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سرمقاله

 شاد ، پیروز و سربلند باشید
خدمتگزار شما : سیاوش _ س

از اعضای شرکت کننده از اقصی نقاط کشور نموده اند با این امید که توانسته 
باشندگوشه ای از آنچه که اتفاق افتاد را به اطالع شما برسانند که امیدواریم مورد 

توجه تان قرار گیرد.
   بیست و پنجمین شماره از فصل نامه پیام بهبودی را در دست دارید و کمیته 
فصل نامه با چاپ این شماره وارد هفتمین سال فعالیت خود گردید. جا دارد از 
تمامی خدمتگزارانی که از زمستان 83 تا کنون با انتشار این مجله بستری جهت 
مشارکت همة اعضاء انجمن و موجبات توسعه پیام NA را فراهم نمودند تشکر 

و قدردانی کنیم.
به ویژه ازشما مخاطبان عزیز که طی این چند سال با حمایت های بی وقفة خود 
خدمتگزارانتان را تنها نگذاشتید سپاسگزاریم. در نظر سنجی که از شما عزیزان 
در شماره قبل به عمل آمد، ضمن ارایه انتقادات، پیشنهادات و نظرات مفیدتان 
در زمینه های مختلف، در خواست هایی را نیز اعالم داشتید مبنی بر رنگی شدن 
تمام صفحات، گالسه شدن جلد مجله، چاپ مجله بصورت ماهنامه و اختصاص 
صحفه ای به پرسش و پاسخ و همچنین چاپ دومین مجموعه دوازده جلدی پیام 
بهبودی، که امیدواریم با لطف خداوند، مساعدت شورای منطقه و حمایت های 

شما عزیزان بتوانیم در جهت رضایت خاطر شما گام های مثبتی برداریم.
   تعداد دیگری از دوستان دلیل چاپ نشدن پیامک های خود را جویا شده 
بودند، که ضمن تشکر از استقبال و توجه تان به صفحه پیامک های بهبودی 
باید به اطالع تان برسانیم، تنهاپیامک هایی مورد استفاده مجله قرار می گیردکه       
بی ارتباط با اعتیاد و بهبودی نبوده و از این میان نیز اولویت با پیامک های است 

که از کتب و نشریات NA استخراج گردیده و حامل پیام باشند. 
از     را  ما  داریم  موفقیت  و  سالمتی  آرزوی  عزیزان  شما  تمامی  برای  آخر  در 
راهنمایی ها انتقادها و پیشنهادهایتان محروم نسازید، همچنان چشم به  راه   

نامه های پرمهرتان هستیم.

با سالم و درود، خدمت تمامی اعضای همدرد و دوستان بهبودی در سراسر 
ایران.

در مقدمه کتاب پایه آمده است که "ما هیچ عالجی برای اعتیاد پیدا نکردیم، ما 
فقط برنامه ای ثابت شده را جهت بهبودی روزانه عرضه می کنیم." 

قطعاً هم تا زمانی که یک بیماری ناشناخته باشد، العالج نیز خواهد بود. حال این 
سوال مطرح می شود که به راستی چگونه ما به یک بیماری العالج و ناشناخته 
مبتالییم و با این حال روز به روز بهبود پیدا می کنیم؟ واضح است: با رعایت اصول 

ساده و روحانی انجمن معتادان گمنام از طریق کارکرد دوازده قدم.
راهکارهای ساده ای هستند که موجب         این اصول که ماهیتی روحانی دارد 
می گردند ما روز به روز بهبودی و زندگی بدون مصرف مواد مخدر را تجربه کنیم. 
مشاهده تغییرات بزرِگ اعضای دیگر در نتیجة رعایت این اصول، مشوق ما برای 
کارکرد قدم ها گردید. با انجام این قدم ها رفتار و عملکرد شخصی ما تغییر کرده و 
باورها و اعتقادات سالم در ما رشد می کند و اصول روحانی هر قدم به مرور جزیی 
از شخصیت ما می گردد و هرگاه نیروی مخرب بیماری مان موجب بروز رفتاری 
معتادگونه در ما شود، مجدداً این قدم ها را مرور کرده و با نوشتن ترازنامه روزانه 

از خود و دیگران جبران خسارت می نماییم.
فقط برای امروز به اصول انجمن وفادار می مانم و سپاسگزاری خود را با رعایت 

اصول روحانی به جا می آورم.
   در حالی به استقبال زمستان می رویم که هنوز گرما و شیرینی حضور در 
همایش سراسری معتادان گمنام را در خود حس می کنیم. سپاسگزاری شما 
اعضای انجمن  معتادان گمنام با شرکت در این همایش اقدامی فراموش ناشدنی 
است، آری همایش بزرگ معتادان گمنام ایران نماد بزرِگ اتحاد ، همدلی و 
سپاسگزاری بود. به همین مناسبت خدمتگزاران شما در کمیته فصل نامه پیام 
بهبودی اقدام به ثبت لحظاتی چند از این همایش و همچنین مصاحبه با تعدادی 

با مخاطبان



مشارکت
زندگی را بدون نواقص شخصیتی خود تجسم می کنم. از خداوند برای تمایل الزم جهت رفع کمبودهای خود یاری می طلبم.

" کتاب فقط برای امروز"

آرامش در راه است

تصمیِم بي اثر است و درست همانند تصمیماتي که براي کنترل مصرف مي گرفتم. 
چون که من ترس داشتم و توانایي الزم را نداشتم ولي اگر خداوند آنرا از من بگیرد 
ترس استفاده نکردن آن را از من مي گیرد و زماني که من شکست در برابر نواقصم 
و تسلیم شدن در برابر آن ها را قبول مي کنم زماني است که اجازه مي دهم نیروي 
برتر در زندگي ام کار کند و این یعني اعتماد به نیروي برتر، اقرار مي کنم که از 
پس نواقصم برنمي آیم و نمي توانم آن را برطرف کنم و به خداوند اجازه مي دهم 
که آن را برطرف کند چون هر زمان از روي نقص عمل مي کنم از احساس واقعي 

خود دور مي شوم.
من باید به طور روزانه مراقب رفتارهایم باشم و اگر از روي نقص عمل کردم 
مأیوس نشوم باز هم ایستادگي و استقامت کنم و مطمئن باشم که آرامش در 

راه است.
زماني که احتمال دارد از روي نقص عمل کنم و کسي صدمه نخورد و کسي 
نفهمد باز هم از روي نقصم عمل نکنم تا ترس هایم کمرنگ و ایمانم قوي تر شود. 
امروز دیگر بیماریم را سرزنش نمي کنم و مسوولیت کارهایم را قبول مي کنم و 

اوقات فراغت خود را در کنار همدردانم سپري مي کنم.

با تشکر- اسالم آباد غرب

به نام خدا
اختیار  در  آورده ام  به دست  شش  قدم  از  که  را  تجربه اي  دارم  دوست  سالم: 

همدردانم بگذارم.
با کارکرد قدم هاي قبلي خصوصاً قدم چهارم و پنجم فهمیدم که الگوهاي رفتاري 
من ریشه در نواقص شخصیتي من داشته اند و با کارکرد قدم 5 با تعدادي از 

نواقص خود آشنا شدم و براي کارکرد قدم شش آماده شدم. 
در قدم شش فهمیدم که یک سري رفتارها از من سر مي زند که از روي نواقص 
مي باشد و خیلي از آن ها برایم لذت بخش هستند و چون که این رفتارها جزیي از 
شخصیت من شده است مي ترسیدم که اگر آن ها برطرف شوند زندگي ام چگونه 
خواهد بود اگر از روي نقص عمل نکنم آیا مورد سوء استفاده قرار نمي گیرم، آیا 

مي توانم توان این زندگي جدید را داشته باشم.
من به برنامه و فرآیند بهبودي اعتقاد دارم و خواهان آرامش هستم و امید دارم 
که به کمک خداوند و برنامه نواقص شخصیتي من برطرف خواهد شد به شرطي 
که خودم تمایل و آمادگي کامل داشته باشم چون که همه چیز قابل رفع است 
چرا که من به برنامه ایمان دارم البته اگر قدم هفت را کار کنم و آمادگي کامل 

قدم شش را به دست آورم.
خیلي وقت بود سعي مي کردم نواقصم را کنترل یا برطرف کنم یا کوتاه مدت 
بود یا مثل همیشه شکست مي خوردم و با قرار گرفتن در موقعیت مي دیدم که 

پیام بهبودی 4



H & I

آزاد و رها، پشت ميله ها

به خاطر امیدی که NA به من داده است سپاسگزاری می کنم. بهبودی خود را پرورش می دهم نه تأسف به حال خود را.
" کتاب فقط برای امروز"

ما مي توانیم 
سالم، اسم من مجتبي و یک معتاد هستم.

خدا را شاکرم که امروز حتي در پشت میله هاي زندان و درهاي بسته آزادم و 
متوجه شده ام که حتي در حبس هم مي توان رهایي را تجربه کرد. اکنون که 
این نامه را در دل شب در مورخ 89/3/22 مي نگارم 19 روز پاکي دارم و بسیار 

خرسندم از این که امروز پاکم.
به یاد دارم و به خاطر مي آورم روزهاي سخت زندگي با بیماري اعتیادم را و 
گذشته هایم را که چگونه در گرداب مواد مخدر اسیر بودم و چگونه همسر مهربانم 
و دختر زیبا و 4 ساله ام را از دست دادم و به طور کلي همه چیزم را از دست داده ام 

و خرابي ها و ویرانه هایي را که با مواد مخدر به وجود آورده ام که نگو و نپرس.
روزي پیام انجمن، هنگامي که در زندان قدم مي زدم به من رسید. جلسه کوچکي 
متشکل از چند نفر در حسینیه ي بند برگزار مي گردید، به جمع آن ها پیوستم و 
چند روزي به جلسات رفتم ولي یکي دو روز مصرف کردم و نرفتم چند روز وقفه 
افتاد اما به کمک خداوندي که نمي خواست من بمیرم دوباره به جلسات بازگشتم 
ولي این بار جدي. در جلسات کامالً احساس امنیت مي کردم. کم کم عضو فعال 
شدم و اطالع رساني کردیم و با حمایت H&I اعضاء نیز کم کم بیشتر شد حال 
و هواي خاصي داریم مشارکت ها صادقانه مي باشد گاهي و زماني که بعضي اعضاء 
با صداقت و گریه مشارکت مي کنند حال عجیبي پیدا مي کنم. راهنما در داخل 
زندان گرفتم که راهنمایم زحمات زیادي در تشکیل جلسات و نیازهاي مان در 

زندان کشیده که ازش ممنونم.
امروز قدم کار مي کنم و با خداوند آشتی کردم و با تمام وجود حسش مي کنم و 
مي دانم در همه حال با من است و از من مواظبت خواهد کرد. بچه هاي انجمن را 
با تمام وجود دوست دارم امید در دل من دوباره زنده شده و در NA یاد گرفته ایم 
و درك کرده ایم فقط براي امروز پاك باشیم و براي امروز برنامه ي منظمي داشته 
باشیم و یاد گرفته ایم که نمي توانیم در دیروز زندگي کنیم و نمي دانیم فردا چه 
خواهد شد گرچه مي دانیم فقط براي امروز مي توانیم پاك بمانیم در ضمن هر 
روز تا پاسي از شب نشریه مطالعه مي کنم و با آن ها انس گرفته ام با کارکرد قدم 
اول به نوعي آرامش رسیده ام که امید آن دارم روزي قدم 12 را کار کنم. در آخر 
از خداوند و یاران بهبودي و NA تشکر مي کنم که به من روشن بیني دادند تا 

وارد جاده بهبودي شوم.
دوست تان دارم از روي نیاز و محتاج دعاي شما عزیزان هستم.

مجتبي.ر - تبریز

آن دسته از ما که در انجمن معتادان گمنام، در حال 
بهبودی هستیم، می دانیم که زندگی ما در دوران 
مصرف، به خودی خود ، یک زندان با اعمال شاِق 
بود ما افکار، احساسات و تجربیات مان را به مشارکت 
می گذاریم به این دلیل که از طریق بهبودی در 

NA آزادی آن سوی دیوارها را یافته ایم.

»برگرفته از کتابچه ی آن سوی دیوارها«
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نامه ها
شرکت فعال در خدمت، حس ارزشمند بودن را در من ایجاد می کند .             " کتاب پایه"

همیشه عاقبتي چون زندان، تیمارستان و مرگ در 
انتظارمان است.

با سالم خدمت خوانندگان مجله پیام بهبودي
در نهایت یاس و ناامیدي و زماني که همه چیزم را از 
دست داده بودم و سراشیبي انزوا را سپري مي کردم 
و موقعي که خانواده ام کامالً از من دست شسته 
بودند و منتظر مرگ من بودند انجمن معتادان گمنام 

را پیدا کردم و در کمال ناباوري، حتي براي خودم 
توانستم زندگي بدون مصرف مواد مخدر را تجربه 
کنم ولي از آنجا که بیماریي دارم مزمن، پیشرونده و 
العالج و این بیماري شاخه هاي مختلف دارد بیماري 
من شروع به فعالیت در ابعاد مختلف کرد و من به 
این باور بودم که هیچ چیز نمي تواند به بدي مصرف 
مواد مخدر باشد و در زمینه بیماري هیچ گونه تالشي 
نکردم تا دوباره سر از زندان درآوردم و یک هفته 
زندان بودم و باز هم که بیرون آمدن نخواستم که 
این جنبه بیماري ام را بپذیرم و این بار بیماري من 
قوي تر عمل کرد و من دست به رفتارهاي پرخطر 
زدم و باز سر از زندان درآوردم و این بار خیلي بدتر 

از زمان مصرف.
چون معلوم نبود چه عاقبتي در انتظار من بود ولي 
از آن جا که خدا باز براي من نقشه دیگري داشت به 
طرز معجزه آسایي آزاد شدم و به لطف خدا توانستم 

در این دو باري که زنداني شدم پاکي خود را حفظ 
کنم و در آن زمان در شهر ما کمیته زندان ها تشکیل 
نشده بود و من توانستم در مدتي که زندان بودم 
توانست  جلساتي در خود زندان تشکیل دهم که 
پیامي باشد براي دوستان همدردم و زماني که آزاد 
شدم متوجه شدم که اگر بخواهم زندگي آرامي را 
تجربه کنم باید تسلیم محض برنامه و قدم ها شوم 
و انکار را کنار گذاشته و تمام جوانب بیماري ام را 
بپذیرم وگرنه به قول راهنمایم ممکن است در زمان 
پاکي )بدون برنامه( کاري انجام دهم که آرزو کنم اي 

کاش مصرف کننده باقي مانده بودم. 
روال معتادان گمنام  به  بتوانیم  امید روزي که  به 
زندگي کنیم، االن توانستم به لطف خدا و کمک 
برنامه بهبودي NA  5 سال و 3 ماه پاك زندگي 

کنم.
علي.س - فارس

پاك در زندان

به نام پروردگار مهربان
با درود فراوان:

دقیقاً در شب قبل از نگارش این متن با وجود خواب 
آلودگي زیاد هر کاري کردم نتوانستم بخوابم. ساعت 
از 3 نیمه شب گذشته بود و برخالف اکثر اوقات که 
در این شرایط سراغ تلویزیون، اینترنت و ... مي رفتم، 
این بار تصمیم گرفتم نشریه اي مطالعه کنم. درب  
اتاقم را گشودم که سپیدي جلد پیام  فایل درون 
بهبودي شماره ي 23 مرا به سمت خودش جلب کرد. 
کمي جایم را تغییر دادم تا به سمت نور بیشتر اتاق 
متمایل شدم و شروع به ورق زدن پیام بهبودي کردم 
که تا به تیتر »تمرین بهبودي« نوشته ي حمید- ن از 
استان تهران رسیدم روي آن مکث کردم و شروع به 

خواندن آن مطلب کردم.
آنقدر قناعت، روشن بیني، صبر، صداقت، تمایل در 

نوشتن واقعیت زندگي حمید نمایان بود که به شدت 
مرا تحت تاثیر قرار داد. هرچه به انتهاي مطالب حمید 
نزدیکتر مي شدم به همان اندازه احساس مي کردم 
به حمید و کارایي اصول برنامه نزدیکتر مي شدم. 
به سرعت به اطاق دیگري رفتم و شروع کردم به 
فکر کردن در مورد خودم و گذشته ي سیاهم و تمام 
دوستان بهبودیم که همه ي ما روزي به فراموشي 
سپرده شده بودیم ولي امروز چه قدر احساس رضایت 

در ما وجود دارد و وقتي به کاري که خداوند عاشق و 
مهربان براي ما انجام داده است رسیدم ناگهان دیدم 

حسابي صورتم از اشک هایم خیس شده است.
تمام درونم پر از عشق و امید شده بود. انگار من 
حمید را سال ها مي شناختم و انگار من هم در این 
یک حس  هستم.  و  بوده  شریک  حمید  موفقیت 
عجیبي بود. بي خوابي و غرغر دروني نیمه شب با 
اشک شوق من ختم شد. بیشتر از قبل بي خوابي 
نیمه  شب باعث شد امیدوارتر به این برنامه شوم و از 
همه مهمتر فرصتي شد که با نشریه ارتباطي دوطرفه 
داشته باشم و فقط مصرف کنندة نشریه نباشم و 

خوشحالم آن اتفاق سرآغاز این ارتباط شد.
در همین زمان و از همین مکان به حمید و تمام 
دوستان بهبودي ام در سرتاسر ایران پهناور و پایدار 
درود مي فرستم و آرزوي بهبودي بیشتر براي همه 

مي کنم.
پاینده باشید دوستان مجله پیام بهبودي.
محمد.ع- گرگان

تأثير نشريات
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ارزیابی نشریات انجمن – 2010   
امیدواریم که این ارزیابی بتواند اولویت های امروز انجمن را در رابطه با تالیف یا ایجاد تغییرات در نشریات بهبودی NA به ما نشان دهد. نیازها و خواسته های اعضاءء ما 
در سراسر جهان با یکدیگر تفاوت های بسیار دارد و نتیجه این ارزیابی می تواند به ما کمک کند تا ایده های انجمن را به دست آوریم. هیئت امنا ء از این اطالعات استفاده 
می کند تا بتواند پیشنهادات بهتری برای پروژه های مختلف نشریات در آینده ارائه کند. ما به دو دلیل سئوالی در مورد ایجاد تغییرات در پمفلت های موجود نکرده ایم. 
اول به این دلیل که خیلی از پمفلت ها در حین نوشتن کتاب جدید ما » پاك زندگی کردن، سفر ادامه دارد » مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دوم اینکه به روز و جاری 
نگه داشتن نشریات هنوز یکی از مهم ترین فعالیت های ما است و در آخرین ارزیابی که انجام دادیم، درخواستی برای ایجاد تغییرات در پمفلت ها دریافت نکردیم. ما باور 

داریم که زمان آن رسیده تا یک بار دیگر نظرات اعضاءء را جمع آوری کنیم. ما پیشاپیش از شرکت شما در این پروژه مهم تشکر می کنیم.

