
1



21065

 

              

  

 15875 -7143
  pb@nairan.org www.nairan.org

ــما  ــر ش ــی ب ــت و مهربان ــار از عطوف ــامی سرش س
مخاطبیــن عزیــز و گرامــی

سپاســگزار خداوندیــم کــه بهتریــن هدیــه ی زندگــی 
ــا در میـــان گذاشــتن  ــه مــا عطــا فرمــود. »مــا ب را ب
ــم.«  ــظ کنی ــم آن را حف ــم می توانی ــه داری ــه ک آنچ
ایـــن جملــه ای آشناســت کــه هـــر شــب در جلســات 
بــه گـــوش می خــورد و بیانگــر آن اســت کــه در 
ــه ارزش  ــد چ ــه و امی ــرو، تجرب ــتن نی ــان گذاش می
ــروع  ــای تابســتان ش ــرم و زیب ــی دارد. فصــل گ واالی
شــد امــا بــدون شــک و تردیــد امــروز همــه فصل هــا 
ــف  ــه لط ــه ب ــت، چراک ــین و زیباس ــا دل نش ــرای م ب
ــدون  ــام در ســایه ی زندگــی ب ــادان گمن انجمــن معت
مــواد مخــدر، بــه نقطــه ای از بالندگــی رســیده ایم کــه 
زمانــی فقــط یــک رؤیــا محســوب می شــد. ایــن اتفــاق 
ــی حاصــل ســال ها تــاش و پشــتکار انجمنــی  روحان
اســت کــه بــا اتــکا بــر خودبــاوری و عشــق و امیــدی 
کــه در دل وجــان تک تــک اعضــای آن مــوج می زنــد، 
ــمت  ــه س ــرده و ب ــی ک ــز را ط ــیری موفقیت آمی مس
ــزون  ــد روزاف ــی رود و رش ــش م ــی به پی ــی متعال هدف
انجمــن معتــادان گمنــام، ســندی معتبــر بــرای اثبــات 

ایــن ادعاســت.
توفیــق روزافــزون شــما عزیــزان آرزوی قلبی ماســت و 
همــه ی مــا ایمان داریــم کــه بــا ادامــه ی ایــن مســیر، 
ــر  ــی، آرامــش و موفقیــت نزدیک ت ــه رهای ــه روز ب روزب

خواهیــم شــد.

با سپاس فراوان
کمیته فصلنامه پیام بهبودی

سال سیزدهم . شماره پنجاه و یک . تابستان 1396
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   مجلــه »پیــام بهبــودی« از دریافــت نامــه هــا، مقــاالت، داســتان هــای 
ــتقبال  ــری اس ــای تصوی ــرح ه ــه و ط ــما در برنام ــارب ش ــودی، تج بهب
ــق  ــان را از طری ــات ت ــا تجربی ــود ت ــوت می ش ــما دع ــد. از ش می کن
ــا دیگــر اعضــای انجمــن درمیــان بگذاریــد.  فصلنامــه پیــام بهبــودی، ب
لطفــًا نامــه هــای خــود را بــه صــورت خوانــا و بــا ذکــر نــام، حــرف اول 
ــی  ــا الکترونیک ــتی ی ــه آدرس پس ــاس، ب ــماره تم ــی و ش ــام خانوادگ ن

ــد. ــال نمایی ــه ارس مجل
   کلیــه حقــوق مــادی و معنــوی نوشــته هــای ارســال شــده متعلــق بــه 
ــش  ــران اســت. حــق ویرای ــام ای ــادان گمن ــه انجمــن معت ــورای منطق ش
ــن نشــریه متناســب  ــوده و ای ــام بهبــودی« محفــوظ ب ــه »پی ــرای مجل ب
ــد. بدیهــی  ــب ارســال شــده اســتفاده می کن ــا ظرفیــت خــود، از مطال ب
ــود  ــت موج ــدی و ظرفی ــت بن ــاس اولوی ــر اس ــه ب ــن کمیت ــه ای ــت ک اس
مجلــه، از نامــه هــا اســتفاده کــرده و پاســخگوی نامــه هــای چــاپ شــده 

نمی باشــد.
   مجلــه »پیــام بهبــودی« منعکــس کننــده تجربــه هــا و نظــرات اعضــای 
انجمــن معتــادان گمنــام اســت. مقــاالت و مشــارکت هایــی کــه در ایــن 
ــادان  ــن معت ــت انجم ــر »کلی ــم نظ ــد، در حک ــاپ می رس ــه چ ــه ب مجل
ــه  ــا ب ــته ه ــن نوش ــک از ای ــر ی ــاپ ه ــن چ ــوده و همچنی ــام« نب گمن
معنــای تأییــد مطلــب و یــا گویــش آن از طــرف انجمــن معتــادان گمنــام 

یــا مجلــه »پیــام بهبــودی« نیســت.
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زندگی یک ماجرا است و قادر هستیم تجاربی در آن داشته باشیم که
 فکرش را هم نمی کنیم.

ــه  شــاکر و سپاســگزار خداونــدم ب
خاطــر نعمــت پاکــی و بهبــودی کــه 
ــه مــن عطــا کــرده اســت. مــن در  ب
خانــواده ای بــزرگ شــدم کــه بیشــتر 
ــاد،  ــاری اعتی ــار بیم ــای آن دچ اعض
و  مخــدر  مــواد  شــدید  مصــرف 
ــد.  ــادآور بوده ان ــای اعتی ــواع داروه ان
ــود.  ــاک ب ــیار دردن ــن بس ــی م زندگ
گرفتــار مصــرف شــدید مــواد مخــدر 
ــه  ــودم به طوری ک ــا ب ــواع داروه و ان
طــرد  مــرا  خانــواده ام  درنهایــت 
کردنــد. بــه دلیــل اجبــار بــه مصــرف 
دســت بــه هــر کاری مــی زدم، بــرای 
ــچ کاری  ــدر از هی ــواد مخ ــه م تهی
ــن  ــتم. چندی ــه نداش ــرس و واهم ت
زنــدان  روانــه ی  و  دســتگیر  بــار 
شــدم امــا به محــض این کــه آزاد 
می شــدم دوبــاره روز از نــو روزی 
و  مخــدر  مــواد  مصــرف  نــو،  از 

ــته. ــای گذش رفتاره
بارهــا در مراکــز ســم زدایی قطــع 
مصــرف کــردم ولــی بی فایــده بــود و 

هــر بــار بیشــتر در منجــاب مصــرف 
گرفتــار می شــدم. تــا اینکــه مجــدداً 
بــا جــرم ســنگینی بــه زنــدان افتــادم 
همــان  هــم  زنــدان  داخــل  در  و 
رفتارهــا را ادامــه دادم و باالخــره 
به طــور کامــل ناامیــد و درمانــده 
ــدان و  ــال زن ــد از دو س ــدم و بع ش
تحمــل کوهــی از حقــارت و ســختی 
و عــذاب، لطــف خداونــد شــامل 
حالــم شــد و تصمیــم بــه قطــع 
مصــرف گرفتــم و ناخــودآگاه بــه 
ــه  ــادم، چراک ــات NA افت ــاد جلس ی
هــر دفعــه کــه خدمتگــزاران انجمــن 
بــه زنــدان می آمدنــد، دربنــد اعــام 
ــک  ــه کم ــم ب ــن ه ــد و م می کردن
جلســات  وارد  دوســتانم  از  یکــی 

ــدم. ش
در حــال حاضــر راهنمــا دارم 
و قــدم کار می کنــم و امــروز 
ــتان،  ــدا و دوس ــف خ ــه لط ب

قــدم پنجــم خــودم را بــه 
ــام  ــا انج ــاندم و ب ــان رس پای
آرامــش  احســاس  کار  ایــن 
می کنــم و درحالی کــه یــک 
زندانــی محســوب می شــوم، 
حــس آزادی و رهایــی تمــام 
وجــودم را احاطــه کــرده اســت. 
امــروز بــا عشــق و امیــد، بــه کمــک 
نیــروی برتــر در مســیر بهبــودی 
قــدم برمــی دارم زیــرا نیــروی برتــرم، 
بــه مــن آرامــش می دهــد و مطمئــن 
هســتم مادامی کــه ایــن راه را دنبــال 
ــم  ــه نخواه ــز واهم ــم از هیچ چی کن
داشــت. همیشــه و در همــه حــال بــه 
خــودم و بــه انجمــن افتخــار می کنــم 
فردایــی  و  خداونــد  لطــف  بــه  و 
پــاک و روشــن امیــدوار شــده ام. 
درنهایــت از همــه ی خدمتگــزاران 
 H&I انجمــن و مخصوصــاً کمیتــه ی
دیــدار  چشــم به راه  سپاســگزارم. 
ــا  ــم دع ــا ه ــرای م ــما هســتم... ب ش
کنیــد. خداونــد یــار و نگهدارتــان 

ــد. باش

فرامرز ش
فردایی روشن

 )پاک زیستن(
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سیاوش از ورامین

با سام و درود خدمت تمام اعضای 
بهاری که  انجمن و سپاس به خاطر 
در زندگی ما ایجاد شد. واقعیت این 
است که روزهای خوشایند زیادی را 
در طول پاکی خود تجربه نمودم، اما 
کم  هم  بحرانی  و  دردآلود  روزهای 
نبودند. در ابتدای راه تصور می کردم 
که مشکاتم تمام شده و در بهبودی 
همه چیز لذت بخش است و به همین 
ناگوار،  اتفاق  کوچک ترین  با  دلیل 
می کردم  احساس  و  می شدم  دلسرد 
با  وقتی  نیست.  من  حق  این ها  که 
کردم،  نگاه  موضوع  به  روشن بینی 
متوجه شدم که در زمان مصرف نیز 
به محض  و  داشتم  را  اخاق  همین 
اینکه دچار مشکل می شدم به مصرف 
پناه می بردم و مصرفم بیشتر می شد، 
که  می کردم  فکر  درواقع  یعـنی 

مشکاتم بدین صورت حل می شود. از 
خودم فرار می کردم و به مصرف پناه 

می بردم.
مشکات  که  فهمیده ام  من  امروز 
فقط برای تازه وارد نیست و هر عضوی 
با هر مقطعی از پاکی ممکن است با 
مشکاتی روبرو شود و این مشکات 
بیرونی،  چه  و  باشد  درونی  چه 
تحت الشعاع  را  ما  زندگی  می تواند 
می مانم  برنامه  در  وقتی  دهد.  قرار 
به  به مرور  می کنم،  کار  را  قدم ها  و 
سعی  و  می برم  پی   خودم  واقعیت 
زیرا  نکنم؛  فرار  مشکاتم  از  می کنم 
من  زندگی  از  جزیی  هم  مشکات 
هستند، اگرچه شخصیت من طوری 
شکل گرفته که از کاه کوه می سازم و 
مسائل تلخ زندگی را بزرگ می کنم و 

روبرو  توان  و  ناامیدی می شوم  دچار 
شدن با آن را از دست می دهم

رابطه  در  اقرار  و  مشارکت 
از  را  ما  می تواند  مشکالت  با 
انجمن  و  کند  دور  بزرگ نمایی 
فقط  تا  می کند  کمک  ما  به  هم 
از  بلکه  نباشیم  مشکالت  حامل 
رساندن  و  تجربه  به عنوان  آن ها 
و  کنیم  استفاده  دیگران  به  پیام 
در شرایط بحرانی هم آرام باشیم 
عبور  بگیریم.  بهتری  و تصمیمات 
خداوند  به  را  ما  ایمان  مشکات،  از 
در برنامه قوی تر می سازد و ما احترام 
متوجه  و  می گیریم  یاد  را  خود  به 
می شویم که نباید در برابر سختی ها 
دنبال مصرف  یا  بشکنیم  بزنیم،  زانو 
را  تحمل  و  صبر  باید  بلکه  برویم، 
را  خود  واقعی  نقش  تا  سازیم  پیشه 
امیدوار  و  کنیم  پیدا  بحران  این  در 
باشیم که همیشه راهی برای عبور از 
سختی ها وجود دارد. گاهی بحران ها 
به ما هشدار می دهند که زمان تغییر 

فرارسیده است.
من  پاکی  از  سال  ده  که  امروز 
می گذرد متوجه شده ام که بهبودی، 
نتیجه ی  جاذبه  و  پیام رسانی  امید، 
عبور از سختی های زندگی، با صبر و 
پذیرش است. روزهای تلخ و شیرین 
رفت وآمد  حال  در  ما  زندگی  در 
هستند و هرکدامشان می توانند برای 
ما پیامی باشند و به مرورزمان ما را با 
واقعیت درونی خودمان و با حقیقت 
روزی  هیچ  دهند.  آشتی  زندگی، 
بعد  یا  قبل  روز  مانند  زندگی  در 
بهتر  و  تازه  نگاه  با یک  و  نیست  آن 
سپاس  و  کرد  زندگی  بهتر  می توان 

گفت و شادی را حس نمود.

روزهای تلــخ و شیــرین



3 بهتریــن روز عمــر مــن روز ســیزده بدر ســال 85 بود، زیــرا در آن 
روز مهم تریــن تصمیــم زندگــی ام را گرفتــم و بــدون هیــچ بهانــه ای 
قطــع مصــرف کــردم و بــا خــودم نگفتــم امــروز نمی شــود، زیــرا 
مــن همیشــه بــه دنبــال دلیلــی بــرای مصــرف می گشــتم امــا آن 
ــتفاده  ــی زدم اس ــًا م ــه قب ــی ک ــای بی ربط ــر از حرف ه روز دیگ
ــب  ــم قل ــه از صمی ــادی ک ــر معت ــه ه نکــردم و متوجــه شــدم ک
طالــب بهبــودی باشــد، روز ســیزده بدر هــم می توانــد اقــدام 

کنــد.
مــن همــواره مشــکل خــودم را بــه دیگــران مربــوط می دانســتم 
ــی از  ــن یک ــدم. م ــر می ش ــه روز ناامیدت ــل روزب ــن دلی ــه همی و ب
ــودم و  ــیده ب ــط رس ــر خ ــه آخ ــاً ب ــه واقع ــتم ک ــی هس معتادان
همیــن مســئله مــرا وارد انجمــن معتــادان گمنــام کــرد. زمانــی 
بــه مــن می گفتنــد: تــرک عــادت موجــب مــرض اســت 
امــا مــن فهمیــدم کــه تــرک عــادت بهتریــن راه بــرای 
بهبــودی اســت. چــون مــن خــودم به واســطه ی حضــور 
ــای  ــیاری از عادت ه ــا بس ــرد قدم ه ــات و کارک در جلس

مخــرب گذشــته را رهــا کــردم.
ــب در  ــور مرت ــتم، به ط ــاک هس ــه پ ــت ک ــال اس ــروز ده س ام
جلســات شــرکت می کنــم و هرگــز از حضــور در جلســه خســته 
نشــده ام، زیرابــه ارزش درمانــی کمــک یــک معتــاد به معتــاد دیگر 
ــن احســاس  ــه م ــن موضــوع باعــث می شــود ک ــرده ام و ای ــی ب پ
ارزش کنــم و بیشــترین بهــره را از بهبــودی و از زندگــی ببــرم. از 
اینکــه می توانــم بــه دیگــران خدمــت کنــم و راه جدیــدی بــرای 
زندگــی پیداکــرده ام از خداونــد سپاســگزارم و از همه کســانی کــه 

ــم. ــکر می کن ــد تش ــک ارزش می دانن ــت را ی خدم

ــن  ــط انجم ــه توس ــی ک ــه ی پاک ــت هدی ــد باب از خداون
معتــادان گمنــام بــه مــن عطــا فرمــوده سپاســگزارم. زمانــی 
ــم  ــاورش برای ــه ب ــزی ک ــا چی ــه وارد جلســات شــدم تنه ک
ــم. ایــن تصــور  ــود کــه مــن پــاک بمان ــود، ایــن ب ســخت ب
ــه  ــدرم ک ــتم و پ ــه داش ــی ک ــال کم ــن و س ــل س ــه دلی ب
مصرف کننــده بــود، در ذهــن مــن نقــش بســته بــود؛ زیــرا 
مجبــور بــودم در کنــار پــدرم زندگــی کنــم. بیش تــر اوقــات 
حالــم بــد بــود و پــس از گذشــت دو ســال هنــوز هــم گاهــی 
ــال  ــرد و ح ــدوش می ک ــرم را مخ ــدر فک ــواد مخ ــات م اوق
ــز روی دوش  ــواده نی ــام مشــکات خان ــتم. تم ــی نداش خوب
مــن بــود. بــا ایــن  همــه مشــکالت، روشــن بینی را در 
ــدرم  ــه پ ــتم و درحالی ک ــرا گذاش ــه اج ــی ام ب زندگ
مانــع حضــورم در جلســات می شــد، دســت از 
شــرکت در جلســات و خدمــت در انجمــن برنداشــتم.
ــروز  ــا باالخــره ام ــه خدمــت کــردم ت از روز اول شــروع ب
بعــد از دو ســال به واســطه ی خدمتــم در انجمــن یــک 
ــه  اتفــاق روحانــی زیبــا بــرای مــن افتــاد و پــدرم تمایــل ب
ــم  ــاور کن ــن نمی توانســتم ب ــرد و م ــدا ک قطــع مصــرف پی
کســی کــه همیشــه بــا مــن مخالفــت می کــرد، ناگهــان در 
ســن پنجاه ســالگی باآن همــه غــرور و بــا آن منـــصب اداری 
کــه داشــت حاضـــر شــد وارد انجمــن شــود! اآلن کـــه ایــن 
نامــه را می نویســم پــدرم چهــار مــاه پاکــی دارد و آرزو دارم 
ــدرم  ــالگی پ ــد یک س ــا تول ــن ب ــالگی م ــد سه س جشــن تول

ــردد. ــزار گ ــات برگ ــی از جلس ــب دریک در یک ش

مرتضی هـ از سعادت شهرسهراب م از سده لنجان

پاداش روحانیسیزدهبدر

به  تدریج می فهمیم عشق خداوند در همه اوقات حاضر و فقط منتظر پذیرفتن ما 
)کتاب پایه(بوده است. 
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ــراب و  ــی خ ــا حال ــه ب ــود ک ــه ب ــک هفت ــدود ی ح
ــت و  ــال و کرخ ــم. بی ح ــه می رفت ــه جلس ــفته ب آش
ــم  ــه در ذهن ــت ســؤالی ک ــزاران عام ــا ه ســردرگم ب
ــه  ــودم را ب ــن خ ــاعتی معی ــر س ــرروز س ــتم، ه داش
ــی را  ــای و پذیرای ــاط چ ــا بس ــاندم ت ــه می رس جلس
ــزاری  ــدت برگ ــم. در طــول م ــم کن ــرای اعضــا فراه ب
ــرا  ــود! زی ــه چــای معطــوف ب جلســه تمــام حواســم ب
دلــم می خواســت خوش رنگ تریــن و مطبوع تریــن 

ــم. ــاده کن ــا آم ــرای اعض ــا را ب ــای دنی چ
در تمــام عمــرم هیــچ کاری را بــا ایــن  همــه عشــق 
ــم  ــه ه ــد از جلس ــودم. بع ــداده ب ــام نـ ــه انج و عاق
ــزل  ــه من ــرژی ب ــار از ان ــوب و سرش ــا احساســی خـ ب
می رفتــم. باالخــره چیــپ 90 روزه را گرفتــم و شــرایط 
ــن  ــه م ــروه ب ــد. گ ــا ش ــم مهی ــن ه ــرای م ــت ب خدم
اعتمــاد کــرد و مــن هــم خــودم را موظــف بــه انجــام 
خدمتــی صادقانــه کــردم و بــا خــود عهــد نمــودم کــه 

الیــق ایــن اعتمــاد باشــم.
از اینکــه موردتوجــه قــرار گرفتــم خیلــی خوشــحال 
را  فقــط همیــن  از دســتاوردهای خدمــت  بــودم. 
جلوگیــری  شــدنم  وسوســه  از  کــه  می دانســتم 
ــات درون گروهــی را انجــام دادم و وارد  ــد. خدم می کن
ــی  ــت های مختلف ــدم و در پس ــی ش ــاختار خدمات س
خدمــت کــردم. دیدگاهــم نســبت بــه خدمــت تغییــر 

