
החשיש אורת
באילת המיוחד אבל אותו.

 חשיש. מעשנים שהביטניקים ידוע
 נוהגים המזרח עדות שבני גס ידנע

בין גם נהוג החשיש שעישון הוא

 התקיימה זו מסיבת־חשיש צעירים. וצברים פועלים הבינוני, המעמד אנשי
 הזה העולם צלם על־ידי צולמה היא אילת. בחוף ביטניקים של באוהל

איש. שישה באוהל־הביטניקים נכחו מלבדי עשן. מלא כבר היה כשהאוהל

 הסיגריה המציצות• בסיבוב לתורם
 התמלא החדר לפה. ומיד ליד מפה ־,

התערפל. האנשים של מבטם
 האנשים התחילו סיבובים, כמה

 ״ראיתי אמר: מישהו בחופשיות. ג
 ומת־ פרוע עליז, בצחוק פרצו כולם

 פרצו כולם כלום. אמר לא מישהו
שמחה. :

ה שראה• הצגה על משהו אמר ,ו

 על משהו וסיפר העשן, מתוך לו ענה ליוו, שישב שלו, חבר
 גדול. צייר שפיקאסו אמרה שיער בהירת בחורה סרט. איזה
בצחוק. פרצו כולם

בחכרה עישון
כלל  בדרך ? אילת של לאוהלים החשיש מגיע ך י ^

קטנות. בשקיות נמכר הוא באר־שבע. של בשוק אותו קונים
120 עד 80 שקית, כל עולות, והן קילו, שוקלות שקיות חמש

הטיב. לפי הכל ל״י.
 מהגבול, לישראל מועבר עצמו החשיש

 על־ידי מועבר לעשנו וההרגל מארצות־ערב,
 המקומיים. מארחיהם את המדריכים תיירים,
 בשפה אומרים אותם,״ ״מדליק העישון

המקצועית.
 המזרח, עדות יוצאי בעיקר רבים, אנשים

 הביאו מהתיירים, העישון את למדו שלא
יוצאי שאחוז עיר באילת, מארצותיהם. אותו

ב הנר, לאור
 החבורה תוך
חשיש. במסיבת

והחשיש אני
השתתפתי באוהל, השרועה
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והאהבה

 שמונה עד משישה כלל בדרך משתתפים הסיגריה בעישיןראשונה מציצה
שתיים. או אחת מציצה מוצץ מהחבורה אחד כל איש.

מקנדה. דידי משמאל מהולנד, ביטניקית זיקי, מימין: עראק. בעיקר משקה, בשתיית מלחה העישון
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 המבטים העשן, הדחוס, המקום |||4ןןי

 אלה כל האנשים, של החולמנייס
לעישון. האופיינית האווירה את יוצרים

 האנשים נוהגים בה, גדול המזרח עדות
 כוס על בחברותה, ולעשן כבתים, להתאסף

שתיים. או אחת סיגריה קפה,
 לקחת ״התחלתי האילתים: אחד לי סיפר
ה כוח את מחזק שזה שמעתי כי חשיש
 רק שהוא לי התברר זמן לאחר גברא.
 ומסלק האדם, של העליונות רגשי את מחזק

 הנחיתות.״ רגשי את
 הביא שעבר ״בשבוע אחר: אילתי סיפר
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