 به چه نشریات جدیدی نیاز داریم؟
از شما درخواست می کنیم که با در نظر گرفتن نیاز اعضاءء در سراسر جهان به ما بگویید که به چه نشریات جدیدی احتیاج داریم و کدام یک در اولویت است. بعضی 
مواقع ممکن است ما در جلسه خود به دور و بر نگاه کنیم و فکر کنیم که همه چیز داریم. اما این ممکن است در مورد معتادانی که هنوز NA را پیدا نکرده اند صدق 

نکند، یا در مورد اعضایی که در کشورهایی از سراسر جهان زندگی می کنند که NA هنوز در آنها در حال رشد است.

  آیا فکر می کنید که انتشار نشریه جدیدی در مورد بهبودی به نفع اعضاءء باشد                       خیر         بلی    

  نظرات

در زیر چند ایده که از اعضاءء در چند سال اخیر دریافت کرده ایم را ارائه نموده ایم. لطفا در برابر هر نشریه فقط یک ستون را عالمت بزنید. یک ستون هم برای نظرات 
شما وجود دارد. به عنوان مثال اگر گفته اید که یکی از این نشریات خیلی مورد نیاز است، کمک بسیار زیادی خواهد بود که در ستون نظرات به ما بگوید که فکر می کنید 

بهتر است چه مطالبی در آن گنجانده شود. لطفا در نظر داشته داشته باشید که این نظرات فعال در سطح ایده هستند و هدف و تمرکز آن بعد مشخص خواهد شد.
 

کتاب در مورد بهبودی
                       ایده ها                     نظری ندارم    نیازی نیست   نیاز هست اما در اولویت نیست    خیلی مورد نیاز است                     نظرات

 NA تاریخچه
کارکرد سنت ها

کتاب مراقبه روزانه که هر روز
 بر یک اصل روحانی تمرکز کند
راهنمای مکمل کارکرد قدم که 

کامل کننده کارکرد قدم از طریق
 کتاب کارکرد قدم باشد  

کتابی جدید در رابطه با راهنما و رهجو
غیره -  با ذکر مورد

کتاب در مورد بهبودی
                       ایده ها                     نظری ندارم    نیازی نیست   نیاز هست اما در اولویت نیست    خیلی مورد نیاز است                     نظرات

تغییر در کتاب راهنمای 
کارکرد قدم فعلی

تغییر در کتاب راهنما و رهجو فعلی
غیره – با ذکر مورد

تغییرات در کتاب ها
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                       ایده ها                     نظری ندارم    نیازی نیست   نیاز هست اما در اولویت نیست    خیلی مورد نیاز است                     نظرات
تمرین اصول روحانی سنت ها

خدمت و بهبودی
به کارگیری مفاهیم خدماتی

غیره – با ذکر مورد

                       ایده ها                     نظری ندارم    نیازی نیست   نیاز هست اما در اولویت نیست    خیلی مورد نیاز است                     نظرات
پمفلتی برای اعضاءء مسن
کارکرد قدم 12 چیست؟

 پیشنهاداتی در مورد چگونه
 بهتر پیام رساندم؟

زنان در بهبودی
پمفلتی مخصوص قومیت های مختلف

NA رساندن پیام شفاف
علیرغم......... و تمایالت جنسی
روحانیت به چه معنی است؟

غیره – با ذکر مورد

جمعیت شناسی
غیر از عقیده شما در مورد نشریات ما به اطالعاتی در مورد خودتان نیز نیاز داریم.

جنسیت :      مرد          زن

چند سال دارید :        زیر 18 سال          18 تا 24           25 تا 34         35تا 44           45 تا 54           بیش از 55 

طول مدت پاکی:          چند سال ..............................................                 چند ماه .............................................. 

کجا زندگی می کنید :          شهر ..............................................                     کشور .............................................. 

لطفا پس از تکمیل فرم آن را به یکی از طریق های زیر به دفتر خدمات جهانی در تهران ارسال فرمایید:
1- به ایمیل siamak@na.org ارسال نمایید.

2- به شماره 88687209 فاکس فرمایید.
3- به صندوق پستی 1518-14665 پست کنید.

4- از طریق رابط ناحیه خود در شورای منطقه آن را به دفتر خدمات جهانی در تهران برسانید.

کتابچه ها )20 الی 24 صفحه(

پمفلت ها
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مشارکت
قدم های دوازده گانه معتادان گمنام فرآیند بهبودی پیشرونده ای است که در زندگی روزمره ما پایه گذاری شده است.

" کتاب پایه"

خدایا: سالم
ضمن عرض سالم و خسته نباشید خدمت همدردانم 
پیام  پربار  مجله  به خدمتگزاران  نباشید  و خسته 

بهبودي.
خوشحالم از این که از این طریق با شما صحبت 
مي کنم. احساس تعلق و دیني را در خودم احساس 
کردم که باعث نوشتن این نامه شد. خواستم اندك 
تجربه اي که در خدمت کردن و زندگي به روال برنامه 
به دست آورده بودم و همه ي آن ها توسط شکل گیري 
شخصیت روحاني جدید و پاالیشي که توسط قدم ها 

به دست آورده بودم را با شما در میان بگذارم.
پوچي و بي  هدفي، تن به قضا و قدر دادن و پذیرفتن 
این که معتادم باعث خود مشغولي و درگیر شدن 
بود.  شده  زندگي ام  مختلف  ابعاد  در  سیرنزولي  و 
به سوي یک هدف  همراه هم قطاران هم مصرفم 
به طور ناخواسته یعني زندان، تیمارستان و مرگ این 
مسیر نابودي را طي مي کردم. من واقعاً نمي دانستم 
چرا؟ و چه باید بکنم؟ مصرف یا قطع مصرف؟ تعداد 
آن هایي که به سرعت و جلوتر از من به سمت مرگ 
و تیمارستان رفتند بیشتر از انگشتان دستم شده بود. 
متاسفانه خیلي از دوستان هم مصرفم دراثر مصرف 
زیادو شدت بیماري جان خودشان را از دست دادند.

این که امروز پاکم مطمئن هستم که یک معجزه 
است نه یک اتفاق، هیچ کس به اشتباه و از روي 
تصادف به انجمن معتادان گمنام راه پیدا نمي کند. 

حتماً نیرویي هدایتش مي کند.
بعد از قطع مصرف و پاکي در NA رد پاي بیماري 
اعتیاد را بیشتر در زندگي ام احساس کردم. زماني که 
هنوز از بهبودي خبري نبود و من اول کار بودم فقط 
قطع مصرف. به کمک رهنمودهاي دوستان و کمک 
راهنما که همیشه چراغ راهم در بهبودي بوده است 
و تاثیر قدم ها و گروه؛ ساده گرفتن برنامه و فرصت 

دادن به خودم، آرام آرام وارد فرآیند بهبودي شدم.
اهمیت ابعاد مختلف بهبودي را از طریق مشارکت 
دوستانم و تجربه ي راهنما درك کردم. چرا که هر 
قسمت الزم و ملزوم یکدیگرند. شرکت در جلسه به 
عنوان الویت اول و این که این بیماري را باید از طریق 
مشارکت صادقانه و بدون پرده غیر فعال نگه دارم. 
زیرا شدت بیماري ام به انکار احساساتم و مخفي نگه 
داشتن اسرارم بستگي دارد. کار را به دید خدمت 
نگریستم، بنابراین مشکالتم را از یاد بردم. خدمت 
به همنوع و همه ي انسان ها احساس خوبي برایم 
داشت. انرژي بهبودي بیشتر شد. توجه و رسیدگی 
به خانواده، یکی از مهمترین قسمت های مسئولیتم 

در قبال بهبودی مي باشد. چرا که خانواده اي که در 
زمان گذشته در سختي هایم سهیم بودند حق دارند 
امروز که پاکم در بهبودي ام سهمي داشته  باشند و 
از زندگي لذت ببرند. از این که مي بینم در کنارم 
راحت هستند حال خوبي پیدا مي کنم. باید وقت 
صرف خانواده کنم و روابطم با همسر و فرزندانم از 

روي عشق باشد.
به دو چیز اتکا نمي کنم: طول مدت پاکي و افکارم.

علیرغم هر احساسي که دارم با راهنمایم تماس دارم و 
مشارکت واضح مي کنم. افکار منفي ام را برایش بازگو 
مي کنم تا بحران زا نشود. به عالیم هشدار دهنده ي 
بیماري ام توجه مي کنم. )وقتي حال خوبي ندارم، 
کج خلقي و عصبانیت( هر چقدر بیماري ام را بیشتر 

مي شناسم تماس واقعي ام با او بیشتر مي شود.
واقعاً چیزي غیر از معجزه مي تواند این طرز فکر جدید 
را جایگزین طرز تفکر غلط گذشته کند. به خاطر همة 

این ها از خداوند سپاسگزارم.
باآرزوي پاکي و بهبودي مداوم براي همة همدردانم.
مهدي.س- گرگان

بهبودي در خانواده
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ترجمه
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جاِن آرام
این مرد 9 سال پاکی داشت که پزشکان تشخیص دادند دچار افسردگی و اسکیزوفرنی1  شده؛ بیماری هایی که او همچنان با استفاده از دارو و روان درمانی 

در حال درمان آن هاست. تجربه ای که این معتاد در حال بهبودی به دست آورد، این بود که در NA، مسئلة بیماری های روانی جزو مباحث نامربوط 

است، اما در حیطة بهبودی فردی، روبه رو شدن با این مشکل موضوعی است کاماًل مربوط به خوِد او.

Schizophrenia .1: نوعی بیماری روانی. گسست در رابطة میان افکار، احساسات و رفتار که نوع حاد آن منجر به هذیان، توهم و تداخل در افکار می شود. 

Overdose . 2: مسمومیت ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر، که منجر به اغما و گاهی مرگ می شود.

تعلق پیدا کنم، حتی اگر این چیز نوعی توهم جدید باشد. حشیش می کشیدم و 
داروهایی را که برایم تجویز شده بود بیش تر مصرف می کردم تا بتوانم با خانوادة 
الکلی و زندگی اجتماعِی مشکل دار خودم کنار بیایم. از آن جایی که در مدرسه 
هیچ دوستی نداشتم، همیشه احساس می کردم انگار یک »آن ها« وجود دارد و 
یک »من«؛ و این من، کودکی است نابه هنجار. دوازده سالم بود که از خانه فرار 
کردم و دوران زندگی در خیابان ها و کنار آدم های بریده از اجتماع آغاز شد. اولین 
اُوِردوز2  من در چهاره سالگی بود. مدتی بعد، به زور اسلحه یک بسته کبریت از 
خواربارفروشی دزدیدم. می دانستم که کله ام خراب است، و مصرف مواد هم مجوز 
همه کار را به من می داد. به پانزده سالگی که رسیدم، زنگ تفریح دیگر تمام 
شده بود. خوابیدن توی خرابه ها، لرزیدن از سرما در گاراژها و خودزنی، دیگر جزء 
همیشگی اعتیاد من شد. از جمعی به جماعتی دیگر پناه می بردم. مدام دچار این 

من یک معتاد در حال بهبودِی شاکر هستم که به تازگی بیست وپنجمین سالگرد 
پاکی ام را به کمک NA و لطف خدا جشن گرفتم... و دچار دو بیماری روانی 
هستم: افسردگی و اسکیزوفرنی حاد. و بله، همین من، از نعمت یک زندگی بسیار 
سرشار برخوردارم. من متوجه شده ام خیلی ها که به راحتی به معتاد بودن اقرار 
می کنند، نمی توانند اقرار کنند که درگیر بیماری های روانی هستند. اعتیاد و 
بیماری روانی هر دو به نوعی مایة بدنامی است، اما در دو سطح متفاوت. ترس از 
اقرار به یک چیز ناخوشایند برای من چیز ناشناخته ای نیست. هر چه باشد، من 
در مقام عضو NA وقتی می خواستم در قدم یک برای اولین بار به عاجز بودنم 
در برابر اعتیاد اقرار کنم، ناچار بودم چشم درچشم با ترس هایم روبه رو شوم. بعدها 
در دوران بهبودی، فهمیدم بیماری روانی چیزی نیست که بشود آن را مخفی 
کرد یا دست کم گرفت. من ناگزیر بودم صداقت به خرج دهم و چه در جلسات و 
 NA چه بیرون از آن، به بیمار بودنم اقرار کنم. خوش بختانه راه های بهبودی در
بی شمار است. اگر احیاناً دچار این نوع بیماری های مزمن و جان فرسا هستید، 

امیدوارم سرگذشت من نهال شجاعت را در جان شما بارور کند.   
اولین چیزی که از دوران کودکی ام به یاد دارم، بدرفتاری ها و جیغ زدن های مداوم 
است، به عالوة مراجعه های مکرر به بیمارستان. رفتار من با آن چه »به هنجار« 
دانسته می شود فرق داشت، و مرا عقب ماندة ذهنی و بیش فعال تشخیص دادند. 
در نتیجه، آن نوع شیوة تربیتی را برای من مناسب دانستند که برای کودکان 
»استثنایی« تجویز می شود: جداسازی از کودکان دیگر، نظارت مستقیم، و پرهیز 
از تحرك زیاد. در مقطع ابتدایی، من نصف روز را به مدرسة کودکان استثنایی 
می رفتم. با این حال هفت سالم که بود، از سر تا ته یک دانش نامه را در عرض سه 
هفته خواندم، به عالوة تعداد زیادی کتاب که در سطح بزرگ ساالن بود. این شد 
که ناگهان تشخیص دادند من عقب ماندة ذهنی نیستم، فقط بسیار بیش فعالم. 
با این همه باز هم اجازة دوست پیدا کردن را به من ندادند و به دلیل رفتار 
تهاجمی ام مرا از فعالیت های جمعی منع کردند. بر اثر این انزوا، من نوعی دنیای 

خیالی برای خودم درست کردم.  
تقریباً در همین دوران بود که من برای اولین بار مواد مخدر مصرف کردم، و این 
کار احساس انزوا را از من گرفت. مواد مخدر انگار باعث شد من به چیزی احساس 
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احساس بودم که با بقیه فرق دارم، عین یک موجود فضایی که بین زمینی ها برای 
خودش می چرخد.

در مراکز روانی و آسایشگاه ها در جست وجوی همدمی بودم، اما هیچ دختری 
تحویلم نمی گرفت. طبعاً از جنس بچه دبیرستانی هایی نبودم که با دخترها قرار 
به خودم  مواد  به زور مصرف  ولی می خواستم  بودم،  تشنة محبت  می گذراند. 
بقبوالنم که عشق چیز چندان واجبی هم نیست. باالخره در یک کنسرت راك 
با دختری آشنا شدم. به این بهانه که بی خان ومان هستم در خانة پدر و مادر 
دخترك جا خوش کردم و بعد لخت شان کردم و همراه با دخترك زدیم به 
خیابان. آن موقع، من هر دو سه هفته یک بار اُوِردوز می کردم. در یکی از این 
دفعات، کارم به بیمارستان کشید و دخترك ترکم کرد. حس کردم محکوم به فنا 
هستم و به شیوه های مختلف سعی کردم خودم را بُکشم. باالخره یک بار اوردوز 
کردم و به اغما رفتم. توی بیمارستان نمی دانستند من کی هستم. هیچ جور کارت 
شناسایی نداشتم. گوشة خیابان در حال جان کندن مرا پیدا کرده بودند. بعدها 
پزشک به من گفت که از این جور اغما معموالً کسی جان به در نمی برد. کسی به 
مالقاتم نیامد. کسی اهمیتی به من نمی داد. آن خالء درونی را که ناشی از اعتیاد 
است با شدت تمام احساس کردم. هیچ بهانه ای برای زندگی نداشتم. حتی اسمم 

را به یاد نمی آوردم.   
در همین زمان که در نهایت ناامیدی بودم، این آگاهی بر من نازل شد که اگر با 
تمام توان برای پاك ماندن تالش کنم، دیگر الزم نیست به چنین حال و روزی 
بیفتم. به AA رفتم، و در آن جا بر حسب تصادف با تنها عضو NA در کشور 
خودم آشنا شدم. وقتی او دربارة بهبودی به روال NA برایم توضیح داد، جرقه ای 
در ذهنم روشن شد. تا آن زمان هیچ چیز به حال من فایده نکرده بود، چه با 
صداقت رو به آن چیز آورده بودم، چه از سر فریب کاری. فکر کردم نکند علت 
این شکست ها فقط همین بوده که به آدم هایی برنخورده ام که واقعاً درکم کنند؟ 
دو نفری یک جلسه راه انداختیم. او در مقام الگو، ارزش پای بندی به بهبودی 
فردی و به NA را به من آموخت. دو نفری صدها کیلومتر رانندگی می کردیم 
تا به دوستان معتاد در سایر کشورها رسیدگی کنیم. من مفصل در مورد قدم ها 
می نوشتم، و به واقع در هوای بهبودی َدم می زدم و زندگی می کردم. ایمانی راسخ 
به معتادان گمنام داشتم. یقین داشتم اگر در طریق بهبودی گام بردارم به آدم 
بهتری بدل خواهم شد. تا رسیدن به نود روز پاکی ام، چند جلسه راه انداخته بودم 

و راهنمای اعضای جدید بودم.  
معجزات به وقوع پیوست. آن بیداری معنوی که در قدم دوازدهم توصیف شده در 
زندگی من رخ نشان داد. دانستم که این بیدار بودن به لحاظ معنوی یعنی چه، و 
توانستم آن را زندگی کنم. نه تنها پاك بودم، دیگر هیچ عالقه ای به مصرف مواد 
یا حتی رفتار معتادوار نداشتم. من که پیش از آن هرگز کار نکرده بودم، توانستم 
عهده دار شغلی در یک مرکز درمانی شوم. از مشاوره شروع کردم و چیزی نگذشته 
 NA و بیرون از NA بود که به مدیریت آن مرکز رسیدم. در هیأت های خدماتی
مشغول خدمت شدم. خدا استعداد رهبری را به من عطا کرده بود، و من سرشار 
از اشتیاق به خدمت مخلصانه بودم. در نود روز به نود جلسه رفتمـ  هر نود روزش 

معجزات به وقوع پیوست. آن بیداری معنوی که در 
قدم دوازدهم توصیف شده در زندگی من رخ نشان داد. 
دانستم که این بیدار بودن به لحاظ معنوی یعنی چه، و 
توانستم آن را زندگی کنم. نه تنها پاک بودم، دیگر هیچ 

عالقه ای به مصرف مواد یا حتی رفتار معتادوار نداشتم.