کــرد و بــا به کارگیــری اصــول روحانــی هدفــم از 
ــر  ــاد دیگ ــه معت ــاد ب ــک معت ــط کمــک ی ــت فق خدم

ــد. گردی
خدمــت در انجمــن باعــث شــد رابطــه ی مــن 
ــر و  ــاع قوی ت ــواده و اجتم ــد، خان ــا خداون ب
ــتم  ــه توانس ــن چرخ ــن در ای ــود و م ــر ش بهت
ــرم  ــی بب ــودم پ ــوه ی خ ــای بالق ــه توانایی ه ب
ــم. ــدا کن ــودم را پی ــده ی وج ــای گمش و تکه ه
خدمــت باعــث آزادی مــن شــد، مــرا بــه درک 
عملــی قدم هــا و ســنت ها رســانید. خدمــت همــراه بــا 
مشــورت باعــث شــد تــا مــن بــه درک اصــل روحانــی 
درســتکاری برســم. درواقــع خدمــت بــه مــن خدمــت 
ــداری  ــه بی ــرای رســیدن ب ــرد و آسانســوری شــد ب ک
ــه خــود  ــدی ک ــا خداون ــای رابطــه ام ب ــی و ارتق روحان
ــن  ــه در انجم ــت ک ــال اس ــیزده س ــم. س درک می کن
ــن  ــت در م ــه ی خدم ــوز هــم روحی حضــور دارم و هن
تازگــی دارد و از خداونــد می خواهــم همــواره اشــتیاق 
ــه خدمــت را در وجــود مــن حفــظ کنــد. وظیفــه ی  ب
ــت  ــت خدم ــه فرص ــانی ک ــا از کس ــم ت ــود می دان خ
ــه  ــی ک ــن همدردان ــد و همچنی ــن دادن ــه م ــردن ب ک
ــکر و  ــتند تش ــارم گذاش ــش را در اختی ــه ی خوی تجرب
ــرای  ــا آرزوی موفقیــت و بهــروزی ب ــم. ب ــی کن قدردان

ــزاران. ــام اعضــا و خدمتگ تم

پلکانباران ح   
خوشبختی
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اســم مــن ســیوان و حــدود شــش ســال اســت کــه 
ــاد  ــاری اعتی ــم به واســطه ی بیم ــن ه ــاک هســتم. م پ
ــواد مخــدر نمــودم  ــه مصــرف م از ســن کــم شــروع ب
ــه  ــفتگی های اعتیــاد را تجرب ــی زود تمــام آش و خیل
ــادی  ــدار زی ــل مق ــرف و حم ــر مص ــه خاط ــردم. ب ک
ــه شــش  ــادم و محکــوم  ب ــدان افت ــه زن ــواد مخــدر ب م
ســال حبــس گردیــدم. تــا دو ســال قرص هــای مخــدر 
ــع  ــه قط ــم ب ــره تصمی ــی باالخ ــردم ول ــرف می ک مص
مصــرف گرفتــم. ایــن در حالــی بــود کــه پیــام انجمــن 
ــودم امــا  را چندیــن ســال قبــل شــنیده و پاک شــده ب
ــدان  ــردم. در زن ــزش ک ــرف لغ ــر یک بارمص ــه خاط ب
مریــوان )شــهر خــودم( تحمــل کیفــر می کــردم تــا بــه 
ــن  ــدم و همی ــی ش ــتغال معرف ــت اش ــاز، جه ــداِن ب زن
امــر باعــث شــد تــا بــه جلســات بیــرون از زنــدان بــروم 

ــم. ــروع کن ــا را ش ــا، قدم ه ــن راهنم ــا گرفت و ب
ــدان شــهر  ــه زن ــک ســری مشــکات ب ــه خاطــر ی ب
دیگــری منتقــل شــدم و حــدود 6 مــاه در حبــس بــودم 
و جلســات H&I  را حمایــت می کــردم و همچنــان 
پــاک مانــدم. راهنمایــم را عــوض کــردم و هــرروز بــا او 
از طریــق تلفــن در تمــاس بــودم. در همــان شــهر هــم 

بــه زنــداِن بــاز رفتــه و مشــغول بــه کار شــدم. هــرروز از 
ــا شــش عصــر کار می کــردم و شــب ها  ــح ت هفــت صب
به محــض  و  می کــردم  اســتراحت   10 ســاعت  تــا 
خاموشــی، زیــر یــک نــور ضعیــف می نشســتم و 
ــه ای 24  ــتم و هفت ــار را می نوش ــدم چه ــه ی ق ترازنام
ــرای  ــن فرصــت ب ســاعت مرخصــی داشــتم کــه بهتری
ــال  ــک س ــن ی ــود. جش ــا ب ــوری باراهنم ــاس حض تم
پاکــی را در زنــدان گرفتــم. بعــد از چهــار ســال حبــس 
تقریبــاً دو مــاه قبــل از تولــد دوســالگی ام از زنــدان آزاد 
ــردم.  ــرکت ک ــات ش ــب در جلس ــور مرت ــدم و به ط ش
همچنــان راهنمــا دارم، خدمــت می کنــم و تمــام 
ــام  ــام انج ــاندن پی ــرای رس ــود را ب ــاش خ ــعی و ت س
ــود  ــن ب ــه ای ــن تجرب ــتن ای ــم از نوش ــم و هدف می ده
ــه  ــدن بســتگی ب ــاک مان ــاک شــدن و پ ــم پ ــه بگوی ک
ــر  ــرایطی امکان پذی ــر ش ــدارد و در ه ــراف ن ــای اط دنی
ــاک  ــرایط پ ــخت ترین ش ــم در س ــا می توانی ــت. م اس
ــی  ــای زندگ ــه لذت ه ــبت ب ــان نس ــم و باورهایم بمانی
ــه  ــن نام ــتن ای ــا نوش ــه ب ــدوارم ک ــود. امی ــوض ش ع
بتوانــم تجربــه ای تــازه را در اختیــار یــک همــدرد قــرار 

بدهــم.

بدون بهانه
سیوان ت از مریوان

ازآنچه می آموزیم باید استفاده کنیم، وگرنه صرف نظر از مدت زمان پاکی خود، آن را
)کتاب پایه( از دست می دهیم. 
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کلمــه ی »اتاق هــا« را بارهــا در کتــاب »فقــط بــرای 
ــن  ــرای م ــای آن ب ــا معن ــودم، ام ــده ب ــروز« خوان ام
ــوالً در  ــران، جلســات معم ــه در ای ــود. چراک ــگ ب ُگن
ــری  ــداد کثی ــا حضــور تع ــا و ب ــالن ها، آمفی تئاتره س
از اعضــا برگــزار می شــود، فضاهایــی کــه اصــًا 
ــه همیــن دلیــل مــن  ــد و ب ــاق ندارن ــه ات شــباهتی ب
ــن  ــم؛ و ای ــاق را درک کن ــه ی ات ــتم کلم نمی توانس
ــم  ــودی ام، ذهن ــاز بهب ــان آغ ــه از زم ــود ک ــؤالی ب س
را بــه خــود مشــغول کــرده بــود و همــواره از یافتــن 

جوابــی بــرای آن عاجــز بــودم تــا اینکه 
ــریات  ــه ی نش ــه ترجم ــروع ب ش

ــی  ــان فارس ــه زب ــن ب انجم
همــان  در  و  کــردم 

ــت کار  ــای نخس روزه
فرصــت  ترجمــه، 
تــا  کــردم  پیــدا 
ــی  ــوان منش به عن
ناحیــه نیــز بــه 
ــت  ــن خدم انجم

ــم. کن
دومیــن  در 
خدمتــم،  ســال 

کــردم  احســاس 
اســت  بهتــر  کــه 

ســری بــه جلســات 
دورافتــاده در روســتاها 

مــا،  ناحیــه ی  در  بزنــم. 
ــاده وجــود  ســه روســتای دورافت

ــزار  ــات NA برگ ــه در آن جلس دارد ک
می شــود، شهرســتانک، نســا و کنــدر، مــن جلســه ی 
ــا  ــتم ت ــتانم خواس ــردم و از دوس ــاب ک ــا را انتخ نس
مــرا در ایــن خدمــت همراهــی کننــد؛ امــا آن شــب 
ــر  ــی 70 کیلومت ــار تنهای ــتند و به ناچ ــه کار داش هم
رانندگــی کــردم تــا بــه آنجــا برســم. در طــول مســیر 
ــودم را در  ــام وج ــی تم ــش عمیق ــاس لذت بخ احس
ــت را  ــس روحانی ــی از جن ــا حس ــود، گوی ــه ب برگرفت

می کــردم. تجربــه 
ســرانجام جلســه را پیــدا کــردم. جلســه ای در 
ــوس  ــاده چال ــیه ی ج ــه، در حاش ــک مدرس ــل ی داخ
ــن  ــی کوچــک در عی ــی!( اتاق ــاده ی زیبای )عجــب ج

شایســتگی، اتاقکــی شــش متــری کــه 9 نفــر از 
اعضایمــان در آن جلســه ای پرشــور برپــا ســاخته 
بودنــد. از شــنیدن تجربیــات آنــان شــگفت زده شــده 
بــودم. گرداننــده در لحظــات پایانــی جلســه، بــه مــن 
ــا  ــود را ب ــاس خ ــا احس ــارکت داد ت ــت مش ــم وق ه
ــان بگــذارم. پــس از اتمــام جلســه نیــز  آن هــا در می
بــا اعضــا و خدمتگــزاران گــرم صحبــت شــدیم. آن هــا 

ــد. ــده بودن ــر ذوق آم ــن در جلســه س ــدن م ــا دی ب
ــان جلســه ی  صبــح روز بعــد و در پای
باراهنمایــم  خــودم،  خانگــی 
نســا  جلســه ی  دربــاره 
او  از  و  کــردم  صحبــت 
ــه  ــه کمیت ــیدم ک پرس
خدماتــی ناحیــه ی ما 
می توانــد  چگونــه 
جلســه ای  بــه 
در  کوچــک، 
روســتای  آن 
ــک  ــاده کم دورافت
کنــد؛ امــا پــس 
ــه ی  ــک مباحث از ی
ــم  ــی، راهنمای طوالن
بهبــودی  گفــت: 
جمــع  در  واقعــی 
حلقــه ی  و  کوچــک 
صمیمانــه ی معتــادان صــورت 

. د می گیــر
دوســتان بگذاریــد مطلبــی را صادقانــه 
بــا شــما در میــان بگــذارم، مــن در اندیشــه ی کمــک 
بــه جلســه ی نســا، بــه آنجــا رفتــه بــودم، امــا آن کــه 
ــودم.  ــن ب ــود، خــود م ــاج کمــک ب ــت محت در حقیق
پــس ازآن تجربــه ی روحانــی بــود کــه مــن از صمیــم 
قلــب معنــای کلمــه ی اتاق هــا را در نشــریاتمان 
ــرد  ــک ک ــن کم ــه م ــه ب ــن کلم ــدم و درک ای فهمی
تــا خدمــت خــود را درزمینــه ی ترجمــه ی نشــریات، 

تقویــت کنــم.
ــای  ــدن معن ــرای فهمی ــا ب ــات، تنه ــه گاهــی اوق بل
یــک کلمــه، شــش ســال را بایــد در بهبــودی و 

ــرد. ــپری ک ــن س ــه انجم ــت ب خدم

اتــاق هــاگمنام از کرج
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ــروز به واســطه ی حضــور  ــرا ام ــم زی ــد را ســپاس می گوی خداون
ــرف  ــرای مص ــه ای ب ــچ وسوس ــام هی ــادان گمن ــن معت در انجم
ــه وارد جلســات شــدم، احســاس  ــی ک ــدارم. زمان ــواد مخــدر ن م
ــان  ــه هم ــاره ب ــم دوب ــه می خواه ــتم ک ــذری هس ــردم رهگ می ک
آشــفتگی های زمــان مصرفــم برگــردم؛ امــا پــس از مدتــی متوجــه 
ــن  ــود م ــدی در وج ــرا امی ــاوت دارد؛ زی ــار تف ــن ب ــه ای ــدم ک ش
ــودم. اوایــل  ــه نکــرده ب پدیــدار شــد کــه قبــًا هرگــز آن را تجرب
فقــط بــه دنبــال کامــل شــدن و بهبــودی سریع الســیر بــودم! امــا 
حــاال پــس از شــش ســال بــه ایــن درک رســیده ام کــه تغییــرات 

ــاز دارد. ــردی نی ــاش ف ــه ت ــد و ب ــان رخ می ده به مرورزم
ــی  حضــور مرتــب در جلســات، انجــام اصــول روحان
ــن  ــه م ــود ک ــث می ش ــا باع ــداوم قدم ه ــرد م و کارک
ــق  ــن طری ــم و از ای ــم را بشناس ــودم و بیماری ــر خ بهت

بتوانــم بهتــر زندگــی کنــم.
ــی  ــن معن ــه ای ــتری دارم، ب ــس بیش ــروز اعتمادبه نف ــر ام اگ
ــه  ــه ب ــم، بلک ــر می دان ــران برت ــن خــودم را از دیگ ــه م نیســت ک
خاطــر ایــن اســت کــه خــودم را بــا گذشــته ام مقایســه می کنــم و 
می بینــم نســبت بــه گذشــته خیلــی رشــد کــرده ام. امــروز بیشــتر 
ــرم و  ــرژی می گی ــا ان ــا و قدم ه ــه، راهنم ــزی از جلس ــر چی از ه
ــه  ــی برنام ــی بیشــتر از اصــول روحان ــچ نیروی ــم هی فکــر نمی کن
ــودی  ــر از بهب ــالی پ ــا آرزوی س ــد. ب ــک کن ــن کم ــه م ــد ب بتوان

ــرای همــه ی دوســتانم در سرتاســر جهــان. ب

عباس الف از پردیسصابر

رهگذر ماندگار

به خاطر تصمیم خود برای عضویت در معتادان گمنام سپاسگزارم. 

)فقط برای امروز(

سپاســگزار خداونــد هســتم کــه برنامــه معتــادان گمنــام زندگــی 
مــرا طــوری تنظیــم کــرده اســت کــه امــروز بــه اینجــا رســیده ام و 
ــاری کــه مــواد  ــرم. اولیــن ب از لحظه لحظــه ی زندگــی ام لــذت می ب
مصــرف کــردم را بــه خاطــر نــدارم امــا دردهایــی را کــه به واســطه ی 
ــواد مخــدر متحمــل شــدم را هرگــز فرامــوش نخواهــم  مصــرف م
کــرد، بخصــوص روزهایــی کــه تصمیــم بــه قطــع مصــرف می گرفتم 
ــه  ــرادرم ب ــه ب ــودم ک ــق نمی شــدم. کودکــی خردســال ب ــی موف ول
جــرم حمــل و نگهــداری مــواد مخــدر محکــوم به اشــد مجازات شــد 

و ایــن اتفــاق تأثیــر بــدی در زندگــی مــن گذاشــت.
ــز  ــم نی ــر از برادران ــرد، یکــی دیگ ــوت ک ــر ســکته ف ــدرم در اث پ
ــی  ــه همیــن دلیــل احســاس تنهای ــرد و ب ــه ســر می ب ــدان ب در زن
شــدیدی مــرا آزار مــی داد و دنیــا برایــم تیره وتــار شــده بــود. بــه مواد 
مخــدر پنــاه آوردم و هــرروز بیشــتر در منجــاب اعتیــاد فرومی رفتم. 
مشــکات، ناامنی هــا و فشــارهای روحــی و روانــی، تنهایــی و 

بی کســی و خاصــه درد و درد و درد!
بیست ســاله بــودم کــه بــا انجمــن آشــنا شــدم، اگرچــه تــا چنــد 
وقــت چیــزی نمی فهمیــدم اما پــاک مانــدم و به جلســه رفتــن ادامه 
دادم و بــا کارکــرد قدم هــا نــور امیــد در دلــم روشــن شــد. مشــغول 
بــه کار شــدم، ازدواج کــردم، تشــکیل خانــواده دادم. دو فرزنــد دارم و 
فکــر می کنــم امــروز بــه لطــف انجمــن معتــادان گمنــام تبدیــل بــه 
عضــو قابل قبــول، مســئول و ســازنده ی اجتمــاع خــود شــده ام. امــروز 
پــس از نزدیــک بــه یــازده ســال پاکــی، بهتریــن روزهــای زندگــی 
را ســپری می کنــم و شــک نــدارم کــه زیباتریــن اتفــاق بــرای مــن 
آشــنایی بــا انجمــن بــود. جملــه ای پیــدا نمی کنــم کــه به وســیله ی 
آن بگویــم جلســه و قدم هــا چــه تأثیــری بــر زندگــی مــن داشــته 
اســت. قــادر بــه تشــکر از خدمتگــزاران انجمــن هــم نیســتم، فقــط 
تمــام تــاش مــن ایــن اســت کــه پیــام انجمــن را به یــک معتــاد در 

حــال عــذاب برســانم. کام آخــر اینکــه ...NA کار می کنــد.

