עיני את עצמתי ■לעברי, שוקעת תיקרה
הת מהמקום. אותי הקפיצה עזה חבטה

 נעצרה שהיתקרה וראיתי למעלה בוננתי
 רגע באותו ממש אותה. החזיקה כשידי
אר בין הקבוע למקומה התיקרה חזרה
 ונפלטו פנימה נמצצו כולם הקירות, בעת

מקום. תפשה שהתיקרה לרגע עד חזרה,
הס לי. קורה מה הבנתי לא ״התנערתי.

יוש חברי כל את וראיתי סביבי תכלתי
 בשיג־ בי מביטים וכולם בשקט סביבי בים
 ביותר הטוב החבר זה חיים, גדולה. אד,

 צהובים כשפניו ברשע, בי התבונן לי, שיש
 והגיע פתאום, התארך סנטרו הלימון. כצבע

 עיניו נעלמה. בטנו ואז הבטן, עד כמעט לו
 והשמאלית כחולה הימנית צבעים. שני היו

ו מרעותה אחת התרחקו העיניים לבנה.
ה אוי, שלו! והמצח לקירות. עד הגיעו
 חצי תופש הרי הוא צחקתי. שלו! מצח
 הושיט חיים לצחוק. הפסקתי נפחדתי. חדר.
כ אותי. ללקק והחל ארוכה לשון לאט
 בטרם בשרי את לרכך רוצה הוא אילו
 קטן להיות הפך הוא פתאום אותי. יאכל
 דמעות לבכות. התחיל הוא מאוד. מאוד

 לנזול החלו ואדומת, ירוקות לאין־ספור,
 החלו משם הריצפה. על ולהיקוות מעיניו

החדר. כל פני על להתפשט
 קור והרגשתי השטיח על ישבתי ״אני
והמכנ שהשטיח וראיתי הסתכלתי עצום.
 זזתי חיים. של מהדמעות רטובים שלי סיים
 צווארי. עד במים נתון שאגי הרגשתי ואז

מ לרעוד התחיל גופי כל בצעקה, פרצתי
 נמתח בפני שהעור הרגשתי פחדתי. קור.

 ואת מחוריהן לצאת עמדו העיניים לצדדים.
הרגשתי, לא בכלל האף

פת התארכו הן מפחד. סמרו ״שערותי

 ראשי שעור הרגשתי לתיקרה. עד אום,
 בתיקרה, סובבת גלגלת איך ראיתי נקרע.

 הוד הן שערותי. את ומושכת מוט, באמצע
 וז בתיקרה קשורות ונשארו לנשור חילו

 בתוך נעים כשקצותיהן בחופשיות מתנופפות
המים.

 הוד ולשוני גרוני נורא. צמא ״הרגשתי
 להרטיב כדי רוק לחפש התחלתי כווצו.
 לכאוב, התחילו בלוטות־הרוק אבל אותם,
 הדם איך ושמעתי חזק, בשיעול פרצתי

ורצי מהמקום התרוממתי בראש. לי זורם
 הרמתי רגע וכל אחת רגל הרמתי ללכת. תי

 לעבר התרוממה הריצפה גבוה. יותר אותה
 רגל הורדתי יותר. לעמוד יכולתי ולא רגלי

 הצלחתי חזרה. נסוגה והריצפה במהירות
 קירבתי הברז, את פתחתי לאמבטיה, להגיע

 התבוננתי מים. לתוכן והכנסתי לזו, זו ידי
נב מהם. ניבטים פני־אימים וראיתי במים
 את הרמתי ואז לכיור. אותם ושפכתי הלתי
בראי. והתבוננתי ראשי

★ ★ ★
האדיר עם, הדוק מגע

 ראיתי ממול. עצמי את איתי ף*
בל בנחת נע הוא דם. זורם שבפני 1

 את הורדתי וקצב. ושלווה בבטחון עורקים,
 דם. לי זורם בידיים שגם והרגשתי ראשי

ו שקופים היו והעורקים בהן, הסתכלתי
 לבנים וגרגרים אדומות טיפות תכולים.

 אל* דיבר הוא בכוח. הלם לבי בהם. צפים
 איתך! אני אייתך! ,אני תופים: של בקצב

 ל; להגיע הצלחתי איתך!׳ אני איתך! אני
הספה. על ולשכב חדר

 לא אבל שינה לתוך גלשתי נעצמו. ״עיני
 וקופא. הולך שאני הרגשתי לישון. -יכולתי
 בשניה. אחת נקשו שיני והזעתי, רעדתי
 לבנות. אבן כמפלצות בדמיוני אותן ראיתי
קמ ורוגז. רעד מרוב תשברנה שהן פחדתי

 על התיישבתי ביניהן. והפרדתי מהספה תי
 סחרחורת. השתי לי. כאב הראש כיסא.

לע התחלתי אוויר. לי שחסר ידעתי פתאום
ה את אלי ולמשוך בפנים התעמלות שות

 חשבתי האוויר, עם הדוק מגע קיימתי אוויר.
 להעלות התחיל והוא אותו, והבנתי אותו
ב דוהרות מכוניות של אבק נורא. אבק

טירוף.
 החוצה יצאתי חם. לי היה ״התעוררתי.

 מונית, עצרתי לכביש. עד הגעתי החדר. מן
 גרמו אורותיה אליה. להיכנס חששתי אבל

מ מסונוור. הייתי איום. לכאב־עיניים לי
 השעה חושך. היה כבר לי, התברר סביב,
 ־! ה־ מן ביקשתי בוקר. לפנות שלוש היתד,

 לי עזר הוא להיכנס. לי שיעזור נהג
להכנס.

 המיטה על נפלתי מיד הביתה, ״כשהגעתי
ונרדמתי.

 רק אותי עניין בצהריים, ״כשהתעוררתי
 האל־אס־די בפגישת חברי אם אחד: דבר

 שהיינו שלמרות מתברר כמוני. הרגישו
 זה, את זה מבינים שאנחנו והרגשנו יחד,
 ממין ודברים צבעים תמונות, אחד כל ראה
אחר.

 מסוג ומביעוטים מפחדים סבל אחד ״כל
שונה.

 אחד כל בילה — יחד שהיינו ״למרות
נפרד.״ בגה־נום

 ו התגלה איך ז 25הלס״ד־ הוא מה
 על בישראל! נמצא הוא צורות באיזה

הבא. בשבוע זו, סידרה בהמשך כך
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