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1 והגזע. הענפים לבין הצמח של והפרחים העלים בין להפריד יש הצמחים. 3

 החומר מיוחדים. כלים בעזרת הצמחים את ומשפשפות לוחצות העובדות
ושוב. שוב התהליך על לחזור צריך ברזל. רשת דרך למטה, נדחף המסונן

קה שמתקבקת עד הקידסת, מן נבוכה במסננת משתמשים פעם בכל אנ  ה
באבקת־חשיש. מתמלא המחסן עצומה. היא בתהליך האבק כמות הנקיה.

מווולוג:
חהננו ״אל
אותי

̂לעבריין!״
י  שן נ ע  כמעט מריחואנה או נפאס, מ
£  יום. כל כמעט אבל היום, כל לא יום. כל \

 עובד במישרד. אחד, כל כמו עובר, אני בבוקר
 בא אני בערב מהעבודה. נהנה אפילו בסדר,

 מאוד אני ומעשן. סיגריה לי מגלגל הביתה,
 לא־ דבר שום בזה רואה לא ואני מזה, נהנה

 כמעט לאיש. מפריע לא אני בסך־הכל בסדר.
קרו מאוד־מאוד חברים מכמה חוץ אחד, אף

 גם האלה, והחברים מעשן. שאני יודע לא בים,
כולם. לא חלקם, פעם, מדי איתי מעשנים הם

 להסביר יכול לא אני מעשן? אני למה
 זה. את אוהב שאני משום כל קודם בדיוק.
כש בערב, כוסית שותה בן־אדם למה שנית,

 פריקת של סוג זה מהעבודה? הביתה חוזר הוא
היום. כל של מתחים

 כאילו זה לעבודה, בבוקר שיוצא בן־אדם
 שאני מרגיש אני הג׳ונגל. אל יוצא שהוא
 יום״ כל שנמשכת גדולה, מהומה לתוך יוצא

 שאני העובדה את סותר לא זה שלי. העבודה
בעבודה. עושה שאני מה את אוהב

 אני קשה, עובר אני גבוה, טמפרמנט לי יש
 כשאני בערב, במישרד. אנשים המון עם נפגש

 כאלה יש אז להירגע. רוצה אני הביתה, בא
 אני אותם. מרגיע וזה כוסית שותים שבערב

 מגלגל אני אז אלכוהול, אוהב לא פשוט
 שאני חושב לא אני ומעשן. סיגריה לעצמי

 שתיים או סיגריה מעשן אני אם למישהו מזיק
 ואני שנים, כבר מעשן אני בערב. חשיש של

 המישפ־ עם ולהיפגש ולבלות לעבוד ממשיך
מעשנים. שלא אחרים אנשים הרבה כמו חה,

 שורש פה או, החשיש? את משיג אני איפה
 עבירה בעצם שזו יודעים כולם הרי הבעייה.

 להיכנס יכול לא אני הצער, למרבה החוק. על
שקו כמו מריחואנה, או חשיש ולקנות לסופר

 חשיש, להשיג בשביל כאן, וודקה. או יין נים
 התחתון, העולם אנשי עם במגע לבוא צריך

 זה לעניין. לא פשוט וזה אנשי־שולייס, עם או
 די־יקר גם וזה מסוכן זה הדברים, את מסבך

מסויימות. בתקופות להשגה וקשה לפעמים

יהרסו. חיי כל אבוד. אני אותי, יתפסו אם
 מסויימת, במישרה מועסק אני מיקצוע, לי יש
 אותי יתפסו אם מסויים. חברתי מעמד לי יש
 לאף מפריע לא בעצם אני יהרס. זה כל —

 אני מעשן. שאני יודעים לא במישרד אחד.
בעייה. שום זה עם ואין בסדר מתפקד

 חברים, באמצעות בדרך־כלל משיג אני
 גם שהוא קטן, סוחר איזה באמצעות והחברים

חבר. וגם סוחר

 לא גם אני גדולות, כמויות קונה לא אני
 קנה־ לפי לא לפחות גדולות, כמויות מעשן

 אותי, יתפסו חלילה, אם, אבל שלי. המידה
 לפי למיסחרית, שנחשבת כמות תהיה זאת

 מעשן אני סוחר־סמים. לא אני הפלילי. החוק
 שניים, או חבר עוד עם או לבר שלי, בבית
 על עובר אני פורמלית שמבחינה למרות וזהו.