کالم آخر
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ــری  ــال فراگی ــن س ــرای م ــال 2016 ب س
بــود. من ســه ســال و نیــم پاکــی دارم و هنوز 
هــم در بهبــودی تــازه کار هســتم. فهمیــده ام 
ــه شــما  ــا ب ــم، ام ــادی نمی دان ــز زی ــه چی ک
خواهــم گفــت کــه در ســال 2016 چــه 
چیزهایــی آموختــم. 12 قــدم و همچنین 12 
ســنت را کارکــردم و تصــور کــردم کــه بهبود 
پیداکــرده ام. می تــوان گفــت بــه یــک انســان 
متظاهــر تبدیل شــده بــودم کــه خصوصیتــی 
جالــب و مثبــت محســوب نمی شــود. ســال 
2016 ایــن معتــاد گســتاخ و خودبیــن تا حد 
زیــادی فروتنــی آموخــت. در طول ســال دوم 
ــدم و  ــنودی ش ــود خش ــار از خ ــوم دچ و س
ــردم  ــا ک ــرد دور دوم قدم ه ــه کارک ــروع ب ش
امــا بســیار آهســته و نــه ماننــد دور اول کــه 
تصــور می کــردم زندگــی ام بــه ســرعت 

ــتگی دارد. ــا بس ــرد قدم ه کارک
دوبــاره بــه قــدم چهــارم رســیدم وزندگــی 
از  بــه خودنمایــی کــرد.  واقعــی شــروع 
شــوهرم جــدا شــدم و مجبــور بــه جابجایــی 
گشــتم. زندگــی ام به کلــی ازایــن رو بــه آن رو 
شــد. قلبــم شکســت و نواقــص شــخصیتی و 
بیمــاری ام همــراه بــا حــس انتقام جویــی 
بیــدار شــدند. رفتارهایــم دقیقــاً هماننــد 
ــته و در دوران  ــه درگذش ــد ک ــی ش رفتارهای
اعتیــاد فعــال انجــام مــی دادم. در بهبــودی ام 
دچــار از خــود خشــنودی شــده بــودم و 
خــودم هــم قــادر بــه درک آن نبــودم. 
ــازی  ــر س ــر ظاه ــودی ام را براث ــاس بهب احس
بی معنایــم، مســلّم فــرض کــرده بــودم و 
ــودم و  ــپرده ب ــی س ــت فراموش ــه دس آن را ب
ــا اصــول  درنتیجــه تمــام اقرارهایــم همــراه ب
روحانــی ام از پنجــره پــر کشــیدند و رفتنــد و 
ــرا  ــم م ــم و خدای ــه بیماری ــود ک ــی ب این زمان

ــد. ــن نمودن فروت
متوجــه شــدم دردی را کــه دارم متحمــل 
ــه ام و  ــای بیمارگون ــرار رفتاره ــوم از تک می ش
همچنیــن از روحانــی زندگــی نکــردن ناشــی 
شــده اســت و اینکــه روی خــط بیــن لغــزش 
ــی  ــدم برمــی دارم. رفتارهای و بهبــودی دارم ق
ــی از  ــا ناصادق ــه و همــراه ب ــه وار، ظالمان دیوان
ــیب  ــران آس ــه دیگ ــی دادم. ب ــروز م ــود ب خ
مــی زدم و درنتیجــه منــزوی، افســرده و 
وسواســی شــده بــودم. مــن دیگــر شــباهتی 
بــا زنــی کــه روزانــه باصداقــت زندگــی 
می کــرد نداشــتم و از درد عاطفــی شــدیدی 

رنــج می بــردم.
سپاســگزارم کــه ســتون فقــرات بهبودیــم 

کــه همــان رابطــه ی مــن باراهنمایــم بــود بــر 
ایــن جریانــات غالــب شــد و توانســتم کــه بــه 
طــرز بی رحمانــه ای صادقانــه رفتارهایــم را بــا 
ــه  ــذارم. بســیار خوشــحالم ک ــان بگ او در می
ــه  ــم ک ــاد دارم و می دان ــم اعتم ــه راهنمای ب
ــت  ــن خواس ــد. او از م ــاوت نمی کن ــرا قض م
ــه  ــوم ب ــار س ــرای ب ــر و ب ــار دیگ ــه یک ب ک
ــدم چهــارم  ــک برگــردم و نوشــتن ق ــدم ی ق
ــا آن درگیــر  را متوقــف کنــم، چیــزی کــه ب
ــکار  ــود کــه مــن در ان ــودم ایــن واقعیــت ب ب
کامــل در رابطــه بــا نقشــم در همه چیــز 
ــه  ــتم ک ــاز داش ــن نی ــردم. م ــر می ب ــه س ب
ــه  ــر از هم ــوم و مهم ت ــدوار ش ــرم، امی بپذی
تســلیم شــوم. مــن فــوراً بــه کارکــرد قدم هــا 

بازگشــتم.
ــردم  ــه کار می ک ــی ک ــر قدم ــا ه ب
ــم در  ــه باراهنمای ــته هایی را ک و نوش
ــان می گذاشــتم، بیشــتر و بیشــتر در  می
مــورد خــودم، رفتارهایــم و کارهایــی 
کــه دیگر دوســت نداشــتم ادامــه دهم 
می آموختــم. رهایــی از درد، نتیجــه ی 
ــود. آزادی  ــن اعمــال ب ــگام ای زودهن
و قدرتــی کــه در ایــن فرآینــد کســب 
ــه  ــاز ب ــود. آغ ــگفت انگیز ب ــردم ش ک
عمــل همــراه باصداقــت موجــب ایــن 
ــی هســتم  ــم زن شــد کــه احســاس کن
ــم. ــود ببال ــه خ ــاره ب ــم دوب ــه می توان ک

از طریــق ایــن تجربــه آموختــم کــه حتــی 
ــم  ــد بهبودی در شــدیدترین دردهــا مــن نبای
را مســلّم فــرض کنــم و بایــد همچنــان 
بمانــم.  باقــی  فروتــن  و  آموزش پذیــر 
ــکار،  ــل ان ــاد مث ــی اعتی ــات زیربنای خصوصی
انــزوا و بــه تعویــق انداختــن کارهایمــان 

چیزهایــی هســتند کــه می تواننــد یــک 
ــاد را از اتاق هــای NA بیــرون بکشــند  معت
و به ســوی لغــزش ببرنــد، حتــی یــک 
 NA ــن در ــن. م ــل م ــر مث ــاد متظاه معت
هیچ کــس  از  مهم تــر  یــا  و  متفاوت تــر 
نیســتم. مــا همگــی یکســان هســتیم. مــن 
یــاد گرفتــم کــه اهمیتی نــدارد کــه زندگی 
ــد،  ــکل باش ــدر مش ــا چق ــوب ی ــدر خ چق
مــن نمی توانــم حتــی یــک روز بهبــودی ام 
ــده  ــطح لغزن ــک س ــم. این ی ــل کن را تعطی
 NA اســت. من بــه اصــول پایه ای و بنیــادی
بازگشــته ام. خدمــت، شــرکت در جلســات، 
تمــاس روزانــه باراهنمایــم، راهنمــای زنــان 
ــا  ــدد قدم ه ــرد مج ــدن و کارک ــر ش دیگ
ــه  ــن ب ــی م ــرا زندگ ــت؛ زی ــت و دق باظراف
این هــا بســتگی دارد. روزانــه مــن یــک 
لیســت سپاســگزاری تهیــه می کنــم، از 
خداونــد می خواهــم کــه تــوان اجــرای 
اراده اش را بــه مــن بدهــد و انگیزه هــای 
ــن  ــم. همچنی ــه ام را یادداشــت می کن روزان
ــدم  ــم و ق ــی می کن ــته ام را بررس روز گذش
10 را دقیــق انجــام می دهــم. آنچــه از 
انجــام تمــام این هــا عایــد مــن شــده اســت 
احســاس آرامــش در قلبــم، اعتمــاد و ایمان 
بــه نیــروی برتــرم، پاکــی روحــم، روزهــای 
ــش  ــرش و بخش ــر، پذی ــر ثم ــار و مثم پرب
خــودم و مهم تــر از همــه هدیــه ی فروتنــی 
ــرای همیشــه قــدردان  ــوده اســت. مــن ب ب
راهنمایــم و برنامــه انجمــن معتــادان گمنام 
ــروی  ــا نی ــراه ب ــن دو هم ــرا ای ــتم؛ زی هس
برتــرم، بــه ایــن معتــاد راه چگونــه زیســتن 
ــوان  ــود به عن ــه خ ــدن ب ــن بالی و همچنی
ــد. ــان داده ان ــای روز را نش ــک زن، در انته ی
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ــدن  ــل اداره ش ــل غیرقاب ــه دلی ــن ب م
ــدم.  ــن ش ــای انجم ــی ام وارد اتاق ه زندگ
ــودم  ــر روی خ ــن ب ــات م ــام احساس تم
متمرکزشــده بودنــد. روحــم به تیــره روزی 
ــا می توانســتم  ــود و تنه کشــیده شــده ب
ــم.  ــی کن ــی را پیش بین ــی و تاریک تیرگ
اقــرار کــردم کــه نیــاز فــوری بــه ترمیــم 
ــه  ــی را ک ــن کارهای ــازی دارم. م و بازس
ــا  ــدم، آن ه ــد دی ــام می دادن ــران انج دیگ
ــتند،  ــه داش ــای مؤدبان ــا و گفتاره رفتاره
پــس تصمیــم گرفتــم از روش آن هــا 
پیــروی کنــم. مــن شــخصاً تجربــه ی 
امــا  داشــتم،  را  ابــزار  آن  از  اســتفاده 
همچنــان همــان احساســات قبلــی را 
ــن  ــد م ــرش و دی ــردم. نگ ــه می ک تجرب
ــود،  ــده ب ــودم متمرکزش ــر روی خ کًا ب
ــی  ــی باق ــت قبل درنتیجــه در همــان حال
مانــدم. بــرای مدتــی پــاک می مانــدم امــا 

ــتم. ــرف بازمی گش ــه مص ــاره ب دوب
خــدا را سپاســگزارم کــه غیرقابــل اداره 
ــدا کــرد، اگــر  ــه پی ــودن زندگــی ام ادام ب
قــرار بــود چیــزی را کــه می خواســتم بــه 
دســت بیــاورم بایــد مســیر دیگــری را در 
ــل  ــور کام ــن به ط ــم. م ــش می گرفت پی
تســلیم برنامــه شــدم. قانــع نشــده بــودم 
ــد  ــام می ده ــم انج ــی برای ــه کار مثبت ک
امــا چــاره ی دیگــری هــم نداشــتم و 
ایــن اولیــن تغییــر در نگــرش مــن بــود. 
ــردم،  ــاز ک ــا را آغ ــم، قدم ه ــا گرفت راهنم
ــردم، نشــریات را  در جلســات شــرکت ک
مطالعــه کــردم و در درون خــودم مفهــوم 
ــر را پــرورش دادم. مــن  یــک نیــروی برت

تمــام ایــن کارهــا را بــه درجــات مختلــف 
ــدم. ــاک مان ــام دادم و پ انج

مــن پذیرفتــم کــه هیــچ قدرتــی 
ــق  ــن ح ــا ای ــدارم ام ــو« ن ــل »ت در مقاب
ــو« را  ــه »ت انتخــاب را داشــتم کــه چگون
درک کنــم و فقــط ایــن نبــود! می دیــدم 
ــا  ــی اتفاق ه ــث خیل ــه خــودم دارم باع ک
کافــی  به انــدازه ی  و خــودم  می شــوم 
ــت  ــت خدم ــت مثب ــودم در جه ــه خ ب
نمی کــردم. فقــط یــک انتخــاب داشــتم، 
ــرف  ــت از ط ــت خدم ــع دریاف ــر توق اگ
آنــگاه  می کــردم  متوقــف  را  »تــو« 
ــه  ــل ب ــن راه ح ــرای یافت ــتم ب می توانس
خــودم نگاهــی بینــدازم. مــن قــدرت 
حــق انتخــاب را داشــتم. مشــکات، دیگر 
ــک  ــد و این ی نقطــه ی تمرکــز مــن نبودن
ــرش و  ــر نگ ــت تغیی ــد جه ــازی جدی ب

ــود. ــم ب دیدگاه
روحــم  و  دادم  ادامــه  را  راه  ایــن 
ــه  ــا ک ــات آن قدره ــد. اتفاق ــبک تر ش س
مــن بزرگشــان می کــردم جــدی نبودنــد. 
ــه خــودم  ــردم و ب ــدم را کارک ــن ق چندی
درون  جســتجوی  انداختــم.  نگاهــی 
ــرار کــردم کــه  ــاز کــردم. اق خــودم را آغ
چــه کســی هســتم. ابــزاری را یافتــم کــه 
بتوانــم انتخاب هــای متفاوتــی داشــته 
ــی داشــت  باشــم. اندکــی قــدرت و توانای
پذیــرش  بازمی گشــت.  زندگــی ام  بــه 
بیشــتر منجــر بــه پاکــی بیشــتر شــد، من 
ــرا  ــردم، زی ــن می ک ــن را تمری ــرروز ای ه
تنهــا نقــش مــن بــود کــه می توانســتم در 
ــای  ــم. بج ــدا کن ــی را پی ــر واقع آن تغیی

ــتباهاتم  ــودم، از اش ــردن خ ــرزنش ک س
درس می گرفتــم، پذیرفتــم کــه یــک 
ــش  ــم و دان ــدای عل ــتم و خ ــان هس انس
در  عظیــم  تغییــر  این یــک  نیســتم. 

ــود. ــن ب ــرش م نگ
امــروزه دارم یــاد می گیــرم کــه در 
ــای  ــه، تقاض ــا مراقب ــوارد ب ــی از م بعض
ــی  ــیار بزرگ ــن کار بس ــم و ای ــک کن کم
ــاکت  ــزم را س ــم مغ ــن می توان ــت. م اس
ــد  ــک می کن ــن کم ــه مـ ــن ب ــم و ای کن
ــم و  ــرا ده ــوش ف ــکارش گ ــه راه ــه ب ک
دیـــگر بــه مغــز معتــادم کــه مــدام انــکار، 
ــه تولیــد می کنــد  توهــم و توجیــه و بهان
توجــه نمی کنــم. در ایــن لحظــات 
مــن پــاک هســتم، مســیری را 
در اختیــاردارم کــه آن را دنبــال 
بخواهــم  این کــه  نــه  می کنــم 
کــه دیگــران مــن را دنبــال کننــد. 
ــت  ــی اس ــرش، آن نگرش ــن نگ ای
کــه زندگــی انســان را زیــرورو 

. می کنــد
روحــم از تــرس و قضــاوت رهایــی 
ــز در  ــرش، همه چی ــا پذی ــت. ب ــه اس یافت
ــن تمــام  حــال حاضــر خــوب اســت و ای
ــام  ــون دارم و تم ــه اکن ــت ک ــزی اس چی
ــاز دارم.  ــر نی ــال حاض ــه در ح ــزی ک چی
ــر از  ــر و توانات ــزی قوی ت ــه چی ــه را ب بقی
ــم  ــا می توان ــن تنه ــپارم. م ــودم می س خ
ایــن را هــرروز تمریــن کنــم، حتــی اگــر 
ــه  ــا ب ــاز باره ــورت نی ــد در ص الزم باش
ــه نقشــم نــگاه  ــا ب گذشــته برمی گــردم ت
کنــم، آن را بپذیــرم و رهــا کنــم و آرامش 
را مجــدداً تجربــه کنــم. اکنــون آن چیزی 
را کــه همیشــه دنبالــش بــوده ام دریافــت 
و  آزادی  و  شــادی  حــس  کــرده ام، 
ایمــان دارم کــه هنــوز چیزهــای بیشــتری 
ــن نگــرش  ــرد و ای ــم ک ــت خواه را دریاف
.NA ــگزارم ــت. سپاس ــن اس ــروزه م ام

یـک نگــرش جدیـد
Bubba
(The Voice of  Recovery Magazine Sep. Oct. Nov. 2016)

قبل از اینکه پاک شویم، اکثر اعمال ما تحت فرمان اجبار بود. امروز، اسیر این نوع
)کتاب پایه( طرز فکر نیستیم. 



10

گذشــته ی مــن هــم کم وبیــش شــبیه گذشــته ی 
کســانی اســت کــه در چنــگال اعتیــاد گرفتــار بوده انــد 
امــا مهــم امــروز اســت کــه آن را پذیرفتــه ام. هفده ســاله 
ــم  ــز برای ــی شــدم، همه چی ــودم کــه وارد مرکــز درمان ب
ــد،  ــارم بودن ــه در کن ــرادی ک ــود. اف ــوس ب ــل کاب مث
ــان  ــن نش ــه م ــرا ب ــده ی م ــه ای، آین ــل آین ــی مث همگ
ــاور نمی کــردم کــه وارد ایــن مســیر  ــد و مــن ب می دادن
ــودم  ــده ب ــن مان ــز م ــد از خــروج از آن مرک شــده ام. بع
ــا یک صــدا. صدایــی آشــنا در مغــزم کــه نمی دانســتم  ب
ــن  ــد و م ــتر می ش ــاً بیش ــه دائم ــی ک ــت؟ صدای چیس
ــوان  ــن صــدا ت ــم و همی ــودم آن را ســاکت کن ــادر نب ق
ــواد  ــن از مصــرف م ــود و م ــه ب ــن گرفت مصــرف را از م

می ترســیدم.
ــق  ــدم، طب ــتم و آرام ش ــات گذاش ــه جلس ــدم ب ــذا ق ل
ــن  ــی ام را جش ــال پاک ــک س ــردم و ی ــار ک ــول رفت اص
ــه ســراغم  ــاه حســی آشــنا ب گرفتــم. پــس از مدتــی کوت
آمــد کــه بارهــا مــن را بــه نابــودی کشــانده بــود. حــس 
برتــری نســبت بــه دیگــران، حــس تفــاوت، حــس توانایــی 
و بی نیــازی! اگرچــه به طــور مرتــب در جلســات بهبــودی 
و قــدم شــرکت می کــردم امــا فقــط جســمم در جلســات 
بــود نــه روحــم. حضــور در جلســات را فقــط بــرای رفــع 
تکلیــف انجــام مــی دادم و هرلحظــه حالــم بدتــر می شــد 
ــه کار می بــردم  ولــی حرفــی نمــی زدم. تمــام تاشــم را ب
تــا بــا مســائل بیرونــی حالــم را خــوب کنــم امــا هیچ کــدام 

ــت. ــت را نمی گرف ــی صداق جــای اصــل روحان

نزدیــک ســه ســال پاکیــم بــود کــه بــا مصــرف الــکل 
ــوب  ــم خ ــه حال ــتم ک ــه می دانس ــردم. اگرچ ــزش ک لغ
نمی شــود و دچــار مــرگ روحانــی می شــوم ولــی 
ــه ای  ــرای لحظ ــه ب ــد آن ک ــه امی ــردم ب ــن کار را ک ای
بیمــاری مــن ســاکت شــود، امــا نشــد. هــر چــه بیشــتر 
ــذاب  ــر می شــدم و بیشــتر ع ــردم ناتوان ت مصــرف می ک
می کشــیدم و هــر یــک روز به انــدازه ی یــک ســال 
ــه  برایــم می گذشــت. مصــرف مــن ادامــه پیــدا کــرد، ب
پوچــی و انــزوا رســیدم و دردهایــی کشــیدم کــه هرگــز 
ــتم  ــاک هس ــروز پ ــرد. ام ــم ک ــان نخواه فراموشش
ــروع  ــاره ش ــم دوب ــه می خواه ــحالم ک و خوش
کنــم البتــه بهتــر از قبــل، باصداقــت بــا خــودم 
ــات و  ــب در جلس ــرکت مرت ــا ش ــم، ب و راهنمای
ــی،  ــا در زندگ ــی قدم ه ــول روحان ــرای اص اج
ــم  ــن و روح ــه ذه ــا وقتی ک ــده ام ت ــروز فهمی ام
ــدارد. ــده ای ن ــن فای ــور م ــد، حض ــه نباش در جلس
مشــارکتی کــه از قبــل تمریــن شــده باشــد بــی ارزش 
اســت و مــرا آرام نمی کنــد. مــن بایــد گذشــته ام را 
بپذیــرم و آینــده ام را بــه کمــک راهنمایم بســازم. کمّیت 
پاکــی مهــم نیســت بلکــه آن چیــزی کــه اهمیــت دارد 
ــی  ــن آدم ــد از م ــا می توان ــی اســت. قدم ه ــت پاک کیفی
جــدی بســازد، انســانی کــه امــروزش بهتــر از دیــروزش 
ــزرگ اســت  باشــد. انجمــن معتــادان گمنــام دریایــی ب
ــد از آن  ــد می توان ــه بخواه ــدر ک ــس هرچق ــر ک ــه ه ک
بهره بــرداری کنــد و ایــن بســتگی بــه عملکــرد شــخص 

و شــجاعت او دارد.

سروش ش از تهران

حس آشنا
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ــودی  ــول بهب ــه در ط ــده ای ک ــای تکان دهن ــی از تجربه ه یک
ــا روش  ــود کــه فهمیــدم هیــچ الگــو ی ــن ب متوجــه آن شــدم، ای
درســتی بــرای مقابلــه بــا اختافــات و درگیری هــا از خــود نــدارم؛ 
یعنــی متوجــه شــدم کــه در شــرایط خــاص، قــادر به محافظــت از 
شــخصیت خــود نیســتم و هیــچ راه مناســبی بــرای روبــرو شــدن 
بــا افــرادی کــه مخالــف عقیــده و نظــر مــن هســتند، نمی شناســم. 

