
 את לאבד אנשים לאלפי גרמה והיא המאפיה
מש ובשתיית כנופיות של במילחמות חייהם
מרעילים. קאות

 אמריקה תפשה נגמר, הזה שהסיוט אחרי
לעצ עוללנו מה ״אלוהים, ואמרה: ראשה את
 מדי. מאוחר היה זה אבל הצבועים." בגלל מנו
לעקור. היה אי־אפשר כבר הנזקים את

 בלטימור ראש־עיריית את שאצטט מוטב
 — שמוקה קורט ששמו אשם לא הוא —

 הזמן הגיע לא ״האם שסט: בוושינגטון שכתב
לר בסמים, אמריקה של מילחמתה את לצרף
ההיסטוריים? השיגעונות של הארוכה שימה

 חריפים משקאות על שהאיסור כפי ״ממש
אמ מיליוני חפצו שבו משהו למנוע ניסה

 סמים נגד העכשוויים החוקים כך ריקאים,
 מבוקשת בסחורה המחזיקים אנשים מפלילים

הס של מחירה מאמיר מזה כתוצאה מאוד.
 גורם זה האמיתי. למחירה מעבר הרבה חורה,

 לא־חוקיים מסמים ענקיים רווחים לצבירת
 נפלאה להשקעה תעשיית־הסמים ולהפיכת
וליצרנים." לסוחרים
 ראש־ — האלה הדברים את שכתב האיש

 שנים, שבע במשך ה?ה, — שמוקה העיר
 השתכנע הוא ודווקא לוחמני, מאוד תובע
סיכוי. שום שאין

 זה: הוא האכיפה שבניסיונות הפרדוכס
 ומי מפרג המופקים אלה הטיבעיים, הסמים
 יותר ועור הקוקה להפקה. זולים די הם קוקה,
אק בתנאי הגדלים חזקים, צמחים הם הפרג,

 גם נמוך. הטיבעי ומחירם מצויים וקרקע לים
 האופיאטים להפקת המעבדתיים התהליכים

 הפקתם על האיסור מסובכים. לא הם וחקוק
 מונים. אלפי מחירם להאמרת גורם והפצתם

ה שוק אמצעי־האכיפה, את מכבידים כאשר
 עולה, המחיר אבל מצטמצם, אינו צרכנים
המיסחר. כדאיות וגדלה

בס המיסחר על להכביר מצליחים כאשר
לשי השוק עובר גדולי־הנפח, הקלים, מים
הממכ יותר, המזיקים הכבדים, בסמים מוש
 להבריחם שקל אלה יותר, והיקרים יותר רים

 הזה מהסוג סחורה גם וכאשר בהם. ולסחור
 כימאי נמצא תמיד לשוק, להגיע ממעטת

 על המשפיע מעבדתי, סם איזה שמפיק קוסם
הומ כך חמור. יותר עור באופן המשתמשים

ה״קראק". צא
 הזה, התהליך את לעצור היחידה הדרך

 הסמים מחיר הורדת הסמים. מחיר הורדת הוא
החו המיגבלות כל כמעט יוסרו אם תיתכן

וצריכתם. שיווקם ייצורם, על קיות

 החב־ שמשלמת האמיתי המחיר מהו ־3
 את להדביר הנכזב המאמץ תמורת רה ♦

 עם נמשיך מיספרים. כמה זרקתי כבר הסמים?
 של באוניברסיטה שנערך בסימפוסיון זה.

 — בעיתון קראתי כך — אמר באר־שבע,
 במיש־ מחוזי רופא שהיה פנייש, אשר הד״ר
 המשתמשים איש אלף 200 בארץ יש כי טרה,

 במה המשתמשים איש אלף 20וכ־ בסמים
 להרואין המכור אדם קשים״. ״סמים שנקרא

 כרי לחודש דולר אלפים 10ל־ לדבריו, נזקק,
 הסמים מצרכני רבע רק אם צרכיו. את לממן

 איש 5000 רק — להרואין מכורים הקשים
מיליון 600ל־ נזקקים הם אז כי — בישראל

משתמשי□ איך
לבי ביותר והקלה הנפוצה השימוש צורת סיגריות:

 כמות הטבק בתוך מערבב סיגריה, מפרק המשתמש צוע.
 התערובת את ומגלגל מריחואנה או חשיש פירורי של קטנה
 רגילה. סיגריה עישון במו - העישון מיוחד. גילגול בנייר

 עמוק העשן את לשאוף עדיף יותר, טובה תוצאה לקבלת
מגולגלת. לאפה, צינגלה, ג׳וינט, נפוצים: שמות לריאות.
 סיגריות משתי מורכב שהפגז אלא הסיגריה, כמו פגז:

ומריחואנה. חשיש של יותר גדולה ומכמות יותר או
סוגיס: לשני מתחלק במיקטדת השימוש מיקטרת:

 שבחלקו קונוס, של בצורה צינור מעין צ׳ילום: או הצ׳יל,
מד חשיש, פירורי עם טבק של תערובת מגיחים הרחב
 עשן את רגילה, מיקטרת לעישון בניגוד ומעשנים. ליקים
לריאות. ̂עמוק שואפים הצ׳יל