را. در نتیجة پشتکاری که به این صورت آموختم، توانستم استعدادهایم را کشف 
کنم و بپرورانم، و از این استعدادها در خدمت به انجمن و در زندگی شغلی ام بهره 
بگیرم. دعا و مراقبة روزانه تعادل را در زندگی من برقرار می کرد. این توانایی را 
پیدا کردم که با وجود ایمان بی چون وچرا به اعتقاداتم، با نرمی و سعة صدر دربارة 
عقایدم با دیگران حرف بزنم. برای اولین بار محبت را تجربه کردم، محبتی عمیق 

به انسانی دیگر که از جاِن آرام برمی خیزد.            
در هشتمین سال پاکی، زندگی ای داشتم که فقط در رؤیاهایم می دیدم. البته نه 
این که خودم به تنهایی به این جا رسیده باشم. هر آن چه داشتم بر اثر بهبودی 
در NA به دست آمده بود: توسل به نوعی نیروی برتر، تجربة دوستان انجمن، 
و قدرت نهفته در بهبودی آنان. ثمرة سال ها دعا و مراقبه، نوعی رابطة آگاهانة 
بی غل وغش با خداوند بود و رسیدن به این آگاهی که من هم جزئی از برنامة 
نیروی برترم هستم. احترام اعضای NA و جامعه را به دست آورده بودم. حتی 
محبوبی هم داشتم، بانوی دلربایی که در NA پاك شده بود. دیگر فقط زنده 

نبودم، زندگی می کردم.    
اما روزگار بر این منوال نماند. در سال های بعد، روزهای بسیار سیاهی را از سر 

گذراندم. همسرم از NA بیرون رفت، شروع کرد به بی بند و باری و آخرش لغزش 
کرد. من کارم را رها کرده بودم، اما وسط این گیرودار همچنان از من خواسته 
می شد که در برنامه های خدماتی NA خدمت کنم. خیلی از روزها، صبح که از 
خواب بیدار می شدم اولین فکرم این بود که »من از پس این کارها برنمی آیم؛ 
دلم می خواهد خودکشی کنم.« ولی باز هم فکر می کردم این حالت ها برای کسی 
که این همه را از دست داده طبیعی است، و می رفتم و به کارهایم می رسیدم. در 
جلسات، می شنیدم که بعضی از اعضاء در مورد روبه رو شدن با دردهای شدید 
عاطفی و جان به در بردن از آن ها حرف می زنند. تصمیم گرفتم این دوران را هر 

طور شده به سالمت از سر بگذرانم. اما کم کم وضع عجیبی پیش آمد.    
افسردگی من از بین نرفت؛ بلکه بدتر هم شد. صداهایی می شنیدم و آدم هایی 
را می دیدم که وجود نداشتند. می دانستم که مواد مصرف نمی کنم، اما دچار 
توهم شده بودم. در کم تر از یک سال، از سکونت در یک خانة شش خوابه به 
خیابان گردی افتادم. دیگر حتی پست ترین شغل ها را هم به من نمی دادند. مجبور 
شدم برای سیر کردن شکمم به خون فروشی رو بیاورم. پیش می آمد که روزها 
روی یک صندلی بنشینم، بی آن که کاری بکنم، یا اصالً چیزی حس کنم. در 
جلسات، زور می زدم کلمات را پیدا کنم و در مورد آن چه داشت بر من می رفت 

حرف بزنم. توی خانة اعضای NA، روی زمین یا مبل می خوابیدم.



ترجمه
چشم نمی آمد. حس می کردم زندگی ام به کلی تباه شده است. با اعضای انجمن 

چه طور باید روبه رو می شدم؟ 
آشفتگی درونی مرا ، طرز رفتار دیگران مضاعف می کرد. بعضی ها به من می گفتند 
پاك نیستم چون دارو مصرف می کنم. همان کسانی که مداخله کرده بودند تا من 
از روان پزشک کمک بگیرم، بعدها مرا متهم کردند که دارم ناصادقانه از ناتوانی ام 
سوءاستفاده می کنم. دیگران مشکالت روانی مرا ناشی از »خدمت کردِن افراطی« 
یا »ننوشتن یک ترازنامة صادقانة قدم چهارم« می دانستند. خیلی از رهجوهایم 
 NA تصمیم گرفتند قدم هایشان را با راهنمای دیگری کار کنند. بعضی از اعضای
می گفتند من این قضیة بیماری را از خودم درآورده ام. خوش بختانه، راهنمایم در 
تمام این ماجرا در کمال مهربانی در کنار من بود. سایر اعضای NA مدام به من 
قوت قلب می دادند، و به من خاطر نشان می کردند که در NA فقط حرف اعضاء 
مهم نیست، صحبت بر سر اصول است. گاهی می توانستم حضور نیروی برترم 
را در کنارم احساس کنم، و این به یادم می آورد که یکی هست که مرا دوست 
دارد، چه بیمار روانی باشم چه نباشم. به رغم تمام این دردها، انجمن معرفت و 
دلسوزی الزم را در حق من به خرج می داد تا سر پا بمانم و از این دوران بسیار 

دشوار گذر کنم.
بخشی از گران قدرترین معرفت ها در بهبودی من، از دل نادانی ام ظهور کرد. در 
اولین یا دومین سالی که در عین پاکی با بیماری روانی ام َسر می کردم، درس 
روانی جزو مباحث  بیماری های  آموختم: در NA، مسئلة  ارزش مندی  بسیار 
نامربوط است، اما در بهبودی فردی، روبه رو شدن با این مشکل موضوعی است 
کامالً مربوط به خوِد من. روزانه نویسی در قالب قدم دهم و یازدهم تمهیدی بود 
بسیار کارساز تا بفهمم مرز پایانی بهبودی کجاست و آغاز وادی بیماری روانی 
کجا. برای پاك ماندن، من باید مرز بین این دو را تشخیص می دادم. فهمیدم 
چیزی که باعث می شود کار من به بیمارستان بکشد دست و پنجه نرم کردن با 
بهبودی نیست، و اعضای انجمن هیچ کدام روان شناس یا روان پزشک نیستند مگر 
این که واقعاً مدرك تخصصی معتبر داشته باشند. آن اوایل پاکی، من ناچار بودم 
یاد بگیرم که مفهوم اعتیاد را چه طور باید برای کسانی که تجربة مصرف مواد را 
ندارند توضیح داد، و در عین حال بفهمم که معنا و ِمصداق اعتیاد در مورد خودم 
چیست. تنها راه برای این کار هم کار کردن قدم ها بود و فهمیدِن این که اعتیاد 
و بهبودی واقعاً یعنی چه. حاال، باید برای اعضای NA که تصور کامالً نادرستی از 
بیماری روانی داشتند، توضیح می دادم که بیماری روانی یعنی چه. برای شناختن 
بیماری روانی ام و این که چه طور در عین پاکی با آن زندگی کنم نیز، چاره ای 

نداشتم جز اتکا به قدم ها.  
پذیرفتن ضایعات ناشی از این بیماری روانی، مسئله ای است ادامه دار. من مدتی 
 H&I یک جلسة NA در یک مرکز روان پزشکی بودم که چند نفر از اعضای
در آن تشکیل می دادند، اما من اجازة حضور در جلسه را نداشتم چون فکر 
می کردند تعادل روانی الزم را ندارم. در آن زمان، بین من و جلسة NA و سکة 
شانزده سالگی ام، فقط یک درِ قفل شده فاصله افتاده بود. نمونة عینِی زندگی با 

بعد، چند نفر از اعضای بامحبت NA مرا متوجه این واقعیت کردند که »انگار دیگر 
خودم نیستم« و اصرار کردند که به روان پزشک مراجعه کنم. به دلیل یادآوری 
خاطرات دوران کودکی، پیشنهادشان را رد کردم. از آن جا که به پای خودم 
نمی رفتم، دوستانم مرا به بیمارستان بردند. دکترها گفتند که من دچار افسردگی 
و اسکیزوفرنی حاد هستم، و برایم دارو تجویز کردند. اما من به دارودرمانی تن 
ندادم چون نمی خواستم هیچ نوع داروی روان گردان یا مخدری وارد بدنم بشود. 
به عالوه، مگر نه این که من 9 سال تمام در دوران بهبودی »سالم« بودم؟ اما آن 
جاِن آرام، مدام از من دورتر و دورتر می شد. آن پوچی مطلِق دهشتناك، همان 
که در دوران اسارت در چنگ اعتیاد در من بود... باز وجودم را تسخیر کرد. دیگر 
بار، احساس بیگانگی می کردم؛ احساس نومیدی، پوچی، و بی ارزشی. و این بار، 

چیزی هم مصرف نمی کردم. 
پزشک ها یکی پس از دیگری به من می گفتند که دچار بیماری روانی هستم، 
که این بیماری هر کسی را از پا در می آورد، و چیزی است که من تا آخر عمر 
به نوعی درگیرش خواهم بود. سخت احساس شکست خوردگی می کردم؛ خیلی 
بیش تر از هنگامی که برای اولین بار به معتاد بودنم اقرار کردم. چه کرده بودم 
که مستحق چنین مکافاتی باشم؟ چرا خداوند اجازه داده بود چنین بالیی بر من 
نازل شود؟ مگر از اصول پیروی نکرده بود؟ مگر هر آن چه باید در NA انجام داد 
رعایت نکرده بودم؟ مگر قرار نیست آدم های خوب خوش بخت بشوند؟ از همة 
این ها ترسناك تر، بی اطمینانی نسبت به آینده بود. در مورد مصرف مواد مخدر، 
NA چاره ای است قطعی برای فرارفتن و بیرون آمدن از دوزخ مصرف. اما در 

مورد بیماری روانی، »بهبودی« یعنی چه؟ من چه طور خواهم توانست به رغم 
تمام چیزهایی که بر اثر بیماری روانی از دست خواهد رفت، باقی عمرم را سر 
کنم... و پاك هم بمانم؟ مشکالت من دیگر پنهان شدنی نبود، و راه چاره ای هم به 
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یک بیماری حاد روانی در دوران بهبودی، دقیقاً چنین چیزی است: بیماری های 
مزمن، در حکم دری است بسته به روی امکانات آینده. اما رویارویِی من با این 

مشکل باید تؤام با بلوغ معنوی باشد، تا بتوانم از ثبات عاطفی برخوردار شوم.
من نمی توانم خود را با سایر اعضاءی NA مقایسه کنم. شانزده سال است که 
من با بیماری روانی سر کرده ام، نتوانسته ام با هیچ زنی رفاقت کنم، به ندرت کار 
کرده ام، و گاهی سخت در فقر بوده ام. بارها و بارها در بیمارستان بوده ام و روزها، 
هفته ها، و ماه ها خانه نشین بوده ام. مواقعی بوده که مدت ها هیچ کاری از من 
برنمی آمده جز جلسه رفتن، و گاهی از این کار هم به کلی عاجز بوده ام. به هنگام 
شدت بیماری، حتی دعا و مراقبه هم نمی توانم بکنم. تا دم مرگ هم که قدم کار 
کنم، این بیماری دست از سر من برنخواهد داشت. آدم وقتی احساس می کند 
کارش از ناامیدی هم گذشته، سختش است که از دیگران کمک بخواهد. با این 

همه مدام متوجه می شوم که مجبور نیستم در این مسیر تنها باشم.
کندوکاو در این مسأله که چرا بعضی روزها حالم بهتر از روزهای دیگر است، عین 
این است که آدم بخواهد بفهمد چرا هفتة گذشته سرما خورده نه این هفته. در امر 
بهبودی از اعتیاد، هیچ تضمینی در کار نیست جز این که وقتی آدم پاك زندگی 
کند پاك خواهد ماند. من وقتی قدم ها را کار می کنم، از پیش نقشه و برنامه ای 
ندارم. فهمیده ام که چنین برنامه ای همین طور که من در مسیر بهبودی پیش 
می روم، خودبه خود شکل خواهد گرفت. اهمیت کار کردن مستمر قدم ها درست 
به همین دلیل استـ  تا امکان مکاشفه های بیش تر فراهم شود. همین نکته در 
مورد بیماری روانی هم صادق است. دارودرمانی تضمینی برای بهتر شدن حال 
من نیست. روان درمانی هم البته وسیلة کارسازی است، اما شناخت بیماری آن را 
از میان نمی برد. من یاد گرفته ام که از این ابزارها برای رویاروی با بیماری روانی ام، 

و از اصول NA برای رویارویی با اعتیادم بهره بگیرم.
م است. اما  سنت های NA به من گوشزد می کنند که اصول بر شخصیت ها ُمقدَّ
آیا چیزی هم هست که بر این اصول مقدم باشد؟ در مواقعی که بهبودی معنایش 
را از دست می دهد، آدم معتاد توان و شجاعت الزم برای پی روی از اصول را از 
کجا باید پیدا کند؟ در مواقعی که چشیدن طعم لذت بخش بهبودی ناممکن 
می شود، چه دلیلی هست که آدم پاك بماند؟ من معتقدم همان خدایی که به 
تعبیر سنت دوم در وجدان گروهی ما، و نیز در کارهای خدماتی و رفاقت ها و کار 
و تفریح ما تجلی می کند، در بهبودی فردی نیز تکیه گاه من است تا بتوانم این 
اصول را در تمام امور زندگی جاری کنم. این که من همواره با یک بیماری حاد 
روانی مواجه خواهم بود و در عین حال خواهم توانست پاك بمانم، خود معجزه ای 
است باورنکردنی! به لحاظ معنوی، من فردی هستم نظرکرده و مشمول فیض. این 
فیض دایمی است، گیرم من همیشه قدرت درك آن را ندارم. در دوران مصرف، 
من بارها و بارها ممکن بود بمیرم. حاال دارم با بیماری ای سر می کنم که به همان 
شدت دردناك و مرگ بار است. می دانم که خیلی ها در NA و بیرون از NA بر 
اثر بیماری روانی خودکشی کرده اند. من نمی خواهم جزو چنین کسانی باشم. راه 
من مسیِر همواری نیست، اما می دانم که زنده بودنم به دلیل زندگی پاکی است 
که به برکت NA نصیبم شده. بهبودی باعث شده من قدر تک تِک لحظاِت این 
آرامِش جان را بدانم، و از بابت معجزات کوچک و بزرگی که در اطرافم به وقوع 

می پیوندد شکرگزار باشم.
ترجمه از کتاب پایه
page 254
A Serene Heart

pb@nairan.org :پست الکترونیکی
گروه یلدا – علویجه

ایمان. ف - بروجرد)استان لرستان(
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د.الف از شهرکرد
علی.س از آباده فارس

رجب.پ – استان زاهدان 
محسن . ر

شهرام.ج  - گلپایگان 
رضا .ق – ماهشهر 

قاسم.ك  
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مشارکت
خداوندي که به ما عالقه مند است، برایمان 
کاري خواهد کرد که انجام آن براي خودمان 
غیر ممکن است »به نام زنده ي ... زنده آفرین 

... زندگي بخش...«

با سالم و عرض خسته نباشید و خدا قوت خدمت 
همه ي دست اندکاران مجله پیام بهبودي.