هــر وقــت، باکســانی کــه با 
من اختاف نظــر داشــتند، 
ــن  ــدم، بهتری ــرو می ش روب
ســرم  بــه  کــه  فکــری 
قهــر  و  توهیــن  مــی زد 
کــردن و آســیب زدن بــود.
ــه  ــره ب ــه باالخ ــا این ک ت
ایــن بیــداری رســیدم کــه 
الگوهــای  مراقــب  بایــد 
ناســالمی کــه از دنیــای 
القــا  مــن  بــه  اطرافــم 
زیــرا  باشــم؛  می شــود، 
ــه  ــودم ک ــده ب ــدرت دی به ن
ــا  ــان را ب ــردم اختافاتش م
ــن،  ــراز توهی ــزی به غی چی
ــردن  ــوم ک ــت و محک تهم
ــردن و  ــر ک ــر و قه یکدیگ

دیگــری را مقصــر دانســتن، حــل کــرده باشــند.
ــای  ــزل و پ ــه در من ــه و چ ــه در جامع ــواره چ ــم هم ــن ه م
تلویزیــون، در حــال الگوبــرداری ناآگاهانــه از افراد و شــخصیت هایی 
هســتم کــه اختافاتشــان را بــه طــرز جــذاب و وسوســه انگیزی از 
طریــق خشــونت و قهــر و ... حل وفصــل می کننــد. آیــا ایــن رفتــار 
بــا اصــل فروتنــی هماهنگــی دارد؟ آیــا ایــن رفتارهــای ناســالم، مرا 

ــد؟ ــا از آن دور می کن ــک می ســازد ی ــم نزدی ــه خــود واقعی ب
ــم و  ــرار کن ــی ف ــای زندگ ــد از چالش ه ــن بای ــا م آی
ــل  ــن تبدی ــواه م ــورد دلخ ــه م ــا ب ــم ت ــا بجنگ ــا آن ه ب
شــوند؟ یــا این کــه در آرامــش فکــری و ســکوت 
ــای  ــا و روش ه ــه راه حل ه ــودی ب ــای بهب ــل از فض حاص
مناســبی بــرای رفــع ایــن چالش هــا دســت پیــدا کنــم؟ 
ــم  ــروز ســعی می کن ــن  ام ــی م ــم، یعن ــدا می کنی ــود پی ــا بهب م

ــزاری مثــل صداقــت، برخــورد صحیــح و ... اســتفاده کنــم و  از اب
ــا  ــاب میــل مــن نبــود، او را طــرد نکنــم و ب اگــر رفتــار کســی ب
به کارگیــری اصــول ســعی درترمیــم روابــط خویــش نمایــم و بــه 
ــه اشتباهشــان پــی ببرنــد و هرگــز  ــا ب دیگــران فرصــت بدهــم ت
کســی را متهــم و مقصــر نشــمارم و خیلــی محترمانــه احساســی 
ــا خودشــان  ــه مــن دســت می دهــد را ب را کــه از رفتــار ایشــان ب
در میــان بگــذارم. مثــاً دوســتی کــه عــادت داشــت بــرای شــوخی 
ــا مــن ازجملــه ای اســتفاده کنــد کــه به شــدت نســبت  کــردن ب
بــه آن حســاس بــودم و باعــث می شــد احســاس خودکم بینــی و 
حقــارت کنــم، به جــای دلخــوری و قهــر و مقابله به مثــل کــردن، 
ســعی کــردم صادقانــه از 
احساســم برایــش بگویــم 
و او هــم بــه طــرز معجزه 
آســایی پذیرفــت و هرگز 
تکــرار  را  رفتــارش  آن 

نکــرد.
احســاس  وقتــی 
شــفقت  و  همــدردی 
می بینــم  را  دیگــران 
متوجــه می شــوم کــه 
ــت  ــی صداق اصــل روحان
را هــم دوســت دارنــد 
ایمــان مــن  و  بــاور  و 
نســبت بــه برنامه بیشــتر 
می شــود و هــرروز وارد 
مرحلــه ی تــازه ا وتنــی 

. م می شــو
ترکیــب دو اصــل صداقــت و فروتنــی باعــث می شــود کــه مــن 
در خــود واقعــی ام بمانــم و تبدیــل بــه هیــوال نشــوم. تبدیــل بــه 
خــود واقعــی شــدن چقــدر زیباســت! گاهــی اوقــات اتفــاق افتــاده 
اســت کــه ناامیدانــه و شــاید ناشــیانه از اصــل صداقــت اســتفاده 
ــده ام کــه  ــه طــرز عجیبــی دی ــی برخــاف انتظــارم ب کــرده ام ول
اراده ی خداونــد جــاری گردیــده و بــه بهتریــن نحو ممکن، مشــکل 
مــن برطــرف شــده اســت و مــن ایــن را معجــزه ی اجــرای اصــول 
می دانــم. بــرای رســاندن پیــام نیــز فقــط کافــی اســت صــادق و 
فروتــن باشــم، بقیــه کارهــا توســط نیــروی برتــر و مهربــان انجــام 

می شــود.
ــر از خشــونت  امــروز ایمــان دارم کــه صداقــت بی نهایــت مؤثرت
ــت  ــی صداق ــرا خشــونت حاصــل اراده ی مــن اســت ول اســت، زی

ــد. ــت قدرتمن ــت و بی نهای ــد اس ــان اراده ی خداون هم

محمد پ

ترمیم

ما به اعضاء مسئول جامعه خود تبدیل می شویم و چیزهایی که در جلسات می آموزیم را 
)پاک زیستن(در زندگی روزمره خود تمرین می کنیم. 
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از همــان کودکــی از یــک مشــکل بــزرگ در زندگــی 
ــردم و  ــه می ک ــه آن توج ــه ب ــردم و همیش ــج می ب رن
ــی  ــه وقت ــود ک ــادرم ب ــدر و م ــگی پ ــوای همیش آن دع
ــردم و  ــاه می ب ــه ای پن ــه گوش ــن ب ــد مـ ــروع می ش ش
گریــه می کــردم. در کاس درس تمرکــز نداشــتم و 
ــوان می کــرد توجــه  ــم عن ــه مطالبـــی کــه معل اصــًا ب
ــم می خواســت کاری کنــم کــه  نمی کــردم. همیشــه دل
تمــام مشــکات زندگــی ام حــل شــود امــا زهــی خیــال 
ــوان حــل هیــچ مشــکلی را نداشــتم. باطــل چــون مــن ت
تنهــا چیــزی کــه پذیرفتــه بــودم ایــن بــود کــه مــن 
دیگــر قــادر بــه ادامــه ی زندگــی نیســتم. وقتــی پــدرم 
ــدر در  ــواد مخ ــرف م ــرای مص ــتانش ب ــا دوس ــراه ب هم
خانــه ی مــا جمــع می شــدند، مــن باعاقــه ی زیــادی بــه 
پــدرم کمــک می کــردم تــا وســایل مصرفشــان را آمــاده 
ــزرگ  ــال ب ــردم در ح ــر می ک ــن کار فک ــا ای ــد و ب کنن
ــردم و  ــزرگ شــدم، ازدواج ک ــره ب شــدن هســتم. باالخ
چــون همســرم مصرف کننــده بــود مــن هــم شــروع بــه 

ــدا  ــه مصــرف پی ــار ب ــه اجب ــی ک ــودم. زمان ــرف نم مص
ــی خــودش خــارج شــد. ــز از مســیر اصل ــردم، همه چی ک
انگیــزه ی زندگــی را بــه دلیــل اعتیــاد فعــال از دســت 
دادم و همــان احساســات منفــی کــه درگذشــته داشــتم 
ــد.  ــراغم آمدن ــه س ــر ب ــیار قوی ت ــی بس ــگ و لعاب بارن
هــرروز حالــم بدتــر می شــد و دیگــر چیــزی مــرا 
ــرف  ــع مص ــه قط ــم ب ــار تصمی ــد ب ــرد. چن آرام نمی ک
گرفتــم امــا فایــده ای نداشــت، بازهــم احســاس شکســت 
و ناتوانــی می کــردم. بعــد از تحّمــل درد و رنج هــای 
فــراوان، باالخــره معجــزه ی زندگــی مــن هــم بــه وقــوع 
پیوســت و بــا انجمــن معتــادان گمنــام آشــنا و متوجــه 
شــدم مشــکل اصلــی زندگــی مــن بیمــاری اعتیاد اســت 

ــرای زندگــی پیــدا کنــم. و مــن بایــد راه جدیــدی ب
ــه پیشــنهاد دوســتانم وارد انجمــن شــدم، به طــور  ب
مرتــب در جلســات شــرکت می کنــم و باراهنمایــم 
شــروع بــه کارکــرد قدم هــا کــرده ام و بــه کمــک 
خوشــبختی  احســاس  برنامــه  روحانــی  اصــول 
می کنــم، زندگــی ام هدفمنــد شــده و همه چیــز در 
جــای مناســب خــود قرارگرفتــه اســت. خــدا را شــکر 
می کنــم بــه خاطــر احساســات خــوب وزندگــی آرامــی 

ــه دارم. ک

شهرزاد از مالیر

معجزه در زندگی
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مــن هیچ وقــت نســبت بــه خــودم احســاس خوبــی نداشــتم و 
همیشــه در حــال جنگیــدن بــا خــودم بــودم. دلــم می خواســت 
ــرت  ــی از نف ــودم. در دنیای ــراز خ ــم به غی ــی باش ــای هرکس به ج
گم شــده بــودم و احســاس خفگــی دائــم مــرا آزار مــی داد. هرگــز 
ــت و  ــرس و وحش ــاس ت ــواره احس ــتم و هم ــودن نداش ــس ب ح
غربــت و بی کســی می کــردم. عــاوه بــر این هــا احســاس 
کمبــود و خــأ شــدیدی باعــث شــده بــود کــه هــرروز منزوی تــر 
ــا طــرد می شــدم و  ــن رفتاره ــه خاطــر همی ــر شــوم و ب و تنهات
تــرس مــن بیشــتر می شــد. احســاس تــرس و جنــگ درونــی بــه 
ــم و شــناخت درســتی از  ــه خــودم را بفهم ــداد ک ــازه ن ــن اج م
ــه ایــن دلیــل بــود کــه  خــودم و دنیــای اطرافــم پیــدا کنــم و ب

خــودم را دوســت نداشــتم.
ــرروز  ــد، ه ــپری می ش ــوال س ــن من ــه همی ــن ب ــی م زندگ
بدتــر از دیــروز تــا اینکــه بــا مــواد مخــدر آشــنا شــدم. در ابتــدا 
ــاس  ــردم و احس ــه می ک ــم غلب ــر ترس های ــواد ب ــرف م ــا مص ب
ــس از  ــا پ ــودم، ام ــه ب ــی نجات یافت ــتم و از تنهای ــجاعت داش ش
مدتــی دردســرهای جدیــدی برایــم شــروع و بدبختی هــای 
فراوانــی بــر دردهــای گذشــته ام افــزوده گردیــد. برخــاف تصــور 
مــن، مــواد مخــدر نه تنهــا تــرس و تنهایــی را از بیــن نبــرده بــود 
بلکــه آن هــا را چندیــن برابــر کــرده بــود و ایــن وضعیــت آشــفته 

باعــث شــد کــه مــن هــرروز آرزوی مــرگ کنــم.
ــن را  ــد و انجم ــم ش ــامل حال ــد ش ــف خداون ــه لط ــا اینک ت
ــا افــرادی کــه  ــا حضــور در جلســات و آشــنایی ب پیــدا کــردم. ب
ــار  ــن ب ــرای اولی ــود، ب ــودم ب ــی خ ــبیه زندگ ــان ش زندگی ش
احســاس تنهایــی در وجــودم کمرنــگ شــد. من افرادی شــبیه 
بــه خــودم را دیــدم، کســانی کــه از گذشــته ای تاریــک 
ــه انجمــن پنــاه آورده و آرام شــده  و ســیاه و تنهایــی ب
بودنــد و مــن خوشــحال بــودم از این کــه اینجــا کســانی 

ــد. ــرا درک می کنن ــه م ــتند ک هس
ــر  ــود ب ــازی ب ــا آغ ــردم و قدم ه ــروع می ک ــی ش ــد از جای بای
التیــام دردهایــم بخصــوص قــدم چهــارم؛ قدمــی کــه اندک انــدک 
مــرا بــا خــودم آشــنا کــرد و در این قــدم فهمیــدم که من انســانی 

بــودم کــه در میــان انبوهــی از رنج هــا، ترس هــا و احســاس گنــاه 
ــا کارکــرد قدم هــا، پرده هــا کنــار  ــودم. ب و خجالت هــا گم شــده ب
رفــت و بــا پیــدا کــردن جنبه هــای مثبــت وجــودم متوجــه شــدم 
ــدی کــه فکــر می کــردم نیســتم، مــن فقــط  ــه آن ب کــه مــن ب
ســردرگم بــودم و همیــن چندگانگــی وجــودم را احاطه و مســموم 
کــرده بــود کــه بــه لطــف خداونــد و انجمــن و راهنمــای عزیــزم با 
خــودم آشــتی کــردم و در حــال حاضــر درک و شــناخت نســبتاً 
خوبــی از خــود پیداکــرده ام و امــروز کــه ایــن نامــه را می نویســم 

خــودم را دوســت دارم!

عارف ر از شیراز آشــــتی

ما زمانی آزادی پیدا می کنیم که یاد بگیریم خودمان باشیم و به تالش های
)پاک زیستن( خود ادامه دهیم. 
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»مــا آمادگــی کامــل پیــدا کردیــم 
کــه خداونــد کلیــه نواقص شــخصیتی 

مــا را برطــرف کنــد.«
قــدم پنجــم فقــط شــروع تغییــرات 
عظیمــی اســت کــه در زندگــی ما بــا کارکرد 
قــدم ششــم بــه وقــوع خواهــد پیوســت. مــا 
ــم نواقــص شــخصیتمان برطــرف  می خواهی
ــا نشــان داده اســت  ــه م ــه ب ــد و تجرب گردن
اگــر خواهــان تغییــری اساســی در زندگــی 
خــود هســتیم، کارکــرد ایــن قــدم الزم 
اســت، در غیــر ایــن صــورت تغییــرات 
ــت. ــد داش ــی نخواه ــده دوام چندان ایجادش
ــول  ــام ط ــم در تم ــدم شش ــرد ق  کارک
ــن  ــت، در ای ــد داش ــه خواه ــا ادام ــر م عم
ــویم و  ــاده ش ــًا آم ــد کام ــدا بای ــدم ابت ق
ســپس دریچــه ی افــکار و قلــب خــود را بــر 
ــم. ــاز بگذاری ــی ب ــیار عمیق ــرات بس روی تغیی
اراده  قبــالً  کــه  همان گونــه   
ــی  ــل ناتوان ــه دلی ــود را ب ــی خ وزندگ
در اداره ی آن بــه نیرویــی برتــر از 
ــاده  ــز آم ــون نی ــپردیم، اکن ــود س خ
ــود  ــخصیتی خ ــص ش ــویم نواق می ش
ــم. ــان کنی ــد مهرب ــلیم خداون را تس
ــه از نواقــص خــود   آگاهــی بیشــتری ک
یافته ایــم، گاه و بــی گاه باعــث ناراحتــی 
و رنــج مــا می شــود. همیــن احســاس 
و  تغییــر  بــه  وادار  را  مــا  ســرخوردگی 
ــه  ــا آنچ ــم ب ــد. می خواهی ــرفت می کن پیش
ــیم. ــته باش ــاوت داش ــم تف ــته بوده ای درگذش

ــص  ــه نواق ــا متوج ــود م ــا خ ــوالً ی  معم
شــخص  یــا  می شــویم  شــخصیتیمان 
ــا را  ــه م ــورد آزار قرارگرفت ــه م ــری ک دیگ
متوجــه ایــن نواقــص می کنــد. درهرصــورت 
ابتــدا بایــد مســئولیت کامـــل اعمال خــود را 
پـــذیرا شــویم. در قبــال رفتــار بــد، خــوب یا 
بی اثــر خــود مســئول خواهیــم بــود و دیگــر 
نادانــی یــا اعتیــاد خــود را عذر موجهــی برای 
رفتــار غیرمســئوالنه خــود نخواهیــم دانســت.
 بــا کوشــش و تعهــد پابرجــا، از صداقــت، 
تســلیم، ایمــان، امیــد، بــاور، اعتمــاد، تمایــل 

ــای  ــرای بن ــی ب ــوان زمین ــی به عن و فروتن
بهبــودی خــود، اســتفاده می کنیــم؛ بنابراین 
بایــد متعهــد شــویم باوجــود داشــتن نواقص 
شــخصیتی بــه مســیر بهبــودی خــود ادامــه 
دهیــم، حتــی اگــر بــه نظــر می رســد هیــچ 

ــرفتی نداریم. پیش
 نواقــص شــخصیتی مــا ویژگی هــای 
مشــترک بســیاری از انســان ها هســتند 
ــی  ــوری در زندگ ــل خودمحـ ــه دلی ــه ب ک
مــا معتــادان بــه نســبتی غیرعــادی و 
و  منحرف شــده اند  طبیعــی  بیش ازحــد 
باعــث رنــج مــا و اطرافیــان شــده اند. وقتــی 
افــراد ســعی می کننــد بــرای تحمیــل عقاید 
خــود بــه دیگــران، زندگــی آن هــا را مختــل 
ــد،  ــتفاده نماین ــوء اس ــا س ــد و از آن ه کنن
ــر از نقــص شــخصیتی  مســئله چیــزی فرات
اســت و درواقــع تبدیــل بــه پلیدی و زشــتی 

ــت. ــده اس ش
ــه هنــگام کارکــرد قــدم ششــم   ب
بایــد بدانیــم تبدیــل تــرس بــه 
ــل  ــتن تمای ــتلزم داش ــجاعت مس ش
ــرس از  ــت. ت ــب ماس ــاد از جان و اعتم
ــای  ــه رفتاره ــکا ب ــدون ات ــه ب این ک
ــه  ــی چگون ــته، زندگ ــرب گذش مخ
خواهــد گذشــت، بایــد در مــا از بیــن 
ــر  ــه درد تغیی ــان ک ــر زم ــرود. ه ب
ــن  ــر یافت ــرس از تغیی ــن از ت نیافت
شــدیدتر شــود، مطمئنــاً بــه آرامــش 

ــرد. ــم ک ــدا خواهی ــت پی دس
می کردیــم،  مصــرف  مــواد  وقتــی   
بــه دلیــل خودمحــوری، بــدون توجــه 
ــاد  ــران ایج ــرای دیگ ــه ب ــکاتی ک ــه مش ب
ــئولیت و  ــاس مس ــدون احس ــم و ب می کردی
ــم.  ــه می دادی ــود ادام ــاد خ ــه اعتی ــاه، ب گن
کاری  هــر  می شــد  باعــث  خودخواهــی 
ــی  ــای غیرعقان ــه ی آن کاره ــرای ادام را ب
ــا  ــه آن حربه ه ــر ب ــا دیگ ــم، ام ــام دهی انج
ــی را  ــون اصول ــه اکن ــم، چراک ــازی نداری نی
از آن هــا در  اســتفاده  فراگرفته ایــم کــه 
ــب تر و  ــب مناس ــا به مرات ــد م ــی جدی زندگ

اســت. ســازنده تر 
آنچــه خواهــان بــه دســت آوردن آن 
هســتیم به آســانی در دیگــر معتــادان در 

حــال بهبــودی کــه بــر طبــق اصــول روحانی 
ــورد.  ــم می خ ــه چش ــد، ب ــی می کنن زندگ
اطمینــان می یابیــم آنچــه آن هــا بــه دســت 
ــه دســت خواهیــم آورد. ــز ب ــا نی ــد، م آورده ان

بــرای این کــه در ایــن قــدم آمادگــی 
ــد  ــم، بای ــت آوری ــه دس ــود را ب ــل خ کام
ــود  ــی خ ــازنده ای را در زندگ ــای س رفتاره
ــکایت  ــی و ش ــر بداخاق ــم. دیگ ــه کاربری ب
ــردن  ــرل ک ــه کنت ــائلی را ک ــردن از مس ک
آن هــا کامــاً از دســتمان خــارج اســت، کنار 
ــات  ــی اوق ــت گاه ــن اس ــم. ممک می گذاری
ــر  ــود غافلگی ــی خ ــادمانی و خوش بین از ش
شــویم. البتــه جــای تعجــب نیســت، زیــرا در 
ســالیان اخیــر چنیــن احساســاتی بــرای مــا 

ــوده اســت. ــه ب غریب
ــه  ــودی، ب ــول بهب ــت اص ــا رعای  ب
دنبــال یــک زندگــی آرام و هماهنــگ 
ــتیم.  ــود هس ــراف خ ــط اط ــا محی ب
هــر چــه بیشــتر بــه طبیعــت روحانی 
خــود توجــه کنیــم، بــه همان نســبت 
ایــن روحانیــت، در زندگــی مــا بیشــتر 

