
ר pnומע~ון

לסמים nמכוו nההעל
 1שטיוייט-,,יוצוואסתרהפסט,וים"פווב"אדיעייו

חובבלאהמאת:

עתיחה

בכיבקרבפושטבסמיםהשימושומחריפה.הולכתלסמיםההתמכרותבעיית

לחפש-בעיהלמודעותליצורהצורך .ביותרצעיריםבבקרואפילורבים'כוער
מלהידרדרכוערבכיולמנועממאיר,לנגעשהפכההתופעהאתלעקורדרכים

היאמאלהאחתהנושא.עלבגלוילכתובילדיםסופריכמההביא-להתמכרות

רואים"כשהילדיםכתיבתה:מטרתאתבפירושהמכסחתשטרייט-וורצלאסתר

מטבע zלהשתמש".לאלומדיםהםסובל,אניוכמההסםבגללהידרדרתיכמה
היושבעברומזעזעים,קשיםתיאוריםזהנושאעלבספריםמצוייםהדברים

הרפשכלאתושרקכחלבליבגלוילתארמאשראחרתדרךאיןכיום .סאבו

להרתיע.כדיוהכלההידרדרות,ותהליך

חרמןקאימאת ," ...פכריסטינה"אניהספרלעבריתתורגם 1982נשכתכבר

מגיללנרקומניתשהפכהכריסטיכהשלמזעזעוידוימצויבספר 3ריק.והורסט
וההצלחהשבספרהאופטימיותלזכות.הידרדרהמכךוכתוצאהשתים-עשרה,

גםחיוביתמוטיבציהומעורריםהצעירהקוראאתמרשימיםהסמיםמןלהיגמל
 .בסמיםלהשתמששהחלואלהבין

סקוטמאתהביתה,שוביאנאקטלין,הוא 1986נשכתלכרעדשתורגםנוסףספר

אתהכותבתמתארתביומןשש-עשרה.בתכערהבידיהכתוביומןזהו 4או'דל.
אמה,הלשנתבגללהנהרגבמקסיקנימתאהבתסמים,צורכתלחברההצטרפותה

בכלאותהמחפשתואמהלהריוןכככסתמסתבכת,הגיבורההבית.מןובריחתה

שלהידרדרותהלגמילה.למוסדמופניתהיאלארצות-הבריתבשובהדרך.

 .הצעירהקוראעלישפיעוודאיוסבלותיההגיבורה

רון-פזרגלילה .מקורייםספריםמספרגםבעבריתמצויים-90הבשנותהחל

רקמתמקדאיכר , sאבודכמעטהאח,דספרים:שכיהסמיםלנושאהקדישה
וכנופייתלזכותשכסחפהאםמפורדת,משפחהבבעיותאלאהסמים,בבעיית
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לסמיםהתמכרותשלסיפורהוא , 6מסטולהשני,ספרהואילוצעירים.פושעים
אמינהבצורההמחברתמתארתזהבספרנכזבת.מאהבהכתוצאהטוביםבןשל

הוא.מפיוכווידוייוגב,שלוהפיזיתהנפשיתההדרגתית,ההידרדרותאת

לושאיןוההתמכרותבמצב",שולטש"אניהעצמיהביטחוןהחברתיים,הפיתויים

והסםבכוחולבטוחלאדםלושאלהקוראאתלשכנעאמוריםעליה,שליטה

ההוזיםמכוריםשלסמיםמאורותשלזוועהתיאוריישבספר .ביותרמסוכן

ערכית,לירידההמביאהבסםהתלותאתמציינתהמחברתאנוש.צלםומאבדים

למכורואףולאומית,משפחתיתנאמנות,כללזנוחלסםהמכוריםאתהגוררת

התוצאותאתאנורואיםכאן .לסמיםכסףלהשיגכדיבליםלמתצה"לינשק

מצליחזהבספרגםאולם .ממנת-יתרכינרתהנערהשלמותהעםהטרגיות

עולהוהואמסמים,שנגמלבחורלוהמצמידיםהוריובעזרתלהיגמלהגיבור

 .ולבית-הספרלחברהוחוזרהנשייהמתהום

 7האור.רגעיבספרהשוליבאופןהסמיםנושאאתהעלתהשטרייט-וורצלאסתר

תוקפנות,אלימות,החברה:מתחלואיחלקהיאזהבספרלסמיםההתמכרות

הגיבורואילוהספר,מוקדהיאבמשפחההאלימותוגירושין.במשפחהפירוד

השפעתהאוהבת.חברתובהשפעתלבסוףנגמללסמים,המתמכרהנערהאלים,

מלךאדיהשני,בספרמרכזימקוםתופשתהמתמכראתהמצילההאהבה

דיוננו.עיקריסובשעליוהמסטולים,

הנ:יסט,ליםנ:ילךאדי
ניסיוןכאןעשתההמחברתלסמים.ההתמכרותבבעייתכולומתמקדזהספר

השוניםגורמיהעלולעמודההידרדרותשלהבעיהלשורשילרדתביותרמרשים

כלעםלאומיים.ואףחברתייםמשפחתיים,גורמיםעלמצביעההיאוהמגוונים.

