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הסם את והביס נדי ובעדה היא שעשו הכבירים המאמצים ער
 לכן הלם, לד לגרום ציתי ף*

 את יפסיק לא שאם לו אמרתי 1//
 ואתגרש אותו אעזוב בסמים ׳השימוש
 קומה קטנת ,24 בת פורמן אירנה ממנו״.
 באולמו העדים דוכן מעל סיפרה וצנומה

ולך. דוד השופט של
 כאשר אבל כנערה, קטנטונת היא אירנה

 מרותק. באולם הקהל היה פיה את פתחה
הצעירה וייסורים. סבל אמרה מילה כל

 סם השפעת תחת
תכו. לעשות יכול אתה

 נראית המציאות
ונסבות פשוטה עלה,

 למודת- לאשה הצופים לעיני הפכה הנאה
הקצרים. בחייה גיהינום שעברה סבל

:אירגה השכוע סיפרה
 מרוסיה. לישראל עליתי שנים שש לפני

באוני למדתי מכובדת, למשפחה בת אני
 וחייתי ציירתי שירה, כתבתי ברסיטה,

 הכרתי אחד יום ורוח. תרבות של בעולם
 נאה, צעיר פורמן, (״רומה״) ראובן את

 מרוסיה. עולה הוא גם מחונן, ספורטאי
 היה ומשקלו ברוסיה. מתאבק היה הוא

 הוא אותו. הכרתי כאשר קילו 120 כמעט
 המשכילה הנערה שלי, הגמור הניגוד היה

 שראובן ידעתי התארסנו. אך והרוחנית,
 משתמש שהוא חשבתי אך לסמים, מכור

 על לי סיפר גם הוא בלבד. רכים בסמים
 הייתי אולי ופריצות. גניבות הפלילי, עברו

תר אליו שאהבתי חשבתי אבל רומנטית,
זה. מכל אותו פא

 שנתיים נישאנו. הורי התנגדות למרות
 זו תקופה ובמשך נשואים, אנחנו בלבד
 והלך. התדרדר בעלי של מצבו בננו. נולד
 ובוהה. במיטת שלמים ימים שוכב היה הוא
 בביקר, .לקום כדי לסמים זקוק היה הוא

לשי עבר הוא לעבודה. ללכת כדי וסמים
 ומריח לעצמו מזריק והיד. בהרואין. מוש
ויותר. יותר

 את לגמול כדי נואשים מאמצים ~*עשינו
 בית- אל פנה מרצונו, הוא, גם ראובן.
 המקום שהוא בבת־ים, לחולי־נפש החולים
 המקום אבל מיידית. לגמילה בארץ היחיד
 ומתחיל לסמים שמכור ומי מדכא, כל״כך

נוצר בין־כה־וכה. כבר מדוכא להגמל,

 ישתנה, שהוא חשבתי
 פושעים עו שמעתי

 כמוטב שחודו
בתשובה שחזרו וחוטאים

 הפסיק הוא לכן החלמה. איפשר שלא מצב
הביתה. וחזר הזה הניסיון את

 לו אמרתי כאשר עשינו נוסף ניסיון
 לקיבוץ. ללכת החלטנו בהריון. שאני

 נוכל בריאה, האווירה שם כי חשבתי
 סמים, מכירים שלא אנשים בין לחיות
 קיבוץ בשום אבל שם, להיגמל יוכל ורומה

אותנו. קיבלו לא
 סיבות קיימות מסובך. הוא הסמים נושא

 חדשה להתנסות צעירים לאנשים רבות
ומרהיב. חדש עולם שזהו להם נדמה כזו.

אשת
הורהומן

 אחרי טוב תרגיש אחת שפעם מספיק
 כמה אחרי שנית. לנסות ותרצה העישון,

 הנפש וגם הגוף לכוד. אתה כאלה, פעמים
ההר את לך נותנים הסמים לזה. זקוקים

 יכול שאתה בעצמך, בטוח שאתה גשה
 אתה הכל. ולעשות החיים עם להתמודד
 נראית והמציאות והכי־חזק, הכי־גדול

 אתה הזמן במשך ונסבלת. פשוטה קלה,
 מתרחק אתה הערכים. כל את מאבד גם

נרקו אל רק ומתקשר בריאה מחברה
 הוא החיים של השדרה עמוד אחרים. מנים
 בדיבור מעביר אתה היום כל את הסם,
ל נהפכים החיים להשיגו. ובנסיון עליו,
 הרדיפה הסם, השגת של קסמים מעגל

 לאט־לאט בו. להשתמש והרצון אחריו,
והרע. הטוב המכור אצל מתבלבלים

 את לגמול כמעט הצלחתי זמן־מה במשך
 הפסיק שנעצר, לפני ימים חודש רומה.