ــد. ــد ش ــر خواه جلوه گ
ــرای  ــود را در اج ــعی خ ــت س ــر نهای  اگ
اصــول قــدم ششــم در زندگــی به کارگیریــم، 
بازهــم نبایــد تصــور کنیــم ازلحــاظ روحانــی 
ــی  ــم نقص ــی می بینی ــده ایم. وقت ــل ش کام
کــه فکــر می کردیــم بــر آن غلبــه کرده ایــم، 
بازهــم ظاهرشــده وزندگــی مــا را تحــت تأثیر 
قــرار داده، احســاس درماندگــی خواهیــم کرد. 
بــا داشــتن فروتنــی به عیــوب و کاســتی های 
ــه  ــود ادام ــه راه خ ــم و ب ــی می بری ــود پ خ
ــت  ــتی حرک ــیر درس ــا در مس ــم. م می دهی

می کنیــم.
ــه  ــدم، متوج ــن ق ــرد ای ــی کارک در ط
ــا  ــرش م ــل و پذی ــدرت تحم ــویم ق می ش
ــش  ــران افزای ــص دیگ ــا نواق ــورد ب در برخ
پیداکــرده اســت. ازآنجایی کــه در پذیرفتــن 
کاســتی های خــود تجربــه پیداکرده ایــم، 
ــران  ــا دیگ ــم ب ــی می توانی ــون به راحت اکن
احســاس همــدردی کنیــم. مــا قــدم بســیار 
بزرگی در مســیر بهبــودی خود برداشــته ایم، 
امــا اگــر بخواهیــم ایــن قــدم بــزرگ تأثیــر 
ــدی را  ــدم بع ــد ق ــد، بای ــظ کن خــود را حف

ــم. ــم برداری ه

قدم ششم

ش
آموز
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»مــا بــا فروتنــی از او خواســتیم که 
ــرف  ــا را برط ــی م ــای اخالق کمبوده

کنــد.«
ــه  ــی، متوج ــای قبل ــرد قدم ه ــا کارک ب
شــدیم اگــر بخواهیــم در مســیری روحانــی 
پیــش رویــم و پــاک بمانیــم، بایــد فروتنــی 
و تواضــع داشــته باشــیم. منظــور از فروتنــی، 
انــکار نمــودن صفــات خــوب خــود نیســت، 
بلکــه برعکــس، شــخص فروتــن کســی 
ــود  ــه ای از خ ــر واقع بینان ــه تصوی ــت ک اس
دارد و از جایــگاه خــود در اجتمــاع به خوبــی 
از  منظــور  هفتــم  قــدم  در  اســت.  آگاه 
ــود را  ــش خ ــه نق ــت ک ــن اس ــی ای فروتن
ــوت  ــاط ق ــم، نق ــان درک کنی در بهبودی م
محدودیت هــای  از  بشناســیم،  را  خــود 
خــودآگاه باشــیم و بــه نیــروی برتــر از خــود 

ــیم. ــته باش ــان داش ایم
ــم  ــر می کردی ــاالً فک ــا احتم ــی از م بعض
خداونــد به محــض آنکــه از او درخواســت 
کنیــم، کمـــبودهای مــا را برطــرف خواهــد 
ــر طبــق  ــا ب ــر م کــرد و وقتــی نـــیروی برت
ــب  ــرد، تعج ــل نمی ک ــا عم ــت م درخواس

می کردیــم.
ــرای  ــر ب ــروی برت ــت از نی درخواس
ــاج  ــا، محت ــردن کمبوده ــرف ک برط
ــر  ــت عمیق ت ــلیمی بی نهای ــه تس ب
اولیــه ی  تســلیم  از  بنیانی تــر  و 
ــد از  ــه ی جدی ــن مرحل ــت. در ای ماس
تســلیم، نه تنهــا اعتیــاد خــود را 
می پذیریــم، بلکــه آن کمبودهــای 
ــود را  ــاد خ ــی از اعتی ــی ناش اخالق
ــم  ــون می دانی ــم. اکن ــز می پذیری نی
ــک  ــه ی ــران ب ــد دیگ ــز مانن ــا نی م
انــدازه مهــم هســتیم. دانســتن اینکه 
ــتیم،  ــتثنایی نیس ــرد و اس منحصربه ف
ــت. ــی ماس ــی از فروتن ــانه ی خوب نش
صبــور بــودن یکــی از مبانــی اصلــی 
ــا  ــا ب ــر م ــدم اســت. اکث ــن ق ــرد ای در کارک
صبــر مشــکل داشــتیم، چراکــه عــادت 
ــاء  ــوراً ارض ــم ف ــرگاه اراده کردی ــتیم ه داش

شــویم؛ امــا مدتــی اســت بــه تمریــن اصولی 
ــرای مــا  ــودن را ب ــم کــه صبــور ب پرداخته ای
ممکــن ســاخته اند. فقــط بایــد بــه ســپردن 
اراده وزندگــی خــود بــه خداونــد بــدان گونــه 
ــم و  ــاد کنی ــم، اعتم ــه او را درک می کنی ک
همچــون قدم هــای پیشــین فقــط بایــد بــاور 
کنیــم خواســت خداونــد بــرای مــا نیکوســت.
رفــع  چگونگــی  و  زمــان  اینجــا  در 
کمبودهــای اخاقــی مــا مهــم نیســت. 
وظیفــه ی مــا نیــز تجزیه وتحلیــل ایــن قــدم 
نیســت. ایــن قــدم، یــک تصمیم گیــری 
روحانــی اســت و فراتــر از عکس العملــی 
اســت.  آگاهانــه  عملــی  یــا  احساســی 
ــدم  ــن ق ــتن از ای ــاده گذش ــا س ــه ب اگرچ
از  اســت  ممکــن  آن  ناقــص  کارکــرد  و 
نواقــص شــخصیتی خودآگاهــی کامــل پیــدا 
کنیــم، ولــی امیــدی بــرای رهایــی از آن هــا 
ــن کار  ــل از ای ــاالً درد حاصـ ــم. احتم نداری

غیرقابل تحمــل خـــواهد بــود.
باورهــای  شــخصیتی،  نواقــص  مــا 
ــود را  ــالم خ ــاری ناس ــای رفت ــط و الگوه غل
کــه  دریافته ایــم  به وضــوح  شــناخته ایم. 
بایــد تغییــر کنیــم، ولــی شــاید هنــوز ندانیم 
از وقتــی بــرای کمــک گرفتــن بــه معتــادان 
بــا  عوض شــده ایم.  آمده ایــم،  گمنــام 
یــک خــأ روحانــی بــه اولیــن جلســه قــدم 
گذاشــتیم. واقعیت هــای معنــوی و روحانــی 
ــی  ــتند. توانای ــی نداش ــا نقش ــی م در زندگ
ابــراز محبــت، خندیــدن و احســاس کــردن 

ــم. ــت داده بودی را ازدس
مــا دقیقــاً در حــال تجربــه ی 
یــک بیــداری روحانــی هســتیم. 
ایــن بیــداری مدتــی اســت کــه 
ــده،  ــهود ش ــا مش ــان م ــرای اطرافی ب
ــدر  ــرات آن ق ــن تغیی ــون ای ــی اکن ول
ــم  ــا ه ــود م ــه خ ــده اند ک ــارز ش ب

ببینیــم. را  آن هــا  می توانیــم 
 یکــی از تغییراتــی که در خــود می بینیم، 
در رابطــه ی مــا با خداوند آشکارشــده اســت. 
ــا  ــر م ــه نظ ــردن، ب ــا ک ــود دع ــا ب مدت ه
کاری مصنوعــی می آمــد، امــا اکنــون حــس 
می کنیــم وقتــی دعــا می کنیــم، شــنونده ای 

داریــم کــه بــه مــا عشــق مــی ورزد.

ــد و درخواســت  ــا خداون  ایجــاد رابطــه ب
از او بــرای رفــع کمبودهــا موجــب افزایــش 
آرامــش مــا می شــود. در ایــن قــدم، از 
ــم  ــت می کنی ــان درخواس ــدی مهرب خداون
ــدم  ــب، ع ــل، تعّص ــدم تحّم ــری، ع بی صب
ــده،  ــا ش ــد راه م ــه س ــر آنچ ــت و ه صداق
برطــرف ســازد. درمی یابیــم نیــروی برتــر مــا 
همیشــه آن چیزهایــی را کــه احتیــاج داریم، 
بــرآورده می کنــد و بــه همیــن دلیــل ایمــان 

ــد. ــی می یاب ــا فزون م
درخواســت  فروتنــی  بــا  مــا 
ــود  ــم از خ ــرا می دانی ــم، زی می کنی
ــی  ــت. تفاوت ــاخته نیس ــا کاری س م
نــدارد چــه روشــی را بــرای برقــراری 
ــاب  ــر انتخ ــروی برت ــا نی ــاط ب ارتب
کنیــم، مهــم ایــن اســت کــه در 
ــا را  ــی م ــش خاص ــا، آرام ــگام دع هن
ــم از  ــاس می کنی ــرد و احس فرامی گی

مــا مراقبــت می شــود.
درمــان  به هیچ عنــوان  هفتــم  قــدم   
ــا  ــه م ــرد آن ب ــی کارک ــت، ول ــفا نیس و ش
آزادی انتخــاب و تصمیم گیــری می دهــد. 
احتمــاالً هنــوز گاه بــه گاه دچــار ترس هایــی 
می شــویم، امــا دیگــر الزم نیســت در مقابلــه 
بــا ایــن ترس هــا از روش هــای مخــرب 
اســتفاده کنیــم. بــرای انجــام کارهــای مفید 
حــق انتخــاب داریــم و یــا اگــر صــاح بدانیم 

هیــچ کاری را انجــام نمی دهیــم.
 بــرای مــا اهمیــت نــدارد در طــول حیات 
ــا  ــق ی ــی مطل ــه ی فروتن ــه مرحل ــود ب خ
ــد  کمــال برســیم، همین کــه شــخصی بتوان
ایــن رؤیــای بــزرگ را در ذهــن مجســم کند 
و بــه آن فکــر کنــد، هدیــه ای بســیار نــادر و 

پربهاســت.
ــه  ــع ب ــا راج ــم. نه تنه ــا تغییریافته ای م
ــنیده ایم،  ــران ش ــودی از دیگ ــزه ی بهب معج
ــادان  ــه معت ــدرت برنام ــا ق ــود م ــه خ بلک
گمنــام را بــا تمــام وجــود حــس می کنیــم. 
خداونــد مــا را از خــواب و غفلــت روحانــی و 
ناامیــدی ناشــی از اعتیــاد نجــات داده و بــه 
ــا آگاهــی روحانــی، بهبودیافتــه از  افــرادی ب
اعتیــاد و مشــتاق بــه زندگــی تبدیــل نمــوده 

اســت.   

قدم هفتم

ش
وز

آم
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گرفتــم. از خداونــد مهربــان سپاســگزارم که مرا در مســیر 
بهبــودی قــرارداد تــا بــا پــاک ماندنــم پیامــی باشــم کــه 
ــا هــر ســابقه ای می توانــد قطــع مصــرف  هــر معتــادی ب

کنــد وزندگــی موفقــی داشــته باشــد.
ــواد  ــه مصــرف م ــالگی شــروع ب ــن از ســن هجده س م
ــدر  ــواد مخ ــه م ــن ب ــش م ــل گرای ــردم. دلی ــدر ک مخ
چیــزی بــود بــه نــام بیمــاری اعتیــاد کــه همیــن بیماری 
باعــث شــد کــه در دام اجبــار بــه مصــرف گرفتــار شــوم و 
به راحتــی واقعیــت را جعــل و انــکار کنــم. شــروع اجبــار 
ــود،  ــاد ب ــط اعتی ــر خ ــه ی آخ ــن به منزل ــرف م ــه مص ب
ــوار  ــر و دی ــه روز قدرتمندت ــاد روزب ــه بیمــاری اعتی چراک

ــد. ــر می ش ــن بلندت ــکار م ان
مــن بــا قیافــه ای حق به جانــب همــه ی اجتمــاع را 
ــی ام  ــه زندگ ــودم و باآنک ــز خ ــتم به ج ــر می دانس مقص
کامــًا آشــفته شــده و شکســت خورده بــودم امــا بازهــم 
ــواره  ــون هم ــتم چ ــاد هس ــه معت ــردم ک ــول نمی ک قب
ــر  ــودم بدت ــان از خ ــه وضعش ــی ک ــا معتادان ــودم را ب خ
ــم  ــود مقایســه می کــردم و فکــر می کــردم کــه می توان ب
ــرا در  ــر م ــن فک ــم و همی ــرل کن ــواد را کنت ــرف م مص
ــود. ــرده ب ــیر ک ــاد اس ــای اعتی ــرار دیوانگی ه ــه ی تک چرخ
ــم کــه  ــد مهربان ــا امــروز شــاکر و سپاســگزار خداون ام
ــون  ــتم چ ــبخت هس ــادان خوش ــو معت ــم عض ــن ه م

ــام  ــادان گمن ــاده ی معت ــه ی س ــام برنام به واســطه ی انج
ــه  ــه ام را ب ــکار بیمارگون ــته ام اف ــا توانس ــرد قدم ه و کارک
ــم. در  ــت کن ــئولیت پذیری هدای ــودی و مس ــمت بهب س
ــه بیمــاری و غیرقابــل اداره بــودن  ــا اقــرار ب قــدم یــک ب
ــه ای  ــچ بهان ــه هی ــدم ک ــدم و فهمی ــلیم ش ــی، تس زندگ

ــدارم. ــواد مخــدر ن ــرای مصــرف م ب
درک و پذیرفتــن مــن در انجمــن بــدون هیــچ قیــد و 
شــرطی، باعــث شــد امیــد در وجــود مــن شــعله ور گــردد.

ــدارم و  ــل ن ــامت عق ــه س ــدم ک ــدم دوم فهمی در ق
ــه مــن  ــد ســامت عقــل را ب ــر می توان ــروی برت ــک نی ی
ــاور  ــه ب ــه ب ــود ک ــن ب ــر ای ــا از آن مهم ت ــد ام برگردان
ــه ای  ــا از برنام ــام رســیدم ت ــادان گمن دســته جمعی معت
کــه به طــور رایــگان در اختیــارم قرارگرفتــه اســت. 
ــاد عــذاب نکشــم. ــی اعتی ــرم و از تنهای اســتفاده الزم را بب

ــه  ــتم ک ــن هس ــری ای ــال یادگی ــروز در ح ام
ــرم  ــی ام بگی ــرای زندگ ــازنده ای ب ــات س تصمیم
ــه  ــکل گرفته را ب ــودم ش ــه در وج ــاوری ک و ب
عملکــرد تبدیــل کنــم و بــا اعتمــاد بــه خداونــد 

ــم. ــور کن ــم عب ــان از ترس های مهرب
ــام  ــادان گمن ــن معت ــم از انجم ــر تشــکر می کن در آخ
کــه راه جدیــدی سرشــار از امیــد و بهبــودی را در 
اختیــار مــن گذاشــته اســت. از تمــام خدمتگــزاران کــه 
باروحیــه ی اتحــاد در راســتای هــدف مشــترک خدمــت 

می کننــد، سپاســگزارم.

میثم الف از زنجان

درک واقعیت
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از  به یادماندنــی  و  خــوب  خاطــرات  کم وبیــش  مــا  همــه ی 
ــرای اولیــن  ــم. خوش آمــد گویــی کــه ب ارتباطمــان در انجمــن داری
ــگار از  ــه در مشــارکتش ان ــا را در آغــوش کشــید، عضــوی ک ــار م ب
دل مــا صحبــت می کــرد، دوســتی کــه بعدهــا راهنمــای مــا شــد و 

ــه داد و... ــا هدی ــه م ــوض را ب بیشــترین عشــق باع
همــه ی این هــا مواهبــی هســتند کــه برنامــه بــه مــا هدیــه کــرده: 

مســیر درســت، ارتبــاط درســت، نظــم درســت و...
امــا به هرحــال شــکی نیســت کــه گاهــی اوقــات اختاالتــی هــم 
بــه وجــود می آیــد. یــک طعنــه ی تلــخ و گزنــده در قالــب مشــارکت 
ــه ی عاطفــی از طــرف دوســتی کــه بیشــترین  ــک ضرب ــودی! ی بهب
ــوی،  ــادی و معن ــتفاده های م ــر سوءاس ــم، خب ــه او داری ــاد را ب اعتم
ــا یــک  از طــرف راهنمایــی کــه ره جوهــای زیــادی هــم داشــته و ی

ــاک در طــول خدمــت. ــود و دردن برخــورد نقــص آل
ــه از انجمــن  ــری ک ــه تصوی ــا را نســبت ب ــات م ــن اتفاق شــاید ای
ــس  ــیم: پ ــود بپرس ــد و از خ ــن کن ــتیم بدبی ــود داش ــن خ در ذه
ــراد نیســت؟  ــق م ــر وف ــگار اوضــاع ب چــرا این طــور شــد؟ ظاهــراً ان
مدتــی می گــذرد و مــا علی رغــم همــه ی احساســات ناخوشــایندمان 
ــه  ــودی ادام ــیر بهب ــان در مس ــه حرکتم ــم و ب ــه می مانی در برنام
می دهیــم، بــه جلســه می رویــم، خدمــت می کنیــم و روابــط 
ــوع  ــن موض ــه ای ــتی متوج ــا به درس ــازیم ت ــرار می س ــدی برق جدی
می شــویم کــه در انجمــن معتــادان گمنــام همه چیــز درســت اســت 
ــود  ــیر خ ــاری از مس ــر بیم ــت تأثی ــات ماتح ــی ارتباط ــه گاه اگرچ
ــه نیســت. ــال در اصــول برنام ــی اخت ــه معن ــن ب خــارج می شــود و ای
ــل  ــد ناق ــت و می توان ــار اس ــو بیم ــه عض ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
بیمــاری باشــد امــا گــروه بیمــار نیســت و هرگــز نبایــد نابســامانی ها 
ــه  ــه برنام ــا ب ــت. م ــام گذاش ــادان گمن ــن معت ــاب انجم را به حس
ــی  ــم، ول ــی می کنی ــول تخّط ــی از اص ــاالً گاه ــم و احتم می پیوندی
ــاد  ــا ی ــد و م ــه می ده ــودش ادام ــیر خ ــه مس ــن ب ــال انجم درهرح
می گیریــم کــه: بهبــودی در رأس قــرار دارد و مــن نبایــد فرصت هــا 

را از دســت بدهــم.

ــا یــک دنیــا آشــفتگی و درد و رنــج روحــی و  در ســن 55 ســالگی ب
جســمی، وارد یکــی از جلســات شــهر تهــران شــدم. مــن تهرانــی نبــودم 
ــه  ــدر، خان ــواد مخ ــرف م ــر مص ــه خاط ــت، ب ــرار از واقعی ــرای ف ــا ب ام
وزندگــی و همســر و فرزندانــم را رهــا کــرده و روانــه ی تهــران شــده بودم. 
مــن فقــط بــه ایــن امیــد وارد جلســات شــدم تــا شــاید بتوانــم بــرای 
مدتــی بــا جایگزیــن کــردن نوعــی دیگــر از مــواد مخــدر به جــای مــواد 

مصرفــی خــودم از شــر اعتیــاد خــاص شــوم!
ــا  ــکان ب ــن م ــه ای ــه جلســه، متوجــه شــدم ک ــا به محــض ورود ب ام
مکان هــای دیگــر یــک تفــاوت اساســی دارد. اینجــا از مــواد خبــری نبود. 
اینجــا مملــو از حضــور کســانی بــود از جنــس خــودم و همــدرد خــودم. 
اینجــا از مــن نپرســیدند چــه چیــز، چــه قــدر و کجــا مصــرف کــرده ای؟ 
ــه  ــردم ک ــاهده ک ــود، مش ــنا ب ــم آش ــا برای ــا و صحبت ه ــا نگاه ه اینجـ
نیمــه ی گمشــده ای کــه ســی ســال بــه دنبــال آن می گشــتم، اینجاســت.