טרגיותאורות,וגםצלליםבוישאופטימי.הספרנשארהקשיםהזוועהתיאורי

כאח,דומבוגריםצעיריםלקוראיםחשיבותווזוהיוגמילה,אהבהגםאן-ומוות

המתואריםהצלליםעלתחילהנעמוד .הסמיםבבעייתהטיפולמופקדבידםש

האורות.עלנצביעמכןולאחרלהידרדרות,הגורמיםועלבספר

הספרתובן

לאבלסמיםהמכורהזונהלאםבןנרקומן,(אדוארד),אדיהואהספרגיבור

נגדפוסקבלתימאבקשלספרזהולסמים.הואאףהמכוררן,בגילאותושנטש

ביתהאתההופכתשושנה'אמותיאורי .מכבליולהשתחררוהרצוןהסםפיתויי

ומדכאים.קשיםתיאוריםהםהקטן,הילדשללעיניווהכלוסמים,זנותלמאורת
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האםבגבינות.לעסוקאותומביאהבמגדיאל,למוסדהביתמןאדישלהרחקתו

ומתמכרהיפואיתהרחובלחבורתמצטרףוהואלביתה,כורחובעלאותומחזירה

מעצרבעקבותיו,המשטרהשלפוסקבלתימרדףקייםואילןמכאןלסמים.

טובהתקופהמצייניםבקיבוץוהשהייהלנח"להגיוסשיקום.וכסירןבאנו-כביר

לסמיםההתמכרותומכאןבהמשך,שיבוארכפיסיוט,הםוהצבאהטירונותבחייו.
למפנה:גורמתוישרה,צנועהמושבבתענת,עםהפגישההקשה.וההידרדרותקשים

מהורהאבנר,להם,הנולדוהבןהסמים,מתהוםבהדרגהאותרמעלהאהבתה

באמינותמתוארמסמיםהגמילהמוסדלהיגמל.אדישללרצונומרכזיתמוטיבציה

הטוב.לסוףעדקשייוואתאדישלמאבקואתמלוויםוהקוראיםרבה,

!,התמכורת:הגוזמ,פ

(טישהא.

בהתמכרותראשוןכגורםהנטישהמעשהמרכזיכמרטיברעולהחוזרבספר

החשהנטוש,האדםשללמצברפסיכולוגיהסברכאןישולהידרדרות.לסמים

והשאלההתסכולמתלווהאלהלרגשותאונים.וחוסרבדידותביטחון,חוסר

נטשוני.שאהובייפעלתיעוולמהמדוע?תשובה:עליהשאין

האםאתהפכההביתאתנטישתואדי.שלאביוהואבעלילההראשוןהנוטש

תסכולהאת .הסמיםאתלממןואמצעיל"מקצרע"לההפכהשהזנותלנרקומנית,

מתבררבהמשך .חשוךבחדראותרונועלתאותרמכההקטן'בבנהמכלההיא

באדי.מיניתשהתעללאחדהיהאליהשבאוהגבריםשבין

אוהבת.אבבדמותהחסראתלמלאכדיאביו,אתהרףבלימחפשהקטןהילד

"אתה :) 94(עמ'לאבהותוזהמתכחששנים,כעבוראביו,אתאדימוצאכאשר

להקינאשהאבהאם,מדברימסתבר,אותי".שעזבתמפניאדי,אמרבכול,אשם

הואשבוהאב,אצלנוסףבביקורלהתפוררות.גרםובכןאחרת,אישהאחרוהלן

בהיותיאותיעזבתלא"אילואדי:שלהמפורשתהאשמתוחוזרתבאבהותו,מרדה

ועלהבעיהשורשעלהמחברתמצביעהכאן .) 146(עמ'אחרת"גדלהייתיילד,
 .לסםלהתמכרותהמרכזיהגורם