مدت ها بود که به فکر این بودم یک مشارکت صادقانه 
با شما و بیان تجربیاتم براي دوستان همدردم بکنم. 
مدت ها پیش در سن کم با NA آشنا شدم و دایماً 
در این فکر بودم که با دیگران تفاوت دارم و هنوز 
جایي براي مصرف دارم و بارها و بارها در مقاطع 
مختلف لغزش کردم و ارمغان هاي لغزش و اعتیاد 
خیلي دردآور بودند که حتي چیزهایي را که داشتم 
و یا مي توانستم به دست بیاورم را گرفت، حتي تمام 
بزرگترین  از  یکي  امروز  که  را،  هویتي ام  مدارك 
آرزوهایم این است که از یک ویدیو کلوپ یک فیلم 
را با کارت شناسایي خودم بگیرم. ولي امروز بعد از 
خواندن نشریات برنامه متوجه شدم که عجز و آخر 
خط براي هر کسي یک جایي و یک جوري شکل 

شدید روحي شدم و بارها به فکر خودکشي افتادم.
اما امروز نگاهم را عوض کردم و با تمام این دردها 
NA این نوید را داد که استفاده از اصول روحاني 
برنامه از شدت درد مي کاهد و من همین را پیشه 

راه خود کردم.
مدارك  جمع آوري  و  گرفتن  فکر  به  شادم،  امروز 
هویتي ام هستم و مي خواهم زنده بمانم و زندگي 
کنم، به برادر مریضم که نه دست دارد و نه پا با 
عشق خدمت مي کنم، ایمان پیدا کردم من زماني 
که در تاریکي مطلق هستم و ترس تمام وجودم را 
فرا مي گیرد، خداوند پشت پنجره ایستاده و براي من 
دست تکان مي دهد و من با عشِق آن تکان دادن 
 NA کمک  به  و  مي دهم  ادامه  زندگي  به  دست 
توانایي هایي را کسب کردم که مي توانم در راستاي 

خیرخواهي و خدمت کردن از آن ها استفاده کنم...
به امید روزهایي که افق هایي تازه و روشن و مملو از 

امید وسرشار از شادي براي همگي مان باشد...
دوستتان دارم
 جمشید.ك - شاهین شهر

مي گیرد براي من هم این اتفاق افتاد و بعد از گذشت 
این بحران به دنبال شخصي خوب )از نظر من( که 
به عنوان راهنما از او درخواست کمک کنم بودم، 
تا این که بعد از لطماتي که براي انتخاب راهنما 
خوردم )چون انگیزه ي درستي براي کمک گرفتن 
نداشتم( با شخصي آشنا شدم و رابطه ما آنقدر عمیق 
و احساسي شده بود که االن اشک در چشمانم حلقه 
زده و بغض در گلویم در حال فریاد کردن است، چون 

در کنارم نیست...
چنان تاثیري روي من گذاشت که تا به حال هیچ 
کس نتوانسته بود بگذارد و زماني که یادش مي کنم 
چیزي جز یک خاطره و احساس خوب به من دست 
نمي دهد. بعد از این کشاکش که یک فرد لغزشي 
بودم و پاك شدن برایم سخت شده بود و روزمرگي 
تمام زندگي ام را تحت تاثیر قرار داده بود، دایماً به 
دنبال افق هاي تازه و تجربه یک احساس جدید و 
ساده مي گشتم که یک اتفاق بسیار بد برایم افتاد. 
برادرم در یک صانحه برق گرفتگي دو دست و دو 
پایش را قطع کردند و من مجدد درگیر بحران هاي 

خداوندي كه به ما عالقه مند است

بسیار کوچک بود پنج نفر از این دوستان تولد خود را 
جشن می گرفتند. چند نفر دیگر نیز بودند که چیپ 
های خود را برای مدت های کوتاه چند هفته ای 
دریافت می کردند. جمع پاکی همه این اشخاص به 

188 سال می رسید!
برای این که ثابت کنیم ما می توانیم دوره اعتیاد 
خود را بشکنیم، پسر دوست من پاکی 30روزه خود 
را اعالم کرد و برادر او با 4/5 سال پاکی نیز به جلسه 
آمده بود. هر دو پسر از مادرشان برای کمک به روشن 

بینی سپاسگزاری و شکرگزاری کردند.
خانم دیگر چیپ 26 سالگی خود را دریافت کرد، 
ضمن این که دخترش در همان روز 14 ساله شد. 
فضای آن جلسه باور نکردنی بود. انرژی موجود در 
شرکت  شکرگزاری  و  امید  بود.  لمس  قابل  سالن 

کنندگان برای همه الهام آور بود. 

هر از گاهی من در جلسه ای شرکت می کنم که 
عمیقاً به زندگی و بهبودی ام تأثیر می گذارد. جلسه 
رهایی جمعه 7 آگوست 2009 یکی از جلسات بود. 
من یک معتاد شکرگزار در حال بهبودی از )ناینمو( 
در بریتیش کلمبیای کانادا هستم. ما نسبتاً شهر 
کوچکی داریم)90,000 نفر( با یک جمع بزرگ در 
حال بهبودی. در این جمعه خاص، یکی از دوستان 
خانم  این  گرفت:  می  جشن  را  خود  پاکی  خوب 
کیک 25 سالگی خود را دریافت کرد. در نوع خود 
خیلی الهام آور بود. ولی جشن در این جا تمام نشد. 
تعدادی مهمان هم از شهرهای دیگر آمده بودند و 
چند تا از دوستان قدیمِی )ماری( از شهر ونکوور 
 NA به این جا سفر کرده بودند، یادگار زمانی که

استثنایی ما بهبود پیدا می کنیم لحظات  چنین  شاهد  که  ما  همه  قلب 
بودیم، می تپید. ما برای مدتی طوالنی تحت تأثیر 
این جلسه خواهیم بود. من با وجود 5 سال پاکی 
احساس می کردم یک تازه وارد هستم ولی از چنین 
احساس  و  بودم  سپاسگزار  و  خوشنود  ای  تجربه 

فروتنی می کردم.
»یک معتاد، هر معتادی، می تواند مصرف مواد مخدر 
را قطع کرده، وسوسه مصرف را از دست بدهد و راه 
جدیدی برای زندگی پیدا کند... ما بیمار هستیم ولی 

می توانیم بهبود پیدا کنیم.«

Tyler J
British Columbia, Canada
NA WAY Magazine , Oct 2010
ترجمه : سپهر.الف

پیام بهبودی 14



مفهوم چهارم خدماتی

رهبري مؤثر در NA ارزشي واال دارد . ویژگیهاي رهبري هنگام انتخاب خدمتگزاران مورد اعتماد باید مورد توجه قرار گیرند

 مفاهیم خدماتی، کیفیت هایي را که موقع انتخاب رهبران NA  باید در نظر گرفته شوند مشخص مي نمایند .
»کتابچه دوازده مفهوم _ مقدمه«

خدمتگزاران NA رفتار منش و گفتار خود را با فضای روحانی حاصل از کارکرد قدم ها و سنت ها از طریق نزدیکی به نیروی برترشان به نمایش می گذارند و الگوی 
مناسبی در اختیار دیگران قرار می دهند. رهبران  NA مؤثرترین منابع NA می باشند.

افرادي که با عملکرد خود براي دیگران الگو شده اند

رهبري توانا با روحیه خدمت ، هرگز از طریق حکم متکبرانه و مکلف کردن دیگران به پیروي امکان پذیر نیست ، بلکه فقط از راه الگو سازي و کسب احترام امکان دارد 
... ... به عنوان معتادان در حال بهبودي هر یك از ما مي تواند نقش رهبري را با نمونه سازي در خدمت به انجمن ایفا کند . این روحیه متواضعانه خدمت به دیگران پایه 

و اساس مفهوم چهارم و رهبري را در NA شکل مي دهد . 
» کتابچه دوازده مفهوم _ مفهوم چهارم«
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گزارش

گزارشی از همایش سراسری انجمن معتادان گمنام 
سال  خردادماه  در  بهبودی:  پیام  خبرنگار   
1388 در شورای منطقه ای ایران پیشنهادی مبنی 
بر برگزاری همایش سراسری انجمن معتادان گمنام 
ایران مطرح شد. این پیشنهاد پس از بحث و بررسی 
به تصویب شورای منطقه ای ایران رسید وکمیته ای 
جهت بررسی و برگزاری این مورد تشکیل گردید 
تا این موضوع را از جهات گوناگون مورد توجه قرار 
داده و ابعاد مختلف آن را بررسی کند. این کمیته  
بهترین  فراوان  بررسی  و  تحقیق  مطالعه،  از  پس 
زمان برگزاری این گردهمایی را، پاییز 89 دانست 
انجام این کار و فراهم کردن مقدمات آن با توجه به 
اهمیت این گردهمایی و همچنین وسعت آن، نیاز به 
مشارکت همگانی اعضای NA و نیز فعالیت بیش 
از پیش خدمتگزاران NA داشت که پس از ماه ها 
فعالیت، صرف وقت، انرژی در آبان 89 به این هدف 

جامة عمل پوشانیده شد .
انجمن  سراسری  همایش  تاریخ 89/08/06  در   
معتادان گمنام،تحت عنوان»ما بهبود پیدا می کنیم« 
در استادیوم 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی تهران 
برگزار شد. از صبح روز پنج شنبه جمعیت کثیری 
از اعضای انجمن معتادان گمنام که از جای جای 
این همایش  به  را  اشتیاق خود  و  با عشق  کشور، 
رسانده بوند، در پشت درب ورزشگاه دیده می شدند 

 آری، به راستی ما بهبود پیدا می کنیم. می شود 
بهار بهبودی را در خزان اعتیاد به وجود آورد. چه 
روز زاللی بود.ششم آبان امسال روزي خاطره انگیز 
و فراموش نشدني براي انجمن معتادان گمنام بود.
از  همدرد  نفر  هزاران  دیدار  هاي  صحنه  دیدن 
جای جای کشور، براي اعضایی که هیچ آشنایی با 
هم نداشته، ولی همگی به دنبال یک هدف بودند، 
آنقدرجذاب و دیدني بود که این موضوع باعث شد، 
بارها اشک در چشمان بسیاری از اعضاء حلقه بزند. 
دراین همایش،شرکت کنندگان،زالل محبت را، عمق 
صفا را، بی پیرایه گی تعلق و عمق سپاسگزاری را نه 
با چکه چکه، بلکه با شرشر اشک هایشان فریاد زدند. 
تو گویي این گردونه عشق را سر باز ایستادن نیست.  
 فرصت حضور در این همایش پرشور و صمیمانه 
موهبتی بود که دراختیار اعضایی که در این گردهمایی 
شرکت کردند، قرار گرفت. اما بودند اعضای بسیار 
زیادی در جای جای این سرزمین که به هر دلیلی 
نتوانستند در این روز باشکوه در کنار همدردان خود 
حضور داشته باشند. از این روی، خدمتگزاران شما 
در مجلة پیام بهبودی برآن شدند که با ثبت لحظات 
این همایش، مصاحبه با تنی چند از اعضای شرکت 
کننده و درج آن دراین شماره از فصل نامه،گوشه ای 
از رخدادهای همایش و نیز احساس و پیام اعضاء را 

در بین اعضای شرکت کننده، کسانی بودند که از 
استان ها، شهرها و حتی روستاهای مختلف کشور، 
مسافت های بسیار طوالنی و طاقت فرسایی را طی 
نموده تا با شرکت در این همایش روحیه اتحاد را 
به نمایش گذاشته و عشق، انرژی، نیرو و پیام امید 
خود را با سایر اعضاء  در میان بگذارند. تمام لحظات 
این همایش و دقایق با هم بودن حالوت و شیرینی 

خاصی داشت که قابل وصف نیست. 
اعضایی که تجربیات تلخ و شیرین بهبودی خود را 
برای هم تعریف می کردند و نکته جالب اینجا بود که 
بسیاری از این اعضاء، برای اولین بار، یکدیگر را مالقات 
می کردند و همان روحیه ای که در جلسات بهبودی 
ما به چشم می خورد، در جای جای محل برگزاری 
این همایش نیز به وضوح دیده می شد و اینکه اعضاء 
چه لطیف و صادقانه احساسات پاك و ساده شان 
را بی هیچ لفافه ای مشارکت می کردند.حتی نگاه 
و  احساس،عظمت  از  دنیایی  نیز  ایشان  سکوت  و 
عشق بود که در وجودشان دیده میشد.آنروز همة 
اعضاء همدل شده بودند،فراموش کرده بودند بلوچ،لر 
ترکمن، مازنی، عرب، سیستانی، آذری، اصفهانی،کرد

گیالنی،خراسانی،شمالی، جنوبی، شرقی و یا غربی... 
هستند. آن روز همه عشق بودند و مهر و صفا. آن روز 

همه از تبار دوستی، محبت و ایثار بودند . 

 ما بهبود پیدا می کنیم
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در اختیار شما عزیزان قرار دهند. در ابتدا مصاحبه ای 
کوتاه  با مسئول این همایش انجام دادیم که توجه 

شمارا به آن جلب می نماییم : 
پیام  مجله  خوانندگان  برای  را  خود  لطفاً   

بهبودی معرفی نمایید : 
   حسین هستم معتاد و سن پاکی من 8 سال و 8 

ماه و 20 روز است .
 ضمن خسته نباشید به شما و اعضای کمیته 
های  فعالیت  از  مقداری  کنم  می  درخواست 
این کمیته را جهت برگزاری این همایش برای 

خوانندگان ما بیان کنید .
   فعالیت های این کمیته با رأی وجدان شورای 
منطقه ایران، از تیرماه سال 88 آغاز شد و بنده در 
مرداد سال1388به عنوان مسئول این کمیته از سوی 
شورا انتخاب شدم. تقریباً 9ماه طول کشید که پس 
از بررسی های مختلف برای فراهم نمودن سالنی 
مناسب جهت برگزاری این همایش در استان ها و 
شهرستان های مختلف، به این نتیجه رسیدیم که 
سالن12000نفر استادیوم آزادی بهترین و مناسب 
ترین مکان جهت برگزاری این همایش می باشد. 
پس آن چندین ماه طول کشید تا بتوانیم با لیگ 
فوتبال ایران هماهنگ شویم و در مهرماه سال 89 
توانستیم قرارداد استادیوم را منعقد کنیم و عمالً ما 
برای آماده سازی این سالن یک ماه فرصت داشتیم 
که باتالش خدمتگزاران NAتوانستیم امروز پذیرای 

قبل به خاطر تهیه و مصرف مواد مخدر به این شهر 
آمده بودم ، اما امروز برای بهبودی خودم الزم دانستم 
که در این همایش شرکت کنم و گستردگی و اتحاد 
انجمن معتادان گمنام را ببینم. حال و احساس خیلی 
خوبی دارم چون پیش همدردانم هستم و همه این 

اعضاء مثل برادران من می مانند .
حسن هستم معتاد . 3 سال و شش ماه پاکی دارم  
از دیشب ساعت 8 شب حرکت کردم و امروز ساعت 
5 صبح به پشت در ورزشگاه آزادی رسیدم. خدا رو 
شکر می کنم که به این همایش رسیدم. فقط به 
عشق دیدن این اعضاء، به عشق دیدن این همایش 
آمدم. از اینکه امروز اینجا هستم، در پوست خودم 

نمی گنجم . 
ستاره هستم معتاد . 3 سال و 2 ماهه که از مواد 
مخدر رهایی پیدا کردم . دلیل حضورم این بود که 
ببینم که زنان معتاد هم می توانند بواسطة برنامه 
روحانیNA از مواد مخدر پرهیز کنند و پاك زندگی 
کنند.دیدن این اتفاقات اطمینان من رو بیشتر می 
کنه که NA هنوز هم برای من و سایر اعضاء کار 
میکنه. امروز به خوبی، NA رو احساس کردم. خیلی 
از همدرداِن خودم رو اینجا دیدم و خیلی احساس 
خوبی رو تجربه کردم. از کشورهای مختلف امروز 
به این همایش اومدند و می تونم بگم  که NA حد 
و مرز نداره و هرکسی که تمایل داره، می تونه به ما 

بپیونده .

جمعیتی قریب به 20,000 نفر از اعضای انجمن 
باشیم 

همایش  کمیته  در  نفر  چند  مدت  این  در   
و  داشته  حضور  گمنام  معتادان  سراسری 

خدمت کردند ؟
   در طول ماه های گذشته، شش تیم 5 نفره به 
اند.  صورت متمرکز و غیر متمرکز فعالیت داشته 
اما نکته مهم اینجاست که ظرف چند روز گذشته 
چیزی بالغ بر هزار نفر از اعضاء به صورت داوطلبانه به 
کمک ما شتافتند تا بتوانیم که امروز میزبان سایرین 
ازسراسر ایران باشیم در ماه های آینده، گزارش کامل 
و شفاف خود را از طریق رابطین نواحی، در اختیار 

کلیه اعضای NA ایران قرار خواهیم داد . 
  از طرف مجله پیام بهودی به شما و کلیة 
اعضایی که در این کمیته فعالیت نموند، خسته 

نباشید عرض می نماییم .
اعضای  از  نفر  تنی چند  با  مراسم  این  در حاشیة 
انجمن مصاحبه ای داشتیم که توجه شما را به پیام 

این عزیزان جلب می نمایم :
  لطفاً خود را معرفی کرده، بفرمایید از کجای 
کشور آمدید ؟ دلیل حضور شما در این همایش 

چیست و اینکه چه احساسی دارید ؟ 
من حیدر و معتاد هستم . از شهرستان خوزستان 
آمدم و پاکی من 9ماه هست و حدود 15ساعت برای 
رسیدن به این همایش در راه  بودم. من سال های 
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اسم من نقش علی و معتاد هستم . سن پاکی من 
17 ماه و 21 روز است . از آذربایجان غربی، شهرستان 

نقده آمدم و تقریباً 11 ساعت در راه بودم. 
من حمید معتاد ، استان ایالم و شهرستان دهلران 
سن پاکی من 2 سال و 4 ماهه و از چند روز قبل 
در تهران برای شرکت در این همایش اسکان پیدا 
کردم. آرزو داشتم که یک گردهمایی بزرگ معتادان 
گمنام رو ببینم و امروز این آرزوی من محقق شد. در 
ابتدا غافلگیر شدم ، فکر نمی کردم که بشه 15000 
معتاد اعم از زن و مرد رو با این همه نظم و ترتیب 
کنار هم جمع کرد. کار بزرگی انجام شده. من خودم 
خدمتگزار یکی از نواحی هستم و میدونم که برگزاری 
چنین گردهمایی بزرگی چقدر نیرو ، انرژی و منابع 

سهیال هستم معتاد ، سن پاکی من 5 سال و 8 
ماهه و از اهواز برای شرکت در این همایش آمدم. 
امروز بخاطر اعالم همبستگی خودم با سایر اعضاء 
اینجا آمدم و اینجا اعالم می کنم که یک معتاد می 
تونه بدون مواد مخدر و پاك زندگی کنه . فوق العاده 
خوشحالم. سپاسگزار نیروی برترم هستم که امروز 
این همه دوستانم رو اینجا می بینم که کنار هستیم 

و بدون مصرف مواد مخدر زندگی می کنیم.
زری هستم معتاد،1سال پاکی دارم و از سبزوار 
به تهران برای این همایش آمدم و تقریباً 9ساعت 
واقعا                         و  دارم  استرس  مقداری  یه  بودیم.  راه  در 
نمی تونم احساسم رو بیان کنم! خوشحالم و امیدوارم 
هر معتادی در هرجای ایران بدون در نظر گرفتن هر 
مسأله ای، بتونه به جمع ما بیاد و از پاکی خودش 

لذت ببره. 
گلناز معتاد ، 2 سال و 6 ماه هست که پاکم و 
زندگی خوب  زندگی گذشته من  آمدم.  بوشهر  از 
و راحتی نبود. اما برخی از اعضای خانواده من هم 
بواسطة این انجمن ، پاك شدند و امروز با آرامش 
زندگی می کنند . بابت این خیلی خوشحالم و از 