دســت زدن هــا، تشــویق ها و تأییدهــا بــود کــه مــرا عاشــقانه جــذب 
کــرد و همچنیــن ســرویس دهی و ردوبــدل کــردن شــماره تلفــن بعــد 

از پایــان جلســه. اعضــاء بــه مــن می گفتنــد فــردا شــب هــم منتظــرت 
هســتیم و امــروز کــه ایــن نامــه را می نویســم تولــد چهارســالگی مــن 
ــون  ــای گوناگ ــن تهمت ه ــه م ــه ب ــت ک ــال اس ــار س ــت. آری چه اس
ــرد  ــطه ی کارک ــروز به واس ــوم. ام ــخصیتی نمی ش ــرور ش ــد و ت نمی زنن
ــی از  ــای یک ــا ج ــده ام ــر ش ــم کمت ــا نواقص ــور راهنم ــا و حض قدم ه
دوســتان همــدردم خالــی اســت، دوســتی کــه در ســن 88 ســالگی بــا 
ــرای  پاکــی و افتخــار به ســوی ابدیــت رهســپار گردیــد. دوســتی کــه ب
مــن و ســایر همدردانــم یــک الگــو و یــک بــاور در اســتان اصفهــان بــود. 
امــروز مــن شــمع تولــدم را بــه یــاد او روشــن و بــه احتــرام او خامــوش 
می کنــم. پاکــی یــک موهبــت و لیاقــت اســت کــه خداونــد از ســر لطــف 
و مهربانــی نصیــب مــن و همدردانــم کــرده اســت و بــه خاطر این عشــق 
از خداونــد سپاســگزارم و از راهنمــا و از شــما دوســتان عزیــزم ممنونــم.

قباد هـ از شاهین شهرگمنام

مسیر درست

وقتی قادر به برقراری ارتباط با دیگران و کمک به آن ها هستیم، رشد روحانی خود را 
 )کتاب پایه(تشخیص می دهیم. 

نیمه ی گمشده
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ســخنرانی،  چیســت؟  وبینــار 
کارگاه یــا ســمینار مبتنــی بــر وب 
به صــورت  کــه  اســت  )اینترنــت( 
نرم افزارهــای  طریــق  از  مجــازی 
اجــرا می شــوند  کنفرانــس  ویدیــو 
فوق العــاده  روش هــای  از  یکــی  و 
جــذاب و پویــا بــرای انتقــال اطاعــات 
ــی هســتند کــه ازلحــاظ  ــه مخاطبان ب
جغرافیایــی در مناطــق مختلــف دنیــا 

پراکنــده هســتند.
ــات  ــار H&I خدم ــدف وبین ه

ــام: ــادان گمن ــی معت جهان
ــت  ــب جه ــای مناس ــاد فض - ایج
گفتگــو و تبــادل تجربیــات. - دریافــت 
ــانی  ــای پیام رس ــکات و چالش ه مش
H&I در سراســر دنیــا. -  کمیتــه 
ارائــه تجربیــات و راهکارهــای موجــود 
جهــت برطــرف شــدن چالش هــا و 
ــرات  ــه نظ ــت نقط ــکات. - دریاف مش
ــریات  ــه نش ــرای تهی ــنهاد ات ب و پیش
در  پیام رســانی  درزمینــه  جدیــد 

.H&I کمیتــه
اعضای شرکت کننده:

 H&I کمیته هــای  مســئولین   -
اعضــای  دنیــا.-  مختلــف  مناطــق 
هیئــت امنــاء خدمــات جهانــی. - 
خدمــات   H&I کمیتــه  مســئول 
جهانــی. - مســئول کمیتــه روابــط 
ــی. - اعضــای  ــات جهان ــی خدم عموم

دفتــر خدمــات جهانــی.
جلســات  برگــزاری  زمــان 

وبینــار:
ــار.  - هــر ســه الــی پنــج مــاه یک ب
- ســاعت 15:30 الــی 17:00 به وقــت 
ایاالت متحــده. - ســاعت 3:00 الــی 
به وقت ایــران. )حضــور  4:30 صبــح 
کمیتــه H&I شــورای منطقــه ایــران 
ــات  ــار H&I خدم ــه وبین در 7 جلس

جهانــی.(
در  مطرح شــده  موضوعــات 

ــک: ــماره ی ــار ش وبین

موضوع اول:
 H&I فعالیــت  جدیدتریــن 
شــما چــه چیــز بــوده کــه منجر 
ــی  ــای مثبت ــت آورده ــه دس ب

ــت؟ ــده اس ــان ش برایت
1- افزایــش خدمتگــزاران مــورد 
 H&I گردهمایی هــای   -2 اعتمــاد. 
بــه نظــر می رســد عقیــده خوبــی 
اعضــا  اتحــاد  و  یکپارچگــی  بــرای 
ــتورالعمل  ــه دس ــرام ب ــت. 3- احت اس
ــا و  ــورد آن ه ــات در م ــز، اطاع مراک
راهــی  هماهنگ کننده هــا  اســامی 
ــه مراکــز  ــه این گون ــرای دسترســی ب ب
و انجــام پیام رســانی مؤثــر هســت. 
ــرای  ــار ب ــات وبین ــزاری جلس 4- برگ
هماهنگــی بیشــتر. 5- تهیــه ســؤاالت 
و جواب هایــی کــه کمــک بــه اعضایــی 
ــد. 6-  ــت دارن ــه خدم ــل ب ــه تمای ک
ــت  ــق جه ــنامه مناط ــروی از اساس پی

ــاد. ــظ اتح حف
موضوع دوم:

ــتفاده  ــورد اس ــه در   م تجرب
به عنــوان  مــرد  اعضــای  از 
پیام رســان در مراکــز زنــان و 

برعکــس:
اعضــای  اکثــر  بازخــورد: 
شــرکت کننده در مــورد ایــن موضــوع 
ــردان در بخــش  ــق اســتفاده از م مواف
ــان بودنــد. مــردان و زنــان در بخــش زن

موضوع سوم:
چگونگی جذب و حفظ اتحاد:

1- برگــزاری روزهــای آمــوزش. 
ــای  ــور اعض ــت حض ــوان جه 2- فراخ
ــا.  ــرکت در کارگاه ه ــرای ش ــا ب گروه ه
3- تشــویق ره  جــو از طریــق راهنمــا 
ــرای حضــور در خدمــات. 4- ایجــاد  ب
 .H&I اعضــای  بــرای  گردهمایــی 
5- اعضــای H&I بــرای مشــارکت 
در مــورد H&I و پــاداش خدمــت 
گروه هــا  ماقــات  بــه   H&I در 
ــؤال  ــل س ــزاری پن ــد. 6- برگ می رون

 H&I ــه ــات کمیت ــواب در جلس و ج
بــه  تمایــل  کــه  اعضایــی  بــرای 
خدمــت در ایــن کمیتــه رادارنــد. 
در  گروه هــا  در  اطاع رســانی   -7
مــورد برگــزاری پنــل ســؤال و جــواب 
کمیتــه H&I. 8- ایجــاد تنــوع در 
 -9 .H&I برگــزاری جلســات کمیتــه
ــرای  ــی ب ــنامه های داخل ــه اساس تهی
برگــزاری جلســات H&I کــه موجــب 

ــد. ــا باش ــت اعض حمای
در  مطرح شــده  موضوعــات 

ــماره دو: ــار ش وبین
موضوع اول:

چطــور می توانیــم کیفیــت 
ــم؟ ــعه دهی ــات H&I را توس خدم

کــه  کنیــد  پیــدا  اطمینــان   -1
ــی ســاده اســت.  ــه و معرف ــت ارائ فرم
 NA اصــول  رعایــت  بــا  کار  ایــن 
قدم هایــی   -2 اســت.  امکان پذیــر 
را جــذب  تــازه واردان  تــا  برداریــد 
کنیــد، همچنیــن آن هــا را از چگونگــی 
آگاه  خدماتــی  فرصت هــای  انجــام 
ســازید. 3- برگــزاری جلســات منظــم 
ــزاری جلســات  ــار )برگ ــق وبین از طری
اینترنتــی(. 4- دریافــت ترازنامــه از 
و همــکاری  تعامــل  فعالیت هــا. 5- 
ــات  ــش خدم ــت پوش ــز تح ــا مراک ب
ــداف  ــودن اه ــخص نم H&I. 6- مش
ــرای انجــام  کوتاه مــدت و بلندمــدت ب
ــا  ــکاری ب ــل و هم ــات. 7- تعام خدم
 -8 خدماتــی.  کمیته هــای  ســایر 
برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی. 9- 
اســتفاده از راهنمــای بیمارســتان ها 

زندان هــا. و 
موضوع دوم:

اعضــای جدیــد پیام رســان 
ــرای  ــرایط ب ــد ش ــه واج را چگون

ــم؟ ــت کنی ــام خدم انج
خــود،   H&I جلســه  در   -1
مــا برنامــه آشناســازی داریــم. مــا 
بــه تــازه واردان بایدهــا و نبایدهــا، 

وبینار )جلسه اینترنتی( کمیته بیمارستان ها و زندان های
 خدمات جهانی معتادان گمنام

H
&
I
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 H&I اساســنامه، کتــاب راهنمــای
ارائــه  را   H&I اصــول  کتابچــه  و 
ــؤالی  ــر س ــه ه ــپس ب ــم، س می دهی
کــه داشــته باشــند، پاســخ می دهیــم. 
ــازه واردان پکیــج آشناســازی  ــه ت 2- ب
ــات  ــود. 3- ارتباط ــه می ش H&I ارائ
و  اعضــا  بیــن  یکپارچــه  منظــم 
بــرای شــکل گیری   H&I مســئول 
در  گفتگــو   -4 کمیتــه.  در  اتحــاد 
ــانی.  ــر پیام رس ــیوه های مؤث ــورد ش م

5- آمــوزش بایدهــا و نبایدهــا.
موضوع سوم:

هنــگام برگــزاری یــک جلســه 
پنــل H&I  چگونــه بــه چالش هــا 

رســیدگی مــی کنیــم؟
1- اختال هــا را بــه عهده ســرگروه 
پنــل بگذاریــد. اعضــای پنــل بــر روی 
مشــارکت خــود تمرکــز نماینــد. 2- به 
مخاطبــان خــود یــادآوری نماییــد کــه 
اعضــای پنــل داوطلــب می باشــند، 
آن هــا وقــت گذاشــته و بــه اینجــا 
تــا مشــارکت کننــد. 3-  آمده انــد 
مســئولین مرکــز می تواننــد در مــورد 
ــک  ــد، این ی ــک نماین ــا کم اختال ه
تمریــن مشــترک اســت. 4- در هنــگام 
ــا  ــاص ب ــورت خ ــکل به ص ــروز مش ب
مجادلــه  وارد  اخال گــر  مخاطــب 
نشــویم. 5- از رفتارهــای معتــاد گونــه 
بــرای ســرکوب رفتارهــای اخــال 
ــن  ــم. 6- قوانی ــودداری کنی ــراِن خ گ
مرکــز را رعایــت کنیــم. 7- مراکــز 
فرصــت حضــور بــه کمیتــه مــا را 
ــان  ــرایط مهم ــد ش ــا بای ــد، م داده ان
ــز درک  ــن مراک ــود را در ای ــودن خ ب
کنیــم. 8- در صــورت مواجهــه بــا 
در  می توانــد  موضــوع  مشــکات، 
ــرار  ــه ق ــورد مباحث ــی م ــه فرع کمیت
ــرای  ــد ب ــه می توان ــن تجرب ــرد، ای گی
آموزنــده  فرعــی  کمیتــه  اعضــای 

ــد. باش
در  مطرح شــده  موضوعــات 

ــه: ــماره س ــار ش وبین
موضوع اول:

در کجا پیشرفت داشته اید؟

ــورای  ــه H&I ش ــه کمیت تجرب
ــران: منطقــه ای

1- برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی 
ــرفت  ــب پیش ــداوم موج ــورت م به ص
ــت.  ــده اس ــات ش ــه خدم ــا در ارائ م
ــاه  ــه م ــر س ــه ه ــن ترازنام 2- گرفت
انجام شــده  خدمــات  از  یک بــار 
ــات  ــزاری جلس ــه و برگ ــط کمیت توس
آشناســازی بــا خدمــات. 3- برگــزاری 
نشســت های منظــم بــا مســئولین 
موجــب  کــه  نواحــی  کمیته هــای 
ــرفت  ــارب و پیش ــدن تج ــدل ش ردوب
ایجــاد   -4 اســت.  شــده  خدمــات 
ــازمان  ــئولین س ــا مس ــر ب ــط مؤث رواب
کمیتــه  همــکاری  بــا  زندان هــا 

اطاع رســانی.
تجــارب مناطــق شــرکت کننده 

وبینار: در 
اتحــاد  روزهــای  برگــزاری   -1
به صــورت  رفتــن  طریــق  از  کــه 
می شــود.  انجــام  گروهــی  ســفر 
آموزشــی  جلســات  برگــزاری   -2
وب ســایت  در  آنایــن  به صــورت 
ــا  ــکاری ب ــل و هم ــق. 3- تعام مناط
کمیتــه اطاع رســانی جهــت ارائــه 
ــو  ــه H&I. 4- گفتگ ــات کمیت خدم
ب ا اعضــای قدیمــی H&I جهــت 
ــزاری  ــای برگ ــانی فرمت ه ــروز رس ب
پنــل. 5- مشــخص نمــودن شــیوه های 
ــف. 6-  ــز مختل ــه مراک ــانی ب پیام رس
بــه  چالش هــای  مرتــب  به صــورت 
وجــود آمــده در مســیر پیام رســانی را 
ــال راه حــل  ــه دنب مــرور می کنیــم و ب

هســتیم.
موضوع دوم:

نحــوه حضــور در جلســات 
زنــدان: آموزشــی مســئولین 

ایاالت متحــده  زندان هــای  در 
اعضــای پیام رســان قبــل از حضــور در 
ــدان بایســت در جلســات آموزشــی  زن
ــرای  ــدان ب ــئولین زن ــط مس ــه توس ک
می شــود  برگــزار  امنیتــی  مســائل 
ــوع  ــن موض ــد. )ای ــدا کنن ــور پی حض
انجــام  ایاالت متحــده  در  فقــط 

می شــود(
موضوع سوم:

درخواســت  درمانــی  مراکــز 
عــدم  آزمایــش  و  سوءســابقه 
اعتیــاد بــه مــواد مخــدر از اعضــای 
کمیتــه H&I  دارنــد؟ تجــارب 
ــت؟ ــه چیس ــن زمین ــما در ای ش

نظــر  موضــوع  ایــن  مــورد  در 
ــا  ــه م ــود ک ــن ب ــق ای ــت مناط اکثری
ــز  ــی پرهی ــن عمل ــد از انجــام چنی بای

نماییــم.
در  مطرح شــده  موضوعــات 

ــار: ــماره چه ــار ش وبین
موضوع:

ــه نشــریات در  پنل هــای یــا ارائ
ــز درمانی: مراک

ــث و گفتگو:  ــات موردبح موضوع
مراکــز درمانــی بــه دو بخــش تقســیم 
ــز  ــتری و مراک ــز بس ــوند، مراک می ش

ســرپایی.
در مراکــز درمانــی بســتری مــا 
انجــام  را  پیام رســانی  پنل هــای 
می دهیــم امــا در مراکــز ســرپایی 
زیــرا  نمی کنیــم  برگــزار  پنــل 
مراکــز  ایــن  بــه  مراجعه کننــدگان 
می تواننــد در جلســات مــا حضــور پیدا 
کننــد. ما بــرای تمــام درخواســت های 
ــتیم و  ــل هس ــرام قائ ــازمان ها احت س
قبــل از پاســخ بــه درخواست هایشــان 
بایســت بــا ســاختار خــود نحــوه تعامل 
قــرار  موردبررســی  را  همــکاری  و 

ــم. دهی
1- مــا جلســات را بــرای مراکــز 
بــه  آن هــا  نمی بریــم،  ســرپایی 
 -2 می رونــد.  بیــرون  جلســات 
کمیتــه H&I بایســت بــر اســاس 
ــه  ــود را ارائ ــات خ ــدی خدم اولویت بن
بــا  پیام رســانی  اولویــت  دهــد. 3- 

بلندمــدت هســت. مراکــز 
ــماره  ــار در ش ــب وبین ــی مطال مابق
ــم  ــودی تقدی ــام بهب ــه پی ــدی مجل بع

می گــردد.
کمیته بیمارستان ها و زندان های 
شورای منطقه ایران

H
&
I



ــام 20 ــه پی ــرای مجل ــه ای ب ــم می خواســت نام ــی دل خیل
ــاد،  ــاری اعتی ــطه ی بیم ــی به واس ــم ول ــودی بنویس بهب
همیشــه تــرس بــر مــن غلبــه می کــرد و اجــازه نوشــتن 
بــه مــن نمــی داد. امــروز احســاس می کنــم کــه یکــی از 
اعضــای موفــق انجمــن معتــادان گمنــام هســتم چــون 
ــاس  ــم و احس ــادق باش ــودم ص ــا خ ــم ب ــعی می کن س
ــواد  ــرف م ــه و مص ــرای تهی ــی ب ــم. زمان ارزش می کن
از  بــودم و  مخــدر آواره ی خیابان هــا و شهرســتان ها 
ــار  ــن ب ــغ نمی کــردم. چندی ــن راه دری ــچ کاری در ای هی
اقــدام بــه خودکشــی کــردم ولــی انــگار همیشــه کســی 
ــه  ــرد و نمی خواســت ک ــت می ک ــن حمای ــه از م ــود ک ب

ــرم. ــن در آن وضعیــت بمی م
ــه  ــم ب ــودم، باالخــره ه ــراری ب ــل ف ــواده و فامی از خان
خاطــر مــواد مخــدر دســتگیر شــدم و بــرای مدتــی بــه 
زنــدان افتــادم. خیلــی تــرور شــخصیتی شــدم، ازلحــاظ 
جســمی ضعیــف و ازلحــاظ روحــی تنهــا بودم و احســاس 
ــکار  ــدارم. ورزش ــق ن ــس تعل ــه هیچ ک ــه ب ــردم ک می ک
ــه موســیقی داشــتم و  ــادی ب ــه ی زی ــودم، عاق ــی ب خوب
ــم  ــی نمی دان ــد ول ــن را می خوردن ــرت م ــا حس خیلی ه
چــه اتفاقــی افتــاد کــه در دام مــواد مخــدر گرفتــار شــدم 

و همیشــه ســؤالم ایــن بــود  کــه چــرا مــن؟
پیــام انجمــن را در زنــدان گرفتــم امــا به محــض آزادی 
شــروع بــه مصــرف کــردم، بســیار آشــفته بــودم، بازهــم 

بــه کمــک انجمــن پــاک شــدم و فکــر کــردم اگــر ازدواج 
کنــم همه چیــز بهتــر می شــود. در مقطــع 3 مــاه پاکــی 
بــدون مشــورت اقــدام بــه ازدواج کــردم و همه چیــز بدتــر 
شــد! چــون مــن نمی توانســتم در آن شــرایط مســئولیت 
زندگــی ام را بپذیــرم و درســت تصمیــم بگیــرم و عاقبــت 
بعــد از دو ســال لغــزش کــردم و به جایــی رســیدم کــه 
همــه ی اطرافیانــم آرزوی مــرگ مــرا داشــتند و بهتریــن 
دعایــی کــه عزیزانــم در حــق مــن می کردنــد ایــن بــود 

کــه امیــدوارم بــروی و دیگــر برنگــردی!
ــدوه وارد انجمــن  ــاری از درد و ان ــه ب ــا کول ــار ب ایــن ب
ــاوت نکــردم. مســئولیت زندگــی ام  شــدم و احســاس تف
را پذیرفتــم و بــر اصــول انجمــن گــردن نهــادم و امــروز 
بیــش از پنــج ســال پاکــی دارم، مســئول نشــریات 
ــز  ــم هرگ ــعی می کن ــتم و س ــود هس ــی خ ــروه خانگ گ
بــا اصــول شــوخی نکنــم. بهتریــن چیــزی که مــرا از 
مــرگ روحانــی نجــات داد برنامــه ی دوازده قــدم 

ــود. ــام ب معتــادان گمن
امــروز احســاس می کنــم مــن هــم وجــود دارم و 
ــرم. از  ــذت می ب باوجــود تمــام مشــکات، از زندگــی ام ل
همــه سپاســگزارم و از راهنمــای عزیــزم تشــکر می کنــم 
کــه هیــچ گاه مــرا تنهــا نگذاشــت و همــواره حامــی مــن 
بــود و بــه مــن کمــک کــرد تــا عشــق باعــوض را درک 

کنــم.