 אחרי היה זה בסמים. השימוש את לחלוטין
תחלי חיפש הוא לו. שנתתי האולטימטום

לקורס הלכנו לכן לסם, פסיכולוגיים פים

לע חשבנו טראנסצנדנטאלית. למדיטציה
 הוא שם. ולעבוד במצפה־רמון לגור בור

 ומרגש מצמיהתו מהתינוק, להנות התחיל
 היותו של השמחה את גילה הוא האבהות.

 היא מאושר. ראיתיו לא מעולם אז עד אב.
 כאשד סובל. או אפאטי, בדרך־כלל היה

 התחיל בהרואין השימוש את הפסיק
 שעד שונים בדברים עניין ומגלה מחייך

כלל. אליהם לב שם לא אז
אירנה. של סיפורה כאן עד

 אותה שהזמין לידצקי, צבי הסניגור
 והתובע, חקירתה, את סיים הגנה, כעדת
הנגדית. בחקירה התחיל קמר, יעקב

 כאשר ופורץ גנב נרקומן, שהוא ״ידעת
ישת שהוא חשבת מדוע איתו, התחתנת

?״ נה
 על שמעתי כי ישתנה שהוא ״חשבתי

 ממנו יותר חמורים פשעים שפשעו אנשים
 הפכו רבים וחוטאים במנזרים, לגור והלכו

אירנה. ענתה בתשובה,״ לחוזרים
חנויות בעלי רימו וגיסו, אחותו ״בעלך

 הם לירות. אלף 400 על העולה בסכום
 מזו* בצ׳קים ומשלמים סחורה קונים, היו

 את הפסידו מפשע חפים אנשים ייפים.
 את בעלך יחזיר כיצד כך, בשל כספם

הללו?״ הכספים
 ענתה היא כלל. נבוכה נראתה לא אירנה

 ב־ התייצב ״בעלי תקיף: בקול לתובע
 לשלם. עליו כי ידע הוא בעצמו. מישטרה

לא שאלוהים יודע ׳אני לי: אמר הוא

 גום שני לקחתי
ליום, חחאין

 ׳ותו עולה ווה
ליוום אלפים מעשרת

 התשלומים בחיים.׳ דבר שום על סולח
 להתגבר ביותר הקל הדבר זה החמריים

 ומשלמים.״ עובדים פשוט עליו,
לח בקהל, למקומה אירנה חזרה כאשר

 :לתלמידיה באולם שהיתה מורה שה
 שיעור הזה, לאולם שנכנסנו מזל ״איזה
 להקנות יכולה הייתי לא מזה טוב יותר

לכם.״

 להתרחק
מפיתויים

מן ד ך  ישב אירנה של עדותה ז
 ולבן- ממושקף גבוה, רומה, בעלה, ~
 רינה אחותו ליד ספסל־הנאשמים על עור

 העבירות, את ביצע שאיתם אלכס וגיסו
 הערצה מלאות בעיניים באימה והביט

ואהבה.
 לספר כדי דוכן־העדים על עלה כאשר

 ״אני ואמר: אשתו אל הביט סיפורו, את
 מכל לצאת לי עזרה היא אשתי, את אוהב

 יודע אני בעתיד. גם אצליח ובעזרתה זה,
 ואני שעשיתי, מה עבור לשלם שעלי
בכך. לשאת מוכן

 לכמות עד הגעתי האחרונה ״בתקופה
 יותר עולה זה ביום. הרואין גרם שני של

 אפשר אי ליום, לירות אלפים מעשרת
 הלכנו לכן רגילה. בעבודה זה את להרוויח
 את לי נתנה שאירנה אחרי אבל לרמות.

והח במכמורת בית שכרנו האולטימטום,
 משתמשים היינו זה. עם להפסיק לטנו

 את לעבור כדי גמילה) (כדורי באדולנים,
בבו לים הולכים היינו הראשוני. המשבר

ב־ להיות וחוזרים התעמלות עושים קר,

 זה. עם והפסיק החלטנו
במכמורת, בית !שכונו

 מפיתויים!רתוק רחוק ־
עבריינית מחברה

עבר מחברה ורחוק מפיתויים רחוק בית.
 האוויר מזג קיץ, עדיין היה זה יינית.

 תנור עם בבית ישבנו ואנו חם, היד.
 היזענו, חליפות. וחם קר לנו היד. חשמל.
 תמידית. נזלת לנו והיתד. כאב, עורנו
 תשיב אשתי ואם לחלוטין. נגמלתי כיום
 שאצליח.״ בטוח אני אשתחרר, כאשר אלי

 תלמידי בין הספסל על ישבה אירנה
 מלאות ועיניה בדריכות המאזינים התיכון
 שמעד, כבר שהיא היה נראה דמעות.

רבות. פעמים הללו ההבטחות את
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