דומה. השימוש שבור. בקבוק של צוואר - מאולתר צ׳יל
 על רשת. יש שבקצה מיקטרת זוהי קטנה: מיקסרת

 מציתים טבק, ללא החשיש, פירורי את מניחים הרשת
לריאות. עמוק ושואפים

הפח שעל אלא רגילה, נרגילה כמו מעשנים נרגילה:
 על חשיש של קטנים גושים מניחים הנרגילה שבראש מים
 מגיע הוא וכך מים, דרך בצינור עובר העשן הטבק. גבי

ונקיה. מזוקקת יותר בצורה לריאות
מבק מאולתר כלל בדרך נרגילה. מעין במג: או באנג

 נמצא הצינור של החיצוני בקצה צינור. נעוץ שבצידו בוק
 צ׳ופול, או פעמון ראש, המכונה ממתכת, וחלול קטן חרוט

 של השני צידו וחשיש. טבק של בתערובת ממלאים שאותו
 מפיית-הבקבוק שואפים שבבקבוק. במים טבול הצינור
 שואפים - ״מפילים״ המהדרין המים. דרך מסתנן והעשן

 נקי והראש למים נופל שבראש האפר שכל עד בחוזקה
חוזר. לשימוש ומוכן מאפר
 אצל בעיקר גילגול, מלבד ביותר הנפוץ האמצעי זהו

יותר. וחזקה מהירה שלו ההשפעה כבדים. מעשנים
 העוגה כשלתערובת עוגות, לאפות הנוהגים יש אפיה:
 כמו אוכלים העוגה את חשיש. של מטויימת כמות מכניסים

רגילה. עוגה

 פירורי־חשיש, לתוכו מפוררים קפה, מבשלים קפה:
 התבשיל לתוצאות. וממתינים במלואו המוצר את שותים
״מרלי". או ״כיף־לי״ ״כיפקפה", מכונה

 שמן־בי- ומעט פירורי-חשיש בכפית מניחים יוגורט:
 ואותו בשמן נמס החשיש קטנה. אש על ומחממים שול

 ולכן מאוד, מרה התערובת ביוגורט. או בלבן מערבבים
אותה. ממתיקים

 יכול המוזכרים, המוצרים בייצור שמתעצל מי בליעה:
ולהמתין. חשיש של קטן בוף לבלוע פשוט

 כל חברתיים. סמים הם והמריחואנה החשיש אגב,
 מיד מועברים כאן המוזכרים דרכי־השימוש וכל המוצרים

לפה. ומפה ליד

לשנה. דולר מיליון 600 לשנה. דולר
 משיווק ככולו, רובו מושג, הזה הכסף

 רכוש מעבירות־רכוש. ובעיקר מזנות סמים,
וא מערכו בחמישית נמכר בעבירה המושג

 את לממן כדי כלומר, מכך. בפחות פילו
 המכורים אוכלוסיית חייבת הסמים רכישות
דולר. מיליארד שלושה שערכו רכוש לשדוד

 יסביר מישהו אם אשמח מופרז? נשמע זה
 את לאשר בלי בחישוב. הטעות היכן לי

 תימוכין מוצא אני לדיוקם, האלה המיספרים
 שאומרים במה סדר־הגורל, ברבר להשערתי

 העיקרי המניע אודות מנוסים אנשי־מישטרה
 ניסיתי בישראל. עבירות־הרכוש למרבית

 חברות־הבי־ איגוד של המיספרים את לבדוק
 כפיצוי החברות ששילמו הסכומים אודות טוח

 הרבה למיספרים הגעתי זאת ובדרך לניזוקים,
 כחצי הם: אף מחרידים אבל קטנים, יותר

דולר. מיליארד
 אנשי־מיש־ — אנשים מאות הכל. לא זה
 המאמץ במיסגרת מועסקים — ואחרים טרה

 מיס־ את ימנה מי ספקי־סמים. ללכוד הישיר
שמ בעבריינות המטפלים השוטרים של פרם

 זו תהיה האם סמים? הם העקיפים ניעיה
של מכוחה חמישית שלפחות לומר הפרזה

 מחבות לעברת העולמי מהמירון
בן־יהודה ונתיבו! בן־אמוץ דו שו

 להתמסטל מסוגל הוא מסמים. או מאלכוהול בגילופין היה התמסטל:
רגילה. מסיגריה אפילו

 הרע. ההרגל מן להיגמל יכול ואינו חשיש המעשן אדם השישליק:
חשיש. כיף:

 חשיש. מעשנים שבו מקום מחששה:
 נאפס. אצבע חצי אצלו תפסה המישטרה חשיש. נאפלו:
 עד ישגו רגילות. סיגריות לא מעשן! אתה מריחואנה. או חשיש עישן עישן:

 ועישנו. מוסיקה שמעו בלילה, 2
חשיש. בעישון רוב פי על סיגריה, עשן שאיפת שחטה:

 מיליוני שוטרים, אלפי — ישראל מישטרת
הזה. בעניין מושקע — עבודה שעות

 ומה הסתומה? מערכת־המישפט עם ומה
 התשלומים עם ומה הפקוקים? בתי־הסוהר עם

 ומה אסורים? עבריינים של למישפחותיהם
 היועצות והמורות הסוציאלייים העובדים עם

 שרותי־השמירה עם ומה בילדיהם? המטפלות
 בשנה? מיליונים עשרות המגלגלים הפרטיים

 במערכות־אזעקה המושקע הון־העתק עם ומה
לבתים? לחנויות, לרכב, אלקטרוניות,

 בלא מדובר לעיל, שאמרתי כפי 4
♦ ד  ורוב לשנה, דולר ממיליארד פחות י
 הוא — בדבר תטעו אל — הזה הכסף

 רכישת על ולא סמים הדברת על הוצאות
 המוצאים, סכומי־העתק את גם כולל זה סמים.

סמים. רכישת על לכאורה,
מתכוון? אני למה

 לרוב נזק לגרום עלולים מסויימים סמים
לח להזיק עשויים מסויימים סמים האנשים.

 לערבב נוהגים הבריות אבל מהאוכלוסיה. לק
 הנזק עם סמים, צריכת בגלל הנגרם הנזק את

 לחוק. מחוץ אל הסמים הוצאת בגלל הנגרם
 הסמים הוצאת בגלל הנגרם הנזק הזה, הנזק

 שגורמים מהנזק כמה פי גדול לחוק, מחוץ אל
עצמם. הסמים

השימוש. עצם שגורם הנזק מהו נברר בואו
 חריף נזק גורם אינו ודומיו חשיש עישון
 אני תוחלת״החיים. את מקצר ואינו לבריאות

 סיגריות״ מעישון המתים מיספר מהו יודע לא
 ליחס דומה השיעור אם אבל בישראל, טבק

 ה־ אז כי בארצות־הברית, המעשניס/מתים
 5000 בסביבות להיות צריך אצלנו מיספר
 שהוכרז אחד מיקרה אף לי מוכר לא לשנה.

בחשיש. משימוש מוות על
בת משימוש־יתר כתוצאה המתים מיספר

 כתוצאה המתים ממיספר בהרבה גדול רופות
 מיס־ הוא גדול יותר עוד בסיגריות. משימוש

 עצמי אני מופרזת. מאכילה המתים של פרם
 תוחלת קטנה מזה וכתוצאה לקלוריות, מכור

המ החיים מתוחלת שנים וכמה בכמה חיי

 יקרה, המופרזת האכילה רזים. של מוצעת
 מפחיתה שהיא ויתכן עירנותי, את מפחיתה

 האם שלי. רמת־ההכנסה את במעט או ברוב
 חיפוש לערוך מישהו של דעתו על יעלה

 את להחרים כדי שבביתי, במקרר מישטרתי
עתירות־כולסטרול? גבינות של הנאה האוסף

 הכנסתו נמדדה שבארצות־הברית קראתי
 במריחואנה, קבוע משתמש של הממוצעת

המ מהכנסתו 28ב־^ קטנה שהיא ונמצא
במריחואנה. משתמש שאינו מי של מוצעת

נורא. לא אבל ממשי, נזק זה

 האוס־ החוקים יבוטלו אם יקרה מה £
ם רי ♦  סמים? של ומכירה שיווק ייצור, □

החו על־ידי המוגן זול, במחיר נקיים, סמים
 ממש דורש, לכל יימכרו מונופולים, נגד קים
רבות. ותרופות אלכוהול סיגריות, מזון, כמו

 עלייה תעלה הסמים שצריכת סבורים יש
 כלאחר אותה לבטל שאין השערה זו תלולה.

 עומד ההשערה לעומת השערה. רק זו אבל יד,
 כי הקובע שנים, עשרות כמה בן הניסיון
 מהיר בקצב עולה בעולם הסמים צריכת
 באמצעי־הא־ מתמדת החרפה למרות מאוד,
כיפה.

 מיספר יעלה אם שגם סבור כשלעצמי אני
 מבוקר שימוש מהר. יתייצב הוא המשתמשים,

 העתיקות, החברות ברוב היה נהוג בסמים
 מתקשה אני מסויימות. בחברות נהוג ועודנו

 התאבדות תארגן המודרנית שהחברה להאמין
 שצ־ מניח אני סמים. באמצעות קולקטיבית

ש חברתיות, לנורמות תיכנע ריכת־הסמים
 בסמים השימוש את לווסת כדי ייווצרו

מוצלח. יותר הרבה באופן החוק את ולהחליף
מיס־ — נניח שלושה פי — יעלה אם גם
 השונים, לסוגיהם לסמים הנזקקים של פרם

על לפחות מאוד, טובה עיסקה עשינו עדיין
הב של הכספי, המחיר של אמות־המידה פי

החב ובריאותם הציבור של הגופנית ריאות
 לחיק נחזיר אנחנו כי רבים. המונים של רתית

מועי להיות שיכולים אנשים המוני החברה
במו — ואנחנו ולסביבתם לעצמם לים
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