جواد ت از شیراز

حامی
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ــه  ــدوارم ک ــید، امی ــته نباش ــام و خس ــرض س ــا ع ب
ــت  ــش خدم ــهامت و دان ــش، ش ــان آرام ــد مهرب خداون
ــن  ــد. مطمئ ــا فرمای ــا عط ــه اعض ــه هم ــن را ب در انجم
ــح  ــش و تصحی ــور ویرای ــام ام ــما در انج ــه ش ــتم ک هس
مطالــب ارسال شــده نهایــت ســعی خــود را بــرای 
ــه کار  ــی ب ــای دریافت ــر در نامه ه ــن تغیی ــاد کمتری ایج
می گیریــد و مــن بــر همیــن اســاس می خواهــم تجربــه 
خــودم را برایتــان ارســال کنــم و امیــدوارم کــه قابلیــت 
ــودی را  ــام بهب ــد پی ــا و مفی ــه ی زیب ــاپ در فصلنام چ
ــد  ــتانم مفی ــرای دوس ــل ب ــد الاق ــد و بتوان ــته باش داش

ــردد. ــع گ واق
حــدود ســیزده ســال قبــل درحالی کــه جوانــی 24 – 
25 ســاله بــودم و بــه خاطــر بیمــاری اعتیــاد بــه آخــر 
ــده و از  ــا ران ــروف از همه ج ــیده و به قول مع ــط رس خ
ــودم، پیــام انجمــن را دریافــت کــردم  ــده ب همه جــا مان
ــاک  ــه پ ــل ب ــدت تمای ــرا به ش ــدم زی ــه ش و وارد جلس
ــدم، در  ــلیم ش ــابی تس ــتم. حس ــردن را داش ــی ک زندگ
جلســات شــرکت کـــردم و خدمــت گرفتــم و باآنکــه در 
آن زمــان جـــوانان هــم ســن و ســال مـــن به نــدرت در 
ــه،  ــاس مقایس ــدون احس ــدند، ب ــدا می ش ــات پی جلس
پاکــی خــود را حفــظ کــردم و به لطــف خداونــد، جوانان 
ــه  ــروع ب ــم ش ــن ه ــتند و م ــن پیوس ــه انجم ــادی ب زی

ــودم. ــن نم ــو گرفت ــا و رهج ــرد قدم ه کارک
پــس از پنــج ســال پاکــی چــون هنــوز جلســات شــهر 
ــد  ــا ورود چن ــد، ب ــزار می ش ــام برگ ــورت ادغ ــا به ص م
نفــر همــدرد بانــو بــه جلســه، برخــاف توصیــه ی برنامه 
ــت دادم و  ــواب مثب ــوان ج ــی از بان ــنهاد یک ــه پیش ب
راهنمــای ایشــان شــدم و همیــن مســئله مــرا به ســوی 
لغــزش کشــاند کــه 3 ســال تمــام دردناک تریــن 
ــه  ــن باآن هم ــردم. مـ ــه ک ــی ام را تجرب ــای زندگ روزه
رهجــو و آگاهــی از برنامــه، بــا بیــش از 8 ســال پاکــی 
دوبــاره درب هــای جهنــم را بــا مصــرف مــواد مخــدر بــه 
ــار مــرگ را بــه  ــاز کــردم و روزی هــزار ب روی خــودم ب

ــدم. ــود می دی ــم خ چش

ــه  ــد و ب ــن ش ــال م ــامل ح ــد ش ــم لطــف خداون بازه
ــاک  ــه پ ــت ک ــاه اس ــد م ــتم و اآلن چن ــه برگش جلس
هســتم ولــی دنیایــی را کــه مــن تجربــه کــردم در 
ــه  ــدوارم ک ــرد و امی ــف ک ــوان توصی ــه نمی ت ــب کلم قال
ــا  ــن ب ــه ی م ــد. رابط ــه نکن ــم آن را تجرب ــس ه هیچ ک
رهجــوی بانــو تبدیــل بــه یــک وابســتگی افراطــی شــد 
کــه هشــت ســال پاکــی مــرا قربانــی نمــود. البتــه خــدا 
ــود  ــی خ ــه پاک ــد و ب ــدا ش ــن ج ــه او از م ــاکرم ک را ش
ــی  ــد و آگاه ــا رش ــد ب ــوی می توان ــر عض ــه داد. ه ادام
از انجمــن تبدیــل بــه یــک الگــو شــود و عکــس آن هــم 

امکان پذیــر اســت.

گمنام از سنندج

انتخاب اشتباه

بعضی اوقات ما شکست هایی را تجربه می کنیم که درواقع نوعی تغییر مسیر هستند. 

 )پاک زیستن(
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کتــاب پایــه، بهبــودی را فراتــر از قطــع مصــرف مــواد مخدر 
ــع  ــه ی قط ــا تجرب ــه ی م ــه هم ــل ک ــن دلی ــه ای ــد. ب می دان
ــا  ــادی داشــته ایم. حتــی بعضــی از م مصرف هــای ناموفــق زی
پــول، زندگــی، ارتبــاط، شــادی و همه چیــز داشــتیم امــا بازهم 
حالمــان خــوب نبــود و از خداونــد درخواســت می کردیــم کــه 
ــه  ــرد؛ و شــاید ب ــا بگی ــواد مخــدر را از م اشــتهای مصــرف م
همیــن دلیــل اســت کــه بســیاری از مــا خداونــد را به عنــوان 

نیرویــی کــه مــا را پــاک نگــه مــی دارد بشناســیم.
قبــًا لفــظ خداونــد بــرای مــن کلمــه ای دردســرآفرین بــود 
و همیشــه بــه خاطــر ایــن اســم، مغــز مــن تبدیــل بــه میــدان 

ــد! ــگ می ش جن
ــود دارد  ــد وج ــر خداون ــم اگ ــودم می گفت ــا خ ــه ب همیش
چــرا بــه مــن کمــک نمی کنــد و اگــر هــم وجــود نــدارد پــس 
ــه لطــف  ــه ب ــا این ک ــام و نشــانش هســت؟ ت ــا ن چــرا همه ج
همــان خداونــد وارد انجمــن شــدم و هرســال کــه می گذشــت 
ــا  ــن ب ــط م ــای غل ــد و باوره ــر می ش ــکارم بازت ــه ی اف دریچ
ــا  ــمند آن ه ــای ارزش ــتفاده از تجربه ه ــتان و اس ــک دوس کم
از وجــودم پــاک شــد. یکــی از اعضــا مشــارکت می کــرد کــه: 
ــن در  ــی م ــه وقت ــی اســت ک ــروی مهربان ــان نی ــد هم خداون
ــت  ــن مراقب ــودم از م ــرت زدن ب ــال چ ــان در ح ــط خیاب وس
می کــرد کــه مبــادا اتومبیلــی مــرا زیــر بگیــرد. اگرچــه این هــا 
ــاور برســم امــا کافــی نبودنــد و  باعــث شــدند کــه مــن بــه ب
مــن نیــاز داشــتم بــه یــک درک شــخصی از خداونــد برســم. 

چیــزی کــه متعلــق بــه مــن باشــد و بــه مــن کار بدهــد.
مــن درخواســت کـــردم و خـــداوند هــم به من کـــمک کرد 
ــام  ــه در تم ــت ک ــی اس ــن کس ــه او مهربان تری ــم ک ــا بفهم ت
طــول عمــر خــود می شــناختم و او بــود کــه شــهامت حضــور 

در جلســات و مشــارکت کــردن را در وجــود مــن قــرارداد.
ــتم  ــاز داش ــه نی ــدی را ک ــرو و امی ــه، نی ــه تجرب ــود ک او ب
توســط اعضــای انجمــن در اختیــار مــن قــرار مــی داد و مــن 
پــس از ســال ها زندگــی در انجمــن باالخــره متوجــه شــدم که 
تمــام شــهامت، امیــد و تمایلــی کــه بــه طــرز معجزه آســایی در 
درون مــن شــکل گرفتنــد، متعلــق بــه مــن نبودنــد و خداونــد 
ــرار داده اســت. ســهم مــن  ــان آن هــا را در درون مــن ق مهرب
فقــط شــرکت در جلســه، ارتبــاط باراهنمــا و کارکــرد قدم هــا 
بــود و خداونــد قــدرت تشــخیصی بــه مــن عطــا فرمــود کــه 
باعــث شــد مــن مــواد مصــرف نکنــم و بــا مشــکات روزمــره ی 
خــودم روبــرو شــوم. من همیشــه ســه چیــز را بــه خاطــر دارم، 
اول این کــه از خــودم خشــنود نشــوم و خیــال نکنــم کــه دیگر 
ــاً  ــه واقع ــم ک ــری نکن ــدارم، دوم بی صب ــازی ن ــن نی ــه انجم ب
ــی  ــوم ناصادق ــم و س ــور باش ــد صب ــن بای ــت، م ــنده اس کش
کــه البتــه بــا کارکــرد قدم هــا جایــی بــرای ناصادقــی کــردن 

ــه دوســت دارم. ــد. همــه شــمارا صمیمان نمی مان

گمنام

چالش
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ــرر  ــای مک ــرک کردن ه ــه از ت ــدر بلک ــواد مخ ــا از م نه تنه
هــم خســته شــده بــودم. آن قــدر در مصــرف غرق شــده بــودم و 
بی رویــه مصــرف می کــردم کــه دائــم در حــال مصــرف بــودم 
و پیــام انجمــن را از یــک دوســت هـــم مصرفی کــه از اعضــای 
ــرف  ــم ح ــم از NA برای ــردم. دائ ــت ک ــود دریاف ــی ب لغزش
مــی زد، آن قــدر اصــرار کــرد کــه باهــم بــه یــک جلســه رفتیــم. 
بــا حمایــت اعضــا بــه جلســه رفتــم و پــاک شــدم امــا نــه بــا 

ــت! ــن بینی و صداق ــل و روش تمای
ــتم  ــواد داش ــروش م ــرف و خریدوف ــه مص ــل ب ــوز هم می هن

و دلــم می خواســت کــه گاهــی گریــزی 
و پنهانــی مصــرف کنــم. نســبت بــه 
بدبیــن  برنامــه  پیشــنهادهای  تمــام 
بــودم. همــواره افــکار منفــی و الگوهــای 
پــرورش  ذهنــم  در  را  بیمار گونــه 
ــه  ــه ب ــه در برنام ــکاری ک ــی دادم. اف م
ــد  ــی بع ــت. مدت ــروف اس ــتاویز مع دس
مهم تریــن  اول  قــدم  کــه  شــنیدم 
قــدم و پایــه ی همــه ی قدم هاســت. 
ــدم را  ــا خــودم گفتــم فقــط همیــن ق ب
ــی ام  ــال زندگ ــه دنب ــم و ب ــی کن کار م
مــی روم. کتــاب راهنمــای کارکــرد قــدم 
را تهیــه کــردم تــا خــودم قــدم کارکنــم. 
ــن  ــه ای ــردم و ب ــدن ک ــه خوان ــروع ب ش
جملــه رســیدم: هیچ یــک از قدم هــا 
ــا  ــام داد، م ــادو انج ــا ج ــوان ب را نمی ت
ــم.«  ــا نمی کنی ــت از قدم ه ــط صحب فق
بنابرایــن خیلــی سرســری راهنمــا گرفتم 
تــا قــدم یــک را کارکنــم. پیشــنهادهای 
برنامــه و صحبت هــای راهنمــا را بــا 
مقاومــت می پذیرفتــم ولــی باالخــره 
دریافتــم کــه هیــچ راهــی به جــز تغییــر 
کامــل طــرز تفکــرم نــدارم وگرنــه دوباره 
ــت.  ــم گش ــرف برخواه ــای مص به روزه
ــی  ــه معن ــدن ب ــلیم ش ــن تس ــرای م ب
ــود. ــکارم ب ــردن اف ــا ک ــدن و ره نجنگی
باالخــره ناچــار بــه انجــام اصول شــدم 

و اجــرای ناخوشــایند آن تبدیــل بــه عشــق و عاقــه و تمایــل 
ــن بینی  ــه روش ــل ب ــا تبدی ــخرها و منفی بافی ه ــد و تمس ش
ــازده ســال اســت کــه پــاک هســتم  ــاور گردیــد. اکنــون ی و ب
و امــروز هــم بــا تهیــه ی ترازنامــه و بــه کمــک راهنمــا، 
ــرف  ــع برط ــه مان ــم ک ــی کن ــایی م ــتاویزهایی را شناس دس
شــدن نواقــص مــن می شــوند. مــن معتقــدم بایــد دســتاویزها 
ــه  ــن ب ــه م ــوند ک ــث می ش ــه باع ــده ای ک ــای فریبن و بهانه ه
ــی  ــور عمل ــه را به ط ــم و برنام ــا کن ــبم را ره ــم بچس نواقص
دنبــال کنــم تــا بــه بیمــاری اجــازه ندهــم کــه بــر مــن غالــب 
شــود. سپاســگزار خداونــد و برنامــه هســتم و از همــه ی شــما 

ــم. ممنون

ساسان ز از بندرانزالی

مقاومت

صدای اعتیاد خود را نادیده می گیرم. به صدای برنامه خود و نیرویی برتر از خود گوش 
 )فقط برای امروز(می گیرم. 
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Asia Pacific Forum
 قبــل از شــروع گــزارش توجــه شــمارا بــه مطالبــی چنــد 
در مــورد شــوراهای فرامنطقــه ای و APF جلــب می کنیــم.

شوراهای فرامنطقه ای:
شــوراهای فرامنطقــه ای بــرای باال بردن ســطح ارتباطات، 
ــا  ــه ای طراحی شــده ت ــی منطق ــای خدمات ــن کمیته ه مابی
ــوزش و توســعه ی انجمــن در  ــرای آم ــزی ب ــوان مرک به عن
ــه  ــد. اگرچ ــزاری کنن ــان خدمتگ ــه ی خودش درون جامع

شــوراهای فــرا منطقــه ای بخشــی از 
ــمی  ــری رس ــتم تصمیم گی سیس

NA نیســتند، امــا خدمــات 
شــوراهای  و  جهانــی 

ــب  ــه ای اغل ــرا منطق ف
متعــددی  مــوارد  در 
توســعه ی  جهــت 
ســایر  و  انجمــن 
ی  لیت هــا فعا
خدماتــی، بــا یکدیگر 
ــد.  ــکاری می کنن هم

ــان 15  ــر جه در سراس
فرامنطقــه ای  شــورای 

وجــود دارد کــه یکــی از 
ایــن شــوراها، شــورای فــرا 

 APF ــیفیک ــیا پاس ــه ای آس منطق
ــت. اس

APF چیست؟
شــورای فــرا منطقــه ای آســیا پاســیفیک از انجمن هــای 
محلــی NA در سراســر منطقــه آســیا و اقیانوســیه 
تشکیل شــده اســت و معمــوالً ســالیانه یــک جلســه 
 APF ــایت رســمی ــر اســاس وب س ــد.  ب ــزار می کن برگ
در حــال حاضــر ایــن شــورا دارای 29 جامعــه ی عضــو که 
شــامل: افغانســتان، اســترالیا، بنــگادش، بحریــن، بوتــان، 
کامبــوج، چیــن، هاوایــی، هنــگ کنــگ، هنــد، اندونــزی، 
ــرف،  ــال، ن ــو، نپ ــزی، مالدی ــت، مال ــن، کوی ــران، ژاپ ای
نیوزیلنــد، عمــان، پاکســتان شــمالی، پاکســتان جنوبــی، 
ــد،  ــی، تایلن ــره جنوب ــنگاپور، ک ــتان، س ــن، عربس فیلیپی

ــام اســت. ــارات و ویتن ام

در کاتماندو چه گذشت؟
در   2017 پاســیفیک  آســیا  ای  فرامنطقــه  شــورای 
کشــور نپــال، شــهر کاتمانــدو بــا حضــور 20 جامعــه از 29 
جامعــه ی عضــو برگــزار شــد. زمــان برگــزاری ایــن جلســه 
ــی 19  ــا 16 ال ــر ب ــارچ 2017 براب ــی 9 م ــخ 6 ال در تاری

ــود. ــفندماه 1395 ب اس
نکتــه ی قابل توجــه جلســه ی امســال خبــر شــکل گیری 
انجمــن در کشــور مغولســتان بــا هفــت عضــو فعــال و یــک 
ــاه  ــه در م ــود ک ــه ب ــه در هفت ــروه و دو جلس گ
برگــزاری  بــود.  تشکیل شــده  اکتبــر 
ــدود  ــا ح ــش APF ب ــن همای اولی
400 عضــو شــرکت کننده، بعــد 
از نــکات   APF از جلســات

ــود. ــر ب ــه دیگ قابل توج
ماننــد  نیــز  امســال 
گذشــته،  ســال های 
زمــان  بیشــترین 
روی  بــر  تمرکــز  بــرای 
راهبــردی  برنامه ریــزی 
ــده ی  ــال آین ــک س ــرای ی ب
ــد  APF گذاشــته شــد. همانن
گذشــته اعضایــی از کارمنــدان 
ــت  ــی و هیئ ــات جهان ــاص خدم خ
و  داشــتند  حضــور  جلســه  در  امنــاء 
ــی  ــات جهان ــورد خدم ــات در م ــن اطاع آخری
ــا  ــرا منطقــه اروپ ــد. منشــی ف ــار شــورا قراردادن را در اختی
ــن از  ــت، همچنی ــور داش ــه ی APF حض ــال در جلس امس
فــرا منطقــه افریقــا نیــز نماینــده ای جهــت کســب تجربــه 

داشــت.  حضــور  جلســه  در 
ــی، در  ــات جهان ــس خدم ــه ی کنفران ــاس مصوب ــر اس ب
کنفرانــس 2018 یــک نماینــده به عنــوان نماینــده ی 
ــس  ــد در کنفران ــار می توان ــرای یک ب ــط ب ــه، فق فرامنطق
ــن  ــه APF از ای ــد ک ــته باش ــی حضورداش ــات جهان خدم
ــات خدمتگــزاران  تصمیــم حمایــت کــرد. درنهایــت انتخاب
ــگ   ــام از هن ــال، اق ــور نپ ــه دار از کش ــد: خزان ــام ش انج
ــی و مســئول توســعه انجمــن از  ــه از هاوای کنــگ، خبرنام

ــدند. ــاب ش ــگادش انتخ ــور بن کش

ش
گزار
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ــیه  ــیا و اقیانوس ــه آس ــر منطق ــی NA در سراس ــای محل ــیفیک از انجمن ه ــیا پاس ــه ای آس ــورای فرامنطق ش
تشکیل شــده اســت. بــر اســاس وب ســایت رســمی APF در حــال حاضــر ایــن شــورا دارای 29 جامعــه عضــو 

ــان معرفــی می گــردد. اســت. در ایــن شــماره 3 کشــور از مناطــق ایــن شــورا خدمتت

United Arab Emirates امارات
واقــع در جنــوب غربــی آســیا و جمعیــت 

ایــن کشــور 8/106/000 نفــر اســت.
تعــداد گروه هــا و جلســات: 10 

گــروه و 16 جلســه هفتگــی.
تعداد تقریبی اعضاء: 100 نفر.