اینکه امروز اینجا هستم احساس غرور می کنم .
اسم من امیر و معتاد هستم . سن پاکی من 11 
سال و 2 ماهه . خیلی تشکر می کنم از تمام اعضاء 
و خدمتگزارانی که به نوعی تالش کردند تا امروز این 
همایش برگزار بشه. امیدوارم شعار »ما بهبود پیدا 
می کنیم« در کشور ایران و نیز سراسر دنیا طنین 
بیفکنه و به گوش تمام معتادان در حال عذاب برسه 
خیلی خوشحالم بابت همایش امروز و از شما بابت 
بعمل               قدردانی  و  تشکر  اونها  انتشار  و  وقایع  ثبت 

می آورم . 
سید علی هستم معتاد ، پاکی من 6 سال و نیم 
هست و از کشور بحـریـن به این همایش آمدم . من 
برای دیدن امیـد، اتحاد و رسیدن به آرزوی دیرینه 
ام به اینجا آمدم . من در اینجا معجزه دیدم ، شور 
و امید دیدم . به حدی انرژی این جمع زیاد بود که 
من از فرط خوشحالی گریستم . مطمئنم تجربیاتی 
که امروز در اینجا بدست آوردم، می تواند به رشد 
NA در کشور من نیز کمک کند . از شما خواهش        

مورد نیاز هست  . 
 کامیار هستم معتاد ، 5 سال و 4 ماهه که پاکم 
غرور                احساس  یه  من  آمدم.  تهران  به  اهواز  از  و 
می کنم. احساس می کنم که پذیرفته شدم و االن 
بغض گلوم رو گرفته ... همایش قبلی که سال 84 
در این مکان برگزار شد باعث شد که من به انجمن 
باور بیارم و اون روز پایه های زندگی و بهبودی من 
را استوار کرد . یکی از دالیل حضورم حس اتحاد و 
همدلی من با انجمن است و اینکه به من خدمت شد 
تا پاك موندم و االن هم برخودم الزم میدونم که 
خدمت کنم و امروز خوشحالم که در این همایش 

تونستم شرکت کنم .
سالم . اسم من محمد و معتاد هستم . 3 سال 
و 2 ماه سن پاکی من هست و از شهر تهران آمدم  
روحیه اتحاد شاید وصف ناشدنی باشه ، شاید یک 
حالت خیلی خاص باشه که من امروز درك می کنم  
احساس شعف دارم وقتی می بینم که از دورترین 
نقاط ایران ، اعضاء به این همایش آمدند، انگار از نگاه 

من قلب NA به تپش درآمده
علی هستم یک معتاد . 3 سال و 6 ماه پاکی دارم 
و  از استان بوشهر . من در دوران مصرف همیشه در 
انزوا بودم اما امروز در کنار کسانی هستم که به آنها 
نیاز دارم و می دانم که دیگه تنها نیستم . بعنوان یک 
عضو NA بر خودم الزم دونستم که امروز در این 

همایش شرکت کنم .
محسن معتاد ، سن پاکی 2 سال و 3 ماهه و از 
اراك با اتوبوس آمدم و تقریباً 5 ساعت در راه بودم. یه 
احساس خیلی قشنگی دارم. برای اولین باره که در 
چنین همایشی شرکت می کنم.  از اینکه این همه 
اعضاء همدرد کنار هم جمع شده اند، شور و شعف 
خاصی دارم و چندین روزه که دارم انتظار چنین 

لحظه ای رو می کشیدم .
جبار معتاد از استان کردستان، شهر سنندج و 2 
سال و 3 ماه پاکی دارم و تقریباً 7 ساعت در راه بودم 
من بخاطر اینکه سرباز بودم ، نتونسته بودم در هیچ 
همایشی شرکت کنم و خیلی دوست داشتم که در 
یک همایش شرکت کنم و امروز آمدم که وسعت 

انجمن و تعداد زیاد اعضاء NA رو امروز ببینم .
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می کنم که این همه تجربیات پربار و گرانبهای خود 
را در اختیار تمامی اعضای NA در جهان قرار داده 
تا آنها هم بتوانند به چنین رشدی به لحظ کیفی و 
کمی دست پیدا کنند . ) الزم بذکر است که این 
مصاحبه به زبان انگلیسی انجام شده و پرسش و 
پاسخ های مطرح شده از سوی خبرنگار پیام بهبودی 
و ایشان،  توسط وکیل شورای منطقه ایران بصورت 

همزمان ترجمه میشد ( 
نظر برخی از اعضاء رو هم در مورد فصلنامه پیام 
بهبودی جویا شدیم که توجه شما را به آن جلب 

می نماییم :
 آیا شما با مجلة پیام بهبودی آشنا هستید ؟ 

نظر شما در مورد این نشریه داخلی چیست ؟
در  که  ساله  االن چندین  . من  بله  بله   : سهیال 
انجمن هستم ، هر فصل این مجله رو تهیه می کنم 
و میخونم ضمناً به رهجوها و سایر اعضاء هم پیشنهاد 
می کنم که این مجله رو مطالعه کنند . پیشنهادی 
هم دارم که اگر ممکن هست، از تجربة بانوان بیشتر 

در مجله استفاده کنند . 
گلناز : بله در هر سال 4 شماره مجله رو میگیریم و 
مطالعه می کنیم. کاش میشد تعداد بیشتری از این 
مجله در شهر ما توزیع بشه. من پیش از ورودم به 
معتادان گمنام سواد نداشتم، اما امروز تونستم با سواد 
بشم و مجلة پیام بهبودی و همین طور پنفلت های 

جلسه رو می خوانم . 
کامیار : بله از حدود 2 ماه پاکی و درست از اولین 
شماره مجله پیام بهبودی، خواننده این مجله هستم 
و تمام شماره های این مجله را از ابتدا تا به امروز 
نگهداری نمودم و خیلی خوشحالم که انجمن معتادان 
گمنام چنین ابتکاری به خرج داده و امیدوارم هر روز 

این مجله وسیع تر بشه .
حمید : بله من به نوبة خودم از شما و مجلة وزین 
پیام بهبودی تشکر می کنم و بطور مرتب پیامک به 
شماره تلفن مجله ارسال می کنم که چاپ بشه ولی 
چاپ نمیشه !!! هرچند میدونم که کثرت پیامک ها 
بسیار زیاده و نمیشه خرده ای به شما گرفت . از 

خدمتگزاران همایش هم تشکر می کنم 
ستاره : بله حتماً . من هرفصل منتظر این مجله 

بهبودی.  پیام  مجله  به  زنم  می  پیامک  و  هستم 
نیز  و  اعضای خدمتگزار  با  مصاحبه شما  خصوصاً 
اعضای H&I مورد پسند من هست و با خوندن 
مجله پیام بهبودی ، بارها اشک از چشمانم سرازیر 

شده ...
در بین این اعضاء ، کسانی بودند که با لباس محلی 
استان خویش در این همایش حضور داشتند . دلیل 
اینکار را از ایشان پرسیدیم که پاسخ های جالبی از 

این دوستان شنیدیم :
 چرا با لباس محلی به این همایش آمدی ؟ 

حیدر و جبار : دلیل خاصی نداره . سنت های 
NA درب انجمن معتادان گمنام رو به روی همه باز 
گذاشته و یادآور این هست که سن، نژاد، جنسیت، 
زبان، فرهنگ، مذهب و غیره ... مالك عضویت در 
NA نیست و برای انجمن اهمیت نداره . به همین 
خاطر ما هم با لباس محلی خود آمدیم و با افتخار 
اعالم می کنیم که هـر کس ، با هر لباسی که داره 
می تواند با افتخار به این انجمن ملحق بشه و شیوه 

ای جدید زندگی، عاری از موادمخدر رو تجربه کنه.
 دوستان همدرد، مطالبی که خواندید، تنها بخش 
کوچکی از موج پیام و مشارکت هزاران نفر از اعضای 
شرکت کننده در این همایش بود . گرچه گزارش ما 
از این همایش، به دیده سر، به خط پایان خویش 
به دیده جان، ما هنوز در  نزدیک می شود، لیک 
ابتدای راه خدمت به معتادان گمنام هستیم. همینجا 
از طرف فصلنامة پیام بهبودی و نیز کلیه اعضای 
معتادان گمنام، برای تک تک عزیزانی که به هر نوعی 
در برگزاری این همایش باشکوه، تالش و ایثار نموند، 
تواضع،  پربارشان،  بهبودی  »فراز«های  تمامی  در 
فروتنی و بیداری روحانی  و در »فرود«هایشان، ایمان  
نه جان و از نای دل  اعتماد، سالمت عقل و امید از َکُ
آرزومندیم. یقین داریم مسیر پر پیچ  وخم »پیام 
رسانی به معتاد در حال عذاب«  همیشه سبز و خرم 
و شاداب خواهد ماند و گذر ایام، بر عشق و روحانیت 

این مهم بیفزاید و صد البته این چنین خواهد بود .
 

همواره شاد، موفق و شورانگیز باشید
خبرنگار فصلنامة پیام بهبودی  
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اخبار
شهرستان  میاندوآب

همایش NA شهرهای اندیمشک ، دزفول و حومه
به نام خداوندي که از شدت حضور ناپیداست

آري ما دور نماي امیدیم، ما نشانه ي کارایي این برنامه هستیم. شادي ما از پاك 
زندگي کردن، جاذبه اي است براي معتاد در حال عذاب. سالمي گرم و داغ از راهي 
دور و قلبي نزدیک که به امید شما خدمتگزاران عزیز در شوراي منطقه اي ایران و 
مجله پیام بهبودي مي تپد. اولین همایش گروه هاي شهرهاي اندیمشک، دزفول و 
حومه- جمعه تاریخ 1389/08/14 ساعت 3 عصر در محل ورزشگاه شهید مجدییان 
شهر دزفول با شرکت مسوولین شهري، خانواده هاي اعضاي گروه هاي بهبودي و 
شهري و خدمتگزاران ساختار خدماتي یاد شده تشکیل و برگزار شد. در این همایش 
 NA سخنرانان به بیان و تشریح مباني و اصول روحاني و قدم ها و سنت هاي 12گانه
پرداخته و در پایان در حضور پرشکوه و گرم شرکت کننده گان مراسم اعالم پاکي ها 
با شور و هیجان خاصي برگزار شد. و همایش با دعاي آرامش و اشک شوق اعضاء و 
در نهایت نظم و ترتیب و تاثیرگزاري مثبت در فضایي آکنده از صمیمیت و همدلي 

خاتمه یافت.
   حسین.ر           
 خبرنگار افتخاری مجله پیام بهبودي

به نام خدا
با سالم و دعا و عرض خسته نباشید به خدمتگزاران مجله پیام بهبودي، 
به اطالع مي رساند انجمن معتادان گمنام میاندوآب هم زمان با هفته پلیس 
اقدام به برگزاري غرفه در داخل نمایشگاه پلیس کرده و از ابداعات جدید 
کمیته اطالع رساني شوراي محلي 5 ناحیه 1 در این نمایشگاه ایجاد غرفه 
روابط عمومي بود که خدمت گزاران این کمیته هم زمان با برگزاري غرفه و 

فروش نشریات اقدام به معرفي برنامه و ارایه آدرس جلسات مي نمودند.
این نمایشگاه از دهم مهر الي هفدهم مهر برگزار و غرفه انجمن معتادان 
سوي  از  غرفه  پراستقبال ترین  نمایشگاه  این  غرفه هاي  بین  در  گمنام 

روزنامه ها، رادیو و تلویزیون محله و مسوولین و خانواده ها بود.

کمیته اطالع رساني
 شوراي محلي شماره 5 ناحیه 1
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شهرستان  زرندیه )ساوه(
 NA با سالم به تمامي دست اندرکاران مجله ي وزین پیام بهبودي و کلیه اعضاي

سپاسگزاریم از این که روح ما قوي و سرزنده است. امروز از طریق پاك ماندن، بهبودي و خدمت براي این روح ارزش قایل 
مي شویم.

کمیته اطالع رساني و روابط عمومي شهرستان زرندیه، به اطالع عزیزان مي رساند که به لطف خداوند و در راستاي ارزش درماني 
کمک یک معتاد به معتاد دیگر، موفق به برگزاري کارگاه هاي روابط عمومي و اطالع رساني جهت آموزش اعضاي انجمن، در 
قالب چندین فصل مختلف شده است. همین طور موفق به برگزاري غرفه در سطح این شهرستان در هفته سالمت و نیروي 
انتظامي و هفته مبارزه با مواد مخدر شده و توانستیم به عنوان منبعي در اجتماع، انجمن معتادان گمنام را معرفي کنیم و نیز 
براي در دسترس بودن هرچه بهتر این برنامه، پکیج هاي اطالع رساني، برگه هاي خواندني و تعدادي آدرس جلسات را به عموم و 
کساني که تمایل آشنایي با برنامه را داشتند و در این غرفه شرکت نموده بودند، قرار دهیم. ضمناً الزم به ذکر است این کمیته 

فعالیت خدماتي خود را به تازگي شروع کرده و براي اولین بار، تجربه خدمت به جامعه در این شهرستان را آغاز نموده است.
با تشکر از خدمتگزاران مجله پیام بهبودي
کمیته اطالع رساني و روابط عمومي زرندیه

اخبار همایش
به یاری خداوند در روز پنجشنبه 11 آذرگردهمایی گروه های علی آباد 
کتول و جمعه 12 آذر، گردهمایی و جشن شکرگزاری و نهمین سال 
تأسیس گروه های معتادان گمنام در شهرستان گرگان ناحیه 2 در 
محیط سرشار از شادی و صمیمیت و همبستگی و اتحاد برگزار گردید.
 کمیته موقت برگزاری همایش

        بدینوسیله در گذشت تأسف انگیز دوست 

خدمتگزارمان »تورج .ن« مسئول کمیته H & I شورای 

منطقه ایران را به تمامی اعضاء ،خدمتگزاران و جامعه 

بزرگ NA تسلیت عرض می نماییم.
»مجله پیام بهبودی«

APF عضو NA رویدادهای در پیش روی جوامع

  سومین همایش ناحیه چنایی در کشور هندوستان در روزهای 7-8-9 ژانویه 2011 برگزار می شود.

  سومین همایش ناحیه چیتوان در کشور نپال در روزهای 7-8-9 ژانویه 2011 برگزار می شود.

  همایش سراسری NA فیلیپین در روزهای 14-15-16 ژانویه 2011 برگزار می شود.

  همایش زنان در روزهای 28-29-30 ژانویه 2011 در بنگلور، هندوستان برگزار می شود.

  همایش ناحیه اریسا در روزهای 11-12-13 فوریه 2011 در هندوستان برگزار می شود.

  چهارمین همایش منطقه ای تایلند با عنوان »ما بهبود می یابیم« در روزهای 18-19-20 فوریه 2011 

)چند روز قبل از شورای APF( در کشور تایلند برگزار می شود.

  همایش استرالیا در روزهای 4-5-6 مارس 2011 در استرالیا برگزار می شود.

گردهمایی گروه های 
تویسرکان

جشن 7 سالگی گروه های تویسرکان »ناحیه 
سالن  محل  در   89/8/28 جمعه  روز  چهار« 
شهرستان  این  الغدیر  نفری  ورزشی2000 
و  محترم  مسئولین  که حضور  گردید  برگزار 
همچنین اعضاء انجمن و خانواده هایشان، نشان 
از موفقیت گروه های انجمن در امر پیام رسانی 

و رعایت سنت پنجم داشت.

کمیته موقت برگزاری همایش
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مشارکت

به نام خدا
با سالم خدمت کلیة همدردان و عرض خسته نباشید به خدمتگزاران NA درتمامی سطوح.

در نوجواني و دوران دبیرستان با مواد مخدر آشنا شدم و خیلي سریع پله هاي نابودي مواد مخدر را طي کردم. 
ابتدا تحصیل و سپس شغل مناسبي را که داشتم از دست داده و براي امرار معاش و تهیه ي مواد مصرفي ام به 

فروشندگي مواد مخدر روي آوردم.
در همین دوران بود که به اصرار خانواده و دلیل آوردِن آن ها که مي گفتند تا ازدواج نکني ترك نمي کني! با 
هزار کلک و دروغ ازدواج کرده و یک انسان بي گناه دیگر را اسیر اعتیاد خود کردم. اوایل ازدواج به دلیل فروش 
مواد مخدر دستگیر شده و به 5 سال حبس محکوم شدم. به همسرم گفتم که از من جدا شود زیرا زندگي 

بدون مواد مخدر براي من غیر ممکن است.
داخل زندان نیز مواد مصرف مي کردم و خرج مصرفم را جور مي کردم تا پس از سه سال گذراندن حبس و با 
عفو آزاد شدم و کارهاي قدیمم را از سر گرفتم به مرور مواد مخدر کلیه ي قابلیت هایم را از من گرفت و من 
تنها و منزوي در گوشه خانه افتادم و قطع رابطه کامل با دنیاي بیروني داشتم ولي همچنان به مصرف خود 
اصرار مي کردم، در طول سال هاي زیاد اعتیاد فعال از طرف کلیه ي افراد جامعه و حتي نزدیکانم ترورهاي 
شخصیتي زیاد شدم و تنها فرقي که من با آن ها داشتم این بود که من مواد مخدر مصرف مي کردم و آن ها 

مصرف نمي کردند تا این که اتفاقي افتاد که سیر زندگي مرا کامالً دگرگون کرد. 
یک روز فهمیدم که همسرم نیز به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرده خیلي ناراحت شدم آن شب تا صبح مصرف 
کردم و گریه کردم و مدام به خدا مي گفتم خدایا چرا من؟ این اولین بار بود که یک ارتباط قلبي و صادقانه و 
بدون هیچ شرط و شروطي با خدا مي گذاشتم. اصالً به فکر اعتیاد خودم نبودم و دنبال راه چاره اي مي گشتم تا 
همسرم را نجات دهم که با راهنمایي هاي یک دوست، همسرم را با جلسات NA آشنا کردم ولي پس از مدتي 
به دلیل رعایت نکردن اصول و ارتباط با مصرف کننده، لغزش کرد و این بار خودم با ورود به جلسات قطع 

مصرف کردم و اوایل پاکي حتي براي همسرم مواد 
تهیه مي کردم ولي خودم پاك بودم  و با راهکارهای 
راهنمایم پس از 2 ماه همسرم نیز قطع مصرف کرد و 
هر دو به طور مرتب در جلسات شرکت کرده و قدم ها 

و سنت ها را نیز کارکرده و خدمت مي کنیم.
امروز با رعایت پیشنهادهاي ساده برنامه هر دو پاك 
هستیم، امروز هر دو حق انتخاب داریم، استقالل 
داریم و در کارهاي یکدیگر کمتر دخالت مي کنیم، 
داریم.  شادي  زندگي  فرزندمان   2 کنار  در  امروز 
 NA بعضي از دوستان مي گویند که با یک شخص
زندگي کردن مشکل است و من در جواب مي گویم 
با شخصي که اصول روحاني قدم ها و سنت ها را در 
زندگي جاري کند زندگي همچون زندگي در بهشت 
است. معتاد شدن همسرم پیامي تکان دهنده براي 
من بود. امروز بابت داشتن همسري فداکار، فرزنداني 
انجمن معتادان  سالم و داشتن دوستان خوب در 

گمنام از خداوند شاکر و سپاسگزارم.
حمید.س - تهران

کار منه نه کار تو. تو فقط و فقط پیام را برسون، پیام خاطره ي خوش خدمت
بهبودي را، پیام نجات را، فقط همین.

