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 ״נרקומנים האגודה את להקים
 הנרקומנים למען אנונימיים״,

בארץ?
 יותר היתה מ׳ האמת, למען לא.
 טוב יותר והבינה בקבוצה, ממני ותיקה
 תסתדר. לא היא תמיכה שבלי ממני,

 המוטיבציה את לי להחזיר הצליחה היא
נקי. ולהיות עצמי את ולשפר לנסות
הקבו את התחלתם איך •
בארץ? צה

 קבוצה להתחיל בשביל שצריך מה
שרו בעיית־סמים, עם אנשים שני זה

 שיחות מקיימים נקיים. להישאר צים
ועי ורוחנית נפשית עזרה ומעניקים

 בארצות״הברית התחיל זה כך דוד.
שנים. 15 לפני

 של הצעיר הבן היא שלנו התוכנית
אנוני אלכוהוליסטים התוכנית

 באמריקה שנה. 50 כבר הקיימת מיים,
 אלכוהוליסטים וחצי מיליון כיום יש

 נרקומנים אלפי ומאות מזה, שיצאו
נקיים. הם והיום חסרי־תיקווה שהיו
 ! נרקומנים הצטרפו איך •

שלכם? לקבוצה נוספים
אנ אלה ברובם מהעניין. חלק זה
 אותנו וראו מכירים שאנחנו שים

 עברה המילה בריאים. ונראים נקיים,
 | כבר פועלים אנחנו כיום לאוזן. מפה

 שלוש פגישות לנו יש חודשים, שיבעה
 חברים. 30 וכמעט בשבוע, פעמים
1 סם. של סוג מכל נקיים 20 מתוכם
 מאלה מבקשים שאנחנו מה כל

 רצון הוא אלינו להצטרף הרוצים
 מעניין לא בסמים. להשתמש להפסיק

 |9 סמים, לקחו מאיפה עשו, מה אותנו
 אותם. שופטים לא אנחנו הם. דת מאיזו

 למרות דומים, מאד סיפורים יש לרובנו
 מארצות ובאים שונים בבתים שגדלנו
ה בכל אחת היא שפת־הסמים אחרות.
עולם.
פועלים? אתם היכן •

 קיבלנו מקום. לנו היה לא בהתחלה
 שלהם המקום את מהאלכוהוליסטים

מהעי קיבלנו לאחרונה בשבוע. לפעם
אנח בשימוש. נמצא שלא מיקלט רייה

ומסודר. נקי עליו שומרים נו
^ קיבל־ התארגנות, חודשי כמה אחרי

 באר־ אנונימיים מנרקומנים חומר נו
 לעברית. אותו ותירגמנו צות־הברית

מסו 12 בה שיש תוכנית־עבורה זוהי
 הוא הראשון הצעד צעדים. 12ו־ רות

 חסרי־ שאנו ולהודות אחוז במאה לקבל
השלי את ואיבדנו הסמים, מול אונים

 לקבל הראשון. הצעד זה חיינו. על טה
 לחיות זה בעיניי, הראשון הצעד את

ה השלב את עובר שאתה אחרי איתו.
̂  אתה שבו לשלב עובר אתה קשה מאוד

הרא בזריקה לא — לגעת לא מחליט
 לגעת לא הראשון. בכדור לא שונה,

 יותר היא אחת פעם כי אחת, פעם עוד
מדי.

ל ממך אבקש אם גיל, •
להת מצליח אתה איך הסביר

 הצלחת איך יום־יום, מודד
 בעיית-הסמים, על להתגבר

להסביר? מסוגל אתה
 אולי מוחשית. להסביר לי קשה זה

 ״י לא שאת כוח־נסתר כוח־עליון, איזה יש
 עוזר שבאמת מה אבל לי. שעוזר רואה, .

 שאני היא, שלי האמיתית התראפיה לי,
 יודע לא והוא חדש, נרקומן עם עובד

 הסיפור את לו מספר אני לעשות. מה
 איך ומרגיש העיניים את לו פוקח שלי,
 טובה, הרגשה לי נותן זה לו. עוזר אני

, . חי. אני זה בשביל
 פסק- היו שהסמים מבין אני היום

 הס־ של שפוט הייתי עבורי. דין־מוות
 של ביטחון לי ויש מבין, אני היום מים.
 לא אני לזה. אחזור שלא אחוז, מאה
 היום, מרגיש שאני איך על לוותר מוכן
 תחר את ממני לקחת מאוד קשה ויהיה

הזה. השיחרור הזו, שת־החופש
 להרבה לעזור הצלחתי לי, תאמיני

 כסף, לא זה על מקבל לא ואני אנשים,
 מהזמן נותן אני פירסום. רוצה ולא

 אחרים, דברים חשבון על שלי, הפרטי
ב אחד יש שאולי המחשבה בגלל רק

 ואני ,16 בגיל אני שהייתי כמו מצוקה,
 לסיחרור מלהיכנס אותו למנוע יכול
 יכול לא מצליח, אני ואם הסמים. של

ממני. מאושר יותר להיות
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