تعداد نواحی: 1 ناحیه.
ــه  ــر روی رابط ــز ب ــا: تمرک موفقیت ه
بــا مراکــز درمانــی و مقامــات بــرای 

ــت. ــوز فعالی ــن مج گرفت
و  انجمــن  ثبــت  عــدم  مشــکالت: 
ــه و  ــزار باتجرب ــأ خدمتگ ــن خ همچنی

مشــتاق.
در  کرســی  بــدون  دیگــر:  مــوارد 

جهانــی. خدمــات  کنفرانــس 

Kuwait کویت
واقــع در جنــوب غربــی آســیا و جمعیــت 

ایــن کشــور 3/399/000 نفــر اســت.
 11 تعــداد گروه هــا و جلســات: 

گــروه و 18 جلســه هفتگــی.
تعداد تقریبی اعضاء: 600 نفر.

تعداد نواحی: 1 ناحیه.
موفقیت هــا: بازگشــایی مجــدد جلســه 
فارســی زبان، برگــزاری 3 کارگاه بــاز و 

نشــر مجلــه محلــی.
خدمتگــزار  کمبــود  مشــکالت: 
اطاع رســانی و کــم شــدن جمعیــت 
بانــوان بــه علــت نبــود راهنمــای کافــی.

ــی در  ــدون کرس ــر: ب ــوارد دیگ م
ــی. ــات جهان ــس خدم کنفران

Bahrain بحرین
واقــع در جنــوب غربــی آســیا و جمعیــت 

ایــن کشــور 1/046/000 نفــر اســت.
تعــداد گروه هــا و جلســات: 6 گــروه 

و 11 جلســه هفتگــی.
تعداد تقریبی اعضاء: 280 نفر.

تعداد نواحی: 1 ناحیه.
موفقیت هـا: تأسیس گروه بانوان.

مشـــکالت: کمبــود خدمتگــزار باتجربه 
و مشــکات  اطاع رســانی  و  زندان هــا 
مراکــز  و  زندان هــا  در  پیام رســانی 

ــی. درمان
در  کرســی  بــدون  دیگــر:  مــوارد 

جهانــی. خدمــات  کنفرانــس 

آشنایی 
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ــه نظــر می رســد هــر عضــوی از اعضــای انجمــن  ب
ــک  ــه ی ــه ب ــت را دارد ک ــن قابلی ــام ای ــادان گمن معت
تــازه وارد کمــک کنــد و پیــام برنامــه را انتقــال دهــد. 
شــکی نیســت کــه همــه ی مــا روزی تــازه وارد بودیم و 
ــم  ــی قرارگرفته ای ــای قدیم ــه اعض ــی موردتوج به نوع
امــا تجربــه نشــان داده اســت کــه اتــکای بیش ازحــد 
بــه تجربــه ی شــخصی در برخــورد بــا مســائل، 
ــازه وارد  ــک ت ــای ی ــام نیازه ــوی تم ــد جوابگ نمی توان

باشــد.
ــوده،  ــا ب ــا کارگش ــرای م ــه ب ــی ک تجربیات
شــاید نتوانــد راهــکار مناســبی بــرای دیگران 
ــه  ــانی ب ــی در پیام رس ــه ی اصل ــد. نکت باش
ــی  ــل پیام ــه اص ــاداری ب ــازه وارد، وف ــک ت ی
ــه  ــا را در برگرفت ــن م ــه روح انجم ــت ک اس
اســت. ســنت پنجــم به صراحــت اعــالم 
معتــادی  هــر  معتــاد،  :»یــک  می کنــد 
ــه  ــل ب ــد، می ــرف کن ــع مص ــد قط می توان
مصــرف را از دســت بدهــد و راه جدیــدی 
ــرای  ــس ب ــد، هیچ ک ــدا کن ــی پی ــرای زندگ ب
ــار  ــد بیم ــت بیش ازح ــرایط عضوی ــتن ش داش
ــت و  ــر نیس ــا فقی ــد ی ــت، ثروتمن ــا تندرس ی
ــرار دارد.« ــگان ق ــترس هم ــت در دس عضوی
آنچــه در انجمــن بــرای مــا اهمیــت دارد بــه پیــام 
ســاده امیــد و آزادی برمی گــردد کــه هــدف انجمــن 
مــان اســت؛ بنابرایــن نکتــه ای کــه بیــش از هــر چیــز 
دیگــر در رســاندن پیــام بــه یک تــازه وارد بایســتی در 

نظــر گرفتــه شــود، رعایــت اصــل روحانــی وفــاداری 
ــام  ــادان گمن ــام معت ــه پی ــبت ب ــت داری نس وامان
اســت. مــا پیــام NA را مخــدوش نمی کنیــم، غلــو 
ــت در  ــز موفقی ــر، رم ــر به ظاه ــی اگ ــم حت نمی کنی
ــت  ــت و صراح ــم باصداق ــد، بازه ــی باش بزرگ نمای
از ســادگی پیاممــان حراســت می کنیــم و هرگــز 
یــا  اقتصــادی  وضعیــت  ارتقــای  وعده هــای  بــا 
ــارج  ــه خ ــم برنام ــی، از حری ــط خانوادگ ــود رواب بهب
تجربــی  روان درمانگــران  نقــش  مــا  نمی شــویم. 
به جــای  می کنیــم  ســعی  و  نمی کنیــم  بــازی  را 
ــه  ــه و بمبــاران اطاعــات، فعاالن تجویزهــای اندرزگون
گــوش دهیــم، چراکــه معتقدیــم یــک تــازه وارد بیــش 
ــدن  ــنیده ش ــی و ش ــه همدل ــاز ب ــزی نی ــر چی از ه
دارد. مــا بــاور داریــم کــه نیــاز تــازه وارد بــه همدلــی 
ــر  ــم. کمت ــوزی و ترح ــه دلس ــت، ن ــدردی اس و هم
ــود  ــر خ ــؤاالت پایان ناپذی ــا س ــم و ب ــاوت می کنی قض
ــم  ــدم دوازده ــم. ق ــگ نمی کنی ــش تن ــه را برای عرص
بــه مــا گوشــزد می کنــد: مــا همان قــدر کــه در 
ــاری  ــر بیم ــم، در براب ــود عاجزی ــاری خ ــل بیم مقاب
ــم  ــاً نمی توانی ــتیم و نهایت ــز هس ــم عاج ــران ه دیگ
امیــدوار باشــیم کــه به ســادگی کنتــرل اوضــاع را در 
ــرای حضــور در  ــازه وارد را ب ــک ت ــم و ی دســت بگیری

ــم...« ــت کنی ــه مدیری برنام
ــت از  ــه مراقبـ ــم ک ــکته ایمان داری ــن نـ ــه ای ــا ب م
یــک تازه وارد نیـــاز بــه عشــق و ازخودگذشــتگی دارد 
کــه حاصلــش در زمــان مقتضــی بــه عمــل می آیــد، 

ــم. ــا اراده می کنی ــه م ــان ک ــه آن زم ن
ــم،  ــی می کنی ــه زندگ ــا برنام ــم ب ــا اعتقادداری مـ
ــول  ــه اص ــم و ب ــه می کنی ــن را مطالع ــریات انجم نش
احتــرام می گذاریــم، دیگــر نیــازی نیســت کــه 
نگــران  پیاممــان  دربــاره ی 
باشــیم، زیــرا بهبــودی مــا پیــام 
ارائــه  خودبه خــود  را  برنامــه 

. می دهــد
همــه ی مــا چــه بخواهیــم 
و چــه نخواهیــم نمونه هایــی 
بهبــودی هســتیم،  از  عملــی 
ــا توجــه  ــال م ــه اعم ــران ب دیگ
می کننــد تــا ببیننــد برنامــه 
معتــادان گمنــام چگونــه کار 

. می کنــد

مهم ترین اعضاء
ی
کارگاهها
ی
آموزش
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خــوب بــه خاطــر مــی آورم کــه در اولیــن روزهــای 
ــم  ــه برای ــام، آنچ ــادان گمن ــن معت ــه انجم ورودم ب
ــد  ــرد اعضــای قدیمــی بودن بســیار جلب توجــه می ک
کــه اصطاحــاً آن هــا را پاکــی بــاال می نامیدنــد. 
ــان  ــرم رفت وآمدش ــان، ف ــره و آرامشش ــاالت چه ح
و بخصــوص مشارکتشــان در جلســات برایــم )در 
آن مقطــع( مهم تــر از بقیــه ی چیزهــای انجمــن 
ــرای  ــراد ب ــن اف ــن همی ــم از بی ــم گرفت ــود و تصمی ب
ــم از  ــا بتوان ــم ت ــدا کن ــا پی ــت و راهنم ــودم دوس خ
آن هــا عشــق و انــرژی و تجربــه بگیــرم و هنــوز هــم 
سپاســگزار حمایت هــای بی دریــغ ایشــان هســتم.

به مــرور دیــدم کــه از مــن نیــز ســؤال و درخواســت 
راهنمایــی و کمــک می شــود، بلــه مــن هــم در 
ــی  ــا ســطح خدمات ــگاه عضــو قدیمــی گــروه و ی جای
کــه خدمــت می کــردم قــرار گرفتــم. بســیار دل پذیــر 
ــودن و  ــم ب ــمندی، مه ــل ارزش ــاتی مث ــود، احساس ب
این کــه  و  می کــردم  تجربــه  هم زمــان  را  قــدرت 
مرکــز توجــه و نظرخواهــی بــودم، دردهــای حقــارت 
دوران مصرفــم را التیــام مــی داد؛ امــا به تدریــج عائــم 
ــم را  ــه اعتقادات ــردم ک ــت ک ــداردهنده ای دریاف هش
ــن  ــاالً خطرناک تری ــه احتم ــردم ک ــی ب ــر داد. پ تغیی
جــا بــرای مــن جایــگاه ارشــاد و موعظــه گــری اســت 

ــده اســت. و کرســی ریاســت و قــدرت، بســیار لغزن
ــه مــن نشــان داد کــه قــدرت  اتفاقــات پی درپــی ب
مــن یــک توّهــم اســت و مــن به هیچ عنــوان در 
ــن  ــه م ــتم. آری، این ک ــوی نیس ــاری ام ق ــل بیم مقاب
ــروه  ــاالی گ ــی ب ــک، پاک ــا نزدی ــک روز دور ی ــم ی ه
ــت  ــوم حقیق ــی ام می ش ــطح خدمات ــا س ــی ام ی خانگ
ــن اســت کــه از خــودم  ــزرگ ای ــا واقعیــت ب دارد؛ ام
بپرســم: آیــا احســاس بزرگ تــر بــودن و بهتــر بــودن 
مــرا در دام از خــود خشــنودی و غــرور نخواهــد 
ــناک  ــه ی ترس ــاز چرخ ــا آن روز آغ ــت؟! و آی انداخ
ــود؟! ــد ب ــزوا نخواه ــی و ان ــوی تنهای ــاری ام به س بیم

می دانــم و تجربــه کــرده ام کــه عضــو قدیمــی 
از  قســمتی  حتــی  و  ارزشــمند  بســیار  منبعــی 
ــد  ــرا خواه ــن روزی ف ــن اســت، لیک حافظــه ی انجم
ــان دســت  ــودی هم ــن شــکل بهب ــه بهتری رســید ک

ــودن  ــه ب ــز توج ــدرت و مرک ــع از ق ــیدن به موق کش
کنــار  بی میلــی  یــا  عشــق  بــا  این کــه  اســت. 
ــم  ــم کار درســت علی رغ ــم نیســت، مه ــم مه می روی
ــه ی  ــب تجرب ــا کس ــون ب ــت. اکن ــی اس ــر احساس ه
ــم  ــاه می بری ــی پن ــن گمنام ــوش ام ــه آغ ــران، ب دیگ
ــای  ــودی و هدای ــوغ رســیدن، بهب ــه بل و در مســیر ب
آن را درجاهــای دیگــری از زندگــی نیــز بــه کار 
ــه  ــام ک ــادان گمن ــن معت ــاس انجم ــم. اس می گیری
ــن  ــه م ــدن ب ــتاره ش ــورد س ــت، در م ــی اس گمنام
ــای  ــه الی چرخ دنده ه ــا در الب ــت ت ــدار داده اس هش
ــدگان  ــینه چاک و تخریب کنن ــقان س ــوی عاش هیاه

ــرم. ــرار نگی ــده ق ــاوت کنن قض
ــم  ــات بگوی ــف جلس ــت در ک ــد نیس ــی ب گاه
یــا  و  آورده ام، غمگینــم  کــم  کــه چقــدر 
ــد  ــی ب ــت. گاه ــه اس ــرا فراگرفت ــه ای م وسوس
ــو  ــک عض ــه ی ــق ب ــا عش ــه و ب ــت فروتنان نیس
ــن  ــم؛ و ای ــم... نمی توان ــم نمی دان ــد بگوی جدی
ــوپر  ــر و س ــاد برت ــن معت ــه م ــالم ک ــاور ناس ب
ــار  ــزرگ هســتم را کن ــا خدمتگــزار ب ــا ی راهنم
گذاشــته و گاهــی بــا شــوخ طبعی و شــاید باغــم 
ــر  ــم و اگ ــروز بگوی ــات ام ــا و احساس از عجزه
ــان  ــن زب ــا ناب تری ــدارم ب ــرف زدن ن ــت ح جرئ
ــر بخواهــم کــه همچــون  ــی از نیــروی برت درون
ــه مــن ببخشــد. اولیــن روز اشــتیاق شــنیدن را ب

ــاد  ــا اعتی ــز ب ــال ها جنگ وگری ــد از س ــون، بع اکن
و  تأییدهــا  کــردن  لمــس  و  شــنیدن  از  پــس  و 
تکذیب هــای همدردانــم بــه ایــن بــاور رســیده ام 
ــق  ــم از طری ــه می توان ــزی ک ــمندترین چی ــه ارزش ک
ــداری  ــت آورم بی ــه دس ــام ب ــادان گمن ــن معت انجم
روحانــی حاصــل از بهبــودی، در تمــام ابعــاد زندگــی 
اســت و رســالت من رســاندن پیــام از طریق مشــارکت 
ــاک  ــرا پ ــی ام اســت. آنچــه م ــت درون ــه واقعی صادقان
نگــه مــی دارد، عشــق و تعهــد در حفــظ تنهــا دارایــی 
و حــق مــن در انجمــن معتــادان گمنــام اســت. یــک 

ــدن. ــده مان ــرای زن ــف جلســه، ب ــی در ک صندل
کمیته کارگاه های آموزشی شورای منطقه 
ایران
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ــال ها  ــال و س ــاد فع ــخ دوران اعتی ــه تل ــه تجرب ــک ده ی
مقاومــت در برابــر اجبــار بــه مصــرف مــواد مخــدر و بیمــاری 
ــی  ــده ی زندگ ــره کاف پیچی ــا باالخ ــد ت ــث ش ــاد باع اعتی
خــود را ببینــم و شــاق های دردناکــش را تحمل کنــم و 
هزینه هــای ســنگینی را پرداخــت نمایــم. پــدرم بهتریــن 
دوســت و عزیزتریــن کســی بــود کــه مــن می شــناختم، یــک 
دوســت بهبــودی بــا بیــش از یــازده ســال پاکــی. آری پــدرم 
ــان  ــردم، او همچن ــرف می ک ــن مص ــود و م ــاک ب ــال ها پ س
ــطه ی  ــوان به واس ــه می ت ــم ک ــاور کن ــن ب ــا م ــد ت ــاک مان پ

ــد. ــاک مان ــال پ ــال های س ــن س انجم
مــن پیــام برنامــه را از عملکــرد پــدرم گرفتــم نــه از حــرف و 

صحبــت و نصیحت هــای او.
ــا  ــاک هســتم، راهنمــا دارم، ب ــروز پ ــد ام ــه لطــف خداون ب
دوســتان بهبــودی در ارتباط هســتم و در جلســه ی همیشــگی 
خــود شــرکت مــی کنم. مــن شــور و شــوق و ازخودگذشــتگی 
را بــا حضــور در جلســات حــس مــی کنــم. بیــش از چهــار ماه 
ــت و  ــدرم رف ــت دادم. پ ــدرم را از دس ــه پ ــتم ک ــی داش پاک

ــر ســینه ام ســنگینی می کــرد. ــا ب ــن غــم دنی بزرگ تری
ــادر و  ــه ی م ــودم. صــدای گری ــواده ب ــا پســر خان ــن تنه م
ــرد  ــم را می فش ــدرم، قلب ــوگواری پ ــم س ــم در مراس خواهران
ــم  ــث آرامش ــل باع ــودی و فامی ــتان بهب ــور دوس ــا حض ام

می گردیــد.
در  را  مصــرف  وسوســه ی  بهبــودی  دوســتان  حضــور 

وجــود مــن کاهــش مــی داد و به نوعــی ســبب دلگرمــی مــن 
می شــد.

بعــد از مراســم شــب هفــت پــدرم، خدمــت گردانندگــی در 
ــه  ــه مــن ســپردند و ایــن باعــث برگشــتن مــن ب جلســه را ب
زندگــی شــد و باوجــودآن روزهــای دردنــاک و وحشــت آفرین، 
توانســتم بــه لطــف برنامــه و دوســتان بهبــودی پــاک بمانــم. 
ــن  ــه انجم ــا برنام ــرا ب ــه م ــگزارم ک ــو سپاس ــدا از ت خداون

ــام آشــنا کــردی. ــادان گمن معت
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مبانی برنامه ریزی

کارکرد قدم چهار در معتادان گمنام

یک راهنما جهت معرفی معتادان گمنام

جوامــع NA اغلــب طــی تالش هــای خــود 
ــم  ــرای فراه ــن ب ــام و همچنی ــاندن پی ــرای رس ب
ــی مواجــه  ــا چالش های ــر، ب نمــودن خدمــات مؤث
می شــوند. این گونــه مســائل به طــور مکــرر 
ــد.  ــرح می گردن ــز مط ــی نی ــات خدمات در جلس
ــا  ــه م ــی ک ــت راه حل ــن اس ــزی« ممک »برنامه ری
ــا  ــه م ــم را ب ــتجوی آن بوده ای ــا در جس مدت ه
ارائــه دهــد تــا به واســطه ی آن بتوانیــم مشــکالت 

ــم. ــل کنی ــود را ح ــترک خ مش

ــال  ــه از س ــت ک ــریاتی اس ــامل نش ــه ش ــن کتابچ ای
ــور  ــیده و به ط ــاپ رس ــه چ ــالدی ب ــا 1988 می 1982 ت
کامــل در ایــن کتابچــه چــاپ گردیده انــد و بــه شــرح  
ــه  ــتم، ب ــاد هس ــک معت ــن ی ــا م ــند: آی ــل می باش ذی
ــازه وارد،  ــه ت ــد، خطــاب ب معتــادان گمنــام خوش آمدی
نگاهــی دیگــر، چگونگــی عملکــرد، خویشــتن پذیری، 
ــا پذیــرش،  ــه ی یــک معتــاد ب راهنمــا و ره  جــو، تجرب
ــدن در  ــاک مان ــروز، پ ــرای ام ایمــان و تعهــد، فقــط ب

دنیــای بیــرون، بهبــودی و لغــزش.

ــه  ــرای این ک ــت ب ــه ای اس ــه نمون ــن کتابچ ای
ــق  ــار دقی ــدم چه ــه ی ق ــک ترازنام ــم ی بدانی
ــه  ــود. درحالی ک ــته می ش ــکل نوش ــه ش ــه چ ب
ــود را  ــه ی خ ــا ترازنام ــم ت ــش می کنی ــا کوش م
کامــاًل دقیــق بنویســیم، ممکــن اســت بخصــوص 
دربــار اول دریابیــم کــه قــادر نیســتیم بــه کلیه ی 
ایــن ســؤاالت جــواب دهیــم. ایــن کتابچــه مــا را 
ــی  ــار راهنمای ــدم چه ــه ی ق ــه ی ترازنام در تهی

می کنــد.
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