امروز این همدرد من حدود دو سال پاکي داره و ما 
با هم دوستان خوبي هستیم، کم و بیش همدیگر را 
مي بینیم و هر دوتامون در گروه هاي خانگي مان کار 

خدماتي انجام مي دهیم.
این تجربه درس بزرگي به من داد و اون هم این 
که: من نمي توانم کسي را به انجمن بیاورم، این کار 

خداست ولي مي توانم حامل پیام بهبودي باشم.
رسول - اصفهان

یک  و  وارد  تازه  یک چیپ  چیه؟  هستند  دستت 
پمفلت آیا من معتاد هستم؟ یک پمفلت به معتادان 
گمنام خوش آمدید و یک برگ آدرس جلسات بهش 

دادم و گفتم این ها مال تو، گرفت و سریع رفت.
جلسه ي  پاکي هاي  اعالم  موقع  گذشت  ماه  دو 
خانگي ام همون شخص اعالم چهل روز پاکي کرد، 
یک دفعه جا خوردم یک لحظه احساس کردم که 
مي گوید:  و  مي زند  لبخند  و  نشسته  روبرویم  خدا 
دیدي گفتم تو هیچ کاره اي! تو فقط پیام را برسان و 
منتظر باش، نجات یک معتاد از منجالب مواد مخدر 

داخل یک جلسه خوش آمدگو بودم و بچه ها را بغل 
مي کردم و به داخل جلسه راهنمایي مي کردم. حدود 
چهل دقیقه از جلسه گذشته بود، یک نفر خیلي 
آروم و کنجکاوانه به سمت من مي آمد، منتظر بودم 
که جلو بیاد و بغلش کنم، در فاصله ي یک متري ام 

ایستاد و با صداي لرزاني گفت اینجا چه خبره؟
خندیدم و گفتم: اینجا جلسه ي معتادها است، اینجا 
پر از معتاده. یک نگاهي کرد و گفت: این ها که در 

دستي از دور

بهبودی خود را با هر معتادی، هرکجا، هرزمان و تحت هر شرایطی در میان می گذارم و نتایج را به نیروی برتر خود می سپارم.
" کتاب فقط برای امروز "
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اسم من آرِش و یک معتاد هستم و در حال بهبودي مي باشم در یک روز سرد 
زمستاني که با آشفته گي روحي و رواني و جسمي و مادي در خیاباني قدم مي زدم 
و در این فکر بودم که چه طور مي توانم مواد مخدر بیشتري مصرف کنم تا به 
زندگي ام پایان دهم و از درد نا آشناي خودم رها شوم که صداي زنگ تلفنم مرا 
صدا زد دوست هم مصرفی داشتم که 5 سال بود هیچ ارتباطي با هم نداشتیم و 
اولین کسي بود که پیام انجمن را در دوران مصرفم به من داده بود. یادم مي آید 
آن روز که به من گفت کمک یک معتاد به معتاد دیگر یک ساعت خندیدم که 
چه طور ممکن است و از آن موقع 5 سال گذشته بود گوشي را باز کردم و جواب 
دادم، همان دوستم بود که نمي دانم از کجا شماره ام را پیدا کرده بود با هم مالقات 
کردیم و او هیچ حرفي در مورد انجمن نزد و فقط گفت کاري نداري با هم بریم 
جایي! گفتم بریم، رفتیم جلسه و من پاك نبودم پایان جلسه وقتي اعالم پاکي ها 

را شنیدم جرقه اي در من خورد که آرش تو هم مي تواني. 
از فرداي آن روز شروع به سم زدایي کردم، هر روز مرا به جلسه مي برد و از همان 
اولین روز هم من شروع به مشارکت کردم دوستانم به من بدون چشم داشت 
کمک مي کردند به من گفتند راهنما بگیر، قدم هایت را کار کن. 9 روز پاکي 
بودم که راهنما گرفتم و از آن روز با راهنمایم ارتباط تنگاتنگ گذاشته ام و هر 

روز نیروي برترم از من مراقبت مي کرد. شروع به کارکرد قدم هایم کردم و جواب 
سوال هاي چندین ساله که در درونم مرا آزار مي دادند و به مصرف مواد مخدر 
سوق مي دادند را پیدا کردم و تسلیمم را هر روز بیشتر کردم سعي مي کردم روزانه 
اصول را رعایت کنم در طول بهبودي چند مورد به رهنمودهاي راهنمایم گوش 
نکردم و لطمه هایش را خوردم و همین مساله باور مرا نسبت به نداشتن سالمت 
عقل محکم تر کرد و تصمیم گرفتم در طول زندگي ام به رهنمودهاي راهنمایم با 

تمام وجود عمل کنم. 
در گذشته  غیبت از زندان را داشتم و در طول بهبودي نیز دچار ورشکستگي 
مالي شدم و خودم را براي برداشتن موانع آماده کردم و در نتیجه خودم را به 
زندان معرفي کردم و حال که در زندان مرکزي ارومیه مي باشم مرتب در جلساتم 
شرکت مي کنم و بیشترین وقتم را با دوستانم که همدردهایم هستند مي گذرانم، 
خدمت مي کنم، قدم هایم را کار مي کنم و مرتب با راهنمایم ارتباط دارم و روزانه 
اصول برنامه را رعایت مي کنم و هر روز پاك یک روز موفق در بهبودي را تجربه 

مي کنم و این روزهاي موفق را براي دوستانم آرزو مي کنم.
آرش.ع - ارومیه

مالقات با يك دوست قديمي

انجام خدمت بدون چشم داشت برای  را  خود  وقت  که  افرادی 
کارهای خدماتی اختصاص می دهند

منابع حیاتی NA هستند.

 »مفهوم دوم«

با سالم فریبرز هستم معتاد، 4 سال و 3 ماه است 
که پاکم. همواره سعي مي کنم در جلسات متعدد 
شرکت کنم. اصولي را که اعضاي دیگر با عشق و 
رایگان و بدون هیچ چشم داشتي در اختیار من قرار 
قرار دهم سعي  آن  مشتاقان  اختیار  در  را  داده اند 
کردم درحد توانم قدم 12 را به طور روزانه در زندگي 
خود به مرحله عمل درآورم و عالوه بر انتقال قدم ها و 
سنت ها سعي کردم که در فعالیت هاي خدماتي خود 

را مسئول بدانم.
اعتقاد دارم چیزي براي من باقي مي ماند که به رایگان 
عشق دهم. باید اقرار کنم یکي از چیزهایي که بعضي 
مواقع مرا آزار مي دهد نبود خدمتگذار در گروه هاست. 
در سنت اول توجه به منافع مشترکي است که: هر 

به  مرا  مسئولیت  بار  دیگران  که  مي خواهم  هنوز 
دوش بکشند؟ اگر هر عضو سهم منصفانه خود را 
پرداخت نماید. مسلماً انجمن از تازه واردان زیادي 
در گروه هاي بهبودي استقبال خواهد کرد. خدمت 
باعث حفظ گمنامي  انتظار،  بدون چشم داشت و 
مي شود و از هر گونه شخصیت پردازي جلوگیري 
مي کند. با خدمت گرفتن قدرشناسي خود را از این 
که کساني بهبودي خود را با ما در میان گذاشته اند 
بیان مي کنیم و بهبودي خود را با دیگران در میان 

مي گذاریم.
براي خدمت کردن  که  است  این  حال سوال من 
هر چه بهتر هر عضو در سطوح خدماتي سعي و 
کوشش صمیمانه و جدي در برقراري رابطه موثر 

انجام مي شود؟
فریبرز.م - گلستان

 NA موجودیت قبال  در  اندازه  یک  به  ما  از  یک 
مسئول هستیم. چون از خود گذشتگي در خدمت 
کوششي روحاني و ضروري است. ما دور هم جمع 
مي شویم تا پیام امید و عشق و رهایي از بیماري 
فعال اعتیاد را خیلي بیشتر از آنچه هر یک به تنهایي 

مي توانیم، برسانیم.
اگر بخواهیم هر کدام از اعضاي انجمن از زیر بار 
آن مسئولیت شانه خالي کنیم چه اتفاقي خواهد 
افتاد. آیا به معناي واقعي سنت 7 که متکي به خود 
بودن است را تمرین مي کنیم؟ آیا در دوران بهبودي 

به وجدان خود گوش می دهم و عمل درست انجام می دهم.تمرکز من بر اصول است نه بر شخصیت.
" کتاب فقط برای امروز "
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دیدگاه

اوایل که وارد انجمن معتادان گمنام شده بودم بعد از 
فروکش کردن شوق و ذوق اولیه حاصل از رهایی از 
اعتیاد فعال، مثل یک بچه که تازه حرف زدن را یاد 
گرفته و دنیای اطرافش پر از ناشناخته هاست، من 
مدام سواالتی  مثل راهنما، قدم، سنت، خدمت و بقیه 
اصطالحات انجمنی تو ذهنم بود و همین سواالت و 
کنجکاوی من زمینه خوبی برای ایجاد ارتباط بود و 
من را از انزوا در می آورد و چون برای بودن و ماندن 
و حفظ پاکی و ادامه بهبودی به راهنما و قدم ها نیاز 

بیشتری داشتم زودتر مفهوم این دو را درك کردم.
اما سنت ها چیست ؟

 17 ماه پاکی داشتم که راهنمام یک جلسه کارکرد 
سنت راه انداخت و اونجا بود که فهمیدم سنت ها 
یک سری اصول به هم پیوسته و روحانی است، که 
کمک به حفظ و بقای گروه ها و ایجاد اتحاد ما بین 
گروه ها می کند، سنت ها یک سری اصول خشک و 
بی روح نیست، در ضمن قابل دستکاری هم نیست و 
هر گروه بنابر موقعیت و شرایط خود از آ نها استفاده 
می کند: اینها را شنیدم ولی چندان قابل درك نبود  
زمان گذشت و من در انجام فعالیت های خدماتی با 
به کارگیری این سنت ها روز به روز درك عمیقتری 
از کاربرد آ نها بدست آوردم. امروز معتقدم سنت ها 
ابزار نیست و استفاده ابزاری از آنها نه تنها کارآیی 
ندارد بلکه ما را از هم نیز دور می کند و سنت ها به 
صورت 12 گانه و در مجموع کارآیی خود را حفظ 
می کند و هر کدام مکمل دیگری می باشد و هیچ 

کدام از اصول روحانی دیگری را نقض نمی کند.
سنت دهم انجمن معتادان گمنام ما را از خطرات 

این سنت  از مطالب  از  عدم آگاهی  احتمالی که 
خودمان  برای خودمان می توانیم ایجاد کنیم آگاه 
می سازد و عالوه بر این مانند سنت های7،6،5،3و 
11 جزء سنت های روابط عمومی ما می باشد که 
کمک به نحوه ایجاد ارتباط موثر با دنیای بیرون از 

انجمن و معرفی برنامه معتادان گمنام می نماید. 
درك این مطلب که معتادان گمنام هیچ عقیده ای 
در مورد مسایل روزانه دنیا ندارند، در نگاه اول خیلی 
این  اکثر  به نظر می رسید چون  ساده و منطقی 
موضوعات ربطی به اعتیاد نداشت، اما زمان هایی در 
زندگی من به وجود آمد که در شرایطی قرار گرفتم که 
ناخود آگاه در مورد انواع مواد مخدر، تاثیرات هرکدام، 
بیماری های ناشی از تزریق مواد مخدر، روش های 
مراکز باز پروری و یا هر سازمان دیگر، پاکی کامل، 
روش های قطع مصرف، یا مسایل روحانی، پیشگیری 
یا درمان و اینکه اعتیاد یک بیماری وراثتی است وارد 
بحث می شدم غافل از اینکه دیگران مسایلی که من 
مطرح می کردم یا هرگونه ابراز عقاید شخصی من 
را، نظریات NA تلقی می کردند، حتی بیان این 

مطلب که من تریبون NA نیستم و نظریات من 
شخصی است، کمک چندانی در برداشت دیگران 
 NA نمی کرد و باز هم مردم حرفهای مرا عقاید
تلقی می کردند. سنت دهم می گوید معتادان گمنام 
هیچ عقیده ای در مورد مسایل خارجی ندارند: و 
همیشه به آزادی شخصی اعضاء احترام می گذارد 
ولی از ما می خواهد در توضیح دادن برنامه مسایل 
را طوری مطرح کنیم که وارد جر و بحث نشویم، 
همواره به یاد داشته باشیم ما برای همه کس همه 
چیز نیستیم، ما تمرکز خود را بر آنچه که خوب 
انجام می دهیم حفظ می کنیم یعنی سهیم شدن 
در بهبودی با یک معتاد دیگر  و از هرگونه تعصب 
در مورد برنامه و مقایسه آن خود داری کرده چون 
اینها همان مسایلی است که ناخودآگاه ما را درگیر 
مباحث خارجی می کند. مطالب سنت دهم به من 
آموخت که ما مدعی این نیستیم که بهترینیم و به 
تنهایی جواب اعتیاد را داریم ما حامل یک پیامیم، ما 
یک راهیم و بهترین راه برای رعایت سنت دهم این 
است که قبل از اینکه مطلبی از دهان من خارج شود 
آنرا سنجیده و در موردش فکر کنم. انجمن ما درباره 
هیچ موضوعی به غیر از خود برنامه ساده NA هیچ 
عقیده ای ندارد و ما بی طرفی کامل خود را درباره 
مسایل خارجی حفظ می کنیم تا تمرکز خود را بر 
پیام رسانی مان کاماٌل حفظ کنیم و من به عنوان یک 
عضو الزم است برای تحقق این مهم، مسایلی را چه 
در داخل جلسات بهبودی و یا محیط های خدماتی 
و یا در خارج از جلسات رعایت کنم مسایلی از قبیل: 
نوع مشارکت در جلسات بهبودی، سنت دهم در این 
مورد به من توصیه می کند که هر موضوعی که بر 
بهبودی شخصی من تاثیرگذار است قابل مشارکت 
می باشد ولی من به عنوان یک عضو الزم است قبل 
ازمشارکت چند سوال از خود انجام دهم: آیا بیان این 

موضوع جلسه من را از هدف اصلی دور نمی کند؟
یا            کنم  می  مشارکت  خود  تجربه  مورد  در  آیا 
عقیده ای را تفسیر می کنم؟ آیا بیان موضوع بر تازه 
واردین تاثیر منفی نمی گذارد؟ آیا الزم است این 

سنت دهم
عقیده  گمنام،هیچ  معتادان 

خارجی  مسایل  مورد  در  ای 
ندارد و نام NA  هرگز نبایست 
کشانده  اجتماعی  مباحث  به 

شود  
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نامه شما رسید، متشکریم

مسأله را در گروه مشارکت کنم یا مشارکت با راهنما  
نیز به من کمک می کند؟آیا بیان اینگونه مطالب 
فرهنگ مشارکت غلط را در گروه من ترویج نمی 
دهد؟ آیا تاثیر منفی بر اتحاد ما ندارد؟ من معمواٌل 
پس از انجام اینگونه سواالت از خود، اگر حس کنم 
این موضوع بر بهبودی و قدرت من برای پاك ماندن 
تاثیر می گذارد و بهترین گزینه مشارکت در جلسه 
است سعی می کنم بعد از بیان آن خداوند را شاکر 
باشم از وجود مکانی و همدردانی که هستند تا با 
وجود بزرگترین مشکالت مرا یاری نمایند. من سعی 
می کنم تا به صراحت بیان کنم موضوعی که امروز 
من در موردش صحبت میکنم فقط تجربه من می 
باشد و عقاید NA نیست و امکان سوء برداشت را 
تقلیل دهم  و کالم خود را با یک پیام رسانی به پایان 
رسانم که هم از درگیری ذهنی خارج شوم و هم 
فضای بهبودی را متشنج نکنم. پذیرش مسئولیت 
این سنت است و  از اصول روحانی  شخصی یکی 
من به عنوان عضو انجمن وظیفه دارم که با رعایت 
مسایل خیلی جزیی و ساده که در سنت ها بیان 
شده مسئولیت خود را به انجام رسانم: ما به سادگی 
می گوییم در مورد مسایل خارجی نظری نداریم 
اما گاهی در جلسات  پرسش و پاسخ از روی عدم 