החיאדי,שלחברו(יעקב),יקיידיעלנעשיתשושנה,האם,אתנוספתנטישה

מןלהיגמלהתאמצהשבגללההדדית,אהבהמתוןקצרהתקופהאיתה

ליאושהגורמתבסמים,לשימושארתהמחזירהזרנטישהלסם.ההתמכרות

אותי?עזבהוא"למהסמים.שליתרמנתלקיחתידיעללהתאבדותה,ומביאה

 .) 142(עמ' " ...מלוכלךסמרטוטשמשליכיםכמואותיהשליךשהואלו,חטאתימה
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נודעכאשרממנושקבלההרצחמכותאחריאדי,אתענתנוטשתזמניתנטישה

בסכנהשחיהשבבטנה,העובראתלחצילכדיבאחזונטישהבהריון.שהיאלו

אביו.נטישתאתובתחושותיובזכרונומעלההנטישהחווייתאדי.שלבמחיצתו

תמוכה Dlשבלולבר!,ת\ lא"השאורהאותה:ומאשיםהתכחשותבזהרואההוא

ואכן, .) 139(עמ'בסמום"עצמןןוטבועהמסרוחוסהבוןבפכו 1בשף 1שיצכךו , 11עיר 1

 .לסמיםבהתמכרותוהמדרגהלשפלאדיהגיעבההקשחהתקופהזוהי

בחבורתהשלישיהואעומריעומרי.אתהנטישההיאחטראגיתהנטישהשיאאולם

החשמל"מ"גןנלקחלשםבאבר-כביר,אדיפגשעומריאתועומרי.יקיאדי,הידידים:

חייווכלחוריו,חםמיכללידעלאעומריזכר".ממין"זונחבזנות,כעוסקבתל-אביב,
מר:חיהגורלוהסעד.משרדמפתןעלתינוקבחיותואותושנטשהאמואתחיפש

כאשרבו.והתעללאותוהרעיבבדירה,לבדאותושכלאמין,סוטהבידינפלהוא

דקרוהסכין,אתלקחהתגונן,עומרילחורגו.וניסחהאישאותותקףלברוחניסח

הובאולאובמשפטועומריאתתפשההמשטרה .) 156(עמ'לצמיתותלנכהוחפנו

לזמןלמאסרנידוןהואהמשפחתי.מצבולשופטהובהרולאלמעשההמניעיםכלל

אמרהמשפטלפניבכלא.התאבדלבסוףבו.שהתעללואלימיםמבוגריםביןממושך

אחרדברמזל.לוהוהלארלי, 1לגאןתוהפקירהשליןאמאלרתי, 1שנ"מהרגעלאדי:

 ...תי lאשילדהזןאתתמצא\גסתחפששליהנשמהאז ...ת 1אמאניאםהחלטתו:
 ...ת 1מ 1בחל 1בהקיץאןתהאענהאנו ...ןלולהמם lיתה lאף 1תררנשמתיהיא,מי\כשארע

היחידהדברזהכי ...מפנוח 1לברלאןלהוהיהלא ...החייםכלאתלהס 1אהראני

 .) 157(עמ'לם" 1העבכלנקמהבה,נקמההנקמה.לי:שנשאר

המדריךעםהופיעההיאיקי.גרשבוביפואדישלבביתואישההופיעהאחדיום

אחדיםחודשיםשלפניסיפרההזאתהאישהלאדי:יקיסיפרוכן .ממגדיאל

היאשינוי.שוםבליחלום,אותולילהכלבלחות.חלוםאותהלהטרידהתחיל

במיליםפתאוםלדברהתחילוהתינוקיומו.בןתינוקתינוק,רואהשהיאחלמה

הרפהלא 01"החלאןתו",זרקתלמה"אמאהמשפט:עלורקאןוחזרמבוגרשל

למה"אמא,השאלה:אותהבפיוהיתהותמירהתונוק,הןפיעלילהלילהממנה.

 ) 230-229(עמ'אותי?"זרקת
8 

• 

עלהועתההתינוק,לידתעלדברגילתהלאלבעלהנהרסו.שחייתסיפרההאישה

נטישהעלסיפרהעודכמורח.עבודתהאתואףילדיהשניאתוחרסהכלוצף
אותהנטשמעשיו,עלאחריותלקחתמוכןחיהלאחרתהלוהצעירהדודנוספת:

לבדהעומריאתילדההיאחברית.לארצותוברחחמש-עשרהבתכשהיא

הבןגורלאחרלהתחקותהאםהלכההחלוםבעקבותידע.שאישבליבשירותים

יאוש.מרובעצמואתתלהעומרימאוחר,חיהכברליקיכשהגיעהאןשילדה,
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יקי,שלדמותואתלפנינומציירתהמחברתזה:בספרטראגיתאירוניהקיימת