כעבריין. עצמי את מגדיר לא אני החוק,

 שום אותי עניין לא פעם אף אחרים? סמים
 כי ומריחואנה, חשיש רק מעשן אני אחר. סם

מיום״ בעזרתו להירגע כדי משהו לי דרוש

 לא זה פחות. ולא יותר לא זהו. עמוס. עבודה
לע לי גורם לא גדולות, לאשליות לי גורם
 לשנות לי גורם לא טיפשיים, מעשים שות
לי. נעים פשוט זה אופיי. את או דרכי את

 כי להסתגר, לי גורם זה הנוכחי במצב אבל
 ואני החוק לפי פלילי שהוא משהו עושה אני
בהס רק אלא בפומבי, זאת לעשות יכול לא
תר.

 אני אותי. מרגיע פשוט זה לי? עושה זה מה
 זה שנים, כמה לפני לעשן כשהתחלתי זוכר
 נראה היה הכל היי. של הרגשה לי נותן היה
 לי היתה ובסדר. ונעים ונחמד איטי יותר לי
 היום מהעישון. מיוחדת מאוד התרגשות גם

 היה העניין שכל משום גם קרה שזה חושב אני
מיסתורין. הרבה בזה והיה לגמרי חדש

לשיגרה. אצלי הפך כבר זה היום

נכון, פתאום? מה לזה, מכור לא אני לא,
 מתוך בהחלט וזה יום, כל כמעט מעשן אני

 הסיכונים את גם בחשבון לוקח כשאני בחירה,
 הקשורים הסיכונים על רק מרבר ואני שבזה.

החוק. על בעבירה

 לא אני שבהן ארוכות תקופות יש אבל
 ואז מעשן, לא אני לחדל נוסע כשאני מעשן.

 אני בחו״ל כשאני כי זה, עם בעייה שום לי אין
 להירגע, צריך לא אני בחופש וכשאני בחופש,

רגוע. כבר אני כי

 וזה להשיג, כשאי־אפשר גם מעשן לא אני
 האחרון. בזמן קרובות לעיתים לצערי, קורה,

 לא אני אבל לי, חבל זה מעשן. לא אני אז
 ׳ גס מעשן לא אני זה. בגלל הקירות על מטפס

 כרי עד לי ררוש לא זה מדי. עייף כשאני
 ולא פיסית מבחינה לי הכרחי לא זה ייאוש,

 זה ואם מזה נהנה פשוט אני נפשית. מבחינה
 חבל. — איננו זה אם אבל טוב. מה — ישנו

הכל. זה

 החשיש את לשים טעות שזו חושב אני
 וסמים הרואין עם אחת בנשימה והמריחואנה

כמו אדם להפוך טעות שזו חושב אני קשים.
 בטוח ואני לעבריין. לחברה, מועיל שהוא ני,

אל מאות לא אם בארץ, אלפים יש שכמוני
שלהם, הכיף בשביל שמעשנים אנשים פים.

ה ח די ב
 ושואל לחמת-מכולת גכגט שבן

 סיגריה לך יש ״תגיד, החגווני: את
ממולאת!"
 הולך השפן בשלילה, עונה החגווגי

לדרכו.
ושו למכולת השפן חוזר למחרת

ממו סיגריה לך יש ״תגיד, אל:
לאת!"

 השפן בשלילה, עונה שוב החנווני
הולך.
יום. אחרי יום נמשך זה וכך

החנ אחדים, ימים אחרי לבסוף,
לה כדאי שאולי לאשתו אומר ווני
 למכירה, ממולאות סיגריות ביא

ביקוש. שיש משום
 למכולת השפן גכנס שוב למחרת

ממו סיגריה לך יש ״תגיד, ושואל:
לאת!"

רוצה!" אתה כמה כן, החנווני:
שוטר!" אני ״מישטרה! השפן:
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