آگاهی سواالتی را مطرح یا پاسخ می دهیم که فقط 
یک متخصص)مسایل خانوادگی مذهبی،پزشکی و...( 
می تواند پاسخگو باشد و ما در یک کالم می توانیم 
شخص را به آن ارجاع دهیم و جلسه را از یک بحث 
حرفه ای نجات دهیم و یا در هنگامی که در مسایل 
شخصی خود با یک مشکل قانونی روبرو می شویم 
با بیان اینکه من یک انجمنی هستم نه تنها مشکل 
خود را حل نکرده بلکه نام انجمن را نیز خدشه دار 
می کنیم و دیده شده که با ورود مسایل مالی و گاهاً 
مذهبی از یک فضای  معنوی و یا یک رابطه شخصی 
راهنما و رهجویی چگونه سوء استفاده گردیده و یا 
ابراز عقیده با نیت خیر در مورد دارویی که پزشک 
به تازه واردی داده و ما دوست داریم او هرچه زودتر 
24 ساعت پاکی اعالم کند  با بیان اینکه داروهایت را 
دور بریز نه تنها وارد یک مسأله خارجی شده بلکه در 
کار حرفه ای ها نیز دخالت می کنیم و جالب اینکه 
تمام ما اعضاء عالوه بر رعایت اینها و مسایلی از این 
قبیل الزم است آگاهی دیگران را باال برده و تاثیرات 
منفی آن چه در زمینه بدنام کردن NA و چه در 
مورد اینکه این مسایل امروز باعث شده که در مورد 
مسایل ثبت انجمن ما با مشکل روبرو شویم . امروز 
خدمتگزاران ما که دایماً با بخش هایی ازجامعه در 

تماسند باید با دور اندیشی و احتیاط مواظب باشند 
بروز  خارجی  مسایل  مورد  در  عقیدهای  هیچ  که 
ندهند و این احتیاط باعث اعتبار ما خواهد بود چرا 
که جامعه متوجه می شود آنچه که برای ما اهمیت 
دارد برنامه بهبودی از اعتیاد انجمن معتادان گمنام 
می باشد و تنها موضوعی که ما حاضریم به خاطر آن 
   NA شهرت خود را به خطر بیندازیم خود برنامه
می باشد و در پایان الزم است من به عنوان یک 
عضو به خود یادآوری کنم که من مسئولم که در 
مورد مفاهیمی که ما را دور هم جمع کرده است 
یعنی اصول بازیابی مان ابراز عقیده کنم، ما مسئول 
حفظ محیط و جوی هستیم که معتادان با آزادی در 
آن به مشارکت بپردازند  و اگر می خواهیم در انجام 
این وظیفه موفق باشیم باید از مسایل عمومی که 
باعث انحراف ما می شود دوری گزینیم و با بی نظری 
خود مسئولیت فردی خود را در قبال این سنت به 
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عباس- تهران

ابوالفضل. الف - تهران

علیرضا. ق- ارومیه

علی. س- تهران

احد. م- نیشابور

مجتبی. س- نهاوند

کیان- تهران

پیمان. الف - تبریز

کریم. م- بابلسر

رستم. ه- ارومیه

گمنام - فرخ شهر

ابراهیم. ك- آذربایجان شرقی

جهانبخش. د- کرمانشاه

حسن. ش- تهران

*حدیث.خ - فرزند معتاد-گلپایگان

*دکتر حسین نوروزی - مشهد

دوستان غیر همدرد از توجه شما نسبت به مجله پیام بهبودی سپاسگزاریم و از چاپ نامه شما معذوریم.

آدرس نشریه: تهران، صندوق پستی 7143- 15875
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پیامک های
     انتخاب

             شده

از این پس می توانید در صورت تمایل ، پیامک های خود را )در خصوص اعتیاد و بهبودی( به شماره  30008981  ارسال نموده تا 
پس از بررسی و انتخاب توسط شورای سردبیری، به چاپ برسد. 

 روز دیگر رسیده خدایا تو را شکر مي کنم که نمي گذاري 
بترسم از شروع دوباره.

0911---6241
 در زندگي مسوولیت و تقصیر خود را به عهده مي گیرم 

تا فرصت پیدا کردن راه حل را بیابم.
0936---0935

بهترین چیزها را ندارند، آن ها   شادترین افراد لزوماً 
فقط از آن چه که سر راهشان هست بهترین استفاده را 

مي برند.
0912---2098

 تبدیل یک اعتیاد )عادت رفتاري( به اعتیاد دیگر، مانند 
عوض کردن صندلي در قایقي است که در حال غرق شدن 

است.
0913---6623

 بهترین لحظات زندگي اوقاتي هستند که احساس 
مي کنیم عشق را به دیگران منتقل مي کنیم و پیام حضور 

خدا را براي دیگران قابل لمس مي سازیم.
0918---5827

 صراحت در بیان عقایدمان و داشتن شهامت در قبول 
اشتباهات مان ما را در انجام خدمات مان کمک مي نماید.

0913---1573
 آن چه دردآور است تغییر نیست؛ بلکه مقاومت در برابر 
تغییر است که سبب درد مي شود، امروز درخواست کمک 

بخشي از بهبودي من است.
0919---9518

مي کنم،  مرور  را  اشتباهاتم  وقتي  شکست  از  بعد   
مي بینم سرنوشت بي تقصیر بوده است.

0917---1994
ندادن  نشان  واکنش  بهترین حرکت،  اوقات  بعضي   
است، شاید هیچ کاري نکردن گاهي سخت ترین کار در 

این برنامه باشد.
0919---6361

 ما قرباني این مساله شدیم که از دیگران توقع کامل 
بودن را داشتیم.

0913---0441
 همیشه آن چه را که دوست داریم نداریم،راز خوشبختي 

این است که آن چه را که داریم دوست بداریم.
0919---8681

 ما باید هم شهامت »نه« گفتن داشته باشیم و هم 
تحمل »نه« شنیدن.

0937---3378
 خدایا: درد و رنج و عذاب اعتیاد و درد دوري و جدایي 
از تو را تجربه کردم و اینک آماده ام تا امروز زندگي، با تو 

بودن را تجربه کنم.
0911---8919

 تا زماني که دست هایمان را توي جیب مان گذاشته ایم 
نمي توانیم از نردبان باال رویم.

0936---3360
 بیشترین دردي که تجربه مي کنیم، از جنگ است نه 
از تسلیم، در واقع وقتي تسلیم مي شویم، درد پایان مي یابد 

و امید و آرامش جاي آن را مي گیرد.
0916---6542

 جهان گرد است و جایي که فکر مي کنیم پایان راه 
است مي تواند آغاز شروعي دوباره باشد.

0918---6121
 تفاهم یعني توانایي تحمل تفاوت ها.

0935---0711
 هیچ چیز بیشتر از این به شهامت نیاز ندارد که بخواهیم 
طبق خواست و اراده ي خداوند زندگي کنیم، در حالي که 

تحت فشار دایم هستیم تا برعکس آن عمل کنیم.
0913---4036

 بهبودي ما زماني به ثمر مي نشیند که تا حد توان از 
اصل روحاني )تسلیم( در تمام امور زندگي پیروي کنیم.

0917---4469
  آن چه در دیگران باعث آزارت مي شود، مي تواند در 

شناخت بخشي از وجودت تو را یاري کند.
0912---4110

  عشق و رابطه سالم مي تواند کمک کند که ما جزیي 
از وجود خودمان را در دیگران ببینیم.

0918---5685

 به الك پشت ها که نگاه مي کنیم، مي بینم تنها زماني 
پیشرفت مي کنند که از الك خود بیرون مي آیند.

0917---2003
 افراد فروتن همانند گل هاي قالي اند، نه انتظار باران را 

دارند نه دلهره چیده شدن، دایمي اند و ماندگار.
0916---4043

 خداوندا: به عجز و غیر قابل اداره بودن زندگي خود 
اقرار مي کنم، به من کمک کن در زندگي خود با دیگران 
منصفانه رفتار کنم و براي راهنمایي و قدرت به تو وابسته 

باشم.
0935---5795

 ما باید همیشه به خاطر داشته باشیم که چه به عنوان 
عضو، چه به عنوان گروه و یا کمیته خدماتي هرگز در حال 

رقابت با یکدیگر نبوده و نباشیم. )کتاب پایه(
0916---2213

 بهبودي مثل دوچرخه سواري است، زیرا براي حفظ 
تعادلت همیشه باید در حرکت باشي.

0917---9902
کسي  که  است  بلند  آنقدر  رفتارمان  صداي  گاهي   

صداي گفتارمان را نمي شنود.
0912---9682

 ما مي آموزیم که در وقت احساس تنهایي، بغل کردن 
دوستانه و ساده یک دوست چه تاثیري در بهبود حالمان 

دارد.
0915---1939

 زیاده از حد خودت را تحت فشار نگذار و سخت نگیر، 
گاهي بهترین اتفاقات زماني رخ مي دهند که انتظارش را 

هم نداري.
0935---9165

 یکي قشنگیه منظره رو مي بینه و یکي کثیفي پنجره 
رو! این تویي که تصمیم مي گیري چه ببیني.

0935---7179
تو  و  مي کند!  معجزه  دوست  یک  سکوت  گاهي   

مي آموزي همیشه بودن در فریاد نیست.
0938---7770
 وقتي بهبودي در من تمام شود، آغاز یک فاجعه در 

من شروع مي شود.
0915---8576
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  رفتار، کردار و جاذبه ي من در اجتماع، بهترین پیام به 
سایر معتادان در حال عذاب است.

0917---1998
  هر وقت توي زندگي به یک در بزرگ رسیدي که 
روش یک قفل بزرگ بود نترس و ناامید نشو، چون اگر 

قرار بود بازنشه به جاش یک دیوار مي ساختن..
0935---6719

 آرامش خود را به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نکن تا 
همیشه آن را داشته باشي.

0937---3143
 یک هدف بدون برنامه فقط یک آرزوست.

0937---3143
 خدمت ثمره ي ایثار است و آرامش  ثمره ي خدمت.

0916---6326
  راه تغییر کردن را بیاموز: نه راه تغییر دادن را.

0935---3460
باورهاي  و  افکار  از  نشانه اي  شما  زندگي  همه ي   

شماست.
0917---1844

 بخشش یعني این که فراتر از عدالت قدم بردارید.
0939---2471

  بدون تالش هیچ چیز اتفاق نمي افتد حتي معجزه.
0915---2300

  فکر مثل چتر نجات است: فقط وقتي عمل مي کند 
که باز باشد.

0915---1749
  هر صبح فکر کن تازه به دنیا آمدي، مهربان باش و 

دوست بدار، شاید فردایي نباشد.
0913---0865

  اگر متواضع باشیم هیچ چیز ما را متاثر نخواهد کرد، 
نه تمجید و تایید و نه بي مهري، زیرا خود مي دانیم که 

چي هستیم.
0917---4094

  آن چه امروز آزارم مي دهد از بیرون نیست: احساسات 
و افکاري است که در درون خودم هست.

0911---0244
  اگر تجربه را به رایگان نخریم، پشیماني را به بهاي 

سنگیني خواهیم خرید.
0917---9902

  وقتي پیش داوري مي کني در ویرانه هاي آینده زندگي 
مي کني.

0919---5306

دارد را کشف کنم.
0913---4745

  درك مشکل همواره مساوي با حل آن نیست! اما 
اگر مشکلي را خوب درك نکنیم هرگز راه حلي براي آن 

پیدا نمي شود.
0936---0262

  انتخاب با توست، میتواني بگویي صبح بخیر خدا جونم 
یا بگویي خدا بخیر کند، صبح شد.

0915---3779
  ما انسان هایي هستیم که این سعادت را داریم با کمک 

برنامه دو زندگي را در یک عمر تجربه کنیم.
0918---3660

  بهبودي براي من یک اتفاق نبود، یک آرزو بود.
0935---6203

  کسي را که امیدوار است، هیچ گاه ناامید نکن، شاید 
امید تنها دارایي او باشد.

0936---9808
  براي ایجاد وضعیت مطلوب هیچ کس جز خود ما 
است  بهتر  انتظار  جاي  به  دهد.  انجام  کاري  نمي تواند 

برخیزیم.
0913---4434

  امروز تسلیم مي شویم، مي توانیم این تسلیم را به هر 
اندازه که مي خواهیم براي خود آسان یا دشوار کنیم، در 

هر حال این کار را انجام مي دهیم.
0936---1666

  اعتماد به نفسی که با تکیه به نیروي برتر شکل بگیرد 
کمک مي کند که انساني وابسته تبدیل به انساني متکي 

به خود شود.
0917---6883

  یک جو تمایل براي پذیرش زندگي آنطور که هست، 
به خرمني از آرامش تبدیل مي شود.

0916---5640
 همدردم: آرامش تو آرامش من، آزادي تو آزادي من و 

بهبودي تو آرزوي من است.
0917---1261

 طبقه بندي بدون فکر و عجوالنه افراد به دسته هاي 
مختلف باعث مي شود، هیچ چیزي درباره آن ها نفهمیم.

0914---2343

  پیشرفت، تمرین و دعا مي طلبد، فراموش نکنیم که 
افراد ماهر با مهارت هاي خود متولد نشده اند.

0917---8139
 باید بدانیم بخشش یک اقدام نیست، یک کشف است 
و بخشیدن هدف نیست، هدیه اي است که آن را به خاطر 

دوستي و روابط روحاني بیشتر به دست آورده ایم.
0912---2118
 هرگز نباخته اي اگر از شکست خود چیزي آموخته 

باشي.
0936---7871

  ما با کمک قدم هاي دوازده گانه از درون خود شناخت 
پیدا مي کنیم تا بتوانیم انتخابي درست در بدترین زمان ها 

را داشته باشیم.
0914---5437

  بهبودي یعني: اندیشیدن، عاقالنه تصمیم گرفتن و 
منطقي عمل کردن.

0918---3110
  خداوندا: اصول روحاني قدم ها را با روحم عجین کن 
تا با عملکرد نسبت به آن ها جنون ناشي از بیماري اعتیاد 
از من دور شود و آرامش را تجربه کنم تا در فضاي امن و 

آرام پیام رساني را با اراده ي تو انجام دهم.
0937---4954

 تمام بدبختي ها محصول مقایسه هاست.
0915---8638
  اندیشه و افکاري که نتواند آینده اي زیبا را مژده دهد 

ناتوان و بیمار است.
0912---5897

  اعمال کوچک از نیت هاي بزرگ با ارزش تر است.
0912---1335
  زیباترین لحظات زندگي ام زماني بوده که در فکر 
کمک به کساني بوده ام که حتي از وجودشان نیز بي خبرم، 

تجربه یک خدمتگزار.
0919---5830

 لیز خوردن بهانه اي است تا دست هایي رو که دوست 
داري محکم تر بگیري.

0912---2447
  هر معتاد پاك یک معجزه است! ما این معجزه را با 

تداوم بهبودي و دیدگاه مثبت، زنده نگاه مي داریم.
0916---2280

  خدایا به من کمک کن آن چه که در زندگیم اهمیت 



نامه ها
معجزه كار گروهي

1- گروه من از من آدم بهتري مي سازد.
ارزش ها  برابر شدن  چندین  موجب  من  گروه   -2
مي شود. گروه به هنگام همکاري به ارزش هاي من 

چیزي اضافه نمي کند بلکه آن را چند برابر مي کند.
3- گروه من به من این توانایي را مي دهد که به 
اعضاي  که  دلیل  این  به  کنم.  کار  شکل  بهترین 
گروه، من را تشویق مي کنند و کارهایي را که من 
از عهده آن برنمي آیم انجام مي دهند، من مي توانم بر 

مهارت هاي خودم بیشتر تمرکز کنم.
4- گروه من به من اجازه مي دهد تا به دیگران کمک 
کنم، بهترین باشند. داشتن گروهي منسجم به من 
شخصي  توانایي هاي  سمت  به  که  مي دهد  اجازه 

هدایت شوم.
5- با وجود یک گروه خوب و متواضع همه ي اعضاء 
مي توانند قبول مسوولیت کنند و مرا در تمرکز بر 

اولویت ها آزاد بگذارند.
6- گروه من، امکان دوستي با دیگران را براي من 
فراهم مي کند. من خوشحالم از این که بگویم بهترین 

دوستان من اعضاي گروه هستند.
7- گروه من به من کمک مي کند تا که به اهدافي 
که در بهبودي دارم دست پیدا کنم، به گونه اي که از 

حد انتظار من بسیار دور است.
رحیم.ف- آبادان

نامه يك دوست
به نام خدا

اسم من رامین و یک معتاد هستم امروز سه سال و 
یک روز است که پاك هستم من عاشق مجله ي پیام 
بهبودي هستم. طي این سه سال من همه ي مجالت 
پیام بهبودي را خریداري کرده ام و آن را خوانده ام و 
در هر شماره منتشر شده دوستان همدردم به من 
نوید داده اند علیرغم همه ي مشکالتم به بهبودیم 

ادامه دهم و در خدمِت انجمن باشم.
من هم با دنیایي از خرابي و ویراني روبرو بودم و 
دیگر از مصرف مواد خسته شده بودم و دنبال راهي 
درست بودم تا این که انجمن NA را پیدا کردم و تا 
این زمان ماندگار شدم، امروزه با 12 قدم آشنا شدم و 
با سنت هاي 12 گانه آشنایي دارم و در گروه خدمت 
دارم. در ضمن راهنماي خوبي دارم که همیشه مرا 
یاري داده و با راهکارهاي خوبش کمکم کرده است.

به آن ها کمک  همچنین رهجوهایي دارم که من 
است  قابل ذکر  بسیار ممنونم،  آن ها  از  و  مي کنم 
که دو تا داستان، زندگي ام را دگرگون کرده اند یکي 
داستان چیپ آن زنداني که چیپ نود روزگي خود 
را در دنیایي دیگر گرفت و دیگري داستان آذر، آن 
بسیار  بود،  من  استان  و  دیار  از  که  گیالني  خانم 
دگرگونم کرد و گریه کردم و براي او و خانواده اش 
او و  براي  پاکي  از خداوند درخواست  و  دعا کردم 
همه ي همدردهایم را در تمامي دنیا خواستار شده ام 
و در ضمن از تمامي شما خدمتگزاران صادق تشکر 

مي کنم و براي شما آرزوي پاکي ابدي را دارم.
رامین.خ - گیالن

زيباترين كلمه،
 زيباترين احساس

به نام مهربان ترین مهربانان
سالم، اسم من مجتبي و یک معتاد هستم.