ותומכיםאוהביםהוריומבוסס.מביתבאיקיעומרי.לגורלהמלאהניגודהואשגורלו

כלרוצהואינוולסמים,לרחובבורחהבית,אתנוטשהואאןדבר,לוחסרלאבו,

עומרי.שללקנאתוגורםעומרישלזהלביןגורלוביןהמשוועהניגודמהוריו.עזרה

(עמ'פניםבבושתאותםומגרשהאוהביםבהוריובועטהואכיצדמביןהואאין

מבליוהטוב,החםהביתמןבניםבורחיםשבהלתופעה,הסברבספראין .)-1'65-6

פשרה?אתיביןומיבאדםהיארוחלדבר.הגיוניתסיבהכללעיןשתיראה

 ח., Pאויב.
מופניתבאחז .מקריםבשניבספרמופיעהלסמיםלהידרדרותכגורםהאלימות

אליםסמיםמוכרכלפי-השניובמקרההצבא,שלטונותכלפימאשימהאצבע

 .סמיםמוכרולהיותלחזוראותוומכריחלאזימניחשאינו

מ"כשלבידיונופלאזיהטירונים.בקרבבמיוחדבצבא,"הטרטורים"למזיידועים

והשקטותהאדישותתגובותיומחיר.בכלאותולשבורומנסהלוהמתאנהסדיסט

לשבתיצאוכשכולםאותו.חיכהואףהשתוללהמ"כהפוכה,תוצאההשיגואזישל

השבת?"עלזךעברה"כנצךבסרקזם,המ"כשאלוכאשרלמחנה.אזירותקחופשית

החייליםכלאזי.אתהרגוכמעטאקדחואתשלףמכליו,המ"כיצאהשיב,לאוהוא

נוספות.עלילותאזיעלוהעלילהמ"כשיקרלמ"פואילולסיטואציה,עזיםהיו

המ"פמגבהסדיסט,מ"כשלהבעיהלעומקולרזתשאירעמהאתלתחקרבמקום

זהמשוועצדקאיאחרת.לפלוגהלהעבירואזילבקשתנענהאינוואףהמ"כ,את

שהמשיךהמ"כלקתה.והמשמעתפחתההמוטיבציההמחלקה,כלעלהשפיע

חייליםערקווכמוהוהצבא,מןלעריקהולבסוףעזהלשנאהלוגרםבאזילהתעלל

צבאי.בכלאונכלאנשפטנתפש,אזינוספים.

(עמ'המחברתמידירציניתולהאשמהנוקבתלביקורתהואאףזוכההצבאיהכלא

שיזריקוומסכיםלתאחבריולשידוליאזימתפתהלראשונהשםמכל:והגרוע ,) 90

הצבאיוהכלאמכורנעשהמאזבו.השתמשלאאזשעזקשהסםלוורי,דהירואיןלו

 .לנרקומןהפכו

כלאתלאלשמהכמעטמיפו,"חברו"(חיימיקו),מיקרהסמיםמוכרשלאלימות

מוסדאתשעזבלאחראזיאתפוגשהואוחצי.שנהבמשךשלוהגמילהמאמצי

זובזהער .הסמיםלשוקלהצטרףלהכריחוומנסה Iמסמים"נקי"והיההגמילה

להפילםומאיימותהסמיםלנגמליברחובהאורבותהרבותהסכנותעלמעידה

אותומצילהמצבו,עללהודיווחענתעםשהתקשראזישלתושייתוושוב.שוב

הטוב.לסוףומביאה
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הואהחברהלחיקוהחזרתוהמסומםשיקרםבתהליךבמעלהראשוןחברתיגררם

לאחבריורגםאזיגםהצבא.מןהמשוחרריםולכללוועבודהתעסוקהמציאת

להיכנסוהתאמצווביקשושחזרופיעלאףהעבודה,בלשכתעבודהלקבלזכר

הפןכןבסמים.מפלטלמצואשובאזיפנהאכזבהמרובהנורמלי.החייםלמעגל

ולמשתמשהואגםסמיםלסוחרשהפכוחיימיקו,הסמיםסוחרבידיקללטרף

שאינםהחברה,מוסדותכלפימאשימהאצבעמופניתכאןאףספק,ללאכבז.

