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במדינה§
)35 מעמוד (המשך
 בבית־ שהאחים אלא קשה, חולים חולים,

זאת. מבינים אינם החולים
 רופא־ של לטיפולו חיכיתי ״שבועיים

קי ולא לי, התנפחו הפנים כל שיניים.
 נתנו מכאבים שהתעלפתי לאחר רק בלתי.

לרופא-שיניים. ללכת לי
 מעט לנשום לחצר לצאת ״כשביקשתי

הס לא תרופות, של ריח בלי נקי, אוויר
נרקו שאני על בי פגעו הזמן כל כימו.
ויצאנית. מנית

איתי. ולדבר לבוא אחד לאף נתנו ״לא
 — וזה לחברים. לא לשעבר, לבעלי לא

 טובה מילה לשמוע חייבת כשהייתי דווקא
בדרכי. להמשיך שאוכל כדי ממישהו,

 לביקור, בן־דודי הגיע הימים ״באחד
 לי אמר סקוביץ, ד״ר המחלקה, ורופא

 חדש?׳״ סרסור לד ,יש כולם: בנוכחות
 נתקלה ושעל צעד כל על השפלה.

 מצידי ״את כמו ומשפיל, עויין ביחס רינה
 ״את או במוסד,״ שנתיים להישאר יכולה
 שאין יודעת את ״או בחוץ,״ ואני בפנים

 עלובה.״ ״זונה או סיכוי,״ לך
 רינה, אומרת יודעת,״ איני רק ״אני

להי שמנסים צעירים חבר׳ה יעשו ״מה
 פשוט הם אליהם. יתייחסו 'ושככה גמל,

 הסם עם לחיים ויחזרו הכל את יעזבו
 שימותו.״ עד — והייאוש

הא בעיותיה אולם מטאטא. לאפול
 בלא שהשתחררה, לאחר רק החלו מיתיות
 חלושה מגורים, מקום בלא בכיסה, פרוטה
הת בשנות לעבוד. לצאת מכדי

 את לספק כדי כיצאנית עבדה מכרותה,
להי רצתה עתה, הסמים. את לקנות הכסף

 חזרה אחרת, כתובת באין מזה. גם גמל
מקס. של לחדרו
 נמצאה כמעט שרינה במקום נמצא מקם

כיום משקלו להיגמל. יצאה לולא בו

אלקיים גמולה
שוב למות לא רק

מד אינו והוא שקועות, עיניו קילו. 40כ־
 לסמים. מכור חיה כבר 14 בגיל כמעט. בר

 סמים ובולע מזריק במורד, רחוק הוא כיום
ו — מסומם כשהוא מבהילות. בכמויות

 הוא — היום שעות במרבית הוא זה במצב
 לנסות או הקירות את לגרד מסוגל מסוכן,
מטאטא. לאכול

 ממושכים, נסיונות לאחר מיואשת.
גמי הוא גם שיעבור לשכנעו רינה הצליחה

 התקבל. לא אך — השתכנע מקס לה.
 חזר וזועם, מיואש בעבורו. מקום נמצא לא

 עכשיו, עד שחייתי ״כמו :הקודמים לחייו
 לא רק להם. זקוק אינני הלאה. אמשיך
 אחד.״ מאף טובות לבקש

 היא. גם ומיואשת עייפה לצידו, רינה,
 להישבר שלא כדי ברזל של רצון צריך

 אחד בחדר נמצאים כאשר גמילה. לאחר
לעצ מזריק אותו רואים לסמים, מכור עם
 כדי על-אנושי להיות צריו — יום־יום מו

ולהתמכר. לחזור שלא
 מעמד. להחזיק רינה הצליחה היום, עד
 שעות 24 הנמשכת מלחמה זוהי אולם

תי לא אם ממנה. עייפה והיא — ביממה
אח מגורים לה שתאפשר עזרה, לה מצא
מעמד. תחזיק אם ספק — ופרנסה רים

 בפני עדיין אותה המחזיק היחיד הדבר
 ״כמעט לה: מצפה מה ידיעתה הוא הסם

 אומרת. היא לחיים,״ וחזרתי פעם, מתתי
שנית.״ למות רוצה ״אינני
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