مهربان  و  عاشق  خداوند  برترم،  نیروي  سپاسگزار 
او  به  اعتماد  و  توکل  با  تا  کرد  یاري ام  که  هستم 

توانستم یک روز دیگر پاك زندگي کنم.
مدت زماني است که این سوال پیوسته در ذهنم 
ایجاد مي شود، تا کنون که 20 ماه از حضورم در 
انجمن معتادان گمنام مي گذرد زیباترین کلمه اي 
که در انجمن نظرم را به خود جلب کرده چیست؟ 
علیرغم تمامي کلماتي زیبا و دلنشین که در نشریات 
و مشارکت ها روحم را نوازش مي دهد اما نمي دانم چرا 
شنیدن کلمه ي گمنامي اینقدر احساس خوشایند 
در من ایجاد مي کند. شاید به دلیل این باشد که 
گمنامي مرا به یاد خداوند مي اندازد که حضورش را 
در همه جا حس مي کنم ولي او را نمي بینم یا شاید 
گمنامي صفتي است که فروتني، روحانیت، ایثار، 
بخشش بدون منت و بسیاري از صفات خداوند که 
در فضاي انجمن در جریان است را به یاد مي آورد. 
کلمه ي گمنامي در من انرژي مثبت و عزت نفس 

ایجاد مي کند.
اما زیباترین حسي که به واسطه ي مصرف مواد مخدر 
سالیان سال در معرض نابودي قرار داشت و با حضورم 
در انجمن دوباره زنده شد، حس دوست داشتن است. 
اکنون مي توانم خودم، خانواده ام، بستگانم، دوستانم، 
شغلم، مردم و حتي طبیعت و آفریده هاي خدا را 
دوست بدارم. و این هدیه اي گران بها بود که خداوند 

در انجمن به من ارزاني داشت.
عاجزانه از او مي خواهم این حس به قدري در من 
تقویت شود که به اوج یعني عشق تبدیل شود، آن 

هم از نوع بالعوض.
مجتبي.ج- گرگان
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مشارکت

به نام خدا
با عرض سالم به خدمتگزاران محترم فصل نامه و 

خوانندگان عزیز. 
زماني پیام انجمن رسید که از لحاظ روحي، رواني، 
احساسي به آخر خط رسیده بودم و تمام باورهاي 
نادرست من نسبت به مصرِف موفقیت آمیز در هم 
شکسته شده بود حتي به واسطه مصرف و بیماري 
اعتیاد نه تنها امید، باور، حتي نظام اعتقادي ام را از 
دست داده بودم. وارد انجمن شدم و با شور و شوق 
از من به عنوان همدرد استقبال کردند و خوش آمد 
گفتند و یادم دادند که چگونه مي توانم به پاکي ام 

ادامه دهم.
بعد از لغزش هاي پي در پي اما حضور مستمر در 
جلسات توانستم باز هم با یاري همدردهایم پاك 
بمانم و طعم شیرین غیر قابل وصف پاکي و بهبودي 
را بچشم و به کمک خداوند فقط براي امروز نزدیک 
به 5 سال است که پاکم و در NA خدمتگزارم.گروه 
خانگي من در تبریز است است و من به خیال خودم 
که عشق، پذیرش، محبت، تعهد و مسوولیت پذیري 
توانسته  همدلي فقط در گروه ما جاري است که 

جلسه مشارکت کردم. )غفلت، بهبودي و لغزش(
و  کرد  شرمنده ام  چیزي  یک  جلسه  پایان  از  بعد 
فهمیدم که چیزي از NA نمي دانم و شاید نخواهم 
دانست و آن دوستي که با عینک دودي با خنده هایي 
که ناهنجار بود، دوستي بود که دراثر عوارض اعتیاد 
و مصرف مواد مخدر هم نابینا شده بود و هم قدرت 
تکلم نداشت. گویا هر از گاهي به دوست بغل دستي 
اشاره مي کرد و کاغذ و قلم مي خواست و احساساتش 
حین  در  گویا  مي آورد.  کاغذ  روي  ناهماهنگ  را 
بچه ها  از  یکي  کاغذ  روي  از  هم  جلسه  برگزاري 
نوشته هاي دوستمان را مشارکت کرده بود. آفرین به 
روحیه اتحاد و همدلي، تعامل، عشق بالعوض، ایثار و 

... »من قضاوت کردم«.
باور  یواش  یواش  را  خودم  که  سالي  چند  از  بعد 
مي کردم اشتباه کردم و متوجه شدم که دید من 
تونلي است. من یادم رفته بود اولین بار که به جلسات 
آمدم کساني را دیدم با قیافه هاي بشاش و چیزي 
متوجه نشدم و گفتم چنین چیزي ممکن نیست. 

»کور بودم«.
را  دستم  کن  معرفي  را  خودت  گفتند  من  به  تا 
بلند کرده و نتوانستم حرفي بزنم »الل بودم«.همه 
مي گفتند ما هم ترس داریم با رعایت اصول برنامه 
و به کمک خداوند مي شود رفتارهاي سازنده کرد 

»کر بودم«.
یاد گرفتم وقتي در مقابل گروه قرار مي گیري، چیزي 
براي یاد گرفتن است و آمده اي یاد بگیري و زندگي 
کني نه آن که یاد بدهي، یاد گفته هاي راهنمام افتادم 
که جو روحاني را یک گروه نو پا مي تونه تضمین بکنه 
شاید یک نفر و آن هم با پاکي باال نتونه. من تشکر 
انجمن 12  که  الیزال  خداوند  از   NA از  مي کنم 
قدمي را سر راه من قرار داد، پیام زیبایي که من و هر 

معتادي مي تونه شوق مصرف مواد را از دست بده.
هدف و آرمان عاشقانه اي که مي خواهیم پیام ما ساده 
و هر چه روان تر با فرهنگ و زبان خودش به دست 
معتادان جویاي پاکي و بهبودي برسه و گویای این 

مطلب باشد که NA همیشه در دسترس است.
با تشکر
حبیب.ع - تبریز

دارد. در  نگه  و  بیاورد  را گرد هم  اعضاء  این همه 
این اثناء وقتي براي کارکرد قدم به دیدن راهنمایم 
به تهران رفته بودم برگشتني مسیرمان را از طرف 
شمال انداختیم و نسبت به موقعیت مکاني و زماني 
ناحیه  خدمتگزاران  با  مي رسیدیم  شهري  هر  به 
تماس مي گرفتیم و آدرس جلسات را مي پرسیدیم 
و مي رفتیم، مهم این که چیزي که بیشتر از همه 
انرژي ام را مضاعف مي کرد رعایت سنت ها بود، علي 
الخصوص سنت 4 که هر گروه با شخصیت خاص 
خودش چه قدر خوب در راستاي سنت 5 با تمام 
اختالف سلیقه ها و عقیده ، فقط متمرکز بر روي پاکي 
و بهبودي خود هستند در یکي از جلسات نشسته 
بودیم که یک صدایي هر از گاهي مرا اذیت مي کرد 

صداي خنده اي ناهنجار.
خدایا چند نفري هستند که با او مي خندند و احترام 
به جو روحاني جلسه نمي گذارند و در نهایت امنیت 
داخلي جلسه را رعایت نمي کنند، اعضاي دیگرآمده اند 
سهم بهبودي ببرند، شیطون مي گه دستت را بلند 
کن و از امنیت داخلي جلسه مشارکت کن و درسي 
به آن ها بده، چیزي نگفتم فقط در رابطه با موضوع 

من الل، کور و کر بودم
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مشارکت

 با معرفي خود با نام یک معتاد 
مي پذیرم که دچار مشكل هستم، 
نباید فراموش کنم بیماري غیر 
قابل کنترل و العالجي دارم که 
پرهیز از تمامي مخدرها تنها راه 

توقف این بیماري است.

چرا
 خود را

 معتاد معرفی 

می کنیم؟

در اوایل ورود به انجمن معتادان گمنام اقرار به اعتیاد 
و پذیرش آن براي ما سخت و ثقیل است شاید از 
این که مي خواهیم خود را با پسوند معتاد معرفي 
کنیم احساس خجالت کنیم و شاید هم نسبت به 
این مسأله از خود مقاومت نشان دهیم و احساس 
نارضایتي و ناراحتي داشته باشیم. ممکن است این 
سوال در ذهن ما به وجود آید من که دیگر مواد 
مخدر مصرف نمي کنم چرا باید خود را معتاد معرفي 
کنم؟ و تا کي باید بگویم فالني هستم یک معتاد؟ 
من دیگر نمي خواهم کلمه معتاد روي من باشد و یا 
شاید سوال هاي دیگري از این قبیل در ذهن اعضاء 

به وجود آید.
به نظر من براي جواب این سوال باید به گذشته 
برگردیم، این که ما با یک سري باورهاي غلط نسبت 
به اعتیاد وارد این برنامه مي شویم، باورهاي غلطي 
که از دیگران به ما القا شده، بر این باور بودیم که 

مصرف مواد مخدر تنها نشانه اي از بیماري ماست که 
براي رهایي از این بیماري عالوه بر کنار گذاشتن مواد 
مخدر قدم هاي دیگري باید براي ترمیم شخصیت 
معتادگونه خود برداریم که پذیرش اعتیاد به عنوان 

یک بیماري اولین گام به سوي بهبودي است.
پس اولین دلیل این که خود را معتاد معرفي مي کنیم 
این است که بهبودي از اعتیاد با اقرار به اعتیاد شروع 
انکار  از  بپذیرم معتاد هستم  مي شود هنگامي که 
بیرون مي آیم و مجبورم با این واقعیت روبرو شوم که 
تحت تاثیر چیزي ما فوق کنترل ام قرار گرفته ام که 
نسبت به آن ناتوانم و در این راه نیاز به کمک دارم. 

معتاد یعني مجرم، بزه کار، سربار جامعه، انسان بد 
و ... وقتي در مورد اعتیاد صحبت مي شد فقط به 
ضعف هاي اخالقي آن پرداخته مي شد. یعني اعتیاد 
را فقط در ترك جسمي مي دانستند که این تعبیر 

درستي نیست.
این برنامه باعث شد باورهاي قدیمي کنار رود و نگرش 
ما نسبت به اعتیاد تغییر کند و فهمیدیم اعتیاد یک 
بیماري است. ما مسوول بیماري خود نیستیم، ما 
بیماري خود را انتخاب نکرده ایم، بیماري اعتیاد را 
هر کسي مي تواند داشته باشد، به خوبي و بدي کسي 
مربوط نمي شود. اعتیاد ضعف اخالقي نیست بلکه 
بیماري است، معتادها بیمار هستند، آن ها مریض اند، 

بد نیستند.
به مرور آن تصورات و عقاید نادرستي که نسبت به 
خود و اعتیادمان داشتیم ما را رها کرد و با واقعیت 
وضعیت خود روبرو شدیم. به مرور متوجه شدیم 

تنها در آن زمان است که کمک به ما شروع مي شود. 
وقتي مسوولیت اعمال خود را بپذیرم بهبودي کسب 

خواهد شد.
وقتي در جلسات با ذکر نام خود و گفتن من یک 
معتاد هستم، اقرار مي کنیم که به تنهایي قادر به حل 
مشکل خود نیستیم فرآیند تسلیم را آغاز مي نماییم، 
با این اقرار آزادي از اجبار به مصرف، هدیه اي است 

که دریافت مي کنیم.
دلیل دیگري که خود را معتاد معرفي مي کنیم این 
است که ماهیت بیماري خود را در نظر مي گیریم 
این بیماري درمان قطعي ندارد و العالج  چرا که 
باقي مي ماند. ما از این بیماري شفا پیدا نکرده ایم 
بلکه آن چه به دست آورده ایم یک فرصت روزانه 
از  بعد  براي حفظ شرایط روحاني مان یعني  است 
پاك بودن، شروع مجدد همیشه امکان دارد و ما 
همیشه در معرض عود بیماري هستیم. هرگاه نوعي 
از ماده مخدر وارد بدن ما شود اتفاقي در بدن ما 
رخ مي دهد که توقف مصرف را غیر ممکن مي سازد 
و چرخه خطرناك به حرکت مي افتد. ما به بیماري 
اعتیاد مبتال هستیم و همیشه این امکان وجود دارد 
که مثل گذشته شویم. با معرفي خود با نام یک معتاد 
مي پذیرم که دچار مشکل هستم، نباید فراموش کنم 
بیماري غیر قابل کنترل و العالجي دارم که پرهیز 
از تمامي مخدرها تنها راه توقف این بیماري است. 
معتاد هستم و هر روز این حقیقت را مي پذیرم که 
مواد  موفقیت  با  توانست  نخواهم  وقت  دیگر هیچ 
مخدر مصرف کنم و هیچ وقت قابلیت مصرف مواد 
مخدر را نخواهم داشت من در مقابل آن عاجزم و 
عاجز خواهم ماند. پاك ماندن بهای خاص خودش 
را دارد باید به انجام کارهایي که تا کنون براي حفظ 

پاکي خود کرده ایم ادامه دهیم.
دلیل دیگري که خود را معتاد معرفي مي کنیم این 
است که دریافته ایم منبع مشکالت ما بیماري ماست، 
نبوده،  ما  مشکل  تنها  مخدر  مواد  مصرف  مشکل 
از مصرف مواد  فراتر  بیماري است که  اعتیاد یک 
مخدر است ما از بیماریي رنج مي بریم که بسیاري 

در جلسه NA حضور می یابم تا به خود یادآوری کنم چه کسی هستم، از کجا آمده ام و در بهبودی خود به کجا می توانم بروم.
" کتاب فقط برای امروز"
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از زمینه هاي زندگي ما را تحت تاثیر خود قرار داده، 
ما در بررسي خود، دریافته ایم که با متوقف کردن 
مصرف مواد مخدر، مشکل هنوز پا برجاست و این 
بیماري در درون ما به شدت در حال فعالیت است 
و شخصیت معتادگونه من هنوز به خراب کاري خود 

مشغول است. 
با  رابطه اي  به اشکال مختلف که هیچ  ما  بیماري 
تفریط،  و  افراط  مي شود.  آشکار  ندارد  مخدر  مواد 
خودخواهي،  غرور،  عاطفي،  و  فکري  تعادل  عدم 
عدم سالمت عقل، سوء استفاده گري، خودمحوري 
و ... خود را معتاد معرفي مي کنیم تا این که مجبور 
باشیم خود را به بهبودي مقید کنیم و روي بهبودي 
خود کار کنیم. ما اعتیاد خود را انتخاب نکرده ایم 
اما مسوول بهبودي خود هستیم در هر حال باید 

متعهد شویم یک سري برنامه مستمر براي خودمان و 
بهبودي مان بگذاریم. در جلسات حضور یابیم، قدم ها 
را کار کنیم، با راهنماي خود در تماس باشیم و در 

خدمت خداوند و دیگران باشیم.
رعایت این اصول ساده به ما این امکان را مي دهد 
که یک قدم از بیماري خود پیشي بگیریم چون اگر 
بیماري خود را دست کم بگیریم و نسبت به اصول 
برنامه بي تفاوت باشیم صدمات زیادي خواهیم دید و 
باعث شکست ما در مسیر بهبودي خواهد شد. پس 
خود را معتاد معرفي مي کنیم که همیشه نسبت 
به بیماري خود هوشیار باقي بمانیم و از بهبودي 
خود مراقبت کنیم. باید بهبودي در اولویت باشد، 
تنها امید ما براي بهبودي ایجاد یک تغییر و تحول 
عمیق عاطفي و روحاني است که با کارکرد قدم ها 

امکان پذیر است.
دلیل دیگر معرفي خود به عنوان یک معتاد این است 
که فروتنانه و از روي تواضع خواهان کمک از خالق 
خود هستیم تا ما را از شر اعتیاد رها سازد. خداوند 
قادر به انجام کارهایي است که از عقل بشریت خارج 
است ولي بدون خواست و تمایل من دخالت نمي کند. 
با گفتن من یک معتاد هستم در واقع اظهار عجز و 
ناتواني مي کنیم و خود را تسلیم خداوند مي کنیم. 
شکست خود را در مقابل اعتیاد اقرار مي کنیم، در 
آن زمان است که کمک به ما آغاز مي شود یعني از 
ضعف مان به قدرت مي رسیم. ما نیاز است شخصیت 
بیمار و کاذب و ضعیف خود را در مقابل خداوند به 
زانو درآوریم، پس باید تالش کنیم تا به این ابزار 
حیاتي دست پیدا کنیم. من یک معتاد هستم خسته 
و شکست خورده آماده ام تا خداوند در این راه مرا 

یاري کند.
دلیل دیگري که خود را معتاد معرفي مي کنیم براي 
حفظ توازن و همساني در جلسات مي باشد. ما در 
و  زندگي، طبقات مختلف، حرف  گوناگون  سوابق 
موقعیت هاي اجتماعي، با هم متفاوت هستیم و مواد 
مخدر مختلفي مصرف کرده ایم. صرف نظر از سوابق 
شخصي یا موقعیت هایي که در بیرون داریم همه ما در
NA دو وجه مشترك داریم؛ بیماري و بهبودي، براي 
این تجربه مشترك به یکدیگر نیازمندیم و وابسته ایم. 
همه ما در حال بهبودیم، اصولي که به کار مي گیریم 
یکسان است در جلسات به هیچ وجه عضو درجه 
دوم نداریم و سهم تمام ما در استفاده از حق بهبودي 
مساوي است. با معرفي خود به عنوان یک معتاد 
تبعیض بین مواد مصرفي به وجود نمي آید، احساس 
از شخصیت  ناپدید مي شود،  تفاوت ها در جلسات 
پردازدي دور مي شویم و طبقه بندي بین اعضاء از 
بین مي رود و توجه ما به بیماري معطوف مي گردد و 
آن جو مساوات حفظ مي گردد که این باعث همساني 
اعضاء مي شود. صرف نظر از موقعیت هایي که داریم 
باید بدانیم همواره یک معتاد هستیم و نیرویي که 

نیاز داریم از اعضاي NA مي گیریم.
افراد معتاد به مواد  NA برنامه اي جهت بهبودي 

مخدر مي باشد.
اردالن.ب - نهاوند