 .הסמיםממעגללהיחלץהשולייםלנוערעוזרים

שבספרהאורנקודות

המתוארוהמכוערהאכזרלעולםאוראלומותמכניסיםמרכזייםרגשותשני

שלרשתביןהמתפתחתהאמיצההידידותהידידות.וכוחהאהבהרגשבספר:

משבר.בשעתאחזבכלהתומכתאמתשלידידותהיאועומרי,יקיאזי,הרעים,

אתהפוקדהסמיםמשברה"קריז",עלבכלאלהתגברלאזיעוזרעומרי

עםואזיהוריו,לביתזמזמינועומריאתמקרביקילסם.רעבכשגופםהנרקומנים

שישמוכיחהזוידידותקברו.עלמצבהומקימיםבכלאבהיותולודואגיםיקי

המצולה.מיווןלהוציאםניתןנכוןשבטיפולחיוביות,תכונותאלהבנערים

במוסדהיותרבזמןשלהוהנאמנותהמסירותהמדורדר,לאזיענתשמגלההאהבה

יוצרתאבנר,הקטןלבנואזישלהעזהאהבתובמאבקו.לושעוזרותהןלגמילה,

אבשלאמתאהבתזרתיהמשברים.בכלולעמודלהיגמלחזקהמוטיבציהאצלו

תחייתואתמסמלאבנרמאביו.מעולםקיבללאשהואמהלולתתהמנסהלבנו,
האפלים.לחייואורוהכנסתאביר,אזי,שלמחדש

בנהאתהמכהלחלוטין,שליליתדמותהיאכאילוהנראיתשושנה,האם,גם

קיימיםבהאףולסמים,לגבריםומתמכרתבצרכיומתחשבתאינההפעוט,

לבסוףמסמים.ולהיגמללנסותארתהמביאהליקיאהבתהאור.שלניצוצות

בכלהאשימהשהואפיעלאףשלה,בדרכהאהבה,אזיבנהאתשגםמסתבר

אליה.אהבתוגםמתעוררתמותהאחרצרותיו.

הסמים.בעולםאורנקודתמשמשהואאף"נרה-יונתן",מסמים,הגמילהמוסד

בחולשותיהם,ההתחשבותלמטופלים,הסוציאלייםהעובדיםשלמסירותם

להאמיןהקוראאתמביאיםאלה-המלך,זרןעללהעלותםהעזוהרצוןהעידוד
האהבהעםביחדזה,מוסדוסמים.אלימותשלבעולםגםורע,שחררהכלשלא

במאבק.ניצחואזיהרצויותהתוצאותאתהניבולבנם,ואהבתםואזיענתשל
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ה 7 ' 7והעהספרמבנה

הראשוןבפרקואילן.ב'מפרקרקכרונולוגיבאופןמתפתחתבספרהעלילה

שלשחרורולפכיהגמילהבמוסדענתשלביקורהעלומספרתהמחברתמקדימה

הדמויותאתעדייןמכירשאינוהקוראשלסקרנותואתמעוררתהיאבכן .אזי

מבכה .מכןלאחריקרהמהיוזעהקוראואיןהסיפור'סוףעדייןזהאין .בספרש
 9שחר.בספרהגםמצוידומה

שיקרהמהמפכיוחששותיוגיסא,מחדלודאגתהעולהוענתאזישביןבשיחה

הסככותאתשטרייט-וורצלמדגישהבכןגיסא.מאידןהגמילהלמוסדמחוץ

כלאפולואזלוחזדשום,נמשךמותוהא"המבחן .לסמיםהמכורבפכיהעומדות

אףהשניים,ביןאהבהשלתחושההפריזהבתיאורישזאת,עם .) 10(עמיהחוום"

כמוצמודותאצבעזתוהםבודה,ודונודו,"ורהבמפורש:זאתאומרתאיכהשענת

אופטימי.סוףעללקורארומזזהתיאור .) 11(עמי " ...באהבהכמודבקותבחובזק,

נפילהוקימה,הידרדרותוירידות,עליות"זיגזג":שלבמתכונתהיאכולההעלילה

וכסירנותמפלט,ולמצואלשכוחכזילסםובריחהפיתוייםועליה.מאבקושוב

 .תוםעדמושחתשאינוהמתמכרשלהקוזהו .להתגבר

התחתוןבעולםמבטלהישירקללאולבוגרים.גבוהותלכיתותמיועדזהספר

היאדבריי,בתחילתשציינתיכפיהספר,שלמטרתוובהתמכרות.בזכותהמזוהם,

גורמיםשהםהסבלהכרתבאמצעותהסמיםנגעאתלעקורחינוכית:

לוולעזורהנועראתלהביןכן:גםחשובמסרישלבוגריםבסם.למשתמשים

"ככדורכמוהנטישהכימצב,ובכלגילבכלילדלכטושלאהפיתויים.כגזלעמוד

הבועט".רגליאלהחוזרמתגלגל,
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